
METAI-VOLIV.

I

Jis yra Koiiftku beadi Įninkąs.

V »r

Avalov-Bennondt Berlyne

f

jog užgrobtą

Novo keliu. I'ninriizijn. A n

metai* Aurtrijo*

|lam* nu*tnt„ kaina*. K a* Imu talkininkųO1U

!

• <

'halė* Europi* šalim*.

Anglijos Premjeras apie Rusiją
Cobltnz. Vokietija* gr. 19.

«

TAKTAS.
I

MO ŽENKLELIUS WSS). (lenta,. Witaonn».

•: k1

I
I

TALKININKAI NUTARĖ 
NESIMAIšYTI RUSIJON

1

•* -

tary-jkijai. Austrijr.i ir kitoms c*n- 
pri*

EUROPA AaVkIASI AME
RTKOS GELBĖTI 

AUSTRIJA.

prisidėti ir Amerika.
I* t jei kartai* Amerika «u 

į mirai* n*-cpiklų. 
vi»»im nu*prę*ta neduoti Au 
s* rijai luidmiti ir kieku gali-

t

D'ANNUKZIO NEAPLEI 
ORIA FIUME

*tas. Nes* jo* koiitr»diia>jn n-

Londoną i. ^r. IM. — luiik-i 
rauti* Ihiilv Nears |mrlanw*n- 
tinėse žinios,- p m u.-ša. j<>« 

'Anglijos katančiu* ntmrtrs ša-

Bet «u bolševikais taika 
negalima.

R

Waahington, gr. 19. — Pirm 
įstojimu karvu iš Suv. Vaiši
ju Europon buvo siunėiuma 
daug įvairių firekių. Anglija 
karės metu gamlyitavo laivu*

r

l'agaluiu* prilip, ra
. lą. N«** Iru la» ėmė nelytu*'

imtaria 
kuoiv-ikiaii* stabdį kviečių ir 
miltų išteklių |* siųsti ir pa
verti kreditan Suomijai. Ia*n>

.1

(Tiirago. -J 
i:<-| atstovus 
hu.‘ *niego; 
riaiu

. .Oj

►ijoj nei vienas žmogus netari persekioja. Suimti plėšikai ar
įvilkės legaliai turėti daugiau ha vagiliai tuojau* sušaudomi PIRKITE KARES TAUPY *antarve yra pasitr-*>.■* pret* 
pinigų, kaip tik 5,000 rublių. | hr jokio pamtriainiTno.
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famnią iM-dnrbiaujn. Ii jų dau |:(,11)un|Ftų virtuvo, ten gmtli 
sau ir suiknue* auiido.

I’inn viratrią thetų l’etn»

Sumanyta į dalis suskaldyti 
t rusta ,

«; šiandie pili 'ta - |>rurijo vi*n eilę muž<*Miių '''M'*l,li-
oj truputi šil.(kompaniją.
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NIJŲ VEIKIMĄ.

ANTROJI LAIDA

Talkininkai gelbsti 
badaujančią Austriją

New T 
rijo* ėia 

I Valdi h' I 
kelinuja ’ 
liuviibio* ši 
gnlvn. iidin

*. , . • drininka* itsn ammkonisknmi* perkrausi .....
pi K-'ninkas.

per ĮiS-'U 
išgyveno J 
šiaurinė.* rus 
eterių pinui

Jis einąs api- ,<• m,*iu.«.

('aro IsikaL Ctsik«n>kii 
gyveno Ru» 
>pnidęh į ui 
vnl i ne i ji nio

Rusijon 
tais ir veikė

Taikos 
iškeliavo 
kitais it 
bolševikus.

gr. 19.—Iš Si?*-- 
žinią, jag i Su v.

Vladivedoką ai-į
Ini ^iikov.kii.
*•* ru*ų vnldžiu*,. 
|o Kok-ako Ih’H. • 
didis

Ne» York. gr. 19.
to- Inikrnlčini pmtu-Mi. jog zi 
n.imos didžiulė* gyvulių skvr 
dyklų k,rtii|Mtnijo* Uhi.-ag,,jv' 

lwd.M-vikt* 19h*ią suskaldytos * at-kirin>į 
l.tali* ir jų vrikimas Inu *u

. . Išmarintas
•jn ,lii 'la-lu ji* 
inngrl*kr. kai|a, 

vabllkis utini* 
įkas.

l.tali* ir jų vrikimas 
________ > lik ligi v mė 
*o- |«nriukrijos.

Sakoma, jo;* ktaiiftani i„* 
|KH-io* *u tuo sutikusios, ku<> 
m,*l |«ri,*š ja* |Kik,-lta byla už 
*m»kalbiaviiiiii* |«gnd«ti į *av„ 

nr. ranka* vi*ą maisto pnolukrija 
pa* 

l«-žį drl savo rv- 
.kinu,.

yž<i lik 19115 me
lst šerią tarp,-.

r-n-nrijo- tortu 
žiun ir t,-nni *i;
darluivosi prieš l|U,s

I ius. Turi jo* grlrž’.nkrliu* ir 
: iiikimn*. Visiem* pnsluk-

ir šitas konfiskuodavo. Negel
bėjo jokie parteriai. Ir taip 

Isekė. kol fuiti Amerika nri*- 
tojo knrėn.

Dnhar Anglijos vyriausybė* 
pranešė, jog karės mrtu už-' 
grobtas anmrikomiškas |<ekrs 
n grąžinsiant i 

ko t raksią, tai 
atlyginta.

Y r n žinoma.
_ _ -__ _ prekių vertė siekianti daugiau 
Be-l)iia<, gr. 19.—<*Mmai at 1/w. , .- -,7- - . . . !<*• milijonų <Mieną.keliavo fmlkminka* Amlov • 

Benuoadt, kurs nesenai su vo
kiečių-m*ų karinomene buvo 
užfiuolęs Rygą, liet latvių at
mušta* ir nugulėtas.

Apsilankė jis jm* šalie* »p. j;n ^manymas apė-
ginimo miaisterį Gnrtnv Nes- Airija* savyvaklą.
** ... . . ... I Vasario imncsj Anglijoje į-
\okiecių laikrašti* k reiheit generalini rinkimai. Tad

(spartakų organas) ra*n: prieš rinkimus vyriausybė at-
“H,-šikąs vadas prrsistato riM,ko Airijos likimo

knipir draugiškos viešpatijo* klausimu, 
alrtnva*. kuri*, inatvt, |>arodve 

ir ir SĖMERI UMžTV DUOHA
-.••IkusuoZUm pmigui riedar' - flPYi)Apn.Sf£ ’ 
*TiauzdiBami.'( rtlnUuKAlCi
BarariM praMM embargo
Bavarijos valdžia paskelta- 

embargo, ty. uždraudė iš savo 
šalies gabenti knr-kPur viso-1 

kius naminius reikme®i s. ypač 
siuvamą-ias mašinas, rakan ' 
dus ir kt. daiktu*.

Deni kino kareiviai žudo 
. žydu*.

gr. 17 (Suvėlintai.
Bolševikų atstovai sngryžo 

vii iš Rqmjo* ir pristatė es
tams sąlyga*, palytinčias mi
rtai ymą Krtonijou rnbežių.

Bolševikų valdžia n-ikalau- 
ja. kad Ertonija bolševikams 
neopribnotani laikei pavertų 
dabartinį Narvo* frontą, ei
nantį Estonijos teritorijomis. 
Jie sako, jog tas jiems reika
linga strateginiais žvilgsniais.

Tą sąlyga dabar aptaria Es- 
t nei jo* vyriausybė ir lodei 
konferencija sutrukdyta. ž>- 
tonijos premjeras Poška pa- 

viką reikalavimas bn* indno- 
t*a aptarti puriam ertų kuria- 
•nąjarn su<irinkimni.

Premjeras rako, knd ta* ‘ 
klausimas jialieėia visą tautą. 
Ir todrl tautos atstovai tegu 
apsprendžia tą klausimą.

rarar rta, gr. 19. — Belguos 
to pirmirifaku išrinkta^ 

M. de 'Faveretiu. katalikų per 
tijra varys.

• KrrafnnttnflpoHf, gr. 19. — 
Čia ugnis sunaikino prancu- 
zų konsulisto burtą.

PAMARMAMAS ff FR-

Pnyžius. gr. 19. Tulki 
niūkų taryba Aii’trij,,* kane 
li* 1 ini Ib-llher |*ažnd*’jo lilio 
vcikimis duoti fiagelhą tai*Inu 
jautiems gyventojams Austri 

Nik. Valstiją amlrt*a,k» 
• iii* \\ aline- |iarai:iHtN* a|ū<- 
tni pranešti Washing1onau ir 
|Mižymėti. jog iš Amerikos n-i- 

{kalinga fiiuoiMiH- fmgellm

ir kitus n-ikaliis.
Gyvulių skerdyklų k„ni|ui 

iiijo*. knlros sudaro |M-nkiu« 
atskiria* įstaigas. Iig*iol yni 
galinga* maisto |u-,*luktu Iru |Au*tnjai.

r
tik ’.isą rnėsn* pr.alnkriją. ta t ir nu*|<, n*b-. knd
ir litą maistą. Turi jo* fnr- ’,t,‘>”:'”*,uiis r * - ‘ ■ •—j-

nugina nuosavu* gnlvi- šelpime butiiuii žymiai turėtų

tatyti dar ir |«inigų — n|4r 7i. 
milijonų dolierių. Pinigai Im* 
luodiuni mbmii*. kn* mėnuA.

Kiilirlieri* Relinei prašė 
talkininkų |wi*kulinii Audri* 
jai nuižiaii'in 1««» milijonų, 
liet talkininkų taryba tą *n- 
ittą 'imuižino.

Vokiečiai duoda pagalbą.

Žymią jiagcllią luiduiijan- 
ėiai An*lrijai teikia vokiečiai. 
Itavarijo* niirdai tukdanėius 
vaikų parsiveža iš Austrijos ir 
-i|eiinu, juo* maitinti taip ii* 
gni. kiek Ims gulima, kol ne- 
|ui*ikiig* Audrijuje luii*us 
dovis.

Pati Bavarijos valdžia su
tiko *avo glolsm imimti 5 
tiikdiiiM-iu* vaikų.

15,000.000 RUONIŲ RADA
EUROPOJE

5000 ŽYDŲ NURUDYTA 
JEKATERiNOELAVE.

Tai atliką DedkiDO kareiviai.
• -

Barat. Mvr»ra «ja. gr. 19.—i 
Lvovo (lx*inbergu) laikraščiui1 
pranešu apie naujas skerdynų* 
žydų Tkrainuj.

Butmt. gen. Išenikino karei
viai tik vienam mieste Jrkate- 
rinoslsvr vienu žygiu išžudt
ftjNll žydų.

Blogas Dsnikina stovia.
Ukrainą misija čia gavo ži 

nią, jag gen. PeOnm kom*rn 
‘ruoją* savo spi'-kas prieJ gen. 
Denikino armiją.

.Misijos nariai yra įmonui- 
nt-e. jog gen. Drnikino stovis 
Ukrainoj tikrai yra apverkti- 
nns.

gr. 19.— Gene 
ralis prokuroras Pnliner pa 
alribė vyriaasybes ra didžiulė- ( 
mis skerdyklų kompanijomi* 
padarytą sutarti, sulig kurio* 

■Rasnpaaijos saliko panaikinti 
savo trasią, (y. ]»larią monopo
ly* valgomųjų produktų Ame

Trnrias tari būt panaikintas 
j rakančia du uratu taip, kad 
skerdyklą kompanijos ateityje 
gobtą sžsurati vievtik mėsos 
pratink riju

Skerdyklą kompanijos šilti 
i^ nu tuo, kuomet prieš jus už
verta, byla už įvairias neleirti-

moeopoliznoti ne

Trukis fTvnofe trakijai.
Oia pranešama; kad kuomet 

liolševikai įveiksią gvn. Orui- 
kino armiją, tuomet ka ri-s Ko- 
m i ra ras Trockį* mi pavasariu 
*uruošiąs stiprią afra*yvą("UI UUFięR PI

jnieš Lenkiją.
Tam tikslui, rūkoma, ji* gau. 

____  slys vokieėią laiuvanorią *ksit • 
su tiksiu su- l'Nvn* buriu* ir panirtąją * 
tik n»ė^, bet kin,J "nniją. k k s rv

visu* valgomuosius produk- kritfnojama rytinėj Anurijoj, 
tus. I’nataroji žinia, matyt, j»a ‘i-

Kompanijom palmgo papulti na iš lenkų versmių. Xr> Im- 
vyriatv-ybė*- konirdėn, panešti kai įdundiia*; talkino* *»m* 
miuunUkUg nuostoliu* ir todėl hotfevikais ir vokir-'iais bot; 
paėjo* sutiko verčiau gražu tie ir kiti kol-ka* lenkam' ne
inu parduoti • (daro nieko blogu.

TaipfMil pn*<-l|M,* | utrvi ka-
biutn ir iš JEfomiju*. I‘n*tar,» 

į ji į tai nerangiai nl-im-ša. Tr- 
j įėūtu* lalkiniukai tvirtina. jt>u 

*«: kokia uor. jr įstatymus. 1

Pasakojaiiui. t jog suardyti 
tą tni*tą i«ak,-< teisinas. Iri’*’- 
taip Im,* atlikta, kaip kiton 
tnrt įvyko *n galingi, .ju Stnu | 
dnr*l Oil ('«. 1ru*1iL

virw*> ii> uz nnniibV
Ka'rie žmą^ * x=r. ' ‘

apyrarta »U^ni|> kaip negaliI 
fiasidaryti prngyv»-*iiiim. pri- ’

, vai* ieškoti įtartai. Kad «tart m 
gauti, larniian turi įstoti k<*- 

i munistų |«rtijoii i, tiwuv*-i 
laukti eilės iMtsaakiaut darlaui. i 

A|iėvieste*ni«us žmonėms 
tikra pragništis^ Nes ta- kmntt-' 
ristų | mrt i jo* palių* lynu* nir- 

jfcnr žmogus negali gauti jokio gjunčiarai per Olandija
Getairgfonas. lapkr.3B(kn- ‘tarta,. Gi prigulėti prie m* 

r-s|M,iutan<-iįa).-1š tadšcvikiš- I*r1tj<^ yra io*fm*i<>rti> ir d* 
ko* llusijos Kuomjjou atkelia- džiai |mxnuinanti* :<*n,unj ggMta žinių, jog tnlkinin | 

!vo laivę* Petrograde 

daiktų turkly* N. Nap 
ši tą imfamak* ja api* 
laimingoj Rit -ijoj.

Waahingtou. gr. 19. — Bu- 
,vęs muisto adniiiiistrntorins 
l|,M,vor čia fmskrll*-. jog trum- 
|N,j ateityj rrntralinėjr Earn 
l«,j,-. išskyra* Vokieti 
«ln* imlirs daugiau 15 

tai visų bendras durims. nų žmonių, jri laiku
Trieste via upm :MIJIIIMl t„. rapinta pafc lpa. 

i.ų kviečią iš Amerikos. Nu- lloovrr 1®d žin« 
tarta kuoveikiau* tu«*e kviė- -koj jnvą k 
’-iu* |«*iųsti Aartrijnn.

Duos ir pinigą
B,, nuii-lo talkininkų 

bn nii-pn-ndė Austrijai
VOKIEČIŲ GINKLAI MEK 

8IKAI

jut žeminanti*
dailės <laiktas.
L Jis Ugi praeit,, bov„ svetimJn.

•H*-.

Se|M,iM*n rako, jog vienatinė '”dn i*e persekioti, 

durnu*, ktl’tąja turi Irtifcinties 
Petrogrtuio gyventojai—tai li
ną sėmenų lukštų duona. 1* 
M-iumų dirbtuvėse išsunkia
mas aliejus ir tie likusieji luk 
štai pavartojami durniai. Nuo 
to* duonos «taugv-lis žmonių 
serga. Bet valgyti turi. Nes 
tarine.

Saptmrti tvirtina. Iu»d jri; 
talkiuiiiL's* jv’ls'ky.ią Hokadų 
UjJiiik Rusiją, tai Isiiševikams 
aršiausia btis'ią |*er du mėnesiu 
—kovą ir tadamlį. Panku* gi jie 
ir vėl turi-*ią maisto.

Pačiam Parogratk <tiugvli* 4jra turi riti į Ritto kartu jį sulaiką moterys

gelis gal gautų dnrlm*. Bet' 
ži.KHM-* npnykuri kokia tni ne-1 
imprarta apatija. Nes nei vir-,vra.|<. j^Wo jok.' j-taty- 
iias iš jų nežino, ką jiems atneš pikta»briai |į norėjo, ta

rytojus. ųiarr.
Turiučią kokias norą nuora-į <*i šiandie ten vra fsilirijr. ir 

vykea žmonių kk-so. kuriai u<*■ t.iilirija. sudaryta iš iroterų. 
diKsiama tuais'o porcijų, tiriu- paetuaurią daugiausia iš Pi* 
ri nieko ralgyti. kaip tik šį-lą 
nusipirkti pardoodaut savo 
<la*ktus tivms. katrie turi <lar- 
bo ir turi pinigų.

Fenekiojami gvetimialiai.

V”.-hriševitaĮ • nžūstnj Sz

kų utilitariniai autoritetai su-1
' ......... ....... . *rkr. kad js-i Olandiją siūti

liai Prtrugradn tarėjo >i,*kių- riano Meksikai vokiški gink- 
t**kių privilegiją. Ik! paskui lui — gatavi kulka*vni<l/.i:,i 

v..-z. .;r .inlv*.
Snprmilr.mil. tas 1r:in*|*»rtii<' 

< tfandijujr sulaikyta* ir tal
kininkai ponrikalana vokiečių 
vyriausybė* pasiaiškinti šitam 
^įsitikime. a

Nrs ginklų *iiinliiiin* iš Vo- 
kirti jo* yra firržrmiiuias tai
ko* sąlygų.

Br to. norima knoveikian* 
suarkfi. «r baitais vokiečiai 
dnr |anniaii nrbn* pri*t«1ę 
;rrd:!ų Meksikai.

Ypn*’ |F*r- 
sekiojanti Anglijus pavaldi
niai.

Ugi V „kirti jos n*v,,liiK-i į,» 
•sMši vikni vokiečiu* ~t rhė v,s t 
kilčių iH-persekindart,. Brt po 
revoliucijos ir voki<s-iai lygini 
su kitais papuolė is*l*«*vikų 
urri*alou,-ii.

