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TALKININKAI VEIKIA * 
UNGARIJOS REIKALE.

Tuo žvilgsniu staiga ataimainė 
anglų prancūzų politika.

TALKININKAI PRIELAN- 
KIAUJA TURKIJAI.

rvikiihiuja 
užmokėsi ie?

Jie rengia militarinę 
demonstraciją.

malonumų. Turkai turi būt dė
kingi savo diplomatų apsukru
mui.

VYRIAUSIAS TALKININ
KŲ ARMIJŲ VADAS 

PAMALDOSE.

SURADĘS GELTONOJO 
DRUGIO PERUS.

šio? savai- 
vi >«»><• k.i- 
p randėsią

VISI INSTRUALI8TAI 
AREŠTUOJAMI.

TĖVŲ VAIKUS.

BOLŽEVIKAI PUOLASI 
PRIEŠ NARVĄ.

RUMUNAI APLEIDŽIA 
BUDAPEŠTĄ.

išteklius to būtinai 
kum šalies indu-

TEI8MAS LEIDO PARDA
VINĖTI ALŲ.

NULIN6IU0TAS JUODU
KAS.

Įsakyta sutverti koalicijinis 
kabinetas.

Ne visi patenkinti atiaukimu 
streiko.

Chicago. — šiandie ir rytoj 
giedra; rytoj kiek šilčiau.

šiandie ryte tem|H*ratura 
buvo 14 laipsniu.

REIKALAUJA DEPORTVO 
TI BERGERĮ.

“Draugas
utuvabia* t
traną of ai
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CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIEHS, LAPKRITIS (NOVEMBER) 13 D.. 1919M. 
aa fox»Mi>ciMaM hatteh margu si. įsu, at chicago. ilijkoo. vndi-m the act of march a, ibi*.

Buvusieji kareiviai išvysto 
veikimą.

galą.

Rumnnų vietą Ru«la|ie>t«* 
užims u n gan; naci joną lė armi
ja. kuriai vadovauja admiro-'

META1-V0L IV. No. 268

ANGLEKASIŲ SU OPERA- kasių organizacijoje 
T0RIAI8 KONFE

RENCIJA.

laiminami išdavi- 
J raidžios.
h jug daugeli* ino- 
uĄus savo Vaikų.

Bukareštu, lapkr. 13.—Ru
munų kariuomenė? Buda|»este, 
l’ngurijo? sostinėje, vaitas, 
grn. Mardaresoo. paskrll?’* 
prokleniaciją, jog jis su savo

Svaigalų mylėtojams neapsa
komu džiaugsmu.

LITHUANIAN BAILY FRIEND
). oMteaM kv «k? Aet at OcaMnr «, 1911, eo m» OI Fra Office tt CMcac*. UL B, tke «w*w «rt tke FroaStut. I

Baltijos Viešpaitijų 
Sąlygas

(’OPENIIAGHN. Danija, lapkr. I.3.—Bolševikų sovietų 
valdžia Maskvoje priėmė Pabaltijo.? vieš|iatijų jmsiulvmą pra
virti neutralu juostą tarjs* aną ir bolševikiškos Rusijos. Tą 
neutralu žemės juostą turėtų laikiari valdyti bile kokiu neii- 
tralė šalis, kadir tokia Švedija.

šita yra viena taikos sulygti dalis. Sąlygas bolševikų 
valdžiai indavė trys latvių tanios atsiuvai, kurie jmslapėia Im-. 
vo aplankę Maskvą spaliu mėn.

Kitos imluotos Itolševikams taikos sąlygos—pripažinti 
Lietuvai. Latvijai ir K?tonijai pilnas nepriklaitsumylies anų 
geografiniuose nilicžiuo.?**.

Pagalinus. bolševikai privalo evakuoti kai-kuriuos Pabal
tijo? apskričiu? ir atiduoti Dvinską.

Sovietų valdžia, norėdama intikinti pasaulį apie savo ge- 
rausius norus—pilnai gvaranluoti su savo propaganda nesi-! 
lunišyti j svetimų šalių vidujinius reikalu?. lu* ilgo svarsty-’ 
m<» priėmė neutralūs juostos pa?iulymą ir kitas visas Pabalti-Į 
.jos viešpatijų sąlygas.

Teeinu? Dvinsko klausime nieko galutina nenutartn. Jud
rių atstovai apleido Maskvą su įspūdžiu, kad bolševikai ati
duos ir Dvinską taikos tarybų metu.

Oentralia, Waih., lapkr. 1.3. 
— Ramiojo (Pacifiko) vamb*- 
nyno pakraščiais visuose mie- 
stuos** |iakrltu Is’gailestingr 

i kova prirš radi kalus. Visur 
.areštuojami industrijalistai.

Vakar ėia vienon bilijardi- 
nėn salėn inėjo būrys buvusių 

i kareivių. Viduj atrado apie 
Į100 žmonių. Visi sustatyta 
Iprie sienos ir atlikta krata. 
Pas 16 vyrų atrasta I. W. \V. 
(industrijulistų organizacijos) 
ženkleliai. Tie visi suareštuo
ta.

LATVIAI ATRLOfiKIA V0KIEČIUS-RU8U8.

