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nuo Vokiečių - Rusų
Estonįja pasirengusi susitai 

su bolševikais

f
I

Tai padaryta ui suokalbio vi 
nu prieš bolševikus.

įI

Kaip Pabaigta Angkkasių1 
Streikas

!

«

Vaahiagtoa. gr. 22.—Pr:»-;
•teita? Wil?oaa< poskyri komi
siją iš trijų žmonių ir anai pa-
v
|{Ktes tarpe streikavusių anglc- 
ka ių ir minkštųjų anglių ka-* _—
sykių kompanijų, pnaimnianl NEW TORI. gr. 21. Vie 
^■neralio pnAurnrn Pnlmcrėi ^^*^^* _.^**

■edė išlyginti skirtumus, paki- aPu milijonų do
Nerių.

Odiingforiai gr. 21. — Anot 
žinių. Petrognub* susekta- *ix» 
kalbi* prieš telšrvikn*. Su ' 
areštuota !»*) žmonių, kurių! 
tarjir laivo pram-iixų ir anglų |
piliečių. |

Iš tų Xui žmonių sušaudyta 
<ulig revolinrijinki teismu nu 
sprendimo.

IŠVELKAMA AIKŠTĖN PRO 
KURORO TAKTIKA

Senato

Ji* sakė, jog gruodžiu u <L 
•*en<-m1t- pnAtirom? Pnhner 
mėgino kasyklų <»|M*niteriam* 
įsiūlyti kompromisą, | išvemtą 
imt. kml darlrininkatns reikia 
pa-iųlyti daugiau 14 nooš..

komitetai tikrai 
prizai.

liur

Waahington, gr. 21.— Sena- kaip Imvo pariųlę* kuro atimi- 
te k«*mih-ta* tyrinėja tevu-į ni-lmtnriu- GarTield. 
-1n-ikn nngirka<ykte««* ir kaip 
In- ?1rvikiis įsteigta.

Gruodžio
__  pirmiauria _ _ w_____ _________________ ____  
*|. — Širvi-ln,,i l*»Aunir9 l'almrrį. kur- *išku- angMtariam* pavedi- 

• |iriv užbaigimo 1.» ma? |Hildiko- ir vyriausybė* 
leisiu.

a

Siarpricas komitetai.
£** Į l’n»kun.ra- te-iau* tuo nepa-

*^**|rit«mkina. Ji* u|»-r*toriara« 

pranešė, jog kuro adtuinirfra- 
nei*" lorinu- pa-iųlvnta. vra? perma- 

.laryla jokio* sutarties. Ang

toa angtHknja spaudoje pas 
pariųlymaM, kokiu* angieka- .kelbta kad tton iahn atkeliavo 

>ių viršaičiai priėmė ir rali’ 
atšaukti slreikų.

Komisijoa paskirta: 
Henry M. Robinson iš Para 

dma. Cal. Ji* atstovaus puhli- 
kų.

J<*lin P. White. buvusi* an- 
glekasių organizacijos prrzi 

idcnta*. Ji* atstovaus darbinin- 
w |tu*-

.p**11*' V . li-mt-ranai Pwk. Pmn-vl
nir p.-...y m.
k.l.v.-M,, IuhI ulk.^nka, A1]llo„u, k„vkly kOTn.
tymų dienų laikotarpio leistų 
jam ra jo kariuomenės lieka-1 .. .. koninaai-
nomis užimti frontų Utrijoje’ kocnpam/H »*m*-
.. tiW« i ■« i1“
savo kariuomenę P«*kurora? kiton

u .. . . J «--- x lUMr< j*"1* **ov<» IMteųte* jo-
K..k.l.nm. \ ęly-■ ki «,Blan.d Ir tn<H

im jo. ^g j«» sentikiai *u Foto
nija taip blogi, kad čia jam 
negalima prrnrgnnizuoti savo 
kariuomenė*.

Gen. \ u<h-ni< smarkiau ėmė* komisija atrodo teerikalinga. 
veikti po to, kuomet Estonijo-1 ,
vyriausyte atsakė talkintu- I JaMbn, gr. 20. __ Brt

kam*, jog Yndeničat lei? savo gjiįjos senaian indnol* moti 
žemėje perorgnnmuoti kanoo lygiateisė* politikoje b
menę, tik tuomet, jei Kstouijai 
nepriklausomybę pripažin* ____
adm. Kolraka*. gen. I)enikina*i ________________

t.lkmi.Ui. DKFOBTUOTA M

Iš Rygos pranešama, jog te
nai konferencijų turi gen. Yu
denič ir prancūzų armijos gvn. 
Ktievant su estų ir latvių vy
riausybių atstovai*.

Prancūzų generolas ir pat*

Gen. Yudenič kabinau prie 
Latvijos

•KR- j----------- -------- -----------—------------------- -------------------------------

il,.o finansinė ir Reorarcijinė misija 
ano Lietavm vyrtatoybės.

Misija pranešė tariati vilkei 
Bmr. VaMjrae gnatt IM miii

(tta. jintaiini misija — tai 
bus pp. VIHBU ir RadeUds).

MADRIDE STREIKUOJA 
REDAKTORIAI.

Ryga, gr. 19 (Sovėlinta).— 
Pulkininko Avatovo-Dermond- 
to paskutiniai kariuomenės 
būriai apleido Lietuvą gruo
džio 14 dienų.

Pirm apleidimo Lietuvos tie 
vokierių-rusų tenai buvo jm 
virtę plėšikų gaujomis. Apdil
dami Lietuvą ji« plėšė, ka* tik 
jiem? pakliuvo po ranka.

Talkininkų mūrija PateĮti- 
joje neturėjo jėgų sustabdyti 
vokieėių-ru.*ų nedoruos i n* dar-

Poli unsavu? IJetuvų nuo už
puolikų, paminėta misija pa- 
baigt «a mv. veikimų. Aada 
ižkeliauti Paryžiun, kur bus

■<«, Olandija, gr . 22. — 
Olandijos vyriausybė torais 
dienomis tikisi nuo talkininkų 
gauti formali pareikalavimų 
išduoti buvusį vokiečių kaiar- 

n-
, * Kai-knrų. aogšte>nirji šalies 

valdininkai tvirtina, jog to
kiam atsitikime nežinia kų pa
darys olandų vyriausybė. Per- 
sBpna priešintie* griežtiems di
džiulių viešpatijų reikalavi-

«
*A*

gr. 22. — Karė* 
ta poošni Reimso 

(Prancūzijoje) katedra laiki
nai aptaisyta. Viena koplyčia 
apdengto lentomis, vidus tin
kamai apvalytas. Kalėdų šven
tėje ten įvyks pirmosio, po ke
lių metų pamaldos. Kardino
las Luron rclebnin* ftv. Mišias.

Kabias, gr. 2U.—Atlantikn 
vamlrnyne nuskendo prekini? 
anglių garlaivis Maniman. Zu- 

I vo 43 žmonės ii įgulos.

PAKELTA~MAIRTAI ANT A

I

nebūtų reikalo šiamlie tarti*** 
ra angiekasiai*. Kasyklų rari- 

. mukai sako, jog angirkasinm* 
|užmokesti? padidinta ir todri

Non Torfc, gr. 22.—llobokvn 
uostau atplaukė trans|mrta? 
America. Patiria, jog kelionėje 

[ transporto įguloje jiakrlta 
maištai. Vienuolika į gulo- na
rių. griežimu apkau?t)*tų. iš
imta čia iš tenn«|>ort<i. Sako
ma, jog įvykaių daugiau areš
tavimų įguloa'žnrpe.

Nesmagumai ra įgula buvo 
prasidėję lafArityj. kuomet 
Amerika išplaukė Prancuzijou.

Madridaa, gr. L-. --------------- , - -
kuoja vieta* laikraščių mbk- dal.vvavu 
toriai. Jie leido savo laikraštį s,r,,*ko.

KI Literai. Vyriau*ylu* t,j su
laikė. Tad vietoji* nuo strei
kuojantieji redaktoriai ėna- iš- -trriko. tai dbleli^ vyriau- 
leblinėti laikraštį vardu W |laimėjimas. Jis sakė, jog ra 
PofMlar. Į-tnikininkų

rr.

IU*t oprrateriai. *akė Ogb*. 
griežtai ai imte l.*i |m?iųlymų 

19 <1. komitetas |*užym«'«<latiii. jog tai hutų ne- 
išklausimjo getu* |mpru«tas te i luina-, tai butų 
_  ____• a____® omn * na* ••

Pnikunirn* komitetui pranc- 
v • M*.

Rutinai turi
«

1

J
*

>
Imt imteigta*.

| Pngnliau* l'almrr |»areiš*^|g^ 
.jog streiko atšaukimas dar w
.luo žvilgsniu yra skubėtina*.

a •

PRANEŽAMA APIE DENI | h k n siu viršaičiai neveriinmi 
rrwo LADttJIMUS. a|»ra*mę atšaukti streikų, jaisi-*

I rundami prrzidmto \Vil*ono 
Gtarincfonaa, gr. 21. — Gan-' I“*'*1-'™ 

ta'žinių, jog gen. Ihmikino ar-| Prtacnrara* rakė, jog *tn*i-'ne* teisėjas Andcn-ua Ind'iana- 

mijai pavyko įveikti telševi-įkas atšaukta te jokių tyrian-ptayj gali angbdcasių viršaičinN 
kn* ties Volga. Inr|** (’arichvi syke* imžadėjimų. Anglrka-iiii nubausti kalėjimu už ]s*riu>ngi- 
ir Knmišimi. furija |*i*idiioti prieš stiprių *ntų teismn **injunrtion**. Gi ta

Dep-šoje rakama, jog neini*- *r nratlaidžią vyriausybė* mu vyriausvlo'* mraorinti. Ne* jei 

vėn paimta lO.JH bolševikų (viršaičiai tetų nuteu-ti. too-
kan-ivių. IU to. paimta ar { 

u*»to* ir 2a kulkasvaidžiai.
met. sako, iškiltų Imisus stovis t 
mmKų sako operatoriai.

• industrijoje.
Pateigus prokurorui liudyti j Toksai oprriltorinns

am f Alrtt MARA KO mr* k“"1- |»k'irb* j liudininku- |M«birė ri
TOS RESPUBLIKOS j*i«kštųjų anglių kasyklų «ų»* toriam*.

_________ talorių a*««-ijnrijo* pildomrjn| Xe* pmknąun* eenaterianm 

Taip tvirtina angių -y^te-y kaanilrt. pirmininkų Alfrvd M. gi <>|*«ratorin*
’Ogie-

' K'tiu klikų |iii|N*Mik«tj<i npi«* 
luduiigų streiku.

kilki; nti|iMMikoj<i.
Komitetas ir totemini tęs iš- 

klau-inėjimu*.
Nes garlaivio kapitonui imlno-1 

Ita uždaryta* laiška* ra in
strukcijomis. Laiška- liepta 
atidaryti vandenyne tik pra- 
ėja* 24 valandom*.

Bet šteinai yra namona. jog 
visi radikalai išvežti **ramlo- 
nojon” Rusijon. Bus jie prista
tyti Hile katrai bolševikų un— •; 
taa ir tenai (Mleisti.

Daugeli* i* radikalų norėjo 
keliauti savomia lėšomis ir ten. 
kur jiems patinkama. Tečiau* 
ra tokiai* jų norai* i________ ,
vyriausybė. Kaitau jog radi k.

u__ •
I BERGER IR VĖL IBRDTK 

TAS ATSTOVU KON 
GRBSAN.

New Tark. gr. 22.—Vakar 
vieto* m*dų apleido garlaivi*

_________ w w________ __  ... BufonL Tuo garlaiviu Kuro- 
Yulvniė rvikllauja. kad Latvi-*P* išvežta šioj šalyj suimtieji 

ja duotų prieglaudų Yudeničo 
kariuomenė? liekanom*.

Bet latvių atstovai, kaip pra
ariama, griežtai atmetę tų rei- 
kalavimų.

Pasirodo, jog Yudeničo nie
ką* nenori ir jo kariuamenta 
liekanom* nebus rieto* Pabal
tojoje.

Keikia lankti, kad Tndmif 
pagaliau* ar tik nepririkabimi 
prie Lietuvos.

Lietuva *u I*atvija vo* apėjo 
ataikratyti ra pulk. A valovo 
gaujomis, gi čia dabar pakyla 
Yodraič.

Kuomet Praneuaija uoliai 
paremia rara* rrakeijonieriu*, 
čia spėjama, jog Eatonija pa- 
ai*kubin* auaitaikinti ra bolše
vikai*. Nea tik taika šitų šalį, 
pačių estų nuomone, išgrlbė* 
nuo rrakeijonieriu.