Sunaikinti namini ii židiniai

Aiandir l’usijojr. anot S.ijm* 
uen. Mmaikinti nn»***„in* '••'I*- 
nini, siigrinntn* šeii.iiuii i* i-j ! 
vr-nimns ligi pamntų.

j Prtragradr nriridži.mui š<-i ( 
įnynom* nau<w* gaminti, - vn'-i

I
I

Lluyd G,*„rge rakė, jog A- 
aierilui ture- put virt inti tą 
-antarvę. jri nem*š* negar- 
kingai atsinešti į įu-czidealo 
I atrašą. • •

Pri-imiaė luMlaujančią Aus
triją. Nokė, jog talkininkai, 
ypač Anglija. Šelpė Anrtrijn 
lieku išrigalšdoum. Il-i ir A 
mrrikai yra priMlrnu*- dabar 
pri*idėli prie to M-lpiiu,,. Ai*u-

ladtij,* (f) praviiMijn. To- 
moterja mėgina palaikyti tvat 
ką. Bei nėra tvr.rk*w.

Maskvoje veikia regulerė 
i-) rų milicija* tad. gal. tenai 
yra kitaip.

•n •• ••

Trieste, gr. 19. — Gauta ži 
uiti, jog lakinu,* d*Anniiuxki.1 
rasi. Imi jau ir apleidęs mirs 
tą Kuinu. Brt šiuo kortu jį 
sulaikanri<M to mh—to mote 

trys. Sakoma. t<»> susiorgnni- 
fSavuaios ir pitrrikiilavii'ios. 
kad ji* ra -avo kariuomene 
n«-aplriwtų miesto.

Kita svarbi prieiasli*. kuri 
sulaiko lakūną, tai pa*k,-H»ta- 
|d«*bi*<*ita*« kur* tomis ,li«-n.. 
mi* trn įvyksią*. Pat y* žmo- 
n»* baisai* nu*prę«ią. nr la 
kunni |ui*ilikti ar l.--------
miestą.

Londonas, gr. IM. - Valuti 
|sirlam«*nte kalbėjo k Ugi i jo* 
j*tvmj,*ni« l.l*»yd George. Kai 
bėjo tik Hp':«- taiką ir užrukę- 
'iiu- politika.
l’nin jog talkininkui nu tiku turi atlikti *uv,» dalį. >'<•- 

•pn-islę k liovei k ta n- prUmiidi 
reikalu* Ttirkijo* ' klnu-iirv 
padaryti mi anų fail ą.

Išreiškė didele ruo*l -l«, ii 
apgail, davimą, kad Amerika 
tnip ilgui ni,į*'e:igu :ip-*dirliti 
mi įniko* *iitarliiui.

Amerikos veliumu**!*. >nk,
• n-mj'-m*. trok«lu vi*okį teik** 
ritą tidl.inifiki.'iii*.

"Talkininkuii:* būtinai i,*i 
k i ii žinoti. ką Amerika padu-
• v* taiku* nutartie* ktait*tin<- ”

Anglija- Mik,- jis. pikio *av-> 
iui-il <•( įhiiii.i*. Anglija fmsikr. 

jtiiMi laukti Aumriko* gidutin,, 
nno*pr.-ndži«». Ir laukiu. B,-! 
|a-rilgu. laukitua* talkininku* 
lik |mil*iiui.

Amerika turi gelbėti 
Austrijai.

I’t, n,j,*ra.* pii*iiniu«* ir Pran-

'iintar.y. padary tą tik.*’ i 
i>p*a u goti Prancūziją. Po tu

gi viena Anglija guli t i*,.kurna 
upru|ūnti vi*ą nuk, nt-ju*t |m- 
raulį. •* ra 

Nėra taikos su bolievikats.

I’n reiškė. kad talkininkui 
iiii'premh; m**imai*Įti į vidų- 
jiniu* ltu*ijo« reikalu*. Bet ra 
bolševikai* taikintu** oettali 
Imt kaltais.

Itiisijnj -tauria eivilė karė. 
Nėra ten pu*t,»vtas valdžių*. 
'Italei *11 (lieku ten negalim • 
daryti laiko*.

Jeigu ImlJerikai nori kalbė
ti l,u*ijo- vardu. tegu jie sa- 
šnitkin kuriamąjį susirinkimą 
ir b*gii ii* *u*irinkimn. sutve
ria |m«t«»vią. vi-a* [mrtija* pa- 
'••nkiniiH’ią sxriau*yhę.

Tiu*»n,t Imtų galima kulbė* 
ti,- ir apie taiką. Ne* butų 
tuoniei ant ko pasiremti.

I'agaliatt* |mžymėjo apie 
hoUeviku veikimą tolimoj S, 
berijo.’- Sul- ValMijo* tariasi 
»u JajMimja k:au.*iiw, ka* 
reiks pradėti, kuomet hoiis** 
kai pn*irk« tolimuoju* r

Snprmilr.mil
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Frt'nuriiiTdt* mukuM Ūkui no. 1 Al
ka* MchIUim nuo utalra-ymo dieno* ne 
nuo Naujų Malu. Norint permalnyli 
•drea* visada reikta prialyati ir urna, 
adreaa.'. Pinigai geriuuala Muatl !A|»cr- 
knat krti*<.j« nr eapreae "Moticjr <»r- 
d«r” arba įdedant pinigu* j rvgir- 
truota laiik*.

‘Draugas” Publbhing Co. 
lMtW.4fitkSLCKcaxe.UL

raštininkės Ir dvi komisijos: 
mandatų bei resoliueijų.

Pirmasis Seimo posėdis už
sibaigė apie 10:30 vakare.

Negulima geriau ir nuudin- 
ginu suvartoti laikų, kaip tų 
|Mi<luiė Katalikų Vienybės Sei
mas 17 gruodžio, 1919.

Suturi i**, darbštumus, noras 
pasitarnauti visuomenei ls*i 
tėvynei ir nuoseklus to noro 
išpildymu.** durimis uiškiai 
'pindėjo visam,. Keinio ėjime. 
Nėru ko bijotis už mus tautos 
ateiti, kol joje yra taip svei
kas ir stambus protingų ir 
darbščių žmonių branduolys, 
kaip Katalikų Vienyta* Chi- 
vagoje. Tokių žmonių yra ir 
kitose kolonijų'**. \ vikiai ir 
jo'i* ji«* susiorganizuos.

Lietuvos Atstovybe Prie 
Vatikano.

I

Kataliky Vienytes

Lietuvos atstovybė prie Va- 'vyskupą.* skaito visu* livtu- 
tikanu žymiai skiriasi nuo ki 'viškus laikraščius. Tik nežinia 

tų mus tautus pasiuntinybių, j 
Ji neturi nei autumohilių, nei' 
brangaus buto, nei daugelio 
valdininkų.

Ambasados Butas.

Vienas kumtarys tarp ketu
rių sienų — tai atstovybės 
vk*škanibnris, raštinė, hugal- 
terija ir arrhyvas. Jame yra ir 
dnktilografijai auga. Tame 
kamluiryje yryvemt ir dirba 
Lietuvos atstovas prie Afiaš- 
talų Sostu. Tas atstovas yra 
|MMlrnugi«i |iats savu sekreto
rius. dnktilografas, archivis- 
t.*i*. regi*tni1oriiis, knygvedy* 
.kurjeras ir taip toliau, ir taip pditikoje nesiskiria nuo 
tolimi. Jis vienus dirbo visus 
tuos įlarliu^ nuo 4 sjmlio iki 
Kl dienai lapkričiu. Daluir juu 
atvažiavo ir sekretorius p. 
Petras .Miėiulis. Taigi datai* 
durimi jau bus (mdalinti pu
šimi.

Lietuvos reikalų atskyrimas
nuo lenaų.

Per pirmutiniu du mėnesiu 
Lietuves atstovyls* prie Vati- 

ikaiHi jau atliko žymių ’larlių. 
‘Pirmutinis ir svarbiausias lai 
įIhivii pervedimas demarkacijos 
I

UŽ j
i ilsus, tish-l Prosų 

sunkiau nj»

V

slapto* -dfpioMtijM, 
todėl jo darbai aiškus ir ma
tomi visiems. Kiekvienas ku- 
tafjtoiško laikraščiu skaityto
jas gali matyti, ką ta atido- 
vylM* iMidan* jiaudos per du* 
savo gyvavimo mėnesiu. Galė
tų matyti tų darbų naudinga- 
mą ir nekatalikiškų laikraš
čių skaitytojai, jei laisvama
niai redaktoriai neužtvlėtų gr- 
rus katalikų darbus. Katalikų 
veliama ta atstovybė nesunk i- 
na Lietuvos iždo ilidelėuiia iš- 

kaip Arkivyskupas laidomis. Iš Kauno ji išvažiavo 

l. y. su 
l,(MMt dolivrių. Tų pinigų tu
rėjo ištekti kvliomū, huto įkū
rimui, prezentacijai ir visam 
kam. Mažesni mus organiza
cijų atstovai, trumpi*snė:ii< 

j kelionėms ir smulkesniems n*i- 
Į kaimus ima |io penkis tūkstan
čiu.* dolierių, t. y. įh> 1im>.<mh‘ 

turkių. Tų |M>nų išlaidų sąra
šą yra storą, o nudirbtų dar
iai apyskaita plona. Kuu. Nar- 
jausko išlaidų apyskaita nuižn, 
liet atliktų darbų sąrašu yra 
stumiu. •

Bliekai

Redakcijom prierašą*. Kiek
vienas lietuvis, iš tėvynės ar
ta iš Amerikos, guli kreiptis 

įsu visoKiuis amliasados rei
kalais į Rymą, tik reikia pu- 

<lėti šitukį antrašą: La Rap- 
1 presentanza Utnana presso la 
Santa Sede. Piaiaa Campitelli 
9 Roma. Italia. arta asmeniniu 
luiškii Very Reverend George 
Majauskas, Lithaanian Re 
presentative to the Tudy 8ee 
Fiitaa Campitelli 9 Rome 
Italy.

| kokiems tikslams *ji* tų skai
tymą sunaudoja.

Kitų tautų bajorija tarnauja 
savo šaliai ir padeda jos tik- 
slauis. Mus bajorija visiškai 
atsidavė svetimienis. Net jr 
patys geriausieji los tajorijos 

asmenys. 
Zuleu.-kis, 
jog prišlijimas mintimis ir 
turtu prie svetimų yra kenk
smingu* tėvynei. M»s nepatai
sysime klaidos kuiią daro ki
ti. Gerbiame Jo Augštą Malis 
nyta kui|Mi Arkivy -kii|Mj už jo 
naudingu.* darbus atliktus In
dijoje. |N*l liūdime, kud

NEPAMIRŠOTE PAPUOŠTI

KŪČIŲ STALĄ
:-LIETUV0S VĖLIAVA

• • * t •
dar nepripažįsta, tik su 20,000-markių, t 

prišlijiinaa mintimis ir •

Užeikite ir į Mano Kampelį.

ji.-iii 
kilų

Ai kaip man geni! Kirk aš 
turiu sargų! Kiekvienas įnami 
žingsnis saugojamas. Galiu to
bulas imsilikti. Kumutės-kai- 
tiiinkėlės nesnaudžia. Kml tikį gi«w prietelių. 
tai aš žodį, tai bir. bir, bir ir 
]ialM*rin kaip žirnius visą krū
vą. Kad jos tai įlarytų iš mei
lės tai Imlų nei šio nei to, bet 
jų intencija ue ta. Jos mato pa
čios neuuižę savo griekų ir jau
čia, kad ir. kiti juos mato, už 
tni ieško kituosi' griekų ir rė
kia. Mano sau, kad kaip nusi
žiūrės ant rėkiamo, tai nema
tys jų. Neboki tai vaistai. Men
kai gydys.

Kaip kas, kumnčių jmklau- 
ręs. gal ir tiki, kml aš laimi 
griebias, tat tegu jis užeina į 
mano kampdį, tegu pasikalba, 
tai imnuitys. kad tų griekų nė
ra, kad jie pramanyti.

Kūmulės gerai žino, kad yra 
tokių, kurie jiems aklai tiki ir 
netyrinėja. Kimiutės sako: 
”Draugas” niekai, ir tie atsi
liepia “niekai, niekai, nmkai.** 
Kūmutės kitaip sušuks ir tie 
Įiaskui jąs pasuks. Ir taip jie
nuolatos sukasi, kaip malūno tikę. 
s|iarnai. Vargšai! •

Lietuvos dvarponių.

Trukau darbininkų.
Mų> atstovybė prie Vatikano 

: jaučia, kad dvieja negali apsi
dirbti, dėlto ketina |Mtrsikvies- 
ti iš Florencijos p. Kalpokų. 
Tas yra artistas |K»rtrvtis1as, 
|Jis senai Italijoje gyvena, ge 
I ra i moka kailių, galėtų vesti 
informacijos biurų. IJuosu lai
ku galėtų lavintis savo mene. 
m*s Ryme yra progos- ir )ia- 
vynižių.

Atstovybės budieUs.
Vietiniai lietuviai Ryme 

svajoja apie nuusavius įminus 
|Misimitinyls-i. bet ncžaiia tos 
svajom* veikiai įvykinti, m*s 
žino, kad tai butų brangu. 
Samdant pritinkantį butų, ku
riame galėtų dirbti ’ keturi 
žmonės ir kurio prvšakys bu-

Kada visokios kurnate* 
“ Draugų” pašmeižia.-manyda
mos, kad tokiu įtarta kam įtiks, 
trfi jin via kaa kart randa data- 

Rimti žmonės
net per draugijų susirinkimus 
gražiai išparodo •‘Draugo** 
nuojieliiUK. Tegul kiekviena* su 
pačiu “Draugu'’ |ia*ipažįsta, 
o ne iš kitų pasakų apie jį 
sprendžia, žinom* mėgsta ne

kartų (mliežuvauti. Kad tani 

viskam imtum tikėti, tai įduk

rintum, kad tame pačiame lai
ke esi ir šventas ir prakeikiąs.

Išeinantiems į manu kampe
lį aš primenu nekartų, kad da- 
Imr daugelis žmonių laidau lin
kę klausyti melų, ne kaip tie
sos. Daug nukenčia nuo to, 
daug gero įimto ja, bet dažnai 
to nei nejaučia, nes melagiai 
taip supainioja, kad žmogus 
klymlarna* mano, gerai darų*. 
I*o ilgesnio laiko pradėta “aiš
kėti” -ai kų aš pasidariau, oi 
kam aš tikėjau. Ar tai butų ši
taip atsitikę, jei bučiau netikė
jęs !*' žinoma, kad nebūtų atsi-

linijos tarp Lenkijos ir Lietu
vos reikalų. Kunigas Jurgis 
Nnrjauskas tų |Hidurė pirmu* 
tiiiinis savo susižinojimai* su 
kardinolu Petru (insparri. ku
ris vislu |N»|M*ž.iaus {Mtlitikų. 
Lenką klausimų Lu-tuvus, |m- 
litikoje jiasisekė gerai išaiš
kinti dėlto. kud ir šventasis

(domi Korespon
dencija.

Siame iiiinsryje laipiname 
laišką lietuvio iš l’iu.-ii. Nori- 
tume, kad skaitytojai neprulei- 
sty ju iH*|M*rskaitę. Tai m-pap- 
r;i'1a kon*.*|Miiidenrija; tai yra 
rimtas, aišku.- ir pilna* įvai
raus thrini« pranešimas i- lo 
imi* |e\yuė* krašto, kurį pvr- 
iiinžni pažj'tiiiin*.

To krašt,, lietuviai penkis 
siuitas metu buvo |s> svetima 
valdžia. Vokiečiai liulėjo 
juo* ištaiitinti. kaip norėjo tą 
mums {uidarvti lenkai ir ru
sai. Vokiečiai buvo ir yra ga
lingesni tai siiitianiugi*.*ni 
lenkus lwiI
lietuviams tavo 
ginti savu tautybę nuo priešu, 
negu nuims. Nesieta*!ina tatai, 
knd vielomis Prūsų Lietuvoje 
labai žymus yra ištaiitėjimas.

I Di*lto negalime juoktis iš Prū
sų lietuvių arta juo* kaltinti, 
o turinų. jiems |mi|ėti ir juo.* 
INigerbti nž ką nevisai ištuu- 
tėjo.

Mes csdiiH- katalikui, u Pra
si). lietuviai yra protestantai: 
evangutikai. liuteronui arini su- 
riiikiinhinkai. Jų tikėjimas 
skiriasi nuo katalikų. Delta 
apie savo likėjinų, knygas jie 
killlui taip, kad mes nevisi 
suprantame.

Matomi*, kad Prusą lietuviai 
kariauja iiž lietuvišką kalbą 
protestantų tažuyčiose. ginasi 
uito vukiškuiiHi. kaip mes gy- 
nėiiės nuo lenkiškumu. Zim>- 
mn. kad mes džiiiiigiiiiin*^ tuo-

Vienyta* m> it* linkime jiems pilno |>a- 
tamtikrą sisckiiim.

i

Valstijų 
laiškų į

i Seimą*.
J Kiek vėliau ĮMidiiosime skai
tytojams tu seimo protokolų; 
dabar užteks paminėjus, kad 
seredos vakare Dievo Apveix- 
dos parajajos mokyklos sve
tainėje įvyko susirinkimą-: 
iluugiau negu šimto delegatų, 
atstovavusių katalikiškas lie 

draugijas, prisirašiusias 
į>Qkų Vienyk*. ( 

ak 'pasisekė tuiji, kad 
' * Tžiaugtiisi. priešai 

|iavydi. rtoriaiis ra|iortus 
nustebino Iclabsnarius dėlto, 
kad trūnijau ir aiškiai pan>- 
*k*, jog Katalikų Vii*nyls« t’lii- 
ra goję vienų metų laiku ty
lomis fiailan* visų eilę stambių 
tėvynei naudingų darbų. Ne 
knlluuit apie aukus pinigai*, 
surinktas* Katalikų Vienytas 
oigumzueijų pastniigomis. rei
ktu (Niminėti tą faktą, kml šiais 
1919 m. Suvienytų 
Krosai is-primant 
Lietuvą. Katalikų 
(liicagiije '|ta<lavė
raštą vietiiuim kra*os virši
ninkui, tas |aisimi(ė jį į Wa- 
slilngtoną. D. ir m*titikęs 
paptyii.atsakymas, kml laiškai 
leidžiami iš Anu-riko- į Lie

tuvą.
Katalikų Vieiiyla’-s seimą- 

17 gruodžiu sutarė kviesti M i. 
įitarę Lietuvos Misiją Ameri
koje į t'liiragą. Tam tikslui 
tąją* įgaliota komisija p. I*o 

vylus Baltutis, kun. F. Seru 
finas ir kun. J. Vaičiūnas, kad 
jie: a) susižinotų sii kilų par- 
tijų lietuviais, b, kml parinktų 
"r įgalinių reikalingu^ priėm;

! imi iškilmėm- veikėju-. e| 
’ kml užkviestų katalikiškų ur 

[ guni/.m*ijų vardu augštu- u- 
Įlin*nis nelietuvius dalyt aut i 
f jiiu.-ų iškilnu*je.