DORPATAS, lapkr. 13.—Pabaltijo? vieš|>atijų konferenci
joje čia latvių atstovai praneš*’*, jog latvių kariuomenė Rygos 
fronte jtusekmingai veikia prieš liolševikns-raras. kuriems va- 
<k»vau.ia pulk. Avulov-Beninmdf.

l-ipkri<’i*» II dieną latvių kariuomenė kuone vi-a mušiu 
linija (Rygos fronte) |a*r kelias mylias atbloškė atgal vokie- 
čiiis-nisiis. Uitviai paėmę sunkiųjų anuotų Imt a n Ją ir ke
letą knlkasvai«lžių.

Woslniigtou. lapkr. 1.3. — 
Valstyln’*? departaiii»*nta< ga
vo oficijalių žinių, jog centrą- 
Ii? Isilševikų sovietas Mask
voje pradeda įkūnyti savo su
manymą reikale naci jonai iza- 
vimo vaikų.

Anot pranešimu. Isdšrvikų 
valdžia varu atima nuo tėvą 
vaikus ir šituo* pristato į 
valdiška? įstaiga?. |kivadintas 
••vaikų rūmai”. Gi tie “rū
mai’* — tai papra?t<»s, pras
tai prižiūrimos ir apleistos ka-! 
žarnų*?.

Tenai bolševikai tuo? vaiku? 
auklėja sulig savo mokslo į 
principų. Iš jaunų dienų juos! 
palenkiu prie bolševikizino ir Į 
visokios nedoro?.

Tūloje vienose kazarmėse' 
i bolševikai turi surankiujo jau 
Įaph* tūkstantį vaikų, nuo .3| 
ligi 10 metų amžiaus.

Taippat pranešama, jog tie 
tėvai, katrie pasipriešina |ia- 
vesti Imlševikanis savo vaikus, 
suimami ir uždaromi kalėji- 
man. Jiė pa^ idinaini išdavi
kais sovietų

Yra žinių, 
tinti, neteki

Berlynas, lapkr. t::.— h Bu-; 
• lapt -tu prane-ta. laikiniu , 
Lai pradėjo energingai veikli 
prieš suirusi |*»litikiiiį stovi 
Inga rijoje.

Talkininkų emisaras P.uda- 
peste. Si r George I 
vė premjerui Friudrirli aug- 
šėiausio- taikos konfereiieijo? 
tarybos ultimatumą.

I lt imat ūme |uisak\la. kad 
Priislrieh |s*r 48 valanda- bū
tinai (tiri sutverti l'ngi^rijai 
koalicijų j kabinetą arba pasi
traukti iš prenijerystės.

YUDENIČ APLEIDO 
YAMBURGį.

Keturios aukos.

, Indu strijal i štai čia paroda- 
vimo metu išviso nužudė 4 l*u- 

I vumus kareivius, katrie ėjo 
' priešakyje buvusių kareivių 
! kompanijos.

Pmkta?i< žmogus kovoja ?u 
mirtimi.

Suareštuota ir kalėjime lai- 
. koma čia 22 vyra ir viena mo
teriškė radikalai.

Surasta prirodymų, jog in-;
ilustrijaiisiai iškaltu buvo |iu 'arhii pabluk arba pasidaro 
sirengę prie tų galvažudysčių. • •

Nulinei uoto vieno indnstri- Į 
jnlisto lavonas vakar buvo iš- 
įvilktas iš up*'*s ir atvilktas ka-Į 
lėjiman su liksiu parodyti jo! 
likimą suareštuotiems kali
niams.

Visur prieš radikalus kovo
je vadovauja buvusieji karei
viai. Nes prieš juos ypač in- 
dustrijalistai buvo atkrei;w 
savo ginklus.

Yra žinių, jog visoj šalyj 
radikalams bus uždrausta tu
rėti susirinkimus.Berne, Aveicarija, lapkr. 1.3. 

—Ainiai ria iš Izmdoiio alke-, 
liavo vienas indėnų mahome
toną princas. Sakoma, jog jis 
čia pirmiausia į ]msilikusiti? 
jį atsiliepęs:

44Dėkui Allahui! Konstan
tinopolio kalifatas ir'mahome
tonų stovis išgells’-ti!”

Aitą prima atsiliepimą pa
tvirtino ir Paryžiau? laikraš
ti? Tinn*?. kurs savo editorija- 
le pareiškė, jog turkų teritori- ■ 
jų ėielyhė Ims nepaliečiania. (kari^i^V^džYąs \/mle"

Gelzingforzas, lapkr. 1.3. — 
Pranešama, jog gen. Yudenir 
su savo šiaurvakarine armija 
apleido Ynmliurgą. negalėda
mas atsilaikyti prieš Imlševi- 
kų hriovimąsi.

Kai-knrios<* vietose Yudcni- 
r<> kariuomenė atmuša liolše- 
vikų atakas. Pranešama <iar, ___________
jog nuo Imlševikų atimta Tos teritorijos tęsis pradėjus1 lapkričio H». 
<*<lov. ------- 1-5— “—*

Tėčiam Yudeniro stovis
ynr lubjaus nei kritiškas.