Kų padarys Latkija, gi pas
kui anų Lietuva, tai svarbu* 
klausima*.

Kstonija nenori taiko* ra 
bolševikai* ir priešingi kai-ku- 
rioms jo sųlygout*. Bet jei 
įvyk? kitaip, bu* kalta ne pati 
Estonija. Bus kalti tie, katrie 
nori >r včl vi*ų Pabalti ją su- . >• iirpvriuutų *u *hvi-
grųiinti Rusijai, kuomet bus Į Niekam nežinoma, katron pu- mi išsivežė po keli- tnlrnan- 
nuvergta bolševikų vuldžin.

I
visokio? rūšie* radikalai, kat- 
rie suokai Iria vo prieš vyriausy
bę ir kurstė darbi ninku? pa
kelti revoliucijų.

Sakoma išvežta keli šimtai 
radikalų katrie praeitų savaitę 
iš įvairių mie/tų aparijaliai? 
traukintai? buvo nugabenti aa- 
lon Kilia.

Tarpe deportuotų erama ir 
pavojingų anarchistų. Ii jų ( 
pažymėtini ypač Emma Gold 
man ir Aležandrr Berkman.

teismas I
'deportavimą. Bet jinai nesuti
ko ra i “ 
apeliacija buvo atmauta 
manai. Parakė, kad jinai neno
rinti permakirti ra ravo dran- p|į

Londonu, gr. 21. — Lžvakar 
vakar* mieste luverimol vie
nam susirinkime kalbėjo !te 
nar Mur. Pažymėdama? apie 
pasikėsinimų prieš Airijo? val
dytoją lordų Krtneli Dubline, 
lara pasakė, jog vyriausybė 

'pavartosianti kuoaštriau-in* 

priemone? prašalinti gal važu- 
džiu* ir pravedi tvarkų.

I'nteigojt* tarė:

•• Vvriausvla* nekuomvt ne-• •
Britui i ku **k*i* ,n’P bdi e>ti. kad leisti

lai te« pristatyti ten. kur 
jietnf patinkama. Teėiau? ?u 
tokiais jų norai* nesutiko try- 
rian*ybė. Sakė, jog radikalai 
bu? pristatyti tea. iš kur j»e 
buvo atėję.

Yra trys nratarya.
Deportuoti radikalai etųcau-

i

airiam* įsisteigti re*|»ubliką”.

Į

Zr-

Anie tai p ra u ta i Eraborgnr. 

Bortynu. gr. 21—k’nt pmi. 
jera> ir finan-ų ininisteri* Kf*- 
l**rgvr naci jonai iam susirinki
me pratM*š*'*. jog Vokietija -4L 
desnę dūlį iš 5 milijanlų dolie- 
tių jau atmokėjo talkininkam* 
auksu, kaip to reikalauja tai
ko* sutartie* sulygo*.

Eratergrr priduri*, jog tal
kininkų moralė prieilrrmr pa
gelbėti Vokietijai žaliąja me
džiaga ir maistu.

Nacijonali? «u*irinkima* ra
tifikavo talkininkų padarytų 
protokolą, sulig kurio panaiki- 
umuii* <B skyrių VokictijAi 
konstitucijoje. Sulig to i 
riait* vokiečių (Miriaiuentaa 

i -lovai galėjo inriti ir iš Ana- j 
Į Irijo*.

a

‘ Waahuųton gr. 22. 
mesnysi? kongreso butą? prn 
vc<|ė Irilių. ui kreiptų* prieš vi
sa* svetimšaliu*, katrie turi 
•ųryšį ?u anarrhi*tinėmi* ar-Į 

t ganirari jnmi*.

Tų Irilių (mgaiiiino iiiiinigra- 
rijini? buto komitetą*. Sulig 
Iriliau*. visi tokie, kaip aug- 
šėiau sakyta, svetimšaliai turi 
Imt de(M»rtuoti. Xei viena* at
stovu* m*tel«avo prieš Irilių.

Ih*tetų metu |Msigirdo ruuo- 
nių. jog ligšiol gyvuojantieji 
<leportavimo įstatyuuii nuganė-

I

I

__________________ ■ Milwaakee, Wia., gr. 2t». — 
j Goldman augščiausia? dyti ’j^riuo*- miestuose Bet Vakar W irronsitoo valstijos 

lei<lo apeliuoti prieš <teagiau*ia jų iš Nru Yorko ir |*enktųjam distrikte įvyko kon- tini. Nes štai kad ir 1<A*ai ra- 
“ 1 jinai ****** ^: rjttfburghB apylinkių Buvo iš grrran atstotu rinkimai. Buvo -ų Iralšcvikų at*tova* M a rieti- 

‘du kandidato: aorijalista* Ber- Nea Yorke. Tarai holšrrika* 
ger ir rrpt'blikona? Bodm*tah. užima fMuicijų. kaipo koks 
Pa*iro<k*. jog didžiuma teisų i 
išnaujo išrinkta* sorijalista?
Bergrr.

Seniau ji* buvo išrinkta* at
stovu. Bet buvo teisiama* už 
prieškarines kalte*. Teismo 
apkaltintas. Patlavė apeliacijų. 
•Ir kuomet praeitą fuivararįj 
(jam reikėjo eiti kongrv-an. iš prisidėtų prie tokio biliaus 

sulig kurio butų gulini* «lepo r-

I

apeliacija, kuomet tokia pjūladclphijos. Oevetando. 

Hartfordo ir iš kitur. Daugeli* 
ii jų buvo veikę tarpe strei- 

 _ glitam Mirlrtnviu 
gu Berkman. darbiniakų.

Emma Goldman ir Berkman 
kokį laikotarpį išbuvo kalėji
me už prieškarinį veikimų ka- įalini* traukiniai*. Kaikurkm* 
ris metu. Kuomet nesenai pavojingr*niem« būro su raki n- 
Berkman buvo paliuosuota* iš tas rankos.
kalėjimo, ji* sakė, jog Suv. į Tarpe deportnotų yni try* 
Valstijų vyriausybė nedrpuan-' motery?—Emma Goldman. įlo
ti jo deportuoti. Ne* ji* per- ra Lipkin ir Elbei Bem-tein. 
daug turį* žinių apie Amen-|Vi»o« žydės. PatfaroMo? dvi 
ko? vyriausybę. Bet viskas ii- dar visai jaunos, 
ėjo priešingai.

Torbnt, išvtaU Rnaijon.

Praeitą šeštadienį iš įvairių 
miestų daugeli* atvežta spėri-

Immigrucijos komisijonie- 
rius saloje Island sako, jog 
daugėti* iš deportuotų su savi-

I

rin išplaukė garlaivi? Bufnrd. čiu* dolierni.

*•

Augšciausia* valdininku*. Ir 
nepagslvojama apie j<» <lepor- 
tarimų.

Buvo kalbama ir apir rarija- 
listų Bergerį. kuris tomis die
nomis išnaujo išrinktas atsto
vą k<»ngrv*an. Atstovas Fes? iš 
Oliio pareiškė. jog jis nueini

a a • a > • • •

UBAI PAVYTO VYČIAMS 
LOMUS.

kongrv-o prašalinta*.
Tat! dabar išnaujo išrinkta* įimti patį Bergerį. 

socijalistų halsais. Ir. sakoma. -------------------------------
išnaujo jis nebusiu? priimta* Į Wa«hington, gr. 22.—Karės

kongresai.

I

b

—

Lietuvos Vyčių Chicago* ap- * 
skrieki choro vakar, gr. 21. pa- 
statyta scenoje upėm “Kome-j t 
viliu Varpai,’* lutei pavyko. ’ 

Puikiai išėjo muzika, daina*. 
Pataiko? buvo daugybė.

Vakaru* įvyko Aryan Grotto 
T- u * l-H n W?te«h are.

-------------w— ----------
IdepartauMntai nusprendė civi- 
Jiam- žmonėm* parduoti 3.

PIRKITE 300,000 armijos čeverykų. Kai-
LIETUVOS PASKOLOS 'na porai pa«kirta tLM ir 

Draugo OTue, 1800 W 4« fc||R.S.

C’
r

GRUODŽIO 22. 1919 M.

J
Chieapo.— šiandie apginiau 

kę; rytoj gražu* w<u; jnr 
atmninn tr-mper:rtnrU0e
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FOti^U Daily Kkw< taadan *T 
DRAVGA8 PVBUSH1NO COM l*c-, 
«e» w. <eu> kl. <aic«*;u, uiinou.

At MEWS-STANDS te A OOFT 
AdvertIMnc ratui un appUcatloa

UVrtVlV KATA1AKV I>IKNKA*ri8 

“DRAUGAS”
Eta* tuudtcn* IšsKynu m-dvklk-tilu-.

PRENl Ml.lt ITOS KAIMAI
CHHAGOJ Ut ItSlENYJE: 

Mc-uum .....................................
Paari Mc<<| ........................

8VV. VAIJIT.
Metams .. 
Pusei Mriy

Prenumerata mokas) Ulkalno. Lai
kas skaitosi nuo ulsiralymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adrea* visada reikia prisiųsti ir eenaa! 
adresas Pinigai geriausia siusti iftper- 
kant krasoje ar ei prese "Moiiey Or-1 
der" arlia įdedant pintinis | regia-! 
truota laiške.

“Draugas” Publishing Co.
ĮSU W. 46th St. Chicago, IU.'

Trtcfrmas McKtnk-y «ll«

pateko asmenys protingi, dar
bštus, augštų jausmų. Jie jau 
yra pasižymėję uato veikiama. 
Didžiausia lietuviškų organi
zacijų liga Iteveik visur tebė
ra ta, kad žmonės pirma išran
ku valdyba, o Įiaskui jau žiuri 
ar ji mokės ir norės veikti. 
Čionai įvyko kaip tik priešin
gai: pirmu pažiūrėta kokis 
kandidatus gali, nori ir moka 
dirbti, o (taškui juu jį 
į valdybų.

Kataliku Vieiivla* su
. »•.#•! I'rie jos prisidėjomis
..

t

I

entams ne- 
i gerbimų, 
burgu stu

dentės tik laukia, kad iš anksto 
ateitų kokia nors jų padėjimo 
išrisimas. Amerikos atstovams 
būnant ūveicarijoj, nieks ne
drįso aiškiai pasakyti dalykų, 
nes tas butų galėję ]»akenkti 
Lituanijos Fondui. Ir Im* to de
legatai laivo pranešę, kad Fri
burgo studentai gaus iš Ameri
kos pašcl|ių tik iki karo gulo.' 

Karas |«asil>aigv, buvo tad lau
kta tik galutino Tautos Fondo 
pranešimo, kad toliuus studen
tų m*šelps. Delegatai, tiesa, 
klausė uesyk: “ Kuomet mano
te įmigti universitetųur: 
“Kuomet manote važiuot Lie
tuvon!" Bet aiškių atsakymų 
nieks jiems negalėjo duoti.

Tuoj |a» Velykų, š. m., atva- 
žiuvo iš Lietuvos Ed. Turaus
kas. Jis Imigė Voronežo gimna
zijų prieš pirų mrtų. (labus ir 
inteligentiškas vaikimų*. Ka
da ugi jam prisiėjo lieveik me
tus Imt Petrapilyje* prie liolšc- 
vikų rėžimo, daug dirbti viso
kiose tremtinių organizacijose*, 
dalyvaut tremtinių Lietuvon 
galteiiiiia* ir sugrįžus Lietuvon 
syk su kitais draugais “keivot” 
mi socijalistai ir tt., tai jis at
važiavę) Frilmrgan imvargęs ir 
sune*rvuotas uugšciausium laip- 
siivj. Nežiūrint į tų. kunigui jį

NEPAMfCSKTTE PAPUOŠTI

KŪČIŲ STALĄ
univermtetų, galėtų geriau 
dirbt, nes vienų syk kalbų neiš
mok us—reikės jiems pašvęst 
visų atliekantį nuo kursų klau
sinio laikų ir negalima naudo
tis nei profesorių lekcijomis, 
nei knygomis bibliotekoj ir tt.

Galų gale mokslas turi laimi 
užsitęsti, kas dar brangiau kai
nuos negu pramato to forsuoto 
universitetan užrašymo speku
liacija; Im* to, tas viskas duoda 
medžiagų svetimtaučių kriti
kai, kuriems ta istorija atrodo 
naiviškumu, vertu buvusių Ru
sijos piliečių.