B Altą dalyką .vaistydama' 
F Seimą.- pažymėjo, kml ji?* kvie

čia ne ka-žiu kokiu* a-meni-. 
galinčiu- pM-ivadyti Mililaiė- 
Misija' nariai-, tat tuos, ku
rie yra išvardyti tos Misijos 
narutis Lkavkiityvio Komiteto 
juaiiešiine. būtent: pulkinink*- 
tiedgaudas. majorą* p. Žadei- 
kis ir gem-rolu' W. S*artluiut. 

Seimo vedėju išrinkta- p. 
Petraiti* iš Brigbton Parko.

• jo pagelbijiinku p. J. Mockų* 
iš Cicero ir antruoju pagelia 

Sku p. Stulginskio* 
pirmininkas.

^tnip-gi dvi

losiu

'im

Prūsų lietuvių šinlyn* tau
tos meilė t«*ls‘*ra skaisti ir gry
na. kaip ji Imi,, musų širdv- 
m* pirm tri*<lešiiiities metų. 
Mes jau žymiai apsipratome 

-ii savu lictiiviškimiu ir |s*r jį 
dažnai paroiluiiii* žmogiškus 
prmiiiitii's sugedimą. Prusą 
lietuvini tarnauja lietuvy tai 
lyg šventą |inn*igą eiilami: 
grynai ir skiii-čiai visai ta 
pašaiiiiią asmens naudo* žvilg
snių.

Kun. J. D. D. Kazokas yra 
žinoma* , l'liii-ngoje lietuvių 
liuteronų dva.-ios vadu*. Jis 
norėjo, kad im** i*ine<tuiue lai 
ško pradžią, kur ji* yra laimi
nėta*. tat mum* išrodė, kad 
ir ta pradžia y ra žiuži i»ei nau
dingu. kaip vi-u* laiškas. Apie 
p. Briarži neturimi* žinių, tat 
'p»*jamr. knd ir jis yru arini 
prote-tniitų kiiiiiga-. arta kun- 
ilidnta* j dvariškiu*. Ji' rū
pinasi. kad PrU'i.i lietuviai ne
įkristų, ir |h*i -rnusiii- prieta
ru'. kaip siiriiikimiiinkni likę 
Is* vadų, ir kad neprastotų ti
kėję į Kristų visai.

Me.- liet u viai katulikai 
branginame Katalikų Bažny
čią taip kaip brangiiMHia* iki 

* iiJ. liet -upnitilame nekntnli- 
ikų lietinių jausmu* ir reika
lu*. Jie jiatys juos ap'irupį'. 

,<> ini*,. -u jais vienijamės tan- 
Idii.s m»iin<> Li-tuv..* ni<i|.

i

Ievas ir kardinolas (iiis|mrri uy matomas su Lietuyos herbu, 
luitai norėjų |*atirti tiesų, kaip' užmokant algas visiems ketu- 
.t*>l«»L*** <• a a « • a • • *dalykai yra.

Paskui kun. Narjau*kus į- 
teikė kardinolui <ias|ntrri dvi 
imti: vieną npif. kunigu Slap- 
šinsko išvežimą iš Giedraičių 
|Hirup:jos (netoli Vilniaus į, 
kitą i.pie’ Siūnų .S**minanjos 
iižtlarynup Abidvi imti yra 
jiareniti dokumi*ntais. Trečią 
imtą musų a t stirtas ivngia 
(gal jau įdavė) a|Mv tai. kaip 
lenkai stiėnu* ir skriaudė ku
nigus Antaną Si vieką ir f*et- 
tą Ihaniiuiuską.

Atsūkyrimas na« Bosijo*.
Dvidešimtą lupkriėiu Lietu

vos Atstovas prie Vatikano 
nuėjo į redakciją luikrašėio 
< i.-s<*rvatore Romanu. Tas 
dienraštis yra kardinolo tia*- 
iparri’o orguims ir visiškai tar
nauja šv. Tėvo |miitikos tiks
lams. Prisiliukydanui.- senųjų 
taisyklių tas visame |iasaulyjt* 
skaitomas ^dienraštis atsitiki
mus iš Lietuvos pmluiulavii 
skiltyje užvardytoje •‘Avveni- 
menti in Russia** t. y. Rusijos 
iiuotikiui. Kun. Narjauskas ir 
čia įvykino Lietuvos nvpri- 
guimylie. išaiškiialainas, knd 
Lietuva dabar neturi nieko 
tandra su buvusia savo mo- 
ėikėle Rusija. Neoficijališkui 
|M*r kitu* asmenis miisų atstu 
vas keliu Lietuvos klausimą 
kituosi* įtekminguose Rymo 
luikrašėiuose.

Arkivyskupu Zalevski.
Ryme gyvena Jo Augštoji 

MiilonylM* urkivy-ku|ias Za- 
Ictrski. Jis moka lietuviškai ir 
kitados rodyilavo daug užuo
jautos lietuviams. Bet did m r 
nrkivyskii|ia- yra grynai len
kiškų pažiūrą, nor* jo tėviškė 
yra Veliuonoje ant Nemuno 
kranto. Musų atstovas Imvo 
pa> arkivv-kupą. kaip tat pri
derėjo, ls-t pasirodė, kml pa 
žinios tarp arkivv * mn ii 
mus atstovo knunaii 
taip -kirtingo-, jog suderinti 
■:» niekaip negalimi’ Arki

CHICAGOS LIETUVIŲ KA
TALIKŲ DRAUGIJOMS.

(.‘liiragus lietuvių katalikų 
|>aru|»ijos pirnuM1 sudarė dieti
nius katalikų centrus, I. v. 
“ Katalikų Vicuybęą.” Tą |mtį 
įlarbų įlatar dan» ir kitų mie
stų lietuvių kolonijos. Chiea- 
giečiauis stipryla*s priduos ilitr 
ir tai. kad visos Katalikų Vie- 
nylM-s (mi |iarapijns turi savo 
vienų tandrą Centrą visai t’lii- 
eugai.

Tik visą tą gražų organiza
cijos įlarltti reikės <lar du pildy
ti štai kuom. Kada tavo orga
nizuojama “Katalikų Vieny

bė** |mi |iara|Hjas—nebuvo
griežtai reikalu u jauta, kud dr- 
jos. siiilaranČHMt “Katalikų 
Vienyta.“ įstotų Am. L 
R. Ki Federacijon. Jos tik ta
vo prie t<> raginamos, šių metų 
Federacijos Kongresas \V<»r- 
crNler. Mass. nutarė, kad Fede- 
raAjos skyrių, arta Katalikų 

Vieny ta galės sudaryti tik tos 
draugijos, kurios prigulės prie 
Federacijos, užaiinokrilaums 

kasmet j lri-deracijos kasą jm> 
<>c. nuo m<rii» (nevėliau, kaip 
iki liepos 1 d.). Visos musų 
(1‘iitralinės organizacijos su 
visais aavo skyriais ir kuo|Ns 
mis jau priguli prie Federaci
jos ir moka jai už visus savo 

laikraštį ir to laikraščio^mrius įm»6c. į metus. Belieka
Įtik vietinėms pašelpinėuis 

‘draugi jums j aidu ryt i ly jiatį.
Aiški yra priežastis tokio 

Fisleraeijos nutarimo.
Musų |iasekmiligai urgatii- 

zarijai reikia turėti viena- 
stiprus centras. Gi tokio centro 
išiuikynuis, jojo plutas veiki
mas gyvu ir spausdiutu žodžiu 
—reikalauja iminuža lėšų. Fe
deracijos visos ineigos tai tie 
(ir. nuo organizacijų nuriy ir 
pu rupijų atikus. Iš tų (i centų 
tik Imlu susidarys nemaža su
ma pinigų, kuda juos mokės 
kuodidžiamiias skaičius drau
gijų. I "tut ir sv.ii bu tegaili, 
kml vi*<>* kaiuliku draugijos 

j prigulėtų prie Fislerncijos. D»*| 
!tų 6 r. draugijos iicimhiiilnė*. 

Bet tie (> rpiitai l»u* lyg ir Hp 
draudi** nmk**nis. kur* ja- ap

riems atstovybės darbininkam.- 
atseitų metams I22.(MKI lyrų. 
Kadangi lyra yra maždaug 1(1 
rentų, tai atsi*itų ajm* 
dulierių. Dakit mų> atstovas 

gyvena |mis vienuolius mažame 
angštniiK* kamliarėlyje.

naujo* atstovybė* prie Vati
kano.

Rynietdatar yra prisikimšę 
žmonių iš visų kraštų, todėl 
gyvenimas Intai sunku gauti. 
Taus- m irsi e dabar yra įlau- 
gyls* naujų atstovybių, lait- 
vius atstovauja kunigu* Ran- 
rans. Rumunija taip-gi įstei
gė savo atstovybę, ftv. Tėvas 

jai |mvedė vieną atliekamą 
Itažiiytėlę. o i iiiiiunai-katali- 
kai nupirko šalę tos tažnytė- 
lės namus savo atstovui. Av. 
Tėvas duotų bažnytėlę dova
nai ir Lietuvos atstovui, tik 
reikėtų pirkti mimus šalę jos, 
reikėtų 
kančiai.

Ryme 
atstovą 
nors jų 
talikišku. kaip lietuvių. Ukrai
nai džiaugėsi sulaukę kun. 
Narjaiisko. Jie Ryme leidžia 

m»v„ I 
skiltys visuomet atdaros Lie
tuvos atstovyls*i.

Suomių (Kiiilaml i jo*) atsto
vas yra kun. Christiamum. 
Stebėtina! Suumija visa yra 
protestantų liuterių tikėjinui. 
Viso labo tėra tik1 dvi katali
kų |Hirapijos Suomijoje, bū
tent Klsinkiuiise (švediškui 
Uclsiugfurs) ir Vypuryje (šve- 
diškni Vihurg). Teeians ir 
Suomiju atsiuntė savo atstovą 
prie Šventojo Tėvo.

Su latvių reikalais lapkričio 
mėnesi ji* Ryilie vieši1 jo Rygos 
vy-kupn* Edvardas O’Ru.ir’e. 
tat ji- grižo į -a\o vyskupijų.

Džikugiantes savo atstovu.

Nor.* mu* at-tovn* ne-iiniti- 
1 nė ja mų» laikraščiams ru|mrtų 
Ij* -iv«* veikimo. 1 neinu ji

juo* ištaisyti pritiu*

ir Ukrainai turi savo 
prie šventojo Tėvo, 

tuuta toli nevisa ka-

draus nuo laisvamanių iutck- 
mės. Juk mes matėme ritu, kas 
dėjosi tojo pačioje Chicagoje. 
Musų draugijos įtetavo orga
nizuotos, užtat • laisvamaniai 
daugelį jų įsikinko į aavo veži
mų—ypač didžiosiose Chiragos 
fiarapijose.

Federacija gal daugiausiai 
galės pasidarimoti, kad išaiški
nus visiems musų broliams ir 
seserims, kas jie yra, kokie jų 
tikslai, kaip elgties ir ko laiky- 
ties. •

. hd-tto.
y- ■■ ■ ■ "

MTAUKV tuklumai.
Kerniuje, gruodžio 10 <L, š. 

nu Tautinės Katalikų Lahda- 
ringosios Tarylats atstovai 
(Committe of the Nutioiml 
Catholir Welfare Uouncil) su* 
striuko \Vashingtone.

Dalyvavo trya arkivyskupai, 
: keturi vyskupai, daug kunigų 
' ir (tasaulinės inteligentijos. .

Darbų, katalikystės ir abd- 
| nai visos žmonijos labui, dd 
|iasekiuiugo veikium, |»askir> 

1 stė j įvairias sakas. Kiekviena 
saka, arba skyrius, turės aavo 
atstovus Washiugtone. Tie at* 
stovai duos patarimus rieti- 

j nėuu atstovę lietus. Taip * vi- 
sieits iš vieno dirbant, galima 
laitai daug kų uuveikti. Dėlto 
kitataučiams ir sekasi, kad jų 
veikimo tarjtc yra ir vienybė, ir 
sutartinė, ir sistema, ir šunta-
n urnas sulig tos sistemos veik* 
ti. Ar prieis kuomet ir Ketu-

I viai prie to!

d
1 ‘ J <

TIMI TAVFT- 
junm «s&).

lOCOZODOOKJOCKOOOa:
Geresni Biacnit* Padaryti Samanių B*tih 

Motina Baidanti.

lengvus, trapus, geri crackers — Oh! Bet jie 
ganhnd Iškepti virtuvėj taip švarioj kaip 
Dutrii šeimininkes.
Jie pails Kt i iš švariausių dalykų, kepti ninsų 
geriausioj kepykloj. 4 ♦’
— ir paskui šviežiai sudėti į tris viršelius. Jie 
nea]»sakomai gardus. Pamėginkite šiandiena.

8awyer Bbcnit Oofflpoay 
Tr*r*M*» Ma>taarfcc< SIUS



Vakacijų Užrašai

I

n uoli u ImrvM sMvjonn* mokyk* Kailiu ka<l trumpnni laikui

“Kotča- 
ir vokiečiai* Imio parute tnlžkelį tarp Radviliški** ir I,ic- 
toivo rankas ir jokiu prekių negalėjo iš Licpojaus' 
Kaunan. Balutr pradėjus vokiečiam* ir ‘kolčaki- 

kraustyties. manome. kad gn-itu laiku bus linija atidaryta

44—Vos pustuzinis ryšius. Gyvenimo sukuriu įiu- 
metų prabėgtų o tie puolus, korė*] h indėnei ja nutru- 
draugiški ryšiai... ti«> ko; reikia jų ntgaivinti. 
idenlai ledui* apša
lo..."

(Iš draugo laiško).

Taip, pustuzinis motų prabė
go, truputį daugiau negu tiek, 
nuo to laiko, kaita atsiskyriau 
su savo mokslo draugais. Ta
sai atsiminima* man ytin bran
gus: jis primena malonių pra
eitį: mokyklų, studijas, jauny
stės dienų svajones, veikimų.

Kaip tas laikas greitai bėga! 
Rodos, čia viskas buvo taip ne
seniai; rodos, via vakar jau

Tie 
idealai. furie "lotini* suvok." 
rcikiu pakelti iš letargiški* mie
go. Reikia laužti, sntir,.imt 
Inos ledų kalnus, kurie slegia 

musų idėjas, gimusias jam *m* 
karštose krutinėsi*...

Nusprendžiau tr.t bulium ap
lankyti savo draugus, viską me
tęs j šalį, neatidėliojant, tuo
jau. Suradau kas atliks mano 
|tozirijos reikalus man nesant 
namie. Po kelių motų nuolati
nio darbo tai bus kaipir pirmu
tinės mano vakari jus... Tik la-

j IŠ PRŪSŲ LIETUVOS.
^-no A. Bruožiu laiškas kun. Evangelikų lietuvių dvasižkija

J. D. D. Kazokui. 

hai|»ėda, spalių 28 d. 1»19 m.
1*0 mažumų pradeda senliu- 

teronų tikyba gauti*. Kun. 
Abromaiti* ii Rūkų. Tilžės 

J apskričio ateina kas antra sa-
t •i’*lviikiiin in > sIJMTB
Ji<W UntiMMn l*<>m- Kunige. Iap,krij!k> ,,,iM k„

Iš p. Nimonaičiui siųstojo vaite Klaipėdon lietuviškų ir 
r Pasiuntinio", sužinojau, kad vokišką dievmaldyhų atlaiky- 
veikas Chirngnje kunigauja!, tt 
Ilrįstu į Sveikų rašyti ir mirs 
jieletų žodelių ir iš musų tė-l 

trynės už didžiųjų i ’

mirijouorius Ix»ky* Va- 

I1 

kada dar Bitėnuose gyvenau. 

Ilgas laikas prašoko, liet jaus
mini liko tie patys. Ypačiai ge užsiima pramone Kaune. Kiti 

riaurios kloties Ingoju Kvei- kunigai: JCadrelaitis, Iteidys. 
L.m mu..; tėvyBė. Mimnu. ,,UT

i. . | latužcniis pučia vokiečių dude-
f“"** i lėn.

Ma*moi Lietuvo, Atfijuati. dndftM kayfM.

Kvnngelikų lietuvių kunigų 
-t (turim dabar maža. Yra tik 

vanilrnų j.un (;aį|ju^ Verdainėje ir bu- 

j ves misijonoriu* Ix»kv* Va- 
LSo Sveiku jau r»xli;k., pirm m|w>w K»n«lid.<, linmln- 
MUkioliku- MH‘tų ĮmsiiiiraH. valdžia dar iH-priitalo.

Kuiu <l-ra* Gaigalaiti* atsisa
kė nuo kunigavimo ir dabar

I l*roėjuH. pu-aulkaris nuteikė 
i ftkaudkių .mugių ir įima, Lie
tuvai. Setekmu tūlo tėryMi.
mok.n.ta*«w,tul, yHp^‘ta|i k0V((w Xatafto m. 
ęalu. nvkoluu mumle. 1W ri(, įUmlw.h„ Kate-

davimus. Buvo paliestos ir 
giesmių knygos. Senesnieji 
kasžin kų sutiktų tik ne gies
mių knyga* pertaisyti ir nei 
kokių negieiiainų giesmę iš
mesti. O dvasiškų lietuviškų 
knygų dabar stoka. Psnlminės 
dabar kainuoja iki 50 markių.

Buvo sumanyta lietuviškų

pi nn trumpo buvo kviesti 
surinkimninkai ir sakytojai pa

la i*i-

ši* kara* suteikė gereanin *u- 
Įtrntinio likusiems tnusų bro
liam*.'Tuoj įm» Įtorversiuo su
sidarė Tautiška Taryba- Nor* 
kryžeiviai visokių kliūčių įta
rė, ar tai grųsimlami, atsi
šaukimu* atiminėdami, paga
liau* ir Imlėjiiunn gruzdami, 
tai tečiau susipratimų nehe- 
nmunelkė. šiandien lietuviai 
susibūrė į diilį Kuri vienijimų dvariškų knygų leidimo drau- 

ir turi Tautos Tarybas bemaž gijų sudaryti, bet kas žiu ar 
kiekvienoj ĮMtrapijoj. Y|»ae 
svarbu yra susipratusių lietu
vių leidžiamas dienrašti* 
"Balsas", kurs tuo tarpu Til
žėje eina, liet turim vilties, 
kad greitu laiku pradės kitas
Ir Klaipėdoj eiti. Tni vi* nuo- ž*H* Ibdfiorios Lietuvos rvan- 
pdnai musų jaunųjų tautiškų gelikų.

