
10& ****"" 
2 *> 1919 

— » 

66 D T 
Lithu, * * * . **<,?: J 

£*«*<?* 
!? • • 

r4. 

DRAUGAS PUB. CO., xu. 
1800 W. 46th St., Chicago, 111. j 

• • » • • • • • • » » » • » » » » • » » • » • » • » • » » • } ! " 

-

L 
t 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

FIRST E D I T 1 0 N 

P IRMOJI LAIDA 
' » » » » « » — » « » « » M M • • » » & • » • • » » » • • • • • Mį^ 

rabltehed and dJstrlbtiUHl onder permtt ( l lo . 4S8), Mthorlzcd by Che Act ©f Octoher «i, 1117. on filo at the Post Office of Chicago, Dl. By the order of the Presldent, A. 8. Bnrleson, Postmastc* GeneraL 

K A I N A 
PBTCE 

C E N T A I 
CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, GRUODIS (DECEMBER) 20 D., 1919 M. 
KHTKRED AS SECOND-OloASS MATTER MARGU SI, 1918, AT CMIOAGO, ILLINOIši UNDKK TlfE ACT OF MARCH 3, 187». METAI-VOL. IV. No. 298 

N 

BELGIJA NENORI BUT AMERIKON ATKELIAUJA 
NEUTRALĖ. 

Avalov-Bermondt Berlyne 
Denikino kareiviai žudo 

u*. žyd 

Brusselis, g\\ 20. — Prancū
zija ir Angliju pasiųlė Belgi
jai per sekančius penkeris mo
tus pasilikti neutralo šalimi, 
jei kartais tuo motu pasitai
kytu bent kokios suimtos tar
po viešpatijų. 

ČAIKOVSKII. 

Jis yra Kolčako bendrininkas. 

New York, gt. 19.—Iš Sibe-
rijos čia gauta žinių, jog i guv. 
Valstijas per Vladivostoką at
keliauja Nikolai čaikovskii, 

v buvusios žiūrinės rusų valdžios 
Prancūzija su Angina uzi , , . , rr , v , T 
. . . . . . . v , . . i . I galva, admirolo Kolcako ben-

tai Belgijai pažadėjo tuo la i - , , . • , . , .x . , ,v ., 
. Į . . [drininkas ir didis bolševiku 

kotarpiu apdrausti ]o^ nepa iočiamvbe. 
Belgijos vyriausybė nesuti

ko su tais pašildymais. 

BOLŠEVIKAI PRISTATĖ 
ESTAMS RUBEŽIŲ 

SĄLYGAS. 

' AVALOV BERMONDT 
BERLYNE. v 

Konferencija tad kiek 
sutrukdyta. 

Vokiečiai jį vadina plėšikų 
vadu. 

_ 

STOVI Už CENTRALIZUO 
TA VOKIEČIŲ VIEŠ 

PATIJĄ. 

Berlynas, gr. 20. — Prūsi
jos seimas 210 balsais prieš 32 
priėmė rezoliuciją, palankia 

Berlynas, gr. 19.—Čionai at- centralizuotai vokiečiu vioš-
Dorpatas. gr. 17 (Suvėlinta). į e l i »vo pulkininkas Avalov- patijai. 

— Bolševikų atstovai sugryžo 
BOLŠEVIKAI KELIAUJA 

TURKESTANAN. 

Bermcndt, kurs nesenai m vo-
čia iš Rusijos ir pristatė es- ivieėių-rusų kariuomene buvo 
tams sąlygas, palytinčias-nu-" u ž P u o I e s R>'-a- b e t l a t v i u a t " 
statvma Estonijos rubežiu. muštas ir nugalėtas. 

Bolševiku valdžia reikalau- Apsijaukė jis pas šalies ap-
įa, kad Estonija bolševikams ginimo ministerį Gustav Xos- Mas*WB pranešama, jog spo 

priešininkas. 
Per pastaruoju du metu jis 

išgyveno Archangelsko, kaipo 
šiaurinės rusų valdžios mini-
storių j urmininkas. 

Jis einąs anie 70 motus. 
("aro laikais Čaikovskii ne

gyveno Rusijoje. J is buvo pa-
sprudęs i užrubežj dol savo re-
voliuoijinio veikimo. 

Rusijon sugryi0 tik 190") me
tais ir veikė valstiečių tarpe. 

Taikos konferencijos metu 

ANGLIJOS DARBO PARTI 
JA IR AIRIJA. 

Ta partija stovi už Airiją. 

Nebus Gyvulių Skerdyklų 
Kompanijų Trusto 

NEPAVYKO SUMONOPOLI- visoks maistas, pradėjus duo* 
ZUOTI MAISTO PRO- na ir baigus cigarais, net na-

DŪKTUS. miniais rakandais. Mažesnes 
maisto kompanijos kitos pas-

• Londonas, gr. 20. — Darbo 
partijos parlamento atstovai 
nusprendė Airijon pasiųsti 
delegaciją. Delegacija vietojo 
ištirs mi H tarini Anglijos w -
riausvbės veikimą ir patirs 
priežasčių, kodėl ^vyriausybė i Sutiko atsisakyti visų pašali- : k u} . k i t f turėdavo nykti, ne
atsisako duoti laisvę Airijai., nių vedamų reikalų. 

Darbo partijos organas pas 
merkia vyriausybės atsinoši-
mą i Airiją, sako, dabartinė 
vyriausybės politika kasa duo
bę po Britanijos imperija. 

Sako, daug kartų vyriausy
bė buvo pažadėjusi parlamen-
tau iuduoti bilių Airijos savy-
valdos klausimo. Ir ligšiol to 
neišpildo. Tokiuo pasielgimu 
pašarvojo Anglijos garbę. 

atlaikydamos konkurencijos. 
Dar keletas metų — tos 

Washington, gr. 20. — p e n_ j kompanijos butų sumonopoli-
kios didžiulės gyvulių sker- z a v i K < i o s A ™riko j ne tik mai-
dvklu kompanijos Cbicagoje— s t a ' b e t i r v i s l l s pragyvenimai 
Armour & Co., Morris & C o . , | r e i k a l m S u s daiktus, pagalinus 
Swift & Co., Wilson & Co. ir n e* w

v i e š ^ i a s j s t a i ^ a s - * a l i e* 
Cudahy Packing Co., garo ' # 
puikių kalėdinių dovanų. 

Generalis prokuroras Pal-
Bier paskelbė vyriausybes pa
darytą sutartį su kompanijo-

Copenhagen, gr. 20. — Iš 

neapribnotam laikui pavestų fke. 
dabartini Narvos frontą, ei- Vokiočiu 

eijalis bolševikų traukinis, už-
, ., v.. ,, ., .. vardintas "Raudonieji Rvtai laikraštis rrcilieit „ . •' *TVt 

v . ,. iA1.;fA1;; , v išvažiavo i 1 urkostana. Isko-
Dant} kstonijos teritorijomis, (spartaku organas) rašo: ,. 1V

 k ., . 
I U Cai/ft i^n- +u . i;«ir, v̂ iL-r, i«i>i««*u ' i - t * lnivo bolševikai tenai organi-
.iie sako, jog ta> jiems roika- '4Plėšikas vadas persistato ° 
linga strateginiais žvilgsniais, kaipir draugiškos viešpatijos z u o t l s o v l o l U : i -

Tą sąlygą dabar aptaria Es-
tonijos vvriausybe ir todol 

žiauriausiomis priemoneiiiLs 
iškeliavo Parvžhm ir tenai su l a k i o j a žmonos kurie «fca-
kitai, rusais" darbavosi prieš « i a l ' n , p k o m ' , l a , ; r f ' . U a i I ) t l k 

i išreiškia savo troškimus, nori 
I laisvės. 

bolševikus. 

šito ta pati vyriausybė m i * ' Į , 1 % sutarties, to s kom
panijos j sekančiu du metu tu
ri persiskirti ant visuomet su 
visokiais pašaliniais reikalais 
ir užsiimti vientik mėsos pr6-

je 
"Rermondtui pinigai virs dar 

pauzdinami." 

konferencija sutrukdyta. Es 
lonijos premjeras Poška "pa
skelbė, jog, turbūt, tasai bolše
vikų reikalavimas bus induo
tas aptarti pačiam estų kuria
majam susirinkimui. 

Premjeras sako, kad tas 
klausimas paliečia visą tautą, šalies .gabenti kur-kitur viso-
Ir todėl tautos atstovai tegu kius naminius reikmenis, ypač 
apsprendžia tą klausimą. j siuvamąsias mašinas, rakan-

u[ l l s įr kt. daiktus. 

atstovas; kuris, mat vi, parodvs — ~ 
savo <la,l,lls ir v o k u i , , Zenu- fflįįĘ LUK^TĮJ DUONA 

Liege, gr." 20. — Čia kalė
jimo kieme atkasta lavonai 87 
)>olgų civilių žmonių, kuriuos 
sušaudė vokiečiai, {vyko ge
dulingos pamaldos. 

Katrie žmonės su kokia uors 
apyvarta ar iiiaip kaip negali 
pasidaryti pragyvenimo, pri-
valo ieškoti darbo. Kad darbą 

? gauti, pirmiau turi įstoti ko-
Bavarija paskelbė embargo. SVETIMŠALIAI SMARKIAI num i st n partijon ir tuomet 

SUNAIKINTA DAUG GUMI 
NIŲ LANKŲ AUTO

MOBILIAMS. 

dukcija. 
lTž suokalbiavimus suniono-

polizuoti maisto produktus vi
soj šalyj tos kompanijos bu-

geležinkolius, kasyklas ir tt. 

Pajusta pavedus. 
Karės metu pajusta tikras 

pavojus, kuomet šalies vy
riausybei prisiėjo pirkti inai-, 
stą armijai. Įsitikinta, kad ko
ki maistą nepirksi, daugel af-
sit i kiniuose turi susidurti su 
to trusto diktatūra, su jo nu
statytomis kainomis. 

Ir kuomet pagaliaus imta 
galvoti karės metui paimti 
vyriausybės kontrolėn gyvulių 

- — 

Bavarijos valdžia paskelbė, 
embargo, ty. uždraudė iš savo 

PERSEKIOJAMI. 

SENATO PIRMININKAS — 
KATALIKAS. 

Brusselis, gr.*L9. — Belgijos 

5,000 ŽYDŲ NUŽUDYTA 
JEKATERINOSLAVE. 

Sunaikintas rusų naminis 
gyvenimas. • 

Washington, gr. 20. — Kon
grese komitetui, kuris tyrinė
ja karės išlaidas, kapitonas 
Clemtening liudydamas pra
nešė, jog Su v. Valstijų moto
rinio korpuso vyriausioje sto
vykloje Verneuil, Praneuzijo-
je, dideliausiomis krūvomis ir 

Į šiandie stovi sukrauta guini-
|niu lanku automobiliams. laukti eilės pašaukiant darban. 

A pšviosiosniems žmonėms 
tikra pragaištis. Nes be komu-1 Tl* l a n k u yvvU> s i e k i a (i<ul-
nistų partijos paliudymo nie- i # i m i :>5 milijonų dolierių. Lan-

jlair žmogus negali gauti jokio 
Gelsingforsas, Tapkr. 20 (ko-įdarbo. Gi prigulėti prie tos 

respondencija) .- lš bolševikis-1 partijos yra ne])adorus ir di-
kos Rusijos Suomijon atkelia- Jdžiai pažeminantis žmogų 

|\<> huVf's Petiosrrade dailės 'daiktas. 

kai gulėdami .per ištisus mė
nesius atviram ore taip susi-

J*e UJO- ^ 

daiktu pirklys M. Saponen. J is Ligi praeito kovo svetimša 
senato pirmininku išrinktas Tai atlil^ę Denikino kareiviai, š i tą papasakoja apie stovį ne- j liai Petrograde turėjo šiokių-
af de Favoreau, katalikų par
tijos narys.... 

GALICIJOJE BUVO PAKI 
LC BOLŠEVIKAI. 

Nuvykusi kariuomenė sukilė
lius apmalšino. 

Į laimingoj Rusijoj. 
Berne, Šveicarija, gr. 19.—J Saponen sako, j o - vienatinė j i m h l ^ Persekioti/ Ypač per-

Lvovo (LembergoJ laikraščiai duona, kuriąja turi t onk in t i e s ' s e k i 0 J a n n Anglijos pavaldi-
pranešn apie naujas skerdynes Petrogrado ąyveutojai—tai l i - | l l , a i - 4 

žydų Ukrainoj. L, j sėmenų lukštų duona. I š ! Ta^i Vokietijos revoliucijos 
Būtent, cen. Denikino karei-'sėmenų dirbtuvėse išsunkia-; bolševikai vokiečius gerbė, vo-

naikino, kad šiandie 
kaių, netinkami. 

Toj pačioj stovykloj esą su-
!kiautą ir keli tūkstančiai mo-

dviračių, katrie taip-
tokių privilegijų. Bet paskui &*' , i ^ i o 1 h l l s n i ( ' k a , n V(k, t i-

Komitetas negalėjo atsiste
bėti tokiais liudijimais ir ka
rės departamento neapsižiūrė
jimais. 

, i ' \ • skerdvklas, sužinota, kad jos 
vo patrauktos atsakomybėn., .* \ v . 
i , . , • /j •/ , nepaimamos, nes suristos sti-Ir kuomet jos pamate, is kur ! . 
v».wv:, , •,-, v 4.-i ! linais rvsiais su monopolna 
pučia vejas, gražumu sut iko ' ! . ; , . ' 
„„„ -i-r • , i kitų maisto produktų, 
persiskirti su visa tuom, kasJ H l * 
lumriguli ją užsiėmimui. | š i t o n><u'ko vyriausybei. 

Paskirta komisija ištvrė, ka<l 
Grūmojo visai šaliai. kompanijos palengva,* bet Jafcįį 

Pradžioje savo įsikūrimo pdl;1<nriai, monopolizuoja visokią 
minėtos gyvulių skerdyklų j maisto produkciją i r diktuoja 

kainas. 

kompanijos buvo užsiėmusios 
vientik mėsos produkcija. 

Kuomet su mėsa pavyko pa
daryti milijonus, jos su tais 
milijonais puolėsi monopoli
zuoti kitus maisto produktus. 

Skerdyklų kompanijos pa
trauktos atsakomybėn už to
kius neleistinus darbus. Kad 
nesulaukti aršesnių pasekmių, 
kompanijos nusileido ir sutiko 

Išplėtė visur sav0 krautuves, j pamesti monopolizuoti maisto 
kuriose buv0 pardavinėjamas 'produkciją. 

Vienna, gr. Ii). — Bolševikai 
mieste Taniau, Galicijoje, aną 
dieną buvo pakilę. J ie sngrio-

viai tįk vienam mieste Jeknte-
rinoslave vienu žygiu išžudę 
,1,000 žydų. 

Blogas Denikino stovis. 

1'krainų misija čia gavo ži 
vė miesto valdžią, užėmė vai- nių, jog į^en. Potlfira kon^en-
diikus bustus ir Įsteigė sovie- >ruojąs savo spėkas prie^ gen. 
tu tarybą. Dmikino armiją. 

Tečiaus trumpai, apie kelias. Misijos nariai yra. nuomo-
Valandas, pasidžiaugė bolševi-|nės, jog, gen. Denikino stovis 
kai. Nuvykusi kariuomenė iš-, l "u rainoj tikrai yra apverkti-
vaikė bolševikus ir sugrąžino nns. 
miestui bimisią valdžią. 

mas aliejus ir tie likusieji luk-, kiečių nepersekiodavo. Bot po 
štai pavartojami duonai. Xuo revoliucijos ir vokiečiai-lygiai 
tos duonos daugelis žmonių j su kitais papuolė bolševikų 

Bet valgyti turi. Ne? nemalonėn. 

Sunaikinti naminiai židiniai. 

Šiandie liusijoje, anot Sapo
nen, sunaikinti naminiai židi- laikraštinės poperos 

TALKININKAI NELAUKSIĄ 
AMERIKOS. 