Gul tai ir nemano darinis tų 
viskų rašyt ir kelt tų klausimų, 
liet uš mutnu, kad kiti tyli ir 
vargsta, o kol tas visiems Ims 
aišku praeis dar jmrų Mietų. 
Tas dalykas man visus praei
tus melus stačiai širdį ėdė, uš 
l*ati pri tyriau viršminėtos sis
temos Blėdį, liet nenorėjau nie
ko rašyt. • •

Žinoma, geriausia Imlų, kud 
tų |»atys Friburgo studentai 
|K*rstatytų Tautos Fondui, nes 
atvirumas tokiuose dalykuose 
geriausias kelias, bet tas sun
ku įvykinti: jei. pav.. studentai 
kels klausimų, kad esančios 
Friburge studentės geriau* |>a- 
darytų, išmaniusios universite
tų j kokių kitų mokyklų—tai tos 
Im* aIs-jo, užsigautų. Studentai 
vėl nenorės prisipažint, kad 
jir universiteto nedaug kų su
pranta. Jeigu |>ats Tautos Fon
das reikalautų iš studentų-čių 
tam tikrų kvalifikacijų ir vienų 
syk nutarus kuriuos šelpt pri
žiūrėtų (tų galima daryt visai 
ncužgauiiam'iu budu) ur jie 
praktiškai imąs iiž dariai, tuo 
butų išvengta laiko, sveikatos 
ir pinigų mažai produktivus 
suvartojimas ir net |s*r tų hutų 
išvengta nesusipratimų siu- 
denių tarjM*. nes jie nereikalau
tų jmty. Yritikuot vieni kitų.

Krw Jeronimo Valaičio se 
šuo Ona y ra mirusi praeitų pu- 
vasarį (reiškiu 1919 m.). Prieš 
kelis įimtus ji buvo Friburge 
porų motų, pažinau jų. Petra
pilyje ji lankė laodiuickos 
Skalnu kursus. Jos tėvai gyve
na Vilkaviškyje, (tas juos ji ir 
mirė sugrįžus iš Petrapilio 
(sugrįžo ji vasarų. 1918 m.), 
lodini bu.o doru mergaitė, ge
rai jų pažinojau: 191 < m. tan
kiai susitikdavome. Ji dirlslu- 
vo t. v. "Liaudies Sąjungoj” 
ir kitose* kut. organizacijose 
susidariusiom* 1 rusų revoliuci
jai įvykus.

Mirė ir Vytautus Endziului- 
tis sugrįžęs Lietuvon. Kuune. 
pavusuryj. 1919 iii. Tui vis |**r- 
sidirliiino aukos. Kud tamsta 
žinotumei, kokį sunkų ir reika
laujantį daug nervų darlių pri
siėjo dirbti (m» revoliucijos tai 
mužui saujai katalikiškus jau 
nuoiocnės Voroneže ir Petrapi
lyje! Socijalistai vedė smarkių 
ir pasekmingų agitacijų duriu- 
ninku tur|s*. reikėjo Imt o|muu- 
cijoj. Susirinkimai, mitingui.

Nora imu praėjus, matyt, 
kud m* viskas buvo Imtinai rei
kalingu, <luiig buvo daroma 
|s*rgreit ir js*r karstui: nebuvo 
laiku mąstyt, viskas degė.

M. Grandefille.

(Pabaiga iš praeito num.).

Friburge taip-gi mokinasi 
lietuvis vienuolis Jonas Navic
kas. Jis priguli prie Kongrega
cijos I^i Sale t te. Į jų jis įstojo 
dar būdamas Amerikoje. Fri
burge jis gyvena tos Kongrv-| 
gacijos namuose Vilią Mont 
l’laneau. Jis čionai rado laitai 
stiprų įsitikinimų, kud laitai di
delė* dalis Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės norint 
unijos su lenkai*. Prieš tų įsiti
kinimų br. J. Navickas smar
kiai protestavo ir klausė, iš kur 
tu klaidu atsirado. Europiečiai 
lietuviai tvirtino, kad kunigas 
Jonus Žilinskas tai|> liudijęs 
kanauninkui Jurgiui Narjaus- 
kui. Navickas kreipėsi prie 
N'urjuusko ir tas patvirtino, jog 
kun. Jonas Žilinskas tikrai taip! 

Daug kartų laikraščiai Imvo1.-akės. Navickas atsivežė* gerai 

liudijimų iš Amerikos. Jis bu
vęs tenai žymus lietuvių kata
likų moksleivių ir pilnų blaivi
ninkų organizacijose, jis talpi- 
nę- verstu- ir originalius 
straipsnius lietuvių katalikų 
laikraščiuose ir jiats n*daga- 
v«*s “Tuntus Rytų.” būda įlin
ka taktiškojo universiteto stu- 
•lentų \\nshiiig1uiie, D. C. 
Tai gi ju* jį galite (lažinti ge
riau negu aš.

Apskritai apie vyrus studen
tus aš mažai kų galiu |»asakyti 
iš savo matymo. Girdėjau, kad.

-LIETUVOS VĖLIAVA;

visomis 
organi

zacijomis žadu prisidėti prie 
Amerikos Lietuvių R. K.

i. Jei tat įvyks, 
sveika jiega

.. S ’> «M)
... 3.oo ,b*racijus.

Im.- nauja
šame mų.- gyvenime.

Ke
tai 

vie-

Lenky Ministerijos 
Permaina.

Lietuvos Neprigulmybė.
—X

(OFICUALtS ŽINIOS.) atiduodama vis nauji ir nau
ji didžiausi piktai musų žemės

(Pnartinu U W«Au>gWi>o). ir ,„iwUi! VtkWW „ ko|.

pranešę, Imk Padere\vski’.> 
utsistatydįsiųs. bet tie prane
šimui vis |Hi'irodydavo klai
dingi. Teeinu* pranešimai ne
imdavo visai tušti. I<enkijoje 
darėsi daigių priešingų Pade. 
rew.-ki<> Įiažiuroms ir jo no- 

[liaus fialų gale'muzikas alsi- 
j-akė Imti ministrų pirmininku. 

Lenkai koi v-|M>mleiitui tvir
tina. ka<l tu atsisakymo prie- 
žas’is yra naminiuose lx*nki- 
jos reikaluoM*. Ib-t ne visada 

-j—l r—tttt taip būva išlikrųjų. kaip ko-
________ i i'i*s|Hindcntai suko. Jeigu Pu- 

- * Pirma Katalikų Vienybė-Mvn-u-ki’,, Imtų atsistatydinęs 
„■’^iio diena veikiau Imvo pa dėlto, kad iikininkai su soči- 

jaustais įgijo daug jiego.- len
kų seime, tai Padereu’skio vie
lų Imtų turėjęs užimti žmogų* 
palankesnis ūkininkams ir 
soi-ijalistanis labiau už l'ude- 
reuskį. Tuomtarpu įvyko vi
sai priešingai.

Paderett ski 'o vietų užėmė p. 
'la*o|Hi|<l Skaisti "s. buvęs ti- 
|tuomet Lnlzio miesto pn*zi- 

deni u. j IxmIzio prezidentus p. 
Imv(, patekęs tada.

Katalikų Vienybės
Seimas. *

*ki.*i

švęsta formališkumams ir 
šiui(> teisių reikalaujamiems 
daigtaius. Visa dvasia ir turi
nys pasirodė antroje dienoje*. 
18 gruodžio. Retai (msitaiko 
matyt šeinių taip trumpu lai
ku atliekant tiek daug taip 
svarbių ir taip u|Hiiintytų da
lykų, kaip tat įvyko Katalikų 
\’ieiiylM*s Seime |N*rcita savai-

- ’U?>- i „.
Tiesų snknnl. |**į tris iim*Iii->'^klilskis ....

nei kartų neteko matyti taip'kada rtlMii jau buvo |m>itniu- 

]mi sėkmingo 
minėtasis.

Jis jš Suvienytų
vyriausybės demokratiškumo, 
žmogiškumo ir tei>yhė*s viirilu 
(nireikalavo. kad butų pri|m- 
žintu Lietuvo- n<*pi igulmybė.

eakininkais tebeplėšia musų 
Į sodžius!

Atėjo pustuline valandų, 
mirties valandų!

Bet prieš tai Lietuvių tauta 
sako visam jtasauliui. kad 
laisvės ir savo nepriklausomy
bės niekam be kovos neati
duos ir atimti jasias — atims 
tik per jorios lavonų!

Tatai težino visi uiusų prie
šininkai!

Išreikšti šį paskutinįjį prieš 
mirtinųjų kovų griežtų nusi
statymų susirinku Kybartų ir 
Virlialio miestų su upielinkė- 
mis visi gyventojai be skir
tumo tautos, tikybos ir luomo 
ir ukyvaizdoje viso jui.sauliu 
reikalauja sau:

Laisves!
Nepriklausomybės! 
Vilniaus!

O priešams, esantiems musų 
-odžiuosc ir miestuose, vistiek 
ar jie lenkai, mr jie vokiečiai, 
ar jie kolčakininkai, suko:

sbdin iš Lietuvos!
Protestų įgalioja ]>usirašyt 

Orgunizucijiniui Komitetui 
(13 parašų)

Protestas.

apie |ud>aigij s|»alio, šių metų.' nuvitle į universitetų ir jis ta

vy rų studentų lietuvių Imvo de-' l»“ imatrikuliuotas ir vėl deltų, 
vyui. Tarp jų yra jums žino- kad skaitytis studentu ir gauti 
mas K. Pakštus. Jis mokinasi pašelpų iš "Lituaiiios." vėl tu

ri Ik* iuukIos lankyt universite
tų ir mokintis namie kulbų.

Ik* to. uš visai nenusistelM*- 
siu sužinojus. |k> kiek laiko, kad 
jis serga. Duok Dieve, kati to 
neatsitiktų. In*t toks “Ik* |iar- 
dono” žmonių universitete 
greitas užrašynuis negal duot 
gerų rezultatų. Turbūt tas-|uits 
atsitiks ir su atvažiuojančiais 
studentais, reiškia jiems atva
žiavus jie tuoj bus užrašyti 
universitetan.

Ar išgėriau hutų, kad naujai 
atvažiuojantieji svietiškiai sŲi- 
įlentai (kunigai lengviau atva
žiavus orijentiiojas, nes jir 
klauso daugiausiai lotynų kal- 
lx>j skaitomas pręlokcija*) ne

I

si M-iologi jos.
Girdėjau, kad Berne į uni

versitetų vaikščioja p. Cizikau- 
skas ir (elė* lx*onaitė, kuriuodu 

Įilrauge atvažiavo. Juodu drau
ge diliui Lietuvos atstovyliėje. 
kurios pirmininku yra d-ras 
šaulys, padėjėju kun. Dnmiiau- 
tas-Dzimiduvirius ir raštinin
ku Pruiias Jii<-uitis iš Sintautų. 
P-lė* Leonnitė yra buvusio mi
nistro duktė.

ik* alM'jo Tautos Fondui ra
iti Įuidėt Lietuvos Ntudentams 
ir stmlentėms išeit mokslų Fri
burge ir matyt juose ateityj ge
rai prirengiu darbininkų. Ik*t 
nežiūrima ar tikru keliu cinu- 
nin. Tautos Fondas vengia pa-

I

surinkimu, kaip'kę iš lx*nkijos. Iw*t Vokietija 
!<lar nebuvo sugriuvusi. Rinki- 

ii Valstijų įvykusiuose ]x» armisti-
vijo- Skulski* pivzidcnto vie
tų prarado. Jo įpėdinis ta]>o 
socijulista*.

lanlzio mieste, žinoma, vrn 
Jis išneši* prote-tą prieš h*n-jb*nkų. Im*1 jame vokiečių yra 
ku*, kurie bi intiju-i į Lietuvą dabai <|.-mg. Žmogų- aiškiai 
ir laužo imiiuitiniiis kulturin- priešinga.- vokiečiams amžinų 
guino dėsniu*. Jis krei|a*riidienų nebūtų galėjęs tapti 
prie Lietuvo- vtiiau-yls-’ladz’iu miesto prezidentu ta- 
(sužymėdama- tuo-, kuri,, kata-;•!’*. kada p. L. Skul-ki - juo- 
likų lietuvių visuomenę* šniei-Įtni Ibįmi.
žiu pramanydami melą, buki l’-tuis I. J. Paderew>ki’s 

lenkų seime nebuvo prisirašę** 
nei prie vieno.- |mrtijo.». I»et 
protu ir širdimi jis vi.-uomet 

I priklaii.-ė* prie X. D., t. y. tau
tininkų demokratų. Ta |>urti- 
ja -ii-itledn iš dviejų šukų: 
kntulikiško-io- ir luisvmimniš- 
ko-io*. I'adervuskis priklausė* 
prie katalikiškosios.