...
1Dta^1‘ | Tgutiikai krutėti pradėjo

Musų senieji tariamieji ra- lietuvių jaunimo draugijos, 
rinkimninkai dar via utamonu Yra jau geras skaičių* karo 
vergai, maž rūpinasi tautiš- laike užraudurių sužadinta* 
kais dalykais, maž ir dvasiš- ir kelio* naujai įsteigto*. At- 
Icaisiais. Ai* vasara turėjo iš- gaivino ir jaunimo draugija vjdooMo ’krUto Ir a.~£5

aavo ayaodę. Didžia dauguma daro kliuAų jr alinairm- Ka* 
nutarė prie Vokietijos evan-ljų nesuprantama, tai nuodė- 

gellkų bažnyčių priririiti. O minga, velniška. Nemaž truk- 
tečiau vokiečiai evangelikai do jaunimo draugijoms bujo- 
lietuvių teises ikišiol neikė ir ti finansų stoka. Jaunieji pa* 
toliau neikti nor. r«ceikslanjtėvus būdami nedaug gauna 

Klaipėdos miesto lietuviams pinigų* nedidį gali narių mo- 
prašant lietuvių die^Tnaldybų keetį mokėti, o mokestį vėl 
miesto bažnyčion įvesti, vrkie- J reik už svetaine* užmokėti kur 
čini griežtai nito to ats’.sa’ . nurijimai nulaikomi. Knygy- 
Pet. rt^M, laikar nteisa, faxr nebėra lėšų, o
bažnyčios bus apvalomo* nno juose gludo mu«ų jaunimo ap- 
vokiškų sielos perpit kliu... jšvietn.

loję, klausėmės lekcijų, žaidė
me, rišome sunkias mokslo liy- 
|M»trr.es. lavinome*—tuo tarpu 
jau tiek įis'tii pralN*go. išsiskir
stėme |s» platųjį kraštų, gyve
nimo tvarka visiškai atsimaino, 
atsimainė idealai... Vidujinis 
karštis atvėso; kitas materija- 
lizmo įtvkinėii papuolė, ledais 
apšalo... Kokia tai stebėtina 
atmaina!

Kiek sykių atsimenu savo 
praeitį, tiek sykių su Įiagarlm 
apie jų atsiliepiu. Ne aš vienas 
tokį jausmų tariu. Atsimini
mas mokyk, laikų kiekvienų su 
drebina: kiekvienas jaučia ma
loniu* jaunystės dienų įs,ai
džių*. jais džiaugiasi. Ištikro, 
mokykla—tai juk antra musų 
motina. Abiturientai ir šiaip 
jau moksleivija teisingai vadi
na savo mokslo įstaigų “.Ihna 
Matcr"—Skaisti Motina, kuri 
savo esylię pašvenčia prakil
niausiam tikslui, būtent, išauk
lėjimui žiisigaits širdies ir Įim
to. Bendri mokyklos uždaviniai 
taip jaunuolius suartina, kad 
tas pasilieka paskui neišdildo
ma žymė,—į» tūlo laiko inalo- 
uu atsiminti viskų. kas dėjosi 
mokykloje, mokslo draugų ra
teliuose ar šiaip asmeniniuose 
nuotikiuosc.

Po ilgo nesimatymo malonu 
susieiti su savu draugais, su 
kuriais lemta laivo praleisti il
gus metus ant bendro mokyklos 
suolo.

Tie draugai, įtaigus ns»k\kių. 
išsklydo imi visų šalį: viena* 
randasi viename mieste, kitas 
—kitame ir tt. Jau seniai j»a- 
geidavau su jais pasimatyti, at
naujinti draugiškumo malonius

legaliu išvažitiuii. KaMlionuiiai 
gyvenimo reikalai neleidžia il
gai svečiuotis.

Priairuožima*.
Nuimta. Kugri jo 311 d.. 1919 

ui. Truputį keisi a s mano Įm.-i 
ryžimas tokiu melu turėti va- 
kurijas,—nevienas taip Įmgul- 
vos. Kada visi grįita arlm jau 
yra sugrįžę iš vakacijų, aš-gi • 
jas dar tik rengiuos. Bei rei
kia žinoti, knd kiekviena perse- 
nalė vienetą turi snu» vpatir- 
gus Įiamėgimus. Sabjekloi.i 
skonis žmonių la'ini įvairus. 
Vienas myli tą. u'.‘*»< - kuką. 
Daugelis myli vas t j. jos kar
čius; liet nemaža yru lokių, ku 
rie ir rudens laikų s»ai<. nepra
stesnėj vietoj. Aš myliu rudenį 
SU jo vpat yls*mis. Vasara, 
aliejonės. taip-gi turi daug pra
kilnių žymių savyje. Bet jos 

y|mtylM*x ragina kiekvienų nau
dotis labiau gyvenimu Ir* giles
nio supratimo jo augšl 'Shią^ų 
uždavinių. Vasaroje žmogaus4 
Įnigimtyje yra mažiau liaunu- 
iim .Amūro dievaitis savo vei- 
l.uiui tuomet turi Įilarumsį 
Luką. Gilesniam galvoj* mi. 
įti'iisyviškcsniam darlmi žiihi- 
gtts tuomet yra uetaip Įiaslan- 
kus. Ir mintijimui, ir fizikiniam 
darbui ruduo yra alsakantes- 
nis. Dėlto aš myliu rudenį. Ru
dens gamta mokina mus tik
slingumo. Viaokio* rųšie* aug- 
meuį* tuomet išduoda savo vai
sius. Po to jie apmiršta žiemai. 
Jų esyliė* tikslas—atnešti nau
dų išduoto vaisiau* jiavidalc. 
Vykdamas vakacijosna galėsiu 
prisiveizėti rudens varsai ir vi 
sai jo atmosferai. Aimet puiu*- 
tiaai gražus ruduo. Dienos nei 
šalto*, nei šaltos. Neuiatvda- 
ma* didelių ore atmainų,* Įutsi-
ėmiau vasarų* drabužius, kurie

Klaipėdoj nudarė lietuviai j tinkA <|4*v,ųi 1>rie |okil) ap|j,*y_

įvyks. Pagelių misijoms turė

jo musų lietuviai tūkstančius, 

liet aavo reikalam* labai tau

pų*. O juk <lahar atsiveria 

platus darbo laukai, ypač ir

savo pirklyhos ir pramonės 
bendrovę “ Laimę." [
50 markių, pajus (Šeras) MM ilnu MU Niviin „.jka-
markių. Steigiama taip |mt Nesiimu net nei vienos
Kiai|tėdoj “lietuvių Bankas. iknygop. Aiaip jau myliu laisvu- 
ItllSTlPl f VPriMM IIVIII (Dilti •   . .1.  *• ■ a «• 

Idų. I Kilesnė j kelionėj nemyliu 
Įstojimas tun.(į Rimkau* Imijoižu. <lelt<»

Liliui man linksma, kad Chi- 
vagos lietuviai katalikai prade 
da susiprasti savo svarbiuose 
reikaluose. Kiek ištyriau, tai 
visur ĮinraĮiijoiiįs Imtis veržia
si prie didesnių mokesčių savu 
l m ra pijus užlaikymui, nes su
pranta, und Šiais laikais viso
kios išlaidos keleriopai Įiadi- 
dėjo. Iš atskaitų galima maty
ti, knd k**li metai atgal janito- 
riui reikėdavo mokėti į mėnesį 
25 arlia 30 dol. Aįmet-gi moka 
ma jau 7.*> iki 1(N) dol. Ir lai. 
galima .-akyti, pigus mokestis, 
nes dirbtuvės!* darbininkai 
daugiau užd«rlm. Taip lygini 
yra ir su visokiomis kitokiomis 
išlaidoviis. Tik sulaisvamanė- 
ję katalikai, kurie norėtų, kad 
Bažnyčia Įiaiiautų gyvavus, iš- 
sikalhinėjn ir jie vieni tėra 
priešingi mokesčių Įiakėlimui.

Sužinojau, kad šįmet nebus 
nei viviHis ] m ra pijus Chicago- 
je, kur butų ĮŪgesnė metinė mo
kestis už 10 dol. Kaikurioscį 
jau pačių žmonių nutarta mo
kėti net įsi 12 dol. Ir gerai da
ro. Nes juo daugiau bus unika
li ią, tuo skola greičiau mažės, 
tuo mažiau nuošimčių eis į 
svetimų kiše«H*s...

Katalikai jau tiek susipran
ta, kad kaikuriose Įmrapijosc 
organizuojama yra fondai vien 
tik skolų mažinimui. Caraj *»jo- 
n j s stoja fondaii įmokėdami 

100 dol. V v. tą sumą jie esti 

] ui ra pijus nariais )w*r 10 metų; 

jie turi savo sėd} is* lia/.ityėioje 

ir skaitosi babnjfri"K 

iHiin. Butų gerai, kad musų 

gerk, klidsmai 

įsteigtų tokius fondus visose 

imi ra į »i jom*. Aš užtikrinu, knd 

geros valios žimmių jias mus 

netrūksta, tik reikia dalykų 

gerai išaiškinti.

Cliicagoji* musų Įianipijoms 
reikia daug pinigų, nes prie 
kiekvienos Įtarapijoa yra mo
kyklos, kuriom* lankosi šimtai 
railudių. Mokyklos ĮHtrupijosi* 
sudaro du tn*ėda)iu visų ,mra- 
pijos išlaidų. Jei ne musų ;m- 
rnpijiis** mokyklos, tai liažuy. 
ėioms nereikėtų tiek pinigi) iš
silaikyti. Bet mokyklos- -tai 
wiwxw nt(ihx. Parapija lie mo
kyklos. tai kaip kūnas Im* gyvy
be*.

* Tn visa mato musų žmonės; 
mato, kad jiarapijos ruĮMiutri 
ne vien tik tikėjimu reikalais, 
liet ir lietuvystės, ir auklėjimo, 
įlelto aukos yra gausios, dėlto 
viri gerieji lietuviai Įmtrijotni 
yra pasiryžę mokėti netik imi 
K> dol.. Iw>t ir įlaugiau. jei. Ims 
reikalas.

Parapi jonas K. L.

ir komitetai

Atviras Laiškas Amerikos' 
Lietuviams. *wt

1

iJ

ti ERBIAMIE.il .—
Daugeli* kraipiusi pn* niurni* mi įvairiai* klniisinmi* apie musų 

veikimų. Kad išvengus arlm mirs sunutžimt* milžiniška kon*«)i<»ndcn- 
cijn im*s |*er šį laišką atsakysimi* nnt Iii užklausimų kuriu ilunginUKiri 
niiiiMi yra paduodama.

'Siuntiniai Lietuvon.
Ti«* kurie Liepos niėiicsijr siuntė j h* r niumi sninitto «avo gimi

nėms Lietuvoje dauginusiai vrn KUMrupinę apie siuntiniu*. Mes taip
gi pat visomi* savo n|M*ktmiis stengiami** luim siuntinius pristHt.vti Is-t 
dalykai taip suKiiminiujn. kad sunku yra juos išrišti.

Tie visi Muntiniai įlaluir jnu kelintas mėnuo kaip guli Liepojoje. 
Iš tenai negalima nuvežti Kaunan im*x llennondlas su aavo 
kimokais" 
|mjaux i 
pristatyti 
ninkanis"
ir siuntiniai pri*tatyli mlnuentnm*. Lietuvos Pn-kylsis ir Pramone* 
Ministerija jinsižadėja paimti pristatymo to siuntiniu į *avo rankas

Ziiioik** kuro* ii,i.i« in<i. siuntiiiKis neturės jokio nuiwtolia. nes 
Lietuvoje lutiin* už juos atsako lietuviu valdžia, u iki |utMeks Lietuvę 

į tai vis siuntiniai via apdrausti. Taigi kas link tų siuntinių mes pra

šome iruputi kiuitrylu'** ir viskas išris nnt geni.
Kiti siuntiniai kurie buvo Lapkričiu niėm-siji* pasiųsti lai jau yra 

ant jūrių. Cavi* plidesiiiij žinių apie juos pranešiau* visuomenei.
iv- link paskutinių siuntinių ilautnt.mas kraipiusi prie musų rri- 

kabindami kvitų už tuos siuntinius. Krito* yra siuntnėjnmo* lxl kadau- 
gi tuksiančiai tokių siuntinių suplaukė per kelias dirtui* tai ir .su kri
tom i* užtrukome, šiuomis dienomis |iaskutinii*t kvitus yra *iuntiuėja- 
tuo* ir jei kas jų negaulų už savo Mantiniu*, lai praioau inutna.

Ant toliau* nie* irgi manome priimti siuntiniu* dėl )**r*iuutimo į 
Lietuvę Is-t *ekanli* laivo* neišplauks iki pradžias Vasariu mėnesio ir 
kad greičiau |msių*ti tuigellH saviškiam* Lietuvoje nies patartume vi
siem* siųsti pinigu* vieton tavorų.

Pinigų Siuntimu.
Padori* kontraktų su Liiluvo* liauka ir gavę reikalingu* leidimu* . 

mm A metiko; valdžios im*s jau pradėjome siųsti pinigus Lietuvon. Tu
rime užaislalė kaucija aut *2.*» tUKI.tlti pus Ma<eu<cliu*r1 tea vaisi ijos Ran
kos Komisijonii*rių. kad a|>saugnjuN ]M-r*iiintiiną pinigų. •

Pinigus pas save nelaikome kuro* jra priduiili mum* )>cr*ių«tF 
Lietuvon mes tuojau* imsiutri-iaiue Ijetuvoii. Me* išrašome čekį ku*J 
žmogus pat* įmmuučm Lieluvtai ir su tuo rikių Lietuvoje galima gai • 
t i pinigus Is iit kokioje liaukoje.

Žy lelis “liankieriii**' i* Boatano Imvo paskelbę* Imk negalima pi- ■ 
uigii siųsti Lietuvon. Tas yra jinslus melas. Teisyla- yra lame, kad žy
delis negini hm leidimo nuo valdžios aaunlinėti pinigus Mes kaip siuntė
me pinigus taip ir dnluir tels-siunčians*.

Xes už, kiekvieną il<4ieri nulius prisiųstą išmokami- Lietuvoje 20
'nukabtų, -lokių kitų extra mokin-ių nėra. Mes visados si engiame* duo- e**, 

............................  ‘K**- I 
stovi*

I

I

■

-K

t

<

ti kuapriansi ir teiMiiginusi pnturniii imą ir pildai) Mituliui 
linu pusiirirti kad mum) ImuIm pildau penriuniimo vrn 
ir arririaUMK

Rusnėj tveria* lietuvių milų 
audimo fabrikai Vi* tai pir
mieji pavakario darliai po il
go* letargiško* žiemos. Turim 
viltį, kad kas dar ir negyvas 
rodytu*, netrukę* atiri*. nes 

kas pirm karo hmIčs negalima, 
dabar jau vykinama.

Rodo* ir pa* Kreikę už di
džiųjų vandenų didi atmaina. 
Patėmijau, kad ir 44 Liet ura" 
jau dienraštis. Malonu hutų 
sužinęti, kiek dabar Ameriko
je lietuvišLų laikraščių eina! 
Koke butų goriausia* ii 
tiniųf Ar butų galima dabar vo charakteristine* žyme*. Sve- 
Amerikoj gauti lietuviškų kny- tur išvažiavus viską* nauja, 
gų paskolinti, nors iki to lai- viskas prie savęs akį patraukia, 
ko, kol Lietuva savo pinigu* ypač jeigu kur eri pi r ii ui *vkį. 
turės, a:1-n kada prūsiška* Ilgesnė keliom'* įm> svetimus 
marki* pakils. Dabar kur tl kraštus yra gera mokytuvė 
dolieriai lygus šimtui markių, geografijos. Tas praktiškai ap 
tai didelis nuostolis mums. simoka beveik kiekvienam žmo-

Lugodamas Sveikam gero* gui. Nors tokia kelionė man jnu 
klotie^ visuose veikimuose lie- n<* nnujirna, liet tikiu. kn<l mnn 
ku malonini sveikindama- pa- ji bus naudinga... 
kamiansial

Ansas Bruožis.

Kokie pinigai vartojami Lietuvoje.
Lieimiij** xi*i pitiiirii yru vnlilžsat Miditiitnii uul«i 

kais. .Vora k<d kn* Lietuvi* pinigų nėra 1**1 iiuukca ir 
įmini nukninais. Vokiškus ninrkrs ir u*-t-murkt* crra lyrit* *u nu 
naite. < »hi-rulilini yra vcrii-* dvejų nuirkių ir y ra vadinunii du auksi
nsi. Rusija* ruliliaį virai mažai tėra variajam! ir jų vertė yni t imsiesi 

; maža. Haliniu pirkti tris Kusijiai ratilius už vieną nrlm in*t ir Jauniau.

Pasportn reikale.
Mc* paspitrlų ncišiluisbiihr ne* ta* yra darini* Lietuvių Ekzcku- 

! l.vvio Komitetu, 7<0 Eifteinth St.. X \V.. U'sshiuatan. 1>. <’. Visi kū
rė nori rauti tisu* ir Iridiiuus grįBi Lietuvon turi kreipties virš pa
duotu adresu. Vietiniams lietuviu m- jnr* palnrimujame išpililime ap
likacijų ir įlavins* pricsaiki*.

Paieškojimai.
f*ah-k<>J4nutl kurte Imtu (m-Mi-tl UrtmiMi »u-r dona K. Knrma dabar 

,<dk u-l -uart*». Kidrt* iimima ndmiu kmIiou -ura-U tai Orto* au** vi- 
.k-m. cr,rlH.»< ), <k>U<-r1u- algai. Korte dar negailite nt-akraao ant -«va 

I (Mili-UuijiaMi lai nmM.’ibmm- luunt- praneši Ir iluOert- Imi- uarjltatan. HaSaa- 
: kI Mckurte. Miliau- fMBtcM.ii)m*v -Kngla-d Išrauti nuo mu-a piniaw t«l aar» 
•v-tkalaujami'. kml lie korle Hari rami |SuKn*- algai MtgraUa* t>«U# kori* 

1 oie- II<1M- Im^vi t* kmia orkmem m Įiaieikoimat-..
k 1-1 l>inlui*l (hmi tų |-a* U...jimų l.mo |>eniuiMi llcmlnort ir H"* 

ni Ino- |Slnal nl-iiku. duetą- K Knai-i- tik luini liemlruie- iamnUoliotn 
reikale. Jei ka- įuri kuklu įtūm-Oaui lai lai <ian» IbaMinivei.