Londonas, gr. 19.—Laikraš
tis Daily Express praneša, jog 
talkininkai nusprendė toliau* 
nelaukti Amerikos taiko< su- lingus būrius ir pavartosią; 

Trockis grūmojąs Lenkijai. 

Čia pranešama, kad kuomet 
bolševikai įveiksią gen. Deni
kino armiją, tuomet karės ko
misaras Trockis su pavasariu 
sumosiąs stiprią ofonsyvą 
prieš Lenkiją. 

Tam tikslui, sakoma, jis gau
sias vokiečiu laisvanoriu skait 

serga, 
badas. 

Saponen tvirtina, kad jei 
talkininkai palaikysią blokadą 
aplink Rusiją, tai bolševikams 
aršiausia busią per du mėnesiu 
—kovą ir balandi. Paskui gi jie 

., ,* . . Petrograde neleidžiama sei-
: ir vel turesm maisto. ° . . t. , 

mvnoms nabme gaminties val-
į Pačiam Petrogrado daugel i s ' g i ų r^. j .'kasdien turi eiti Į 
: žmonių luniarbiauja. [* j \ j dan- komnnisl^virtaves, ten gauti 
gelis gal gautų darbus. B e t ^ i r vaikams maisto. 

Anglijos Premjeras apie Rusiją 
TALKININKAI NUTARĘ apsaugoti Prancūziją. Po ta 
NESIMAIŠYTI RUSIJON. 

PATARIA TAUPYTI LAIK 
RAŠTIN? POPERĄ. 

Bet su bolševikais taika 
negalima. 

Londonas, gr. 19. •-- Vakar 
parlamente kalbėjo Anglijos 
premjeras Lloyd George. Kal-

Kon-|£ej° tik apie taiką ir užrube-Washin^ton, gr. 20. -
gresui - buvo paduotas bilius^ * , n ? palitftū|i 
sumažinti 
laikraščius 

leidžiamus šalvi 
• 91 

Pranešė, jog talkininkai nu-

santarve yra pasirašęs prezi
dentas Wil šonas. 

Lloyd George sakė, jog A-
merika turės patvirtinti t c 
santarvę, jei nenorės negar
bingai atsinešti į prezidento 
parašą. 

Prisiminė badaujančią Aus
triją. Sakė, jog talkininkai, 
ypač Anglija, šelpė Austriją 
kieku išsigalėdama. Bet ir A-

lel nritrukimo sprendė kuoveikiaus pabaigti .merikai yra priedermė .dabar 

mai, sug 
venimas 

reikalus Turkijos klausime—[prisidėti prie to šelpimo. Ame-
utas šeimininis gy-
pamatų. 

Kongreso komitetas, išklau-';padaryti su ana taiką. rika turi atlikti savo dalį. Ne
šęs daugel nuomonių, atme/Lė I. Išreiškė didelę nuostabą ir !gi v i ( > n a Anglija gali visakuom 
bilių ir paragina laikrašti-i apgailestavimą, kad Amerika japrupinti visą nukentėjusi pa
niniais taupyti poperą taip, i taip ilgai neįstengia apsidirbti ! šaulį. 

• 

tarties reikale. 
Tomis dienomis Ajiglija pa

siųsianti Paryžinn savo atsto
vus su įgaliojimu pasirašyti 
po taikos sutarties protokolu. 

Tai bu s galutinas ratifikavi
mas taikos sutarties su Vokie
tija, 

naują kinų armiją, kaklą re
krutuojama rytinėj Siherijoj. 

IVistaroji žinia, matyt, paei
na iš lenku versmių. Nes len-
kai skundžiasi talkiniįvaiiis 
bolševikais ir vokiečiais, nor̂ > 
tie ir kiti kol-kas lenkams ne
daro nieko bloga. 

žmones apnykusi kokia tai ne 
paprasta apatija. Nes nei vie
nas iš jų nežino, ką jiems atneš 
rytojus. 

Turinčių kokias nors nuosa
vybes žmonių klesa, kuriai ne
duodama maisto porcijų, netu-

Pirm vienerių metų Petro
grade negyvavo jokie įstaty
mai, piktadariai ką norėjo, tą 
darė. 

Gi šiandie ten yra policija ir 
milicija, sudaryta iš moterų, 
paeinančių daugiausia iš Pa-

kiek vra galima. 
Komitetas įsitikino, joų- su

varžymais nebus galima at
siekti geistinų pasekmių. 

ri nieko valgyti, kaip tik šį-tą baltijos (?) provincijų. Tos 
nusipirkti parduodant savo j moterys mėgina palaikyti tvar-
daiktus tiems, katrie turi dar- ką. Bet nėra tvarkos. 
bo ir turi pinigų. 

Persekiojami svetimšaliai. 

Visoj bolševikų užimtoj Ru
sijoj nei vienas žmogus neturi 
teisės legaliai turėti daugiau 
pinigų, kaip tik 5,000 rublių. | be jokio pasiteisinimo. 

Maskvoje , veikia regulerė 
vyru, milicija, tad, gal, tenai 
yra kitaip. 

Bolševikai visgi piktadarius 
persekioja. Suimti plėšikai ar
ba vagiliai tuojaus sušaudomi 

SOCIJALISTAI MĖGINA 
SUARDYTI PAR

LAMENTĄ. 

Rymas,, gr. 10.—Italijos par
lamente socijalistai atstovai 
nusprendė labjaus ištempti sa
vo veikimą opozicijoje, kad'perilga s laukimas talkininkus 
tuo būdu kuoveikiau^ suardyti j tik pailsina. 
dabartinį parlamentą. 

su taikos sutartimi. 
Amerikos velinimąsis, sakė 

p'remjeras, trukdo visokį veiki
mą talkininkams. 

"Talkininkams būtinai rei
kia žinoti, ką Amerika pada
rys taikos sutarties klausime,' 
sakė premjeras. 

Anglija, sakė jis, pildo savo 
pasikotinimus. Anglija pasiko-
tino laukti Amerikos galutino 
nuosprendžio. Ir laukia. Bet 

Socijalistai yra nuomom'-, 
kad kuomet parlament is bus 
išskirstytas, tuomet sekantin 
parlamentan rinkimuose jie 
laimėsią dar daugiau atstovų. 

Amerika turi gelbėti 
Austrijai. 

Premjeras prisiminė ir Pran-
cuzijos-Anglijos-Suv, Valstijų 
santarvę, padarytą su tiksTu 

Nėra taikos su bolševikais. 

, Pareiškė, kad talkininkai 
nusprendę nesimaišyti į vidu
jinius Rusijos reikalus. Bet? su 
bolševikais taikinties—negali 
but kalbos. 

Rusijoj siaučia civilė karė. 
Nėra ten pastovios valdžios. 
Todėl su nieku ten negalima 
daryti taikos. 

• 

Jeigu bolševikai no'ri kalbė
ti Rusijos vardu, tegu jie su
šaukia kuriamąjį susirinkimą 
ir tegu sis susirinkimas sutve
ria pastovią, visas partijas pa
tenkinančią vyriausybe. 

Tuomet butų galima kalbė-
ties ir apie taiką. Nes butų 
tuomet ant ko pasiremti. 
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nijų pajėgas, ypač katalikiškų 
organizacijų atstovus, lai stoja 
jie į gražų lenktyniavime su 
kitokiais lietuvių komitetais, 
ar įstaigomis; lai parūpina 
lietuviams katal ikams kredi
tą prieš tautą; lai parodo vi
siems, kad lietuviai katal ikai 
didžiaufiiai Lietuva myli ir del 
jos gyvybės ir laimės mokės 
pasiaukoti ir pasišvęsti. To
kie Katalikų Komitetai lai ne-
pamirš t i e prisiųsti žinių į Ka
taliku Federacijos raštinę, 
kiek jie yra išviso bonų savo 
kolonijoje pardavę, kad butų 
galima sutraukt i į krūvą visą 
Katalikų visuomenės pasidar
bavimą. 

Visi, kas gyvas, i darbą. Vy
rai , moterys ii- vaikai — visi 
iš dūmo — tėvvnės gelbėtu. 

Am. L. R. K. Federacijos 
Valdyba. 

L i e t u v i a i S t u d e n t a i Šve ica r i j o je l . B. K, SPABD0S DRAU
GIJAI PRANEŠIMAS, Fr iburgo lietuvių studentų 

kolonijoj prasiblaivino dangus 
ir visi taikoj gyvena. Kun. J . 
Tamošait is liko Lozanoj, kur 
buvo vasaros atostogoms nuva
žiavęs. J a m lieka tik rengties 
pr ie doktdrato. Duok Dieve, 
kad tas geras ūpas pasiliktų 
Fr iburge ir toliau. Reikia vie
nok tikėt, kad, atvažiavus nau
jiems ir rimtiems studentams 
iš Lietuvos (atvažiuoja—P. Bi
s tras , Ruginis ir Raulinai t is) , 
Am. Fondas šelps juos regu-, 
liariai, tie dirbs nuoširdžiai ir 
viskas bus gerai. Gaila man tik 

rašus lietuvių kalboj. Galima 
butų imt už specijališkumą 
prancūzų literatūrą, bet jos 
profesorius stato ta ip didelius 
tos kalbos mokėjimo reikalavi
mus, kad jos negali apie tą 
svajot. Tai-gr reikia namie mo-
kinties vokiečių kalbos. Fr i 
burge ir pas Seseris Uršulie-
tes beveik nėr tam progos. Čia 
būtinai reikalinga dar lotynų 
kalba, kuriai jos pernai neturė
jo Įaiko, turėdamos visas die
nas užimtas prancūzų kalbos 
klesėmis. 

Žinoma, nabagės tankiai nu-

NESPAUSDINTOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS. 

Kaunas. 

lietuvių Katalikų 
Visuomenę. 

Lietuvos valdžios pasiimti 
tiai šaukia mus atlikti svar-

Įną priedermę — surinkti Lie-
:uvai paskolos penkis milijo-
B dolierių. 

Tai mūsų motinos šauks
iąs. Mes išgirdom e tą balsą 

ir skubinamės pagelbon. Mes, 
lietuviai katalikai, labiau ne-
bfu kiti tautos vaikai, atjauėia-
Įueczpriespaudos žiaurumą ir 
laisvos brangumą. Mes dar ne-
pamiršome nv'r lenku sauvalia-

įmo mūsų krašte nei caro 
indarų siautimo. Tėvynės 

Ipaliuosavimo reikaluose todėl 
Įmes, katalikai, turime būti 
[pirmi. 

Mes matome, kaip daug iš-
[kentėjo Lietuva laike šios bai
sios karė>. J i pasirengusi ir 
[toliau kentėti ir grumties už 
savo lai>\v ir skaisčią ateiti 

ISiu visais >avo priešais. Ant 
s^yo laisvės aukuro ji jau pa-
rfėjo visą savo turtą ir savo sū
nų gyvybę. J i mato, kad jos 
pajėgos jau netrukus galės 
išsisemti. Todėl ji šaukiasi 
masų pa geibus: nebe aukų, bet 
paskolos, ne malonės — bet 
ler#ntos priedermės atlikimo. 

Nebūsim* beširdžiai, nebu
sima* sunūs palaidūnai ir pa-
reiilslme savo močiutę tais 
doHeriais, kurių čia mes šiek 
tiek prisirinkome, ramiai be
s idarbuodami , karės žiaurumu 
faeregėję. 

Xe liekanas uumeskime, bet 
duokime kiekvienas tiek pas
kolos, kiek tik pasigalime. 

Sudėsime tuos penkis mili
jonus — tai kovą už laisvę lai
mėsime, lietuvio vardą išgelbė
tame. Nesudėsime — tai pasi
rodysime esą neverti tos lais
vės, kurios reikalaujame1. 

Kviečiame visus Amerikos 
lietuviu- katalikus stoti neat
idėliojant i didelį darbą: lai 
p inu? dieną sausio 1920 metų 
pamato mūsų karžygių — dar
bi trinki i tūkstančių - tūks
tančiu-, uvrai pasirengusių Į 
darbą. Steigkime visur kuo-

rj&čiausia Bonų pardavinėji
mo Komitetus. Jeigu kokioje 
kolonijoje lietuviai katalikai 
matytu , kad katalikų komite
te Besidarbuodami jie daugiau 
,I>i«*tuvai pelnys, tai lai ne-
įrukdnmi suorganizuoja to
juos komitetus, int raukdami 

reikliausias savo kolo 

Kaune vra " S a u l ė s " gint-
nazija. Ją veda p. Pranciškus 
Dovydaitis, žinomas raštinin
kas ir buvęs ministrų pirmi
ninkas. J i s dabar turi didžiau
sią rūpestį "nesikišt i į jokį 
tos rūšies darbą, į jokią poli
tiką. ' Ir ministrams jis pir
mininkavo tiktai vieną savai
tę ; paskui pasi t raukė i šąli 
ir dirb t ) tvlu darbą gimnazi 
joje, o jo kabinetas dar visą 
mėnesi valdė šalį. 

P. Dovydaitis vokiečiams 
Kauną valdant, ypač 1916 me
tais, buvo paragavęs tokiu 
sunkenybių, kad jas galima 
pavadinti sūniškomis. Del var
go ir neturto pasimirė Dovy
daičio jauniausias sunūs Juo
zukas. 

Nuo politiko- Dovydaitis 
taip nutolo, kad nenori prisi
dėti net prie katalikiško dien
raščio, teisindamasis, kad da-
ba r užtektinai esą tam darbai 
jaunesniu žmonių. 

Dovydaičio svajonė dabar y-
ra padaryti Lietuvoje rimtą 
katalikišką mokslo ir Filosofi-

likusių trijų panelių (ketvirto-1 siminusios žiūrėdavo į a tei t i ! 
ji—Miliutė Romanauskaitė—; Laikas eina, skola auga. Viena 
išvažiavo Lietuvon, žadėjo j net sakė, kad bijo parašyt tė-
stot į naujai įsteigtą kongrega- i vams, kad ant skolos mokinasi, 
ciją Marijampolėje), nes j ų ; n e s išsigąstų. J i mano tad atei 

j o s laikraštiją. Tuom tikslu ji? 
nuo pernai pradėjo leisti "L ie -1*° nemokėdamos kalbų, nes ru 

padėjimas labai nelengvas. A-
merikos Tautos Fondas siunčia 
Fr iburgo " Li tuanikai" pini
gus su tikslu šelpti einančius 
Friburgo universitetą lietu
vius studentus-es. Tik išimti
nai yra šelpiami 3 kolegijastai, 
kurie dar prieš kare buvo atva
žiavę Fr iburgan ir kuriems čia 
nedaug lieka, kad mokslą už
baigt: tai Košys, Krslavanas 
ir Muraška. Tai-gi, kad gaut iš 
Lituanijos pašeipą, reikįa lan
kyt universitetą. Kaip tik pa
nelės atvažiavo Friburgan (va
sario, 1918 m.) kun. Yilimavi-
čius jas nuvedė į universitetą 
ir jos tapo įmatrikuliuotos. 
Joms buvo net padaryta reta 
išimtis: pagal taisvkles Frib. 

i <^ • 

universiteto gal but įmatriku
liuotos tik turinčius baccalau-
reat 'ą, bet atsižiūrėdami į tą, 
kad Lietuvoj nėr universiteto 
ir, kaip pabrėžė kancleris ir 
fakultatės dekanas, atmindami 
anksčiau lankiusių Frib. uni
versitetą l|ef. studentų darb
štumą—jos tapo pribūtos 4?u 
papras ta is 7 klosiu rusu gini-
iia>;iju paliudijimais (viena tu-
rėjo 8 klesių) su sąlyga išlai-
kvt su laiku kvotimą iš lotviiu 
kalbos, be kurios negalima but 
j>rileistomis prie kvotimo aut 
kokio-nors akademinio laip
snio. Ant nelaimės jos atvažia-

tyj savo darbus atidirbti . To-
kio mokslo rezultatai neaiškus. 
Kapituliuot ir važiuot Lietu
von butų gėda. Tempia tad taip 
toliau, gal galų gale ir pavyks 
ką p a d a r y t Praktiškai žiūrint 
į dalyką geriausiai butų jei vie
ton universiteto, įstotų į kokią 
kitą lengvesnę mokyklą, kurią 
greičiau galėtų baigti ir sugrį
žtų Lietuvon ką-uors mokėda
mos ir su diplomu. Tas butą 
geriau negu kad išvaikščiojus 
kelius metus universitete, neiš
laikius jokių kvotimų, nežinotų 
paskui ką daryt . Iš jų trijų tik 
viena—Lršulė l ' ruežvtė bus 

tuvos Mokyklą,' nors neturė
jo nei skatiko -kišenyje.Tas lai
krašt is pirm visko užsiima 
mokslo ir mokinimo dalykais. 
Pernykščius (11)1 S m.) numa
rins sudėjus krūvon išeina 
knyga 506 puslapių. Šiais 1919 
metais Kaune buvo daug ma
žiau spaustuvių negu reikėjo i r 

leidėjas t ruko pinigu, todėl 
*4 Lietuvos Mokyklos" pirma
sis sąsiuvinys išėjo t iktai ru
denyje. Tą sąsiuvini išleisti at
sėjo dvidešimt t rys tūkstan
čiai markių. Švietimo ministe
rija žadėjo pašeipos, bet įvy
kus ministru permainai Lie
tuvoje, užėjus pilnam pinigi
niam neturtui valdžioje, pašel-
pos Dovydaitis negavo. Todėl 
dabar leidėjas turi neapsako
mai daug vargo. 