Bolševikai hriaujasi ant 
Narvos linijos ir pienuoja te
nai |iadaryti didelę militarinę 
demonstraciją su tikslu pa
bauginti ne tik Yudrnieą. 
ir Pabaltijo? viešpatijas.

Ne Visur Anglekasiai 
Gryžta Darban

j VYRIAUSYBE TARPININ- dar kabyklos valstijų Nev Mo- 
xiro ir l’lah. Apskričio prezi
dentą? .lolmson tvirtina, kad 

se- kaip šiandie visur Ims atnau
jinti darbai.

Oliiu valstijoj 4<i.<MK» angle- 
kasių dar laukia oficijalio pra
nešimo apie atšaukimą strei
ku. Gavę tai jie stosią darban. 

Alab’iiimje kuone visi angle
kasiai vakar Imvo išėję dar
iam.

Iowa nedirba.
\\'e<t Virginia dalij dnrbi-

Paryžius, lapkr. 13.—Ijilaii 
iškilmingai ėia laiminėta arinis- 
tirijos sukaki avės. Didžiausio: 
iškilmės buvo Invalidų Imžnv- 
ėi**jc. kur Imvo laikomos g**du- 

, Ii ilgos pamaldi k už žuvusius 
karėje.

šv. mišių metu Imvo Itnžnv- 
ėi<»je vyriausias talkininkų ar
mijų vadas, maršalas l?orh. 
gen Pau ir daugelis kitų žymių 
pranetizų armijos vadų.

iš karės našlaičių sudarda? 
chorus jai šv. mišių gražiai 
gTeelojo Te Deuin.

I

• II
Cl. rk, ih.i» A"**?*"*! nenori dirbu 

nomis sąlygomis.

| Washington. lapkr. 1.3. 
(•auta žinią, jog daugel vieto
si* anglekasiai at-i-nko gryžti 
dariniu dėlto. m*> jie neturi už
tikrinamo užmokesčio už dar
bą. Ui su s**nomi> >ąlxgonii' 
ji** nenori dirbti.

Tad <larli(
'linas 
kad kni*v*'ikiaus abi pusi su-, 
taikinti užmokesčio reikale.

>n sekretorius Wil-
su paskuba darlmoja-i. ninku atnaujino darbus. 

Knn<a— kasyklos uždarytos. 
Iš Joliet. III., pranešama, 

Anglekasyklu ir angk*ka?ių jog anglekasiai turėsią stisi- 
ntstovai rytoj ėia sušaukianf rinkimą ir balsuosią ur gryžti 
ir tuojau? bus pradėtos turv- darban. ar tolesuini streikuoti. 
Ims. Kaip vieni, taip kiti jai- Timnesse. Kentucky ir kitur 
informavo sekretorių Wilso- išdalins prašalėjo darbai, 
na, jog jie paskirtu laiku ry-l 
toj prisiusią savo atstovus.

Tolesnis tarybų atidėlioji
mą? yrn negalimas. Nes anglių 
išteklius nuolat mažėja, šaliai 
yra pavojaus prisiartinant 
šalčiams.

Ne visvr kiauto darbininkai.

Su pirmadieniu prasidėt 
dirbai.

Pasiremiant pranešimais, ra 
ateinančiu pirmadieniu di
džiumoj kasyklų tikrai prari- 
dėsią darbai. Per ta? kelias 
dienus darbininkai gausią, sa
lai. oficijalių pranešimų, pa-

Ne visuose anglekasyklu u|»- raginimų, atlaikysią mitingus 
sk ricinose ir pavienės** vietose ir ateinanti pirmadienį stosią 
darbininkai klauso savo virsi- dari m n. 
ninku, kurie atšaukė streiką.

Vienur
darban. Kitur vėl priešinasi. 
Sako, jie neisią dirbti 
mis sąlygomis.

Sulig gautų žinių, 
vakar l»uv<» toksai:

\ aknrinėj Pennsylvanijoj 
darbininkai dar negryžo dar
ban. Kasyklų o]?*nitoriai te- 
ėiuus tvirtina, jog 
tės paimi goję gal 
syklose išnaujo 
darbai.

Illinois va I-Ii jo?

I V pa*’ darbai pra■ddėsią. sa- 
darbininkai gryžta |<o žinovai, kuomet darbinin

kai apturėsią žinių, jog darbo 
sąlygii reikale čia vėlumos ta
rybos.

i Nėra baimės su anglimis.

Taip tvirtina vyriausybės 
repr«-z<-ntnntai. Tveians kon
trolė anglių nebus ]*aleista iš 
rankų, kol neims užtikrintas 
ganėtinas 
reikalingo 

;strijni ir privatiniam? reika
lams.

j Ne? šiandie m* visose ungie- 
,kasyklose dar dirbama. I* 
kumnet prasidės darbai, tai 
im> kelia? dienas pristatyti 
angli? į reikiamas rietas. Pri- 
-iris papildyti praleistas vel
tui laikas. Turės daug darbo 

idarhininkni ir geležinkeliai.

kasyklose 
E-am<* darbininkai neklauso atšauk:- 

mo streiko. Bet vra viltie?, 
kati su ateinančiu pirmadie
niu kai-kuriose kasyklos** l»u? 
jau dirbama.