Legaližlcas Departamentai.
Mumi adeukala- fi. I'rnim- KalioeuU- fialanumja nea

iI-oiim- ndUulno-c; |n»ilaruw imfoTiM. iu><Mia iMtlaritme- ir I. I. su Jatin 
liana a-«nroia,ai |«i-lkjill--<l Kutintum. |» filrtn. u p-r lai-kn- il-ad».

Bonų Iždą*.
Mi-kurte daro uionrllMėJhHU- buk lii-ndauič- tartoje lkm« I 

-aio n ikatam-. i įmani fMnm<aMr. ki*il IJi lneo- Kueoi I 
-k Irt fuga- nmu Ikvedrotr- ir Ik-nilroiė tečra «artn*a>d ir im 
ili-nu ivnlu ii Idrintu- ikunt tMi*.

Lietuviams Laivas.
Ilalinr dinuM' ifc-nba-. kv.l '■ai-uiSau- U<-in«iam» |w-ii rlM| laita 

tn-artu luti a daugrtl- Minė- artill liet utim. I1a<iar r.dkta iltuig 
ki-me-u tr ilnug pinigu IMcirtl tnkmojanl f IdrtHt#. kadn nor. pi 
uj tai bu- gulima rtačtal per I4e|mju arba per HlaMnila trii 
.Ū**- M dalvka nu-- trlian plačiau pruuešinM'.

Svarbiausi Užduotis.
Itatmr -«art*iau-i nMiurti, l.k-tvtia l*ttk»bt»- litvulriHi*- ir 

tuvi* tai >ra -nk<-UI «H<I| kapitalą, kari -) |niia-ar| nie- Jau gal 
nu ilIiitiuJe lia'i veiLIUMi | Ibluių. Uolia r Jau -tetimi kapiln 
utgputnl lAduto- turtu-. Me- .imiriki» IJetutial ti 
tojam- | talka kad ai»-sumilu- Miiuta nuo IUiau<k>Jhm>. Vien tS>

I

mm* laike skaityti, liet šiuo tar
pu man malonu bus apsižvalgy
ti važiuojant kas įledasi gam
toj. kaip žmonės juda-kruta...

VakucijoM labai trumpos, o 
tiltui reikia keletas mylimiausių 
VĮtatų aplankyti, kurios toli-to- 
li randasi viena nuo kitos. Nėra 
tat laiko kų kita dirbti, sakysi
mi*. .įkaityti kokį rimtų veikalų. 
Kelionėj esaut įs|Hi<ižių daugy- 
•sė: kas valandėle matai nauju* 

gamtos imi veikslus, r r. Mūri su 
kitokiomis gyvenimo apy stovo- Idžioji Cliicaga jau snuduriuoja. 
nū*. Kiekviena* uiiestas-imes- neilėlilienis, ji bufų he

rai- telis, kiekviena kolonija turi *a- ,nlvu* jan Priame įmigyje.
(Daugiau bus.)

I ta m laikui, kad vėlei sugrįšiu, 
liet prigimtie žiuri savo dėsnio, 
uetaip lengvai duodasi atitrau
kti tino priprastos vietelės.

Nedėldienio pusiaunaktis. 
IJnkMiiusis jaunimas iš vidur* 
mienrio teatrų ir kitų (uisilitik- 
sminimo vietų važiuoja namo. 
(Htvėac matai marguojančius 
šešėlius y|mtų, liesiskubinan- 
riųjų b*'k savu namučių. Hi

i LIETUVIŠKOS ATVIRUTES

Gaila apleisti savas miestas. 
Žinau, kad tai daroma t rimt-

i

ta kapitale mr- tu trgab’- niM- |UMter>1L Herutartr- <au lii-vė-i ir 
Ija mųu

cMi

durta* tart l* patirtam nu- , gi lim<- -pčtl kad Jo- nk-fcn___ ,____
Idrluiig Prrfcjhm. Hr-mteioi- lui-rair- Hcat. kertu TAI I.AI KlKrtkfKM

Mra turime HMurlMty atvirusių au 
pavrikalala OrOrtulno Ijnuviia Ku- 
nicnlkfa'l'O. lle*riuln<> Ka|>aa Veliu- 
noj. Turluiv su i!nuK>-br eitų, Mai
ronio. Kainuoja l*e viena utaiaa- 
kant rtauirlau duodame nuolaida 
Siunčiant titankyma reikia karių ir 
aiųatl pminaUB y

| <■aliai*, tduoti kraaoa lėni lėtinu-

Lietuvių Spaudos Bendrovė'

Tbr I-it Ima man l’rmt Co.

• I*h> Mafarlor \»r. flrvclaml. *N«ln. 120 Tremort St

l.iiTrtllK ki ltis Mini Mtvn KM*fT\l.< ITMIJm MAI IR UIXVV 
M Ii ItA. lai rieda *ato kapitale I laauiig ratuhn- Hr-mlroii-- Mat 
naudingume lavtuvlų l*rrk,bo- Ibnulniiė- iėrų klau«k ta kart* Jau 
ttataka-. W-m- dar ti. galima pirki! |u, gJaut kb-kiirata. 
tfu prHmamr ui pilna JS «crtč.

Skirtumas nuo kitų bendrovių.
IdrtuiMf PrrkKbti* licmimiė -kirtad nuo kilų IktmHtm 

mi. kad Ji gr* pei«grr->li-Ut-mė, -markr-ne. Ji tart gabia k 
La H-r. .*| ntn -aio darhg nriaukdamų kol kita- airi- ir parodf*

Toliau ji tta -uilede ih-u tik drl l.letuiHf. fcėrtatakaa IJrtniiu 
kibo- ll-mjvrtr-. norėdama- št-ru- «io |»rduotl gali luoiau- Janu auga 
duoti IkndmiH. Jnm ih-reikia -drugio- kam kitam Inkikti. Hrmlrovė. i 
rt* lai duodi u4-e lUrktl atgnl -aio k'-ru*. kilu- Ifa-ndruir- tu nniaro. 1____
'•u Kreki!■»-. Ifamirr-iė gali -kolluli -am ačrininkamn pinigu- Imdami kalpr 
u ita -etuuiiko —ru-. kilo- lliiolroK— tu iai|igl uedaru.

Taigi I.U-kiS-nn- litn-lti matui kodėl H- turčių prt-dilėti prir lJctm 
|irek>ht». ! lendrei r— lietini kokio- kito-. Ji- iltie, keri Intu |M-t-ėju- ortikėtan 
relkata- pmiru JI- tuo- |H«ilm- gali gnitll na- --m ln-lalrn

l.an.r lii-iuilii kapitalui *nn-.uul • ie>Initau- iu kapilali-lam-. -lokil 
, r1W— l li-tiiiiti Prikibo- It- oilnui— -,-rintnku.

*u tikru |>acArtMi.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDR0>«
Boslo»*

a ’ 
fcal
i
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NAKTIS IZOLIUOTAM SKYMOJL
J (Pabaiga).
A ‘‘Juk dar yra ir kiti sakramentai,” sakė jaunikaitis. ” Baž

nyčioje girdėjau apie juo.-. Ar nesuteikiumėt man (laskutinį 
patepimą, duokit nmn Nv. Komuniją.”

Kapelijonas nuotoliu. Tolinu klausinėdniua* sužinojo visą 
jo gyvenimą: iš ryto ank.-ti pasiketino ir tšvenėiausj sut< ikti, 
nes nematė mažiausio mirties (Mivojaus.

Jaunikaitis nesiliovė nmldavęs: "Tėve, aš trokštu priimti 
Paskutinį Patepimą ir švenėiailsį Sakramentą: rytoj jau Ihis 
per vėlu. Kasžin ka- man, tarsi, -akyte sako. Tėve, neišeik 
Sakramentų nesuteikęs .*”

Kunigas švy tavo, |M»tam negulėdamas uuvijkli vidujo įsi- 
tikrinimo, kad čia vi.- gi yra ka- lokio ihųtapni-tu. pa.-iketino 
ligonini suteikti Paskutinį Patepimą ir l’a-kutinę Komuniją.

Vargšas jaunikaitis didziau-iame nusižeminime priėmė jui- 
Bkutinius Sakraimuitus.

Po visam kunigas |iatarė t alus prie Dievo ats'du>ėjinni.- 
kad butų lengviau kęsti ligos pri-paudiiuą. Aulgalo tarė:

“Pasimatysiva unkšti iš ryto. Ulbą naktį, lik .-veikas, mie
las sunau.”

“Lalui naktį. Tėve, ir Sudiev. Priimk nuo numes širdinga 
•&L”

Sesuo tyliai sėdėjo m labai toli nuo lovos, rožančius slinko 
jos rankose. 1 jiikrodžiuose pr..skamlM'*jo pusiaunaktinė valan
da. Sesuo ėmė kallM**1i advuas. Laikas nuo laiko jaunikaitis 
kart ojo atsidiisėjinuis kunigo jam patartus, kartodavo juosi 
širdingai ir garsiai. Apie t n ėją i- ryto ji> nutilo. Sesuo pri
ėjo pažiūrėti, Iiianydnin.’i. kad ligonis užmigo, .los (latyrusi 
akis vienu žvilgsniu suprato, knd .jau prn-idėjo mirties kova. 
Is vienuoles širdi*-.- iš-iv< ržė jautrio.- Imu gailestingos imddo- 
už mirštantį. Praslinko valanda laiko ir vargšas jaunikaitis 
apleido šią ašarų (Kikalnę, pasipuošė.- Iialtu krikšto rubli nuėjo 
pas dangiškąjį Tėvą.

Tą atvirą sielą Dievas pnlraukė (kis savęs nesuprantama 
Atpirkimo malone iš tinusios sugulimo liangos.

Sesuo užmerkė jo akis, sunėrusi ant krutinės rankas indė jo 
kryželį ir tykini apleido kamlmrį. k.-ills-dama "Iš gilybią šau
kiuosi/’

Jai koridoriumi lieeiiuud lnikr«Mlis ap-lellH- (lenktą valau- 
Nors tai Imvo ankstyvas laikas, ji paičntijo pažįstamą iš- 

kunigo kit|H*lijom> liesiartiimiieią link jos.
“Negalėjau nusikratyti mintimis apie musų ligonį |m«i* 
rą naktelę.” prabilti kunigas, “tatai atėjau anksti. Kaip 

jaučiasi šį rytą !”
“Jis yra |mis Dievą,” atsakė mi imguodii vienm»lė. "Jis 

mirė kvtvirtuje valamloje.”

S

ir H tųjų Lietuve* vietų, ku
rias jie yra užgrobę naudoda
mies tuom. kodą mu«ų jau
na, narai kariuomenė užimta 
fronte kovoje su bolševikais 
ir negali pamokyti tuos prie
šus gerbti Lietuvos tautos 
teises.

3) Patiems pirkti ir kitus 
raginti | "
l>ask<ilos Išmuš, 
nu„ valstybės iždą lėšas.

Parašai:

Steponas Kazėnas. 
Antanas tibelis, 
Kasys Godas, 
Antanas Avižonis, 
Antanas Tarvidas, 

. Jonas Petrauskas, 
Petras Valeika, 
Gružauskas. 
Antanas Kazėnas.

Nuo f'asialiu miestelio

pirkti LMuvos vitlaus 
n fomus Itad >ustipri-

Nuo l‘i 
d rovės:

Pina. D. Tonkūnai.
Narys G. Marčiulionis 

|‘h- valio Nuovados Viršinin 

kas:

*Draugo’ Kalendorius
KALENDORIŲ puožia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMET0N08 paveiksią*. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir Kenčiu.

KALENDORIAUS KAINA - - Me
Kas prisius ”Draugo” prenumeratą metams, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI.

•5

Ar tai dėlto, kad jis našlaitis, musų Tėvas < languose, np 
•cinke jam jo mirties valandų ! Ar gal *l*»nts, atvirus Im i pavyz- 
* ngas tų katalikų vnikinėlių |Msielgimas. privertė jį apie sa- 

'•’j^J'iąstyti? tini jo paties nužemintas duosmnoas. kuris 

*•» duoti |»asl:iitini skatiką Dievo namų statymui! Ar 
Krėviška šv. mišių aukos galy ta'*. kuomet paminėtą 

iuo jam laimingiĮ mirtį.’
••i drįstame .-akyti. Tiek žinome, knd visos 
i galingos. imi' raukiančios dūšią link išga-

• >ir* *•<.
• p-egos y 

tyiuo.
Skaitytojau, |MUiiąstyk apie tą tikrą atsitikimą.

Lietuvos Neprigulmybe.
(OFICUALtS ŽINIOS)

Pranešima* ii Washingtono.

(Tą-a).
J Jpiieviėiil- paft-nkilio 

dkalaviiuų ir pa-iuntė kartu 

ivo žmogų prie tuklių: kiek 
avažiuvę išmetė žmogų iš Ve
rno ir puti'- nuvažiavo kitu 
eliu. .

Tuomet p. UjMieviėius mi pu- 
i darbininkų nu.-ivijo pu— 
ui; netaip veikiai jiem- pa. 
lėkė juos siisi*kti. Ilgai lie
kant, rudu juos netolimam 

me. kur plėšt’* viena trols-. 
i Kadangi Lipnevičiu- ne- 
ė jiem- lui-vui plėšti, lui 
šitą dieną, keršilitbuiii jalu, 
atvažiavo jį apiplėšti, (b- 
•ii Lipnevieiau* šeimyną 
įtikinę ir galų gale uždai,* 
u.- i tvarius, kitu- Į svir- 

Jšvežt’ ka. lik jiems pati- 
t visokių valgomųjų ir 

aip jau daiktų. Lipiieviriiis 
• kiek laiko išlindo pr,, -to- 
.ir (Mikelė riksmą, bet buvo j 
a.|M*ivė|n. Kainiyimi mirų 
f ! kmią pii-ę nuvažinio pl«‘- 
cai. Kai kiltie plėšikų bijt»» 
•rsirišę skarelėmi-. kml m* 
ip veikiai galimu butu pu
lti, liet vi- til l.i|>n<-\ičiti- 
rą pažini*.
Ikiir. • vielų, , Ii 2;<i- 

visu* ,.!< gy M*ut<ijiis,
mtluini (it.-ktitini tluigtą. 
i*kiinu-’;*-j; mitai- eiti va
rių Valdžiai pa-i-kųsti. 
•16 Ina ju i -l.i- rių Viddž i 

* nuimi* . ii-ie taip e| 
(»yVentoj..i mirodė pa

:nurja’:riu phaiku-.

»a |’iizu-i j*, nu

jų

laimti. Ar nuluiiidė, nežinia, 
lies (ie nurmlyti plėšikai ir 
toliau varė savo darbą. Taip 
elgėsi išvažiiiiHlnmi voki<*<’ini. 
tik kai kurie jų elgė-i kiek 
z.iuoniškiaii.

Ihiiigiau-in nukentėju 
gyventojai, kurie gyvena 
<iau stočių arba plentų.

Ir tik tada žmmteliai Ietį; 
linu at-idiiso. kai išsidangino 
iš Lietuvos paskutinė vokiečių 
kariuomenė.

Ii*- 

a r-

«r.

J‘a niša s.

Pranešima*.

Paparčiai. Itug.-ėju !<• *1. 
lenkų, utčję iš Musninkų ko- 
iiiendantuKi-. tip-iginklaVę ii 
kariškoj uiiiiumioj. sM šautu
vais. o kiti civiliui stt revol
veriais apsiautė kl**iHtnijos 
namą, kad niekur niekas negu
lėtų Keiti ir keli iuėjt* i itluii. 
Kunigą -miš*, lovoj, tarnus 
pakorė visus taip, kud ko- 
jomis los želia* siekė, šeiminin
ke nužudę Įmetė į Nerį. Visą 
turtą išvežė 7 i- vežimais.

Uug-*' jo !• «|. Čiobiškiu vai-
*-« i.m-. I.ap**liu vieii-ėtlyje |mi« 
|ūkininką Karnlcviėių atėjo še- 
■ d I* tiku Jegijoninkiii. Lietuvių 

eilių tini formoj, i-kriiiislė 

' •-:•. ntėim šeši* tūkstančiu* 
. uk-inų ir norėjo atimti ark- 
liii-, Im*i nerudo, m— buvo iš- 

• iryli ganyti*-*. Tai biivu ker- 
•ta* už tai, kn-l neprisinišė 
prie legijmių.

I.* p.iu u, ::<i d. Baliukuose 
|lmiu lietinių milicija. Lenkai 

p tėj -vail inų- miliciją. Nu 
p.ilioję- tai I kttii'i'g**- Kuilieli- 
pl><ula- is-iiinlė < kareivius

>!«■■■■■■■■■
VBŲ NBNRAiOO <WAU* 
G0” SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVAKBUS PRANEŠIMAS.
Tranki Ir ažtuoniolikM-riai. kad 

' Itčjn iin-lnuis KalcndoriuM su Lie
tuvos prezidentu paveikslų ir mi 

; Avcn tiem k. jau gatavas. Taipgi 
Iras užsinižtM dienražti ” Dranga” 

*aiit 1920 metų |>cr mane tas gaus 

In puikiausi kalendorių, taippat 
galima įsigyti vriukiu knygų ir 
inakiskiiyrių kaip tai "Ramybe 
Jums” "Pulkim ant kelių ” 

."Aniotns Sargas” "Dangaus 
žvaigždutė” ir tt.

A-StalgaAu, 
1817 Sm& Ūmi A

Lietuvą prie nepriklausomy
bės ir laisvės.

l«ai gyvuoja narsi musų ka
riuomenė!

. Nalin visi okupantai!
Visos Z. Panemunės para- 

įgulioti — pas i rašome: 

Vincas Bitin&itis. 
Juozas Kasiulis, 
Cecilija Kibildaitė, 
A. Povilai!*, 
P. Patašius.
Kun. Ml J. Skinkis. 
Marė Jaaenaitė,
T. Ma&ulaitienė. 
J. Skaisgirys, 
J. Bružauskas. 
J. Bernotas.
J. Stn&cūtis.

