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PRASIDĖJO kova prieš 
DARBO DALĮ SU 

TARTYJE.

U M-

v

AVALOV IŠDAVIKAS—
SAKO YUDKN10.

i daug griauti ir naikinti mie- 
>•*-

Ainndie iš tolumo, teko pa* 
.matyli amžius. Vndraičo ka
reivini neatsilaiko prieš skait- 

. lingeMiiuosius Isdėevikmu Via 
atgal ir atgal turi atsimesti.

Apleidimą- Gaiviuos — tai 
i olando, ktaiisinuis. Aian- 
šita* nedidis miestas pil- 

vėlimų. Pirm |H>ro* savai- 
jo gyventojui džiaugėsi 

Cidorailo valstijos, demokra- kariuomene šiandie veiki* |'"’iliuo«avę nuo Isdšcviką. 
tau. Jis tmsnrt pažymėia, prieš Rygą. gra. Vmlemė va *•••*• »nauju jirais grmno- 
jog darisi klausimas taikos dina dezi-rteriu ir iiataviku. > .Į“"'?"'- 
sutarčiai nereikalingas. Nakė.'^ų, j;K šiandie man Mikė. Jis *»anilie šimtai šeimynų bėga 

•- utarties skyrius mn- |Blžyn„-.j„. kad jei šiuo kariu biį.»lami *ngryžimo
sų šaliai daugiau atsieis kaip „„..į, niekais 
užlaikymas pm-ios vyriausi- Petragradų. už tai niekas ki
bė Xes negalima sulyginti u, *4,^ kaltas, kaip lik pul
•da.oo sąlygų Amerikos darbi- kiainka- Avalov. 
ninku sa kitų šalių ilariūnia-| ••Jeigu.”

gi angtekadai nesiliaus airei-1 YOKIBHVA ATSISAKO
knVę.
Į kai-kuriuos anglrkasių ap- 

ritričius jau įsiusta ir stan-‘ 
ą — šiam* federalė karinomsnė.

suvaržo streika^^^»***’*•*■* V Vtea V a nH-n,.i |,tt, nuskirta* vienas lapkr. I.-Iš Ib-r
-------------------- ------- vaitas. Juo laisių* gra. Ihil- lyne ofirijnliai pranešama.
----- o lanl. buvęs amerikoniškos jog Yokietijos vyriausybė at-

1 2-*io* armijos vadu. Prancu- *i»ako pri.idė-ti prie taikinio- 
sijoje. kų taukuoti llu-ijn. -Sako, jog

Pagaliau* prvziib-nto Wil- toksai blokavima* gali įlar 
*ono įsakymu išnaujo ėmė 
pilnai veikti kuru administrr. ' 
toriu* Dr. Garfidd. Pastarasis 
įskelta- minkštiems anglims' 
mariniam kainą, lygiai taip, 
kad yra buię karė-s metu. Be 
kitko, kuru admiiiist racija ru- 
|iin*iM anglių padalinimu.

A^ dšraą senatas įdarė 
rmliaeiją. kurtąja pažymėjo.

Susiremia darbininkų organi
zacija su vyriausybe

Vaahinffton. ln|Ar. 1. —Se
nate prasidėjo kova |>rieš in- ........................................
teivmcijonnlio įtartai dalį (».r < „|«.ldimngeną.

i (skyrių) taikos sutartyje. I*ir-'
minusia kovą aną dieną buvo 'n-.isuhli ntus). tien. Avalo | 

pakėlę *. t ui t o riu« TlMtnaa iš vą Bcrmoiidlą. kuris mi suk. 
Cuhiradi. valstijos. dvmokra-'kgriigmMM, šiandie v “ ’

S* gen. Yodeničo Armija 
(IMrngnnki fronte). sįl. 2S. 

.• s|Kll. 31 
(įlašu angliškų laikraščių ko- 
r<...|M>n<lvntus). -Gen. Avalo- i *“’*gali dar 

tabjaus sustiprinti Imlševikia- 
iną.

Vokietijos vyriausybė, be to. 
'mato įlaug pavojau* ir tuose 
rusų ih-mokralinitioM. etaiiicn- 
tnose. katrie šiandie kariauja 
prieš Itolševiklls. Sako, tie ele- 
urentai aršerai už Imlševikus.

Pagaliau* Vokietija reika
lauja Baltijos juhtar panaikin
ti Mokmių ir'visas šiandie tra 
______ ■ laikomu* i

Įsra i*, prieš sekretorių-iždi- : rems vyriausybę. Gi dahar tų dairas sugrąžinti jų savinin- itariiininkus negali būt 
ataką ir visas kitas tos argu- ‘sraato rraaitarijų vienbalsiai 
aiaaetjos viršaičius. 'patvirtino žrsneoaysis kangre-

Trisėja* Andevraa. paaira - burtas.
šy.lamas po ••iųjuartioa.” pa-1 Artimiausion dieno, paro-

,__ . .*)•"•*>, j^ ttnui angirkasiųgal saatrakuos dau-; rararti^na kateriL^ .’^'-k.ilmm.Zd^i vyriaa- 

ayH »»■ -d** gyvratejas prieš 
[graaMijamų pragaišę kakto 

‘ *1 to sfnrtko.

Itinėti streikininkams bent ko
kius Įiranišiiiius arba streiko 
reikalams imiuindoti unijų 
fondus kaip ),tišel|ią streiki- 
ninkama.

^Injunrtian" atkreiptas
prieš l'nited Mine U'arters ■ 
of Amcriea prvuidemtų Hayes.'_______w,_____________«_
prieš veikiantįjį preaidratų jag jis visomis prirmraimis uostuose

jng Inu ui 
uy šaliai itaugiau atsieis kaip nueis nieksiu

a
lapkr. 1.—Ne- 

žiūrint išduotu Irimu uždrau
dimo anglekasiams streikuoti, 
šiandie anksti ryto pakėlė 
streikų apir 4<MMni organi- 
anotą aagickasių kuat viso- 
re minkštųjų anglių kanykloee 
visoj šalyj.

iriau, 
streiko prisidės arti pusė- mi-1 
Ii jono darbininką. I

Tik vienoj minui' valstijoj „Ii nekilti ii”________
sustreikavo apie RtlJMMI. Trum- Pm.itmgnsieji prieš "ta- 
tni laiku neb-ngva gauti kinių junPli,m” bu. įtraukiami ai- 
iš daugelio kasyklų apskričių Hakamyfera sulig karė* nirto 
apie streiko pradžių. Tik arti- j.tatvmų.

* — O-l------- ------ l S --------- * lvėlumo prres aagreuamų 
streikų.

Vyriausybės rrprHiiteantai 
aiškiai pažymi. js« vyriaiy- 
lūs veikimas toli grąžą neat- 
krvi|itn» prieš organizuotų 
ilnrlių. bet Įirieš neteisėtų šiais 
laikais, įknrinč-s rekonstruk
cijos laikai*, angelka.ių strei-

v t* tikresnių žinių apie visų 
rtuvį.

Vyriuuybė apaidrunttia.

•
l*ri,4i tų vyriausybės žygį 

pirmiausia pakėlė pratęstų A- 
merikos I kirlio Kederaeijos 

Generalio įakuroro asis- |arai«lratas tiomprr-. Paskui

APKALTINTA IM 
JUODUKAI

________ , ________ Hriraa, Ark, spal. 31. — 
tentą* 'Ajuys '“b*te Indiana- geležinkelių inžinierių brolijos, Pbillips pavieto graad jury 

11 įmaniu mane ir am. Ik . • . . - .
I

f

4

ą

ramlomisio* gvunlijos.

Makn nžn M Yntetete

Gen. Ymk-nič-o vrikiaMU 
^0,-1, * - .. ..... 1 — •»- *«kė jis. “pulk. Ifirieš l'etragrailų. reikia pri-
-.^iT , Kinijos ,u |OjniM karino-pažinti. įsilmigė. Ir šiandie

' 1><'',u»cm-s Imtų čionai, aš bučiau jo armijai imsiriaa tik (te
buvę* galėjęs įsilaikyti <'ar- ties.
skoje Ririo. įsiekli Maskvos t Pinu savaitės laiko jia kn* 
gvh-žinkelj ir ineiti IVtragra- jvo |aėtnęs nuo lulseriką 
<ian. liet jis atsimetė- nmi ma-,Krosnoje Mielo. Carskcje Se
nę, kritikiniam momrate. Tai to ir Pulkovo. Tešiana tnee ’• 
tikras išitavikas. Jei įsautis miestu* veikiai turėjo apleirtL 
paklaus, kodėl man nepavyko,: Prrmažai jis tari kareivių, 
aš turėsiu įskyli, jog mans! Dabar bolševikai deda pa* 
apliiila puik. Avetor.” stangas atkirsti Vmleaico ks-

Gra. Yudi-nič dirba <li.-m»- <:a.’ŠiBor.
mis ir naktimis. Jis a|s-liuio į
.taugelį šalių. Ita-t veltui. Te- l«*'l,*; «*• «•»»• nežymi,
riaus jis visvū-n mane im-gino •*1,K "l'**‘ utsilnikymą negali
mtlkiati. jogri įsiekrią. IM i*-' ___
n*n><i<b KOLGAKAB BANTABTKJK

Kova nž OaUiną. SU JAPONAM.
Aiaurvakarim-, armijos brio 1 Paryžius, *į|. 31. — Iš ad- 

vimąsis nnt IMragrado p:i-.-« M,ir(d„ Kolėuko vvriaUNOa 
Imu* sustatalvtas. šiandie stovvkb*. Nitarrijoje. gauta M* 
žiaurų, muštai seka šalimni* n,|lllir,4n. į.toięa
miesto t,ateina. Kaip vii-mi. ..mtnrv,. Mt japunai* su tiko- 
taip kita pu-ė saugojusi per- .„teškinti tadši-vikus.

kalbos.
Vadinasi. sa Ino skyrių. tai

kau Ktttartyje padėtu. norima 
(■įlaryti tik nereikalingu ii- 
•dėšavūną.

ofensyra |iricš i

Yntlra iėo

Mtetą feL.BeaĮL. lad, šį- 
mrinaudo i. firma K< mirtai- 
ker ('orporatioa buvo įsige- 
dtlsi ŽJAU.IKai Vertėu tamd.ų.

Kaip Anu-rikojr. taip ir ki
tur tamd.ų vagiliai būva ieš
komi. Ir štai tik tearia dieam- 
nris jie suareštuota. Jų yra 
trys. Viena, dirbo paminėtoje 
firmoje. Pasirodė, kad vagi
liai taaulsų m-gali pakeisti pi
nigais. tud $22l>.<Nlil vertės 
bombų Mtlrgiaa. Ir tik tris

Vagiliai prisipažino prie to ’i^., 
Į piktadaringujn darini.

_ _> 1
įskelta apkaltinimų 1<S juo- j bombai po fllljmn atrasta. 

Su protestais jie klripėai j [dų Arimai ų už rasines riaušes, 

generalį Įirokųrorą Paltner.
Goin|s-r. tiesiog nupeikė vy- 

riausyliės viliamą įlitiką 
prieš daririninkų organizaci
jas. Ji, sakė, jog tasai vy
riausybės žygis itar iabjau. 1 

1 sukiršins angtekasius ir iš to 
imlius jokios naudo*.

Gi Stone įžymėjo, jog tok- 
Isai vyriausybės įsielgima, 

sėją Amteraonų streiko rvika v-',(i"u pakelti nerimą-
le. Iš vienos pusią stos vyriau- vi"u> ’*’>* gvb-žinkelie-.
syta'-*, iš kitos—anglekasių or- 
gnnizaeijos atstovai.

Ib-t teismo uždraudimą, su
šia iliena suvaržo angleka- . K'V.,l".^,j,,’.nky
šiam* streiką. Jis-turi bul pil-Jl '‘••sab'iai irgi tokiai* įmiI 

.dytinn- visų lų. katruos į.jMsIžinis atsiliepia prieš vy* 
liečia. ' rt“,,syta--s įstangas. Sako, jog

darbininkams varžoma laisvė, 
ntiinainn nuo jų kou.titueiji- 

teisės. Korimo darbinin- 
įvergti ir įvesti knpi-

pulyj iš fnh-ralio teismo išga- (viršaitis St.m- ir kiti. 
vu ”injunrtiun” arba teismo 
uždraudimą angirka*iam» 
st n-ikuot i.

••Injimction” išdavė fedriu* 
lis teisėjus Atetarson. Įaudrem-, 
dainas tuo. jog šalies vyriau- 
svta-s ĮSireiga a|wlrausti save 
ir ir visnoim-nę nuo grūmo
jančios pragaišties.

Teismo uždraudimas yra 
laikinas. Su lapkričio S prad- 
<k-s išklausinėjimai prieš tei*

į vykusis* *įlių 1 <1.

SUNAIKINTAS MIESTAS 
GATČINA.

■stijos senatorias Ia Follette.j 
repulilikonn*. Jis įžyim-ja. 
jog senatui npie durtai skyrių 
neapsimoka m-i svarstyti. Sa
ku. visai prašalinti jį iš tai- 
ke* nutarties.

Ateinančią savaitę, sakoma 
prieš durtai skyrių įkilsią 
■tar ir kiti sraoturiai.

Pripažinti vokiečių atstovai.
Kuomet senute kailiams 

prii-š internacijimalHi įtartai 
-styriu sutartyje, čia tuo tar
pti jau tvarkosi inteniiuijonu
lio durtai atstovų stivažiavi- 
— . sušaukta* jui*in-mi:inl 

us ..atariimi.I
1 Atstovų yra
Iii-*. Aną dieną atstovų su-i- 
rinkime nutarta suvažiavimu 
priimti ir Yokietijo* ta-j Aus
trijos durtai atstovu*. a|ue ku
rių priėmimą 
n ta-jojauta.

geb-žinkelj. Ytidetiiė-ni atėjo

LATVIJOS PREMJERAS 
ĮSTOJO ARMIJON.

KOMPANIJOS NIEKO NE 
DABO tt STREIKO.