Pudereuskio įpėdinis 
L. Skul-ki* priklau-o prie to- 
pačio- tautininkų demokratų 
įnirti jos (naroduua 
rija). Karės laiku ta partija 
-tuminė mi.-ikrntyti klaidomis 
ii /.imuurnai- įg>tų užmetimu; 
d«*llo ji f luputį |s*rniainė iš- 
\ai/<lą ir vardų, (atsivadinda
ma litimlic- (Imlu*u) parti
ja. Į jo- programų tupu įtrauk
tu putu grafų, gulinčių (attikti 
-ucijuli-taiiiš. Norėta toje pu
rioje tautinių demokratų (tar
ti joje Midaryli trečių šukų su 
. ocijali.-tiška spalva. Tas žy
miai pa.-i.-rkč. Pilsudskis kar
tui išrodė -o<*ijalistu ištolo 
/.iurititirnis, l**t ištic»ų ji- bu
vo ir yru kiūtini—demokratą-. 
arl>a N. D.

Pil-ud-kiu |>utarėja.- R. 
Dmun.-ki’s neužima oficijulės 
t irios, bet išliesij vedė visų 

lau Lenkijos jiulitikų už Pilsudskį, 
uz PadricM-ki ir te* už p.

i 
a 
:|I ji stoju už lenkus.

Tas Seimu* taipgi užgyn* 
Lietuvos Sargą organizaciją ir 
pastiprino komitetu susiduriu 
*į au tikslu |uinlavinė1i Lie
tuvos jiuskoloj, ženklus.

Tarp naujų Seimo dalykų
>■ yra įtaisymą* projektų komi- 
k " 

k 
i

%

1

F
sijos,kuri išanksto ir rinitui ap 
.-vurstv* tų. kų įnešama į visa
tinius surinkimus. Nitu komi
sija apsaugos inųs didžiųjų oi - 
gunizaciją nuo neįipmintvtn 
žingsnių, nuo seilėje gimusių 

išsyk išrodo 
,yg gražus, n kelioms dirnoni;

*i projektu, kurie 
>;Jy(

I

I'*

• lemokl'M-

L ____ -
! aporuėjus lui-irmlo iirbn kenk— 
t kmningi, arba tušti.

lisii į Katalikų Vieny L-.- »nhly 

*oų pateko gražiui -utinių- 
žmonių būrys. Jei reikė- tu- 
urganizacijo- pirmininkui vi- 
cc-pirmininkui. ar valdybos 

,lz*«wium.- -neiti j -antibius -ti 
' žymUi. šio- šalie- asmeninu* 

nelietuviai-, lai Iie nelietuviai 
luiės ir gerų nuomonę ir ge
rų įspūdį.

I vuldyltų įėjo du kunigui: 
dvasius vadovas ln*i viec-pir- 
iuuiinku>. try.*> moteriško-, in 
tdigenlų. pramoninką ir dar 
Jninkų. šita Katalikų Vieny

( valdy ba ,-kiii::.-i nuo t 
* ***^1 ’y *UO1-U* ’ i *’ri

<

)

t
Ro!

-n. :
•IšJ"

ciums buvo ta. kad vokiečiai 
‘ lenkams nepuvedė Lietuvos 
‘kol dar Vokietija išrodė ga
linga. Ix*nkai. t urbti t. įgijo 
viltie.-, kud jie susitaikydami

! -u vokiečiais |»elnys Lietuvų, 
: kurio- negavo iš anglų.

i Vokiečiai, gal ir (Mivestų len- 
„ .. kuins Lietuvų. j«i lenkui atsi- 

|H*rmninų.įsakytų Danzigo ir juostos iš

ilgai Vislus, liet lenkams sun
ku bin* atsisakyti to garduns 

ką.-n<*lio ypač dėlto, kad rei- 
Mini.-trų pirmininko (icnnai-1 kėF laužinti Paryžiaus Tuikus 

na įvyko ]>o to. kaip Pade-(Sutartį, kuomet ta sutartis yra 
rc^t.-ki** sugrįžo iš Ix>ndono.|vienatinis lx*nkijos stiprybės 

Matomai, kud Anglija nrpu-. pumutas.
tenkino Lenkijos norų. Pade-1 Lietuvos politika turėtų ne- 
iewskini no|>asisckė ,-uvo šalie- -iiau-ti. Ypač uiųs atstovyb* 
tik-lu- įvykinti su talkininkų1 Berlyno turėtų sužinoti kų 
|uigo)ha. Matomai tiems liks-Į lenkai sinlo vokiečiams už 

lutus nepadėjo taip gi nei l’a JLi«*tu*ų. Mų* utstovybė Dcr- 
derev.-kio ]>ažintvs sii įtek- lym* turėtų dar (Nitirti, nr len 
alingais amerikiečiais. Todėl ;kų diplomatui neturi vilties 
lenkų ministrų jiirinininka- .pu.-iiuiudoti Amerikos |>uruiiiu.

Skulskį.Tai-gi ministrų pirm. 
|M*rmaina Lenkijoje nereiš
kia iiernuiiiHhi naminėje eko
nominėje lenkų jMtlitikoje. Ji 
nereiškia nei bažnytinės (K>li- 
tikos ĮM-ruiainos. ix*nkiju su
pranta. kad pirma turi apsi
dirbti su užnibt*žiniais savo; 
klausiniais. ir tik |m* to gali 
griebtis vidujinių | 
l’mlereMsski’o atsistatydini- 
imi* reiškiu permainų užraite-. 
žinėje lxwkij<»* politikoje.

pradėti

atsisakė*, o jo vietų užėmė 
žmogų-, prieš kurį vokiečiui 
nieko neturi.

Ix*nkai negulėjo 
krypti prie vokiečių, kol augš-
čiausiu Lenkijos valdiniuku 
buvo Padercwi-kis. Ir pažiu- 
romi* ir jausmais jis smarkiai 
buvo priešingas vokiečiam.-. 
To negulimu sakyti apie p. 
inžinierių L. Skulskį. Jo šauti- 
kini .-u Lodzio voki«*činis ir mi 
tolyniesne Vokietija būdavo 
geri ir prielankus.

Didelė priežastis lenkam-(esame 
\e ti politikų priešintų tokie 'klausanti (xut*i.

šiomis dienomis į Ameriką 
atvažiuoja p.p. Vileišis ir Žu
dei k i*. Jųdviejų uždaviny* 
yra padirryti. kud lenkų po 
lilika .ft-luhnėių Amerikos pa
ramos. Mus lietuvišku visuo 
menė Amerikoje turėtų palen
gvinti p. Vile’šiui šitų jo tikslų 
pasiekti. Piniiausiui mes tu
rime saugoti?, kud neprotin
gai* durimis arba šauksmais 
neapsiinkintiin c mus politikai 
jos uždavinius, l’u-kui reiktu 
l>aiud)ti Amerikai, kud mes 

susitvarkiusi ir susi-

AM. L H4L FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAL

Km. J. J. Jakaitis, prezi-
J—i— J| ZEžJ- 0a

Warcestcr, Mass.
KmPr.
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Sa. 5*h Ct. Gcųra. JU
Kun. F. kefltęjįv, tekreia-* 

ritu, 381 .Vežtminster avė., 
Detreft, Midi.

(Tųsa).

Jo Midonylx*i 
Ministerių Pirau, Kuune. 

Jūsų Ekscelencija!
Kylmrtų ir Virltalio miestų 

su apielinkėmis gyventojai 
rugpjūčio 24 d., susirinkę ap- 
-varstyti dabartinį Lietuvos 
padėjimų, priėmė rezoliucijų 
-protestų, kurį turi garlėę įteik
ti Jūsų Ekscelencijai, ftiuomi 
prašu Jūsų Ekscelencijos pra
nešti apie išreikštus musų re
zoliucijoje protesto mkalavi- 
nms prancūzų, anglų. Ameri
kos. vokiečių ir lenkų valdžių 
atstovams, kartu (aireikšdami 
laiikinųjai Lietuvos valdžiai
didžiausių musų pasitikėjimų ir 
reikalaudami jokiuo budu ne
duoti musų laisvės ir nepri- 
klausomylx'*s: velė-žusim!

Tegyvuoja Neprikluusuuia 
Lietuva!

Rezoliucija - Protestas.
Kybartų ir Virbalio su n(>ic- 

Icnkėmis gyventojų, susirin
kusiųjų rugpjūčio 24 d., iš 
skničiuus 3,()lll) žmonių.

Lietuvių tauta, tiek amžių 
kentėjusi, iškilus visame pa
saulyj** ubalsiui laisvu tau-:
toms upsisprvndimu, viešai Mes. kaimų įguliuti utstu- 
]>asisakė norinti tapti nepri- vai. Girkalnio valsčiaus, at- 
klausoma Demokratine Vals stuvauX* penkiua tuksiančius 
tyla*, kuriuj visi piliečiai, be.gyventojų, turėdami omeny: 
skirtumu tautos, tikybos ir I. Kad Santarvė, jx> įtaka 
luomo gy ventų kaipo lygus su j 
lygiais, laisvi su laisvais.

1 Naujam gyvenimui besiku- 
riant, Lietuvių tautų iškarto 
turėjo imtis kardo ir lieti krau
jų, kad neleisti eiti į Lietuvos 
žemė* plotu* visokios rųšies 
gruolioniums,* neturėdauia ne 
akimirksnio net mislies jm- 
grobti svetimąsias žemes, tik 
vien gindama savųjų, kad ga
lo]) ramiai stverties kūrimo 
savosios valstybės darbo ir 
siūlyti imu ją Nepriklausomos 
Lietuvos Valstybės minų, ku
riame visiems butų patogu ir 
gera gyventi

Nekliudydama kitų - Lietu
vi! tikėjosi, ir turėjo teisių 
tikėli, ypatingai tiems, kurie 
iškėlė* obalsį laisvo tautom* 
u])sispn*ndiino, kad Jinai ras 
juose didžiausios jiaramo* 
mirties kuvoj su savo priešt 
ninkais. Bet štai... Lietuva tik- 
kų pradėjo gyventi, kaip iš 
josios atėmė lenkui Vilnių, 
musų širdį, tų šiintainctinę 
lietuvių svajonę, Uetuvos 
VulstylK** minties lopšį, pri
sidengdami Įmdedant luums 
ginties nuo bolševikų, ir iš visų 
pusių h|isu|h; mus jie pradėjo 
skverbtis vis gilyn ir gilyn. 
Šiandien jau Suvalkai. Seinai 
ir Punskas-lenkų ir tas viskas 
lenkais yra atimuma ne ko
voje, liet utiduodama jiems 
tais, kurie iškėlė gražiausiu* 
IHisaulyjc ubai si us: išvaduoti 
.-avė vertąsias t u uta.-,. kurie 
šumdirii žggli ą ’ltsogiauria |mi- 
Idafyji.i • . -<•'.* / *.
I - * Rietuvių . karjįiumenė.ka- 
nauja su Imlsri įkais! Lcukam-

Prancūzijos didikų, rki šiol 
dur neprijMtžįsta Li et u vos ne
priklausomybės - musų šven
čiausiu tautus siekio, bet mums 
mirtinai kovojant su rusų bol
ševikais, leidžia įsigyventi ka
ru nuvargintuj musų tėvynėj 
kule'akitiinkų bandoms ir vis 
gilyn ir gilyn sle*nkuntiein>« 
lenkų (Kinijos legijoniams;

2. Kad .Santarve* jau keli 
mėnesiai, kaip vilioja mus 
veidmaiuiiiguis pažadais, Imt 
iki šiol netik nejmdedu kurt 
laiavoa, nepriklausomos vals- 
tvlK*>, bet dar įvairiais bu- 
eluis trukdo kūrimo ir kraštu 
ti|>suugus darbų;

3. Kad laikas jau atsižadėti 
pasitikėjimu grobonių paža- 
eluins, u daugiau remti* aavu 
tautos jiega ir valia—nutarėm:

1. Griežtai protestuoti prieš 
utskyrimų nuo Lietuvos kraš
tu. kurie kaip rfnografijej*, 
taip istorijos ir strategijos 
žvilgsniu priklauso Lietuvai;

2. Išreikšti (msipiktiniinų 
veidmaine Prancūzijos politi
ka, kurie skelbėsi mažųjų 
tautų išvaduotojais ir tuo pa
čiu metu stengiasi uždėti ant 
išsiliuosavusių tautų nuujus 
lenkų ar ru*ų t orgijos grandi
nius;

3. Kreipties
darbo žinone-. 
mi puvergimo
tikslai, (įrašant, kad jie eitų 
mažijjų tautų pa geibo n. dary- 
darni atitinkamų įtakų į savo 
Valdžias ir prisidėtų prie į- 
gy vąiidinimo • laisvėn, .lygybė** 
brolylš*s ir tautų ip.risprendi 
uw principų, j, (D. A.)/

i visų šalių 
kuriems sveti - 
ir užgrobimu



MH*WAUKEE, WIB. I

Kadangi i A šio miesto nesi
mato laikraštyj jokių Ainių, tai 
kai kas gali manyti, kati ėia nė
ra lietuvių, arlm kad ir yra, tui 
nieko neveikia. Kaip patyriau, 
tai paplautai milu aukieėiai ne
mėgsta apie savi* daug kalliėti, 
nors kartais ir laimi prakilnu?- 
darbus atlieka. Teisvliė, kad 
vietos lietuviai yra laimi mužui 
organizuoti.