To nebodamas Dovydaitis 
dar šiemet žada išleisti antrą 
"Lie tuvos Mokyklos" knygą, 
o prie to dar turi prirengęs 
medžiagos kitiem dviem moks
lingiem rimtiem laikraščiam. 
Vienas turi būti pašvęstas fi
losofijai, o kitas gamtos mo
kslams, matematikai ir geo
grafijai. 

Labai gražus tas p. Dovy
daičio darbštumas. Bet mums 
išrodo, kad esant mėnesiniam 
rimtam laikraščiui "Draug i 
j a ' Lietuvoje Vlar nėra reika
lo dauginti mokslingų laikraš
čių skaičius. Mes mielu noru 
apšiurtume "Lie tuvos Mokyk
l ą " platinti Amerikoje, bet 
jeigu prisikurs "dar daugiau 
laikraščių, į kuriuos vienas 
žmogus surinks visą medžia
gą, tai įr mųs jiegos neatkels 

sų gimnazijose paskutiniu lai
ku lengvai paliuosuodavo nuo 
kalbų mokslo. Viena tik Miliu
tė Romanauskaitė gerai kalbė-
jo vokiškai ir dar viena iš jų 
biškį suprazdavo prancūzų 
kalbą. Nežiūrint į tą, jos buvo 
priverstos lankyt universi tetą; 
kun. Vii. jas ramino, sakyda
mas, kad klausydamos lekcijų 
universitete jos išmoks kalbos. 
Paskui matydamos, kad nieks 
neišeina, jos pradėjo mokintis 
prancūzų kalbos pas Seseris 
Uršulietes, iš kurių pusės jos 
ragavo nemažai kritikos detto 
universiteto lankymo ir šiai]) 
turėjo nemalonumų. Atėjus ru
deniui 1918 m. Seserys patarė 
joms įstot pas jų į ta ip vadi
namą (L B. klesę, prancūzų 
kalbos dėlei. Ta ip jos ir pada
rė. Bet kad skaitvtis studentė-

i 

mis (delei viršminėtos prieža
sties) jos lankė kiekvieną kokie 
nors profesoriaus kursą. Bai
gus G. B. ir gavus tam tikrą 
diplomą, jos vis-gi dar turi 
daug dirbti, kad maždaug ga 
lėtų gerai kalbėt ir rašyt pran
cūziškai. Bet to maža. Daugu
ma profesorių, kurių kursų jos 
reikalauja klausyt, skaito vo
kiečių kalboj, kurios jos arba, 
kajp Uršulė Urnežytė, visai 
nemoka (dabar per vakacijas ji 
ją pradėjo mokinties) , arba, 
kaip kitos dvi, taip mažai mo
ka, jog turi daryt nepilnus už-
«***m^mm^^^^mmmm^mmmmmmmmmmmmmmmmęf m i »*» mmmmmmmmm 

naštos apmokėti visas lėšas. 
Lietuviai ir ta ip perdaug ra 
šo laikraščių, pcrnmžai kn\% 
on-i 

mokykloje, kita O. Petrauskai
tė gal ir norėtų, bet tas neįvy
kinamasis dalykas del jos labai 
silpnos sveikatos ir nepapra
sto nerviškumo. Trečioji M. 
Andziulytė labai rimtas žmo
gus, bet ji visai nenori moky-
tojaut. Ką ji galėtu daryt atei
tyje —sunku pramatyt . J i ge
rai moka lietuvių kalbą, gal 
galėtų užsiimt vertimais a r 
šiaip ką nors panašaus. Kri-
burgas padarė į ją labai gerą 
įtekmę: Rusijoj ji jau buvo vi
sai ar t i soči jai izmo. Dabar ji, 
kiek žinau, džiaugias pažinus 
katalikų Bažnyčios prakilnu
mą ir šiaip matyt visai persi
mainė, tik ji labai nemėgsta 
kalbėt. 

Ketvirtoji yra Jul i ja Žilevi-
čaitė, baigusi uiergaiėių gimna
ziją Petrapilyje ir trumpą lai
ką mokytojavusi toje pačioje 
įstaigoje. Bebūdama Friburge 
Žilevičaitė gyveno pas Seseris 
I ršn l ie tes , vaikščiojo į univer
sitetą ir gerai išmoko prancū
ziškai. Nelaimė, kad ji apsirgo 
plaučiais ir šįmet į universite
tą nebegrįžo, nes gydosi mieste 
Davos-Platz, Granbuntieno, ar
ba Grisono, kantone, Šv. Juo
zapo ligoninėje. Į Fr iburgą ji 
buvo atvykusi su savo broliu 
Kūriku, kuris baigė pilną gim
naziją Petrapi lyje ir kunigų 
Seminariją ten pat. Del jaunu
mo negalėjo šventintis kunigu. 
Dabar jis studijuoja teologiją 
toliau ir gyvena Atbertinutne. 
Šiaip jis yra geras ir gabus, tik 
kartais perdaug pasiduoda 
liūdnoms mintims. 

Penktoji yra Ona Vosiliutė 
gimusi ir augusi Amerikoje 
mieste AVorcester, Macs. J i 
puikiai moka angliškai ir gerai 
valdo pianą,. J i jau atvažiavo 
čionai mokėdama muzikos. 
Mums šveicarėms j i labiau pa
tinka už kitas lietuvaites dėlto, 
kad ji nesididžiuoja pati išsi-
šluoti savo kambarį, nmi.valy-
ti savo kurpes ir U. Dar nese
nai ją čionai matome, todėl ne
įgali nieko sakyti, kokia ji pasi
rodys toliau. Nemokėdama 
prancūzų nei vokiečių kalbos 
kol kas į universitetą stoti ne
gali. 

Šeštoji yra J ieva Yifimavi-
čaitė, kunigo Adomo sesuo. J i 
t a i p g i gyvena pas Seseris Ur
šulietes, bet retai su ja susei-
dama niekt* negaliu 'pasakyt i 

J a u daug Spaudos Draugijos 
kuopų susitvarkė. Išrinko val
dybą, jos narių adresus pri
siuntė, nurodė keno vardu pri
siųsti knygas, prisiuntė į Cen
trą narių mokesčius. Bet y r a 
dar kuopų, kurios visa to dar 
nepadarė. Pageidaujama butų, 
kad pasiskubintų susitvarkyti. 
J a u ar t inasi Nauji Metai. Sau
sio mėnesyje visoms kuoponvs, 
jau apsimokėjusioms, bus išsių
stos knygos—"Legendos arba 
Pasakojimai apie Kūdikėlį 
J ė z ų " ir antroji ' 'Mandagu
m a s . " Abi labai naudingos. 
Kiekvienas žmogus su malonu
mu iš jų galės pasiskaityti ir 
pasimokyti. 

Kas priguli prie Spaudos 
Draugijos, tam tokios knygelėj 
tenka už pusę kainos, 
žvilgsniu žmogui jau yra nau
dinga prigulėti prie tokios 
draugijos. Kur nėra kuopos ir 
negalima jos sutverti , tai gali
ma prisirašyti tiesiog prie 
Centro, prisiunčiant dolierį 
draugijos sekretoriui. 

Jei kas neturi noro prigulė
ti prie draugijos, o nori tas mi
nėtas knygeles gauti, gali j 
kTeiptia į " Draugą." "Legen
d ų " kaina oOc, o "Mandagu 
mo"—20c. 

Su ateinančiais metais bus 
tuojaus rengiamos kito>> kny
gos ir kai]) tik bus užbaigtos, 
tai vėl pasiųsime Spaudos 
Draugijos nariams. Svarbu, 
kad kodaugiausia nariu ta 
draugija įgytų, tuomet ir svar-15 
besnių knygų galima butų iš- " 
leisti. Maža bus narių, mažos S 
jiegos, tai sunku ii- ką 
ypatingo nuveikti. 

Judinkime visi susidėję tą [• 
svarbų knygų leidimo daiįbą.J^ 
Varykime į lobį mūsų* literatu- £ 
rą, kad turėtume savo kalboje 5 
įvairių raštų, iš įvairiu mokslo į 
šakų. To darbo vienas kas ne-|E 
pajiegs atlikti. Tai galima pa-
daryt i tik bendromis jiegomis. jE 
Dabar dažnai tenka išgirsti 
" A r nėra lietuvių kalboje to
kių ir tokių k n y g ų " ' ir prisi
eina pasakyti, kad nėra. Tokis 
atsakymas nemalonus ir paže
minantis, jei panašiai reikia 
pasakyti svetimtaučiui. Dažnai 
už stoka knvgu bet kas kaltina S 
laikraščių leidėjus. Bet ką jie j E 

NEPAMIRŠKITE PAPUOŠTI 

KŪČIŲ S 
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:-LIETUV0S VĖLIAVA-: 
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Kas da neturi, gali gauti "Drauge" 

Turime tik silkinių po $1.00 
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KAliBOMS 
DOVANOS! 

Jau Nebetoli Šv. Kalėdos 

g fomi '•' i>:-''«Jim<l-m«» luinai už put*e preki*; visokiu aukštiniu roiomu plunksnų, ir 3 
S visokiu brie.11. l,il>eriy Boiidsu* priimu ir.e už pilna vertė. 

Kk*k\u-iias iinotJMs. kmis r.tsil .nkys į nmno krautuvę, CJ'US dr-uiffiška patarnavi- • 
Š imi \l>oUl.-.ot*c re ik l iose . Kviesiu visus tautiečius atsilankyti pas mane ir per- • 
E sitikrinti mano tavoro gerume. 
E Su tikra pa«arba. 

JUMI Auksuiius ir laikrodininkas 

K. MICHAUUSKĮS 
I Tel. Drover 7027 3303 So. Morgan Street Chicago j 
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KALEDU DOVANOS S 

i 
Deiman ta i . atrUstniai ž iedai , šp i lkos . laikr«Hlėliai. b r a u z a l ė t a i . lon-

citigėUai, lenkėtai, yra vėliau ii» mados gaunami umsii k rautuvėj . 

DiUcii* pasirinkimas gramą tonu įr Lietuvišku rekordu. Kainos žc-
I iops ± miausios ir parduodame ant lengvų išmokėjimu. 
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L'«prašonio visus savo kostumerius senus ir naujus. 
Uuosim gražu kalendorių veltui. 

Kiekv ienam E 

gali padaryti , jei tenai t rūksta 
jiegų. 

Spaudos Draugija, gerai įsi
galėjus, gal but, pajiegtų dau
gybe skylių ir trukumų užtai
syti.. Taigi pra tur tė j imas lie
tuvių l i teratūros daug prigulės 
nuo Spaudos Draugi jos galės. 
O ji tiek jiegų turės, kiek ją vi
suomenė supras ir parems. Ne
reiktų tat pasitenkinti aima-
manavimais ir pakritikavimais 
kitų, bet stoti tuojaus i prak
tišką darbą. 

V. K. 

P. S. Čekius ir Money Or
derius rašykite vardu kun. F. 
Kudirkos, o juos ir kitus viso
kius laiškus siųskite vardu kun. 
V. Kulikausko, Draugijos sek
retoriaus (2327 \V. 231-d p t , 
Chciago, 111.). 

LINKKDA.MN L1XKS>J1' KALEIM- IR L A I M I N G f X , \ r j U METU. 

JUOZAPAS F. BUDRIKAS, * 
I 3343 S. Halsted Street, Chioago, Illinois. 
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ELE^jRIC 

BOMBA NUTRAUKĖ DAU 
BININKUI RANKĄ. 

Londonas, gr. 20. — Ispani
jos mieste Barcelona viena^ 
darbininkas nešė užtaisyta 
bombą. Bomba ekspliodavo ir 
nukirto ranką. 

Tomis dienomis tenai imta 
perdažnai mėtyti bonibos. 

apie ją. Nežinau nei to, ar ją 
galima skaityti prie studenėių 
a r ne. , 

(Daugiau bus). 

'< K&U. + * : AL 
\ __ •'/» ,„ y 

Pi rk Mūsų 

Apielinkės 

Krautuvėj 

Pasitikėtinos 
Šviesos Aprėdymui 
Kalėdų Eglaitėms. 

Sau;;j;<u.si;is I)iidas apri'dytj Kalėda 
Eglaites tai ciekira. Nepasitikėti aut 
*^vaKučių. juleetrie Shops yra vietes, 
kuriose s a l n y t gauti positikėtinaS 
Eg-Iaitės parodymui švieso*. stoekas 
'andnsi — pigiau kitos kokios dova
nos. 

Duokite Elektros Dovanas 
Pasirinkite dalyku.: 

ISIr-klric Toastcru 
K!ct«trie lr«m« 
Kleetrie (Jrills 
Electric Pęreolators 
I^leetric Wu8hejs 
Kleetrie Cleaners 

Commonwealth ^Edison 
Electric Shops 

7 2 We»t A d a m s SUocl 
. . •> . j 

U i N..)!. )';iliį"....:. \:\; ':Uiį7 l.oc.-.ll iUvri. 
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Svetimtaučiai Prancūzijoj įsirašę Lietuvos kariuomenėn. 

Vaidevutis 

Vakacfjų Užrašai. 
(Tąsa). 

Lietuvos Neprigulmybe. 
(OFICIJALfiS ŽINIOS.) 

(Pranešimas iš Washingtono). 

rug
iu, mi-

Valio į Pennsylvanijos 
Kalnus! 

Lygiai buvo 12 vai. nakties. 
kuomet apleidžinu Chiea.ną iš 
EngleAVood stoties. Tiesiąja 
lYimsylvanijos geležinkelio li
nija traukiu Pittslmrgho link... 
N ak t j važiuojant observaeijai 
nėra vietos. Pūliniam) kare jau 
visi miegojo. Vž valandėlės 
juodukas parodė man vietą ir 
aš atguliau. Traukinys, šnibž
damas ir ūždamas, smarkiai 
bėgo pirmyn. Vienoj-kitoj vie
toj teturėjo jis tik sustoti. 

Guliu i r . . . svajoju. Gudrus 
dvidešimtojo amžiaus žmonės 
—mintiju sau. Pasikinkę garo 
jiogą, nusiliedino iš geležies 
tvirtus nainus-vagonus, dumia 
stebėtinu greitumu i tolimiau
sius miestus per lygumas, grio
vius, kalnus, upes. . . (Jarvežis, 
kuris traukia tokią sunkybę, 
naktį yra, tarytum, panašus į 
Linciperį. J i s stebėtinai alsuo
ja, lyg butu slegiamas kokios 
pragariškos galybės; jis šnyp-
šėia. putoja: o akjs, tos akįs tai 
jau tikrai lyg nežeiniš-fco.jo 
siaubūno atrodo! 