čia išaiškinimui tuonii. jog 
žmonės daug gerbiu visokiu, taiku 
caro palikimus ir tislel prieši-' 
uosi Isilševikanis. kad jie iš 
draskytų tuo* runiu*. Ibdševi- 
kai įklausė žmonių noro ir 
nieko neįtarė. Tuo bibjau. kud 

NaapgriAutl tik vieni earienėa jiem* tie rūmai riebu,u nei 
nūnai. reikalingi. Čia yra užtektinai

■ ir ta- lų rūmų gražių valdiškų
Gatėina. sįl. 29 (įlaša augi. treta-ių.

Gairina atriancu.
Kiandie tintėina yra 

vieta. Man P-ko matyti ' 
Kulisą* valstijoj miestą, 
kentėjusį nuo -au-uiuo. ir žiu- 
štų.

Teko nplniil.yti daugelį inic 
otų, kur siautė baisi rauplių 
epėlemija. Buvau ir Kinijos 
IIIie*tįlos,-, piliestuo-e mulo. 

Bet nieku, lokių didelių Imi! 
sraviau nemiiėiau. kaip čia. 
tirtėiiui jn-r praėjusiu du mo
tu paliestu ir rauplių, it mato, 

uilė.

iš 31 no, Sa-

pirmiau buvo

Cleveland, O., Inpkr. 1. 
Čia turėjo Mivažinvinių įninku. 
tųjų auglių kasyklų vedėjai 
(u|ieratorini) iš valstijų Oliio. 
Indiana. Pi-nn*ylvnnin ir fili- >*'
ii'ds. Tarėsi apie veikimą nng- »iemų 
leknsių streiko melu. vile

Paaiškėjo, jog angb-kn.yklų latvių

Londonas. Inpkr. 1. — Iš 
llygo* pnim4aiiiii. jog l*atri* 

preinjeras ('lituini* ir už- 
reikalų mini*teris Jero- 

( .*) įstojo veikinnėion 
aruiijon.eių. katrie jau Jr taip neri- |ąįkrašėių korespondentas).— ' 

Aitas nedidi* miestas kituomet 1 
buvo puošniausioji vieta Rusi
joj. Cin yrn buvusios ru*ų ea- 
rienės-nažišs rūmui, fla taip- 
|mt yra buvusio caro puošnu- 
sis ir milžinišku* stirnų įr- ( 
kn*.

< nrienė-imšlė- šiandie gyve
na t'oprnliagvne. Ir jinai, tur- < 
būt. iieižnu. knd jo« čia liuvu- 1 
šieji rūmui *u litui kambarių' 
*tovi *vctki. Ibdši-vikni jų 
apgriovė- ir nesunaikino.

Rūmuose viskas taip, 
kaip buvę.

kelia* valamla* oš 
ojnu j»-r vi*u* tisai L

niaują tiri m-įketa'iaino tu- 
iiMikmnio.

Kų reiškia "injunetion.'*
Sulig išduoto "'injuiiclioii.*' n,,> 

nnglekn.ių viršaičiai kimvei-j*5”' 
kiaus tiirė-jo *u*tatalyti į- tulistnms. 
skelbtą itarliininkų sln-iką. ' 
Bet jie to Ueįdnrė- niškitldn-1 
įnirsi, jog ta. padnryti nebūni 
galima dėl |iertrumpo laiko.

Sulig "injunetion" angleka- 
aių organizncijo. viršaičiam* 
uždrausta siuntinėti kokiu. 
n<ir* *tri-ikininkani* i-nkvmu*.'

Put* veikiantysis nnglekn 
•ių orgnniznrijo. pri-zidentu* 
l.e«i* .ako. jog vyrinusyta’-* 
žygis dar tabjuu. ir dauginu, 
*u*tiprin* darbininku, kovoje 
už *ara teises.

Vynausybė veikia.

Per 
vnikš,'. 
Imrius

Ih*

Jie žiurėjo*! j

ra-mėli X rinl ti
I tiffviVN 
i ir vri»

<ln»

Girdim

Imi »i 
vieną 

. nu-

būrys žmonių.
virau žmogų, pristatytų prie ■ kouiįnijo* m-atkreipiu dotuos 

“ esą. 
tegu

sielai*. Tą žmogų būrys karei- j streiką. Nako, streiką* 
vių pi mu.ų ūkių Mišaudė.

Paskui kareivi. į.imnišė- 
buriu žmonių ir įįsakojo.

'jog siišamlytn. yra buię. tad 
•rvikų komendantu* Yamtair- 
g<‘. Ji* kare* iei*mo atra.la« 
kailiu ir tuojmi* nug abin

’ ta*.
Pirm piro- dienų i ienuose

* tmmiios,. |M-r langą girdėjau 
*nutuvų šmidvmti. *tiniu |uir 
kr. Paaiškėjo, j.
-iliuiti ti tailn-vik 

| Kol kas I
nrarešlmija

vyriausylu* rankos,, ir 
šita žiuo>i.

TEISĖJAS PALIUOSAVO 
GIRTUOKLĮ

v York lapkr. 1. Mie 
•i-ė-ūt* Itale |s,lieijininiil 
i. |ialiuo.avo vieną žmo
nis buvo »m,r>.«tuotas už

Į

I*

V<
V,*

ORAS
LAPKRIČIO 1. 19

KAREIVIUS PASKAITYS 
DEZERTERIAI8.

Avalov karės medžiagos gau
na ii Vokietijos.

Berlynas, lapkr. 1. Čia 
.lUsofieijidiai pn.ke ll>ta. knd 
jei katrie 
kntrietu. | 
tiją. *ii šių

Yol

kareiviai, 
i*ti l’alml- 
tigryž Vo- 
pa>knityti 
k« jie pi-

v.>

V

nniionienr
Avalo?, 
iu* miu 
i iš Vo.
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AMERKANIZMAS. Užeikite ir j Mano Kampelį.runa mylėti i

at-

“DRAUGAS"

ZTVHl KATAUKV M»nusna

“DRAUGAS”

laiku. Visokia 
sitrBiikUMB • 

lies turi būti jos teiadavių, 
jos tiesiog išrinktų Įmonių 
rankose. SuvienytOM Valuti- 
jot**, tiesų, visos jaukalo* ki
taip nei nedaromos kaip tik 
Atstovų Butui ir Sonetui pri
tariant.

Taip pat yra visose šalyse, 
kur noru kiek prisilaikoma 
<b-iiM*kratiškumo. Airijos res
publika vargsta labiau ui ki
tas. Tečiaus ir ji, suprasdama, 
kad negabi* apn-iti Imi pasko-

K. dr Valerų, podraug įga
liojo jį užtraukti paskolų 10,- 
imni.immi dolierių. Parlumentns

Meilė aavo šaliea yra viena! 
didžiausiųjų dorybių—pasakė; 
Teodoras Ibsiseveltas. Viri tu- 
ritne prijiežinti, kad pasak** 
tiesų, nors mintie nėra origina
le. Tų tiesų žinojo žmonija ir 
seniau.

Dorybė yra mylėti aavo gim
tinę šalį.- Taip. Rooeeveltas 
tų dorylię turėjo. Jai pašventė 
jis *l*ug savo dvasinių jiegų. 
Jin mylėjo Auierikų, nes Ame-krašte jis rado žmones visiškai 
rike buvo jo gimtinė šalia, jo kitokios rasės. Ta žmonių ram- 
tėvynė. Jie «tMė dhMę rašę

riklausymo ar tikrojo patrijo- 
tiškojo dariai šalie* gerovei. 
Su kardu rankoje, su didvyri*, 
ka d rusa kraujai* a|>laistytu 
keliu ėjo tikrieji amerikiečiai 
prie laisvt-s ir savistovumo.

Amerikiečiu tėvų-tėvai buvo 
imigrantai Kada piratų sykį 
Kolumbas aplankė Amerikos 
kontinentu, tada jie ten nerado 
nei vieno europiečiu. Siame

auo Nau.)v Malu. Nonnl i-ru.ulnjU
rfrui -į----- rr— i-------r“ - ----------- 1. , . •• • . . .------------- j - į ..................... - p« imdare mnudanuu, kad be

“ORAUGAS” PUBUSHING CO. 
1100 W. 46U> St, Chicago, IU.

T«WMM MHHst*7 SIU

*

Pasirodo, kad aš dar laimės risokiomir nuomonėtuia ir 
nepraradau. Kokios laimės/šauksmais, kurie sukąri kaip 
pakteurite! Na gi kokios! Na- malūno speniai ir mainosi lyg 
no lnimė turėti* kodaugiausia (tumių varinčtojų pirštinaitės, 
tokių priotelių. kurie mane pnulėjo ieškoti ko tai tvirtės- 
skaitytų ir man** mintimis nau- ui<*. imstovesnio, ant kn galėtų 

Įuisireinti. ir drųsiai eiti ir tik
rojo savo tikslo siekti. Tai rado 
ir rambi mano špoltoae. Todėl 
kas kart daugiau rimtesnių ir 
naudingai norinčių darbuotiea

gi turi aavo pasiryžimus ir idė
jas Amrrikos gyvctitojų-pilic- 
čių laimei. Pasilikusiųjų Ame
rikoje svctinišalicėių antroji ar 
trečioji g*-n* ritei ja vis viena 
bus jau amerikietiška ir apie 
M-nųjį savu tėvų kraštų Im-iuivb 
menkų supratimų.

Musų tėvynė yra dulmr su 
vargusi, nr*l*irėlių api|dėšta. 
nuskriaustu. Ji yra <lalmr ina- 
uikrnuja esybė. Atncrika-gi

Nebus nuodėmės, jei pasisteng- 
sitne iš Amerikos organizmo 
|s-rl<-isti š'n-l; tiek kraujo į mu 
sų vargšės tėvyuės gįslas. Te
gul ji atrigaaa, tegul sutvirtės.

Amerika taip-gi tegul atri- 
tiM-na. kad'tuos a*Asu kalnus, 
kuriuos turi, padėjo sukrauti 
Euro|M» darbininkai...

Prierašas. Pilnai sutikdami 
su auierikaaiuno tikslu aiškiai 
ir kiekvienoj*- progoje primin
dami, j**g lietuviai turi Ameri- 
kų mylėti, jo, idealais persiim
tų© ne išnaudoti jųpnes vis-gi 
mintijame, kad viešosios tpo- 
kykbts mus a*-palrakins,kol jo
se nei*us religijos. Tikėjimo 
roik.ilų mes nevadiname •‘bcc- 
tariun purposes.'’

ilolųsi. Tai-gi oi šios laimės 
dar turiu. Kų jau skaito pavie
ni žmonės, tai jmprastaa daik
tas. liet, šiai kas svarini: įteku- 
ries druidus draugijos pasiėmė 
mane savo organu ir »u>» k, kad žmonių prie manęs ajiiečiasi. 
ūžtelėjo šimtus skaitytojų, tai, Žinoma. kam rupi vėjai lau- 
lanjaas žyaeu paasdarė. Ar tai kuone gaudytų kas norėtų, kad 
nr laimė • Tokia laimė 
ėj<> iš Konusinis, \Vaukrgaiin, danių, kad vien nuo 
l’ittslmrgbo ir i5 kitur. Maunu, pasauli* snsitvnrkytų. tam pas 
kad tie drųsuoliai Imis m-jiasku- 
tiniai. alsinu ir daugiau takių 
draugijų, kurių man reikės tap
ti organu. Kurioms tai rūpės, 
krei|nūs į mane, gaus visas in
formacijas ir aš |ms juos ko-j Jeigu mėgtų kas su manim kal- 
liausiu ramiai san. nešdamas lietis, teatsilankn į mano kam- 
duugylię žinių, linelių, rimtų pelį. nrlm duoda žinių laišku, o 
straipsnių ir straipsnelių. Prie aš šį tų galėsiu |ia|>asakoti, nes 
tu dar ir šiuo tuo daugiau joms jau gavau daug visokio ir iš vi- 
pasitarnansiu. Ne tuo baigiasi sur prityrimo.
mano laimė. Žinotas, l*lnšk**nn i

šio krašto žmonių gyvenime, liiarijos spaudiara, iiuigrorijai 
lapo dideliu žmogum dėlei tos didėjant. Žinome gerai, kad tos 
|s*litikos, kurių pro|mguvi> A- rasės vos ]č<lsiikai Amerikoje 

IM-Įiuliko: vienas-kitas siuitas 
tūkstančių indijoaų. tai viskas. 
Vud kiti šios šalies gyventojai 
—europiečių kraujo. Ila*lę ge
ras sųlygas gyvenimui jie pa- 
siliko ėia visuomet.

Jų vaikams tėvynė. jau nebe 
Eur**|s*s kuris kauiĮirliK, bet 
Kolumbo žemė!

Kuv. Valstybių jsliečiams 
reikia laikytis kokio nors vie. 
nyin*s principo. Tuo j»rinci|iu 
yra meilė Amerikos, tos žemės, 
kuri yra jųjų maitintoja ir gfcs- 
brja. Juk jeigu ap-igyivnę čia 
žmoin-s imtų veikti taip kaip 
Gogolio gulįs-, vėžys ir ly<leka, 
tni aišku, knd Imtų tikras 
cliaosas ir tokia, rasi, gerovė, 
kad ui liras čia nenorėtų gyven
ti.

Kare. Valstybių patrijelai 
mato šius šalies stovio pagerė
jimų anai rikaniimi. Kada visi 
apsipras s« jas kalba, papro- 
ėiais, apėvieta, tuomet *r lygy
bės bus daugiau, ir mažiau ru- 
gouių. Ateiviai, daugiausia vi- 
sokie lerašriai, hrumksliai ra
gėja. kad fnaėiaeaaaa vietas 
darbe tari. Mat ataiminkime, 
kad atėjūnams sunku tvarkų 
padaryti svudmaj šalyj, ypač 
hraaut jos |Mlic>ėuUM. Kaprant*, 
kad mes daugiau vargstame ir 
daug neteisybių turime nuken
tėti, im*s ncatsižadėjouM* savo 
tėvynės, o ėia tik laikinai gavo-

mcrik*>s žmonių laimei.
Garsiųjų amerikiečių idea

lai, Monroe doktrinos olialsiai, 
turėjo plačių vietų Hoonevelto 
širdyje.