(’ulomdo apskričio angteka- 
siains įsakyta sugryžti dar
bini. <’ohira<l4, apskritin ineinn

Wa«hington, lapkr. 1.3. — 
Rytoj čia susirinks angiekn- 
šių ir kabyklų konųianijų at
stovai nauji m konf«*r« n'-ijon. 
Anglekasyklose streikas at
šauktas. tad dabar liuosiau 
bu* tariamasi apie dariai są
lygos.

Kiek žinoma, konferencijos 
programa yra tokia:

1. Anglekasiai 
(XI nuoš. didesnė* 
už darbą.

Anglekasyklu
tvirtina, jog jos sutiksiančias 
padidinti užmokestį ligi 25 
nuoš.

2. Anglekasiai reikalauja G 
valandų duriai dienoje ir 5 
dienų dariai savaitėje, arba *P> 
valandų savaitėje.

Kompanijos tvirtina, jog 
daliartinis dariai laikas, 48 va- 
-------- ------- ėję, atsakančiau- 
sias. ir todėl jos nesutiksian
čios su tuo reikalavimu.

.3. Anglekasiai nori, kad ir 
vasaros metu jie visuomet tu- 

Irėtų pilnai darlio kasyklose.
Tuo tikslu koni|ianijn štai 

ką sumaniusi padaryti: Skirti 
5 milijonus dolierių paskeltu- 
mains, kad vasaros metu žmo
nės pirktų anglių žiemai. Jei 
žmonės to pa raginimo paklau
sytų. tuomet ir vasarų visuo
met hutų užtektinai darlio an- 

| glekasyklo-e.
Tai svarbiausioji busimos 

konferencijų programom da
lia.

Yra nepasitenkinimo.

Radikaliai gaivalai angle-

Adriano]K*!iu ir taign? Persi
jos ruliežiais.

Tą staigią atmainą talki
ninkų diplomatijoje patvirtina jįįrįįy.
dar ir ta* faktas, jog prancu-l Ijr Bll('bpei.lo pranešama. L
zų laikraščiai šiandie draugiš- r .... . _ lamins sa\ .liti j
kai atsineša j turkus.

Atimina priežaityi.

Tos atmainos priežastys 
yra tame, jog 80 milijonų ma
hometonų Indijoje pagrūmojo 
anglų ir prancūzų finansi- 
nieins reikalam? Turkijoje. 
Jie aiškiai pasakė, kad jei 
anglai ir prancūzai patėviškai

Minnea,polii, Minn., lapkr.
1.3. — Amerikoniško 1*egij<uio 
suvažiavime ]iadaryta rezoliu- atsinešiu į Turkiją, tuomet 
rija, kdriąja reikalaujama mm 
šorijalistn Brrgerio atimti pi- 
liet vls’-s teises ir deportuoti.

So<*ijalistns Brrgr r karės 
metu buvo išrinktas atstovu S. 
Valstijų kongresan. Bet jis 
prasižengė prieš vyriausybę ir 
šalį. Dėl to buvo teisiamas ir 
atrasta? kaltas.

jog tenai pasikėsinta prieš 
admirolo llurthv gyvybę. Vie
nas piktadaris į jį šovęs, bet 
nejiataikęs. Piktadaris suim
tas.

Admirolas Ilortliy yra bu
vęs buvusio? Aust rijos- Ven
grijos karės laivyno viršinin
ką?. |

ji** visais reikalais kreipsiąs!? 
i galingąją Rusiją ir anglų- 
prancūzų diplomatiją Mažoje 
Azijoj*- tiesiog pašarvosią.

To užteko. Iš to atžvilgiu 
talkininką komisija nesenai 
ni'-prendė, kad graikai eva
kuotų Smirną. Paskui gal Ims 
padaryta turkams ir kitokių

. . _ _ ■ išreiškia
daug n**)Misi1rnkinini<i atšauki
mu streiko. Jn-ins rupi dau
giausia kova prieš vyriausy
bę. Girdi, kaip tai gali būt 
varžoma žmogau? <larbinink<> 
laisvė.

Pradžioje streiko taip la*nt 
bitvo jMin*iškes ir |uitsai migle 
kasių organizacijos veikian
tysis prezidentas U*wi?. Bet 
kuomet prieš jį padėta šalies 
vyriuusybri ir teismui pak
lusnumo klausimas, jis atšau
kė ?<*ninii išreikšiu? savo nuo 
mon**?. sakydama?. *• 
amerikonai. Negalinu* kovoti 
prieš savo vyriaiisvl?;*’.

< N**lengva patenkinti visų. 
Yra žmonių, katrie geriausiai? 
daiktais ne)mt«*nkinti. Gi api<* 
kokių-nors prievartą tokiems 
neprisimink.

Darbininkai turi atvirą kelią.

Anglekasiams daliar yru at- 
riras kelia? vesti taryba? su 
anglekasyklu komimnijomi*. 
Turi teisės reikalauti to. kas 
jiem? tikrai ir teisingai pri- 
guli.

Atšaukus streiką, organir.il- 
cijos viršininkai nevaržomi jo
kiais teisino uždraudimais. 
Tad tarp jų. kaip sakoma, pa
keliami sumanymai kreipties 
angšėiausinn šalies teisimu ir 
tenai patirti, argi žemesnysis 
teisina? turėjo teisių uždrausti 
anglekasiam? -t reikuoti.

