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Pramatomas Ilgas 
Anglekasiii Streikas

OOMPRRS STOVI UI 8

DARBO VALANDAS.

I Konferencija atmetė jo 

pasiūlymą.

META1-V0L IV. No. 2S2

Rusijos Bolševikija Ir ’ 
Lietuvalapkr. Angli

jo* kabinote komitetas sutiko 
pagalbius, kad Anrijai butų 
duota dti pnrlnim-ntn vi.-mi- 
l’lMrrio pravincijo-. protestan
tam*. gi kita* rirai Airijai 

Kraaitrian ratiko patariant 
-nlikomitetaL

Tiedu atskiru parlaim-utu. 
sakoma, suformuosią kokių 
mm niigšleoaę hendrn tarybų, 
kuri veiksianti viro* Airijos 
vardu.

Atmia, kad se«*i prie Airi
jos taikoma raryvalda gali 
hnt pakeirta dominija. Vadi
nasi. AngUja Airijai duos tei
sių valdyMa* taip, sakysime, 
kaip ir Kanadai, liet nelėis vi

rai atsimrati noo Birtnnijo* 
imperijos.

Tuo tarpa dnižiutua Airijos 
gyventojų reikalauja ravo ša-

VtaMngton, lapkr. &—In-
1 ternacijotuilėjc Darbo Koafc. 

rencijoje aptariniiin dūriui vn 
landų klau.-iiiui-. Kuikiuic at- 
Movai |iasiuio 48 ihrbo valan
das ramitėje, arba 8 valandas 
dienoje visose ėaly-*'. visiems 
diirliininkam- vi**»M- tlailsi ša-

1 koše. Sulig jų lai butų mūvi-
mum darlsi laikas.

Bi-t kili at-tovui prii-šiun-i.
Jie sako, jog šiandie darbinin
kai turėtų dirbti ilge-ne- tlar- 

Tw> valanda*, kad suspėti |aign- 
'minti lai. kų -unaikino karė 
, per keli* metus. Mitų alMavų 
t yra didžiuma.

Vakar S. <l«n|w-r- kalbėda
ma* irgi )«i-iulė 8 darini va- im- su numinti Ma-kvoje.

- Innda- dii-noji'. -Ii* sakė, jog, “Mes bite tukino laiku jin- 
Ameriko* darbi mokai gali iretigę sinti laiko* larytsi-nu.
daug įlarlrn atlikti, dirUlami Savu ralvnura nu-* tarnu* įra- ...... , .. .

’tik |H, 8 darais*. Jis p^uč-'Ąėję: pripažinti visa* šiandie •nm«' J* kurdo pantbri^ 
, ju. jug 8 valandų darbo išn*-IgjrvnųjMtiro valdžia* buvusio lattU^ P™* IUt 

Šnaras didesni- už 10 arba 12 ^. K((>i> .erimri- ------------------
valaralų. i jose; pąaaikinti blokadą Rusi- į"*". n*8«’'‘nti

“Suomija. KetamK UMt- 

. ja ir Ui-inra pilnai žino, jog

PtMbmtak, V&, lapkr. C.— 
Hieoo industrijoje streiko va- 

kiniui. lk-t vvrinusvls- negali ‘J“'1 ’ 'il 1»"'LvI1m' Aim-rikos 
Į-sl-T-ii kad tuo aūuika Imtų lMriw pildomojo
neebragiMi šalini irtatinmL“ baudteto laiškų. Fedcraeijoa 

• pildama uis komitetas praneša.
Ugą bosą. organizacija visomis išga-

organizacijos ir *“ prieinamomis prie-
įuooėmis paremia Mreiknojan- 
čin* darbininku- plieno imlus- 
1 rijoje.

Federacija atsiliepia j visas 
kitas unijas duoti galimų pa- 
šelpę streikuojančių darbi- 
ninku šeimynoms. Sako, kiek
viena* tam tikMai skiriamai 
dolieris tuojau* bos pavarto
tas kovojančių darluninkų nau 
dai.

Plieno industrijoje, sako
ma, streikas paliečia apie 400,- 
000 datbininkų ra jų šeimyno
mis. Didžimna šeėaiynų šian

die reikalinga būtinos p*M- 
po*. Reikalinga maisto ir Ira
no. Organizuotieji darbininkai 
ja* tari remti. Reikia dnoti 
joms ištvermė*. Reikia paro
dyti piė«o korporacijai, kad 
milijoaai darbininkų tikrai y- 
ra galingesni nž raųjų kapita-

Anglek*«ių 
iMatyntdavini* reprearatantas 
čia. Edgar ŽVallaėe, rako, jog 

tokia vyriausybė* atimta po
licija reiškia ne kitką, kaip 
tik ilgą anglekasių kovą-Mrei- 
ką. kad tuo tarpa kitaip Mrei-

TVMMagtM, lapkr. C.—Vy- 
■iaasyhč atsisako pripažinti 
irganizuoto darbo pasiūlymų 
tabaigti streikų anglekasvklo- 
«. Darbininkų vadai reikalau- 
m, kad vyriausybė panaikintų Į 
■injunetion.” atkreiptų prieš •«”« galima pabaigti j 48 
treikuojanrių aagiekastų vir- j valanda*.
Įninka*. Tuomet tai, rako,1________ __________ ___________ , “Jei ‘ i njtraet km ’ betų at- 
[Teitu laikn butų pabaigta* Saukta*.” rako tVallace. “tuo- 
treikas Moju* taryhosna. 'ntrt darbininkų atstovai ir ka-

Ceneralio prokuroro anie* *yklų vedėjai knoveikian* su
rotas Ame* vakar oficijaliai ei rinktų ir j 48 valanda* gaiš

intam klausime tų susitaikinti. Kitaip to ne- 
■atmainys ravo galima padaryti. Terians Mrei- 

■nirijaa, kail*mgi augžekasią įkas pirmiau nebe* atlenkta*, 
(reiks* paskelbta* priešgi- kol gebu* padaryta* sutarimas 
liaujant salies įstatymams. Į užmokesčio klansime.”
Ame* sako: j Rasi, Mreiko kl*a*imi įvyk*

“Streiką* peržeugia įMaty-Ibrat kokio* atmaino* po pir
ma. Kaip ilgai ji* tęsis mųjų trirate MdmmMjimų, 
riksim* teismuose. Disputo*' rarištų ra “injunctiou.” 
arpo kasyklų savininkų h-Į IM vyriausybė* užimto* po-

Amija Kritimu 
Stevyj

Londono*, lapkr. 6.—Ru*i- 
i* bolševikų valdžia bevieliu 
■legrafu oficijaliai skelbia:
“Me* gavome šviežių pagel- 

ą; Yudenič negavo jokio*. Jo 
rmijo* liekanos traškinamo*, 
o armijų apsupa mūsiškė kn- 
uotnenė. Pradėjus miestu 
nga musų nenugalima ka- 
oomenė pažangiuoju Ytuleni- 
> armijos užpakalin. Kituos*- 
ontuov Movi* mum* prielan- 
n*. Me* esame ant slenksčio 
idelio karė* laimėjimp. I*a- 
luti* stebėsi* tnu-ų žygiais.”

I “Klausykit. jų* prievurti- 
Įniai eeriato Yudeničo karei

viai! Raudonoji kariuomenė 
Įjos a|**upa ir prieš ja* kon

centruoja galingųjų artilerijų, 
šarvuotus traukiniu*, automo- 

I bilių* ir tankas. Yra vienų- 
'vienas jum- išganymą*—var
liu “pasiduoti.”

APVERKTINAS YUDENIČO
STOVIS.

SptagMA. DL. lapkr. C— 
Illinoi* anglekasių apskričio 
prezidentas Krank Farrington 
praneša. jog šio apskričio Mrei 
kuo jaut ir ji anglekasiai stije 
riai Movi už ravo reikalavi
mu*.

Farrington rako, jog ang- 
leka-iai nutinka Moti tarybos- 
na užinoke-čio reikale. Bet tn 
tarybų turtu nenutinka per
traukti Mreiko.

Ką tako Trodria Yudeničo 
kareiviam?

Geiringtorm, lapk r. G.—Ge
nerolo Yudeničo armijos poli
cija Petrogrado fronte labai 
kritiika.

Praariama, jog bolševikai 
grūmoja perkirsti Gatėino* gr- 
ležinkrlį, kuriuo Yudeničo ka- 
riuomenė turi atsimesti ant 
upė* Narvo*.

Viena Yudeničo urmijos da
li*. kaip praiieėatnn, bolševikų 
up*u|iunui |M-lk<*H* uplink upę

Londoną*, Inpkr. (L— Depe- Lnga.
•se nuo generolo Denikino' . - -------------- --- .
įžymima, jog tarpe -Imlių 17 LATVIAI ATMUAA UtPUO

27 d. laikotarpiu Dono ka- LIM4 PRIER LIEPOJĄ, 
ikai paėmę nelaisvėn .1.'.IMXi ---------------
tlševikų kariuomenės. Copenhag-en, Inpkr. 0. -Vo-
B<- to. gen. Denikino laisva kiečių-rusų kariuomenė, pri 

irių nnnija pnėinu-i neini- gulini i prie pulk. Avalovo, su 
-u bolševikų kareivių, -unkiųja ir h-ngvųja nrtilerijn
Palmigoje pažymima, jog 
i-dirnu vienn-kila bolševikų 
vizija ' ieimr-kitiir sunaiki- kariiiotm-m 
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BOLŠEVIKAI NIEKO NE 
DARO IA BLOKADOS.

t.i lu šalių tautų žmonių, po 
kari- -ugrižu-ių namo iš Ru
sijos. Mes tiem sovietam ■»- 
ėjome iKigeUsm lik tuomet, 
kūninei prieš juos ten buvo 
pakviesti v*>kiri-iai. angiai ir 
šv*slai.”