Kalbant apie aUK-rikanizinų 
negalinia a|*sieiti neminėjus 
lt*Misevelt<* vanfri, lies Koosc- 
veltas tai tvirčiausias atnerika- 
nizmo šulas. Nevisi gerai jį 
suprato. Ihiugelis ateivių pyk
sta ant lloosevrlto ir jo idėji
nių draugų Girdi, jis nori ii- 
tautinti minias žmonių, kurie 

'* yra ii kitų Uraitų čion atvykę- 
Girdi, jis nori milijonuose 

-ocijaldi-mokratų. Jų ;jr<|įįų užgesyti šventų ugnį tė- 

i vy in-s meilės.—Ne, to jis m-no- 
tėju, tokis daugelio sprendi
mas yni ncpaiaatnotai*. Ho*s*r- 
vežtas traėštn Amerikai—trirv. 
Valstvliėnu* laimingesnio gyve
niniu, urs Amerika—jo tėvynė. 
O kas-gi savo tėiynei gero ne
nori ? Jis nrgniėj>i pakęsti tos 
minties, karins laikosi nemaža 
svetimšalių dalia, kad ši trane, 
jos tartai reikia išnaudoti kiek 
tik galima labiau, kad sau tu
rėjus gera ir daugiau snielpus 
aavo gimtinį kraštų... Tai vis
kas, «įsukai, girdi, reikia grįž
ti asam, saro tfvyača Kiu
riu tatai, karia tikras aaterikie- 
tis pairi jotas gali pakęsti to
kių I*- 
kauta reikštų l**idimų kastis |mi 
savo ramų įstumtais.

vienyti viens svHmMalieėiua į 
vienų organizmų. Asmeniški 
įsitikininmi religijoje arini |»o- 
litikojr yra kitas dalykas: ėia 
gali Imt i <lis**iunisų. Ih-t n Vilė
je šalies, kurioj gyvename, kuri 
yra musų motina-uiaitintoja, 
viri privalo Imti vienu. “Ane- 
rica first. lašt, and all the 
tiiiM-.** Tai umerikanizmo min-

o>«u" jo ištarmės paikute butų na- 
tfi.-s-tn, nor* jisai |at» ir ae- 
galėtų susirinkti tokiems san- 
tikimus esant, koki dabar vie- 
šjmtnuja Airijoje.

Lietuva ir Lenląja.
Visas kitas kliūtis trukdan

čias IJet. tM-prigulniyhę šiaip 
taip nustumsime, bet su Len
kija turėsime daug vargo. 
Tarp lietuvių baigusių mok
slu, yra laimi didelis nuo- 
šitnlis 
knopn 25 rugsėjo Kaune su
rengė |*u*kaitas. Kalliėjo p. 
A. Janulaitis Kalbėdamas 
apie praeitį p. advokatas iš
dėjo lietuvių ir Iraku nesu
tikimu**, bet paskaitų baigda
mas |»asakė, kad Lietuvos de
mokratija tiesia raukų Lrairi- 
jo, demokratijai.

Lrakų valdžios automobiliu 
iš Vilnium* į Kaunu atvažiavo 
kilu du pusiu uocjjul iteouo 
krata: Myk gis r Birtižku ir 
Gerhaėvvikis, žtestaraais pri
rodinėjo, knd Lietuvos liau
dis nors nenorėdama ar verk
dama turės imti taikintis su 
lenkais. Tokių šnekų klau
santieji žmones ėutė švilpti

Pu kulbų vienas žymesnių
jų «ucijuJderoukriitijo» vei- 
Icėjų p. Uicžskū, kuris Vižaiųje 
buvo bolševikų komisaru, pa
skaitė rezoliucijų tokių put, 
kaip 1*. Janulaičiu ftaskaitos 
užliaigu, butrat, kad Lietu
vos Ituudis tiesia tankų Len- 
kaiitK.

Surinkime buvo ir nesoci- 
jaldeiitukratų svečių. Tie pa
rodė rezoliucijug blėdingumų 
ir *h*r jutžymėju, jog p. lšiels- |jHi 
kiu siūlomoji rezoliucija, ža- 
(Knbiiim lenkams sutartį, ne- Valstybių piliečiams amerika- 
reikalauja iš jų nei išvesti tlįztlU|, yra šventu idėja.

mano iiuoImmIu ir sunku. Man 
rodos, neilgai nrižrte laužai, au- 
pra s žmonės, kas jieam laimę ir 
gerovę gali duoti, tada viri pa
sakys kad aš tiesų kalbėjau.

mbiauuų.

Tikriesiems Amrrikos Suv.

LIETUVOS PILIETI!
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DtlAUGSMAS
Ik NAUJŲ DAINŲ, 

kurioms muzikų (piano) parakė 
ANTANAM B. POCIUS.

Pulkininkas Sliutsaa kita
da* buvo kari-s sekretorium 
Suvienytam- Vaiatijase. Jis 
taip-gi nemažai yra I*asidar- 
bavųa įvairiose fiaaasinėsr j- 
(taigoite. Jis rašo: “MųH ša
lim valdžioje atsakomybe už 
■aidaa ir pinigų |«skyn 
MM įvairimu viešknu rri- 
kalama arta sutraukta į vie
nų vietų, o reikėtų, kad tain 
butų. .

Atsakom) Im- turėtų gidėti 
ant kažkurių aiškiai zittoiuų 
raštinių, dirlmnėių sutartinai 
m kitouns, u ne įtiek viena 
■aa. Viena tos raštinės, kun- 
tratinę ja m'ius Kuvienytų Val
stijų įsiautas, turėtų Imli im
ties Kongreso prižiūrimus. 
Bcikala* tnip organizuoti vie- 
šerias išlaidas yra taip aiškus, 
kad apie jo |*riori|ių negali 
boti žymaus nuomonių skir
tumą.

Daliurtiuėj*- tvarkoje Su
vienytų Valstijų išlaidas ir jų 
teisingumų prižiūri ]*uG l'rezi- 
<b*nta>. Katės laiku tat ir rei
kalinga. Is-t paprastais tni 
kos reikalui* išlaidų koulru lenkiškų kariuuutcuę iš Lietu- \r vn-nas Itoosi-veltas pro- 
lietimas turėtų į 
Kongresui, kuris išleidžia tei- 
aes, o ne pihlouujjai vnblžmi. 
kuriu* augšeiaus,,. asutraiiu y- 
ra prezidentas.**

Prie šitų pulkininko Stiui 
svilo ]m.*tubų, ut-|*uu*lų •lit li j 
raštyj*-TIh- .\*-m Vark EveiiingIrus. 
Sun, iik-s pri*l*-tūme nuo savęs, j lb-zoliucijus lialsavimas jia- 

siM-i juldeiuokrat ų
kati

tulžy zmm. 
atmesta.

J Kaunu 
Į siuntė
Ihibiatiskį.
kulis jo

U

Ku-ijv
|l!tU. tuo lah

• i imu
miiršo

kįlant lino arte Sev. Valsty- 
l*ės nr juokais atveria**.' ui 
amcrikaniztno, kaipo priemo
nės, su kuria mano užbėgti ke
lių betvarkei.

Amerikos pairi jutai Teodorų 
llooeeveltų iii aamrikaaizmo 
idėjų skelbimų padarė žymiau
si ll didvyriu, garbės aureole jį 
apvainikavo. paminklus jam 
stato... Valdžia tai užgiris ir 
tų |m*'ių Mėjų vediniui toliau 
paskiria lijksi.iem dol iš vnl. 
styliės iždo.

Žiūrėkim*- kų K<Kx*evellas sa
ko: **IVe mušt Amerieanize 
nen-comers iu evrry way, iu 
sjieech. in politiea! ideas and 
priiH-i|*l*-s. nn*l iu tlieir «ay of 
l<H>kiug nt the relntimis ls-- 
taeru t'lmn-b and Kinte.” 
‘•\Vv šlami UHa!teml>ly iu fa- 
vor <*f the |»uldi<- sch****l syslem 
in ils entirrtv. IVr Is-lieve tlial 
Englisb and ik* otls-r Įaugimu** 
is litai in u liieli all Ibi- s<-bo**l 
exer*-is*-> sliollld Im- eondueted. 
\Ve are against nuy divi*ioti of 
tiie seliool Innd. alui against 
nuy nppropi ial ion «*f puMic 
nioney li*r s*M'larinn pur- 
|s»m-».’*—Aiu*-ri*-aii Idenls, v**l. 
I.

Yra galiiiui daiktą.-, kml tie 
sakiiiini nvpa-iliks vien tik nn: 
rasti*... šiandie mes ateiviai 
nundojiiinės dui ravn kuiliu.*n-1 
i<* kulisų*' vedamomis mokyk- 
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briko tas V. Vaitkus,
pramoninkas A. ZaboraUa. 
bankininkas B. Kibortas. Pir
mieji penki yra pilnai risis 
Bendrovės bendrais. Bendro 
vės reikalų vedėjais yra J. 
Tumas ir K. Lukomskis.

(Bendrovės laikinas adre
sas: Bažnyčios gatve Mo. L)

prigulėti I vos. Tajio taip-gi priminta,' išgavo amerikaniunų. Ir pir- 
nieeiiieji Aim-rikos žymus |M>li- 
tikai stovėjo už atuerikaniamų. 
Taip, lu* Jurgio IVasIiingtono 
turliut ši šalis niekad neimtų 
gni usi nepriguliiiyls'-s nuo An
glijos im|M-rijalixm*>: Im- to did
vyriu gal niekad neimtų susi- 
fornuivusios Kuv. Valntyliėa, ta 
|*asaulinė galvis'-, kuri nūdien 
nlijmiiiĮ pusi'je turi pirmųjų 
vietų. Ih- Abraomo IJncohio 
gal iiii-kuil nebūtų čia buvę pri
eita prie politiškoj** partijų su

kad lankai sutars >u Lietu- 
va, kuomet ši duosis anai 
praryti, ir kad pasidavimas 
|m> lenkui* u|»unkjs Uetuvos 
lx-ž*-niių bei mažažemių var
gus, nes lenkai stovi ui dva-

jog Amerikai senai reikėjo rudi* 
sutvurkinti -iivu tei-davylię|daiii’ 
apie vi*-šp:itijo- liii.-m-ii-. Tie
sa. pildomoji mldžm S:ni>-ni. 
to-*- Valstijose li-iloiiK-l tol
io nųžiningn, t**l*l ii-ii**in*- 
nė nejautė reikalo smarkius ir 
nuosekli** tei-<kiiyle - opi*- 
finan-n-. lt* t mu/iimi neguli 
taip I

lenkai tuip-gi at 
generolų • leitenantų 
Ta* iMimi.-* 1JMI5 

lietuviškai ir sakėsi 
lietui i*. Ji* turi dvarų 

uioj . Kuo labiau mažėjo 
laisvė turp lBiki ir 

inu p. Babiiimkis 
lietinių, tilo pil- 

savo žodžius, 
l'.Siū metui*.

kėjiuuj lenkai*, soeijaldemo- 
krata-, p. Muravskis. užreiškė. 
kml nv.-t<>vy.« už Vilniaus grų- 
lininių Lietuvai. Kitus soči- 
juldcmukrnlHs p. Bielskis (jis 
neturi nieko bendro su p. J u 
įimti llielskiu. krikščionim de* 
mok ra 
sakėsi buvęs 
lietui I

Stiprink savo laisvę — 
brungiuusių žmogutis turtų.

Stiprink savo puzicijas nuo 
priešininkų, kurie vėl nori 
mus pavergti

B*- pinigų jokia valstybė 
negali s*-kmitigai ginti ir rū
pintis krust,, reikalais.

Paskolos Litini tie tik stip
rina iini-ų laisve ir valstybės 
iždų. Ih-1 jie nm gelbsti ir nuo 
ekonominės suirutė*.

Vidau* paskola |Ktkeiėia 
miki.'imybę leisti daugyl**,- p*> 
fs'rinių pinigų. n*-*luoiia pini
gų v* rtei nudėti ir tokiu bildu 
saugoja tnu* mm 
brangenybės.

Pilieti! N*'pnmiršk savo pa 
pirkti vidau

Lietuviu Laivas
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d.
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$8.25

Iii- lu turime sijonų Įiadillitų ii Iriroliue, vekmr ir ge- 
hanline. įvairių tumių ir spalvų įvairiomis 
kainomis iki ............................... ...................

VISI BUTIMAI TUKTI 
ĮSIGYTI.

Jausmai* kilniai* tu vadovauji 
Sielose musų prigimties;

Gyv>1*-s pradžią atstovauji. 
Keliu* jai rodai lig mirties...

0 tu, avajosAtaa becaliaė, 
Airdia jautrioji visuomet, 

Keliaukit plakus, o auksinė. 
Krūtinėj mano niekuomet I

Plušo - su Šiltais Kaimeliais

Triiu-r Cumpaay, 13X1 
Asldand Avė.. Cbiengo. III.
<«*««!») «kvt**lil 1»t». !•> J Ti ••$» r •*•«.) 

(Apgr.)

A. SMETONOS
Pirmst Mr$MW« rn-vkk-Mln

(MtHkbU.

' l'tl ~r t » t.l: i’- Io i’
• ■ I h lutiH l’.t rBI- velai
»«•*** ut aitit'ii.ų f«r.

i iti.tle*. taip k »d $iltaot* Irile ml a 
dnnnl fMiulnMi |j«l»nl rruJuM at. 

LputinM |u-mktirx’ ^mhvver. Anlvur 
I*r**i4< $»!•• |« %«:k !«» |.*rtwt«>* ta|*. 
tvHtt* ir l.i'tia- tlnvio, viduti;* 
i • r'.. .< \ ' u v kratai
L*' luctm«-« l.*i«xi« \ t»|«as Xu. 
I K n i t i.