Nestebėtina, kad nakties me
tu matydami tokį civilizacijų 
tvarinį tyrynų žmonės iš kailio 
neriasi. Traukinio viduj visi 
patogumai nors ir ilgiausiai 
kelionei. Atėjus nakčiai gali 
miegoti, pusti-kriokti, kiek tik 
tinkamas. Neramiu miegalių 
baisaus kriokimo ėia mažai te-
girdėsi. Monetoms traukinio 
dundėjimas yra galingesnis už 
žmogaus plaučių veikimą: mie-
galis-kriokikas gali ėia būti ra
mus, niekas jam neišmetinės. 

\opratusiej i dažnai geležin
keliu trankytis keliauninkai 
nusiskundžia negalėjimu užmi
gti, nors traukinyj Pullmano 
kare kiekvienas turi minkštą 
plaėią lovą. Prie tokiu keliau
ninką rūšies ir aš priguliu. La
bai norėjosi užmigti, kad gyve
sniu buvus dieną, bet mano pa
stangos buvo veltui. Mintjs be
tvarkiai pynėsi galvoj; var
čiaus nuo vieno šono ant kito, 
bet iš to viso išėjo tikras fias-
eo. Tas pats buvo ir su mano 
kaimynu, turėjusiu "upper 
berth," tūla vokiškojo tipo per
sona. Kėliaus anksti. Paval
giau pusryčius. Buvo gražus 
r y t a s . . . 

Važiuojant traukiniu myliu 
žiūrėti į besikeičiančius kas va
landėlę gamtos paveikslus, 
(iailiuos, kad Ohio valstijos 
kaipir nemačiau, išėmus rytinę 
jos dalį. Nakties metų ją išil
gai pervažiavome. 

Ohio valstija, turbūt, atsižy
mi gerais keliais, nes teko pa-
tėmyti statistikoje, kad ji yra 
pirmutinė Suv. Valstijose au
tomobilių skaičiumi. 

Besiartinant Pittsburgho 
link kalnuotutnas didėja. Pra
važiuojamieji miestai ir mieste
liai, taip-gi ūkės, keliai liudija, 
kad mes gyvename pramonės 
Jalyj. 

J au nebetoli ir Plieno Mie

stas—Smoky Pi t t sburgh. . . 
Visur kalnai, pakalnės, grio
viai. Mušu traukinys, it kirme-
lė, raitosi tarpukalniais, paupė-
mis, dėdamas visas savo pa
stangas greičiau dasiirti prie 
savo tikslo—stoties. 

Pittsburghąš ir jo apielinkės. 

Esu Pittsburghe. Traukinys, 
sunkiai atsidūsėjęs, sustojo ant 
Pennsylvanijos stoties lygiai 
12:40 p. m. ftastern time. Cen
tral time buvo 11:50 a. m. Čia 
ilgai nelaukęs imu kitą traukl
iu i Bridgeville, Pa., kuris ran-

Jdasi už keleto mylių nuo Pitts
burgho. 

Malonu buvo pasimatyti ir 
širdingai pasisveikinti su savo 

lmokslo draugu K. M. K., kuris 
Bridgevillėj yra žymiu piliečiu, 
garbingu "obivate l in" . . . Turi 
naują gražų namą su visais 
moderniškais intaisvmais. (iv-
vena kai j) " buržujus"—ne 
taip, kaip mes ehieagiškiai 
"įuizerakai*" Atsiminiau mo
kyklos laikus: užtekdavo dviem 
mažyčio kambarėlio. Šiandie-gi 
"išėjus į žmones" kuone kiek
vienas turi erdvus namus, luk-
siškai parengtus su keliais ar 
keliolika kambarių. Šiandie, 
žiūriu, tie vargingi seniai stu-
dijozai yra vyrais, taip sakant, 
" p o ūsais,'* linksmiai gyvena; 
kaip kurie iš jų, anot dainiaus, 
"maderoms gerklę plauna," 
"v in tą" ar, panie tego, "niau-
šą" pliekia. . . Neseni taip, jau 
labai tie laikai, o vienok kokia 
atmaina! 

Bridgeville mažas angleka-
sių miestelis, kalnuose pasken
dęs. Trumpai tegalėjau pas 
mylimą draugą čia svečiuotis. 
Jaučiaus kaip namie. Vakare 
parengė savo name del manęs 
mažą koncertėlį. Pernakvojus, 
ant rytojaus po piet, automobi
liu nuvežė mane Pittsburghą 
parodyti. 

Pittsburghąš yra vienas di
džiausiųjų Pennsylvanijos val
stijos miestų. Guli ant krantų 
dviejų didelių upių: xVllegheny 
ir Monongahela, kuriuodvi su
silieja į Ohio River. Pitts
burghąš su Allegheny paskuti
niame surašė gyventojų (1910 
m.) turėjo 533,905 žmones. J is 
guli centre didžiausių ir pro-
duktiviškiausrų anglies, petro-
leum'o ir naturalio geso plotų 
šiame kontinente. Komunika
cija vandeniu ir sausžemiu 
lengvai jį jungia su kitais mie
stais ir pramonės centrais. Be 
upių Ohio, Allegheny ir Mo
nongahela, miestan subėga 
apie 20 geležinkelių. Miestą 
jungia apie 50 geležinių tiltų. 
Pittsburghąš skaitoma geležies 
ir plieno išdirbinio miestu. E 

o. 

grieščiausia 
(Tąsa). 

Rezoliucija, priimta 
pjučio 15 d. Šimonių 
tinge. 

Mes, Šimonių apielinkės 
valsčių piliečiai, susirinkę į 
mitingą skaičiųje per du tūk
stančiu ir sužinoję apie verži
mąsi į Lietuvą lenkų ;r kito
kių karo gaujų, nutariam 
griežčiausia protestuoti prieš 
juos visus. 

Reikalaujam: 
1) kad santarvė neatidėlio

dama teisybės vardu pripažin
tų mūsų nepriklausomybe; 

2) kad įsakytų lenkams iš
eiti iš Vilniaus ir išsikraustvt 
iš mūsų žemių; 

3) kad įsakytų vokiečiams, 
kolčakininkams ir į juos pana
šiems tuojau išeiti iš nmsų 
krašto. 

4) Tegu žino santarvė, kad 
mes esam pasiryžę ar1 žūti ar 
būti laisvi. 

Valio, mūsų narsioji karino-
mene! ' 

Mitingo vardu pasirašė Ši
monių valsčiaus. 

Valdybos pirmininkas (pa-
sir.) Gervė. 

ir d a 1 parašas. 

Lietuvos Vyriausybei. 

Lazdijuose įvykusios pro
testo demonstracijos rezoliuci
ja (24-VITI-19 m.) 

Kalba iš jau plėšomo lenkų 
Lietuvos krašto; kalba tas 
Lietuvos kampelis, kurį jau bu 
vo kesinęsi lenkai išplėšti iš 
Lietuvos ribų: kalba išsi-
liuosavimo iš jų valandoj; 
kalba mitinge, įvykusiam 
Lazdijuose, š. m., 24 d. susi
rinkę iš Lazdijų, Būdviečių, 
Šventežerio, Rudaminos, Ku-j Kartu prižadam visai Lie-
ciunų ir Seinų parapijos žmo-jtuvai ir savo vyriausybei, kad 
nes, vadinasi tų par., kurioms i jei tai prievartai įvykus, mes 
gresia pavojus būti atskirtoms ir patektumėm kokiam laikui 

dvarininkų būrelio, o ne visos 
apielinkės, 

kad mes tą pareiškimą 
smerkiam ir jo 

malšinti einam kartu su tei
sėta Lietuvos vyriausybe; 

4. kad savo priešininką len
ką firiimsim tik su ginklu ran
kose; 

5. kad mes tik laisvai ir ne
priklausomai Lietuvai turim 
ir norim prigulėti, ir 

G. kad Lenkijos seime esan-
tieji taip vadinami Seinų a-
pielinkės atstovai nėra mūsų 
atstovai, bet tik maž0 lenkų 
būrelio. 

Mes pareiškiame visam pa
sauliui, ypač Santarvei, kuri 
dabar lemia tautų likimą, sa
vo reikalavimą tuoj neatidė
liojant pripažinti nepriklauso
ma valstvbe, nes tai vra būti-
na ir Lietuvos gyventojų gero
vei ir viso pasaulio ramybei7ir 
įsakyti visiems mūsų priešinin
kams bolševikams i r kolča
kininkams apleist Lietuvos 
valstybę. 

Be to mes reikalaujam iš 
savo vvriausvbės: 

1. Visus, kurie su ginklu ran
kose stojo prieš Lietuvos val
džią, nubaust kaipo tėvynės 
išdavikus; 

2. Visus dvarininkus, kaipo 
aiškius lenkų pastangij rėmė
jus, ir kitus priešingus Lietu
vai gaivalus, tuoj išsiųsti į 
Lietuvoj gilumą, kad būdami 
arti fronto nekliudytų mūsų 
kariuomenei valyti tėvynę nuo 
priešininkų ir neremtų žo
džiu ir turtu lenkų legijonų 
ir kitų mūsų' priešininkų; 

3. Jų dvarus pavest vietos 
žmonių ar kumečių komitetų 
priežiūrai, kad iš jų negalėtų 
gabenti turto mūsų priešinin
kams. 

JAU IŠĖJO I š SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

'Draugo1 Kalendorius 
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir švenčių. 

K A L E N D O R I A U S K A I N A 2 5 c 
Kas prisius "Draugo" prenumeratą metams, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI. 

E333 
• » • • 

fFOR Y0UR STOMACtfS SAKLi 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIG. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
DSA visus aptiek ori u B 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

A 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi ; kru 
vit, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums gcriaiisią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-tHos lubos virš Platt'o aptickos. 

Kambaris 14. 15, 16. 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyfiomis. 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

nuo Lietuvos valstvbės; kalba 
tas Lietuvos kraštas, kurį jau 
šiandie vietos išsigimėliai, su 
legijoninku pagelba, stengiasi 
mus prijungti Lenkijai, kalba 
skausmuos ir pareiškia: 

1. kad Seinai, Lazdijai, Pun
skas ir kitos Seinų apielinkės 
yra grynai lietuviškas kraš
tas ir turi būtinai prigulėti 
Lietuvai; 

2. kad čia yra lenkų tik ne
didelis būrelis ir kad JŲ su
kilimas prieš Lietuvos vyriau
sybę buvo daromas tik lenkų 

lenkų okupacijai, mes nenu
stosi m tarnavę savo tėvynei ir 
padėsim visomis priemonėmis 
laisvos neokupuotos Lietuvos 
visuomenei siekti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės. 

Ta mūsų kalba turi būti pa
reikšta Santarvės valstybėms 
ir visam pasauliui. 

Protesto demonstracijos j -
galiotį visų vardu pasirašo: 

(pas.) Kučinskas iš Lazdijų. 
Marcinkevičius iš Vevolaminių 

(Daugiau bus.). 

DIDELES 
PRAKALBOS!! 
Lietuviu Mas'nh Susirinkimas 

Visi lietuviai dirbantieje gyvuoliu skerdyklose esate 
kviečiami atsilankyti ant mėnesinio susirinkimo kuris 
bus 

Nedėlioję, gruodžio 21 d. 
ant 45 ir S. Paulina gatv. 
Lietuviai Stock Yardu Darbininkai! Nepraleiskite 

šitos progos kiekvienas ateikite ir išgirskite geriausius 
kalbėtojus kurie išaiškins dabartini Unijos stovi ir ką 
tą unija mano veikti ateitije. Bus geriausi lietuviy kal
bėtojai. Taipgi ir Amerikonai. 

Rengia 

"Butchers Workmen" 
Lietuviu Lokalas 257 

Dabar yra patvlrt'ntos ir ran« 
lamos daugumos lietuvių, kurie grs 
Uja koncertine Ir augštal rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertinr 
padaryta Suvienytose Valstijose A 
menke. Mes galime jas parūpint 
H.ugSto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri Išsiun 
*fame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC GO 
1540 W. 47th 8t.f GhJcairo, II« 

JEIGU MAN SKAUDĖTU 
Jeigu man skaudėtu nugarą tai aš niekuomet nevartočiau 

vaškinių žvakių a r kitų kokių pleisterių. 
Ištikrųju. yra tokių vaškinių žvakių, ką atrodo geros praša

lini mui trumpam laikui skaudėjimo nugaroje. Tai yra faktas. 
Bet-gi vaškinės žvakės ir pleisteriai nėra geras daiktas, ir dėlto 
tik nedaugelis daktarų pataria juos vartotino ypač šios gady
nės nauji daktarai nenori nei klausyti apie tai. Vaškinės žva
kės ir pleisteriai detto negeri kad jie prašalina tiktai ženklus 
ligos. 

Jeigu man skaudėtų nugarą, tai aš stengčiaus prašalinti 
priežastų skaudėjimo ir tai sykį ant visados, ir padaryčiau taip 
kaip kasdieninė praktika ir prityrimas parodo protingiausiai 
ir tikriausiai. 

Aš mesčiau gėrės svaiginančius gėrimus ir kavą, c kasdiena, 
išryto atsikėlus ir vakare eidamas gulti padaryčiau sau podu-
ką garsingos ir sveikos arbatos Partoherb ir išgerčiau kokarš-
čiausios. 

Ta arbata truputį karti, bet ji prašalina svarbiausias prie
žastis skaudėjimo nugaros, ne s apvalo inkstus, paliuosuoja nu 0 

degininio, prašalina slogą šlapinimos pūslės, apvalo kraują nuo 
visos statomosios geležinės irjrukšties kuri padaro raumenis sustingusiais; taippat apvalo 

visiškai šlapinimosi pūslę nu0 deginančių ir nereikalingi} da
lių. 

PARTOHERB yra pagamintas iš žolių ir sveikatingų šak
nelių ir yra neapkainuojamas dalykas suaugusiems žmonėms, 
persidirbusiems ir nusilpnėjusiems. 

Viena didele dėžutė kainuoja 1 dolierį, o šešios didelės dėžu
tės tiktai 5 dolierius pas aptiekorių ir chemiką N. C. Partos, 
160 Second Ave., New York, N. Y. 

TEL. McKIM.KY 4988 

DR.S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IR CHIKUGAS 
VAIANDOS 4 iki 8 Vakaro 

3114 ' \V. 42nd Str. 
Arti Kedftie ave. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

plieninės medegos, išdirbamos 
Suv. Valstijose, Pittsburghąš 
pagamina 57 miošimčius, vadi
nas, daugiau negu pusę. Čia 
padarė savo milijonus Carne-
gie, Sch\\ab' ir kiti plieno bei 
geležies išdirbysčių vedėjai. 

(Daugiau bus). 

Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystos, ste
nografijos, typewrltlng, pirklybos tei
sių, Suv. Valat. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dalliarašystes. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

?* BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai Ir overkotal. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotal $15 Iki $28.50. 

Vyrų Kelines po $3.00 Ir augičiau. 
Valkų Siutai po $5.00 ir augščiau 
Pirk savo overkota dabar prieS 

žiemų, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile bi-

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Pull Dress, Ttucedo, Frock Siu
tai Ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą lkl 9 ! 
vai. Nedėliomis iki 8 valandai. Su-j 
batomis visą dieną iki 10 valanda' 

S. GORDON, 

!

1415 S. Halsted St., Chicago, m . j 
Įsteigta 1902. 
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[PINIGUS LIETUVON Į 
Į JAU VEL SIUNČIAM | 

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

Pinu negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų — 
— zz 

pasiklauskite pas mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi-

giaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien: 

( Centralis Bendras Lietuvių Bankas- § 
Centras: 32-34 Cross Str.v, Boston, Mass. 

Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. 
i I 
HlllllllllllEIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlilUlllllilIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlUllllinB: 

f . ; . . . , 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROL^S, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. SIMPU3 UNIVERSAi 

X 
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R CONRAD | 
LIETUVIS FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted St., Chicago, IU. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos 
neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie 
Bažnyčios, sueigose, v veselijofce, grupes, 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge-
riaujia. Phone Drover 6369 

1 IIItlIlIlIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlMIlMICIKIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIji 

file:///opratusieji


D R A U G A S 

iIŠKAI Iš LIETUVOS, 
Ūdrija 

Rugsėjo 14 d., 1919 m. 

[ylimiausias kunige broli ir 
rangiausia A imt ė! 
Jūsų laišką aplaikiau. š i rdin-
li ačiū. Aš kelis kar tus ban-
iiau į J u s siųsti laiškus, bet, 
ip rasote,-neaplaikėte. Vin

is ir Antanas , tavo broliai, 
Įjf gyvena Varšavoje. Sugriž-
negali, nei laiškų neatsiunčia, 
is k rasa su Lenkija pertrauk-

Lietuviai Varšavoje pil
iau rengdavo koncertus ir 
Itanas gaudavo daug pagyri

mų už grojimą ant smuikos. 
[okslas jo Pragoję , matomai, 
muėjo da vėjais, nors maniau, 
kd, be tarnaudamas kariuome
ne, pamiršo jau griežti. 
Mikutis, grįžęs iš Augustavo, 

įsą laiką mokytojavo Ūdrijoje 
[ereitais metais apsipačiavo 
-gi su mokytoja, p-le (ieno-
ute Vasiliute, iš Kauno. Jad-
'gai paėmėme žentą iš Krau 

ių, St. (Javeli. Yra tai žmogus 
įbus prie visko. Darbštus, ge
is šeimininkas. Žadame staty-
melnyėią ir pr ietaisas aliejui 
>austi, tik dabar, žinoma, vi-

iems gana sunku. Degtinė ir 
litokie gėrimai pas mus už-
Irausti, bet žydeliai slapta dir
ia. Palei Seirijus, Trako girio-

a t ras ta bravoras. Du žydu 
įimti, o 2 gaudomi. 
P a s mus prasiplat ino vagy-

tės. Cibulskių Novickutis tapo 
įgautas ir už vagystę skan
iai buvo plaktas, o po trijų 

[ienų sušaudytas. J i s išdavė 
[ar septynis vagius -pr i s ipaž i -
lo, kad du žmogų nužudė. Die-
m padėk mūsų valdžiai užtad, 
[ad ta ip baudžia, nes kitonišku 
Ridu nebegalima to Imtų su

lydyti. Mums ir-gi trejetą 
irki i ų buvo pavogę. Porą a t ra-
[ome, o vienas dingo. 

Mūsų didelis sodnas beveik 
Įunaikintas. Rusai aname savo 
tbazą uždėjo—slėpėsi su ark-

pais i r vežimais t a rpe medžių. 
Fždėjo taisymo kanuolėms 
Įįrbtuvę. P e r t r i s mėnesius čia 
rtovėjo. Karves, avis, žąsis iš-
govė. Tūkstančius arklių mau-
tė mūsų ežere. Pievas išganė: 

•r mus kiemą perėjo tukstan-
aai vežimų su kanuolėmis, 

tunieija, maistu. Rusams pa
r t raukus , vokiečiai užplūdo. 
*irm užplūdimo, abi kariuome-
£ s šaudės visai netoli mūsų. 
Įlėpėmės nuo kulkų kur galė
dami. Tvar to sienos pilnos kul-
B. P r i e tvar to durių krito 
>mba ir išrausė didele duobę. 
Dabar klebonauja pas mus 

EDii. J . Dailyda. Kun. Kru-
relis Balbieriškėje, kun. J u r a i 
t e Kalvari joje. Daug kunigų ir 

[pažįstamu mirė, ir t a ip : kun. 
[Ciplijauskas, kun. A. Radusis, 
Kun. Kurtinait is , Seirijų kun. 
[Katilius ir palaidotas savo 
Įąklepe. Mirė Vincas Paulaus
kas—Mankunų. Vincas Židana-
vieia, Pe t r a s Jeninasį— Ūdrijoj . 
Teofilė Krutulienė—Bu t r imi š-
| kiuosc. Kanauka — Pakaso ve. 
Žekevičius Ignas—Ūdrijoje. 

Traukinis į Pu^rką eina t r i s 
kar tus savaitėj . Automobilių 
pas mus dar nematyti . Mašinų 
dirbimui žemės netur ime; šieno 
pjovimui labai sunku gauti . 

Malkos dabar brangios ; gi
rias vokiečiai išnaikino. Pa s 
vokiečius buvo galima pigiai 
pirkti—už 4 kiaušinius 6 veži
mus malkų. Žmonės prisivežė 
labili daug. L7ž keturis kiauši
nius galima buvo gauti tik vie
ną kartą 6 vežimus, tai-gi žmo
nės, žinodami, kad prūsas po 
pietų visuomet kvailas, siųzda-
vo tame laike, fui moterę, tai 
vaikus po vieną, tai pažįsta
mus, na, ir tada už 4 kiaušinius 
kiekvienam duodavo po 6 veži
mus malkų. 

Vokiečiai išleido lietuviškoj 
ir vokiškoj kalboj parašytus 
po peri n i us pinigus. 

Pas mus tuom kart visi svei
ki. Nenorėdamas trukdyti savo 
ilgu laišku brangaus jums lai
ko, baigiu jau laiškeli. 

Likite sveiki. 
Bučiuoju .Jus ir norėčiau dar 

kada nors su Jumis pasimatyti . 
Jūsų Antanas. 

mmmmm. 

Šeštadienis, gruod. 20, 1919 

APIE IŠVAŽIAVIMĄ IŠ 
SUV. VAL. IR TAKSUS. 

Baugiaus ia mirė kelionėje j 
Bus i ją. 

Kasl iuk visokių kainų, tai 
darbininkui už dieną darbo mo
kama b rub. Vakar už rovimą 
lilnų mokėjau moterims po 5 
markes už dieną darbo. 

Kūgių pūdas 50 rub., kviečią 
^-80 rub., avižų—20 r., miežių 
—40 rub.. už menkutį arklį 
1,000 rub., geresnį 2,000—3,000. 
U ž žindomą kumeliuką 800 rub. 
K a r v ė 1,000 rub., avis 100 rub., 
jagis 17) rub. Batai—200 rub., 
kepurė—15, 20, 25 rub. Skal iu
ke, kurią seniau galima buvo 
lirkti už 40 kapeikų, dabar 18 

20 rub. Cukraus svaras buvo 
irub. (lažas dabar atpigo—3 r. 

kap. už svarą. 

Atsidarius keliams i užru-
bežį, nuo pasirašymo po " A r -
mis t ic i ja" ir po taikos sutar
timi, ir pradėjus svetimtau
čiams eiti iš šios šalies, dauge
lis keleivių pradeda matyti , 
kad yra kai-kurie taksų nuo 
ineigų įstatymų reikalavimai, 
kuriuos reikia išpildyti. 

•Kad palengvinti keleiviams 
ir t inkamai išpildyti įstatymų 
reikalavimus, Internal Revenue 
Biuras parengė vienokį būdą 
išrinkti taksus nuo tų, luirie 
norį iš šios &a}ies išvažiuoti. 
Prisi taikant Biuro suteikti! 
reguliacijų^ bu* prašalinta dau 
gel» gaišties iškeliaujant. 

Svetimtaučiai, nežiūrint ar 
jie butų apsigyveno ar neap
sigyvenę (resident or non-re-
sident) , norintieji išvažiuoti iš 
šios šalies, turi nueiti pas tak
su kolektorių tame distrikte, 
kuriame jie gyvena ir išpildy
ti reikalavimus, apsimokant, 
jei reikia, visus mokesniu s už 
ineigas, inimant tą mėnesį, ku
riame ji<* iškeliauja. Iš jų rei
kalaujama prirodyti , kiek už
dirbo 1916, 1917, 1918 ir 1919 
m. Kolektorius prirengia raš
tus ir išrenka tą sumą, koki 
yra reikalinga. Raštas yra pa
darytas dviejose kopijose ir 
vieną kopiją gauna svetim
tautis parodyti vidaus ineigų 
agentui išvažiavimo uoste, sv-
kiu su reikalavimu išvažiuoti 
leidimo. T a s leidimas, kuris 
gali būti išduotas tik vidaus 
ineigų agento iškeliavimo uos
te, parodo, kad tas asmuo iš
pildė visus reikalavimus inei-
gH 1918 ir pirmesnių metų 
akto. 

Svetimtautis , kuris neturi 
paliudijimo n u 0 kolektoriaus 
savo distr ikto, kuriame jis gy
veno, tur i gauti paliudijimą 
nuo kolektoriaus to distr ikto, 
kuriame uos ta s randasi . 

Amerikos pilietis, reikalau
damas leidimo išvažiuoti, turi 
turėt i prirodymą, kad jis už
simokėjo visus terminius mo
kesnius savo taksų nuo ineigų 
iki tai dienai, kuomet j is iš
keliauja ir yra sutvarkęs daly
kus taip, kad likusioji dalis 
bus užmokėta tuomet, kuomet 
mokėti reikia. 

Amerikos piliečiai ir sve
timtaučiai, kuriems nereikia 
taksų mokėti ir k u r i e nepildė 
]okių raštų, tu r i turėt i tinka
mą prirodymą vidaus ineigų 
viršininkui, jog tai yra tiesą 
kad gauti išvažiuoti leidimą, 
kuris yra reikalaujamas nuo 
visų žmonių, iškeliaujančių iš 
Suvienytų Valstijų. 

Lietuviai nepiliečiai, kurie 
yra buvę po Rusijos valdžia, 
išvažiuodami tur i mokėti už 
tą uždarbį, kurį j ie u id i rbo 
1917 m. 2%. Pr ie to, už neuž-
simokėjimą laiku, New Yorko 
uoste pr idedama pusė to$ su
mos kaipo bausmės ir $10.00 
viršum t 0 už "kompromisą . " 
Kompromisas y ra dėlto, kad 
svetimtautis 1917 m. turėjo bū
tinai mokėti 2% uz savo už
darbį, o jis nemokėjo, taigi 
Suvienyt^ Valstijų vyriausybė 
tur i teise jį duoti teisman ir 
už tai nubaust i ateivį $1000 
arba metais kalėjimu. Tečiau 
j i to nedaro, bet pri ima $10.00 
kaipo kompromisą. Į s ta tymai 
leidžia uždėti bausmę ir už 
1918 m. Tik paprasta i į tai ne
kreipiama doruos. Už ki tus 
metus reikia mokėti už ineigas 
viršum $1000 pavieniams, vir
šum $2000 vedusiems, jei gy
vena sykiu su savo moterim. 
Be to už kiekvieną vaiką, ne
turintį 18 metų, nusimuša po 
$200. Kas viršum tos sumos, 
už tai reikia mokėti išvažiuo
jant 12$ už 1918 m. uždarbį 
ir B% už šių metų uždarbį. 
Paveikslam jei išvažiuojantis 
yra vedęs, turi du vaiku ir 
uždirba po $3000 per metus, 
jam reikia mokėti$60-f-$30+ 
$10=$100 už 1917 m.; $3000— 
$240O=$600X12—$72 u ž 1918 
m. ir $b00X.()8—$48 už 1919 
m. Bet jei j is uždirbtų t ik 
$2400, tai už 1918 m. ir 1919 
m. nieko nemoka. 
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PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešu Gerbiamasius 

North Side. Kad aš parkeliu savo 
gyvenimą veta po No. 1641 N. 
Paulina Št. Taipgi dabar visokiais 
reikalais malonėkite kreiptis nau-
jon vieton be to galite užsisakyti 
"Draugą" ant metų ir nedėlių ir 

• 

galite nusipirkti "Draugo" ka-
iendoru. ir maldakuygu ir kitokiu 
bažnyčioms daiktų. Visi ir visos 
malonėkite atsilankyti į mūsų 
drabužių ir saldainių krautuvė. 

Su pagarba 

A. Nausėda, 
1641 N. Paulina Str. 
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ILLINOJAUS FARMOS. 

Pinigus Lietuvon \ 
GALIMA SIŲSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $5 .00 

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį. 
Mes esame po valdžios kont ro le ir kauci ja . Pers iunt imas gvaran tuo jamas . 

Pers iunt imą J u s Pat is Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamsta i čekį kur i T a m s t a pasiusi pa t s laišku į Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas y ra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti . 

Siunčiant pinigus del pers iunt imo, siųskite čekiu a r b a Money Order iu pa
duodami aiški ant rašą to k a m nor i te kad pinigai bu tu Lietuvoje išmokėt i , taipgi 
pa t p a d u o k savo aišku antrašą. Už persiunt imą nieko nereikia ex t r a mokėt i . Už 
kiekvieną dolierj kur i m u m s prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 2 0 auksinų. 

Šeštadieni 

TAIKA! TAIKA! 

11 

Taika yra tai žodis kuri? 
girdimas visur. "(n»ros svei 
katos, taikos ir pasisekimo 
vra tai Kalėdiniai linkėjimai, 
d e r a sveikata yra tai branduo-
lis pasisekimo. Darykime tai
ka su savo viduriaus p t r pa-
gelba Triners American Eli 
*ier of Bitfer \Vine kuris pra
šalina negrųmulavimą blogą 
apetitą, galvo» skaudėjimą ir 
t. t. Del šalčių, ir kosulio ge
riausia turėti TrinerV Cougil 
Sedative tai t ikriausias vais
tas. Je igu tonsils supute, tai 
reikia gerkle išplauti su Tri-
ner s Antiputr in. Je igu neura
lgija, runiatizmas tave kan
kina tai Triners Linimentas 
duos t a u g re ič i aus ia pugelbų. 
Va i s t i n inkas k iekv ienas už
la iko Šiuos va i s tus savo stoc-
ke. Taippat tenais galėsi gau
ti dykai gražių Triners Sieni
nį Kalendorių 1920 (arba už 
10c. siųsdamas mums pačta) 
Josepli Tr iner Company 1333-
43 S. Ashland A ve., Chieago, 
III. (Apgr.) 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

80 akrų fanną m budinkais gy
vuliais ir mašinomis. i\ akrų sodos 
1 mylia nuo miesto, ant gera kelio 
ir su miškų už nužeminta kaina 
$6,800.00 

40 akrų farma 7 kambarių na
mas ir kiti geri budinkai, 1 mylia 

fnuo miesto sodnas, žeme išdirbta, 
t'arma priklauso našlei užtat parsi-
duos pigiai už $3.000.00. 

'27* akrų i'anna 20 akrų dirba
mos žemes 5 akrai miško ir ganik-
ios. sodas, budinkai senoviški, arti 
prie geležinkeliu, ir miesto. Pri
klauso senai jnoterej ir parsiduos 
beveik už dyka. Tiktai $1.125.00. 

11 akrų pirmos klasos farma nau
jos mados budinkai, elektros švie
sa netoli miesto. Šita farma ge
riausia visoj lllinojaus Valstijoj, 
parsiduos už $24240.00. 

00 akrų pirmas klasos farma 
$1.')000.00. 

Didelis bargenas atsišaukite per 
laišką arba ypatiškai. 

First Nat. Realty & Constr. Co. 
840 W. 33 St., Chieago, 111. 
P. Bomeika General Manager. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

į 120 Tremont St., 
į»AV.V.V.V.V.VAVi 

Boston, Mass. 
'•VAVAVAV-V.' 

u-
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Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. " Drau
gą' ' a ts tovauja p . J . MARGE
L I S , 544 Myrtle s t r . 

P a s jį galite " D r a u g ą " už
sirašinėti , nus ip i rk t i paduoti 
į 31 pa j ieškojimus i r pagars i 
nimus. Galite gaut i i r knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors ki tam Gran-
ds Rapids , Mich. " D r a u g o " 
agen tu i 

Kas pas jį iš Grand Rapidso 
lietuvių užsirašo " D r a u g ą " , 
tani j is duoda dovanų " D r a u -

kalendorių. 