’ Nepramatomai sovietai

Apie sovieto ištVeriiM.- Č'iėo-

Berlynaa, Vokietija, lapkr. 
G (Raii angliškų laikraščių 
kon-.-|*imh-ntas|.—“Mii«ų įsi 
zicijn taikos reikale nualinai- 

tnyla nuo praeito kovo mene- ,4,, 
•siu. kuomet čia buvo atvykusi ..A- n).linilllalnu „mMJ VBj. 

Bailinu misija.” imžymėjo gJlhi Ta|kininkŲ blokada 
George-fSėerin (Tebiteberin).
m.vMo nraula-žimų raikalų hkti #
L** *iii • .*r**s *1 n* Irai t ,il‘uIlk.,H.

“Aš nepnimatnu musų vai-

kmiu-ara*. 'amini |io*ikalliėji- ’lę revoliucijų Vakarų Europoj. 

į '‘Talkininkai tiki-i nins »u- 
traškinti. *llet jie to nepado
ri*. Nrgab'-ilami pasiųsti ravo

Šnaras dalerai* už !<• arba !2’se Rasijo* iin|s*rijos teritori- 
vahmlų.

Jo pasiūlymas imdnula bal- 
ravįmni. Ir sumanymas atme
stas ilidžinma Įtaisų.

; SU SAUSIO 1 D.”8UGRĄ-

tas didžiai iatrre«uojara U**Ą- i.
aut nki iHį fc

jos; p:i-ki-1l>li bendrų numesti- R’,"US- •

j jų; «lwn*>bilizni>ti įsius armi- . _ _
'ju* buvusiose Rusijos im|s-r»- •>“ >r li-tuva |iilaai žino, jog . 
'jo* teritorijose. Pugalian* me* *■ Denikino ir Kolėako Inim*-____ __________ 1 ra Denikino ir Kolėako MmĄ
apsiimamv prisiimti narijuua- )••"« pm-iboigtn jom* laizvtir 
lės buvu-ios imperijos skola*. • "epriklauramybė.“

“Tai MbTt*' ir
r

atmeM* 'torius llinrs [mnešė, jog ra.
Palengva taiko* ratartį *e- sausio I d. vyriausybė sngrą- 

natas po visų trūkimų praleis žin-ianti geležinkeliu* ntznl 
taip, kaip ji yra originale. jų savininkams.

I

Honolulu. lapkr. C. — Vie
tos japonų laikraštis Rliinponli 

I praneša, jog Ja|M>nijos vyriau- 
.sybė per sekančiu* aštuonerius 
uietu* naujiems karės lai
vam* pripažino išleisti *824,- 
(lOOJMMI.

Naujų laivų -kaitliun ineinn 

!44Umtl tonų karė* laiva*.
• s————

PASKATINS AMERIKĄ AR 

MENIJOS REIKALE.
________

Londonu. Inpkr. 6. — 
riunsi Is''. r* ‘ — ;■*

• Vy- 
riausylM-s nt-tova- parlntm-n 
te, Bonar Ijiw. pranešė, jog 
Anglijo- vyrinusyls- |mklau 
-innti Suv. Valstijų, kūlei 
nieko neveikia Armėnijos 
knle.

Sako n 
r-inn!
• tart
Armėni

nglų
Ii S

k
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to- 
n-i-

pa-

KAUJAS SUMANYMAS PĄ-.uun*. grieuakelio siutinu ir, 
BA1RTI UDCALĄ BU -teritorija tegu bu* iaisvn*.

*mwi -X Laisv** uoMa* jirrkybos
---------------  reikalais tegu Ims visiem* 

Klaarima* a|Aariama* labai svMimšaliaiu*. lygiai kaip ir 
rimtai.----------------------italam* ir vietos gyventojam*
—— tie jokių pritslinių mokesčių1

Paryžia*. lapkr. fi. — Kml arlia |«reigų.
pabaigti reikalą ra mintu1 4. Kiekviena* pirklys su į,,,
Fiume. nž kurį pakelt* tiek būvu im-tun turi Imt įleidžia- 
daug trukšmo Italijoje, ma- Is- |m»;Mirtų ir išleidžin- 
Prancūzijos premjeru- Cle mn« Im jokių trukdymų, taip- 

menreau apsiėmė liut taikiniu- |mt visi laivui Ih- jokių truk- 
ku ir pagaliau* augšč-inusiąjai dvmų gnli Imt iškraunami ir 
taiko* konferencijų* tarylmi prikraunami 
|ai*iuly* pri|iažinti -avo de- 
vyni* posmus, katrie priešgi i 
niauja prezidento M’ilsono ke.1 
luriolikai taiko* posmų.

Kalbama, jog *a tais devy
niais posmais sutinkn ir |int< 
d’Annunziu. Nes tais |si-m:ii» 
išreiškiama |iaėių Fiume gi- 
ventojų norai.

Bet jei kartai* Ruv. Valsti
jų ir Italijos atMovai nesutik
tų su tuo nauju siiiiuinyii.n.1 
tuoim-t Fiume klau-inui- Imtų 
pavestas nptnrti pušiai tautų 
-ųjiinmi pirmųjaiii jo- -u*i-; 
rinkime.

Štai tie devyni posmai 
Fiume devyni posmai, su 

kurini* sutinka d'Annunzio. 
yra sekantieji;

1. Sutinkant sti Fiume gy
ventojų plebi-citu. utliktu -pa 
lių 3*1. 1918. miestas -u 
sum.s prieplaukomi-. grb 
keliu stotis ir teritorija t 
Įs-ri-ina nb-oliutėn Itnliju-

Ku

K In

i ■
iin

kokių katu pa- 
tinkainn prekių.

5. Snn*leliai< lygiomis tuin- 
doja«i knip savieji, taip sve
timšaliai.

fi. I'žtikrinamn- asmenini* 
apdraudimas svetimšalių ir jų 
mm-avybių.

, 7. Pasitaikius karei, visi
^svetimšalių laivai uoste sek
vestruojami Im- atlyginimo.

R. tieležinkelių teritorija, 
prigulinčia inieMui. svetiinša- 

luti naudojasi lygini knip ir 
uostu.

!•. Vi-i pn-kylsi- Inivni. 
siniulie iižregi-truoti Fiume, 
priskiriami prie to meto.

Italija priešinga, 
vyriausybė 
priešinga, 
virai pilnai 
•*tų ir uostų, 

neturėti, kn- tni 
iulonit

Va
w-

Italijos 
|s>-imitii- 
knd arlia 
guuli mii 
nei to 
imli- s 

Nui.

n

i

—; ja. nratmainyto*. Tečtaųs Ipi- Toftaus CVari* 

*-'•—^7 ’iTirikmini'-illiiriiiilijag įį ssrrįrtri pi . _
turėtų Imt pakeisti. Praeitų taikos tarylioraa sa talkiafa- 
imiasurj sovietų respublikos kai*, sovietas gvarnntuotų no- 
gyvavo luitvijoj ir Ijetuvoj. v<--ti jokio* bolševikų propa- 
ėinndii- ten gyvuoja įmitusios gnrblu- svetimose šalyse, ypaš 
gvardijos valdžios. Mes aplei. Amerikoje. Nes Ru-ijo* sovio- 
daaae tą vakarų frantų, ne* ri-i***’’** labina- T
»ų ravo energijų t arėjome ra-j’1* brangina Ameriką, i* kat 
koncentruoti prieš admirolą ‘į1“*5 *•“ ek.mimiinšs pa^ir- 

Kidėakų. kuriu armijų l<ai-- **• 
ginui naikinti. | * 'ieta.. I.- kitko, apsiima

'duoti koncesijų svetimų šalių 
Nori UikintiM sa Pabaltijo, kapitalam- ir tni Inlmi libera-

‘Ti-čiaus, mes norime tai-; 
s su vakarų haltomi* vai -1 

džiimiis ir šiandie tuo reiknlu 

jau vislaimi- tarylsi. -ii H-to 
ui ja.
“Mes ni-ntakuojaiiH- |iurnlx- 

žinių mažų viešjartijų. Tai da- 
rolne prijuižindniui (įgyla- tų 
viešpatijų darbininkam-, kat 
rii- ten |«ily. guli rūpinti.— -n- .lidžimna pndMnnii. karšti ir 
vai* n-i kala i-. Me* neim-gino- energingi šalininkai -ocijalėa 
nw ir ncmėgin-iim- niekam -u revoliucijos.” 
prievarta niitini-ti konmniz- Pagaliau- komisaras prane- 

t1*1- -ė, jog Mivii-tn- liaigii}* daryti
“Tos sovietų re-publiko-, santarvę -u .ln|umija. Pasla- 

-katro- gyvavo kitimua-t lait- roji gauna kon<-e»ijų Siberijo- 
vijoj ir Lietuvoj, buvo į-t<-ig- K-

li'-mi- sųlygotui*.
Bet talkininkni tai visa iff- 

noruojn. Jie tikisi sovieto* 
griii-ių.-.

“Tn viltis tnšč-in.” ‘ak,, f*i- 
ėerin. “Ne- musų armija kas- 
dien -ymiui stiprėja. Kini šiuo 
-i-zuiiii iš niit-ų mililnrinių mo
ki I-Iii išėjo naujų -ąiMnui “rau
donųjų” annijo- ofieierų. Jų

KAI KURIE AN0LEKA3IAI 
DIRBA

1

eitiem* 
•Ii -nko, 
-a va-tiu 

arba 
po-

Harriiburg. Pa.. Inpkr. 5.
Vnl-t'iii- ku-yklų ieil.:dų d. 
pnrtainantr apturėta žinių, j.•: 
Lai kuriui' minkštųjų anglių 
k*«ykl<>se dirbama. Darbai -u 
pirnuidii niu atnaujinti kabyk
lose peiiiotim-e; TYiitniure 
land. (Il-erne, FayMte ir 
im-ri-t. Po tliipiltį dir 
Itidiniin ĮMiviete.