Bet tokia procedūra hutu 
ilga ir daug lėšuotų. Gi pa
sekmėje neduotų naudos ta? 
sužinojimas m* tik angleka- 
šiam?, Is-t ir kitiem? darbi
ninkams. Taippat ir ateičiai 
ta? n< turėtų jokio? reikšmė?.

Ve kedvl tasai -nnuinyiiui? 
turis būt kuuveikiaus pašar- 

I votas.

Providence, R. L. lapkr. 1.3. 
—Vakar vietos federaliam t«*l- 
sna* teisėjas Brown išdavė lai
kinąjį “injunetion** prieš Suv. 
Valstijų advokatą Baker ir 
prieš vidujinių mokesčių ko
lektorių Slmnnessy. uždrauz- 
dnmus jiedviem įgyvendinti 
karė* meto prohibieiją.

•Injunetion” išduota į Nar- 
ragniisett bravūrų kompanijos 
|M*tieiją.

I‘o šito tuojau? visuose ?a- 
I i u nuo.-e imta pardavinėti aln? 
su 4 nuoš. alkoholio.

Pakilo didis džiaugsmas 
tarp mylėtojų svaigalų. 
D/.iaug-iun? tuo didesnis, kad 
patv* šalies juristui turi skir
tingas nuomones apie svaiga- 

Jlų prohibieiją.

New Haven, Conn.. lapkr. 
13. - Nncijonalės Mokslo A- 
kademijo? suvažiavime ėia ja- 
|ionas mokslininkas Noguchi 
pranešė, jog jam pavykę su
sekti mikro-organizmą. katras 
I ui kelia žmoguje geltonojo 
drugio ligą.

Nognehi darbuojasi Rocke- 
fellerio institute.

Littlc Rock, Ark., lapkr. 13. 
— Aną penktadienį juod įkas 
Jordan Janieson nužudė šeri
fą Greer Columbia p"v., arti 
Mugnolia.

Minia baltų žmonių žmog
žudį ištempė iš Magnolia ka
lėjimo ir gyvą sudegino.
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Svarbios Sukaktuvės
Pernai 11 lapkričio visos 

dirbtuvės Imubė, visų Itažny- 
čių va ii ui i skambiuo, visos gat
vės buvo pilnos krvkštaujan-

Iš A. L. T. Susivažiavimo.
ickutyvio Komiteto ir Ekono-

4KTIIIV MTAUIU lUEMlMII-

“DRAUGAS"
Mm IumII,-* tK-lt»rv» ov>h MH-nlu* 

e*»«£jii Ktuuvios aaiMAt

e^l U Mr«« ............................................*3 VO
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Ameriko. Lietuvių Tmybos 
posėdis l«»tyręs, kati Rusijos 
dalių atstovų susirinkime, Pa
ryžiuje, kur admirolas Kol- 
čakas tapo išrinktas Rusijos 
valdžios galva, dalyvav0 žmo- 

vadino ..nu, (tąsivadinęs Uetuvos at- 
| stovu, su dideliu skausmu pri
imu tų žinią ir jaučia šventą 

atėjo antra, kad Lietuvai priedermę Lietuvių Katalikų 
teko neprigulmybė, kml iš lie- visuomenės vardu užprotes- 
tuvių vyrų susitluri- Lietuvos tuoti prieš apsėjimą asmens,

KLAUSIKAI IR ITSA- Užeikite ir į Mano Kampelį.
KYKAI.

ts«M,ėių žmonių, nes (tarėjo žinia, 
ka<l pasibaigė žmonių žudy- 

.tnusi.s Euro|>oje, kad prasidė
jo (Miliaubos. Paliuultoini* 
Lietuvos laikraščiai 
karės (tasiliovimą.

Po tos pirmutinės linksmy
Ih-«

ministerija ir kad ji šalį vai- pasivadinusio Lietuvos atsto
siu. Lietuviui tą žinių gavę vii ir juisielgusio stačiai pric-

ir prašo Lietuvos vaidilos 
pripažinti tą komisiją, iki kol 
neatvažiuos į Ameriką teig
tas Lietuvos valdžios įgalio
tinis.

Daug užeina į mano kampelį 
ir vi* skundžiasi—tai ant kitų, 
tai ant manę* paties. Bet, kad 
jau taip, tai ir aš (>radusiu skų-

politikoje yra penulpna, men
ka, tai taisyti ir gerinti, ne vien 
kritikuojant, bet naują geresnį 
sumanymų paduodant ir galop, 
ko jų (mlitikoje nėra, o reika
linga. tai pridėti ir papildyti. 
Ar taip nei-ueitų visi (>ontikie- 
riai, bent katalikai, į vieną, jei 

i norėtų ne vien keteras statyti 
“žiūrėk, kas aš, panie,’’ o gerą 
darlių dirbti, priimant nuo kito, 
kas gera ir pridedant savo, kas 
naudinga. Ei politikai, politi
kai, ar nepradės ponia politika, 
kaip (lolicmonas su buožia, 
jums per pakaušius besiginči
jant “boiubyti.”