Antru |md?thats eUihniaka J<«m 
AaVdfcnm. M lArtnvųa tr Uanal'l)** 
hrrimaiA. tuo -xib« kaina, VilnUne 
unk-*$M. par-Mlunti upę Vfttja Ir lArtn. 
Ve-i liimnu. Ik . Na*. 2.
K -l».v

r. K Maliau n<MmM*4*av. kaip 13 
•<»trnr$n. nr* kMMp nmtmduMfca

Mokinama: nnr1<Uc«a Ir ItKirvtMiaa; 
knli>M, n m mrt ik oa. knyffvbdyatėn. at«- ' 
ntdvnfijeai. trpruritlar. (rirklrkom tH« • 
»t«i. >»wr. Vata lat«»rlJ«M. ulonam luto- 
i.pos. e<*»rrifii<»a. t*e.|itili$>*« rk'Mo- 
• dvilmru&yųtsA.

Ms»k>niii*4» valaaifan: nvn $ rytb Iki 
1 laUnetoa v aka ra ia nua <
iki !• rak

310$ to Kabtod 8t, (Men**.

Mergaitėms Plosciai
Iš geru* iiKilžingin- vilnų ir plnJ... Įvairių spalvų. Kai- 

ihu- prigult nuo didumo.

Niki 2 iki G metų
už ......................

Tinka rudėti* ir žirams laikai. Dailiai padaryti iš ge- 
riaariou rųšie* plušu. Ku- flB

Įmln 

Su |iaiiinšalit geru* rųėie*
Im ir Itr iiniuušabi už...........  ■

Turiu*- tnipimt <ii<l<-liaiue iinsiriiikiliM- rudeninių ir žie
minių |J<iM-ių kitokio* rųšies: *u kailiukai'* laitui geri, vilno
niai. |tl<išėiui *u iiuinktelai- ir šiltai* kaimeliais ai lm iš tu* 
pnl medžiam** kn ir |Jošėiai • 1E TE f KJ M
Kaimo- m........................................................................iki

VILNONIAI SIJONAI
Iš geriausios iisslžiamn* mg

•• l‘i>-n. lt S- t -1.|| K ĮĮ> MII
• Im* Miklintus Miliai*, sulig ■ ra M w ra
lumjittiMos įlindus, už.................. ra ra ------

Kovo 1 d, 1919 m. 
Roselnnd. III.

Minčių gružių esi vedėja,
PiM'tains ramu* tu statai. 

DarLao*’ didžiuos* šventa idėja 
Kutų įso tavęs kaip matai.

• •
Italus, galingas okeanas

Esi trr vyliai tu žmogaus! 
Gyvuok. Ainlie. tu drauge manas,

DviiMti Augščiausinjudangau*!
• •

Gyvuokie amžių lahirinte
Kaimais didvyrių. milžinui 

Visi iždui tau atrakinti
Tenai, anapus šių rilių...

Kaa slegia lt? tavo 
Dar jaunų kratinę! 
Ka« verčia dejuoti 

Jai dienų ir naktį I 
Kaa liv|»ia lindėti 
Tau. jaunai vaikine! 
Kaa riju jaunystę. 
Kas gvllisti jai gesti?

^OHAI PAEIT ATEIS. SVA&UMAS BKULTATU
--------- tu skaitai apie kų 

nors tokio didelio, tuomet pats 
savęs paklausi: Ar yrs kokiu 
rezultatu kurie gulėtu šita 
pri|Mtrodvli ? Nes liktai gv. 
riausi rezultntai tegali gali 

Mi.ie.c------------------- >• ,ur,-,i PriparotlymiK Ttiner-J
Ministenų Pirmininkas |a.im-H,-..,, Elisir of Bitl.-r Wi ( 

————— tM, yi*a geriausias laidas tlfl
vidinių. Tai musu |t.il\ii1iiii 
litas u ivudlatai ritmais: ■ 
** Wn4on. NeltrM Au* 21.1919.1 

Triner’s Auierican Elixir of 
Ititter \Viitv yra i-etinii*ia* 
vaisia* viduriu ligonis. Ji* 
•Iirita labui gerai’’. Taip pat 
ir Triner Augriic* llitter To
nikas neturi *au ligans, štai 
jtasknitvk kn -ako rimą* žmo
gus” Ball-ltai. Spa.. N. V. 
Aug. 19, 1919. Trfaer’s Augę- , 
lies yra neapsakomai gera*. < 
Jis {Mtlesln suviriOttiliuoli val
gi ir sustiprina kraują kuris 
yra nu'il|*tėj<-s žmogau* ku 

Ine. Mnn o žmona kentė nn<> 
šalčio 7 metus, Is-t dabar Tri- 
le-r’s Angvlica jai Įtadėjo. j

— $100.;:Mieli. Mill-r”. Kiekviena* ( 
vaidininku* turi šiuo- vai.*- , 
tu*. Jie yra taip pat pa*i*au- 

valstic«: 'gijimą* nuo influengo*. Jom-|iIi

MOKYKLA.

Sakantį kablegrama (auta 
•palia 22 d. H Lietuvos: 

“Kaunan, spalio 20 d.
Bonai Ima gatavi artimoj 

ateityj po užregistravimo ir 
pati rašymo tuoj Ims pasiųsti.

Mew Hampshire valstija: 
Mancliestcr — $130.00, Na- 
shua — $100.00.

Mo* Jeney valstija: Ne- 
wark — $800.01), llarri<on — 
$M).oo, Ilaynnac — $l5o.t»i. 
Jerscy Citv — $100.00, Eli- 
sabetii _  $100jOQ, Trratsą. —
$100.00, Bloomfield — $10.00.

Me* Yorko valstija: Ro- 
chester — $700.00, Binokly n 

Karalienė. Aniolių parap. — 
$300.00, Apreiškimo Pas. A 
par. — $300.00, Av. Jurgio p 
-$400.00. Alhanv — $130.- 
<Mi. Binghamtra — $im.<N), 
Maspeth — $lOtk(MI, Nra

A 4 rrmaok it e:

LIETUVOS VĖUIVŲ 
DIRBTUVĖ.

Aią savaitę hnvo išsiauti-, KAUDOMS DOMAMS. 
tW*a visom* lietuvių koloui-l -----------
joms Amerikoje laiškai su' Lietuvos Baudoaojs Kry- 
pažymėjiinn. kiek katra ko- žiaus Rėmėjai yra sumanę 
louija turėtų surinkti ankų surinkti iki lapkričio 30 d, 
Kalidtužmi Dmimi Liet 1819. $23.000 Lietuvos Rau- 
Ba*£ Kryžiui. Kurion lietu- dsnaja Kryžiaus PaMpai. 
vių kolonijos neimtų gavo- Kiekrieem Irmiau paminė- 

< gos laiško, lai praneša, o mes U liet kolonija, ypatingai 
pasjatengsime ir joms pra- IJrt. Rand. Kryžiaus Mėsai - 
neiti. k‘wk paskirta. |jai, privalėtų pasidarbuoti

Gavę laiškus nuo musų lie- lame kuodaugiansiai.
tuvių kolonijos vadai turėtų Valstijų tr kolonijų garažai 
pradėti veikimų, aukų rinki- Ooanecticut valstija: Water- 
mų. Juk risi gali suprasti, būry — $800.00, Hartford
kad gribėjmias Lietuvoj au-i— $AMUIU, Nov Havea — 
variusių yra neatidėliotinas $230X10. įnamio 
tnikalas. Reikalas, kurio ne- 
gtfime palikti tolimesniam 
laikui. Taigi visi, kiek galė
dami. stengkiniės prisidėti 
j#ie to dartm ir rinkti aukas,
kad pabaigoje galėtumėm pa- Av. Jurgio par. — $800.00, 
aidžiaugt i iš savo darbo raišių.

Mauti drabužiai ir pinigaL
Pereitumis savaitėmis jau 

gauta drabužiai iš sekančių 
lietuvių kolonijų: Western 
port. Nd. — 2 skrynios, Hen
ry, W. Va. — 1 skrynia, Clii- . ______ . ____
&go. III. (Brighton Bark) — Juaaupo par. — $100.00^ Ci- 
6 skrynios, klinersville, PaM 
— skrynios, Gary, Ind. — 7 
skrynios, Kenoslia. Vis. — 
lf skrynia ir Mabinoy City 
Pa. — 24 Uksai.

Gary, lnd. — 7 boksai. Iii-
bersville, Pa. — 6 bakui, — $100.00 ir Weatrill« — 
Kenosha. Wis. — 2 linkui ir $100.00.
Melrose Purk, III. — 3 bake.

Pinigui ganiu iš sekančių 
vietų: 
St. Clair. Pa. ... 
W>'«tern|H>rt. Aid. 
Detroit, 
Detruil,

K. A. 
Melrose 
Cumliola, Pa...................
I'bilndelphia, Pa.. Kun.

1. Zimblys .................. 31.24
Brighton. Mn«s............... 100.(«t

\ isients nukotojains taria 
nui nuoširdus ačiū.

Visais r-'iknlni.

$20040, 
Nev Britaia - $200.00, Brid 
grport — $130.00, Nauga- 
tuek — $100.00, Paqtwooek 
— $100.00.

niisoU valstija: Chicago

Av. Kryžiaus par. — $800.00. 
Dievo Apv. par. — $600.00. 
Nekalto Prarid. I*. Ar. |>ar.
— $400.00, Av. Mykolo į ui r.
— $lou.uo, Aušros Vartų pa- 
m p. — $200.00, Visų Aventų 
par. — $200.00, Av. Petro ir 
Pauliau* par. — $100.00, Av.

eero — $400.00, AVaukegan
- $250.00, Rockford—$200.- 
00, Chicago H'ts — $200.00. 
Npringfield — $130.00, Col- 
linsville — $130.00, M ei rase 
Purk — $130.00, E. St. Louis

Indiana valstija: Gary — 
$200.00.

Kantas valstija: Knn-n» Ci 
tv _ $100.00.

Maine valstija: Rumford 
$130.00, ld*wiston — $100.00.

Maryland valstija: Balti- 
iiiore — $800.00, AVestcrnport 
__ $100.00.

Massachusets valstija: 
Boston — $800100, 
$800.00, AVestfield 
sus, Canibridgr — 
luiarence — 
t< llo— $150.00, 
$L*iO.iN), IV. Lynn

$100.00, W«tenli<-t 
Bronį — $10(1(10, 
$30.00.

Peaaiylvaaijoe
Phihdripliia, P*. — $900.00. 
Pittstoe — $000.00, Khenan- 
dos h — $500.00, Mahanoy 
City — $300.(1). Pittsbnrgii 
—$400.00, Sernnton $SOO>- 
00, Kingstoa — $600.00, Phi- 
Udelphia (Av. Jurgio) — 
$400.00, llomestead — $300. 
00. HazMou — $230.00, ML 
Canud — $23aoo, Pittsburg 
(Ar. Vincento) $200.00, New 
PldhdelpiiMi — $200.00, Fu- 
rest City — $200.00. Tsma- 
ųua — $200X10, Bendiug — 
$200.00. D. Bois — $200.00. 
Slismokin — $130.00. Miners 
riUe — $IMUH, Kastos — 
$130.00, Plymoeth — $150.. 
00. Girnnlville — $13100. 
U'Usou — $1304)0, Durnu — 
$13U.UU, Nykesville — $100.- 
00, Kzport — $100.00, Rrid 
gvville—$100.00, St. Clnir— 
$100.00, Cumhola — $I(«I.OO, 
Braddoek — $|oo.oo. (liest.-r 
— $IUUM, FraricviUe, ž'u. — 
$10000. Ceiumbia — 30.00, 
Uanamie — $30.(»l

Weat Virtini* valai j*:
Henry — $S(UIQ.

WiMUia Valrtij*: KetlO- 
sha — $300.00, Milvaukee — 
$100.00.

tara valai j*: Siong City 
—$100.00.

J. Tnmasonii,
L. R. Kr. B. rtžtin.

5. 0 Salutaris Hestij*
S. Tintum ergo.
T. Dievas nraaų apginej**.
Mažo brašiurylei funuoj*-.

OmbUndcjio Klebonai!
AlslKiustliiionK' abkirai 

gieoe-s:
L Panda ant talių.
1 Šventas Dieve (raplikad- 

jee).
3 Garbė tr tlov*. 
A Beiki* gubų,

Iz-nrvai gali tilpti ’ mažiausioje 
n»n»«hkHyr»'j«-. imtm i*
imiMllIcityK'r* ■ I»r J||ID«. 

ZnioM*i»x mrinl jv. Sm BiuhL :• 
mihLu Milai h ImikIiui ffb > 

«V4i nr« kas snaULik tiyt^. lai ki* 
taip Mitainilm t<« Ta bn»-
Munlr* Miu-slti vi*y* prie vim$$ 
į«luitx>.

Kaina 2r. Kr.x u/>i«ik<i 
cbiiig tiuk<i«!/.iniii:i. nuogiui!ih.

^DBAUOAS*' PUBL. C0. 
1800 W. 44*th 81 Chicafo. IU. 
ntt$inimmi|fiitini!infirniiifiNiii*?iiii

I
i

SERGĖKITE SAVO AKIS.

$1025
PniMMnr visu. <n>4rria aleiti ir |wžiiw-ii musų <lra1«.

žiu. kad salėti) putikruili ltrwln<ni Narių Krsulinė** gan*
gi-mom |wi»mmimi, ir gerti dndsižiiH piginu kaip kitur.

Pirklybos Korp. Palatine
DVI KRAUTUVAS

11121114 Miltraukee Avė. ir 1701 1703 W. 47-ta Galvi
3,000 Dalininku 4 500 Mokinių

$590,000 kapitalo 2 Didelės Sankrovos

Pirklybos Kursai visoj Amerikoj
MUtl

TAUTOS FONDO VALDY 
BOS ADRESAI.

Hi« KmiMM'p Jainen (*nr>IL 
nal (JiblMitu, ii<»iH»rary PrrMi- 
drnt. Bahiuiorv. M<1.

Kun. K. 1* H m n«*. pr$<i-
dentaių .Ml IV. Ni\th Stw St., 

Ikiptnn. Mamm.
B. \ nAkc'vit’iiiM, vin«.|»ri«7.B. \ nškeviėius, viei«-|>rerM 71 

Wan» i<-k Nt, Neverk. N. J.
Kuli. A. Petraiti*, viee-pre*, 

Itk3 Muin St, Ath»l. Ma**.
B. V. Vaiši* •ra*, knsieriu*, 

1314 Corson St„ Piit.lmrgb. 
Pa.

K. -I. Knišiiokns, sekreto, 
riu*. 450 Grnnd Nt, lt............
N. Y.

Kllll. E. Kemėšis. fc:i-»». g|i, 
Įlieja*. 3S| \\ e*tnnn*t'-r Ak-, 
itetniit. .Midi.