TAUTŲ SĄJUNGOS SUSI- 
‘ PA-RINKIMAS BUS 

RYŽIUJE.
Paryžiui lapkr. <». 

Iiia-i* tnulų -ąjungof 
kinui- įvyk- Paryžių 
Taip vnk-ir nuturi- i

Pir- 
-u«irin-

I

i

ir

Si teeinu*

l

ta- tanių -ųji
Bet (Temeni 

ri i Fimue. J
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2 DRAUGAS Kct v i rtadicnis, lapkr. 6 1919.

gya,” reik jų, atmokėti. Bot 
kol kada jų atmokėsi, kišk tų 
nuošimčių dykai i.Mmok*. Gi 
užlaikymu* tainyčio*, mokyk
lų*, klebonijų* ir seserim* jm- 
gyvenimų taip jau lėtaoja ge
rokai. Gi dabar vitur bei ri
šame tokia baisi brangenybė, 
knd nežinia kaip taiirioukti.

žmonės patys pamatę ap
linkybių baisumų, susitarė 
mokėti mažinės duoklė* vieto
je senovė* šefių dolierių, vie
nur aštuonis, kitur <h-šiinlj, ki
tur dvylikę dolierių į metus, 

'(•erai Imtų, kud ta mokesti* 
butų visur vienoda, būtent 
dešimts dolierių, vietoje šešių 
ir astuoni dolieriai, vietoje 
penkių.

Parapijos užlnikyine paė
mus: nuošimčius, nlgns, anglis, 
šviesa, įvairina patabiyaaua, tai 
net idaukai dojari ant galvai 
kuip reik mokėti. <l ėia airies 
-i- inkluu-iu ur yra iš ko ar 
ne, tik mokėk ir gana.

išpildyti ndatckliara* prie 
|M»|rta-tų jiarapijoje iarigų, 
kartas nuo karto yra daromos 
įvairius praiimgus. kaip va: 
koncertai. |s-r»tatymai, išva- 
žiavimai (pikninkm), įmurai 

;ta-i šeimyniškos vakariem-s.
Nuo lų pramogų jmsiwki- 

iihi dikėiai priklausu jmrapija* 
stovis, jos |>asisekimas. Tos 
pramogos jatriseka, jei visi 
parapijiečiai, supratę n-i kata 
svarioj. įtarkuoja-/ iš vieno su 
kleluuu ir -u |m ra pi jos ko
mitetais.

Tiesa, yra lai juisišvenliuio 
reikalauja' dariais, ta-t tai yra 
prakilnu* ir Imtinai reikalin
gas dariai*, ir geros valios žmo 

Ujama Anglijoje, Francui jo , ■*>'** uoliai tai nuosekliai až ju 
j* ir Amerikoje. «r imasi.

Tame raita yra kaltais apie >^«i"k-i j-rapijose
■arijo* Mantikių* ra ritmui, l^unng*. jvyko. Įtaravau- 
Iriitni*, apie bulševiam, ir'* ’M k-n*-*-* ‘““P

“DRAUGAS"
urrvvjunAJi dar-t ntrum

D»(l> M
DVLAtUA* r<IU4UIIMU (MK •*-

or ui

umvi; *.itau*i mex*a«t*- 
“DRAUGAS” 

Um Unlhtl ta'hirua B.-«k Mta «riua 
P* UI L MEKAI <J» KAIX A;

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St„ Chicago, III. 

tcMm, ui«

KKolčako Politikos.

B Omsko 2-*i rugsėju išėjo 
tini*, kml (Vnlrnlv Tautinio 
Aprigynim,, Tarytai (1',-nti-n- 
hūj Sovict Narulnoi ohoronv) 
Vladivostoke išh-i.io atvirų 

raitų ii*oms politiškom* par-

—a Mpninioj* Av. Rašto į ginčų. Av. Raštas ne- 
— Bukim gamta* mokslų. Apie dalykus paly- 
B tinčiu* tų mokslų Av. Raitai kalba taip kaip 

___ išrodė žmonėms tų laikų, kurinėse Av. Raštas 
tajsi surasi tas. Jis vartoja žodžiu* “Saulė už- 
iokėjo ir anai Iru rii” delta, kad souovdjo šmo- 

kad Bitai rodėsi buk saulė kyta ir Mdžiasi šemyv 
Nip ir kitam, gamtas mafado Mytuooo.

Dabar rimti mokslininkai jau atskiria kelis 
ir klausimus vienu* nuo kitų, kuriuo* ueniaus su

painiodavo j krūvų. Pirmutini* klausimas yra, 
i* kur atsirado gyvybė ant žemė*. Antrasis, ar

V;
“DtAUCO" ENTCTNE .

Galite gauti.

• ToMmr. • fMMų Bmų 
’TANlll MBIAN

'BuuM. • •”

Pr. M. Jura*.

Kaina, Sfc.
Jų galima gauti taijijiat ir jais Ijetuvos Vyčių 5-tos kuo- 

'!*>• ingnliotinį p. S. Murvikų. 170(1 \Vahansia Ave^ Pbonc

{vainos pašiuro*.
(Senovėje viri gamtininkai mintijo, 

kiekviena gyvuolių rųšia takia jaa buvo paaug
lio jaudrioje, kokia yra ir dabarDevynšoUktsNi 
šimtmečiui praridedaat ptuacaaaa Lamarek 
išreiškė kitokių jmžiurų, bet apie 1830 matas 
ji skaitėsi visiškai gamtininkų atmesta L. 
taip išbuvo iki 1839.

1ei« metais angis* Cliarles Darvin išleidei , .. . i--- —* -■■•i i* •-* ——-
kmgų vardu Origin of SjsTie*, t. y. Veislių!0'-“*1 bv* daugmasi auga ų Im gyvuuhų W- Mi(|u<h. .-,)9|. chitnlgo, |||.

i, r.., ?v,...„Ų m.į--K 1 cra.iv um - .. i. s-srss's.-*4 •> -1 ‘ -...-1ta, ta-t per ilgu* laikas ji išsišakojo, kaip K*"“"*10’' knauri-s u. laukimų. Ketvirta* 
usslis beaugdamas, ir iš jus vienos i>«Mdarėk,MU’,,n** 

lųšių l ųšvs Im veislių veislėm 1871 m. Ui J>« «*ka* <taug.au ktup tik istolmle^
put* C. Dnruin'a. išleido antrų knygų, v.rdujku"~- pmktasi* ktausmm* jau ne-
tta-eeut of Man t. y. Žmogau* Kilmė, Įvir-jl1"*1?!? ?"* K“"*? “gį* " I*1??

tindama*, kad ir imaipnM kanas yru taip ndaaao*: ar nv. irrttaj aiiuitpr. ra-
jk-unari I i y*tę šemesaių gyroolių. ^ITOD<witt, kHwil( kUurimu* nuodugniai Bdė-

Tikėjimo įrišima* j gumtiuinkų gintų. Iii ta* turėtų jmrnšyti ketaria* stori.' knygn«.
Dar jiri.-š llara mui apgarsinant antrųjų kny-'il, 'M !»"■* *tambiiKMU> dalykus,

gų vokiety* K. Ilaeckd 1870 m. jnu rašė: MA- Mlfittaė Mta
|ūe žmonių veiriė* pradžių ir graialagijų“ •. - ■ , ....
šame tvirtino, buk žmogų, yra kilt* ii bei-,. AP* devyniolikta
.lž <.ne* ir buk Hventasi* Kaštas sako nrtie^b"n'tnrP'0 l“*^^ ' J**1* gurnas

a pi,. aiiMigau, sutvvnmų. Atsirado taip-gl 8v. 
Rašto apgiuėjų, sakiusių, kad nei žmogus ne
atsirado iš lieždžMinė*, nei šiaip gyvuolių ar 
:«.galų veisles, nesikeičia nei nusidangina. Tie 
8v. lūšio ujigiitajai naudojosi jirieš Haeekel'į 
ir /> {nuritėju* tais pačiais faktai* ir prirody- 
,ieiis, kuriais prieš DCIU metus gamtininkai 
buvu sunaikinę Ijmuirrk'u jtažiuras.

I i llacck.-lį ir Darvinų stoju daugeli* pns- 
umkriių žmonių, kuriem* nerūpėjo tiesa, o tik 
■rikėje tikėjimų griautu Tikėjimų ginti šoko 
iai|>-gi dideli* įkaičius žmonių nedaug teišma-

f

Kai* linkėjimai* a) į tėvus; b) j pačių ir vaikučiu*; e) į 
broliu*: d) į Mseri*; e) j gimines. Rašantiems laiškui 
į l.b-tuvų |M«iulinainc jų įsigyti. Kaina vieno............ 10c.

PAVKDCBLŲ -
n) Atminimui Pirmo* Komunijos......................... po 15c.
b) Atuu&iuiui l'irma roam  ........................  po Uo.
e j Atminimai Ažiubo ......i....•.••••■*••••••• pų RBA

- Jie yra ra tam tikrais atspaustais žodžiais, karių tarpe 
galinu. įlasirnsyt'. kn* reikia, atsižvelgiant į žmogų ir vietų.

1

>

'tyra ii tėvų: augalas ii M-klo* kito augalo at
vesta*, gyvuolys ii tėvo-motino*. Daagrii* ai
maningų bandymų jmdaryti gyvybę i* negv-

, vo* medžiagų* visai neparinekė.

į Esantieji itatar augalai ir gyvuotai turi 
. g .bumų taikiai. savo prigimtį prie aplinkybių . 
i ir reikalų, bet mokslininkams dar neteko jai- ’ 
matyti, knd ii to gailumu butų atsirado*. nau-' 
ju veislė gyvuolių arba nore augalų. Dviejų < 

.{vairių veislių bendri vaikai būva nevaisingi, 
puvd. mulai. Labai tankiai mainyto kraujo vai-, 
kai susilaukia mažų, kuriuose ateina uja j.ry-

JAU SIUNČIAM!!!
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi- 
sirins gerai žinom*. knijn lietuvių ir kuri* tarnauja lie
tuviam*. jnu siunčia jiinigus į LIETUVĄ ir į visu 

kita* žali*.

kiti juos užvanlija. feruusc 
tie-siog ajiriiriakė lenkt y niari
mą s.