Čionai raudasi tik K K. K. 

rėmėju skyrius, choras, kauto 
IHišelpini

garliė priklauso. Kalbėtojai 
buvo vietos kietumas ir p. Mik
šys. Pastarasis nors pirmų kar
tų kaliu*jo. liet gana gerai.

Klebono prakallsis visuome
nei (attikdavo ir imtinka, neim
ti likit tik musų sorijalistams.

Vilija.

MELROSE PARK, ILL.

1

ir Tautos 
kad nariai

draugijėlė, ir dvi 
draugiji.

Pirmiau gyvavo 
Fondo skyrius, liet
susidėjo iš katalikų ir vadina
mų tautininkų, kurie nepasiti
kėjo katalikų fondui, ir norėjo 
visus pinigus siųsti tiesiog į 
Lietuvų, o kiti buvo tam prie
šingi, tai iš tos priežasties Tau- 1 
tos Fondo sk. suįru. gi visi na- 
riai-katalikai susispietė į L. R. 
K. skyrių, kuris dalmr veikia.

Kaslink moterų ir jauituo- i 
menės, tai visiškai čionai nieko 
nebuvo jųjų varde.

Apie keturi mėnesiai atgal 
lietuviai susilaukė naujo kleki
no, kun. A. F. Daugio, ir didmr 
pradėjo judintis. Ir taip: |»orų 
mėnesių atgal klclsmas suor
ganizavo R. K. Duilės Ratelį, 
kurio tikslas bus laviuties dai
lės arytvje. Vaideliu išrinkta 
ii sekančių y pat t: pirm.—O.
A. Nevuliutė, pag—1*. Svirs
kis, rast.—.1. Barę sis, ižd.— 
P. Markūnas.

Buvo manyta suorganizuoti i 
ir L. D. S. kuopų, liet dangų j 

mus katalikų dnr įpratę skai
tyti laisvamaniškų sjmudų, tai 
tuo tarpu dar nieko nenuveik
ta. Turime Viltį, kad greitu lai
ku katalikui susipras ir suma
nymas issipirdvs. '

Pereitame L. R. K. susirin
kime Šv. Kazimieru d r-jus at
stovas atnešė aulu/—$3U.<lti 
Lietuvos vargšams. Iš L R. K. 
surengtos ]waiuogėlės komisija 
pridavė $33J>5. Tat su kitomis 
aukomis ir mokesčiais pasiųstu 
Lietuvos vargšams imt L. R. 
JL rėiu. .Centrų *17(i.4.*>.

Tame susirinkime V. Getu 
tauškus /maūkavo sidabrinį Į 
laikrodėlį vertės *6.<MJ, kurį j 

loanoiua išleisti per serijas. L’ž 
atspauzdiniinų tikietų lėšoms 
padengti .L Jasuleviėius, .1. Ba
reisi* aukavo po $1.(K) ir P. Ži
lina 50c.

Svarstyta ir apie drabužių 
rinkimų. Visi tam pritari*. Nors 
milwaukiet-iai toli už/mkalyje 

pasiliko kitų kolonijų rinkime 
drabužių, bet geriau vėliau ne- 
gu niekad.

Kitas projektas buvo, kud. 
dar daugiau pinigų surinkus 
Lietuvos puvargėliums, pa<lu- 
ryti sutartį su judamųjų jut- 
,Veikslų (teatrų) savininkais, 
kad už iš/MirduotUK tikintus K
B. K. rėmėjai gautų pusę pini
gų. Laimėtu! Pasidurlutvus Ju- 
disieisi ir O. A. Neviiliutci, 
sutari is imduryta su dviem tc- 
ptrais. Pusę* pelnu už jš/iurduo- 
tas tikietus «ia L. ll. K. Tikietų 
atapauzdintii gana <laug ir da
bar L. R. K. rėmėjai deda vi
sas pastangas juos iš/mrduoti.

B. K- Duilės ratelis šv. Gu- 
beieUo pa rupijos Imzurų užbai
gi su labui įvairiai programų, 
koris atsidėjo iš tluim/, prakal
bų. drilio. veikalėlio, artistinių 
Mcių, eilių ir dialogų. V. Radz- 
viliutę ir Vulentukę tikrai ga
limu laivu pavadini i |>n»gra
ino žvaigž«V*mis. kurios gražiai 
pašoko. Prisiėjus* jo driliuje 
mažos mergrii’e- |s* vuduvyste 
B- Gen< au- Raitės, kuiui n

Mus kolonijos tikri lietuviai 
durbuojusi ir <iaug jau yra ge- 

, ro padalę tėvynei. Nors čia nė
ra stuinliių veikėjų, kuip kilo
si* kolonijose, tižiau M einasi* 
Parkas ne|msilieka užfmkalyj 
kitų kolonijų. Kaikada dar net 
užimu pirmesnę vietų.

Štili T. F. Centras Melrose 
Parkui buvo paskyrę.- surinkti 
į Kalėdinį Eomių $150.00, liet 
surinkoiiH* lieveik dviguliai, t. 
y. $233.<N> ir aukos jau pasiųs
tos Peninti, tainlėjau. kad dar 
m* viskas. Drabužių Melrose 
Purkas L. R. Kryžiui surinko 
už keletą šimtų dolierių, kurie ' 
gal jau Lietuvoje.

Dalmr Tautos Komius atsi
šaukia į Amerikos lietuvius, 
kad surinktų 100,000.00. dol. 
M lis kolonijai ivaskirta surink
ti 300 dol. Taigi reikia darbini- 
ties, reikia gi*lls*ti Lietuvų.

Tat melroscparkiečiai, dar-
, lutu! Pasidarbuokime ir sūriu- 

kinu* tuojau mus kolonijai pa-
i skirtų sumų. Tėvynę mylintie- 
. ji melros<*|uirkieėiai ne|mliks 

kurčiais. Natiniai |Mtsidaritavo 
pirmiau. |>asidarhuos ir duliar. 

Taipgi girdėt. ku<l vietos
i I lietuviai rengiasi prie pirkimo 

Liet, vahlžios luinų. Sako, 
knd vienas M ei rosi* Parkas 
Liet, valdžios išleistų luinų tu
ri išpirkti už keletu tūkstančių 
dolierių. Tai bus. giiili. atlik
tas didžiausias darinis tėvynės 
labui.

%

I

I

. ,--------- —mr-, |
Augąs galiota silpti fondo 

sekretoriaus vardu: J. Rasins- 
kas, 2123 Watson St., Pitts- 
burgh, Pa, kuris, įtraukęs į 
knygas, priduos iždininkui. Au
kų atskaita bus paskelbta laik
raščiuose.

Gruodžio 9 d. Šelpimui strei- 
kierių fondo komitetus laikė 
susirinkimų, kuriame išrinko I 
komisijų pranešinėti 'į la“:raš
kius apie tikrąjį dulykų stovį.

Komisijų streiko reikalu: 

P. Paulionis.
A. žvirblis,

W. Maciauakas.

DONORĄ. PA.

Pranei imas Liet Ukesų 
Kliubo nariams.

iki 9>
nu0 81 1917 m. 

to paki
limo neužteku pa dengt i kasi
mo lėšas.

Triolni statymui in<*džiap»s. 
molio produklif namus statyti, 
akmens. <*enivnto ir gip*o ga
minimas laliai buvo nupuolę*.

1918 m. potašo pagnininta 
54,<MM) tonų, arba 6S miošim- 
riai- viršum lu. ka* buvo pa
gaminta 1917 m.

KUKAI. INCHM moteriB Ir mcr<1- 
.<>■ dirbti. I«nrr«« 4arb*a: |>rle ikaklr- 
■tynio MklŲ: noras uldarbi* 

lAx>uanl ta-vd O*,
23S W. KiaAr St.. ChH««u. III. '

ant 7 vai. ryto.

1

!■■■■■■■■■■■■■■■) 
VISU DIENRAŠČIO “DRAU
GO” SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Kilimui pranešam, jog L. 1". 
K. laikytame susirinkime 
gruodžio 14 d. vienliulsiai liko) 
nutarta, kad nariai, kurie yra 
išvažiavę į kitus miestus. Imti
nai atsišauktų laišku ir pri
duotų savo gyvenamos vietos 
adresų. koni|mnijos ar dirbtu
vės vardų ir kokį darini dirlm. 
šio pranešimo neišpildė, liksi
te susjs-nduiiti liei išbraukti.

Kaikurie nariai atsišaukė ir j 
pasiaiškino, ls-t dar yra daug 
tokių, apie kuriuos L. t*. K. 
nieko nežino.

Tmlel nialonėkiti* kogrei- 
ėiausin atsišaukti laišku, pri- > 
diiodunii savo gyvenamos vie- | 
tos adresų.

L. U. K. Valdyba.

Tėinykilv itKluoniolikieėi;ii. kad 
t!l2(t nieianis kalendorių- -ii l.n - 
luv<« pre/.i«k-iila paveikslii ir sii 
Avi-lilieliiis. jnu L*alii\a-. Taipgi 
kas užsirašūi dienrašti •’DraiiBa“ 
ant 192<l metų per mane tas ijmiis 
In puikiausi kab'leloriu. lni|*|mt 
galiam j-uiyli vi-okiu ku/uu ir 
nuildakiiytnų kaip tai "Ramyl*.- 
.Iuiiik" “Puikini imt kelių“ 
“Aiiiola- Sumas“ " llaiiiriius 
Žviiiirždutė“ ii it.

I

A. Stulginskis, 

1817 Soutb Union Avenuc. 

!■■■■<■■■■■■■■■■ 
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ICILIk UJM'I
\aik.ii 17 iik U) Mtnttau** ir ‘iix»rA 

l»i l< ng*..tjM dtarlM. .«n< innaBiiuet 
fct.iriiiiii fabrike l*tii>riiii4«M tu*fT4«* 
kalingai*. Turi tur«*U mrty 
jkirtn.

At «s.iikitr?
Frll A 1 urmui Mfg. < «»•

1*33 X. Ihiultim Mr.

I žinokit ka*di<*nų.

LORD & RUSHNF.LL

2424 So. Laflin Str.

Diilili prie luini* rio. 
kito

10 tt«« įeiti* h> 17 i tiriu ir «!.«••< 
I't H IvIUtMUM «|.hImi .lllt lll.l-t 
fct.ll I-.. I.il«l»h« I*f Il> I I»I’ •« ll< 
k.'illluaM. Tur i tiiis lij uuM |>.«lt

Al iAmuLiIc:
Ir lt A I urmui Mik <«k

I7X‘» \. I’miiIiiim Mr*

Uiki.MklUii l.iansuK-Oil. trn-

kn.ulM.rJ.

Kniso-. fc—

KALĖDŲ DOVANOL
iH'lttMIllAi MIlkMUttU J i«-tįsi L

UuKvIuM. l«N k«'<Ai. > ra tt lutusMi- nunlsH. gaunami ntu«M 

liMle-h* |M«*ir inkinuis kimiumIsniii ir n •Lordu,

nuautai*** tr |Mrdtt«Mhtii»' mui htictu l-mok<jiniu.

REIKIA VYRŲ.

i
t

I

I /imtMiKM'

•ilHKdtM Ul.t/ll iii Milllll.

JUOZAPAS F. BUDR1KAS,
3343 S. Halsted Slrcct, Chicago. Illinots
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PRANEŠIMAS.