•I. Grajauskas, kusos gloliė 
‘ja*.2i)1GKaruli St, Piii.|,ttr • 
i Pa.

Waru*ick XtM Nevark. X. J
Kun. A. Petraiti*. viw*>|in*z. 

KViMain Kt^Athnl. AU**.

■

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vrrp ir Jm Vwi av >s4irt t 
POt <*r(tarsi  ...........r «• rrlictal Ita I
•erataAeiiiktl: $«liau*iu *ae4*1lw au«>| 
asu.iae tkl RU4M4

V>rr« *r VuiMmi j
laUri«l ir ***v-rL«Mųi H.’ ibi .ta

Vyra Kei>a • i f •-tr**!. i •
Vaiky Mulai posaki raw«Lu.M j 
lirk MVo •vrrkr-4 4a ta r K**l 

K< in<. kveetnei k « r»« • f>aklln • 
kr« l*ii»$*a« tur : '!• i eik J 

akutj aekmtM »»«l9 ir <*$fkut j •• «'I 
ir 9U|Vt*U

l'ull l»r. •*• T l'r.-s k | |
Ui ir tl aiu«w» r *iaa.

AMira liukų*'n. » kare iki >j 
.... _________ te M 4 «laa4a) I
uelMiiM Vts^ 44r«t. <*• !• ra lėta > | 

R.
ikkaca m

I

•■I. X«4-ll'

KU a Italui.l M.

•_:H*

I

>-r* rr’ateirt' akutei
• tr pa Imunini u 4 oi Jurai akly 
Hu.»no< lu k-ett ftuv aktu

r«i4/ų iMjMĮkrų 
»$. kjoaMt aka Kai ar «4*ri ar re- 
UU UI yra uakUa. kad
re-k a Jrcti «.k«a y Mia lt Birtų 
la yritna* priJuaa Jums pr.tuaii 
pskraaVMM uf pr.o'arių kalba 
r»« t«ib toaul $»•• u 'III

JOHN SMETANA 
Akių SpeciJaUstai

1801 8 hland Av. Chlcaco 
» rvarr / eutatklanaa 4 y kai

*«a> >|<a Ivioo r«'vA« 
l-?«<a laimia virt 1‘tetl'a e j>’

«r». 14. Ik, 14. H ir la 
>*kwa » maar trarmM

T Tat 4<r>Y* Iki » 
' (lala, Fefędo-
•tu«a

iitituumutti

JAU SIUNČIAM!!!.
EN’I i:\i.is

i<-in> gerai šilimiui, knipu lietiniu ir kurie tnrnniipi Ih-- 
tuvinin*. jn'i >iunėiu pini-.ii> į I.IETl'VĄ ir i li-u- 

kitn* ėnlis.

BENIULIS LIETI \ II BANKAS vi-

Centralis Bendras Lietuviu Bankas
32 31 C ros s St.v Bostcn. Mkh.

tRED ATSAKYMAI

mnlom-ki-

Miciugun

Mieli...............

M ii h, S. I
230 kuopa 
Purk. III.

. $65.00 

... 7.00 
. 145.06 
lt.
.. 10.00
.. 40.00 
... 3.00

P-ni Juozui Cniilin-kui B..I

%

h

•I. Kru>iithkn*. m kn*t$»*

V. kiiMrriii*.
(jirpdii Nt PiHbliurvii.

|MrlZU UC.
B.

1314
‘a.

K.
rili*. 45G Grnml St„ B...... kl-.,

N. Y.
Kun. E. Keinčus, k:i - d»-

••r Av$*m
Midi.

.1. Grajauskas Kkm glolkl-
jn*.20IGSnrnh St., Piti-burr'
Pu.

So.
AVorccstcr 
__ $200.- 

$200.00.
$200.00, M«n 
Brighton — 

$i3aoo. 
Missoury valftije: St. I
> — $ioo.oo.

valstija:

RED ATSAKYMAI

1

=

EACLE MUS1C C0
S Hal V

f

Laivas j Lietuvą.
Selcnlif laivas sų visokiais siuntiniais i>ci* iš Xev V>rko pricj'lmikns apie 10-tj 

.' 1. ų 'krivio (Novrtnber) ir pasieks lueluva prieš kalėdas.

Jei kas prisius mums savo snmlini vėliaus negu 8-la. dieną l. ipknėio. tas siun- 
s |gisiųsta< | Ijrluva kilu laivu paskiau*.

i'iliuanian American Tradins; Companv
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UBUI K UETUVŪS.
karvutę ir-gi Kanai 1000 rabinu 
o jau arklį paaugintu, tai be 
•kaitliaua moka. Palyginu* Ui- 
nikę, kur Dina|iui pardavėm ui 
j4O rak, tai dabar butų *000 
rublių ui tokių. Netikšai, pato 
ma&rakaipįaaalė UkariikGir- 

i ditirie ai kraulį lOJNO rakti*, 
e dar nedavė. Tai tiek M mate- 
ri jališko padėjimo pa* mu>.

Iš politiko* laimi puikini n»- 
. do, ne* Lietuva jau žada Imti 

nepriklausoma valdybė ir jau 
. dabar |uatįe valdome*. Išsiliuo-

, par SO įaetų »4ėgė Liutavų ir 
. an ravo kalba negalėjome pari- 

rodyti. Dabar jau viskas gry
nai lietuviška. 1 .aliai aname 
linksmus atsistoję ant pamato 
laisvo*. nepriklausomo*, su
tvarkytos demokratišku laidu 
lietuvo* r<-a|mhiikoa ir stovė
sime kol visu* didžiulė* valuty- 
liėn n<-|iripažins iki paskutinio 
kraujo lašelio, nes viri. kaip 
vienas. esaine nusistatę gyven
ti ar žilti. Ir jus, Amerikos lie- 
tuviai, prašykite Amerikon val
džion, kad koveikiausia pri)m- 
žinių Liet u v* nepriklausomų ir 
išleistų Lietuvon kariuomenę j 
tėvynę muitu padėti apsiginti 
nuo priešų, ne* puolų aut mų* 
liiivnrgiiitn* tėvynėn lenkai, 
puola ru*ai ir |uiguliuiis vokie
čiai. Jie nori musų tėvynę iš
grobti. liet tue* civiliai žmonės, 
kartu mi saro kariuomene, gi- 
name niknkliattnin ir noru mu
sų m-i vieno neliktų, liet imi *vc. 
tiinu jungu nebusime; Im iiiuaų 
šventa priedermė; gyventi ar 
žūti.

sj karti! tiek, toliau* pntn-y- 
siute daugiau, ne* aid vieno 
laiškelio sunku sutalpinti viskų. 

Beje, i, .-* jau jum* išsiuntė- 
me atsišaukimų pvr ‘‘Draugo'* 
hiutų.Cliien.. kur* apgknin* 
per laikralčin* jų* icškirintiin*. 

Mu«ij m tra*a* jau dalun lok- 
•ai: l’a*. St. Skaudvilė. Taura- 
ge* apskričio, Kauno rėdyboa. 
Kaltinėnų valsčiau*. Kiauka- 

ir. Im dv

ginta. Daug namų taip-gi radę- mergaitėm* AKt—300 rub. Na. T U KITAU TU IK TUKĄ 
giniau Karia rusai laivo luieetc- bet kų (išdary »i, bet užaugimu KAKTŲ
lyj, tai vtdovėiai iš anapna Ven

ine kall*-ti |*rteriu*. Mc* drebi-- i»— šaudė ir kol i-viję raana, 
jom ir ienų- drelsėjo nno šatnly-1 
imi. Kad |awir'-jo šaudyti i*< 
abiejų purių, kad pradėję riti 
kriko* ir l««bo* pro viaų mu-1 

*ų sodžių ir pro pat viršų mu
sų dnnbėa, kurioje kovam mi- 
lindę. kad ėmė kulko* švilpti, 
žviegti, lyg (taršai ė«t norėda
mi. Miimį mnIžiii* liūto pilna* 
rimų kiinnonieiH-. Kndn rusai 
(insilrnukč. a|mlojo ir riimly-
ma*.

(šliitdau iš duobė* *a Jouu ir 
laniiatėiiu kad ateina. at|iiaukia 
per vasarojo laukų, per aviža*.

I IMT miežiu*. |a*r Imlves vokie- 
įr čių kariuomenė, kaip |M*iu|iė* 

*u Miuiiliomi* ke|Hiri-ini*. tie-

Aritta. Aivai* rašytame laiške 
ragaėjo 7 d, 1VH ul, ravo su
ari, D. Atomui. į (Tticagų. tarp 
kitko rašo:

"Pa* mus ilnlar mgink-tn 
brangmyls-. Pavarary j (tiriam 
rugių (sūrų arini 3 padu*, tai 
užmokėjau (Š> nik Vienų pūdų 
pirkau vasarojo sėklai, užmo
kėjau 40 rub. Avižų |tudn» S ir 
10 rak; batam* IUU, 131 ir 3UU 
rub.; (Mira naginių 14 rak; už 
10 rub. visai praatmi. Druskos 
*vara* buvo .**> kap.; (taškui 
40. 2(1. o daluir 15 ka|i. (totožie* 
svaras <«d kap. Aienapjutyj ir 
rugiapjūtėj tiariiiniiika* iuui 
po7.K ir litrui..dienoje. Kvies-1"'“' » ""I* l*ne šulini...
to svaras 7 ruk l-ašinių svaras!Ai ‘“"j

‘ 7 ir K rub. Silkių ka|uu laiv. I k“l««V ,r 1‘tu‘drnkę* ca
rui... .. .ialmr I rali, už tris sil , H'1“* Kal'O-
kelt *. Višta ti ir lu rub. Kar 'ritųrim lutlriai su-

vė M»l. litai ir !.’*»> ruli. Ark
ly*. kur* ratų ii’-pavi-ža, :ji*i 
ruli.; už geresnį n-ikia mokėti 
Kinu. 2l*ai ir :**at rub. Italriiai 
ant geležinių ašių 4i*t ruli. Ož
kos |m> Ilki rub. Aš |tirkau dvi 
ožki. Už vienų užnmkėjau 110 
rulu o už kitų r.ki.

Benišnnt imin tų Iniškii. .It* 
iui- atneš*'- iš (lašto du laišku: 
vienų mm lavęs, o kitų nuo Ta
mošaičiu. Tame Lūšie p rtūn 
aprašyti apie karę, tni-gi nor.- 
tninipai (Kilttėžšiu.

\ letii Ino- kiuriy luti išbėgti į 
llllšku*. l--id:in;Ttio. kiti. taip, 
gi ir n*, palikom imt vielos, ne- 
ln-golll. i:*ikn-'-ttl -’vle lislelę 

duois., ii|hi. n.i i .i.-uii-. 
iiumų i-is-o-ui tisus įlaiktn* n 
lUUllie llegulėjoiu, i,-. Itij.ųoiii. 
kad licužd
mulu* išeiti 
dideli uiti

šnekai! ‘Ibiiei. debry. |uiiK.«iie' 
(Gerų dienų, pimail. I'aumtę 
mane apimtų Imine-s su prapli- 
ku-in galva it |«iltn1uria luirz- 
da. iie|>nniekiiHi inanęa. Is-t at
sakė; "llzieii iloltry,ojrxc. pro
sai- <lar aodv iiupii- rię" (tierų 
dienų, tėve, prašom duot van
dens atsigerti!. Apstojo apie 
šulinį vokieėių kaip niurių.išiie 
-įau kibirų ir pat* sėminit van
ilių. o jė- gėrė. Aštuonis kila
iti* išgėrė ir man |ai*akė: 
"Dzęknj.. oj<-ze” (Aviu, tėve).' 
Su-ėdo ii sugulė darže mų* ko ] 

> |>u-tiio-<- ir *i*le; apžiurėjo mu , 
-ii dilo!*-, kurioj dur tcl*-lrt|Vo' 
liu.llllll stl I 1*111’-. lie- jo- bijo
jo išlįsti dėl ni’iuatytii. kutino 
menės. Kareivini ii prašė; 
"Ibtjeie rlili’hu’* (<lii*>kit dili
nti*). Vn-lil.s li’-iioi. Ii* įlieto 
duobėti duona* ieškoti. In-t rado 
patvoryj tiis'i maišų prikimštų 
d uoli

reikėjo mie*teli* radegiati.
i Daugiau bu* aprašyta, kaip 
(VutiMim dužu* ra imtaviato 
apie VhfcMaa, Papilę, Kurito 
nu* ir Aiaatiua Apie traa mies
tu* daug aodžių iMegurta, raa 
runai vienoj puaėj Venta* bu
vo. o vokiečiai kitoj. Vokiečiai 
norėjo |*-reiti por Veniu, o ru
sai nenorėjo lei*ti, tai ir rlegi- 
imi builinku*. •

Kaip paiauM šį uiauu dalelį 
laiškų, tai prašau atrašyti. Maa 
*u Ktašautikių Kairiškiu po ae- 

novėj nurinatiL Ji* prašė ma
nę* (aiklauoti. kur randari An* 
tori-, duktė Markauekio, kodėl 
nerašo ir Vaicekauriuo šeinty- 
na.

Pasiliekam gyvi ir aveiki. tik 
motina nerga. Neužmirškit |«- 
sinn-lsti. knd Dievas |uistiprin- 
lų šiuo kartu motinėlę.

Kugiu* iškūlėm, la-t tlar neiš- 
nrfavojotn. Vasarojų |ijaiiiiain.

1‘asiliekuni sveiki.
Jarara, Jooaa ir UriuU"

U Kiaakalių dvaro, Kaltinė
nų valsč., T auragri apikr. I'r. 
Vniis.-dienė aavo laiške J. Nau
sėdai < ‘liicagoje tar|H- kitko 
rašų:

"Brangus mu“ų, nemokam.- 
aprašyti jum* *avo praeitie*. 