Dauguma parapijų jnu tarė
jo gana paarinningu* Imiarus; 
dar Aušros Vartų jmrapija 
tVedridėjr nriuiėjo jmrajnji- 
nio kūnu-, o tik |ric jo ruo
šimi.

IVestritlM-čiai. Aušros Vartų 
ti *u Rusija m- taip kaip su |>nri>pijouys, .Kimino jutsilikti 
talkininke, ta-t kaip su užkn nuo kitų *av<» Itaaaro |*-lnin- 

T<«lel Rusijos gilu*-, ta-t -dar žada kitus net 
i* jo* talkininkėm!, pralrakti. Jie nu užsibrėžė 

m-uutžiau ja-idcių tūkstančių 
Toliau raštu* kritai nj>i<- gryno |*-lno.

yra dalykų jmliečtančių ana*.

Centrai,- Rusijos Apmgyni- 
■a Taryba kaltina Taiko* 
Kanfrmuijų. kad aridaust 
daaaa Rnrijo* atstovų, jatvir- 

įvairia* noru* alridnli*i 
ti, einančiu- prie to. kad Rn- 
rija taptų suskaldyta. Taiko* 
Konferencija, ginti, npseinan-

rianta šalimi, 
kitikėj!, 
■yksta.

Pram-uiijo- atsitraukimų iš.
Odeso- ir ajii<- kitu* 
mum- nijiinėiu* ttalvku*.

Minty* išreikšto* i_____
atvirame Kulėnkinių ru*ų ra- jdrattgijiu stojo iš vieno 
šte yra mum- m- naujiena.' kieta,mi, 
Senui žinojona-. kati Kolėaki- .dirkn. ir

Jei iki galui islaiky* kaip kad
mažai1 už*il*ėž--.

I kml atsiek* Karo tikslo, 
šitame I Iktbar

nė. Kurijos diploliuitija ne 
norėjo ir la-uori 
neteisingai ilgui 
mų tautų.

Mitų utritikimų 
tik dėlto, kad jiatyrėnic. kn- 
aiškiai ir viešai išreiškė ta- 
Kolėako kurioi* buvo
numanu i* jo a|m*jiinu.

LaiMco Uhnuka* jM'lnv' 
Thr N«*u Y<»rk T iine. 5 .pa
lių 11*19 iii. jh> vardu llu.-iuu- 
Accum- the A įlies (t. y. Ru
sai kaltina talkininku').

oaitaių apie gamtos mokslu*. Visoje jiasaulio protėvių yjmtyta-s. Jeigu tat ir yra wta-| 
Imaražtijuje ir knygom j«*idare pilnu ginčų lhĮ *•> tu. ji Įvyksta'

lį-ie imugaus kilmę w bcadžiom-*. Daugiausiai . 
liksuo tame ginče darė Haeųkeii* ir penmešen- 
li.ii tikėjimo priešai bei mgnmtininkai tikėM- 
t.«u ajigim-jni. Besiginčydami žmeaėa F _ 
|.riraš<'.. To viso negalima perskaityti ir nerei
kia, ne* tie raštai beveik viri menko* vertė*.

AlAyriau gitabM taBrina o* Rb^taBi
Drauge *u tuo triukšmingu ginču ėjo kita* 

tumu* gilių gamtos mokritninkų giafa* Dar
vino įniro gražiai ir gerai išreikšta spėliaaė, 
ta-l prirodymų nepriteko. Vieni gamtiniakni

•|*uip Irtai, kad dabartinis mokslas negali ap
imti mvo prityrimu.

Tečiaus gyvų daigtų (augalų ir gyvnulių) 
b^^M jahnmna prisitaikyti prie aplinkybių yra taip 

* dideli*, kad gamtininkai tiki, jog per neaje 
sakuotas laikų ilgybes gyvųjų veislių skaičius 
LaUfti potlklėjo.

M* Itam. kfak buvn vririių pndštaja.
Jeigu ka* sakytų, kad pradžioje bar* dvi- 

trys gyvuolių ar augalų rųsy*, o laikam* bė
gant iš jų pasidarė šimtui t ak it ančių dabar 
humčių rųšių, tai datartiai. mokslas neturėtų 
prirodymų, kad tai naišroa. Faktai, kariai* 

. auudojnri gamtOg mokslas toli neriebia prie 
___ j-*1* kad galėtumr tvirtinti, jog viri gyvuoliai

daug aiškesni* negu buvo pirm šešiasdešimtie. >*• viri augalai yra kilę iš vieno bendru gyvu 
metų. .kamieno. Bet nėra nei faktų rodančių, kad taip

italuir rimtasis mokėta* jau atskiria tikėji- ųrituvo, artai atgalėję būti. Jei ka* klaustų, 
.uu dalykus nuo gamtos usskrio sjrėliojimų ir (Daugiau bu*.).

Pranešimai iš Waahinftono. 1 tarroa (ofMtria lietam*
jo* Aukštuolaiti*). Ai* paafcuti-

■šiandie Eki. Komitetas gavo, valdžia susekė dvi lenkų slap-

tni galima tikštii*.

viso* katalikiško.
*u

a-rtiiniuti kun. F. Ku
li komitetai į <lar-

TODĖL SlUMKITE DABAR. Neleiskite *avo vien

genčiam* įmetanti.

DEKITE l’lATtil.S TIK SAVO JSTAIGOK.

LAI J CM. PDiiUAI LUMRBA 6 PBOCKHT4.

Cmtnb
n-M CraalL.

Lietuviu Laivas

Kurie dar norite j**ių*ti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuejana riųriute, žemiau paduotu adresu:

pamokėta už perriantimų kakao Ž pėdų ilgia, 1^ pėdų 
pločio ir IU pėdų gilumo užmoka nevien ui peraianli-
mų .bet ir už afriraudų ir pristatymų iš Bostono į bet
kurį dalį Lietuvo*.

Hplauks Lietuvon
Lapkričio 15d.

; valdžia auaekė dvi lenkų alap- 
Iti organiiaciji prieš Lietnvo* 
'valdžių. Suprantama, jo* liko 
1 išvaikyto* ir vadai aukunšti ka- 
i k'-jituan. Išgirdę apie tai .VU- 
i niaus lenkai tuoj pasiryžo eiti 
aut Kauno, tat lAetavo* val
džia ir Anglijos atatovyla- juo* 
l*-r*i-rgi-jii, jog Lietuvo* ka- 

I i iuouM-1*- yra jauureugu* jim* 
“priimti." la-nkučiai ueišdrįim 
artinti,-* jirie Kauliu, ta-t. iš 
keršto, matyt, jraleido gandų 
*|audoje buk jie Kaunu užėmę.

Kun. Žiliu* i* Kauno rašo: 
“ta-uk.j suokalbiui prirš Lie- 

. tuvo* iridžių nenusiseku* ir 
I | Vilniau* trakai snajiu* nuleido. 
.Į."ittnėin atstovu* neva taiky- 
, tu-s. Kokui čia gali būti luikn.’ 

Kraustykite* Įmik i* Lietam*! 

Pavojus praėjo, išgelta-jo 
iuu*ų rituarijų susiartinimus 
*u Pabaltijo* vatalyta-iiūs. To 
ir toliau* reikia taikyti,-r. Kuu- 

iL kiaušio*,- iriuodo*,- pagelbėjo 
Ii mum.' Angliju, puskcltabi'iia de 

Suvalkijoj. tr.<-i'i Lietuvo. nepriguiiiiy Is;, 
juo- u Apie slaptų'ia* lenkų orga- 

leiikui niiuicija*. la-iikų rėdo buvo jaa- 
’uę tie* k<.a b-ukum- Ijetuvoje. l’ary 

•• •*'■-' iiujr ir visur kttr kitur skverb
ti- i Ir 'ui ių orgauiui’-iju-. k 

•ti kožynuatuia* vietas it.
- •............. vuali Į i-i..."il

o l»-t i dt'orgauuuoti. ut 
. Lietui oje litu įmintu

iš Kauno kalri-gramų. kurioje į ti orgnnūariji prieš Lietuvos
praia-ša. kad Vergota'-o (rusų-1valdžių, (suprantama, jo* liko
vokiečių) |4<-šikų gaujos elgia-1 išvaikytos ir vadai sukunšti ka
si Lietuvoje nežmoniškai. Lie- i k-jinimu Išgirdę apie tai .VU-
.tuvo* gy v<-ntoj*i pasiryžotėvy-{ riau* lenkai tuoj pasiryžo eiti

im; iiuo jų apvalyti ir energiš-'ant Kauno, ta-t lAriuvos val

l,ų. (,i .ių veiklumą-, tar-i. bi-
I

jiuliuusuoti eių: kidcklUnja. 
skriaudžia- tugina viena* kitų, kaip vie-

|»U/.%illiliir ' M”“* ' 1

siuiii. .liirliu.

kima- yra aišku*.

kai juo* muša. Kuršėnų. Jonis :džia ir Anglijąs atstovy ta- juos
kelio ir šu-duvor upieliukėse lie- iH-rsergi-jo, jog Lietuvos ka

ni* tuja...
1‘aataruoju laiku lenkai iin-

vėri veržęsi jier demarkacijos
linijų. Smarkn* paripriešiui-
ma* Seinuose, kur krito keli
lenkų vadai, a|»ygard<M dvari-
uinludiai. ir sumušimus lenkų
lierritų savaitę vukanm*,- nuo

llatesuių iuformacijų galima gauti jia* :

LENKTYNĖS; CHICAGOS 
LIETUVIŲ PARAPIJOS NE 

PASIDUODA VIENA 
KITAI.