'X —........................... ■! I

Dr. I. E MAKARAS 
IJ.Unh Gydytoja* Ir CtUnu(a« 
l<«,*srl«Midr: 1EME Mm* MlrtUgM A v*. 

IrtefMMB rnllmiM ME ir PvMmo DM 
ChkaroJ: 4313 Ko, Wood Mr.
TU KHtrr«« vmriaAr »mm> BiM IAI 1lM

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

Kiini|>. •• Vinirl
Iii--. I22S W. 4» Aunilr

Teh-r.’iias i’iccro "AM 
llikau A*lccrv 49 

KAI.IIAME I.1I.TI Vl-KAI

Ki-ikaliugas panini ėjas prie 
I.uiiilier ir Mill ibtrlm tekis kuris 
luri gera pažinti su koiitrakto- 

riais. livru proga genuli žmogui. 
Al kišk ūkite.

Šiumtii pnaiK-šu lėrlmaiiia-Hi- 
Sei'lli Siile. Kad aš |uu*kvlail savai 

jgyvi-niaaia vėla |»> X<>. 14i4| N
j Paulina St. Taii|*u< įlalaar vanukmis 
1 reikalais iiialaim'-kili- kreipli- tanu 
juil vieloti la* Iii ualilc užsisuk,vii 
“ 1 hantra' ’ ant melų ir nealėlių ir 

! traliiv nusipirkti “l*rainr> ka- 
If-iiilinit. ir naiildiakni 1*11 ir kuokui 

________ laužtiyriaaiaiK daiktų. Visi ir visu- 
Vidaus Dv|wirtiiinenta.» |MIS-1 iiuil»n<-kile aisihiiikjli į nm-i 

keliu* preliminarį ni|*u tii. kia*k - drabužių ir saldainių krautuve.

Su pagurini

A. Nausėda.
1641 N. Paulina Si r.

MINERALŲ GAMINIMO 
STOVIS SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE 1918 M.

X «
Hcitemann Lunibcr Co. 

5852 S. Ashland Avė. 
Telefonas Procpect 4000.

■X

X

ir »*t 
•l.«t U.

'X

7Dr. P. P. ZALLYS* 

t
Lietuvis DentisUs ' 

10«&7 Hn. MkfeiCM. AVOMDr. G. M. GLASER
Praktikuoju 2* metai 

OflMl* 31 IN s«». Mitriau M. 
k<i|i r.2 lu S(. < h lt .14.4 1 III.

H’iru AI.ISTAH
AImH Ii. kl|. Vm« l-M. t 't| gi t btn 

UfklJ Ilk"
<4| |S4I \AI.\.XI»‘»S .Xm» *.« i>tn 
Iki 1<». nuo i: il.i . !•” pu l. imu e

WAIXNDOri: • MU • rahin.
Kttestezeeeeee <-*****♦* **«k

—. . . . . . . . . . . . .  -u
Dr.A.BURKE

(Lietuvis)
4is W. Mark.-* Mr.

mu**«Hlr. IVatM. 
ri-omla hautum i*rniiia ■***• 

Nuo 1 iki t* vai. ryto 
Nuo 1 Iki 2 vai. po pm* 
Nuo < Iki • vai. rakar*

mineralų (atgaminta 1918 m. 
Pilname rii|M»rte, kuri- grei 
tai bus išleistas, bus panaly- 
ta pilni skaitnamys kuriuo- 
Suvienytų Valstijų Geologijos 
skyrius tuis metais surinko.

Tai# metais pagamintų mi
neralų vertė siekė *5.326.011),- 

t. y. už pusę milijono ver
tės daugiau, negu 1917 m., liet 
pačių mineralų |Hignininta nųi- 
riiiii. Kuru buvo (mgamintn 
daugiau, negu 1917 m. nors 
kietųjų anglių ir mažiau buvo 
išvežiota. Anglių išparduota 
5 nuošimčiais daugiau, la*1 jų 
vertė, dėl pakilusius kaino.-, 
siekia viršum 17 nuošimčių 
daugiau. Indomu tai, kad ue- 
žiūrint, jog |n*trulėjutis išleis- Rnp;(j 
ta buvo tik 4 nuošimčiais dau-1 
ginu, jo vertė padidėjo vi r-! 
šunį 32 nuošiinėių.

Naugių (metalų) (atgaminta' 
1918 m. 3 nuošimčiais dnu-' 
gimt, negu 1917 m. Skaitine-: 
nya pm islo, kml geležies, rte i 
dus ir plietų, buvo (atgaminta' 
mažiau. Imt jų vertė buvo Rūg
štesnė. Spvžio pugumintu tru
putį duugiuu. Is-t išvežiota jo 
nmžiuu. Varis ir ziukas netikį 

kad patys per save, la*t ii 
kai|>o mislžiuga žalvariui, be- 
ula-jonės, užima jiirmų vietų (>o 
geležies šios dienos svieto in
dustrijoje ir 1918 m. jie užėmė 
uugštų Kielę larja* karvi rei
kalingų niiugių. Vario buvo 
pagamintu truputį daugiau. 
Im*1 zinko mažiau ir uliivjn 
vertė‘buvo žemesnė, zinko net 
25 nuošimčiais. Karei reika
lingų naugių. inangam-su ir 
rhronito, kuriuos vartoja sii- 

nt mokėt i kielininmi plieno, jaigitmiula
• daugiau, negu kuomet noi- 

pirmiau, f’hi-oni’o 88 uuošuii- 
riale daugiau jo daugumu ir 
275 nuošimčiais brangumu 
liaugiuu, negu 1917 iii., o man 
ganeso nidu^ daugiau |»agu- 
inintn !.■>♦; nuošimčiais jo dau 
gumos ir !<■> nuošimčių v««r- 
tės. Aukso ir -idabn, iškasta 
inažiuu. negu Imdavo iškasa
mu per daug pirmesnių metų 
Nors -tdabro tertė ir pakilo

I

IC>a4.«M-|l IbriK-. I ...

M23 S. AVnlui-li lir.

mimninminniiniiH

b».-d< I i** iii-*, nu..
T. ivfuoan

K' J

Lietuvos Sargas.

PITTSBURGH, PA.

Streiko bėgis.

dvylikta savaitė riiui.litu 
kaip čia tęsiasi milžiniška ko
vu darbininkų su kapitalu plie
no išdirbystėj.

Papirkti kapitalistų laikraš
čiui tankiai |airašo. buk jau vi
si darbininkui yra sugrįžę dar
bini. Tokiems melams kitų ko
lonijų streikuojantiems tlarbi- 
ninkaiiis paturi i na netikėti. 
Pas mus streikas yra gerame 
upe. Darbininkui |iasiryžę ko
voti iki gului, kul nebus |s*rgu- 
lėtas plieno t rustus.

Tar|s> kitų įvairių tuutų, 
st reik lieju m' i ųjiet iivių randasi 
apie 3,000. kurie tvirtai laiko- 
si, išskiriant apie j»orų stam
bių tautininkų lyderių, kurie 
strcikluu/.iuujii. Vienus jų yru 
ganu stambus veikėjas, kuris 
visi/ laikų maišėsi tarpe strei- 
kierių, nuduodama* ištiki
mu darbininkams, n (atėmęs 
$ 15.00 iiušripns nuo virtinio 
šelpimui streiš>t^ komiteto, 
nuėjo streiklaužiouti. Lietuviai 
laitui pam piktinę tokiuo ju 
darbu.

Nuvergusiems streikuojan
tiems įlarhi ninkums su šeimy
nomis naistu duodama pašei pa 
iš unijos. įlenda* i ‘ 
l«usirupiiia Lietuvių komiteto 
st reikimus šelpti fondas, ku
riame randasi įvairių draugijų 
ir iMtvicnių snuiikautų pinigų 
apie $1.942.65.

bušelpituui streikierių išnst- 
kėlu iki gruodžio 9 d. $391.50. 
Fonde palieka dar $431.15.

Geistiuu. kad visos lietuvių 
draugijos ir iš įvairių upielin- 
kių aukautų šelpimui “treik'je- 
jaučių darbininkųI

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS!

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. “Itruu 
ga” atstovauju p. J. MARGE
LIS, 544 Myrtle str.

I’us jį gulite “Draugų”
I

uz 
ai rašinėti, nusipirkti puduuti 
i jį pajivškojimus ir pagarsi
nimus. Gulite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukianti: įgalioji- 
dius kokiam nurs kitam Gran

itų Mieli. “Draugo” 
agentui.

Kas pa-jį iš lirand li.ipid-o 
lietuvių užsirašo “Draugų”, 
tam jis duoda dovanų “Drau
go“ kuleiidorių.

ANT PARDAVIMO

V.Mij.i . Iijultif ; tolti!..s
|»it| iiimL* t !*••• |»HI •tu«.-lii ttA 
»A prl«*x-«Mt< » ti« <4ii« jlliiM %!•*<•«■ 

<1

3M3 UmIiimI M r. Vuatk.

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLE
LIAI JAU CHJCAGOJ.

I
I

.Inos galimu gimti Lietuvių 
Darbininkų Krautuvėj *Mi| . 
753rd Ntreet. įvairumą- kuinų 
filio lu skatikų iki 5 iiiik-iiiiit. 
Norintieji* gauti juo- lai pa 
sistengin nusipirkti tuojau- 
nes niulaug jų prisiimto.

B. J. Jakaitis

I

AVENTO JUOZAPO DR JOS 
VALDYBOS ANTRASAI: 

Sheboygan, Wis.
Pirm. A. Grėbiui, 1117 Kentu- 

ckjr. Avė.
Vice-pirm. J. Stauskas. 1414 

Ncw Yurk Avė.
Imsi. A. Llu a.kd, &>•> lligb 

Avė.
2 Ibut B. 

rmr Avė. ,
lidiiuuluui

bu. IJ-th SL 
Orr Ilaš 

line Avė.
Maršalka M. LtaQis*ra. 
llaziurclo/ai iždu: .1. K* Unite 

J. Rutkauskas
Mitiniai ataibuna kMkvs-us ta** 

P” pilimi’ I4 nedidis

T. Grįgaliiniua,

lg. Erniala.

1437

«
Dr* M.Stupnicki;

3109 So. Morgan Street ;

ta
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(ILINOJAUS PARMOS.
sii ukni fiiriiiH - n binlinkiH- . 

iuli.it- ir niašiiiotiii-. l> ukrij mmIum 
I mylia imu įmesiu imt se ra k< tm 

.ii* -u lunikij už iiuz* tiiinlu kaltui 
Mį.MMI.IMI

Ui liko/ latliui 7 kallilurilj 11.1 
uis- ir kiti u* ri Imdliiluii t luylui 
ulei liiie-tu mhIiui- zr-liu- iš«tithf.i 
tarnui |>tikli*iiMi tui-li i uzi.it 
• ||||. plauti UŽ • J.IMMlUl

I2-> akrų faunu 2U akrų 

m<m ž* iii'* •> akrui įmiki* it'
lu*. Mulu*. Iuu liuką i m iuu tiki, arti 
prie b-žiiiki-lių ir iiih sI*>. I*ti- 
klan-ii M'iuii laolen-j ii parMihiun 
I* m ik iiž dyka Tiktai si I23.0H.
II akrų |*ii nei* l.la*«»> farmu imu 

J*U> llul*i*** l*U*hl'l»UI. I I* 1.1 • ' •* e*.
1 .i urt**li iuu to šita tarnui a* 

l'iMltsUI lieij lllui**ja'j* \:il-hjoj 
purssiiMi* u/ 4242P* ou

ĮSI akrų pirmas klu-*** tarnui 
isL'itMNKSi

I Inta Ii* Imiviis* at*i*.iukih |x r 
i.iiska Oriui yp.iltskat

Pust Nat. Reaity A ConAr. Co.' 
840 W 33 St • Chicago, 11) 
P. Bmueika General Maitager.

I

•iiilh. 
tpiliik

l.UlCAUO, 11X1X0111 
T.-klouaa Vania MII

Val:*n*ioa: — » Iki 11 U rytu;
K OO pietų ik1 K rak Nr*1*-!'«»- I 
iuu. ll uu t Iki k rul. vakare. I
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Telofonaii Hullmaa ••

DR. W. A. MAJOR
I.VIIYTOJAS IR 

CUIRIIU1AI 
OfUai. IHte MkAkPMt >ta.