Dar yra ir “s<-npolitikų”, 
kuriems taippat negali intikti. 
C’iu vėl gaunu išgirsti-4•Drau
gas“ esi šioks, “Draugas“ esi 
toks, tu mums nepatinki. Jie 
norėtų, kad aš bučiau “gailė
ta“ ir jei jie susipyko, tai kad 
aš priimčiau aut savo lapų vie- 
no išsipludimą ant kito; arba 
kam, girdi, nerašai kad ten ir 
ten liolielkos susipešė ir ant 
galo viena antrai špygą paro

dė. Matai politikai!
Tai-gi toki visi politikieriai 

iH-prijaučia man, vato šalin. O, 
į jų yra (Minėtinai.

Ar nereikėtų už tat, kad ge
resni politikai smarkiau mane 
paremtų.

i

Apie Lietuvą ir jos ateitį.

KiauriTnaa L Kiek tikroje
ietuvoje yra ži nios skaitant Kad valia, tai ir

urnų turi būt valia. Mat, žiūrė
kite^ kas kalta*, o man bėda. 
Yra siaurapolitikų žmonių. 
Jei jo politika yra ką nors ne
kęsti. tai jis nori, kad visas pa- 
suulis to nekęstų, nori, kad ir 
aš taip daryčiau. Bet aš ne taip 
skubus prie to; noriu prirody
mų, o už tai mane veja net iš 
savo namų. Ir čia vėl parodo 
>av<> siaurų (sditiką, ir per ją 
net nemato, kad pats sau duobę 
kasa. Ką padarysi, tokia jau jų 
politika!

Atsirandu vėl “plač|Mditikie- 
Įrių." arlui “nraalržnų“ politi
kų. Jų politika—kitaip daryti, 
ne kaip keisi nors daroma ir 
kritikuoti, purvyti kitus, nieko 
gero iš savo pusės nesumanant 
ir ncjiaduodaiit. Tni, Iteveik, 
kaip Isilševikai—viską griaut, 
kas yra nuo seniau. neturint, 
kų statyti to vietoje.

Aš taip nenoriu daryti, nes 
tai netikęs dnrlias. () man jie 
sako—tu (>ats netikęs, o ne mus 
<lai !ia>. - mums tavęs nereikia. 
Tai tu dalmr daryk kų daręs su 
tokiais politikais.

.Mano {sditika kų (tolitikai 
i gera sumanė, tai remti: kas jų

Li 
ketvirtainėmis myliomis ar 
vioratais ir kiek žmonių 
ten gyvena! Taip-gi kiek skai
tosi žemės ir žmonių Prūsų Lie 
tavoje ir Gardyno gubernijoje.’

Nortatyi ftinoti.

Atsakymas. Lietuva, vargda- 
uia po Rusais, neturėjo tvirtai 
pažymėtų ribų, d-Ho negalima 
buvo pasakyti, kiek mylių alt
iniu jos (įlotas ir kiek žmonių 
gyvena jame. Taip (uit buvo ir 
po vokiečiais. Abeji, t. y. Ru- 
sai ir Vokii-čiai tyčia buvo pa
darę, kati gula-rnijų ir apskri
čių ribos neitų tautų ribomis. 
Sąrašų žinios sudarytos Ilusij,, 
je 1897 m^ o Vokietijoje 1905 
m. Iių»o apgarsintos sulig vo
kiškų ir rusiškų padalinimų, o 
ne sulig to kaip tauta apsi
gyvenusi. Tapusi neprigulmin- 
ga Lietuva pradžioje turi ko
voti su tos ncprigulmybės prie- 

,šais, todėl ak y a-u žinių surinki
mų atidetla vėlesniems rames
niems laikams, čia paduoda
mos skaitlinės toli neprineša 
prie mokslo reikalų.

Kaulio Kld>. plutas, sulig Ru
sijos a|»skaitliavimų išnešt'* 
*15.316 ketvirtainių vior.-.ų. 
Vilniaus gubernija 36.825, Su
valkų gub. 10.824. Spėjama,' 
kati Gardino gubernijos lietu-' 
viškoji dalis buvo 3.126 ketvir- Į 
tainių viorstų. Dar ir Kuršo 
gub. apie Palangą buvo lietu- [ 
vių. Mažai skaitant jie užėmė 

184 ketvirt viorstus. Viso labo 
įtat buvo 86.175 ketvirtainių 
| viorstų.

Gyventojų skaitėsi: Kauno . 
gub. 1,842.000; Vilniaus 2.020,-1 

’”’<000. Suvalkų 705.000; Gardino* 

243.700; Kuršo 22.840. Viso Ia-' 
l>o 4.833.000. I

Prūsų Lietuva, plačiai akai-1 
tant. t. y. apimant net ir Kara-1 
liaučių, turi apie 10 tukstan-1 
čių ketvirtainių kilometrų.' 
Gyventojų ten yrn apie 530.- j 
000, bet iš jų tik apie 150.000 
tekalba lietux-iškai.

Ketvirtainis kilometras yra 
žymiai mažesnis už ketvirtainį 
viorstą. Suvedant viorstus į ki
lometrus ir sudedant krūvon 
Mažąją Lietuvą su Didžiąja 
išeina 120.489 ketvirtainiai ki-1 
lumetrai.