4a

B
Vilkmergė*, kur jų ujii<-17 kri

luliai įsiverži-lius smulkiai *u-1 riuuueuė yra |a*ireugu> juo* 
-uėiiu- <laug ginklų, “priimti/

iiinuiiieijo*. arklių ir kitokių!artiutu-s prie Kauno, ta-t. iš
iiiu^r ir • • lx-nkuč-iai ueisdrįiio

to ir ajae ūU sužeista (niusų

i
viena* sužeista*). juo* inipubk-

dirliunt. |au*irv- ,naikių.
I

kerštu, matyt, jraleido gandų
dvarioje.

IM

ta-t nėra kuomi

fotografijų generolo .lu'sio- priimtų kobmijoM- n-zolnuijų,

ė

|

Vardu Finansų K.anirijo*
*|nudoje Imk jie Kaunu užėmę.N|«dio it d. Raseinių gy vrn- 

to rai vrstsidieč-iai. <tarlHi<*'lojai sukilo prieš Vokiečiu*, ke
is i I--IIU ir iie|m-iduokit lėtų jų užmuš.*- ir daug sužeidė, 

linktinė-e kilom- lait-npijom-. Lietuvos valdžia siaučia Im
kit!•— ••

Kum Žiliu* iš Kauno rašo
la-ukų suokalbiui prirš Lie-

tuvo* valdžių nenusiseku* ir
t

Amerikoje kurstau Uetuvos
valdžių, kud siųstų Am<-rikoii
savo Finansų Komisijų reali

! ’iiioiiM-nę Heduvns ir l'um-vėrio
V>ndžiogala (K mino up-kr.) liukui ir |wrvikuluvu. knd vo

Mii-ij -Sll.-klele
i.iid Iii- IM-Ieiulieji

pili I kii-ėiai ir
* Kamai į 

turi jan-rnę j n<-1ai*i<; jų sėbru
įmuktų iš I jei ui o*.

• u*ai tuojau* pusi
i
Vilniau* lenkui snajiu* nuleido.

zuoti |«'kol*. Pinigui Ijetuvai

Sinm-ia atstonui neva taiki-
Imi šiai n-ikalingi. IJetuva skn

1

laiikai. durniumi garite* šo
kų. tuojau pradėjo rinkti an- 'dj. |u-ižmlėjo nesiveržti l-irtu-
ki.-

«•<
*mdnimingie*ii‘in'*:

kiulisitiių ii
įniktų.l!

•vie— i<-n kol lietimui kariaus *u iu

ties. Kokiu čia guli būti tuika
Kraustykite* lauk i* l-ė tum*

i

lų neturi, tat ir )>inigii dalia r
nėra. Savu* |iiingu* nori leisti

i
Pavoju* praėjo. Išgrlta-jo

mu*ų rituarijų sustartiniuui*

StockboliiM-,
mokėti už Icidinu).

*u Pabaltijo* valstyta-inis. To
Siiintinui* komisijos Aineri-

kitų valgomų '• vokiečiai*, ta-t savoduu- ir toliau* reikia luikytie*. Smi
lųjį žodį sulaužė: sjmlio 22 d. kiaušio*,- luinojo*,- ptigelta-jo

kon užsitraukė vien <k-l kriziso
ministerijų*. Snfoniinoti Kon-

<lžio. gaivu* Lietuvo* Militarė*

l’a- mu- niekas kelių neini-
o. nor- valdžios buvo. įsako

ma. Mat. anot
ilziu. tu ridama
rnitininkų
tumu

žmonių, vul
uzti-nkuniui

galinti !-akyti
Jioprry. ta-t jo> kiaušy

t i nei* -a kiutlm- vi-ism da-

’li.

K. kam ne.

Manam pole, •• 1 •

ju- iH-ri jo j«-r demurkm-ijo* Ii mum* Angliju, puskcltalama de
Illjų lo• \ išty<-in Suvalkijoj.
tai Lie'.livo* kareiviui juo* vi

tarto Lietuvo. iH-jiriguliu. Ir;,
l
lirijinį Kabim-tų n< -i*<-kii. tni-

Misijos Amerikoje. Fotografi
irirašė. jog Setu Mcla-an įnešė

siškai
rentai

SIIIUIIM'.

tšini’iiui .

Airi

l

ii

Dutair b ukai

nvo knriuoiin-iię
s-- nrdiuii

ur
I.

ii

Lw

%

gi reiki - maišyti.
ja iiuiiuta pulkininku unifoiiiH*

Apie staptų-ias lenkų orga-
.V jau ketvirta savaitė kaip

je. lies jisai tuo taiku buvo <tar

Srtiatnn n-udiueijų iš \\uler-
.ietuvių Tuu-Imry. Coniu. nuo

iiixa<-iju*. la-ukų rėdo buvo įsa-
kyta b-ukuin- Ijetuvojc. l’ary
z.iuje ir visur kur kitur rkverb
t t lietu.

-ti k>

I

Kailiu- |>akvie*ta
pulkininku. Is-t jam le -iint A

tiško* Lygos, skyriau* 11. Mi

esnn išaiš- inerikoje. šiomis diviiouii* |ia-
nėtu* redaktorius tintum, jog

kinti Amerikos lietuvių šauti- siekė tau* pranešiina*. kad Lie-
kiu*. Tiktai jie ėja apie Ame- tuvo: valdžia jį jmk- b' į brigą-
likos lietuvių jadejioti nuirai

ų orgauiuieiju-. kų žino. Dii ar tri.« stambias
uu Ul> lietus n. klaidu-

Vest ' .' I'ta
brauti

llill 141 m
u r

tau y tu padalę dėl tų

•J

p

i U
**♦ 4

J. J. Bielskis

f’e. <<

turėjo Imti “Lietuvių Tautinė
Sandaru.”

Turime jkui įlieti, jog me*
neturim t»t*e* ganitarijų
vardui tuaėnyii, vadinam* taip.

»*‘P > 11< ai* uz-iiailimi.Minė.
<i raulinei ja

jia- .ini ta “('oiigtessmiuil Kee. 
unt.” nigaėjo J(> ,|. Ten sako: 
"l-oeri laidgc No. U. Lithua- 
iirnii eatioiial L'*gu< <-l Am*'i-

l. J B.

taug.au


t
mis, lapkr. « 1818.

Butą laikų, kada Detroito lie
tuviai katalikai sau saldžiai 
miegojo bei sapnavo, bet atėjo 
laikas, kada ir musų kolonijoje 
nejuokais pradėta dirbti lėtĄ- 
nės ir Bažnyčios naudai.

Seproialj bu* pažymėti, kad 
vatinė* koloaijoa lietuvius ii 
budino bei' prie veiklumo pa
dėtino galutinai atvykęs čia 
klebonauti gerb. kun. F. Kentė- 
Ra.

Anų nedėlditaį įvyko vieti
ni* parapijos liertaini* susinu 
kium* Atidarius suriri tikimų. 
vMtoa Mtoium itonto ngnr- 
tg it dabartinio umterijalio pa
rapijos stovia Ir ka* paaiMcė- 
jo! O-gi štai: kun. F. Kemėšis 
parapijonam* pranešė, kad pa 
rupijos skolos paakutiaiai* sep
tyniais mėnesiai* sumažėjo čie- 
lais keturiai* tūkstančiai* do 
lierių. Kusi rinkusieji tokių nau
jienų išgirdę, labai stebėjosi ir 
džiaugėsi. Kad atsikračius 
y|mč nuo tos rųšics skolų, ui ku 
ria* įvairias sestimtsačių bau 
tesą lupa labai augštus nuomm 
čia*, lietuviai katalikai nutari- 
visi |>ugal išgali* skoliuti jiara 
pijai piuigus visai Ik- jokiu ar
ba ant labai mažo nuošimčio.

rimą namų ir gražių mokyklų. 
Hssms pavesta nupiešti airiu 
Mtai Baidokui U Cbieagu, 1U- 
Čia visi lietuviai katalikai dru 
šiai tiki, kad jsigu pette.
Kemėšis panorės ir aat lobaus 
tarpo driroitiečių gyvetto be* 
darbuotis*, tai netik kad para 
pajinių ritau greitai nelik* nei 
gMsatoa, bet ir ttvyta Ustu-

F.

Lietuvių katalikų draugijų* 
bei kuopos gyvuoja tokios: 1) 
Av. Jurgio, 2) Av. Auteao, 3) 
Av. Juozelio, 4) Lietuvo* Duk
terų, iį i*, h siiaii era, «) Av. 
Otaa, 7) & L. R. K. JL 171 kp. 
(tari, ačiū pasidarbavimai F. 
Gustaičiui ir kitienas vriktes- 
aiem* nariam*, turi jau apie du 
šimtu narių), 8) Darbininkų 
Hųjungc* kuopa (saro skaitlin
es tari darbštumu, aaut jo* ptr- 
miainko H. Cibuiririo iiųitari- 
mo, visus vietiiuu* socijalistų* 
ir komunistu* “suvarė j ožio 
ragų’’—), 9) L Vyčių 79 kuo
pa, 10) Tautu* Fondo ir Rau
donojo K. rotu, skyriai pirmi- 
ainkaujant p Nadkui savo už
duotį atlieka |mikiai, 11) Mote
rų Bųjuagos 54 kp j vietinių 
moterų gyvenimų žmia inešti 
kų tai naujo, prakilnaus...

Viso* viršminėto* draugijos. 
-|Mgal savo išgak'-s ir supratimų 
nuoširdžiai diria visoomenčs 
naudai, o Lšuosyls-s fargų 
skyrius, po vkd. p. Panrazu. 
nnolatei lavinasi ir ruošiasi 
“perti” kailį paliokams ir ki
tiems Lietuvus nevidonams* bei 
išdavikams.