Adynoa Iki • Uryto — 1 Iki
f po platu — Iki 2:2* vakar*.
NedMIotaU nuo !• Iki 11 t*7t* 

::. .........................................h
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

luitą- l imhki Iri-iniiiK 

iHdltiH-M) r
H *

RmniIlud

1t*l. r.I7*»

<«l MMiltUM- b|g .

t lld

Tei. Uruvur 7»<>

Dr, C. Z. Vezelit
III tl Vis IHATISTAS

V.I.|>I<> aan. 1 rylų Iki 1 tuk. 
X< l.lioi,.,. |uigul suturimi i

o. AsHI IMI .1VKKI E 
urll If-lo- Galtta
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PRANEI IMAS.
Dr. M. T. STRKOLTS •

lIKTt'VIH
1 <F'1j*'*J*si lf 

m* o t>«rtateia« *>«Hų | 
Hr c h t arti <••»».

mi U 41r4 NrM.. 
Tr| M

Of****.. iu? W. <71 b MU 
<17 ir »at.»

v*. *n-it**: lu rrltv iki T |-» ^*<4- 
k ja Kabate X«.Miliutą | iki 11 rp 

Tai DuuUtMd Iii

«4 |M t! lll.l|4»| 
IltlR INUIIU »l» I Jl«

Im k«*r»li g-.iK
hi'iiiHl ruki** h* r 

Vj^ tk(H*i.»«’l ak.ilUii *»f alui
AmI. Imi tiJ4»t»i<1 >1.1 /rnkl.*K kud 
r*iktM Jutiiri ūkinių klnn«* 13 ni4*tų 
lsal>rhHu» |>rldu<Mt Juiip- iriruiuMf) 
put«r nn vilu* ui v* bitu* uit) kuinu 
<’• < tbl|* i* fiiai n« i iki >3 <»«•

JOHN SMETANA
Akių SpccijalisU.i 

1301 S Asliland Av. Chicago
. ___a - o f

Dr. S. Naikelis
LIETUVI8 

GVllVTlM V- III < Hlltl ttG.lK 
4112 tas A-I.Uui.l A»e. 
|*1mmm- IHutrr tols

VAI. N»>. » iki 12 ifcryto. 2 Iki 
> piKi'i, * iki :• rakate 
ll. Oll.-IK IM U. M-lll su.

I'hom l*r.»ui*.,*’t Kuki

i

į

K-

i

{
>
I

Uzituiu. -ulrikultM - d.kai. 
Kampa- IB-lo* galvta.

3-<s*- luta*-. »lr- l*t»u« a)MH-k.... 
kamluirt. II 15. I*, t; Ir IK 

Irmyklt* | manu fa* ra**.
Valandų*: nu*. ■ Vai lArylo ik 
tai. vakaro. l*un< d* ln.1*. Mrird.i 
iui» ir 1‘rtny r*uml*

J.P.WA!TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

i4i3i vis ai* v abatas 
s. «oon *t«XT 

cairAoo.

I
»

t

f V.
vilh

4

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONŲ.

Draugo Ofise, 1WO W 46 St

: JOSEPH C WOLON....

t 
I 
i « 
:t

Jctuvis Advokatas 
»■ MI. |,< SZGUK MHrFT 
O>vooimo Tai MutntxH4< H 

Vakarai* »»ll W U-n4 tartai 
■rai Hrx.kwoll «»»» 
'HlUOftU, z

V'■
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$25,IH

Mary*

I I

ivmjoru

i UNIVERSAL STATĖ BANK

I

I

k«» 
|M
I. 
ir

teima 191R m. Pinigu* priėmė 
*n*i rinkimu vedėja*. R- Andre
linas*. •

VimrtM kiK<|x»rni Mtridėjn* 
surengti pikniką nrlm vaknrų.

PERDAUG UŽPUOLIMŲ IR 
PLttIMŲ CHICAGOJE.

knd n|«lrnn<l«»' 
turi pu*—t i nu<*

KATALIKIŠKOS šVENitS. priešinasi miesto dar 
BININKŲ PRIGULĖ 
JIMUT PRIE FEDE 

RACIJOS

reikalingi iuh- !•»
ir itp-niigni. Nesu 

knd darbininkai 
Bet

mėgina ginu-tie- 
nūn ją ntri-

P. K. BRUCHAS
Jabilierine Krautuve

3321 S. Halsted St
M«t*e kraatMVl >r» KltnUm. aaalonMn* tarom <M Kai.14 v

Auras*. T»mi«u antsr*<*« Aoraaaa tikra* rrrl.® au<« kraainrij. Ir 
Miku uHlknan. k-4 iu« B»s<rk«t pruMU tarura. i*taiae«ia žaaaa- 
iu kaina At-,l»al<u-i»ina.
uraną*

viršininkas t*hi<-a- 
np»ir<*iškimą kai 
žinom--. Sako. (Mi
nt|inlniky’i 

*ki»illii •->--ii‘ - | Milicijos

tarė palikti I-ab. Sąj. garis-* 
nare įmokant 100 d<-l.

(leistina, kad ir kitos drau
gi jos pataptą I-a b. Sąj. gnrhė* 
narėmis. Katros nei-gali susyk
įmiAėti 100 doL, tai gali dali- Kuri kuojM daugiau išparduot 
mi* išmokėti. Tokiu lueln lak 
Sąj. greičiau gaVtn įvykinti 
savu tiksią.

Uždirbk 
*35 iki‘50 
į taraitę

Nugeltai * krtMCtal rra rdkala*- 
■u i IK. Sta ten irve.gea v»-

M«e gėlu— J— tamokni Al® 4»r*« 
'jj truoi— talka 4le«»eiU »r vakarei* 

ui mala kulną. Mperljalia akyri— 
mokinimo ant atuvnmn I'oeer mali- 
■W-

V M.KXt»C»* kt«4>®* »w> • m® ihi : »®
ir * >iI«Im v-karal- ano » n t® Iki (:M vakar*

- V A LIVTB A ■
JOKECH J 1X1 A*. 1-REZ

«M Vi tX-T«>Xt*rv VICE I U
j< imk i KAunan-SA*.

vk i: ritEJ! m KA*n:r.ir*

KAPITALAS
$2oe,wi

j Pirmadienis, gruod. 22 < 
tv. Zenono Kareivio.

Antradienis, grumi 23 i 
kv. Viktorija.

KOVA UŽ VaPIGINIMA 
PRAGYVENIMO

Alno kartu prieš brangenybę 
organizuojamos moterys.

Ktioiovt ••fair priw" komi 
ti-lui tliiragiiji- ni-|invyko 
vuti prieš pragyvenimo 
brangimą. tnn komiti-l.-m 

• v.vr,l pagaliau* į-ilei-ta 
motery*.

Viena iš ją yra \lr». Jo 
M-ph T. I’hiui-h. N<-lrk>i Įiatir 
ii. ka* jinai ,n-r veikėja. I--1 
šimelio jinai -la-lbia. •••’•! " 
kelianti lliiltllią kovą pii<-- 
hmitip-iiyln-. prieš podib-ri 
ninku*.

Tam fik.-lui jinai -Iiiuaniii-i 
n,, lik Cliicagtij. l*-t vi*«j vai- 
lijoj. *iiorsnnixmiti nmlert-. 

iNorima “m«»lrni ap-irinimn" 

organiuirijon patraukli ma 
žiauria moterą.

Kovoti prieš proril«*rininku• 
M r*. Itou'rn gamina *j>«*rija- 
liu* lapeliu*. Tuo- kuopia 
čian-iai padalysianti moterim*. 
Tuom* lapcliuoae motery* bu- 

LjMikvie*to* perkant kokiu* 
^daiktu* pažymėli tą daiktą 

\Jydu*. kirk užmokama ir 
^^Ituvininko [iavarde ir nd 
re*ą. lapeliai Im* «ngrnžin:< 
mi di*trikfą komitetą pirmi
ninkam* (ne- augšėiau [mmi- 
»ėta motetą organizacija bu- 
jmlalinta į di*triktn*|.

Iš tą hi|M-liu. sakoma. Im* j 
patirta, ar krautuvininką*, y 
ra [irofi trr įninka-, ar ji* guli 
Imt |Mtraukta* at*ak<imyhrti. 
Jei taip, tai ka- ji gali |«i 
Jpmkti lei-“. ui ud-tijii. m 
/vdeniM valdžia.

l*n*tarąjam nt-ilikitm- nu- 
prendžin [aity- prokurorai.

Ar b»k«ai kovo- Imda* <lu<>- 
gri-tinų pn-ekmią. kn. čia ga 
Ii |Mi*akyti. Jei |m*iriMly* |m 

!w*kn*'*. jri maišia* ir prekė- 
H|>ig*. tai ta* įvyk* n,, d -I 
Mu-min. lu-t d<-l nenoro turėti

V-magu m ii
Ne* kaip n-nai hovojznna 

inrš branp-nylM;. taip vi-no 
Birt viską- dnžniiiiisin |M*il*ai 
gin tik vienai* gąadimmain. 
Gyvuoja įstatymai, -ulig ku 
rin galėtą Imt Imudžiami vi- 
mkio» rąšie* profiterininkai. r.ntT

1'lii<;i»oj,. ivmi iltili, |*di- 
• ij*- . gni-iiiiinkii it -vriknrno 
<h |Ait Liim nlo l.itmiiilojii |»ri- 
guli pi ir Clficngie Dnrhu IV 

f •!« nwijn*. Jie reikalanjn |sidi- 
idinfi u/iii«*k«-li- -ulig tu* Tr 
denn-iju- mi-lnlylo- normų.*.

Mie-tn tnryl*»* rinnnrini- 
MMiiitefa* -vnr-lo mie-t<, l.in 
džei.-i lirjn metam*.

Komilrtn- tvirtina, jog ji- 
i|miuin«*4ą d«-|«;iil;im<-nlu «lar- 
|l,inink;iui- nrpa-kirrią* dėle- 
|nwi užmoki—jei lie vra fe- 
įih-rarijo- nariai.

Akh'imnna- Cafaitain. komi 1 
I. Ie|,| tiaiy-. -ako:

“A* lial-iio-iu priei jęi.. 
ky rimą •tidr-nią išlaidą tiem* 

,'h-iMttiiiir-idam-. kalni darbi 
.įlinkai turi— Im-iiI kokiu- ry- 
•-iu- -u Cliirago* Dalim Eedc 
racija. Tie «le|inrt:imrn1ni ah- 

|-*diiiėini 
' -veikuimii 
'pri<-šing:i-.
-av it.-irpi.ii organizuoja-i. 
kiHuiH-t jie 
prn- f«*lrnicijo-, 

|tvjr galima -niaukti *treiko. 
atkreipto pti«— publiką ir 
pri<-š |>atie- iiiic-to 
jmtvnrkyvnn*.**

Melai ar du nlgnl Tovn of 
Lake lietuvių kolonijai būdavo 
daug vi-«Ain užmrtim'-jimą. o 
y poė Luk lovnoflakiečiai mažai 

> <l.-itl>m>jM-. mažai nnkanja tau
to- rviknlani*. B.‘l lai nriiena. 
To» m ■tink iečiai daug dirlia. 
daug ir aukauja, tik mažai gi- 
rinri. Tni. man rodos, neprašą- 
Ii Im* *npnžindinti mą* vi*no- 
im-iH- *n Tovn of Ijikc lietuvių 
aavrikini* darluii*.

Vi*ųpirma praėjnsiai* mo
tai.* j Kalėdinį Tauto* Fondą 
ton noflakirriai *unūkavo viri 
Šti.issi.iai.

Ceriu kun. laukaičio prakal- 
!•»*«• vienu vakaru *udėjo au- 

|ką virš !**• «|ol. Nemaža puri- 
<laritavo ii. Kryžiau* reika
lai*. Auką sudėjo n|M«* l.tIRI 
dol.. dralmžiu *urink<> 9 *krv- 

i • . . ' . » , •
uin*. Tai-gi ta* jnu pantdo, kad 
Te* n <>r luikr lietuvių kolonija 
*u nukoiiii* pralenkė vi*a* ki
ta* (’hieagit* ir aĮtielinke* ko
lonija*.

Neprrtšalį dar Im* paminėti, 
knd ton iHillakiri-iai turi vieną 
i* gražiausią bažnyčią, klelio- 
niją ir dūlei-; mokyklą, kurioje 
makinari npir 9in> mokinių. 
Žinoma, tą visą tvarką veda 
dideli* dnrbininka*. kuri* ne
nuilstančiai darimojari—tai 
vietini* kleboną*, kun. Skryp- 
kn. su uoliu imgrllūninku. 
kun. Pakalniu. Kun. Pakalni* 
didžiai yra vi*ą |mrapij«»ną 
mylima* delta, kad prirideda 
prie kiekvieno tauto* dari*,, 
y|>atiiigni jauniminrnei duoda 
geni Įiatnrimu.