Amerikos meilė*, arba rny-j 
lios, yra žymiai didesnės už 
kilometrus ir viorstus, todėl. 
išeina, kad Lietuva užima i 
maždaug 47.000 ketvirtainių. 
mailių. ( tą skaičių yra į-' 
traukta ir ta dalis Minsku 
gubernijos, kur nesenai žmo
nės tebekalbėjo lietuviškai, 
būtent Naugarduko apskrity*.

Visų gyventojų viaoae tose 
žemėse butų 5 milijonai 817 
tūkstančių 880 žmonių. Ta* 
skaitlius apima visus mus že
mių gyventojus, vartojančiu* 
įvairias kalbas: lietuvius, len
kas, žydus, balt godžius, vo
kiečius, totorius ir kitokius.

Kun. P. Bučys.

I

raštvjo "La Litua- 
nte“ N-l buvo 
pondencija iš 
tijų .’ P. Mas-! 

kad jis žino, 
laipsnis buvo.

Kunigas P. Bučys užklausė 
p. B. F. Maatausko, ar jis ži
rni, jog lai 
nie Inde 
straipsni
Suvienytų 
tauskas n 
kad tokis 
jo neskaitė, tik jo turinį 
tyri-.

Toliau kun. P. Bučys 
klausė p. Mustausko:

bet
P«-

Atšaukus Angleka- 
siy Streiką.

Minkštose anglių kasyklose 
streikas atšauktas. Tas pada
ryta liepas tedera luini teis- 
mui. To reikalavo šalies vy
riausybė, pasiremdama gyvuo
jančiais karės meto įstaty
mais. Angle kasių organžari
jos viršininkai pareiškė, jog 
▼aidžios reikia klausyti. Juk 
tam pačių žmonių valdžia ir 
pastatoma, kad ji tvarkvt*! 
šalies n*ikalux. kad ji prižiū
rėtų, kad vieš|»atys1č- į.-taiy 
Inai butų pildomi. Tad ,|o> n-i 
kia ir klausyti.

Angleka-ių organizacijų 
viršininkai, paklausydami vy- 
liai’sybės. pasirodė p:*!vijotai 

■treika. Jie aiš 
jog ja i i- rupi 
ir gerovė, nev.t

un

• * 
lri«

|>:i

atšaukdami 
ki;:i prirodė. 
šalie, tvarka 
kol ie jiartijit.iid tiž-iv..'inėji- 
mai.

Teciau> ne vi.-ku.- (atšiltai- 
gė atšaukus -treikų. Dabar y- 
ra visą priedermė angieka.-iii- 
paremti, kad jie nebūtą mis 
kriunsti ir gautų teisingą at- 
lyginimą ir tinkama- pragy 
veninio -sąlygas už savo 
kins darbus kabyklos**. .

Jei šiandi* nnglek-i-i;;' 
r’m vyriau.-ybi-i >:nt»
klusnumą. ta pali vvrimisyt*.- 
nettri jų pamiršti. Vyiiau-v- 
bės priedermė dabar pasidar
buoti. kud anglekasykliĮ kom
panijos nenuskriaustų tlurL;* 
ninku.

Visuomenė irgi turi pri/.iti- 
rėti, kad anglcka.-iai gautų 
vieš tai. ka> ji *in- liktai pri
guli.

Didžiausiu nnglrkasiain* 
skriauda buvo daroma ta. jog 
žiemos metu kasvklo-e d.t*m. 
Imdavo ir ]e*rtlaiig. Gi vasarų* 
tnetn didžiuma darbininkų ne
galėdavo užsidirbti i.< i duo
nai.

Šitame a t si tikim * būtinai 
reikalingas patvarkymas taip, 
kini darbininkui visais metų 
laikais turėtų užtikrintų dir
bu. taigi ir pragyvenimą.

Kasyklose dmbas yra >un- 
ku- u pavojinga.-:. Tokiam 
darbių tau būt tinkamu.- ir 
sąlygoj Nereikia als joti, kad 
vyriausybė ims nagan kompa
nijas. jei tos nesutik- įvesti 
reikiamus sąlygas.

priėmė mus tautos at- 
i savo diplomatinį kt»r-

šingai tos tautos jausmam* 
liei trišonis. To tamsaus as
mens nr asmenų, vardas, ar 
vanlni, iki šiol nežinomi nei 

j Amerikos Lietuvių Taryitai. 
•nt-i visuomenei. Pats minėtų 
: asmenų alepimasi* nuo savo 
: tautos jau aiškiai rodo, kati 
jų apsėjimns buvo priešingas 

(tauto* nusistačiusiai minčiai 
įir valiai. Lietuvių Tauta sako, 
1 skelbia ir tvirtina visomis sa- 
jv<» jiegomis visam (lasauliui, į 
kati ji yra ir bus visiškai ne-' 
prigulminga nuo keno nors,. 

^kuip tat aiškini apskelbta ir 
į Vilniuje A. I>. 1‘JIK ir Nt-w 
i Yorko seime tais pačiais me- 
(tais Kas kall»ėjo ar apsėjo 
nesutinkančiai su pilna Lietu
vos nt-prigulniylw*. tas buvo 

'Lietuvių tautos išdavėjas, o 
■ no atstovas jos.