VISŲ DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėmykite aštuoniolikiečiai, kad 

1920 metams Kalendorius su Lie
tuvos prezidentą paveikslu, ir su 
Švenliemis, jau gatavas. Taipgi 
kas užsirašis dienrašti "Draugą" 
ant 1920 metų per mane taš gaus 
ta puikiausi kalendorių, taippat 
galima įsigyti visokiu knygų ir 
maldaknygių kaipv tai " R a m y b e 
Jums" "Pulkim ant kelių'' 
' "Aniolas S a r g a s " " D a n g a u s 
Žvaigždutė'' ir tt. 

A . Stulginskas, 

1817 South Union Avenue. 

A&, ADOMAS A KAKALAUBfiAS, SE&iiNČIAI RAŠAI. 
Aš labai sirgr*u per S tnetU3, uuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirintraas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstu Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
besryvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, Dehigailėjas misoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo uve.katai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Baterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolos, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kruiinc. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butel{ Salutaras, Bittcria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui'ir linkiu viseinis savo draugams kreipti*« prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
C I I E M I C A I J INSTITUTION J. Baironas, Prof., 

1707 So. Halsted St., TVfcphone Ganai (V417, Ohlcago, 111. 

' 
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Q I 0 2 I M Į jgTjjĮjjjjj KRAUTUVE p.HiCAGOJE 
• -

J PBAStl. QU/iBN KONCEKT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Obicagojo 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncert inių geriausių, armonikų rusiškų i r prūsišku išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, I L L 

Telefonas: DROVER 7309 

f 
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PRANEŠIMAS 
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Gicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 494h Are. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

iimimiiiimimiiiimiiiiiHiiiiiiimiiiimi 

Mums yra labai malonu pranešti Chicagos ir apielinkių 

LIETU VIAMS 
k a d suorganizavome nauja lietuvių korporaci ją Chicagoje, vidurmiestyje, 

Baltic Consultation Bureauir 

i Į 
I 

i j 

II 
I 
c 

1) Siunčiame prekes Lietuvon-exportuojame 
2) Siunčiame pinigus Lietuvon ir kitur, 
3) Važiuojantiems Lietuvon parūpiname PA-

SPORTUS ir afhdavitus, . 
4) Visokiuose reikaluose informacijas sutei
kiame dykai. 

Turėdami reikalą kreipkitės ypatiškai arba rašykite į 
• 

i 

. BALTIC CONSULTATION BUREAU 
Room 1508 105 W. Monroe St. Telefenas Majestic 8347 Chieago, 1)1. 

| 
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CHICAGO 

Nesenai 
įs teigtai I) 
rius. Bėgy] 
Vaičių sūri 
lierių. Pasi 
kaip P . Rii 
skienė, ei u; 
ir renka 
prie skyil 
Garbė būti 
lietuviam^J 
riais-rėmė.į 
Bet kaip kj 
randasi td 
nė svkio 
Tautos Fol 
2AMi. Be t ii] 
mėgsta va 
viais. Mal 
tokiij lietui 

Pas ta ru< 
į pradėjo m 

mas iš pini 
mažai bėdl 
na belangė 
teko gin 
ėmė ir pat] 
karalių. N| 
mokėti 20 
5 dol. Tai 
beliai! Tė 
ir seserys 
sūneliai ka 
Vyrai, gaili 
ant peėių d 

8us ipras | 
laikai. 

CI 

NedėliojJ 
vai. po pie 
tainėj Lab. | 
sirinkiina. 
kia suvesi] 
tos. Ta t ki 
res užsiiiK 
kestis, 10c 
bios priežj 
turime prj 
Sąjungos, 
pavargėliui 
ašaras . A J | 
taus prisal 

/ ' K ą padj 
žiausių vaii 
rėt ir užml 
danguje . ' ' 

X va i r i u ki 
apie lalxia 
Kaikur j 0 A 
ją remsiu.| 
Dar kada 
tau, mielas 
die, tai ryj 
Tokie atsii 
junta, kai| 
kreipiasi 
Man rodos 

.svetimą liz| 
kad turėti 
niekuo įmyi 
visiems Iii 
Bet tam. 
prie Labd| 
tikrai turėl 
goeiams te) 
jus manot 
ta ip leng\j 
brolau, aHi 
sunku įsisll 
kvotimą VĄ 
dalį inešti. 

Dar prij 
tarpe yra! 
kurie nori 
ir t ikriems| 
sumažinti, 
mirė vynu 
palaidojo, 
randa Lab<| 
moteris bij 

drįsta pr 
biedine^iiiij 

Gal nevi| 
koloiujai 
rinkti 4000| 
do> fondą. 
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Lietuviai Amerikoje. 
CHIOAGO H E I G H T S , ILL. 

Nesenai mus kolonijoj liko 
įsteigtas L. R. Kry/.iaus sky
rius. Bėgy j pastarųjų kelių sa
vaičių surinko jau du šimtu do-
lierių. Pasišventusios moterys, 
kaip P. Rimkienė ir F . Česnau
skienė, eina per lietuvių namus 
ir renka aukas, prirašinėja 
pr ie skyrio narius-rėmėjus. 
Garbė butų Chieago l l e igh t s 'o 
l ietuviams, kad visi pastotų na-
riais-rėmėjais L. R. Kryžiaus. 
Bet kaip kitur, ta ip ir pas mus 
randasi tokių lietuvių, kurie 
nė sykio da r nėra aukavę nė 
Tautos Fondan, nė L. R. Kry-

\ žiui. Bet ir tie, kaip ir visi kiti 
mėgsta vadinties save lietu
viais. Maža tėvvnei nauda iš 
tokių lietuvių. 

Pas ta ruo ju laiku pas mus 
, pradėjo madon eiti kaziravi-

mas iš pinigų. Policija turi ne
mažai bėdos: gaudo ir gabe
na belangėm Šiomis dienomis 
teko girdėti , kad policija su
ėmė ir patį jų, t. y. kazirninkų 
karalių. Nabagas turėjo užsi
mokėti 20 d o l , o jo draugai po 
5 dol. Tai g ražų s lietuvių dar
beliai! Tėvynėje tėvai, broliai 
i r seserys gal badę kenčia, o čia 
sūneliai kaziruoja iš dolierių. 
Vyra i , gaila kad jus dar galvas 
an t pečių nešiojat. 

Susipraski t , nes dabar tam 
laikai. 

Viską Žinąs. 

užtektų paaukaut i tik vienos 
dienos uždarbį ir turėtumėm 
4000 dol., da r ir su kaupu. 

Jonas Mikolainis. 

CICERO, ILL. 

SKAITYTOJU BALSAI, 
STOKIME Į DARBĄ. 

. 

Vakaras. 

CICERO, ILL. 

Nedėlioj, gruodžio 21 d., 1 
vai. po pieta, parapi j inėj sve
ta inėj Lab . Sųj. 3 kf>. laikys su
sirinkimų. Baigiasi metai, rei
kia suvesti viso darbo atskai-
tos. T a t kviečiu nar ius ir na
res užsimokėti tas mažas mo
kestis, 10c i mėnesi. Dvi stam-
bios priežastis yra delko mes 
tur ime priklausyti prie L a k 
Sąjungos. Viena—sušelpiame 
pavargėl ius, nušluostome j iem-
ašaras . Antra—pildome Kris
taus prisakymą Kur i s pasakė: 

% **Ką padarė t gero iš tų ma
žiausių varde mano, man pada
rėt ir užmokesnis jūsų gausus 
danguje . v 

[vairių kalbų, atsisakHiėjimų 
apie lalxlaryl>ę tenka išgirsti. 
Kaikurio sako, tai ,girdi,kam aš 
ja. remsiu. Bagočini naudosis. 
Dar kada ba lo t a s naaclosis, o 
tau, mielas brolau, kad ne šian 
die, tai rytoj reikės naudoties. 
Tokio atsisakinėtojai nė nepa
junta , kaip, reikalui priėjus, 
kreipiasi prie l_iab. Sąjungom. 
Man rodos, gėda butų listi i 
svetimų lizdų, kaip gegužiukui, 
kad turėti sau gerų gyvenimą 
niekuo ueprisidėjus. Ta Įstaiga 
visiems lietuviams bus sava. 
Bet tam, kuris gali prisidėti 
pr ie Labdarybės, o atsisako, 
t ikrai turėtų būti svetima. Ba 

1 gočiams ten ir-gi bus vieta. Bet 
jn s manot, kad bagočiui bus 
t a ip lengva ineiti kaip tau, 
brolau, arba man. Ne. J a m bus 
sunku įsiskverbt. Pirma reikės 
kvotimą išlaikyti ir reikalinga 
dalį inešti. 

Dar priminsiu, kad mūsų 
t a rpe y r a tokių maudruolių, 
kurie nori labdarius išnaudoti 
ir t ikriems pavargėliams kąsnį 
sumažinti . Imkim pavyzdį. Nu
mirė vyras , moteris, kaip tik 
palaidojo, tuojau sužino ir at
randa Labdarių draugijų. Pati 
moteris būdama turtingesnė, 

Rytoj , t. y. gruodžio 21 d., 
d r-ja Sald. Širdies V. Jėzaus 
rengia vakarų, šv . Antano par. 
svetainėje, Sta tys scenoj du 
veikaluku: " f Laisva Bežen
g ian t ' i r VPrieš Vėjų Nepa
pūsi . ' Pelnas skiriamas naš
laičių prieglaudai. 

Tikimasi, kad ciceriečiai tą 
vakare parems, nes paremdami 
sykiu prisidės prie pa
greit inimo įsigyti lietuviams 
našlaičiams prieglaudos namo. 

Koresp. 

M I L ^ A U K E E ' S IR A P I E 
L I N K Ė S LIETUVIAMS. 

kerbiamiej i :— 

Man rodos, jog dar nepamir
šot-, paraginimu iš plakatų ir iš 
sakyklos, kati aukautumėt dra
bužius Lietuvos pavargėliams. 

Tad-gi malonėkite sunešti 
arba prisiųsti kogreičiausia, 
nes jūsų atidėliojimas pailgina 
kančias nuisų vargstančių bro
lių ir sesučių. Drabužius pri
durki te sekančiu adresu : 

K 0 . A. NevuHutė, 
597 Fif th Ave., 

kam p. Lapham St., 
Milvvaukee, Wis. 

ROSELAND, ILL. 

»Šv, Kazimiero Akademijos 
r ėnė jų 4 skyrius labai gražiai 
g? vuoja ir nemažai turi rtaric. 
Gaila tik, kad i susirinkimus 
nesilanko narės. 

Pr ie progos primenu rose-
landiečiams, Jtad Hv. Kaz. Akd. 
rėm. skyrius rengia vakarų 
gruodžio 21 d., 1919 m., Visų 
Šventų parapijos svetainėje, 
6:88 vai. vakari4. Vaidins ' ' K a 
t ra neišmanė," vieno veiksmo 
koaiedijų. Bus da r ir kitokių 
pamarginimų, kuriuos atliks 
Visu Šventų parapijos moki
niai. Koselandiečiai, paremkit 
ši vakarų savo atsilankymu. 

Narė. 

Ar t inas Kalėdų vakaeijos. 
Diena už dienos iš mokyklos 
suolų keliausime ant t rumpaus 
poilsio. Ta kelionė tegul nebū
va tuščia, bet išpildykime savo 
žadėtus darbus del tėvynės la
bo. 

Daug iš mūsų jatmuolių lupų 
visuomenė norės ką naujo iš
girst i Įvairiuose susirinkimuo
se arba surengtose prakalbose. 

Moksleiviai bei moksleivės, 
nenusiminkime, bet iškalno pri-
sirengkime. Tegul visuomenė 
išgirsta ta, ko dar nėra girdė
jus. Ypač tie moksleiviai, kurie 
studijavo Teologijų, Filozori-
jų, Medicinų, Astronomiją ir 
tt. Tegul visuomenė atmins ta
vo kalbų ilgai. 

P>rangųs broliai ir sesutes! 
Dabar vra reikalas raginti vi-
suomenę prie apšvietos, mok
slo; prie skaitymo gerų knygų 
bei laikraščių. 

Laike prakalbų neužmirški
me užrašinėti "Moksleivį, 
" D r a u g ų , " " Darbininkų, 
" G a r s ų " ir tt. 

Jei mes, moksleiviai, parva
žiavę ant vakacijų žiūrėsime 
gerų laikų, mus tėvynė ir mū
sų obalsis nesidžiaugs, o tokios 
moksleivijos visuomenė ne pa
rems. 

Brolau, sesute! Ar nori siek
ti aukštesnio mokslo.' Je igu no
ri, tai tavo idealas šių Kalėdų 
vakari jose kovoti su Lietuvos 
priešais, kaip kovoja mūsų bro
liai Lietuvoje. Laike prakalbų 
taktiniai išrodinėkime tėvynė.-
priešus, o atliksime gražų dar
nų. 

V. J . Baisogalietis. 
. . . — 
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P. K. BRUCHAS 
Jubilierine Krautuve 

3321 S. HaUted St. - - Chieago. 
• 

, MUSIĮ krautuvė yra pripildyta, naujinusios mados tavoru del Kalėdų 
dovamj. Tamista nuplrksit dovanas t ikros vertės mūsų krautuvėj. Ir 
bukit užtikrinti, kad jus nupirksit geriausia tavora, Žemiausia gauna
ma kaina. Atsi lankiusiems, užtikrina*^ užganėdijima ir te is inga pa
tarnavimą. 

i 
Išsisk irimas: 

OH mituti imt žiedų, 
Lavolcriu, auskarių, 

Laikrodėli u. lenciūgėlių. 
Brantu lietu, Albumu ir U . * 

PRIIMKIME L I B E R T Y BONTiS 
Krautuvė atidaryta kožna va 
karą ir uedėl ioms iki Kalė<7". 

Pu ikus kalendorius vis iems 
dykai. 
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KRUTAMi PAVEIKSLAI 
— I š — 

Raudonojo Kryžiaus Veikimo 
... 3 aktų ir ... 

...Kitų Juokingų Paveikslų... 

i Nedelioj, 21 d. Gruodžio 
Dievo Apverzdos Svet, 

18tos ir Union Ave. 
...BUS RODOMA DU KARTU... 

3 vai. po pietų . . : : . . 7 vai. vakare 
Pelnas skyriamas Lietuvos Raudonam Kryžiui. 

.LR K. Komisija. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

R o o m 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 I 

Uždirbk 
$35 iki $50 
4 savaitę 

19 
S. D. LACHAWICZ 

Liietuvys Graborius pu tarnauju. laido
tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o tnano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chieago, 111. 
f oi. Coiial 21 M. 

= 

Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
"mokinimo ant s iuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . Kasnicka. Pcrdėt lnis 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

K viecia visus 

iicperstkelsinK' į savo namą, 
yra koks ikišiol buvo, būtent : 

REIKALAUJA. 

Lithuaman Development 
Corporation, 

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

320 Fifth Av., New York. N. V. 328 w . Jg -* *•• f į ^ l a. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT L A W 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD STREET 

CHICAGO. 

t 
X 

Ave. 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roarlande: I (MUK* So. M i dilinta 

Telefraa* Pallman 348 ir POJIDM 
Chieago j : 451S So. Wood Str. 

Tik Ketverto vaktike nuo 5:30 Iki 7:00 
TelffooM Jardu *>t3. 

£ . - - - . . , % 

$ Telefonas Pulluuui 866£ 

L I E T U V O S ATSTATYMO 
BENDROVĖ, i 

NEVVARK. N. J . 

(iruodžio 13 d., L. K. S. 11 
kuopa buvo surengus balių. 
Nors ir Adventas, 1x4 giedor-
k\Į buvo. Žmonių susirinko ma
žai. IsjĮg nuostabu, kad Šv. J u r 
gio dr-ja davę sal<; Advente 
bolševikams balių rengti. 