:kų me* |**rleidinne. Net *itir|ia* 
'krato, atsiminus; buvome nu- 
|stoję vi«ų turtų vokiečiam* |ms 

' j luti- iižeii-nnl. lies ImvoilM* išlu- 
Į g- ir i* namų, liet įminė, kad 

‘t..Ii jau m-lH-ęnlėjome nubėgti. 
: tai tuoj sugrįžome atgal j lia

uni*. \ ištiri: vokiečiui buvo iš-
• teki iuvę visus mų* gyvulius ir 
' a behui i kas jiem* patiko ir kų 
I slltA-> Jeigu kų paslėp-me. lai 
1 išlaikėme, n jau kas jiem* pa

puolė t*' akių, tai jau ta* ne 
l nuisų leno Dalint jau. mielas.
I*> ln*k| prisiauginome gyvulių 
ir In-vi’ik esame kaip buvę prieš 
knrn. Gyvenam.- patys.Im* pusi
ninko. imi ketvirti

a*. AIM.MAM *- *4 H 41.41 .Vis UJUSI -u* Svo
41 Ubo «r*su p*r 1 «.«-•. a»<alm-j,. mivois »«.< 

•Ja. .išviri Bitus, vllvsbo. nustato-»n.sa Krauju .vist, J
IMIO1 a|>«ku nutolimu, siao kusi, ir buvau nusuų*, ottMn 
imcrvsBHu Visur i.U,*« asu iminibsa. r-micainpB nnniu kasan 
kO) .r ut ra bailu. u«< uiskur atrašau auto svMkaui psr-iboa

IKt kuka earslkalasau Ualmaraa vaistų, Bitlsno. Kraujo stirto
je. s.rta’oaa. laksiu o IUuioaio.ua nduoi-a. ui *o susanojnutn 
I 101.0 n-kuolsa *ra*rjo Bisau i-.lsaa alatcan. stiproki. eis dirM. 
Kraujas Ilsiesi, Narsai fui! stirnai dirbti lakatai atausto Ilsu 
suilu-naa praark* *to*iia> na!*ti*O MS krutins Vidurių 
Saiki *• ut muki ta U suv Ilgu H-S1U 1 orima ų ■^vrUav.s ka- 
salta ►<■ butai) Osmanu Unt.ua u i— 1 „„n m... (.-'o-kai. „ 
mariau u.k, skinu.:.s kai* lar* *isum ir nakiir* Ilsimi jaurtu.- 
tmiem* m ssu nukarus* ir laso okiu daboju naiutaras mbMo s- 
rad.jui ir linkiu visruns aaso kraunama kr*i*us* *r a naiuiaraa

KUITAKA*.
tHI.MK Kl immi-noK J botom, rna

llalaanl M TrM’basa’ tUaal *411. Hansam IU

d

IUuioaio.ua
Unt.ua


r

4

.4

M
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Mudimdz, lapkriti* 1 1019

lietuviai Amerikoje.
B. tt. L0VBL MA. iBparadea dr-joa kvop* ir Hm-

--------------- ĮgiMdmeiktdidiiauaiaLJukuė-
Paataruoju laiku vieta* ketu-Į ra to, ko eiceriečiai neįdengia 

viai taip rabrtndo dartaotiea, | 
kad jau lu-ra to nedėldienio, ku
riame nebūtų kokio papra*to 
arba extro *u*i rinkimo ir dali
nimo npgaruinimų. Katalikiš
ko* draugijoskaip ]»a*elpinė*, 
taip ir idėjinė* čia atipeiai «. 
Morganiaavę ir vim» veikia, ne- 
už*ileia<lam<Mi viena kitai.

Virto* lietuvių |*ara|Mja .liū
lio tnčnraio pradžioje ImVo *u- 

ary, kuria tgoėai per 
Oryua petau atari į 

parūpi jo* naudai (923.00. Vie
ton klrbona*. kun. S. F- Kolo- 
Niikt*, širdingai aėiuuja už do-

L. Vyčių 40 kp. npalio 19 d. 
laikė *u*irinkin>y. Prinirašė 
nauja* nary*, D. Brarauaka*, 
čia gimę* ir augę*, liet karšta* 
tėvymuyli* ir galiu* lošėja* l>rt 
dainininką*. Daug nykių ji* Jau 
pa*ižymėju lošime.

Nedėlioj. la|ikriėio 2 d* 1919 
m, L. Vyčių kuopa nutarė ren
gti didelį panlinkriniiumy M. 
Jociau* aertainė je, (’oll aveų E. 
8t. laraiii, IIL nu einikiai* pu- 
margi niinain.

Pėttiyčioji’. Ia|dtriėi.i 7 d. nm- 
nų kolonijų utlaukyn gerk kutu 
lauikaiti>snc*eaai atvažiavę* i* 
Lietuvo*, *u prakalbotai*. Pra
kalbau boa parapija* svetainė
je, *14 N. ISth NL, vakare, po 
My.

Kurie nonte ingirnti apie 
Lėetavy, meMžiame atula^ryti 
j taa prakalba*.

Sekmadienyje, apeito Si <L, 
šv. Antano |>ar. avetainėje bū
ro Vaikų Dieninė* Glubo* jalai- 
gos halių*. Žmonių vidutiniškai 
tcetrilankė. Tų patį vakarų bu
vo halių* d r-jo* Panelė* Bvenč. 
po pricgloha Av. Juozapo, J ūk
ai* u* svetainėj*. Ten ir tiek 
|Mit ]Hil>lik<>* buvo.

lautcrliarho avetainčje ka* 
Mdėkltcaia butą balių* kokių 

nija. negu kenkia draugijom*, 
kurio* reikalingos paramos. 
Negražu* darbe* yra .uouupoli- 
auati biikiti^ traatudiMų to
kio je mate j*'kotamjoje. tau- 
niy opinija pradės eiti prieš 
juo* ir tuomet nemalonu jiem* 
bu*.

lapkričio 19 <L, Av. Antano 
|xrap. rvetainėje kalbi* prof. 
kun. Pr. Bučv* apie darbinin
ku*. Ncužiuirikime taa Jiems*, 
laū ir socijali»tai, tie šaukliai 
apie įlarbiuinkiu ir jų užstoji- 
1114. ateina pa*4k laupyti rimto 
kalima.

l_________

vaitienė, Adalė*—P. IJtmonin-l 

tė, Juozo—J. Siinanaviėiun, ' 
(Inu*—(I. Mockienė, Kazio— A. 
iUdhevMaa, Agurtoenta J. 
Rtelmokaitė, ir 8abieuėo-A. 
Naviekaite.

Išėjo gerai.
Dialogy “Jonan Aiinku*“ at

liko P. Ražaiti* ir J. Simavi- 
ėiun. Jiedu publikų nemažai 
prijuokino. Ant -nlo ki*i|Hi* 
chorą*, įm> va<lovy*t«- A. Zivai- 
čio. imilainavo “Kivla tmriu. 
verkiu’* ir “Ant kalno karklai 
Mtthavn.**

Mišru* kvartetą* iš 1- Aivai- 
ticmn, I*. UtiiKiniutė*. A. FJ- 
vaėio, .1. SittHHiaviėiun |ia<bii- 
navn “Važiavau dienų.“ Dar 
deUeuMtvu K. Kivatėiutv ir K. 
Imdišiutė.

Po programai vėl buvo no
kini. žninlė* ir nkrnjojnnti krn 
na nu triini* ilovaiHiiiiin. Atvi- 
raėiy išMata HKM. Daagiaunia 
atviručių gavo, tai-gi ir dova
na*. vylė* O. Stanevičiūtė. U 
Živatienė ir P. UtiiHiniulė.

Dauguma iš at»ilankiu*ių na- 
kė. kad ni» vaknrnn yra era- 
žiauria*, kokiu* Vyčių («Ma kp. 
kaila buvo nureuguni.

Nora tų dienų laitai lijo ir 
btMinių iš pradžios luini nuliai, 
vienok prie* |iat vaidinimų pri- 

' ririnko gali daug. Pelno, kum 
okiriatua* |Mra|>ijai, liko daug.

ST. BONAVENTŪRE, M. T.

šiai* metui* imdodeiviy *u- 
važiavo j šv. Honavrnt u ry. 
kaip j kolegijy, taip j arniina 
rijy. daug daugiau negi kitai* 
turtai*. Šįmet būvu mam ta, kad 
lietuvių uaiUeiviy .kaičia* 
Du* iiiaūeaui*. kadangi užbai
gtieji a|dei*davo My mukykly. 
u uaajy arai važi ūmia. u. Hct 
inlauku* iMaurmlė, kad ir lietu
vių Mvta* atvažiavo. Jie vi*i.

SKAITYTOJŲ BALSAI.

i. tr. Antano pnrnp. svetainė j*, 
po piety. pruf. kan. Pr. Bnčy * 
pavaišino žmones dvasiu* pe
ša, L jr. gražia, mokslu turinle? 
ga prakalta. Kalbėjo apie 
•pandų. dvi jo* ryži: naudingu 

f jų ir Medingųjų. jiaduolaiua

Pu

aurtyt, yvu uM*naėdiuę šioje 
inukitia.
' ' Paitaruoja laiku tėvai Pran
ciškumi darbenjari n**yMo« 
ingvriniiiiui. Valgi* šį,nr' yra 
dumiam** daug gereimi*. Taip
gi ir kiti dalykai iš vi*ų at
žvilgių yra taisomi ir gerina 
«ti. Trum|Hi laiku Šv. Bona- 
Vi .įtaru mokykla tau vieua iš

t

maumų mokikly
tokiaėjo j klausima*. Prie pro
ga* prisiniiis- apie reikalingu
mų remti IJetuvu* Valstybė*
Paskolų Amerikoje. Taip|ial

H|ialio 13 d. šių arty, .V L
lt. K. M. H. 7-ta kuopa laikė

paaiskiiHi a|*e naudingunci
Kąt. K|iauda* draugija*. Vaka
ro vedėja* Imvo gerk Melionas.
kun. II. J. VaičioMMi !•« pra
kali*,s išrinkta kuuiisija iš M.
Mažeikos. F. St relei uito ir J.
Mackau* sušaukti tam tikslui

pinautiuį *av<> sūri rinkimų.
rinniniiika*. J. Kui*lr*<4uis.
atilarę* siisinnkiiny. prakali*'
jo j susirinkttMU*. išreikšdamas
džiaugsmų, kai) naujų draugų
atsilankė į suairinkimų. kurie
Iii ka šio* kiminui nariai*. Pa
aiškinę* šio* kim|*>* susirinki
luu tikslų, apreiškė reikalų iš

REIKALAUJA.

JAUNOS MOTERIS
10

REIKALAUJA REIKALAUJA.
IK a-

Kennedy Bucui t Works 
1003 Wezt Randolph Street

Pradžia 413 Į aųraite, 41 Isaius 
už pilni* Mvaitm Kilirbimų.

LĖKT. ŽAISLI'. GRAŽNT

AITEKOS SKYRIUOS

RUGPJŪČIO 7 D.. 1919 M.

7 M Ai 4 JO pUM.- diei-es bu 
balnai ia

PRITYRIMAS
NEREIKALINGAS

. v ;y!

1‘ilua laika ar Puar Laiko. 
Tiutm. lisiuatiM ir Fabriko 
Nkyrtaar. Tmr. Skyriuje 
Perkratinėt ta vora. rišti pakethla 

lipiblit užsakymus musu.

MASTER SCHOOL,
4. I. KmbKm, IVcd^OeU 

liM) N. SUU Str.
QaL 4 Mbe

.'DRAUGAS

RUGPJŪČIO 7 D, 1919 M.

Puikus Vakaras

DRAUGYSTĖS LIETUVOS SUNV 1
I aM'Aual

pammiįimui 10 metų (ukaktuviy 
draugijos gyvavimo

a.Mik m»r
NED., LAPKRIČIO (NOV.) 2 D„ 1919 M.

C. S. P. S. (School) Svetainėje,
Kampai 48 ta* ir So. Honore GatviųKampas

lUMBO I.M4A1 1 IMA»| UMRK.
ki« t»Ai MM f

Bus Dr;tkallx>s. muzilcališki veikalai. Jck- 
Ictnac’jos ir kiloki pamarginimat

IK kA» KAR

IlclkatouJv fer» tart
kt<i IttlUAI ItetlA lAkai aaglkUMi ir 
knktAkaL AUAAamkttr •

IW A»r. I

g
§•
•M •
(V 
(A

*

VAIKAI
JAUNI VA1KYNAI 

VYRAI.

TAVuRf SKYRJLutiK

MERGINOS
Nuo 14 Dd 34 aMtų

ĮVARUS LENGVAS
FABRIKO DARBAS

Uždirbk 

į savaite

Ibiu .'imo Skyriuj.

IŠMurtuoti |Hikellua,

ra

Vaikai IG metų smilaus ir dau
giau papiki)! užsakymu*, rikli 

keltu, ir kilua daliai, dirbti.

Pasverti parvrl |««t 
Fabriko darias

pa-

Mi-

nudcnll tavu
I

užsakymu*.

štai p. Balutis, “IJctuvo*” 
redaktorius, to ir surilaukėJi* 
rašydama* iš Paryžiau* gerk 
prof. kun. Bučiui patėmijo, 
kad reikia organizuoti I Jeturtų 
karinome.*- ir pinigų užlaiky
mui delegatų Paryžiuje.

Bet kaip aat sugadinta pa
mato daug yra keblumo su na

mo statymu, taip|*t ir iu.

Keli metai atgal, kailu orga
nizavosi U Vyčiai, ir savu pro- 
grarnan indėje kariška lavini- 
uiųsį, tai uiusų laisvaman.ų 
s|«uda |iakėle gi-vai t. (iin-l, 
katalikai orgnizmija kariautoe-

VYRAI
MMUNT1NO IR TAVURU

SKYRIUOSE.

la-ttman barus 
ilnlliati MunU l*ii|H-riiiiu diria t'.ib 

rike ir valiu fabrike ir Šuniniu 

l'..|KTiu Fabrike.

Darbai pealmua. Prityrimo* ta- 
reikalinga* Gera mokesti*. pra
džiai. Valaudrai H «0 iki 4 :43 Su- 
lialuMia iki piet.

iltim Miig.K

jotaoaaeotoaaaaaooaaaMMR

Z Dr. P. P. ZALLYS
♦
♦
K

Derintai
IMKI Na. MttUpa. Al

uuktMi • m • I

tr.