S

(Daugiau Bus.)

pijos l

ši iioiui prauešu (eerbiamasiua 
North Side. Kad aš (Markeliu savo 
10 venima vėla |m> N®. IMI N. 
Paulina Si. Taipgi dabar viraAiah 
r< įkalnis malonėkite kreipti* nau- 
jou \ ietim la* t<» gulite užsisakyti 

•'Draugą” ant melų ir indėlių ir
• ( 

gulite nusipirkti "Draugo” ka- 

leiiihini. ir nialiiaki.ygu ir kitokiu 

Itažny rietus daiktų. Visi ir visos 

malonėkit? almlaukyli j muaų 

dralnižių ir Kaldaiitiij kruutinr.

A. Nausėda, 

1641 N. Paulina Str.

Sii |iagnrl*a

P. Traikevičius,
MižeOca.

Pasvalio Jaunimo draugijos 
\* * e •atras :

Vaklylta pinu. A. Kuosa. 
Ilaštiti. P. Traikevičius.

Protestas.
19l!> m., rugsėju 7 dieną . iš

klaus*; pranešimų apie daluir- 
linį musų tėvynė*. Lietuvos, 
politinį stovį, mea visi Z. Pa
nemunės pa raju jo* gyvento
jai: vyrai ir motery.- griežtai 
protestuojame prieš:

D ’........................
vinti 
nių.

2l 
l/'iikijos musų vy*kit|a» sosti
nės — Seinų miesto ir kitų 
grynai lietuviškų vietų, kaip 
untui: lautdijai. Punskas ir t.t.

3) protestuojame prieš kol- 
ėakininkų ir kitų musų priešų 
kišimųsį į Lietuvos vaistyta’** 
reikalus.

Išreiškiame pilną (tusitikė- 
jiiiią musų valdžiai, vedančiai.

• s

Iii rti lenkus. Bet tai tepasi
ekė. lankai paėmė lietuvius 
į nelaisvę. Vienas ii jų tarpo 
|»abėgu iš Ovantų į L’tėną ir 
visa |Hi|Hisakojo vietiniam ko
mendantui. Netrukus buvo *30 
kareivių |m*iųsta į (Kantus. 
Lietuviai savuosius (taleido, 
paėmė į nelaisvę IK lenkų su 
komendantu, 7 nukovė, juiėniė 
maišą granatų ir kulkosvydį.

Praoežimas.
Mu.-ų instruktorius Imda

ma.- Aiiiuliuose, sužinojo, kad 
lietuvių karo valdžios santy
kiai su kolėakininkais laitui 
įtempti. Priežastis šito viso 
yra mu-ų kareivių ir karinin
kų iH’-gima- iš Lietuvių ka- 
liiioinenės į kolėakininkus.

Eism&ntas. Šiaulių 3 pulko 
karininkas |mbėgo j Kuršėnus 
pas kolėakinins kur nui>ų .-ar 
gyliai laivo iš Kiaulių įsakyta jį 
suimti ir į Šiaulius pristatyti, 
liet jis (kada jį kareiviai Kur
šėnuose norėjo suimt) su (Mi
geliui kitų vokiečių, nuginkla
vo musų sargybinius kareivius, 
gerai apkūlė ir išjuok*- į ku 
l' jimą sukišo. Šiaulių komen
dantui pasirūpinus, musų ka 
iiuviai buvo į atleist i. Tas įvy
ko š. m. 4 d. vakare.

Butvilas Jonas, iš Telšių ko
mendantūros. |iabėgo į Kuršė- 
nūs. Jis buvo Lietuvos ka 
riiioineiiėj paprastas kareivis, 
o tlaliar Kuršėnuose segi spin 
<laia*ius (Migonus su viena 
žvaigždute. Musų sargybiniai 
nuėjo į kolėakininkų štalių ir 
pareiškė, kad iš musų išla-gęs 
toks plėšiką-, kuris esąs dubai 
ių tarp,, ir n-ikalavo vokie
čių jį iš«luoti. Vokitėiai suti
ko ir (Mtsakė. kad jie (ūdys ji 
surastų ir į Štabą pristatytų. 
Tada musų kareiviai nuėjo | 
tą Imtą, kur gyveno Butvilą 
ir |iareikalavo jį į štabą. Ji* 
tuo įsišaukė kitus savo kai- 
iiiyniis, vokit'ėius, kurie užpuo
lė tuos kareivius, gerai pri
mušė. atėmė ginklus ir į ka
lėjimą įkišo. Vokierių-kolra- 
kų štnlms. kuris |Mtts lie|w* 
musų kareiviams Butvilą su
imti. m* tik kad neužstojo mu
sų. liet dar pagyri* Butvilą.

Kitas ineidenlas įvyko rug
sėju iii. 3 <1.. 4 vai. vakare. Mu
sų sargybinis kareivis ėjo |ier 
miestą ir sutiko kolėakininkų 
(intrulius, kurie siistalulė mu
sų kareivius ir klausė, ko jie 
nakčia vaikščioja. Mūsiškiai 
aiškinti, kad jie yra sargyba 
ir kaipo sargybiniai turi tei
sės vaikščiot i visur ir kada 
tik nori. >li<* aiškinosi lietu
viškai. tuo tarpu pripuolė ki
tas kareivis su šautuvu ran
kose ir surikęs "Itazvie ty 
iiieiuaieješ įmi ruski goVorit. 
ii,, v'ališ. što |M-re*l toliųjų sto
ji ofieer.“ Davė kareiviui 
šautuvo buože |a*r galvą, o 
kiti pripuolę juibaigė jį muš
ti: paskui atėmė ginklus ir j į 
kalėjimą į-tum'ė. Tos gaujos 

Imvo karininkas Ei*m&nU.s; 
jis t.i sykį buvo su kauke, kud 
lietuviai jo nepažintų.

Mitinga*.
Pasvalys <IX-1!H!I.

Išklniisiii- visą eilę | 
šėjų-kallsMojų. vienu 

nutarė*
I ( lietuti laikinąją 

mi- valdžią visais mums 
mui- budai- kaip tmulžiagiš- 
kai. taip ir dvasiniui jos ko* 
vaje ųž neprikhius>mą-<lenio- 
krūtingą Lietuvos Jlespubliką 
-II sostine \ illlillje.

2) Išreikšti griežtą protes
tą prieš lenkus, kolėakininkus 
ir kitu- Lietuvos priešu-, mė
ginančius mums trukdyti ku
riamąjį darbą ir šaukti laiki
nąją valdžią prie utkuklio- 
kolos -u jai* net ginklu, kad 
išriju- jm»- iš Lietum- ribą

pram*- 
įminu

Liet II-
u.ili

lenkų 

musų

prieit

kesinimą-i ]Mi>ixa- 
tėvynėj širdį Vii-

priskynnui prie

.. |«-inaaČHMi persslirbimo. twil»im , tsaariv
•uattagiMu, lauMu , yra (raitai praialmamac, rarlojant

PAIN-EXPELLEBI
" Drpa« Ketkala**

ŠaunyiMM, kuriu* kartą jo vi ikiatiHp jirfu, daužau* be jo Ma^aiaiaa.
Yra tik visus- l*uia-ExpcileHa ir dėl j«»a apoaajrnjin^. j«» yra pateakUotee 
raiuiu raiahaZctikUa

ANOHOR (Įlceirae)
J-itru cni poiudin ncn. vaivbatevklio ikare, tai ji» bėra tikra* ir Je* taki* 

neimkite. Vlaoer nptiekoM- Sįe ir <*<■ Taipgi galiuia gauti yea iMirtatju*: 
p. a n. Ricnr.ig & co.. 326-zss

AR HORI PASIDARYTI PINIGU?
Ar Nori Padėti Pamatė Savo Bosimai Laimai

Newton Fals* Okio yra ta vieta, kur gali pasidaryti pinigų.

Nevtan Fals, Olue yra ta vieta, kur turėtum padėti pamatę savo busimai laimei. S

NUSIPIRK LOTA NEWTON FALLS'E, OHIO
Nevtoa Fals, Ohio sparčiai varosi priekin. Jis turi vj»a. kas yra reikalinga išvystymui didelio pramo

ninio miesto. Jis turi tris gelžkelius: B. and 0., Penna ir New York Centrai, Gatvekarių linija sujungia jj 

su Clevelandu. Akronu, Warrenu, Niles, Girard ir Youngstoun. Ji* jau dabar turi viešę mokyklų ir aug- 

- slėsniųjų mokyklų, tris bažnyčias ir bankų. Newton Falls pats ir jo aplinkinės šaljs yra visiškai lygio*.

Keli didžiausių išdirbėjų yra apipirkę dorbtuyėms vietas šitoj apidinkėj. Newton Plieno kompanijos 

ir Madcrite guano kompanijos fabrikai jau yra statomi ir žada pradėti dirbu kada apie pavasarj.

Jus turėtumėte turėti lotą N'ewlon Fallse, Ohio. Kaina lotų nuo $350 augityn.

Mums bus labai malonu pasiųsti vieną musų atstovų, kuris suteiktų platesnes žinias apie viską.

Rašykite šiandien šitokiu adresu. / ė ' - • ; \t Ii V

United Statės Reatty & Security Co.
717-718-719-20-721 Berger Building Pittsburgh, Pa.



Broliai lietuviai! Didelis ka
ras jau pasibaigė, liet musų 
brolių kraujas liejasi kaip ir 
laikie karo. Tėvynėj gyvenau 
tieji lietuviai kovoja už, liuoe^- 
bę-Jie nori sutraukti<*rguvės 
pančius, kuriais nori surakinti 
mus tėvynę rusai, lenkai ir vo- 

|k*eči«i.
I Musų broliai jiašvpnėia savo 
^gyvastį ui liuosvbę. l*u*nut* 

ir basi kaujasi už savo ir 
musų laisve.

Tatai, matydami musų bro
lių pasišventimų, sukruskinte 
ir padėkime jiems.

Brolau lietuvi! Kaip jaustu
meis matydamas mirties |tavo- 
jų karu lauke? Jūsų ir musų 
broliai šiandie«altyj guli apka 
anose—ir kas valandų imsi ren
gę mirti už tėvynės laisvę.

Brolau lietuvi, aiuierikirti!
t

Laimingas šiandie esi! Esi |m- 
valgę*, apsivilkęs ir šiltame 
■ame. Atmink ant savo brolių. 
Teik jiems imgellių, aukauk 
Tautos Fondan. nes ta organu 
tacija yra vienintele imi geli m 
mus broliams.

• *
Tautos Fondas aprūpina iuu- 

sų kareivius karu laukė, |>aru- 
piua ginklų, amunicijos: šd|>ia 
mricrntėjusius n«m karo, aprū
pina našlaičiu* ir tt.

Broliai leankakiečiai ! Mums 
yra imakirta surinkti Tautos 
Fondan *150.00. Atlikim savo 
ofeduotį tėvynės labui. Neišleis- 

kim tuščiomis kolektorių, kurie 
atsilankys j musų namus ir< 

t prašys aukos. Mus hroliai-ka- 
reiviai, netekę ginklų, amunici- 
Nm, maisto, draimaų ir L t, tu
rės imsiduoti priešams. Na, o, 
ar malonu laitų matyti savo 
brolį priešo rankose? Atsakysi 
—•e! Tetai aukauk Tauto* 
Fondąn!

Visų musų priedermė šiandie 
aukauti tėvynės reikalams. 
Kas nemukaus tėvynės reika
lams, tas bus paskaitytas tėvy
nės priešu.

Tat lai nelieka imvietm liet n- 
vio uė lietuvaitės, kuris nepa- 
aukautų į Tautos Fondų!

- Tautos Fondu 101 skyrių 
valdyba:

ganiiacjjon. Jo lealhg žmonėms 

patiko. Paskui apie mokėjimų 

taksų išvažim j uit iš Suv. Vai. 
kalbėjo dar virtos darbuotojas 
p. F. K. Stnvnerkis.

Aukų tame vakare surinkta
*79.90. Pu <prakalltų susitvėrė 

L. L. Sargų skyrius. įsirašė, 
ėods, 16 narių. Valdybom išrin
ktas F. K. Strsy nerkis—pinu., 
A. lvnm>wskia—rašL A. Vr- 
Itelis—ižd.

mėnesius, apleidžia jų ir skver
biasi į liaudies vadus, pradeda 
sakyti “prakalbas”-ir tt. Aiš
ku, k'd toks “kalbėtojas” ne- 
užgamMina publikos, bet pa- 
piktiiia ir sykiu meta dėmę ant 
visų valpa -aisiečių.

šiandie, l aip girdisi, mus vi- 
'snomeuė j V al|>araiaiečius žiu
ri it ne pinok.deivių*. Bet kaip 
ten nebūtų, Valparaiso mokyk
la išleido ir “geiitleinouų.” 
Teisingai reikėtų sakyti, kad 
vnl|>araiaiečiai nėra aemcsaiės 
rųsies moksleiviai už kitų mo
kyklų moksleivius.

Mokykla kįla. Nūnai yra val
stijoj pri|Muinln, valstijos pri- 
žiuriama. Vienok, kaip seiliau, 
taip ir dabar čia yra mokina
ma lietuvių kalinu Ai mokykla 
pri|iažįsla lietuvių kalbų, duo
tis jai kreditų kaip ir kitoms 
kalisans. Jei mokykla pripažį
sta musų kailių, o mokykla yra 
valstijos prižiuriama, tat reiš
kia, kad musų kaliui pri|Mixinta. 
h’»p ir kitos europinės kalime. 
Indiana valstijoje. I’ž tai rei
kėtų tarti ačiū niokykhis viršai
čiui už leidimų nsJuuties ir 
moksleiviams už lankymų liei 
fiaiaikymų lietuvių kalime kle- 
sų.

ILišytlamas apie nsikyklų, 
matau reikalų pažymėti, kad 
fietninb liertainis prasidėjo 
iįi n'>riži<i ti. Norintiems va
žiuoti čia moki uties, (tat artina 
atvažiuoti pradžioje bertainin. 
Galima anksčiau ar vėlinu įsto
ti. liet pradžioje yra geriausia. 
Norint sužimd* mokyklos sąly
gos. reikia kreipties į mokyklos 
admiuistracijų. laiškas adre
suoti šitaip: Va)|uiraiso l’m- 
r< rsity. Vai pa raišo. Imi. Ne
mokantieji angliškai, gali rašy
ti ir lietuviškai.

Kaip* minėjau, via lietuvių 
moksleivių yra <iidvlis skai
čius. Tanu* didesnio skaičiaus 
moksleivių gyvuoja dvi |iarti- 
ji: katalikų ir sts-ijalistų. tSori- 
jalisUi kp. nariai, kaip girdė
jau. plyšta j dvi dali. Gi K. L. 
R. K. M. A. 2-ros kuopos nariai 
laikosi vienybėje. Laiko susi
rinkimus kiekvienų nedėldieuį, 
kuriuose išpildo literatiškų 
programų. Virtum iš žymiausių 
programų, praeito rudeninio 
lier^aūiiu. laivo lajAnėio 16 d. 
Tą dienų buvo |MUiiinėtos 2(1 
metų sukaktur*** nuo mirimo 
žymaus literato Dr. Vinco Ku
dirkos. Programų išpildė p. P. 
<*<•► nulis ir pJė K Tirunaitė. 
Pirmas |iažnnėj<i jo nuveiktus 
darbus, antroji jo vargingų gy- 
voniiną. y p*** mokslo įimtuose.

Visais žvilgsniais 2 kp. gy- 
vimja gerai, šį Itertainį įmušė 
kuo|mti jienki

MEUUMnUPAKK, ILL.

|

Kitados, uuyi matosi, buvo 
daugiau rašinėjama j laikraš- 
čhm apie Valpnraiso mokyklų 
bei lietuvius moksleivius, negu 
dabar.
, Ai mokykla lietuviams yra 

beveik geriauaia žinoma, tad 
jųje ir lietuvių moksleivių 
daugiausia yni negu kitoje ko
kioje, šioje šalyje, mokykloje. 
Per šių mokyklų |M*rsina įvai- 
raua .plauku lietuvių mokslei
vių. Vieni turi progų ilgiau pa
imti, kiti trumpiau.

Maktdeiviai, pabuvę ilgesnį 
klikų ta> mokykloje, įgauna 

’iau mokslo ir tu-ittk4Uk dųug'iau mokslo ir tu- 
ri aedtadeivio išvaizdų.

Kai-kurie atvyksta pilni jnr- 
tyyttNMno; moksleivių susi- 
rinkiiuuusc rėkia, agituoja už 
savo |iartijų, kurių gal tik iš 
vardo žino. Jei toks moksleivis 
pabūva mokykloje nn-ttis, ki
tus, liartyviškuuuis jam** atauš
,r.-ja. J,* t du;.;..,. j*«- 

sitaiko, knd koks karštuohi, 
pabūta.** iiHtk>kloji- apie tris

Karys.

Surašąs Tautos Fondo 47 
skyriaus narių, kurie įsirašė ir 
daugiau aukavusių j 
Fondų:

k Staras *1(1.00.

I'o 6 dol.: J. Žukas, 
malinai*.

Tanius

A. JSh-

Po 3 dol.: T. šikšnis. J. Ta
mošiūnaitė.

Po 2 dol.: U Grinius, 11. ši- 
manskis. I*. Gudaiavieia, -I. 
(• rikša*. A. Urbelis, K Mažei
kis, T. Skyrius, M. Janušaus
kienė.

.1. I rlielis *1.30.
S. šikšnis *1 Ja.

P<» L tlol.: \V. Kimiulas, J 
Žviriiiis. M. Martinkieuė. J. 
Grahašauskas. I*. Valuckas. .1. 
Norvėias. E. Maseliunas. B. 
Samalionienė. P. Metrikis. M. 
Butienė. 1*. Hakeuas. F. K. 
Ktncyneckis. A. Ivanovskis. K. 
MikiM-viėius, W. Ilainis. (I. I>a 
mošauskieuė. \V. laturiųaitė, A. 
Miueikiutė. I*. Kagenns. M. fti- 
laikis. J. .lutslvalkis. M. Ku
činskas. J. Zliauha. J. Tame- 
lis, P. Kantautienė, P. Ilanm- 
iiieiH*. \V. Staras. A. Damola- 
kas. A. Bersienaitė' J. Norvi
las, W. Kiliuskis.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta *79.9tt. Tai dnr tik 
pradžia. Pas iždininką dar bu
vo keletas dolierių. t<»del Cen
tram išsiųsta *100.0 I.

V. Ktatalaa, pina.
P. M. Valucfcaa, nit

■KVARK, N. J

TIKROS ALGOS IR ATLY mus i, nu sliigimas. Im-I |winia- *' 
tini> dnlykas lieku nealnuii- 

1 įminąs, kml atskilai mm budo 
ir d’duimi j*, uždarbio kiek
viena* žinoųue gali, ih |H-i'i*i 
mini ribų, sprąsti gausumų nt-: 
lyginimo už saw dariai .lis ta 
gali' atsiekti išmintingai 
uprilsitai pnil«*i*bii*ins
ji> turi praleisti ir taupyda
mas tą. ką jis turi taupyti.