Lietuviai tėvynėje su rusais 
kolriakiniais ir bolševikais 
kraują lieja, tūkstančiai uietu-
vos jaunikaičių aukauja savo 
brangiausi lurtą-^yvybo, kad 
išvijus iš Lietuvos rusus. Xew-
arko jauuuoliai kas treciadie-
nį Lietnvui svetainėj daro ban
dymus, lavinasi ir kas valandą 
pasirengę važiuoti i Lietuvą, 
kad prisidėti prie iškovojimo 
Lietuvai laisvės. Kiti lietuviai 
toj pačioj svetainėj su rusais 
rengia koncertus, kaipo ge
riausi prieteliai. 

Įvairumų netrūksta. 
Ka ip kitais metais, taip ir 

simet miesto salėj Kalėdų sa-
vaitėj vakarais bus įvai
rus programai. Kviečiamos yra 
dalyvauti visos tautos. Įvairių 
eliorn, gabiausių Xowarko be-

(Li thuanian Development 
Ci A. * \ 

orporation) 
8 Avenue and 25-th Street, 

New York, N. Y. 
J gijo namus savo nuo: -

vybėn su tikslu 4s^e^n*i J a ' 
me savo pastovų Centrą-Ras-
ti no ir Lietuvių Banką, kur 
Amerikos Lietuviai galėtų bū
ti aprūpinami visuose jų ban
kiniuose reikaluose, *k. a. pini-1 
gu> siuntimas ir mainymas, lai
vakortės, legališki ir nota r i a-
liai patarnavimai ir tt. 

Namai yra dabartės pertai
somi ir pri taikomi prie virš 
paminėtų tikslų, ir mu£u js-

i 

R E I K I A VYRŲ. 

Dirbti prie lum}>erio. Atei
kite ant 7 vai. ryto. 

• 

DR. J. SH1NGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
l i e s . 1220 \V. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETI'VTSHLA1 

'i 
t 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 b o . Mich i tęan , A v e n u e 
EUsrland. Dl. 

V AI JIN IK»s: » Iki 9 vakare. 
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Užmoka kasdieną-. 1 " ' . J • 
—K 

LORD & RUSHNELL. 

l>-le D. š i LCKUTfc 

iena iš so!isė;ų statomoj 
operetei 

K0RNEVILI0 VARPAI" 
Gruadžio 21 d. 1919 m. 

ĄRYAN GROBTO TEMPLE, 
8tli ir Wabasb Ave. . 

( r 

2424 So. Laflin Str. 

UE1K.VJ.1KGOS. 
10 mergaičių 17 metų Ir daugiau 

' prie lengva us darbo ant mašinos, 
švariam fabrike. Prityrimus nerei
kalingas. Turi turetij metų paliudi
jimo. 

Atsišaukite: 
Felt «& Tarrant Mfff Co. 

1733 N. r a u i i n a Str. 

REIKALINGI 
Vaikai 17 metų amžiaus ir suvirs 

prie lengvaus darbo ant mašinos 
š va l iam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėti metų paliudi
jimą. 

Atsišaukite: 
Fe l t ik Tarrant Mfg. Co. 

17*.15 IT. r a u i i n a Str. 

ANT PARDAVIMO. 
Naujas pijanas mažai graintas aš 

pati mokėjau $4Q0 parduosiu už $300 
iš priežasties neturėjimo vietos kur 
padėti. 

A. X. Mildažiu t ė. 
383 \ \ a l n u t Str. Ntnvark. N. J. 

Spcjcialis l iargenas .N'u.šle parduos: 
Deras mūrinis namas susidedantis iš 
4 pagyvenimų po 4 kambarius. Vie-

30121 
Mrs. l 'uiseviez. 

Poplar Street, Chieago. 

— - — — . - * / < i - - t 

drįs ta prašyti pašHpos iš nų \r kitko galiniu išgirsti bei 
biedinesniij. # 

Gal nevisi žino, kati Cicoro^a . Hįmet, kaip garsinama, pro-
kolonijai Centras paskyrė .su
rinkti 40<)0 (lolieriu į prieglau
dos l'oiida. Kad visi at jausiu, 

j>amatyti. Įžanga visiems liuo-

gramai prasidės gruodžio 22 
d. Pradžia 8 vai. vakare. 

Ka> nori išgirsti S ištino 

taigos užims tuos namus ta ip 
greitai, kaip greitai t ik renio-
deliavimo darbas bus užbaig
tas, ii reta gražaus ir patogaus 
išlaukinio ir vidurinio ištaisy
mo, namai pasižymi savo ne
paprastai patogiu padėjimu, 'mis l ka'mburių namus užpakalij. At-
8 . . " „ - > - f% . į s i šauki te 

-ta Avenue i r 2o-ta Gatve y-
ra tokioj New Yorko miesto 
vietoje, kur tik keli blokai 
prie didelės, Pensylvania gelž-
kelio stoties i r p r i e vandeninių 
Ferrų, ir net iktai Ufl — na-' 
mai paeiame centro visų pože
minių golžkeliiĮ (Subways) ir 
gatve karių (street ear) linijų. 
Įgijus tokioj eentralėj vietoj 
nuosavu s namus, Lietuvos At 
s tatymo Bendrovė užėmė tuo-
mi puikia s trategiška pozici
jų, iš kurios gali kuonosek-
liausiai tarnauti Amerikos lie
tuviams visuose jų reikaluoso 
sipyšyje su Lietuva. 

Tuo tarpu mūsų adresas, kol 

Koplyčios (Ryme) k v a r t e t e 
lai nuvyksta gruodžio 31 d., va-
kare, į Neuark Armory. 

Balandžio 30 d., gegužio 1 ir 
3 d., 1920 m. Newarke bus di
deli koncertai. Dainininkus jau 
pradeda organizuoti ir lavinti., 

V—is. 

SUČEDYK PININGUS, 
Tik ką išėjo iš spaudos Nauja 

Rningole. 

"DAKTARAS NAMUOSE" 
Aprašo apie visokius vaistus, šak

iais, žiedus ir t. t., ir nuo kokios li
gos kas yra vartojamas taip kad 
tuos vaistus ga l ima nusipirkti aptie-
kot arba pas mane. Kainuoja $1. 
Naudinga kiekvienam įsigyti. Adre
suokite. 

M. Zukaitis 
451 Hudson Ave. 
Rochester, N. Y. 

! 
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V. W. 
ADVOKATAS 

Veda Biias \ isu<»e Teismuose 
Ofisas UiUuiMst.vj: 

69 W. U . \ S l l i N G T O \ SVRKCfl 
Kuinbaris 009 

T i l . C e n t r u i 5 1 7 8 

Gyveninius. »12 W. aard St. { 

i 

Tel. Yards 4681 
—s 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St.. Cliicago, 111. 

SFECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto I 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo t | 

iki 8 valandai vakare. j 
f Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet J 

* Telefonas Yards 687 
į 

| Su 

- — : • : 
i 

i 

nuo 
* 

• 

! 

. . . . . . . . - . • . . . . . ; , ; 

D r . A B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Markei Si r. 
Pottsvil le, Pcnim. 

visomis l igomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

lieikalingas pardavėjas prie 
Lumbor ir Mill darbo tokis kuris 
turi gera pažinti su kontrakto-
riais. Gera proga geram žmogui. 
Atsišaukite. 

Heitemann Lumber Co. 
5852 S. Ashland Ave. 

Telefonas Procpect 4000. 

. ! 

Keikalingi vaikai 16 metų 
virš del lengvaus fabriko 
Atsišaukite. 

ir su -
darbo. 

Koekwel l Barnej? Co. 

823 S. Wabasli Ave. 

Telefonas Harrison 2796 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Vardą &039 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
* po pietų iki 8 vak. Nedalio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

Telefonas Pullraan <5© 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I B 

CHIRURGAS 
Oftaas 11719 Mlcnl«eai> Ave. 

Adynoa 8:80 ik) i išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki S:80 vakare, i 

Nfcdėliorais nuo 10 iki 11 išryto 
K ' - • ~ -* 

! ! '? , ", ^'i 

Wm& • • • • • » ! • 

Tel. Drover 7042 vnr 7 A 1 I > * 

Dr. C. Z. Vezetis 
LIET L VIS D E M I S T A i i 

Valandos: suo 9 ryto iki *J vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLANI) A V E N L B i 
arti 47-tos Gatvės 

• m m m »m> 

! • » » 

Dr. 0 . VA1TUSH 0 . D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

PaTenKvinu viny akių 
U'iii|»imą k .-\ s y r a 
priežastimi Kkautl^-
jlnio n f r o a , «\al>ju-
lio. aptoiiiiino, nvr- l f 
votumą, skaudančiu* 

Ir užsidegusius karščiu akių kreivos aky.s, 
katerakto , nemiegio; nct.ikraa akis indedam. 
Daroma ogzaminas loktra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matant iems pagelbata. Sergė
kite savo regėjimo ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki R vakaro. Ne
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9660. 

Dr. S. Naikelis 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Ave, 
lMione Drover 7042 

VA L. Kuo 9 iki 12 išryto, 2 iki 4 
po pietų, 7 iki 9 vakare. 

Rezidencija 333G W. 66-th St. 
l 'hone Prospect 8585 

8 ™ 

"I 

Reikalingi leiberiai del fondres, 
darba.s pastoyus. 

Link Beit Campany 
»»th ir S tennrt Ave. 

J."VU ',. ' l -JI '!• T . " • ' • ' • ' , • ' 

PAIEŠKO 
Paieškau Jono Pociaus paeinančio 

iš Įtaseinių Aęskrič io Kvedarnes 
parap. Sautlaukio' kaimo apie 40 m e 
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, j i s pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
3202 Auburu Ave. 

Ant pardavimo bbmis lietuvių upgy-
ventoj vietoj, priežastis pardavimo sa
vininkas išvažiuoja i kita miestą. 

J . CKNOSKV. 
)H\l \\. 16 Plaer 1'liieago. 

J0SEPH C. W0L0N 
lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALUS S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILJL. 

IIIUHI1I11I11IHIIIII1IIIIIIII1IIIIIIU1I111IIIIIII 

TIKRAS MEDUS, 
5 svarų viedrukas $1.85. 
10 svarų viedrukas $3.50 
60 svarų Blėkinėse svaras 

29y2c. 

P. SELINTAS, 
8463 Gilbert Court 

Chieago, UI. 

IIIIIIII1IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

- - " — - « 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJK0LTS 

LIKTUVK 
t Gydj'toJaB ir Chlrurgaa 

Perkalė savo gyvenimo vietą t 
Brlghton Park . / 

8914 W. 43rd 8tre*t„ 
TeL McKinley 263 

Ofisą*: I t t W. 47th bt. . 
• (47 ir W«*d n t . ) 

! v a I a n d o a : 10 ryto iki 2 po pietų, 6:20 iki 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais . 

Tel. Boulevard 160 
jg• • • • • • • • • ^ ^ • • ^ • • • ^ » « • • • • > ] 

Resid. 933 So. Ashland Blv. Ohicugv>. 
Telefonas Haymarket K641 

DR. A. A. ROTH, 
Husas gydytojas ir chirurgą* 
Spccijalistas Moterišku. Vyriškų. 
Vaiku ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: &S54 So. Halsted St.. -Chieago 
Telefonas 1iro*cr ©§©U 

VALANDAS: i « — 1 1 ryto fe—tt 4»o 
pietų 7—b vak. Nedėliomis 1G_1U d. 

P I R K I T E LIET U VOS V A L 
STYBĖS BONŲ. 

i 
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6. / D R A U G A S Sfštadienis, gruod. 20, 1010 
• • • — - » -

\ 

CHIGAGOJE 
KATAUKIšKOS ŠVENTES, HAYWOOD, TURBŪT, VĖL 

ATSIDURS K A L Ė J I -
Šeštadienis, gruod. 20 d., MAN. 

šv . Kvar ta l inė diena (pas.)-
« , . «„ , c*..,.-v^4 J 4- J. • nesą didesni nnoHiuiti. beptm-
Sekmadiems, <miod. 21 d., Suvėlinta paduot? argumentai , ; . • i • 

pati, lik, atsisa)&ilH s tnam iž
dininkui, J . Palinoniui, liko iš-
r inktas 1*. Cibulskis. 

Xa ta r ta , kad kuopos iždinin
kas nelaikytu pas savo pinigų 
daugiau 50 dol. Visus kitus 
tuojau pasiusti Oentran, nes 
('cnt r o padėtieji banke pinigai 

PRANEŠIMAS. 

šv . Tomas ap. 
Pirmadienis , gruod. 22 d. 

Šv. Zenono Kareivio. 
/ 

apeliacijai. 

PRIEŠ KIAUŠINIŲ BRAN 
GUMA. 

Fi tzpa t r ick kreipiasi Į guber 
natoriu. 

Chicagos Darbo Federaci
jos prezidentas Fi tzpatr ick 
laišku kreipėsi į gubernatorių 
Lowden. Praneša, kad IUinoi 

lndustri jal istu (J. \Y. \Y.) 
galva Ilay\vood su 16 kitu savo 
draugu po paranka paliuo-
suoti iš federalio kalėjimo, 
kuomet jų advokatai buvo pa
žadėję paduoti apeliaciją. 

Pasigirtas laikas argumentus 
paduoti apeliacijai jau praėjo 
iv Haywood su savo draugais 
yra laisvėje. 

Distr ikto prokuroras Clyne 
apeliacijos teisman padavė 

ta kuopa taip-gi pageidauja, 
kad ir visos kuopos nelaikytu 
pas save daugiau f>0 dol. L. S. 
pinigų. 

šeimininis vakarėlis. 

. . . . v ,. , . . , peticija, kad įu parankos bn-
vals tnos žemdirbystes depart- * .. . . . . 

. . : . , ,. tų panaikintos ir .ne visi įs-amento pnzinret i maistą di- . . ;..r\ . . . . 
-1 *" 1 \ O H ' 1 A ) \ > l l i u i i l ' . i L . i i U M i n i F i i A vizija neatlieka savo pareigų. 

Laiške sakoma, jog Chiea
gos ledaunėse esama daugiau 
;U><) milijonų kiaušinių. Kad 
tuo tarpu darbininkai mais
to suvartoto ja i priversti tuzi
nui mokėti $1.00. Ir už tuos 
pinigus gaunami supuvusieji, 
maistui netinkami kiaušiniai. 

Pasirodo, jog tam.» yra kalti" 

naujo paimti kalėjimam kuo
met nepavyko jiems paduoti 
apeliacijos. 

IR J I E P A K E L S KOVĄ 
PRlfcš BRANGE

NYBĘ. 

Drabužių krautuvininkai 
Chieagoje nusprendę pakelti 

kiaušinių inspektorių, katr ie k o v * P"<*, pabrangimą pra 

Vakare prieš Naujus Metus 
Lab. Sąj. 7 kuopa rengia šei-
mininį vakarėlį Aušros Vartų 
parapijos svetainėje. į rengi
mui vakarėlio jau yra suaukau-
ta lo dol. Aukavo: A. Cibul
skis 3 dol., po 2 dol. : kun. F . 
Kudirka, M. Stankelis, M. Čes-
navičius ir J . Saunoras. Iv. Pa-
liunienė žadėjo padaryt i stati
nę naminio midaus ir pavaišin
ti atsilankiusius svetelius. 
Įžangos ženklelius jau galima 

aut i pas M. Stankelį, 2324 W. Kryžiui. 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas Ims gruodžio ,21 d., 1019, 
Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2 
vai. po pietų. 

Visi skyriai malonėkite pri-
siųsti delegatės, nes susirinki
mas Ims labai svarbus. Yra 
daug dalykų svarstymui. 

Valdyba. 

£E= 

!> 

-
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I LAISVĘ ŽENGIANT 

IŠ 18 tos KOLONIJOS. 
• 

Draugija Sus. Brolių Lietu
viu laikvtame susirinkime 
gruodžio 13 d., s. m., t a r p kitko 
nutarė paaukauti iš iždo Lietu
vos RaUtl. Kryžiui $25.00. 