SEARS ROEBUCK AND CO. 
bnaa A Artkingtoa St

■€ lilutaiai*, o
vėla šaukia, kad vy čiai

bailiai, kų Vhicagu* m-ima* vie
šai ištari-. Musų Inisvamanlir.
nori taip elgtie* su katalikų vi
-uomene. kaip katė su |*4e.
Kad ta l*-ga. tai už spraiafc,.
o kada ueis-ga. tai su koja p.
si ūmia.

lo

Kaulink pinigų, tai gali pri
siminti praėjusio laiko garsių

r.»N i ku«4
T»»s l.’L

*! lt«Mlgs«l(|*
K Mitą turi |x .it r.r.t.i

0%a*S>.J4i<»r pulta, tr Ui atagUi u.hk-
tinai Ml|V**tttii.

Kn
f

ki«n**4K adrcNtj.

11.13 W. »« Mr.
IS’^4*-* iMUry <m.

4 ■»<*.» f. |H.

Išrinkti ir mtaiaj-ti Freight* i"

FodmiaL Hbarioi, tra«b*.Mi ir 
Aranhmw vyrai.

Vieta* paUaiMa Uim duoti, 
gira pradžiai nepapraatai gera 
proga išilaviat. Vtlandoa fflC 
iki 4:4-*>. Sulaltmiu iki p,«t.

SEARS ROEBUCK AND CO

REIKALINGI.

oLtEomnu 'X

——

ras. iMUkim
DR. S. B1EZ1S

laimiui* m 4 mui «*a«šėpų darytojiai, turi Imli j 
prityrę, inokvstis augšto*. ge

IAUMMH 4 tU b SmUk.
sits n. • U14 A-dt. II L»irisi. »y4,r A«44 ttetato mr.

publikacijų apie Mastnuskų. »M» ICMIta k> u» k ii^tao*! .ra vii-ta dirbti dariu.* |«<to-rinkti šiem* iiM-tani* naujų val- 
dyhy. I valdyk.) liko išrinkti 
rie draugai: J. Šaulinakas— 
|Mriiiiniidui*. A. ZvirIJi*—rai
tininkas. J. Kuit<lrv<-ka*—iždi- 
ainka*. A. Minkevičius—kny
gių*.

Dar buvo inc*u** svarbu* 
klausima* budink lietuvių kul
iai- kli-*ų. Tų im-Minų visi na
riai prii-iiM' ir nutaria turėti lie 
tuvių kall*>* kle*a> kaip ir ki
tai* metais. 1‘rit- kuo|aw prisi- 
m»ė šie draugai: A. Zclionis, 
F. (laluniltauska* ir A. Žvirb
li*. Išviso ki*t|M>j,' yru aštuiaii 
nariai.

■ Ik, fonb.
k* * n**4««r Jt« | 
u.irk \ J 

|K«» **|*«* Jt .•f-
|tr.n< *.i m k tnr t*|

1*41*441*
S- • 

l«>*l
Ui

viešų susirinkimų dėl sotiarytno 
komisijos imnlnviiM-jiniui Lie
tuvos Valstybė* Bonų. Tuotui 
viskas ir užsibaigė.

Praeitai* metai* ši kolonija 
surengdavo pasekmingas Kat. 
K|miuiIo* Savaite*. Pirmiau* 
pradžių darydavo L Darli. 
Kų-go* 49 kuopn. Sutrnukilavo 
visa* draugija* į darbų, kuris 
atnešdavo geru* rezultatu*. 
Praeitų metų “Draugu’’ lirn- 
drovi-s M-rininku kuopa išjudi
no draugija* j dariu) Kat. 
SįmiuiLi, Savaitėj. Tn “Drau
go” liendrovė* šėriniiikų kw»|in 
ir toliau*, ant kiek galėjo, rūpi
no* pbitiniimt katalikiški,* 
s|uin<|o,. Bet buvo silpti?* vei
kimas ir menkų vaisių Imuim-m*.

.Mi-ginkime kitokį būdų: su
tverkime Kai. Sjiuuelo- Drnti 
gtj«>« kttop'j. Duoklė tiktai do- 
lieri* turtam*, knygų gnuiiainn 
vertės dvn-jų dolierių. Cm .u.- 
liatu* yra nea|>rakoma nauda. 
|H-lnu galima įsuodinti. T 
kuopa sutrauk* į save žtuun.

kuri* Imk tai veikę* prieš iJc. 
tuvi,* laisvę. Dienrašti* "Lie- 
luvn” keliais atvejai* rašė, 
kad Tautos FoimIh* arini kata
likų fombis išduotų atskaitas ir 
kati *k vriai tH-riųstų j <'cntra 
pinigu*. Ir vėl gvvalt; publika, 
neduokit nukų. Tnip žiisniė* su 
įlemoralizaio. knd kaikurie ir 
neat*i]H'ikėj<i.

Kada dienrašti* “Lietuvy“ 
|>an-ikal*v<i at-kaitų vien tik iš 
katalikų fondo, o užtylėjo lai* 
vainanių ir sorj.ilistų luudu*. 
n.- luiliknu užgautas. vur,lan b- 
vytie, veikėjų, ir |mrašuiu alvi 
rulę į dienraštį “Lietuvy “ su 
užklnu-it'iu. kmlel “Lietuva’ 
malonėjo |niIiuomi>>I laisvamii- 
niu* su soeijnli -iui- mm at
okaitų? Atsakymui* gauta* ra - 
tn: “Kokia* žinia nio'n :•>. 
Liza- talpinant.”

Tai-gi kur yra logika, lakiai 
ritylinui-.* Ar prisilaikiau kon 

11 role* tokiuose si iirlmmse rci- 
kalii,,.- Jie Lietuti,*.

• n«
* b tat

I’ '

’iu*. Atsišaukite tuojau*.

May Manuhcturing Co.
0109 K Mzy Str.
Engleuood 9104

AKT PAE DAVIMO.

niki r it < mm.
Kii-.n .t. • -t j *, i i--.,, 

n tu - |«. I k. rt.M. tikt ■ 3 ' •
• ■ su-is; |-«..|> ., . . . ..I<|..>
uiIImi šlake*. Mi<aa te.u, t** >1<( 
U.u<0|n.i. u, |..na Kaata. r.a4..i
• nl l-anH-ll .v, ir‘a. ..<«•« tn■mmmmihsIsi t*nn.ii Uu.«V. t. I;..n- 
du* ai*u am ll e* t . •& x.»
U... j,« t. i a l.,.i.OM |Mt J,,,
Hrk. lu,.»tu. «. nupliki) u
>k« M.

"Uit M t. ta ' r. IU. < n.
Iki* M. luti, MI.. I *>.«£<>-

REIKALINGI VYRAI.

l 1‘iie luitiberiu. 
Atsibūkite nuo 7 ifajrte: už- 

n*4e»tui kasdiena.

LCO & BU8HNELL CO. 

2424 S. Laflin Street

Dr. A. K. RUTKAUSKAS i
Teietonn* McKlt.l«y S7<4 |

Mt lM> 41MHUAM L4GA*>
•Mf MmM WoMi U.Md I

K.............................. .. ....................

Dr. M. Stupuicki
3 i 09 So. Morgan Street

mti.iui. u.uaota
VMl. **••

Vataata. — > Iki lt '• rT'*1 
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Vakaru

K|ialio .*>, tL laivo L 
t io. kiio|wt.- vakaras. 
.“Namui pragarai.“

Vniili 
\aidt

KLIKAI.INGI PRITYRĖ KAK 
FENDERIAI prie freaktka- 
rių taip-pat ir Irihrriai. Darba. 

u«. užmokė*'n gera.

THE STRKETS <».
1-1 h ir M'itgttt Gatvių

Dr. S. Malkelis
UlPYTiMA* llt < tllHt H4.A*. 
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vo ruir ffrrai ai nuo
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PRANEŠIMAS

Dr. M. T. STRIKOLTS
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f CHICAGOJE.
t* — ----------- — 1 ~ '■*

IPIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Of .c, 1800 W. 4C St.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

SeitacLcnis, lapkritis 1 d., 
Vui Šventieji.

8ekmadicni*. lapkr. S d.. 
Av. Uidušinė diena. Tobijas.

Pirmadienis, lapkr. 3 d..i 
Sv. Hubertas.

Vaikinas *u savimi turėjo 
daug |.uii. I*ii»iiilė pirkti ir 
įleleklivtti. Šilu- nusivedė jį 

tllluvildoll.
piaiškėjo. jog vitil.'i 

Ab-x tiilmuin, Iar- 

kai|.i pmimitiny- 

č llisel ėevetykll

niDZIAUSIAS KONCERTAS!!
Iš Chicagos Lietuvių Kolonijų

1 IM ASTUONIOLIKTOS LIET. VYOŲ ODOAGtN 
. APIELINKMM. | AP8KE. DtAMATttKO

RAUDONOJO KBYEIAUM 
RĖMĖJAMS ĮDOMU.

Panedėlyje. 10 lapkričio 
apie pietus, j Chicag-, aiva 
Mm kantri*, p. J. Maliu 
M*, kuri* su kariškąja talki 
ninku raitija apvažiavo vi*ą 
Lietuvų skersai ir išilgai. Ji- 
aai mus mieste pasakys visų 
eilę prakalbu kurias turi sa 
ve kolonuose prirengti Raud. 
Kryžiaus Rėmėjų kuopos. F.
Mnliunaa i* Chicagos įšvahuov, 
23 lapkričio vakare.

PAKYLA MTRUKaN
BUCMRIŲ.

Bžgantiea tinti*. 1
šiitą kolonija yra Intai pnžnii-Į

-.i ir veikli. Jaimiiun* jildnj 
k. ta: išgalia, knd ji* dariam-i 
a i. l»-t kn I ta* jųjų darbu* i 

budimi uinsii l.u-iuvu* |inpro-Į
• m . -.•.uis-, kalki ir dntarlinjj 
tėvynė.* skiinią. Štai ateimui-l

irios suimto* vakarą, lapkričio! 

ll d. astuonioliktos npii-liukė* 
mmiiii'a- ir tie jaii'imJini, 
tie larimvu Suvienytų Valstijų

; kiiriuofiH-in'-j rangia prakalta.* ---------- ---------------
-n tik-lu imli ta-t, tėvy»f ‘tais narius ravaaiuoU. Talp

insi galės irkiidt galės. Tat ir 
lyra its llžiami jaiiiamliai. Iar-

• av- ir i“-tnrnnvę knriunmeia-j, 
. ntsilaukyli j tas didžiai svar
inus prakaltas. Jaunuoliai, jus 
i taršysiu ainiai. tnu*ų lietuva, 
jtėvym- šaukiasi jūsų |mge|ta«.
Mii-ų tėvynė iKivojiije; mu*ų 
tėvynei žiaurus priešai taisosi 

įnerti virvę aut kaklu. Vyrai! 

'lik rauką viens kitam įkkIuo- 
kim. lik Imkim broliai tarp sa- 

_ ves, tik tėviškę vmlisikiiit. kuo 
bju tuMsIy-enr Tire nnd liuli kn* įsteiign, kiek kas lik galės. 
I* r kiinųmnijai.

I'a-t.iniji |m*kvm *js*-ijnb- I 
komisijų ištirti nelaimę ir nu-(Veikalą "Sugrįžo.

(Milicijų*
Tenai

tui * y <■» 
liaują* 
Mirti-.
randelvj.

I*risi|mž.ino ji* |mvngę« 31*1 
piru niigšli’. rųlii - č-evetykii 
ir notėje* (uinbmli.

Sil jiiu *imkalbyjc biivn-iu 
i: litu dn I. ta ui ii vi'-, kleikii. 
Ir įlįsiu -uuri'šluutu.

$70 000 BUS ATLYGINTA 

UE ŽUVUSIUS.

I
I

l*rai-itu lie|si- niėn. 21 die
ną Įs-r Ubicngą -kriailaiiui- UŽ- 
sšh-gv orlaivi* ir ja visn^ ma- 

1 liui-rijii- -n keliai- žmniiėioi* 
I lito ant Genų banko- luinoj 
v idniii""tyj.

Toje nelaimėje žuvo II
1 žmonių.

Sunaikinta- odai* i* prigu

Reikalauja didesnio
nio.

S kmadienyje, lapk. 2 <L' 
IJH9 m.. Dievo Apvei*do* 
|uini|i. >VvluiiM-jr įvyta sli-i- 
rinkimas Liet. Vyčių Uli. Ap*. 
Druni. Ratelio.

Jau keletą kurių susirinki- 
mai Imi ui atkišti iš priežas
ties ne.-kaitlingo -iisirinkinto. 

'. kii-^'''”’'’''-’ ne’k»bi yra laitai

pi ir tuos, kurie nori prisira
šyti. I*radž.ia S vaL po pietų.

Nislėliu- vakarą, *|Milii> 2<i d. 
. Vyčių kii<i|ia statė scenoje 
“ ‘ Ais vrika-

Į-ti:tyti ntlyginiiiuy už. žuvu ••’-ne |wnuą sykį tavu bala- 
i---------- Nustatyta "it u uis Uhiragnj. Lišima* pavy-

ku. Lišėjni iih-gi’jni laivu gerai 
išmokę savo roles ir Intai į*pu 
dingai lošė. Butų (uigeiilauja- 
nia. tad šis veikalas butų pa- 
kartotas ir kad chicagiečiai ga- 
b’-tų jį immatyti, taip tikrą f Je. 
luvmi vaiuirlj. Kad sis persta
tymo* yra didžiai svarinta ir

užmokės siiig žumni-*. Nustatyta
I ilk-tančių d-d. ntlyginiliai.

Kompanija np-iima išumkė 
įlarlHiiin-iti nuskirtą ,-uuių žuvusių na 
(na-sinin '"iėkiam*.

i ____ ________

i

M.-*. s* krautuvėse 
kam* hurerinm* 
kams) ligšiul tavu mokama į —---------------- ^7“
po |30 savaitėje. Ilnėi-riai tu-' TEISMAM FALIUOSAVO 
ri mvo uniją, kuri -kaito apie < 
10,(1*> narių. Amini unijo* 
Mudrinkinw pairsikalanfa. kad 
darbdn vini bnėt-riam* mokėtu 
♦40 vietoje savaitėje.