GINIMAI. DR.F.O.CARTER
Akių,Au>ų,Nosies ir Gerklės

ir
lų. kų

REIKALAUJA.

ekaNKLIN O.CARTER, M.D.
tT? «m. *4. iAihi* ..m. 4 hi *i«n

4\.ev4 4. .1 * , . i «»h» I airi
\ai,i« > 1 ■ \« t. 1 • . ■ |’ 1?

1 ; f«o - • '*«4ttsi s37

. Uždirbk

)*35 iki *50
į savaitę

Nirpvjlai ir krutu. Iru yra mkulau- 
lafil rbtiit.itii-l. Jie turi truiii|iMa va
landų* ir li nini darba.

Mim paltį::.- jutt Išmoki ll Un darbo
i ttu’ii|>a It.ikit dltnt.ml* ar vakarai*.

i n* t:iu*a kuinu Sim-ljulla nkyrlua 
.... kintuiu unt aiuvaiou l'uaor >na£i- 
tiu.

KHkAl.lM^th tntrtvrlu Ir merki
mui dirbti: letiRv.,. darbas: prie trakir- 
irtymu a* klų: guriu uitdi.rl.u.

ItetMuril M<rd Vo..

W. UtouUr M.. Vt'i«a*u. IH.

REIKIA VYRŲ.

Itirldi prie ItniilH-riu. 
kitę ant 7 vai. ryto.

visiems matomu, kad n-1 

ar suma-
I

Ižnioka kasdieną.

LORD & RUSHNELL.

2424 So. Laflin Str.

4

BARGENAS VYKŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyru ir Jbu-nv Vnikmy padirbti 
unt orderio stirtai ir overkotai. Irtrt1 
n.«iM*nukH: v.liaiiMjų r.iortetiy nuo 
Ssn.o* Iki 443.M.

Vyru Ir Jhuoų Vaikinu muort 
stulai Ir ovt-rkolai tt". Iki S2SJM.

Vyru Knlln.'a m-*3.<m» ir nmJHMau. 
Vaiku Siutui p<> **..M ir aurM'iau 
l*lrk šuto <>verkiit( dabar pr.n* 

tltniri. kuomt-t kainos pu kita.
M< » t.'upf.i.t turim* ntinu eik Ui- 

akut! nerimu i-iutu ir uverkotu nuo 
Sb.50 Ir at:crA<*-Ku.

l'-lll 1‘rrtta. Tu leda. FTock Siu
tai Ir tt. Sifi lio - Burbčiau

Atdara kit-k^V . vakaru Iki > 

vai. N«d>-botiils i blandai Su-
lutiomia via* diena iki 14 aal.tndai 

s. ooitnoK.
1413 N. IUfatt-4 M.. <%k-«cn. III

|-4Kria IS»3

MASTER SCHOOL,
J. F. KsMik-ka. IVrdfttata

190 N. 8Ute Str.
Kaa*. l^ckr MM. 4 Mcbtn

i

«

s

i

X

K
♦

HMII-

-«

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dantistas 

IMU. Mn MĮi4>1<mm. AnSM 

VAIJkKimu: • lai • .Kliu.

*•

f

t*
ų

J

KEIK IMVMIK.
i.iiuji.'l.) i; iikIm it .l.oiir.uu 
l.'iiavioiK <l»rl>.t mn iii.iHtiu.K, 

ru.ii.ttii r.ibnk- I‘i n>riliui^ n«r.'i-
kullninia. Turi lurrti* it«li* |..liiidi- 
Jlruo.

Atniku ukrte:

I rit a. i.trrauc Mik < •». 
1735 M. I*mtlitut Mr.

to

St\*warko kataliki'ką draugi

jų ir kuopų atstovai arlm, taip 
nakant, Ncwarko Katalikų 
Centras laikytame mėnesinia
me Musirinkinir gruodžio 8 <.L, 
vienbalsiai nutarė prisidėti 
prie A. L 1L JC*Federacijos. 
Tame ]«t susirinkime paaiškė
jo, kad Netarko katalikiškoj 
draugijos, prigulinčios prie 1C, 

visos jau priklauso prie K. 
Federacijos, tik kai-kurios at
silikę su mokesčiais. Nutaria, 
kad atstovai paragintų savo 
draugijas, kad jos iki Naujų 
Metų atsiteistų Federacijai.

V—is.

Nedėlioj, gru<yl£io 7.«L italų 
hainytinėj svetainėje Tautos 
Fondo 47 skyrių* laikė prieš- 
įiMlinį susirinkimų. Apkalbėta 
Išgautieji reikalai ir nustatyta 
veikimas tolesniam laikui. įt
rinkta nauja valdyba ateinan
tiems metams. Pirmininku iš
rinktas V. Kindulas, jo fMg.— 
J. rrisdis. rašt.—P. Valuckas, 
ifcl.—AjJunča. Valdybom į nėjo 
visi veiklus nariai, t*tf tikimės, 
kad ateinančiais metais T. 
Fnmlo 47 skvrius atneš tėvv-• • 
nei dvigulių Miudų.

I^b susirinkimo Imto T. F. 

prnknllsis. Knllnjo l*J. Saka
lauskas iš Cliicagos apie da- 
I Mirt i nį Imtuvus padėjimų, m- 
gindumas aukauti Tanius Eon 
«44111. ia« it. I\I%/.IUI, pinui Ll<»- 

tu vos valdžios išleistų bonų ir 
livrus rnštlies L L. Saigų oi

WAUKEGAN, ILL.
t ------------ ■—

Gruodžio 3 <L K Vyrių 47 
kp. laikė priešuH'tiuį Mum tiki
ntų. Sutarta surengti šeiitiini- 
nj vakarėlį Naujų Metų va
kare. Surengimui vakarėlio iš- 
rinkta komisija iš: J. Bukančių 
ir P. Aleknos.

Gauta |iakvietMna> iš dr-jm 
Av. Juosapo, kati Vyrių choru- 
pagvllnėtų po Naujų Metų su
rengti koncertų. Vienlailsiai 
nutarta |Mųre)l>ėti. Nors diora* 
dar jaunutis, bet, kaip girelė- 
jau, deda visa* jmstangus. 
idant gerai programą atliktų.

Valdybom 1920 metams in. 
ėjo: pintu—K. Misiūną*. virė- 
pirul—I*. Alekna, prot. rašt.— 
O. Burkiutė, fin. rašt.—G. Bu
kai iri utį**. ii<k—B. Visockis, iž
do klols-jas—P. Ežerskis, mar
šalka—J. Petkus.

šiame susirinkime kiio|sin 
įsirašė dvi nauji mui; V. Zup- 
kaitė ir K. Vitkiutė.

Tukstunftai mn<*rikie<’iu y- 
rn lyg sužavėti pinigų, .lie 
klaidingai žiuri ; pinigus, kai
pti į didžiausj turtą, nes pini- 
*.*ą tikra svarKi yra tame ką 
jie mums nuperka. Zmogniis 

atlyginimas už jo <I;uUį n<*- 
priklaiisu vientik nuo to kiek 
jis uždirba. Daugiau plikinu- 
so nuo to, kaip jis praleidžia 
savo uždarbį. Tikras dariai at- j 
lyginimas yra tai ti<> dalykui. 
ir nauda, kūrinos darbininkas 
gali gauti už savo uždirbtus 
pinigus. \

Aiški!, kad žmogus gali du 

sykiu tiek uždirbti, kaip jis 
(Mipnistai uždirba, ir iš to ma
žai naudos turėti, jei reikalin
gieji dalykai lėštmja du ar tris 
kart daugiau, neg kaip pirom. 
Yni
|Kiri Im* |ki«licjčjim,, 
žėjinio algų, kurios išreiškia
mus pinigais, yra didelis kir- 
tiiii'as nuii<los. kurią gautu: 
žmonė> uš tą savu uždarbį.

Ką zmugti- g“*uua. kaipo a’ 
i lyginimą, už. sav-> 1 i l ą. pa*za 
linus priauli nu«> te. kaip jis 
savo urdurbį išleidžia. Vienas 
Pa tingai pirk<lam:is saugiai 
ir nuolat taitppbi nm
gini ir naudingai itidėdanms 

;pinigus į tokius palikriuiutus 
i^nip Kares 'l'.mpynm Ženkle

lius. rinigyno Taupymo Pa
liudijimus. gali sunaudoti savo 
ibii-lio vaisių i reikalus ir snui- 
-giuitts savo eyvmiiiH*. kurią 
jis reikalauja ir net |msilink<- j 

■nunti. Kitas, irainbnnas tokia
* 

pat nlg:). trali 
išdykimui ir m taup;..Inm.i- at
sidurti tokiame padėjime, kad 
n< galėtų nei reikalingiausių 

m.u dalykų gauti.
Nežiūrint ar darbininkas 

užtiirba tiek pinigu, kiek jr.m 
ti'i-nigai iiž jo darini priguli, 
ar ne, nlsukoinybę ji- vien*’> 
teatsako už tai. kaip jis juos 
|HMb*idžia ir tas negali Imti 
pavesiu* kitai ypntai. ljėso-, 
rvikalariuiui ir algos gali pul
ti ir įgilti, kaip jūrių pakili-

ItMK AI4M.I
Valkai 17 iu.lt* MttlMUM). lt nuvirti 

|.iiu ktmoMUM tlarbn unt msi4a.» 
k..f|.::ut C.btlki. I'nt> t iuium antri- 
UalinKua. Turi tur.li iiti-ti* lutliudl- 
jtma.

V-įsitiki v.
I'e-U A Tarraal .Mis. < u. 

1SM %. I*ataiaut Mr.

l 
prie

M ii! darlsi tokia kuris 

pt-ra puž.inti su kontrakto- 
pnign gi-ruin žmogui.

l{<ikiiliiiK>:s pu n lavėja k

LiiiiiIht ir 
luti
riu i*. (Jern 

Atsišaukite.

Heitemann Lumber Co. 

5852 S. Ashland Avė. 
Telefonas Procpect 4000.

ILINOJAUS FIRMOS.

' I.HŠku m lt

BIZNIERIAI GARSLNKITėS 840 w 33 st 

“DRAUGE.”

HI likt ų l'llf lii.f SU ittpllbl.lii • a.V- 
viiliiiis ir iiiiiš'uoiiiis. Ii akrų stalu- 
I myliu nuo m><-wi<i. muI p-n. kt-lio 
ir su minkų už nuftetiiitilu l.i::n.i 
iMi.HMi.liO

40 akrų fu iii.t *7 k.iinlutiių n« 
imis ir kiti m ri loidinkiu. I mylia 
nuo micbtti so-liiiut, ž<-nu- iNtlirl.lu. 
(urnai priklaupi iumUti užtai nur»i- 
<1u<m pigini už S4.<MMMNI.

25 akrų Tumiu 2<» nkrų dirbs- 
iimm fleiut s 5 ūkiui iHtšl.ii ir gilink 
Iim. K>N|iih. Itiitjiiil ui M ii<>< iiški. uiti 
prir gt-lt-žinkeiių ir uiit -lo. Pri- 
kluiiMA nt-nui moli r»-j ir imrsidue* 
Is-reik už dyku. Tiktai si.125.00.
II akrų piriiHB. k)»wr. inrtua • utį- 

j«* iiumJos bmlitikid. <t.|>’r<^ Si* 

mi IM-U.li iui<-*io. Kitu fiimm ’.*' 
riuuMu visoj lltiiiojuu* \ tis’ijoj. 
|>urM<hi<»< už. *2424<».<iO

00 ukni jin , 1.1

sIMNMHIO
Ižidt-llM IhiCgUI.Uu utnlMOlkilt 

------------ ---- > ' II 1-kUl

l*

Flrtt Nat. Rcalty A Constr. Co 
— ...------ L Chicago, IH
P. Borncik CeneraJ Mnnafcr.

S. D. L;.CiiAWICZ
<>t.!., i>u ••AiAmaaja. u*»•>«*• 

m>t*t Mn IH« 4. ICntknin tn*-ld>4u nl- 
• sunkti, n tuane ala*rMi įmint*-

2314 W. 23 PL Chicago, m.
TH <Mna«' >1W

J. P. WAITCHES 
ATT0RNEY AT LAW 
uaert tik ADVOKATAS 
4541 *k klkrtl STKK1.T 

CMICAOO.
•X

---------------------- į
Dr.A.BURKE’-’tu* 

(Lictuvii) 4^1 
413 W. M*H.H

Pucuiliu . Vr
flMMltl* ll*UI>> U
Nuo k Iki I* v
Nuo 1 Iki 3 vai.
Nuo 4 Iki C vai

» ■a

::

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir CUrargas 
Ofisu 4930 W. 13 St 

tLatu|i. 44 luurt
IU-. IZ2» U. 4« AitSHM- 

Telefonas Vuero 3CIC
OfiM. I'imro t • •

kAiaAMt IJI.Tl U6K.U t

s ...................... I
Ttl. Miutir i.41

Dr. C. Z. Vezelu
utx< »is tMjtnaras

V.<l .ntluu: atio !■ rytu Iki P vali. 
X«sl> liautis l-uai.l šutui liuli

t;.: so. Asiu.ui4» avtara** 
arti 17-lu- (<ali4»

'X
»

PAIEšKO

ralcikau Jono 1‘oriuua futinaaMo 
’li Kum-Iiiių ApuktKio Kv.durnt, 

pumi>. Saullaukio k ..ni<> *i>to 4* mr- 
t V Bcnutiio. Turiu UImi »variM rei
kalu. Ji* |>u1t> aitui ku» ii|<i« j! 
pr..oe.kit* Mkaaiiu adre-ų:

JiMMa, *la»>Uk,
33«3 Aaliam Ate.

\n! |un<l■« nuo bintu, II. tumi a|.K>- 
^•titi.j t.ij, !•< u oihlli* ..ii'lui Inu. im . 

ninku- lAiukiuoju ) kiti tni. -tu.
J. <V'.%o*kV.

4111 tt. 10 l*ia.w (knaatt.

žinute

I

i

Dr. G. M. GLASER
fTakl kubJa tt meta!

<m-a, 314a M.. .MiMKaii St.
33 Kt M.. (ItMUKtt. Uk 

M'l.l'IJ’Al.lsTAS
Uuter.-kų. \>it»M ). i ..pr> <?>to 

at-ku Hkų

OI ĮSU VALANLtUS. Xuu :• j/to 
ik: lir. nuu Ii iki ; p<> picb nuu t 

;M i tulmitlai aukure.
lluiMlk nuo k iki 3. |■> p.et 

*1*. lt luitu u Y».r<J, bI7

> t 
i 

I

>K

t

K

l* l.h Kur • «’ - \f»-h |tAfdtl"
I <lcnt£ tilUFlnir ictiiiMi* nt4>i*|* 1A
'l |«4is%%< Rlt M I lenu lt Tb;s Vl» •
'nuu 1 kali.ii tiu tiatiMB UKp.i kn h j m* 
i HAiattktft*

Mr*. I*m*m*4>4*/.
.Kilk ISurtar Mini. HiUau»

... .......................................................—-U

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Streei

Tt-i. fuaaa Tar^
Val.adt*: — t Ik! 11 tt r>ta. 
k pu |>i«tŲ iltį » ««k. p'adtli't 
1.1 ir nuu i iki k vai caksr.

i

Pluksnos Pluksnos
|wr

ERNEST WEINER
DRY GOODS

1800 W. 47th Unp. Wood SU
Mm duodam, d.lrubo rt.mrM 

KblterstUa Ir Hub.tc.ru>..
Lhd.mtn. pmertakim. faunain’. 

▼Irokl. r>.lMl)ol*L vb.luun. drab.- 
I1M. a Jakut4«

HII4

PLUNKSNOS.

ltt-M.1. *4.; Su. Adtlaatl IU«. <Imagti. 

li-te-tirtiu- Ha,murkti 3311 

DR. A. A. ROTH,
Kusi- l><IiIii>u u iluiurL-M- 

SfMt ijaleia Mnti'ti.kii l.rt-ku 
lulklt U »!• I. < bnilll kll IlKtl

o-- •?’,! s., Haldrd M.. llwoa~ 
’li li f«Miu< l>r,.ti-r POP3

\ ll.lMils: |u—1| r>«* 3—3 I"* 

pll-ltl 7—* ,Mk \l,tl'll..|,ll- llt—-13 ll.

* O • G • W W w <u W • • • • .

Dr. S. Naikelis
LIETUVIS

GV1>Y1<M V> III < HIKI ItU.lk 
1713 So Adiiaml %»c.
I*!mmu' lioii.r 7*13

VAU Nuu f iki 1: i-i>Im. 7 Iki 
l>« i.it'ių. 7 iki ‘.i vukuru.

It> lid -U' Ija 333C U. M-411 M. 
l'hoiiv i*ru,;.ct-t k-35

Į
i

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRJKOLTS 

uenvM
tlfOluja. p <*turur>M 

V.rk.1. m... rytiniu., vlut. 1 
Krivi.luti I-ar k.

t» II «. SITM*..
T.L M* Ku>l-r to

UflM.: KM «. 411b M. 
<47 ir «Md «M.I

V. .u-u.,: I« tyn. Iki 1 p. H*<« *:M Ibi 
• 1. ,«lu>t- * iki 11 rycK

T.L Mvuu.tu. 1W

«

I
1

i•Z*

JOStPH C. W0L0N

i

»
Ii
4

Jetuvis Advokatas
S. bu. I-V KAl.l.E SlIUūKT 
Gj-v.Ulino Tti HumboMI »1 

Vakariu I>11 W »*ad Htr«U 
Tai ltM-kw.ll •»» 

C1UCAOO. V.A.-''

t

/

>-
3 
f

7

Hub.tc.ru


I

KATALiKisKOS sVEKTLS.

i

! K CHICAGOS UEHMŲ
KOLOMUy

—
It NORTH SIDE

ranku.

7

W>VbVuWbVbV.VcV.V»3A
ŽUVO DU DARBININKU.

Pinigus
/

•t

i

>

i
i

I

Valdyta.

<ti- 
|»ri*--

£

eini n pi v tai praneša visai 
žymiomi* mulėmis arini 
žirni****- vi--t<***-.

ietuvon

CHICAGOJE.
DAR VIENA PLĖŠIKŲ 

AUKA.
PenkVd.enis. g*uod. U u.. , . , ,

Sv Knrts’iM diena (pasn ). neopij# mMH
fteštylia&, grumi. 20 d.,

sv. Kvartahaė diena (p-u ).