Taip-gi r inkta aukos ir tarpe , 
narių. 

Ištikimieji mūsų tėvynės su
miš su išgale sumetė $29.00. 
Viso tat pasidarė $54.00. 

Auką nutar ta pasiųsti tiesiog 
Lietuvos Delegacijai Paryžiuj 
pardavimui Lietuvos Kaud. 

22 nd P!, ir P : Mažeiką, 2335 
\V. 23rd St. 

Našlaitis. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Nedėl ioj, gruodžio 7 d. Tau
tos Fondo 32 skyriaus įvyko 

neatl ieka savo priedermių, bet S T ^ n i m o . Tuo tikslu jie nus- priešmotinis susirinkimas, šv . 
da r prisideda plėšti žmones. prendė sušaukti čia, j sausio Jurg io mokyklos kambaryj . 

Fi tzpatr ick laiške pareis- v- ( l " ** v i s o s šalies drabužių Atidarius susirinkimą, buvo 
k ia , jog viešasis sentimentas krautuvininkų suvažiavimą. renkama valdyba ateinantiems 
didžiai pakilęs prieš nesavai- Suvažiavime, sakoma, bus metams. Į pirmininkus išrink-
domus profiterininkus ir prieš tariamasi papiginti drabužius tas gerai žinomas darbuotojas 
valstijines maisto agentūras, taip, kad jų kaina visiems bu- Povylas Baltutis, 1-as vice-

tų prieinama ir neapsunki- pirm.—P. Vaicekauskas, 2-ras 
Nl S U S E K T A S ŽMOGŽUDIS. nanti. —J. Dimša, i'in. rast.—A. Bud-

ris, prot . rast.—V. Pet rauskas , 
ižd.—B. Sekleckis. 

Išr inkus valdybą sekė mokė
j imas duoklių. Mėnesinių duok 

Drabužių krautuvių savi 
Neišrištas advokato nužudy - | n į „ka i j a u atl iko " d i d e l į " 

m<> klausimas.* j darbą Chieagoje. Pranešė a-
pie numažintas ka ina s drabu-

Policijai ligšiol nepavyko Žiams. Bet tas tik teorijoje, lių sumokėta $27.00 ir Juozas 
susekti žmogžudį, kuris nu- Praktikoje posenovei drabu-
žudė advokatą (lallagher M i- žiai neįperkami ir darbiniu-
eltlgaii gatvėje. |kani> neprieinami. 

Koronerio teismas paskelbi 
nuosprendį, jog (laliagher žu- NEŽINIA KAS BUS SU 
vo nuo nežinomo piktadario MIESTO BIUDŽETU, 
rankos. 

K neinąs paaukavo $25.00. Iš
viso sua ūkauta $52.00. 

Susirinkinian atsilankė ne 
mažai narių ir visi užfeimokejo 
savo duokles. Visi supranta , 
kad šiendie Lietuvai pagelba 

Supran tan t kaip didelei y ra 
renkalinga, pagelba mūsų tėvy
nei šiame laike, pinigai j au iš
siųsti išperkant draftą ant 600 
frankų. 

J . Blankus, pirm., 
P. Jakubonis , nut. rast . 

IŠ NORTH SIDE. 

I . 

^ 
!» 

ft 

L. Vyėių 5 kp. laikė priešme-
tinį susirinkimą. Su ta r t a Užga
vėnių vakare surengti vakarėlį. 
Apkalbėta vakaro, kuriame bus 
suvaidinta " K a n t r i Alena,*' 

* 
reikalai. 

Kuopa sudėjo gen. Žukausko 
kardui $25.00. Gi spaustuvės 
reikalams netoli $22.00. 

Valdyba sekantiems metams 
paliko beveik tą pati , išskyrus 
iždininką. Jr t a i p : pirm.—A. 
Mureika, vice-pim.—A. Bačis, 
ras t .—P. J . Paliulis, fin. rast . 
—A. V. GerdzijUnas, ižd.—J. 
Martišius, rez.—P. Sriubas, 
koresp.—A. Valūnas, M. An-
druškevičius, tvarkos vedėjas 

•ankos. reikalingu. Stebėtina, kad vie -Pr. Valai t is . , 
Teismas paragino policiją Miesto tarybos finansinis ^ br idgepor tkėia i lietuviai fc©| (! oriausių pasekmių valdybai 

jasitlarbuoti susekti piktadarį , komitetas ėmė svarstyti Chi- s p i e t ė , i Tautos Fondo skyrių ' darbuoties organizacijos, baž-
i • _ ! Y , i n ^ n _x _ _ _ . . . . i v • * • . • ' . 1 ' cagos biudžetą 1920 metams. ^ ^ aiafea8 an t t ė v y n e aukuro, 

Į K U R T A SĄJUNGA PAT- Niekas negali pasakyti , k: ip 0 k i t i ? įr tai dauc:, mažai krei-
V A R K Y T I PRAMUŠT- apsidirba komitetas. Nes t. : 

GALVIUS. didelis galvosūkis, kur gauti 
išlaidoms.. < pinigų 

pia į tai domės. 
Broliai, lietuviai, bridgepor-

^ecia i ! Nejaugi mes busime nė
r in ia is ir negirdėliais, kad ne
gi rdėsim tėvynės šauksmo? 
Mūsų broliai anapus vandeny
no kaujasi MI priešais už Lie
t u v o s laisvę. Je igu mes teiksi 

— - w 

Pramušgalviai< galima }>a- Permai miesto biudžetas bu 
vadinti visus tuos, katr ie be v 0 suvirs .*>! milijonas dolie 
jokio a tsargumo trankosi mie- rįų. \r vos-ne-vos surišta ga 
sto gatvėmis su automobiliais ]aj S l l galais, 
arba motorcikliais ir sužeidžia Qj šįmet miesto kontrolie- ^ 
arba žudo praeivius. r i U s pareikalav 0 daugiau 40 ^ ] ) ao (p>a, drąsiau jie kovos. 

To-< rūšies prasižengėliai ne r j i l į j 0nų dol. išlaidoms 1920 
visuomet patenka policijos metais, 
rankpsna. į Kas prisieis daryti \ Pabran-

Arba jei ir suareštuojami. gį n t i vi>okios rųšies licenci-
nevisuomet jie pa t raukiami jas? J a u ir taip viskas pabran-
tieson. Tarpe jų pasirodo dau- ginta. 
gelis privilegiriuotų, prieš K a i p matosi žmonėms mieste 
kuriuos liudyti kartais atsisa- uebus lengva pragyventi . Kas 
ko ir policija išaugšto liepia- m e t a i mokesėiai didinami. Ne-

išsisukt!. 

nvčios ir tėvvnės naudai. 
w * 

Jaunut is . 

nia. 
Kad tuos ir kitu* pramušt 

gaivius mmalikti be nubaudi
mo už prasižengimus, tam tik
slui įkurta sąjunga ( lyga) . 
Sąjunga kaipo kokiuo tinklu 
apjuos miestą ir pasidarbuos, 
kad prasižengusieji automobi
listai neišvengtų hausmės. 

lengva 

; Kai}) mes galim jiems pagel
bėt? Įsirašykim į T. F . skyrių, 
nes ta organizacija nuo 1914 
metų neša pagelbą mųs tėvy
nei. 

Kčdp linksma butų, kad vi
si bridgeportiečiai 1920 metais 
paliktų T. Fondo skyrio na
riais, Lietuvos šelpėjais. 

V. Pet rauskas . 

KOVA SU P L Ė Š I K A I S . 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

• 

IŠ W E S T SIDE. 

• 

Draugi ja Šv. Mykolo Arka-
niolo nedėlioj, gruodžio 21 d., 
1 vai. po pietų laikys priešme-
tinį susirinkimą Šv. Mykolo 
iVrkaniolo parapi jos svetainėj. 
Visi nar iai būtinai tur i t būti 
šiame susirinkime, nes bus rin
kimas valdybos sekantiems me 
tams. Be to dar y ra daug svar
bių reikalų. 

. P . S., nut. rast . 

v . Drai ra Keturių atidengimų v 

Vaizdas Lietuvos KGVOS BŽ Nepriidaoinybę 
Extra! Pirmą Kartą Stato Cicsroj 

v v 

Svenč. Jėzaus Širdies Dr-ja 
Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 21 , '19 

Šv. Antano Pcrap. Svetainėie, 49th Ct. ir 15 Gatv. 
Veikalų sulos <jabųs Victm ailisiai simdedanti iį apie 25 ypatų 
A p a r M o bus pers ta ty ta komedija "Prieš Vėją itepofrusv' 

Pelnas skyriamas Xaslaieii( Lietu r iii Prieglaudos Nanuti 
Pradžia lygiai 7:15 vai. vak. įžangos Tikietai 35c—50c yp. 

ATSISVEIKINIMAI 

* 

Lik sveika motinėle ir sesute, gal ir ant visados aš istoju j Lietuvos kariuomene 

Gerbiamieji! Tas Veikalas reiškia kaip mūsų Broliai kariauja Lietuvoje 
už tėvynės Lietuvos Laisvę su priešais paliokais (polak) kareiviais ir užduoda 
perą smupį lenkams ir jųjų vadui Pilsudskiui ir lenkeviėia visokie \vieei li
ko nugalėti. 

Tas veikalas šių laikų gadynės tas veikalas padaugins mumyse didesnę 
tėvynės meilę. Yra patartina pamatyti, kaip mūsų Broliai brangina tėvynės 
Laisvę. Karžygiški, pasišventę viską už Lietuvą paaukoti. Tėvs, motin savo 
vienatini sūnų Sesutė Broleli, o mūsų Broliai ir gyvastės į^sigaili už teisybe. 

Kviečia Vardu NAŠLAIČIŲ 

Psstabn: Dėlei ilgo programo turės paskirtu laiku prasidėti. Svetainė 
atsidarys 0:13 atidengimas pasikels 7:15. 

1 

m 
Nariai esate Širdingai mel

džiame susirinkti, nes turime 
daug reikalų aptar t i , taip-gi 
bus renkama valdyba 1920 me
tams. 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Praei tan L. Vyčių 16 kp. su-
sirinkiman atsilankė^ Moterų 
Sąjungos 1-mos kuopos atsto
vės pasi tar t i , a r nebūtų geriau 
susivienijus ' laukti Naujų Me-

L. R. Kryžiaus rėmėjų sky
rius laikys priešmetinį susirin
kimą nedėlioj, gruodžio 21 d., 
tuojau po pamaldų, bažnytinėj 
svetainėj. 

Yra labai daug svarbių rei
kalų, todėl kviečiame visus na
rius susirinkti. 

Valdyba. 

Nedėlioj, gruodžio 21 d., 8 
vai. vakare, Davis Scpiare par- j 
ko salėje (45 i r So. Paulina 
g a t . ) y r a : rengiamos prakalbos 
Stock Yardų darbininku orga
nizavimo į uniją reikalais. Vi
si lietuviai darbininkai, dirbau- Į 
tieji Stock Yarduose, kviečiami į 
ateiti rr paklausyti indomių ! 

prakalbų. X. 

PRANEŠIMAS. 

Altoriaus Puošimo Draugija 
Nekalto Prasidėjimo parapijo-

L. T. dr-ja Šv. Martino 
priešmetinis susirinkimas į-
vyks, nęd., gruodžio 21 d., 
1919 m., 1-mą vai. p 0 pietų, 
£v. Ju rg io K. parap. • svet., 
Bus r inkimas valdybos 1920 
metams. Taipgi ir ki t i svarbus 
rąikalai del apsvarstymo. 

Nutar . rašt ininkas. 

tų. Nuta r t a surengti šeiminiių 
Gruodžio 7 d. Lab. Sąj. 7 kp. vakarėlį. Programą surengs L. 

, i • v . . . • • i - TT v 1 C w^»»- ^ Vni-«™nn je pnesmetinj susirinkimą l ai-
laike prie^metnų susirinkimą Vyeių 16 kuopa, o vakarienę J *" * ' • 

• • • • • • •• T - i •«„ . „ i ^ ^ u f n c |kys 21 gruodžio 1919 m. tuoj 
parapij inėj svetainėj. Linksma pagamins sąjungietes. | > * , . t ^ g o g g v e t a i . 

| M vakarą penki plėšikai pranešti , kad tame susirinkime L. Vyčių 16 kuopa gražiai P° . P ™ ^ ^ z n y c l o s s ^ e l a l 

užnuoiė iubilierinę krautuve narvs Jonas Krotkus pažadėjo darbuojasi. Tur i įsteigus vaka- n e J e ^ " J ™ ™ *Z\l?*Z 
• u L « M J ^ rn . - T i, • ^ I t - v i . w„.;™o mniriTin nares kviečiame atsilankyti ir 
įmokėti 100 dol. i r palikti Lab. rmę mokyklą, kurioje moKma . • T> A 

po num. 1822 West 42 gal . H — « - v - — ~ r-—.- , — v - 7 - ^ -
Krau tuvės savininkas te-1 Sąj. garl)ės nariu. Jozapata (moksleivis K. Kalinauskas. txa-

eiaus prieš galvažudžius pa- Į Ivudulienė ir-gi įsirašė j gar- Ii lanlcyti visi, jei tik laikas pa
velija. Pamokos būva panedė-
lių ir ketvergų vakarais , Šv. 

vartojo kumštis ta ip pasekmin- j bės narius, jmokėdama 80 dol 
gai, kad tie turėjo pabėgti Susirinkimas naujiems garbes 
nieko nepešę. 

Blogiau išėjo k i tam krau-

Jurg io pa rap . svetainėje. 

atsivesti naujų narių. Bus daug 
svarbių sumanymų svarstoma 
ir nauja valdyba renkama. 

Kviečia Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. nar iams išreiškė pagarbą atsi 
stojimu, fieikia pažymėti, kad Kuopa rengiasi pr ie atvaidi-

tuvTnmkui po^num. 1618 \V. J . Krotkus yra daug pasidar- nimo " K a t r i u t ė s . " Vaid ins ' Labdaringos Sąj. 1-mos 
Boosevelt road. Tenai prieš bavęs lietuvių tarpe . J . Kudu- sausio 4 d., 1920 m. Taip-gi k-pos priešmetinis susirinki-
plėšikus pavar to ta revolveris, i iienė pasižymėjus gausiomis tur i sutverus mažųjų vyčių mas bus rytoj , t. y. gruodžio 
Bet plėšikai suspėjo paimti ke- aukomis. j skyrių, kuriame vadovauja 21 d., 5-tą valandą vakare, Šv. 
lių tūkstančių vertės brangių, Po to sekė rinkimas naujos moksleivis V. Balanda. Kryžiaus parapijinėje svetai-
daiktu . valdybos. Valdyba paliko ta I Vytis. Įnėje. 

Labdaringos Sąjungos 5-tis 
kuopos priešmetinis susirinki
mas bus nedėlioj, gruod., 21 
d., 1919, 1-mą vai. p 0 pietų 
Šv. J u r . parap.. mokyklos 
kamb., ant 3-čiu lubų. 

Visi nariai ir na res teiksi
tės atsi lankyti į ši susirinki
mą, nes turime daug svarbių 
reikalu apsvarstyt i , taipgi bus 
renkama nauja valdyba v1920 
m. 

Taipgi teiksitės užsimokėti 
visas užvilktas mokestis už 
1919 metus. 

J . Mikšis, rast . 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO 2ENKLELITJB (W.SJ.)« 

A. S. POCIUS, Vedėjas 

LIETUVOS VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO CHORO 

K U R I S STATO SCENOJE OPERA 

" K O R N E V I L I O V A R P A I " 

Gruodžio 21 d., 1&19. 

ARYAN GROTTO TEMPLE 8th i r VVabash Ave. 

Pradžia 7:30 v a i vakare 

Nepraleisk progos. Ateik pamatvk, išgirsk! 

1 ^ „^•D,.̂ , 
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