Mokslas ir dailė.

Čia yra parap. mokykla vė
toma M-M-rų Nazaretiečių. Vai
kelių lenkusi apie Šmita* su
virinta. Prie mukytoo* y ra »u- 
orgaaizuntss L. Vyėių priaugs 
oiyjų skyrių*, kuri* nerrtsi 
p*ruošia laitai gražių vakar- - 
Iii). Dainį r ruošiasi p-i-tatyti 
scenoj veikalų “Mokykla.” 
Tarp- suaugusiųjų apšvieto* 
tiei dailės duriu) sparčiai varu 
pirmyn. L. Vyčių kuopi.

(Pabaiga bu>.)

u 
kam į laikroltį 

parašyti. Viri veiklesnieji už
imti darbais: vieni Lietuvo* 
tėvynė* šelpimu, kiti parapijos 
reikalais.

S|>alio 26 d. |iastangomis 
gvrb. musų klelMiKi, kutu A. 
Belinskio, buvo surengta* pa- 
rajiijo* naudai pasilinksmini
mas, išvadintas (“rojaus dar
žas.’’ litikrųjų buvo ko pasi
žiūrėti ir laikų smagiai pralei
sti. Bmonių buvo pilna svetai 
nė. Vhų ta* teuva pakflųa, tik 

duotas pabuvoti tame “gražia
me durži-,’’ nes tik S viiluudus: 
2-rų prasidėjo, o 10 pasibaigė, 
lapiarikų buvo tUžMTK Tai-gi 
gražaus pelno tiks parapijos 
naudai. Didelis ačiū priguli 
klebonui ož sumanymų sureng
ti tokį “daržų” ir paatoarim- 
vimų. Ačiū psuapijos komite
tui ir vyčiam* ir-gi už pasi- 
įlarišvimų, o taip-gi žmonėms, 
kurie atsiiaakė j tų “rojam 
<laržų“ ir už gražumų negailė
jo skamltočių Ariu taip-gi ir 
scucrims-mnky tojotas už išro
dymų “rojaus daria”

Musų klelsmas pani|>ijo* rei
kalus puikiai veda. Klebonau
jant jam per ketverius metu* 
daug skutus atmokėjusi ir daug 
kų pataisėme. Neries parapi
jos reikalus jis moka vesti, bet 
uoliai rotais ir tento* reikalu*.

ja* aakura Jis nematai prisi
dėjo prie pakėlimo liet, var
to avetiiatančių tarpa- Vtam 
šislžiu, kenoshiečiai turėtų bū
ti dėkingi už jo darbas.

l'rie progos noriu pabrėžti ir

R, K. rėmėjų ak)rina tor

to ir išriaatė L. Rand. Krytim 
pinigų F2U4.25 ir dvi dideli dė
ti drabužių.

K. L IL K. X 22 kuo|« au
tojo p2-'i.<JU ir Av. Petru draugi
ja taip-gi aukojo RUjUUl Lai 

iue lirangio* atasų tėvynė*, Ue- 
tuvu*.

Labdaringu* tiųjaagv* kuo
lui tai|sgi darbuojasi. Nors ue- 
M-nai susitvėrė, brt inu-istengė 
padaryti š-mtinę ir pasiuntė į 
Centrų, kaipo plytų dėl staty- 

i nst našlaičiam* priegiando*. 
i Mim rudos, kad rupinimos neš 

laičiai* yra netik |«girtiiui>, 
la-t garlHiiga* darinis. Tai-gi 
gviMina hutų, kad prisirašyti) 
prie-kuo|Mi* kodaugiausia na- 

. rių. nes viriui* dešimtukas j 
i mėnesį, rodos, mažas juniga*. 
i <> |mt daugumų susideda didelė 

suma.
> lai|ikrivio !i <L. šių ua-tų, Av. 
i Petro |mrapijo> svetainėje, 2 
1 vnl. |*i pietų, leisi. Sųj. kuo|is 
I rengia vakarų, \ uidin* “Dak- 
, tura» iš prievartos.’* 1'eikala* 
i garnį juokiugas ir pantainan- 
■ ti*. Pelne* ris našlaičių prie- 
i glaudai. Geistina Imtų, kad ko- 

■Iniigiausia atsilankytų, is-s čia 
gulėsime prisijuokti kiek ka- 
nori-rime, <> tuo pačiu (mgrlbė- 

' siim- tuišlaičiatns.
Kasierius.

I ČIOBRO, ILL.

Tautus 
kultūroj*' 
d/JU ik jo 

I K ultunug 
' npvertinti 
d<-da. kad 
iki uujtėri

PIRKITE LIETUVOS V AL 
BTYBtS BOKI’

3

Lydytojai kamavo ligi ADO
markių. Uždirbk

Prie musų daug kas persi-
mainė. Judžių sodžiuje išmirė

*35 iki *50

arta grašių 
žmogus aat 

gali išdirbti.
Emogut nu*ir:>iime muziko- 

je randa nusiraminimų; nupuo
lusį ūpą pakelia iki tiek, kad 
įgauna daug tvirtesnį pasiryži- 
1114. negu kada turėjo pergalėti 
visokias sunkenybes, kurio* ga
li pasipainioti. Muaiki ir išga
mos jausmu* sukelia iki tiek, 
kad noriai ui savo tėvynę gal- 
rų guldvtų. Viri tino muzikos

imorių, karta palįsta dailė* ir 
nutaiko* vertę. .Krame girdėję 
jų koncertu*. Nevienam sukel
davo troškimus, kad tankiau

žmomų, iš
silavinusių dailė* trityje.

Atsirado Įmonių, norinčių 
lavuiUea muzikoje. Daugam* ii 
priaugančios karto* mokinosi 
kaip galėja Reikėtų, kad ta* 
darbu* smarkiau paiangiuotų. 
Tų supratę* nių* vargommn 
kas, p. K. Mikalauskas pradė
jo duoti jiijano lekcijas. Apie 
jo gabumus nėra net abejonė*. 
Gerai išsilavinę* smuikininkas, 
p. K. Bičiūnas, dabar duoda 
lekcijas ant smuiko. Nitą proga 
turėtų pasinaudoti visi, kurie 
turi italinkiųiue prie pijano ur 
smuiko*. Auklėkime dailę savy- 
je ir tarp savųjų, ae* taauri žy
miai pakalriaae aura tautų tar
pe kitų tautų pasaulyje.

Pr.

Hs^ybĮ^Ajlinski., Gužienė, 

Ona Mmtfata, Jonas tapant, 
Vrncaa Bvaikauski*, Vincas 
Kubaiti* aa žmona. Mirė tavo 
dėdė, Jnoaapas Stancikas iš 
Balpių; mirė Tribičiem- ir 
Venckienė, Mirė Sudžiai iš 
Bartininkų, Juozapas ir antro
jo vardi nepamenu.

Toliau*, musų ūkininkai 
daug iiukeuU-jii nuo vokiečių 
jungu, kurie imdavo grudus, 
mėsų, sviestų ir klikų. Reikėda
vo dirbti už mažiau*) atlygini
mų.

Prie musų įvyko ir šiokių 

brangiai amteėti, parduodi— 
brangiai gauni. Arklys viduti
niu genimo kainuoju iki 4,000 
markių. Karvė vidutinė 2,0UU 
markių; kiauto 1JWO mr.; avie 
200. Ragių paras 100 mariau, 
miežių—100; kviečių—200— 
230; luilvių—20 m. Drapanos 
ir-gi brangio* ir gauti sunku. 
K sutašai (čeverykai) 100—150 
mr.

Dalar ai, tavo matušėlė, 
meldžiu, kad kuoveikiausia va
žiuotumėt nauiioii ir mes sesės, 
Agota ir Domicėlė, prašom va
žiuoti kuoveikiausia. Mes tavęs

Tavo švogens. Kazimieras, 
grįžo iš vokiečių belaisvė*. Yra 
iH-svrikas, dirbi i nieko negali. 
M<-* muuiikiki širdingai dvkv- 
jmuc už laukelį, su kuriuo uiu* 
fiĮiiaiiirt*. Mn KMfti l&skė- 
me ir vėl1——

Dabar ai draugas. Vintas 
M«cšu*. era grįžę* iš Vokieti
jos. Sveikina tave, miela* drau
ge. ir iuakia viso gera

Sudiev, lik reika* masų ap
lankytas.

Tave myluiU

Amžiaus 16 iki 25

GENERAL1AM OFISO 
DARBE. '

TAVORU IK 1A81UNT1MO
SKYRIUOSE.

OFISU DAUBAS.

Mergino* ir Jaunos moteris 
kario* galite gerai ir graliai 
rašyti. ir galite gerai skait
liuoti arba drukuoti ant dru- 
kuojamo* mašinėlė*. kurio* 
ieškoti pastovaus darbo arba 
tik aat nekurio laiko galite 
gauti čionai* puikia* vieta* 
mu*u Tavoru Skyriuose.

kL

Lietuvos 
kariuou>riM-jr uao gegulių 3U,<L 
Gyvename Tauragė* kousn- 
danturoje, Idetuvo* narsioji 
kariuomene gauna kovoti su 
keturiai* priešai*. t. y. Imlievi-

stovi ir pazanguint 
daugeli* sptųu 

u* pamėgini" daile*. 
;<>* tautu, dailę moka 
i tr visa* |uistaiigas 
I ji plėtoti)*! ir kiltų 
■ausi" luiĮisuiu, koki

bubėti- 

kų kruvinas tentas jau urtuiu 
d žioja Isietuvos kelnės, linu 
vos narsi kariuutuvnė juus iš
šlavė lauk iš IJetuvos. brukai 
dar yra užgulę ant Idctuvo.i 
širdies, mastinės Vilniaus. Ko
vojame prie* vaėcieėiu* ir rusus 
kolčakinius. kad kogrriėiausia 
išsikraustytų iš Ijetuvus. Mes 
lietuviai pilica-iui imluosime 
priešam* m-i vieuu* js-dos mus 
žemės. Mes esame |tasin*iigę 
kovoti iki imskutiniii. Jei ka- 
uorės užgrobti mų» žcus;. tui 
pirma tegu pervis |n-r musų kū
nus.