Antra* lagrllMiiinka* yra 
kun. Mikšy*, karę* ilgiu me
tu* ltu*ijo* karinamam** Ka|ie- 
liomi ir daug viako [KcTr, *. 

i I žtai dnlmr <Lnug anvo lira n- 
. gnu* laiko pašvenčia l’nmlouą- 
jnm Kryžini.

Drr reikėtų priminti, kad 
praėjusiai* metai* Av. Kry
žiau* mokyklą baigė 40 moki
nių ir viri, knip girdėti, į*lojo 
į nugštc*iH** imAykla*. Tą dva-

■■•tikriaa-a «*<aar4uima ir M-

lietuvių darbininkų 
SĄJUNGOS CUCAGOS 

apskričio no 
TOKOLA8

Iš Neu Yorko prnneštn. jox 
Ibirglnry l'mh-r*ritrr* a*ori- 
jncija nu-pnmdii- ateilvj ibi 
kelti kur kn* augšėian tiM»k«-— 

llį už prekių a|«lraudimą nuo 
|il<-šiku ir sagią Cliicagnjr ir 
vi-nm <‘«H»k |mvirir. N«’« (lii- 

,cag*»jr plė-iku ir vntrią liek 
'p:ivt*«i ir jie liek daug nuurto- 
lią |iitd:ir>i. 
kmtipnaiju- 

Itoliu-.
1‘ollri pi. 

|fujr u/. U 
litui |M>-iu* 
t V* žiir»’t«— 
-ki.iiln -ze-ne- [Mtlicijo* * \*ią n*>kiiiiam* įkvr|n* Se*rry* 
,im*Li pr..x.e . įn veikti pikta- NnznriHė*. In-t didelė garbė ir
dariam*.

Taiti pririjo* viršininko 
nuomone, tik -knitlinsn-nė po
licija mie-ią apvalytą nuo 
piktadarių.

-ulig tą į-tatymą |>roec 
m taip *u|Miniotn. knd 

,aminam prnfitrrininkui gn | 
ima ikriseukti.

Kova prie* hrnngeny !■• 
trorilrrininku* nekuomH n>- 
SU* jia*ekmingn be kongre-o 
sagvllio*. Ne* k<mgre-n- gali 

l^ri *ti aiškiu* įrtatynin*.

Antroji Mr*. Bosr«*n 
/tini' prieš brnngvnylic 
Miykotuoti vi*u* tuo* 
luktu* ir preke* (tik m* kraii tižiai, 30 Lietuvos Misijai 
ąi įninku-*. katro- yra |*t Amerikoje 10‘. Tautos Fondo 

į (buriu*. išlaidoms. Nusiųsta* sUunpas
. >;loykota- gnl ir Imtą gera- i Lietuvą Paštas sulyg reiks

Hį,*?’••. Ilrt I*.v kol imk. -vei lavimo išmainys ant pinigą. 
^(„Mriiknj. Im> kurio neguli Bet Us išmanymas turi būti 
|i*’?T''••'ti. <» juk eukru* «r atliktas ne vėliau kaip f d 

verta* huykuto. Pirkliui liepos 1920 metą.

(Ntyniaudumi plėšia žumum- 
dami augštn* cukrui kai-

A>-
Mielai reikia paremti Mr*. 

lovrn jm*tanga* kovoje prie* 
rangrnyhę ir proTitcrininku*. 
ieikin išlinkėti, kad tn kova 
uty apvainikuota kimgerinu- 

\iouii* [KiM-kmėmi-. Butą ge
na daiktu*, kml ir lietuvė- 
Kitery- prisidėtą prie to* “mo 
rrą apriginimu" urgauizaet- 
j*. Ne* ir lietuvią tai J* yri 

tJjąii nepakenčiamą profile

i 
I

I

prie tas už 4 skatikus). '
tai Iš gautąją ui tuos ženklelius 

pro pinigu 60 eina Lieuvos Vai

PAŽTO ŽENKLAI. 
(IU'IkI *1nlll|M»*)

Jau parduodami.
Gavome ii Tautos Fondo še

ir šių rusiu po 10 skatiku, po 
20. 50. 60, po 3 auksinu ir 
5 suks.

Amerikos pinigais reikia 
mokėt; 25c. ui auksiną (lcen

Rašant laiškus j Lietuvą j- 
dėkite sykiu ir paktą lankią 
atsakymui: jūsiškiams bus pa. I 
togrimas kad nereiks patiems 
pirkti. Ant laiško iš Lietuvos 
į Ameriką reikia lipdyti 60 
skatiką, o už registruotą 1, 
auksinas 20 skat

Su užsakymais kreipkitės į 
*' Draugo'' Administraciją 
1800 W 46 st Chicago. IU

Geria nsia pirkti susidėjus 
keliems ant syk tuomet susi 
ėedija laikas ir išlaidos

t i kietą. ta kiuąm danginu pel
nys. Samanynui* n|ikalliėti jui- 
iikta* nekam'-iatn su*irinkimui.

Delegatai praari*, kad kuo
pos i* Centru gavo laiškus su 
atsiliepimu, kad nariai nnlml- 
snotą pakėlimą iiM-nerinią mo
kesčių, už organą “Darbinin
ką.” Paaiškėjo, kad dvi kuo
pus L y. 20 ir *29 jau nubalsa
vo pakelti mėa. mokesčiu*. Ki
tan kuopos dar nelaikė rasi- 
rinkimą.

Apskritys ir-gi yra prielan
kus pakėlimui mėti. mokesčių, 
nes mato didelį reikalą.

Kaikurią kuopą nariai skun
džiasi negauną organo. Dauge
lis užsimokėjusią negauna, o 
kurie jau išstoję iš Sąj- ir ne- 
užmokėję, tiems siunčiamas. 
Apskritys patarė kreipties į 
Centrą su teisingu nurodymu. 
Centras turi klaida* pataisyti.

Sekantis susirinkimas Ims 
gruodžio 2S <L š. nu. Av. J urgio 
para|iijns svetainėj, llridgv-

t •vatu*, knd jie leidžia vaiku* 
j rngšti-MH-* mokykla*.

Miuj kulonijiij yra daug pra 
iiHininiiiką. Jie tai|»-gi priride- 
• In prie visą tatiloe reikalą.

Tart* dr ją žymesne* virta* 
u žiliui Ar. t'rribjo* chorą*, 
kuri*, vrdaata* varg. Daukšu*, 
kiekvieną Medėldiettį gražiai 
haftayčioje ginla.

Antra y ra I-irt. Vyrią 13 kp.. 
'laug |M*idarimvu* lošime isto
rišką veikalą, rengdama ,m- 
skinta*. vi*u«imniišku* kur*u* 
ir naudinga* prakali M*.

Taip-gi nemažą rolę lošia 
Moterą Sąjungų* 21-ma kuopa.

Ala-lnai imant. T<>«n <>r lmk«- 
lietuvią kukmija vi*akamc yra 

| |M*ižyn*<ju*. Kada Iniva rm- 

1 giama prakalbo*, viri tounof- 
, lakieriai ulrilankii ir ramiai ut- 
rilaiku. T<*l«*l tikrai galima *a- 

įkyli, kad Tmru <»( lake lirtu- 
vią kolonija Movi pirmoj rie- 
b»j.

Kitą kartą |arnšyriu dau
giau.

Draugija Ar. Kazimiero Kn- 
ralnič-io laikytame priršmeti- 
iiiamr Mtririnkinv gruodžio 14 
<L š. nu Av. Kryžiau* parapi
jų* uvetainėj, gavu* pakvieti
mą nuo vietin*'** l-ah. Sąj. 
l-m<>* kuopo* priridėti prie 
rengiamojo Imazro. kuri* bu* 
*nti-io tnėneayj. 192t> nu vien 1 

l l«l*iai nutarė priridėti ir i»- 
' rinko darbininką. Apart to. Av.. 
jKaumiero Karalaičio dr-ja »u-J

Neatvykus aj>*kn<i<> valdy
bai. delegatai susirinkimo ve
doj um išrinko R. Andreliuną. 
nutarimą raštininku A. Bislį.

Vedėjas atidaro susirinkimą 
su malda.

Delegatai dalyvavo iš sekan
čią kuopą:

20 kno|*os: A. Barkis, J. Iler- 
kelis, M. Mažeika.

25 kp.: A. Stulginska*, V. 
.ledelis, S. Jureviria. A. Rišlia.

29 kp: J. Fabijonas. 
a7kp:J. I’odžimcli s. 3. Ne

įtartoms. K. Andreli.ma*. K. P°rte. 2 vaL |s» pietą. 
Za ramdei*.

60 kp: J. Mockus. 
Viso delegatą dalyvavo |.1. 
Praeitu saririnkhno protoko 

ln Apskričiu raštininkė pri
siuntė |ier delegatą J. I'abijo- 

ną-
Protokolą |M-r>kailė liesu 

laikinis nutarimą raštininkas. 
Vienlmlsiai priimtas.

M. Mažeika išdavė ra|»ortą. 
Piknikui paėmė Brrguian** 
daržą. Pikniką* Ima birželio 20 
<L« lfėJO m. Ra|M*rta» priimta* 
Delegatai nutarė rengti pikni
ką su išleidimu triją įlaiktą. J. 
Morkus jiaaiikavo auksinį pini
gą iš Lietuvon. K D. S. A|iekri 
tis paaukavo auksuotą laikro 
dėlį ir R. Andreliunas “ Darbi
ninką" vieniems metams. Se
rijos bus nuo ’• iki 30 rentą. 
Sutarta seriją [mdaryti vieną 
šimtą.

Raportas iš rengiamą pa
skaitą. Paaiškėjo, kad pačioje 
[Mekaitą rrngiusi komisijoj 
įvyko klaida. I'«W paskaito* 
neįvyko. Tolesniam n-ngunui 
paskaitą maršruto komi sijoti 
inėjo X. Jureviria ir J. Pala- 
jonas. •

Raportas ligonių lankymo.
J. Morkus išdavė rajortą. 

kad a|4ank<- ligmą, J. Didžiū
ną. ir |M*vrikiiio nuo L. D. S. 
Apskričiu, Ligoni* esą* laitai 
dėkingas už atlankymą ir dė
kojo darltininką Sąj. Ajtnkri- 
riui. Einąs gen r. ir greitu lai
ku gal pasveiks visai. Rapor
tas priimtas.

Raportai iš kuopą veikimo. 
Pa* i rodė. kad visos kuopos 

darbuojas. Paminėtina 57 kuo
pa. kuri įsteigė vakarinius 
kursus, kuriuos veda p. Ig. K. 
Sakalauskas.

60 kuoĮios visi nariai įsirašė 
į L. U Sargus ir į L. R. Kry
žiaus rėmėjus.

60 kp. delegatas, J. Mockus, 
apmokėjo už Krikščionių De
mokratą lapelius $5.00 ir $10.00 
prie padenrimo lėšn atstovui į

Sekanti* *uririnkima« Im* 
priešmetini* *u*irinkimą*. Tat ■ 

IviiMi* km>[M» pririąxkit dclcgn-' 
tą. urs Im* rinkimn* valdybų* j 
19211 m. ir apkalbėti avarlm* 

reikalai.
Nrnant (langiau svarbią rri-1 

kalti. piMėdis uždaryta*.
A. Bislis, posėdžio rašt. 

—===!
ouasuuuaaaaauauamaammanm 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Siųskit Pinigus Lietuvon
Padarykit Linksmu Šventes

Suteikdami jiems savo pinigišką paramą.

Mu»ų Lanka* turi *pecijalį pinigų siuntimo skyrių, per
kurį galite iš*iąsti pinigu* Lietuvon labai priei
kaina. Lietuviai pas lietuvius!

1’ I

MASTEI SCHOOL,

Iir

Boston, Mast.

Pinigus Lietuvon
GAUNA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoks Lietuvoje 
100 Auksinų už $5.00 

t y. 21 ssImomi sž kiekvieną iafierį.
Me* esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Po Jus Pitii ĮCiMitvt.
Mes išduosune Tamsiu čeicj kuri Tamsta pasiąsi pats laiikd j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra gresčiausis ir teismgiausts. Nieks 
pinigą negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigu* dėt persiuntimo, siųskite Jekin arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrai* to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje..............
pat paduok savo aišku antrai*. Už persiuntimą nieko nereikia < 
kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiusime Lietuvon

Lietuviu Prekybos Bendrove 
c Room 505B 

120 Tremont St,
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