NAUJI SUMANYMAI PRIEŠ 
PABRANGIMĄ P RA 

GYVENIMO.

“Fair pnce” komitetai basius
panr.ikiatas.

I’ederali- prokuritaiis din-' 
sk'-lloai naujus .*immnymu* ko
joti prieš | ta braut-ima pragy 
veniliM*. Ilutenl, ji- ė»a suma 
nė “fnii prie*-’’ komitetų jui 
mainyti motei -*< i dnin* it* 
komitetai*. Į Ino- ns-leni ko 
mit**til> nu i*ių :d'lovai *l*r i- 
Duris* F*-«b-r.t« ij-r- ir Koiurr 
riju, AM*rijaeij*»s.

sumanymai bu- įvykinti, tuo 
laikotarpio gali |*a-lid<ti ii-«» 
kių daiktų ir nuilsto pi o 
diikrijn ir nogėtos kainos ga
li Im* kovus nuslinkti žemyn. 

Tas pat prokuroru- pnitu-. 
ša. jre; U VIMtkuts 1U.»M- pro- 
fitrrininkais nėra lengva ka
riauti, kaip kam atrisi**. Tam 
tikslui reikalingi aiškus |*ri 

^rodymai ir tik prirodymai.
Saki*, lengva pasukyli pn*l*i 

.rrininkiis sukišai kalėjim.-tn. 
„ liet nei vienas teisėjas neltau- 

žmogau - kalėjimu, neturėsią 
nuts aiškių prarižrngimo lakių. 
(*i aiškius faktus surinkti ir 
juo?, jmtvarkyti užima daug 
laiko.

AS PALAIKO STATĖ 
UC UTILITIES 

0MI8UĄ
‘ ’ --- -------- ..
(«atVė**w k«*m|*amjM 

ragnj*- knteiTKių^^Tiii i 
ižariie*.

Pirm kelių nti' ti*-ių
PnUi** l’tilitta k.mii'ijrt

i inkarą dit s*;dvn/n«lžiu 
nliunan |m> num. ‘UI“ 

51 gnl. Tiki m«-tu Mi
liui u Knn*- Triimluill. 

N»». Nuuyrr av*-. šita* 
•• m« -i -u k'*lini* <av»»

Dr-ja mv. .Imm KnkMytųja 
laikis primų Hiuį susirinkimų | 
m-d-’-lmj. •.•r'J’MUfiu 21 «L, 2 vaL 
|m> pietų. Imxnytiiiėj svetainėj, 
liūs rinkimas naujos valdybų* 
ir a|ttall*aini kit: svarinu* n-i- 
kalni, bulei viste nariu* kvie 
ėiii susirinkti.

PIKIS. 

- tui ta

Tnimtatll timjaus mirė.
T**ki,. atsitikimai (Ittriigojv 

tai iripinsta-- daiktu-. Taip 
l*iipnistiis, kad vielus laikruš* 

ne-
nr-

Mni'luiii i**i<*bi and (*<»ni|M<- 
ny kruniiivt-ji- Mtitruko gel*-- 
žta >utiki-nylw-. mi kuria bu
vo b;dnn«iHijni:ut viena* kei

ti ava*, ir knzdniiin užmuš*** <lu 
I<lnri»iniHkii Murgan ir (*<d- 
lia. Smiki-nyl**'- Ml'ilimiMivn-i ‘ 

' krito niH* dešimtųjų migšlu.

i
I

l/aiiis X«»rdi. 1145 beitam 
rsoirt. tavo įpratęs mušti sa 
v» m«»lerj ir 14 metų dukterį.

1’uunliaii' prilipi liepta ga
lų. Teisėja* Fry tą brutalių 
r.ubaa-l-- l:n!>*Jii ai* »<«-n»-ri*-m> 

metam-.
‘ -lai • 
mii--- Į 

t4. (/iiim-i. Iii.. Ii>i:ii kaip ’.r 
ICliiragt-ji*, gal tetaria koi*i|«u- 

nijni lei<Li imti nu • žmonių }*■> 
7 r*-ntu* vietoje 5r. už važiu Į 
jimn. Taigi k<mii>ija Imi sn- 
lauži'- laularytų mii-tu -u kom
isini ja k*rtit raktų.

Mieria* užved*'- bylą prieš 
tkoiujtamjų. Ihtkir nugš.'-iau 

mik valstijai*- t«-i»iiMi.- |»rij<i'.;- 
im. kad Ktat,. I'uliiir I lilitū- 
komisija turi-jn t-i-*.- pa.lidiu 
ti užmokestį, l’ž važiiH-jiiuą 

(gstvekariai- |MMlieka 7e. 
('hiragm. gntveknrių kompa 

niju pnulžiuginta tuo tri»m- 
niiMprendiinn. Xe» Ą»* reikale 
yra Imveik lok* |«at. kaip gnt 
vekuiių k*Hii|«inij«»- mi*—t •
Quin*-y.

liet mtalii advokatas Kltel- 
?<ui tvirtina, jog mi mtalu 
Quinry ka*-kita. gi (’lf- 
eugoje kas-kita. \"epn-ak.i. 
kokį ji- mato skirtumų.

(Iii™ gos gyventojam *inti 
. .Iii- Be tik reikia <luuginu ntn 
I kėli iiž inžim-.iimn gnlvrkn 

į tini-, liet dur reikia |i>ulntgli 
Į I*—:t« bihivimui-i l ii» -1«i - l 
(Ljcoin|iai:iju.

PESSPtJBIAI PRIEŠ 
SKARLATINĄ.

V t L NAUJAS MOKYKLŲ 
SUPERINTENDENTAS.

matų aš kuom -t 
]*:isakysi kimtael 

paragausi Wil*on* Ortified l*ork and 
Benn*.

r
iv.j.jr. torrlka ganm.iinėių nupų užpilta 

padi-iil t a»» apetitą — 
Tuv i r.; minką' tan 

V ilson's.

• tv-nnn 
ta” in’.;.

L ll.S. 2-’» kp. pri.-šmrtinis su
sirinkimo Mis m--lėliu j, gruo
džio 21 •!.. I vai i«> pietų. Die

vu Apv< iruloM gMirapijo* mo
kyklos knmtaryjt-.

Vieloj Imiurių susirinkimų 
ka« piritą nedėldietiį, tlatar 
Imis ka* Ireėių noiėiUtmį tautu 
iik* u< biu. I ž.iut praeitus su i- 
rinkinius nebuvo priehmtiiti*.

Drlsir nuIdžhi imtinai visų 
natių susirinkti į šį susirinki
mą. Bu> renkame valdyba atei
nantiems metamu. Daug turiu*- 
ir šiaip svarinu dalvkų a|rtarti.

M K

(•nKtdžiii II d. r. nu .tl<»l<-rų 
Sąjungų | kiMiįia buvo >un-n- 

Il.il- vakarėlį lultduri•**•* naii- 

'•♦ai. Sid<*š|a ••l'ikloji Gudri • 
I**’-.” lK*šima> tavo šv. Myko
lo |*itrapij«>s tažnytinėj švelni- 
nėję, įmonių suvirinta nf<laug, 
gal šaW<» italtijojo, o gal iš ap- 

' 'il< Mliir<* nr neatjnntimn Ij»I»-
• :.ui!a-i. X’«-mn»i»i čia yra -mrų 
•••-ik-’-jų. kurie .*•<!. iini pa»i- 
.i m<- >ini >*:<•<i«-. I«ibdaryl*a 

įtrudni. tai galėtų Imti <lau- 
timi. ,i*-i visi ii* (aviai . upraMų 

atjaustų I.ultdaryliės reikalų.
i Ibslus, kiekvienam geram' 

• J.'- ntalpiai prigulė ,
d.-iii šir- Ularvl*-* irjųreiuii,

11* i im mažai yru t<*k;ų. kufa* 
n-gi.'1eri mimpmiila auta wu«»ri jo* 
■••niii' ir n'“•**- nAiir.c visi lai)*lary-

į ta ki« Ii kas galina*, ne* ji mu
sų tautoje yra lahni reikalinga.

V< iiudukas laivu juokingas 
tat sykiu ir |**iiH»kiiiaiitis, nes 

įuihmI*'. kad I***!* yra gudresnė 
už vi-htių.

1'ažyiiM-tina, kad moterys su
gelia gemi lošti net vyrų rolė
se. X«*t negalima tavo |«ažiuii 
ar vyra* ar moterė lošia.

Is*šimr «lnlyvav«i *ekanėiu*:j 
Aitris Is-ngvutis—4>. Valatkie
nė. I'rti I s-ngvut i«f»ė. Ą» žum» 
nn—M. Itnervirintė, Žalt ir nė. 
ItUia—K. Mortinaitė, Velnias, 
žiiunnas įtrintasis— lleėkai* 
tirtu*-.

Ztsižiu. lošėjos savo iifclihitj 
gerai allita, V|taė luisižyna'-jo 
K. Mortinaitė.

I'r lošimui gana gražiai sol** 
| aulai na i*n louiraitienė. ak<*m- 
pnnunjattt |ajauu tauraiėiui.

I’rogmitiui |tn>itaigus p. 

įtarei iria. žiru*iiia»X<*rtb Nidės 
veikėjas, latsokė gražių prakal
ta. Jis krllu-jo apie Mhlary- 

i Ir-. L Vyrių urgaittKarijų, Mo
tini Sąjįinm ir n it galo apie 
pirkim** IJrtuvos |ui. a«>I**s lui
nų. «

l*o to žinotu'-* gražiai 
skirst* j savo h.-ium litis.

I*. Čepulis.
Clik-agas >vrikuuiu tam*'i*| 

Joniene, Dr. Ilulierti-on |m-i Į 
|M*ja gyv*-nt -ju- prieš i-iii u-i 
iiii. 'tv -imi-ti .-knrlaliiią. Kvei 

Įkuniu ’imui tasdim rnj Mirt iki 

junti nauji su'irgimai.
Ji-i vaikams* >*u>*t|*a gerki*— 

k- .it-d<J’iijiiiH* n-ikia šmikti 
••• i*i -i

i

•• • issi

PRANEŠIMAS NORTH
SIDIECIAMS

k-u«»!-h prareš.iiGc visiems 
*a<;lisališldaius liet Ul inius

♦*

t

Av f. ’-lf i-
7. ,i ’ -

Sudvienijimo Aiarr. lietu
vių Kareivių antro* teu<»|K»s 
tas mankštyaiuui'is šiandie, 
t. y. l!l <L gruodžio. 8 valan
dų vakare. Dietų Apvemta 
INirapijos svetainėje (18 ir 
l'nion are.).

K v irk lame viau narius atsi. 

lankyti.

li ru< K l£i*> 7 *L. 1 vai. |u» |ėetų. 
mv. Jurgio parūpi j*M svetainė
je įvyko š. U U. K. X l-uso 

aptkrtėM* priešuM-lini* susirin
kimą*. Nusirinlūnutu pribuvo 

ik*|m rdaug atstovų, bet atsive
žu- m-umia naujų stvanriymų ir

<1iieago« viešųjų mokyklų 
taryti* turėjo susirinkimą. Ka- 
<liingi (’luol-ey yra retignav^s. 
tad jo vieton mokyklų sn 
|irrintend'*ntu išrinktas M«»r- 

ten -/in.
ęii:tds**j *ui buvo pripažinta 

mokėti z$DUMm algo« per me

tus. Mortensonuj lm« nmkrmn 

tik $l2.‘»ttl.
Išrinktas M*»rtenxm tmijntis 

’-elb*’- savo programą m<»- 
-ri juo tikslai*.

n; - -’ ;r-» • :: rssn«r: “t
LiD '. P/1 TO ZJTITKL* I. o

(nrha Mrini****)

Jut pat juodiju:.

Gc'.crue iš Tautos Kurdo to
jų rnš'.ų po 13 statikų, po 
J). 50. 60. p0 3 auksinus Ir 
5 anta.

Amerikos pūdgais reik-a 
c’ ėl: 25c. vi auksinų (lccr.- 

ia- ri 4 skatikus).
Iš gvutąjn u* tuos tenklelitu 

pinifų 60 eina Lieuvot Vai 
iriai, 30‘. Lietuvos Misijai 
Amerikoj? 1C . Tautos Fonde 
neidama. Kasusias stvnpas 

• L'.’.nvę, Faštus iulyg reik* 

1£’.L**u !*mr rys ar.v pinigų- 
Bet t2t ismary^ns turi būti 

ne vėlina taip 1 d. 
liepos 1920 metų.

Rašant laiškus į Lietavų |- 
dėkite tykia ir pašto šankių 
■ tsrkymui: jus šieams būt pa
togumas. kad nereiks patiems 
pirkti. Art la ško iš Lietuvos 
i Amerika reikia lipdyti 60 
skatikų, o už registruotų 1 
auksinas 20 skat.

Su ržsrkymais kreipkitės į 
“Dranro’* Administraciją 

1500 W 46 st. Chicago. IU.
Gerinusi* pirkti susidėjus 

keliems cnt syk tuomet susi 
čediit laikau ir iflatfos 
iiiiirnuuiiiiiiiuiiuimiiiimuimuiiuiiu

kml !--dė|i*>j. gruodžio 21 d. 
kliu* t;n-‘-j»‘ >vt tn*nėjr yra ri u 
;.i -r .i l^d.. Sęj. bu<*|M*K liaza- 
ftU5.

DnUT kartų Ihivo»<- kv’.r.sti 
‘-'k ri-.j- priridėli prie pnC.il- 
:ių «’i. »-’ r. Tci-« i ir m-r.*

daug ruencijuH. Atstovų nuva- 
xiavo m tik iš Ctacagi* . Ix*t i5. 
\Vnukrgau<*. K*t<ikp>rdii. G rami 
Ilapi<h ir kitų kokuijų. Maly-Į 

| ti. Ą»g Nori vienijimo nariai to
ri dnugjpmkilnMM dvarioe.

Pirmiausiai imvo rt-nkanta 
nteinantirmK m tams ral<lyta 
i *alik<> In-veik ta pati, m«kiriant 
kai kuri mm nariu*. Risis imtais 
S. U K. K. A. l inu apeu valdy
toj yra Mkanėioa rpalos: Dv. 
vn*’.ovus Inuu M. Kru'a*, pirn.

— B. Jakaitis ”i<*-pirm.—A. 
Jakutis, ižd.—Andriulis, rast.
- -V. Italamla.

Linkime- vai-lytai kogtriau 
šių iki < kli jų, kad ji a'einan-

*

i

tmi9|«iis žn.i;.-ais, kvirėla. x- ratais dau* paridsrbuntų 
n tremti šį t-a-ai-ų. tariu jr h.n- j<kl taurų orgar išari jos. * 

< i. !i.-i;lui'innt:t prie-dau'ta 
btatĮiiM* foiMlnn.

Nerykį jau laivo prašyta įm
auk. tas kr. gali tam baram. 
Dnr tartą atsilieptam, |-.ašy-___________ ________ , ,
darni iM*rtlisi«|išlcių j^Lokauti viską prirengtu. | komisijų pa 
ka> kų galit, knd mažiau reikė- j teko M-kanėio* ypatos: gerk 
ių <iai!:ių pirkti. Aukaujamu.* kun. M. Krušas, B. Jakaitis, 
daiktus galima atnešti klr!«wū- V. Balanda. AiHlrinlis. Jakutis, 
jau.

Pažaras praridėa timji.u jm> 
mišparų. Vimts kviefiamr at
silankyti.

Kp. Valdyta.
♦

Ik- kitų marinų sutiuutymų 
Im*i nutarimų, kalbėta apie K. 
L. K. K. X seimų, kuris atei
nančiais metais įvyta (liieago. 
Iii. Išrinkta komisija, kuri tų

Raila ir Krikšė,aus-
EMf*

I 
♦

i

i Korespondentui M g*.
la. K. K. rėmėjų 43 skyrius Kaighto, raiiusMm 14 gruod. 

laikys pricši-.ietinį aoririnkiiuų Kadangi riapyearde “Tėmi- 
gm<ulži<i 21 <L, t. y. ryloj, tuoj jautis** jau m-nai naudojasi 
|m> |iaiualdų. kitas raštininko, tai Tamis-

Karie turite kvitų knygele* to* meldžiame pasirinkti kr- 
užrašymui narių, meldžiu at- kį nors kitų vardų. Jei at*c- 

jMŠli. Arą laitai svariau daly- kymo negausime, tai korrspor- 
kų. kuriuos r.-ikė* aptarti. Ny- .lencijų imtklpįri 
kiu Imi* ir Tautos Fondo slcyrio 
susirinkimą *.

Prie !•» reikės rinkli nauja terų sųjungie*-ių vakaro telpa 
valdyta ateinantiem* metam*, pirmiau pri*ių*taa p. Ix. C**-

I

..rime be parašo. I
Vakaru* Mylinčiam (Cliica- 

gojr) Aprašyn.as suunaus [Uo

KvHėiu narius subrinkti. pulio, todėl Tamido* jau ne. 
• Pr. J. Paliulis, rait. talpi arime.

GALIMA SI VSTL

LIETUVIŲ PREKY
100 Auksinų už $5.00

L y. 20 aulujCt| už Idelnrieaų daSej.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiunt’ma* gvarantuojamas.

Į... P.k. - f . .-‘rrtmjn* *** na raus Boatrmrao* te- .
Mes iiduosime Tamstai čcrj kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Letuvų. Su 

tuo čekiu L'ctuvoje g»u$ pinigus. S $ būda, yra ^račiausis ir te smgiausū. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

SunėtNit pinigur^Se! pers’unlimo, siuslrtc čekiu arba Money Orderiu pa- 
ducdrmi ei*!<i x:tr-'št !o k-m nor te kad irn’cai' butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
EI jK* ’uo!; s?vo as!.v. rnlrrh. Už pcr.iunt mų nieko nereikia extra mokėti. Už 

drv’cruj dolierj kuri mums pris ųsite mes pabusime Lietuvon,20 auksinų.

Lietuvi') Pt r kybos Bendrove
R >om 505B

120 Tremont St,
s.

M n r t! 9ti 9 3 9 K U 9 B ft ■ fl B 3 t l c i . : : to a a 3 a a c n

rf

P«a K. MIKALAUBKAB
Muito* mokytoju tv. Antanų parap. saakyklaa, Oiesro.

Visu* ii solistą statomos spsvMm

* KORNEVILO TARPAI”
Gruodžio ii d. 1919.

ARYAN GR0TT0 TEMPLE Rth ir Wabuh Avenue
Pradžia 7.30 vai. vak

Ateik, pamatyk iž<ir«k'

Boston, Mas

I
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