Ito gyvuoja Lietuva! lai gy. 
vu<ija nepriklausoma raistvia-!

l’o visos iuųs valsčius visi 
IAvtut-iis piliečiai mi lietuviško
mis vėliavomis vaikšriaija gat
vėmis šaukdami: **falšu I*4m- 
viltai! falin lenkai itapcrijali* 
tai! falin vokiečiai okuĮiantai! 
falin rusai kolėakiniai! Valio 
luisva, m'prikla’isomii Lietuva 
ir Mielinė Vilnius! \uli<> Maži* 
ji Liiiuvii. Iiuvusi vokie
čiais!’’

Meldžiame duoti skaityti 
laiškų visiems IJeluvos su- 
mnns. Ir jus ir visi Ijrtuvcu. nū
nai ptijatuki’ tivym i

Leopoldą. Ju»ky:u

AMT PARDAVIMO.

11

TAVORU IR 1A8TUNTIMO
SKYRIUOSE.

j smili

tBiKALorai MOLDBUAL

FMo« Prai — rt Blt|

»

T51

MI4k II tuoCeits* Ir Uaar*
gi»Mi <4 irta t ant a«M*i prie ta*4ur*>* 

tarkl'i. r»ra« titdirl- ■

PRAMMIMA&
Dr. M. T. STIUKOLTS 

lABCrtAlo \ tr (liiturrai t\-*tetor maro r«tiria | RųutMsat farb tM4 W. Iteri tOrreri..T.; M'Kmtet : J imu*. i.»: u. iitt* <41 Ir Mesta ra« » 
Vnlantam >• rri» Utį i p" !••• ’ 4.ko inUie N«.|ei«mta • ih»Tol Bota stata i«o

I U«mo Ulks 
ui u* Sau 
nMkialm* *■< 
s*.

MASTER SCHOOL,
S. F. luou e m>n*s

ISO N. Stale Str.

Mergaite* ir moteris kurio, 
norite pastovaus darbo ar ku
rios norite dirbti tiktai po 

Aptirti, "ifabrimu Daiktu ir 

Grafaa skyriuose. Peržiunti 
dalykus, surišti juo* j pake
lius įverti parcel post užsa
kymus.

Geros ulgo* pradedant. Ne- 
l>apra<tai geru proga išsilavin
imui.

Valandų* fallt iki 4:43 bulato- 
■ui. iki piet.

SEARS ROEBUCK AND CO.
stA Arthiagton

Dr. A. L RUTKAUSKAS
Tintia.l McKml*, i:t<

ano vmmuaa įsus
V. W. RUTKAUSKAS

Dr. S. Naikelis

“Beori ir Kųureaer" atds- 
roj kapoj arti Chicago* va dar-

dpratimų. Gera užsaokrsti*. 
atsišaukite tuojau*.

l#0 Vo. Štai* 8tr.

Dirbti prie lumhcrio 45c. j 
valanda, 10 valandų į diena. 
Atsišaukite

DAVID O. MAXWRLL
44 A Radne Avė.

V. B. Tarto.

Dr. M.Stupnidd
3109 So. MorgM «mt 

CHK AUI, IU4NOUI 
’Mi-frtai larb MSS

vilioto* — 1 iki it « mm 
l pu I tat g Iki • Maitoto
ti.t* n t* S iki • ««L «rik*r«

m im
X4l>.n>'uinc stvryx 4 cBitoŲ

Aliau pu - h « ui teari ua. liktai 3 ruto'j 
trumui, |*<tikda tato»M*< n» ••. lodeUt. 
I’itlua MnkrtV r-loffaa tol a to) t a> de! 
ItaUrijiųu dtifaUM. Kalti-.* raodato 
p n t l'atne-ll A»* ir 33 gal**** Vito 
-•<i*n<1ll.ii i-iRal hmok'il R*r« 
ri-sa Rata arti M | mėtota X«>
ma* yra *crt-» €«. bet k.a
l'.ftem tbi.jaa*. uali Bupilk.ll Ui |4.* 
::t U*

•IHt %l <• ur KM C o
IMO u. tath MTW Cluiaca.

I \l«.4»MM\h %**.
Ka'| JaUMa* % Al <<«l<Bk »•. |uh>I * 

Mriua K»r k l.toKw f-UeipL 
Galiu luvkllti t'Uo... J«i<* l.ur.ttM 1* 
Gerbiamų Klrbonu bu<uu rctkaling *•. 
luatoarlutc a Ui tauku |

"Dra«t«»*' 1 ritatah Ii atriju.
IBM W. M Mrvrt <1U<vru HL
<1*. A )

«•

TOKIOS PROGOS DAR JUS 
REESATE OIRDEJE"

MOTERIS 
Dirbti Mti-ų 

SIENINIU ItH’lERU 
FABRIKE 

Valandų* 2:30 8:30 vakare 
Geros algor pradžiai.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Roman & Arthington St

•pi

H

fat*

i b >
4b



< v »
DRAUGAS

f

BUS DAUC DARBO 
MIESTE.

IŠ CHICAGOS UETUVip
KOLONUI!

Ketvirtailapkr. 6 1919.
.. ..................................................... Į

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise. 1800 W. 40 St.

PRANEŠIMAS VISOMS
LABDARINGOSIOS *4

JUNGOS KUOPOMS
./•

KATALKHKOS ŠVENTU

Ketvirtadieni!, lapkr. 6 
tr Leonardas. Feliksas.

Penktadienis, lapkr. 7 
šv. Karina. Engelbcrt.av.

d..

d..

PATARIAMA ATSKIRTI 
JUODUS ŽMONES NUO 

BALTŲ.

Ui riauies daugiausia

BAZ ARAS!!
t-— K

Kadangi praeitume Lalx Su
jungus Centru Mb*irinkiine ta- 
I*. Dritikta* nauja* I- S. gar- 
lės narių agitatorių*. Imtent p. 
.Tolius Šliogeris, tntni visos 
ki:o|*e mnloiėkite pasiųsti p. 
.1. Šliogeriui -nrn’ų, ki<-» kuri 
tm i g.uIė- nnriii.

šį |>ra>u».Į pluštu kiHigrei- 
. inti-ia itpildyti,

.1. šliot’etiu adre-a* yra 
'.•I:- : l.’ll-l So 4’itb t't., t'ii-ero. 
III.

I*in< it:.i ulitiiidietii pilu* ini 
-ai u įtaisai- pripažino gerai* 
vi*n* įmini ii išleidimo |«i*ic- 
lytiiii.*. Tuo |gi-iieiiiuint, 
kiti |Ki*nkyli. jos mi-- t,-
vimii- laikinu Ini d.u l>* 
lėktinai.

Nt lik dir telk Iim*.
ttydi-n nve. |uulvinii>mi nuo 

Įl'niuti |iniku ligi l.inevln par
ko pii|*iižinl:l Šo.4*IU.tlllll 
\Ve-tern a\<-. |apl:ilinimili 

SiteUMl
Su. Wtrter gatvė- |wi|>lati- 

nimiii ir |vię>-tiriimam- *'t 
Sl*l,l**l,

A-lduiel aVr. 
ir idygiainini

Koln-y gatvė* 
ir idygitiiiimi

lie tal pripažintu ♦.'i.<*«i.<S*l 
gen-niem* kelinrii* (*<mk |m- 
virte.

I'žeilniiikia iiiie-ln* -kolų, 
liet to- -kolo-, -ulig žinovų 
tvirtinimo, ateityje -ngryvian- 
ėio* kelerio|uii.

rvi- 
ii

II/-

♦

*

i

kalU A. Nausėda.
Ink Nųj. (Vaina pirm.

Koroni-rio pri*ė -kii-ie ji t ei 
sėjai jaiilaiaigė lyrimti luivi* 

, šia* (.'Itieagiųe ra-ina-.* iūuim-* 
ir paskdhė *avo ra|airtų ir iš 
vada*. •

Koroneri* lloffinaii tų ra 
poetų itnlnvė Įaavielo taryla.ii. 
Kaporta* bu* nt*]uuuulintu- 
daugelyje egzi-ni|>liorių ir pa
dalintas luie-to gyronlojnm*.

Visa nutrauką ir išvndo- 
pamaluo'rt* 4511 liudininkų.

Sulig rtiĮHirto. rasinių linu- 
iių metu nužudyta 3N žinuuė*. 
15 baltų ir 23 juodi.

Prisiekusieji tri*ėjai atrnn 
altu jog rasine* riaušes kelia 
ne kas kita*, kaip lik mie*u> 
atmatos vieno* ir kitos ras*'-* 
iMykėliai. jauni valkatos, ka 
trie valkiojasi be darbu ir 
katrie išaugi; be jokio* doro*.

Teisėjai pataria Chicagoje 
rase* atskirti taip, kiek tik 
tas butų galinta, sutinkant a- 
birai pu«ėm.

Pataria kuovrikiaa* nu 
tearti prnsibmgėliu*. nežiū
riai ta, ar jie Imtų Uiti, ar

i

Toliau* teisėjai pataria 
■ir irt n poliauuau* geriau ap 
mokėti. eravvu* |*tlient«>«iii< 
padėti ant prarijąs, gi anų 
vieton |m*aukti jaunesniu* ir 
energingumu* vyra*.

Juodi žnatne* būtinai turi 
gyventi (liieagoje. Negalinu 
jų prašalinti. Jų darbe* ėia 
reikalinga*. |iriduria korsare 
ri* lloffman.