Jų reikalavimu* neišpiblyta.,
Tad datar pranešama, jog Imv® m-|»a|Hn>4a- atsitikima*, 
taaAiriai iškelta streiką. Kaip 
tiandie jie visi sastrrikaoja.

Hočerių 4 raiką | ■ skelbė 
piklanšioji tnrytui luknlio No. 
54(i. prigulinčio prie orgnnirji-' 
rijos Anuilgnliinled Mi-at ('ut- viršaičiai silokalbiaujų *u Iii: ' 
t«*rs nnd lliiti'ber AVnrkinen'* siu skriausti vi*imim-m'. 
l’aion.

pienininkui.

1916 metu poUtajr Milk •« « l-«i "į I—«•
l-h.lrer. a-*w-ijn<-ija IMhmi-fe U"7 

valstijoje staiga pemlėjo k<4-;
|t: pienui kainą. Timmim-I tai

I
Aušros Vartų Parapijos Choro

Kuriame Dalyvaus

DU CHORAI
Bus

Seredoj, Lapkr.-Nov. 5, 1919
M. Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd PI.

Pradiia 8 vai. vakare. <•

Koncerte dalyvaus pagarsėjęs Di»VU Apariate parap.'Ctanm, p. J. Kndiriros 
\-v«lania«. Nei viena* neturėtumėte praleisti šio koncerto. nes čionai, išgirsite gra
žinusiu* niitaykos šmoteliu*. Kviečia viras KOMITETAS.

Tautus Etuiihi Ut skyrius lai
kys mėnesinį su-i rinkimą no- 
■b'4mje, la|Jcr. 2. 1019. tažnv- 
tinėj svrtaiaėj, 44 ir Eairfield 
n ve.. tuoj iki pamaldų. Nvpn- 
uiirškitr atsilankyti nartai ir 
norintieji prisirašyti. Turime 
daug svnritių dalykų apsvars
tyti.

I*. K. 
atsiimti 
dnr ni’at*iėmėt, 
Savaitės,
tiems kurie L K. aukojo ne
mažiau SltUM <UL l*aliudiji- 
mai raadasi pa* p. Isriuimų 
Poškų. 44.V K U ashtrua* 
avr.

Kvtetia TaMyta.
Taipgi m-|unnirškitc 
,miI i ml< ji tiu.u kairiu 

nuo tais vės
Paliudijimai yra

Valdyta.

I

Jeigu Turi
Tėvą, Motiną, Brolį ar Seserį 
Lietuvoj, Neužmiršk 
kad žiema artinasi.

Pasiųsk jiems keletą dolierių, taip kad 
jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia
me varge.

Mes siunčiame Markėmis | Kauną, Su
valkus, Vilnių Ir Grodną už žemiausias 
kainas.

vakarą. Žmonių tavo |iriaikim- 
šusi Dievo Airveibkis |mrapt- 
jos dėkdė avrtaiuė. tie aliejų, 
m kulu.iija tari kw> pangirti tr 
fMeMlnHimdi turėdama toino 
galaaus sumanaa. jaunimo, 
kidciai. yra Iji-tum. Vyčiai. 

. I i tni jums, vyčiai, garbė.
Kun. Ir. AII m virius didžiai 

.gerliin ir myli vyčiu*, už. ką vy
riai yra dėkingi jum.

Dr tu. Dievu Apveitulos pa- 
ra|Mjpu> kh4a<ua* su |mrapiju- 
nais rausiasi |«rie dirmavoaės. 
ilažuy ėiiis vidų Mpiuvė. sietus, 
talpus |s-rmalrv<ijo. Knxlirn 

;ž Minių ateinn užsirašyti prie 
iii ;imv>mės. iš ku matosi, kad 

’’11' Imi* prie dirmnvimės laimi 
įlaii". taikingi ntvažiuoja daug 
tu-1 ir iš kitų npielinkių.

Xn. o iiHikyklus visi kamlm- 
tini irgi pilni vaikučių. Čtn :r 
n-ntusi: k’tr niuiyla*. Irti Dir
vas, kur Dievas, lell Ju pmlėj;- 
•uas. Vis tai dėlto, kad |mrn|r- 
.'■ei id t etli-n šulu Ui-lmiią. u ji.l 

I žpriteilą naktį ( liieugoj*- .-, ,;,ia j.u... X.t. kur vivtiylė.i 
pami-ta ir sprogu dvi Intui- tm gaiviu-, lieiuvišta patarlei 
Ims.

Vii-nn Imvo |inilėia tieorg-- 
Miller ri-zidvlirijos priešakyje, 
t.’io:*. Kiirtli Tripp gnt. Nprog 
tlama »ii|ilnišimi daug 
•tikiu.

Milli-r yra nlvrigila 
diriduvėj. kur šiandie 
kuoja darbininkai.

Kita Immlm •pmgu prie In 
d'-pi-ndent teatro duriu. !'7?.’i 
l>......i-Vrlt It'i.-ld (12 gal.t. Xv
imduryln nuu-lnlių. nieku* m- 
■llžsdstn**.

Teatru -aviniuką* A. Gari 
m-r tvirtina. >»g ji* neturį* 
lokių in-mngunių su teatro 

■ Int liitiiiikni*.

1‘rirA |mbranginią pirmo pa
kelia. aitrinąs trukėmaa.

Ilcikalaa įiaamii'u- valai i ji- 
St. j»rokun»m«. tinuln prini 
dvmų, jog keli neori jaei jos!

Žinovai tvirtina, jog <1ii 
raguj<- yru gana mažai nngliii.' I 
Kln-iko im-i ii užteksią m-il- go 
giau. kaip tik dešiim'-iai die. 
nų. I'a-kui <**k* anglini* 
Indas.

lfc-1 Ameriean Utini Juoniai 
redaktorius Cn-ey tvirtina, 
jog pinu įlešimlie* dienų 
straikn* pa-iliaig*ia- angle 1 
kasyk Iom*.

Jis sako, jog darbininkai 
atsisakys ilgai streikuoti, 
jie žino, jog ilgu *1 reik ii 
kels vnrgą visiiomein-je 
Ino keliu pakenk- *nvu 
gintu*.

Tik Iraminii »1r> 
nng|eka*iai tm-- vi 
uimpatijų.

Kita klnii-ima 
imnijomis. Tn* norės 
ii streikininkam*. T 
ilgo streiko, 
tistlometle. 
tikina- 
veikti ir pri* 
panija*.

\tu-b-kn*iii
l*.i ;

Tas kliiii-iina* įsivestu* tei- 
Ismili. Ir štai tomis diemuiii- 
pusitaigš nštimnių kaltinamą 

i viršaičių byla. I*risi«4cusieji 
Iteisėjai išteisino kult innmuu 
sius.

Ib-ikin likėties. kad m-tiž.i1 
pieiui, dnr dauginu 

brnnge-iiis. Pieną brangina 
vi-okios asorijurijus ir kmn- 
|<inij>». I'rie to prisųleila ir 
pedy* pieno išvežiotojai. im 
dumi didele* nlcii*.

U l». K 25 kp. įvyks nencai 
lūs suairiiAinma nrdrUoj, lap 
kričių 2<L, I vaL jm pietų, Die 
vw Afnuiadiui pnrap. mukcMna 
kambaryja.

K vieriaiur liras narius į viri 
minėtų susirinkimą. nes turime 
•laug svarinu tlalykų aptarti 
darbininkų reikalai*.

Taipgi kvieėiauu* visus dar
bininku*. kurie nori prigulėti 
prie įlarlaniiikn iirgnmuv-ijos,
u nėra dar |<riwraiT. I^i ateina 
i šį amairinkiuą ir |udieka L l>. 
H. nariais.

U NORTH MIDE.

PAMESTA DVI BOMBOS

Mus perviršius yral2mil.dol

PEOPLESEBANK
ASMUM AVENUE, KAMPAS 47-toi 6ATVU
BIBtltiBUS, SEI'AVSilS IR KIMUSIU VALYTI 
JIRIS BIRUS MUMIS IN 6YY8ll| SKERDYKLŲ

domu- 
ti l.oi 
avimi*

SIŪLĖ

Ne-

ir

langu

yrn -u kotu 
l«iki-nk • 
•• norės 

, l;nd ĮKiviirgiiifi
Tad tokiam :it-r 

vyrimi-ylu-i pn-iei- 
ku-yklų kum-

PICIAI OEVF.r.Y

KUS

vienoj 
si n-i

DU POLICIJOS KAPITONU 

PALEISTA ATOSTO 

G0SNA

I
\l

Ijipkričio 2 iL po pamaldų, 
įvyks luilid. Sąjungos 6 kji. 
im'-nesinis *ii-irinkiuui>. Imž. 
•lytinėj svetainėje. Visi nariai 
kviečiami koskaitlingiausia at- 
silankyti. Turime daug svar
bių riiknlų :i|itarti. Katrie 
nėra užsimokėję mėnesinių 
iiHikeM-iiis, kati teiktųsi už.«i- 
nsikėti.

Kviečiu at*ilankyrti ir ne
prigulinčiu- įlar prie ta b. Kąj. I 

ir patapti nariai*.

raku.
Aėlilniiiolikiiėini vis telieat- 

siiia-na ir tidudmllm apie p-rli. 
kuo l'rlai. kuri* išvažiavo į 
V n-ltiiiginmi I niversitelą. Ar- 
I .ly-kiųsi *i,iiičinmn*. s|iecijn- 
lizuotiis filogofijuj. Ji- buvo 
IKirnpijouų didžiai mylinui.-, 
užtat datar .iii- jam Velija ge
rinusios kloties jojo liąiksle.

Kilti. I'rlais vielą užuiti ar-

I ivv-kuiMi- al-iiiute naujai į . . , ..
1............................ ’ keturvvlk*ii:l p.-ivelksb-l iš Iii

M iitiiil.i kini. J. J. Uužnusgą.

Tai gi naujam kunigui linkini' 
pa-i-elaiiin Kristau- Vynyiie.

Bėglias

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

I

<1

L. B

It DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOM.

Dr. 0. VAITUSH. 0. D. 
um na Mg arMiAiJuraa 

ksasts-t W|« 
liMetatP ««• k »ims-

<ta«M I1«
>'—<t»i)w Akie U |«rl-

žel., m «MIM- 
a\M»*tA «•!«» • o’Ua «*.>• att b •» a «n a*r J »•>«

kert*• *— *€>• aitra Ai 
tllMU'MMa. Ik* «M»«a 4 • ai a *«-
kue e-te^ao' lM !..«•

t*« nHMfi*
4 > b • L Va- te«*4**a tl r»- 

«* «bi • a ak teki
i »-rt T.*(«WI

1553 W. 47U> St ir Aahland Ar.
Tl<-a OpnrMbatmer krauta**.

I

Didelis Balius
Su (vairiu Programų

Bengia

WE5T PULLMAN0 LIET- PAŠELP1NIS KUUBAS 
Nedėlioj, Lapkr.-Nov. 2, 1919 

Strumil Brolių Svet 158 E. 107 Stt., RoteUnd, HL 
Pradžia 5 vai. v ak.

Įžanga 30c. Bu Karė* Tautai*

Ncdėlioje. -|i.-ili<i 2<i <1. Lietu 
vos Vyčių 4 kp. buvo surengti* 

i vnknrą. Vnidiuo "Sugrįžo.”

iiuuunnmuMuiiuiniuuMMiauiauMiu

REIKALINGI VYRAI MUSŲ 
ATEIVIŲ SKYRUJ.

———__
I
I

REIKALINGI.
Vyrui kurie gali kalla’-li

t ierliiamiiji šitns tiulius bu* vienas iš puikiausių. Imt 
gražu, programa* .n jvairais |uuiMirginiiiutis. prie tau 
dar grudi puiki mimika kur galėsite linksmai praleisti 
Inika. Kviečia KOMITETAS

4 kuopa laikys 
kimų lapkričiu 

žuvi nėj svetaiiėj, 
nn-. Kviečiu 
nare* atšilai

jungu 
*.i ir

:.Kl
vi

T >p-

I. I

’ tuvių gyvenimo spaudos už- dnugitiu kaip vienu kaliui ir 
•Iraiuliiiui laikais. Vaidinimas kurie iip*i|uižinc su tniisų biz- 
pavyko. Vist vaidintojai savo 
role, atliko gerai. Knikuriose 
vietos,, taip gi tai vaidino, kad 
• langeli* iiioter. lių net apsiver
kė.

Vaidinimas prasidėjo lygiai 
7 vaL kaip Imvo pagarsinta 
plakatuos e ir prt-gran.'. Tuo 
žvilgsniu 4 vyčių kuopa parodi

ni* kuopoms, 
avo pilna svetainė. 
ias diiri* žmonės 
ramiai sėdintiems

pavyrilį k> 
l'uUiko* 

SllmikililM*

4 v
Northudietii

nių. ėti* darbus nereikalauja 
visa Itiilin pašvęsti, tiuli dirb
ti savo liuosnnie laike nrlui 
keletą dienų kiekvienoj savai
tėj. (ii-rn vieta Lietuviam*. 
Tie kurie imsirodyn tinkami 
ir buM priimti, galės uždirbti 
gerai imt visus metus. Atsi
šaukite nūn IH iki 1 arba (i 

iki ir klauskite ADAM 

MARKŪNAS. I.-tuvių Skv 

rin*. Kutnimri- 847 Firit Na 

tionai BiuJ. Bidg. GS W. Mun- 

roe Stt.

intiuiiiiiiuiiiiimiiiniiiiitttnimtiiHUtti

Taupykite Piningus:
Perkant visus savo HAKAN 

IH S. PEČIUS. KAIIPETUS 

PIANUS. VIUTdlKH.AS. SH 

VAMAS MAŠINAS ir t.t. pm

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

arti AMiland Avė.
Cash ar ant limokesičiu.

1»-1* f«mao Mottrtar t&M
I* ui
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