Iloffman |«idtiod:t suges
tijų. kad kiekviena- ĮKilndini- 
policijos vėžiaut* Imtų npru 
pinta* fotografavimo u)tara- 
tu. Tuomet butų galima b-ng 
viau susekti pra*ižengėlius.

BU* PALIUO8UOTA 20 
SENŲ POLICMONŲ

U DIEVO APVETEDO8
PARAPIJOS.

NEDELIOMIS, SEREDOMIS Ir SUBATOMIS t. y.:

11, 12, 15,16, 19, 22, 23, 26 ir 27 Dienomis
• •

Inžanga Dd Vitų Vakarų 10c

implaliniliHM 
|A>Ml.<«ML
|si platinimui
|Š.2*lUN«i

Tai butų tarpe New Yorko ir 
Chicagos.

I. Vyėių 4 k|*_ ue'-ie-sini* eo- 
sirtukiuuis įvyk* la|Ariėto fi d. 
8 vnl. inkaro. Dievu Apveinlu* 
imrapijie •vetatm*je. Tai-gi vi
si nariai uudimekilv susirinkti, 
nes žinute. kad turime daug 
-varliui rt ikaly aptarti. Taip
gi kviei'iu ateiti ir naujų narių 
l>rieiraėyti ir fmta|>ti U Vyrių 
I kp. nariai*.

J. B.

Šv. Kazimieru Akademijų* 
rėmėjų susirinkimas įvvke Inp-

K

Kapitalo Alfa.

brangi yra vyėiij organizacija. 
Diriikitne kiek gab-dami. kad ji 

v-
ėin nekalbu a|de savaitinius 

su-i rinkimus. Jie yra dėl pari- 
linksminimo.

Tai-gi norą j mėnesinius su
sirinkimus skaitlingiau susirin
kime.

Vinoaaaė tiuo kokia mes 
virtų ūžimam veikime. Tai gi 
via. prie toleanirfveikimo.

.Ink lie vieniems Veikėjam*

Vyriausybė* «b>g*ninoM* np 
galvojama* -utnanyma* *u ai- 
tinaaėiu |mvn*ariu į-teigti o- 
rinį ek*|in-*ų tar,<e New Vor 
l.«» ir Cbieagu*. Ta***i «-k*,«»•• 
»a* (lak*ly1nvn>) tnrėfų *kri*- 
li ka-dien. Tai Imtų paštus ži 
n.vbnje.

Išprndžių laitų išmėgintas 
tik vienu* dūHis. joitogu- 
lakstvtava*. Gi pa-kui laitų 
imgnminta jų ir dnugiau.

Sakoma. Imtų |mlogiau*ia* 
■įnikta* lokim* ek*pre*u vežti 
vi*<»kin* did«4ė» vertė* |**|** 
ra* ir bmiųcinlitins dniktii*.

i

Policijos viršininką* Gani 
tv pn-kellė vardu- 20 pulte 
mony. katrie de| senai tė- tu- 
ri būt paliuo*uojnnii i* tarny
bos f4“1 jie miestui neduodu 
jokio* naudi e.

Sakoma, veikiai Ini-ių |«* 
keikti vardai dar fbl ĮMiliemo 
nų. katrie irgi lun- Imt pa 
mainyti jnniie-nini* vyrui-.

dtkrito 
PĖDŲ

KŪDROM tt 
AUG9TUMO8.

klieni ii d., ketverge. < ūki vai. i lw-t valdybai rupi veikimas ir 
vakare, šv. Kryžiau* bažayti- dariau. Yra ir tavo ir tani

>rie<|cnnė veikti. Ar net

vakare, šv. Kryžiau* Imžayti- 
nėję svetainėje. ši* snsi rinki
mą* lm* svarbus. ne* bu* daug 
žinių pra arėta ii t'rot m. Tai-gi 
viro* narė* skaitlingai Muilin
kite |m*kirtnme laike.

Valdyte.

I- Vyrių 13 kuopus rengia 
mn* vakaras jau acfolL Jis ims 
grtaadžiaa 7 d. K OL. hade.d Hali 
svrtaiuėj. .Vaidins "Išgriuvi- 
um* KnitiHi Įailies." 4-rių veik
smų i-loriškų dramų.

VyU.

r.
U intlirop nve., nnų vakarų ėjo 
l'iviaduav gatve. Tie* Ainslie 
gatve | art važiuojant i* aulo 
iiMiliiliu* *u*tojn. Autornobi 
liiiji- buvo du jaunu vyruku.

Viena* i* jų tuojau* i*oko 
1 *u revolveriu rankoj ir Vn- 
ti-rlingui į-nkė lipti niltoiunbi 

jliun. Tn* jmklnuio-.
Važiuojant nuo jo ntimtnl 

siu. laiki-elėli*. nuvilktu vi-i 
■ Irnliužiai ir ti<- sberidim 
romi ir Vilmai nve. jnm vi.-n 

1 iuur*kiiiiui liepta išlipti i* nu 

pmiioliilinii*.
Vnrterling ko m*«ii>tingo 

nuo *a)ėio, kol |an*i«*kė -ava 

miniu-.

E. Vn*terling.

40 LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

Iii BRIDGEPORTO

t. I>. K 3Ma knupa laikys 
t;; tęsinį susirinkimų lapkričio 
<i d, l!>l!t nu 7:3tl vnl. vakare. 
Visi nnri.ii yra kvieėiauti ateiti 
į susirinkimų. Ypatingai mato 
nėkili* susirinkti, kntrie esate 
Įiri.-iili'-j-; Į-ria- krautuvės. iaa-« 
j ra dnug dalykų aptarti.

tt NORTH SIDE.

JA.

pnrki* giinnnainn* 
tilta.*, jiiiiirinnti- |»*t

I.i tirui n 
nugštn- 
kudrų pnežerj »u parku.

Anų dienų mm to tilto. :* 
40 pėdų nitgsfumo-. vandenin 
įkrito darbininku* Tonv To 
doro**.

Tegelbėta* ii tinvežtn* A’-', 
sijonų Bmliii li.eiiitr.’n < >

I.iei Darbininku Krautuvėj. 
•Ui V v*t .33 Stle.-t yni du lai
tui i'. I.iituvo-. Šutui* Vincui 
K? raliui Panevrtio Apskričio, 
lito* Juozui Pikčiunui Taura 
ges Apskričio, jau -nvir* mi
tino laito ,, nieko* jų neatsi- 
ima.

B J Jakaitis.

BUS UŽDARYTA ARMIJOS 
KRAUTUVE

Pr

I

SaMVŠHMjhaa Amerikos 
I Jetavių Kąramų šėea apartia- 
kės ausi rinkimas įvvka krt ver
ge, ttpkriėio 6 d, 8 vai. vaka
rai. p. J oražtes aragabėj, 44U 
Su, Wnnd gatvė*.

Viri nariai ir pašalinėtai 

lonėkite atailankyti. nes yra 

svariau reikalų.
Valdyte

FEAIL QDEEI 
IIICEITIIOJ

CHICAGO TELEPHONE COMPANT

Knž kmlel dnlmr pradėjo visi I *" “''•t”’*1*.
1 il-ėtie*. Iiide*iiiujų orimniza>'i- '3357 So. Halstod St. Chicago. 
•ju Liioįhį veikėjni dnr ilirlui.
s- niuoiii* -itmntiy iiiu* l*ri uu-1 
tariniu* šiek tiek klnliinn. bet I 
jnu naujų dalykų visai mažai 
tesigirdi.

I*u*tnriioju įnikti musų kolo. 
Unijoj lii*kį prndėfn ]sėl*i». Ai- 
i uotui- gerai, knd dnbnr vieni nė- 
Į r;i Įniko |*-il*iaiii*. 'a ru Ini Vei- 
> I nuo. lindai įnikti*.

I.. Vyėių .Vtu kuoĮut. kaip ne- 
■ uiniL tnip ir dnlrnr. diliui. Vei- 
'kin. 'ik gaila, knd m-«iiiiia prie 
durį*! vi*i kuoĮNi* nariai.

Sit-iiįtikimai lutva ue.knil- 
liitgi.

Tankiausiai keletn* narių 
•varsto ir daro nutarimus, i* 
priež.a*tie« pi-skaitlingo susi
rinkimo.

Tiesn. troedali* iš narių Inn- 
k" vakarini; mokyklų. I.aluti |ia- 
eirtiiui* datikii- ll.-t kur nn

....... .... ..........JU-----UJ-----•Sf
REIKALAUJA.

R
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MOTERIS

PUIK ŠVARAUS DARBO

tiem užmokesti* dirbant 
nuo štukio. it Bonu* Ilinnų.

Gerų moke-tis 43 valandos. 
Moke-tis kas sųvnitė.

Gero* Darbo Sulygo*.

FEDERAL SIGN SYSTF.M
ELECTR1C

Mlh’hj vn«liiui 1 —

212 N. DESPLA1NES STREET
■iiuitikiinti* ---------------

kitiM* ki'tvirtn* ■

DIDZIAUSU [ĮĘTUmU CIICAGOJE a.
ė NLM0KES1 PINIGUS BEREIKALO 

Musų krautuvė— riana ii didžiauių Uhlengoj, 
Parduodame ui lemiauių kainų, kur kitur taip nefauai 

Mašinėlių ladkama drukuoti ir efiao dirbama yra naujau 
•>oa madas. Užlaikėm viaokma laiknnlžma, bedus. iliubi- 
n m* ir deimantiniu*; gramafontls lirturiikaia rekordai* ir 
koncertinių geriaumų. armonikų rusiškų ir pru*iMry išdir
by* ių iLlalaiky. gitarų ir niunkų, kokių tik reikia Dir
bame suokiu* lenkiu* draugystėm*. taisoma laikrodžiui ir 
nmrikaliiku* m*trumrntu* atulunėiai

Steponas P. Kazlanski
4632 So ASHLAND AVĖ , CHICAGO. ILL

Telefoną*: DROVER 7309
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