Amerikos Lietuvių 
j rylta. pranešdama visa kas 
;čia (Misakyta Lietuvių visuo- 
įineiH-i Amerikoje, kvit-čin tą 
visuomenę išreikšti savo liuo- 
>ą nuomonę* liuosojr šalyje iš
nešant rezoliucijas, kud Ru- 

jurisdikcija baigias*

pa- 
p. Mustausko: “Ar 

TamLta nesi pats to straips
nio rašęs, (io kuriuo yra pa
sirašęs J. Mortkunas. P. Mas- 
tauskas atsakė: “Aš nt-kuomet 

■nesu rašės straipsnių į Euro-į 
|k>s laikraščius, nei to rašto 
nerašiau; vard^ J. Mortkunas, 
nei B. F. Morkūnas, nei (atna
šaus nekuuinet nevartojau, nei 
kai(M> savo vardo, nei kaipo 
pseudonimo**.

Ant galo kun. P. Būrys 
klaust'-: “Ar Tamista sutinki 
>ti (Mižiuromis ir nuomonėmis 
išrt*ikštt>mis tame straipsny
je“? I*. Mastauskas atsakė, 
*4Absoliutiškai nr.“

Kun. Bučys išreiškė savo

I

\

t

“Dranga*.“

'nekrykštavo, nei nedari* kito
kio triukšmo, tik klojo šim- 
linus, mlkitdami savo tėvynėj 
pradžius reikalams.

\ i-ol.ij. dziaiigsinas yra gt-- 
nt'. Bet krykštavimas išreiš
kia džiaugsmą nevai-ingai, o 
mik<>- tą (Hiduro naudingai.

Kitiulus j tlešiiutj metų ne
pasidarydavo tiek svarbių at- 
-itikimų kiek dnlmr ją įvyko 
>ii vienais. Toji- (mcioje Lie
tuvoje keturios ministerijos 
(icrsimainė. dabar valdo lenk
toji. Bul ševikai užplaukė ir
tapo išvalyti. Laikai užėmė 
Vilnių bei pietinius mus že
mės pakraščius ir nctn|M» iš
varyti. Vokietija pri|Miž.iiM> 
mn- lieju iiriilmy Im;. šv. Tėvas 
ofieijuliai prižadėjo pripažin
ti ir 
-t<»vą
ptisą. Danija. Švedija, Fin'an- 
«lijn pri|ta/.iiiu mus iw*prbful-!— 
iii..Im; iipsėjiniii nor.- ne raštu. 
Anglija (tripažino Lietuvos 
valdžią «le faeto ir raštu. Tai
gi įlailg daiktą |ielnytit.

Ib-t yra ir deliesų lies mus sijos
iiopriciilmy lie. Kulėnkus savi- anapus rytinių Lietuva* v/.ių. 
lui-i Lietuvą, demarkacijos Lietuvos Tautu nemini skau- 
linija tarp lenkų ir Lietuvos:tižios savo praeities |>q Rusi- 

,ynt (ladarytn Lietuvai ant jos valdžia, nei nesikiša į tla- 
‘juo! <i. Smienylos ValstijosĮhartiniu^ vidujinius Rusijos 
n -l»« įs'b-idžia oln-ijulio Lietu- santikius. I»et pažymu kad at- 
\o- at.-tovu. nes niu.-ų vai- eityj,. Lietuvos Rusija san- 
džiit buvo paskyrusi tris .-ori*įtikini tegali būti tik kaimyno 
jalislu> tukini;, atstovais. Tai .-n kaimynu, 
buvo nin- klaida. Kiandien
. iii’.ii ją patai.-y ii.

ir pa-aulio politikoje tui|»-
•4i vr.t .a Im-si,. EurojHis ryiuo- l'a ir Amerikos Lietuvių Pre- 

nelaiminga Rusija. Pietinė- kylius Bendrovė priima Aiim-- 
.]«■ i»lų dalyje nėra santaikos rikos Lietuvių 'Varvinis Ki
taip slavišku tautų ir Dali-jnansinės 
jus. m i turp savęs slaviško- bąjį projektą Lietuvos pasko- 
>ios tautus nesutinka. Vokie-Įl‘»- reikale: keiti paskolų

- - iik.UitttMNNUMl; steigti po ko-
b__  Jtinija- tam reikalui stotis, jui-

pa-akė. kati tai . rūpinti intensyvią publikaci- 
yra m-išpildomos. .':b sutvarkyti tinkamai kvitų 

kad ji sistemą ir t. t.
2. Amerikos Li«*tuvių Tary- 

l'rezidentas daug pripažį-ta ir upsiima remti 
laikos sąly gas ^sutartį tarp Lietuvos valdžios 

ursi-i ir Amerikos Lietuvių I’reky- 
Ji.- I'os Bemlrovės sukėlime $1.- 

riką prikal- paskolos 2-ms tne-
pritinti į lutus ant 

iH'prikidbi-
i» savo 

Šu
nį- 
pa

•’t

tiju pri-nzndėjo užmokėti |h r- i 
;ui|ėt<»tj:«ni- milžiniškus pini-1 
gus. b.-i ji
I < - -;dy 20
M a ui tėra

pirkite Lietuvos val
STYBtS BONŲ.

I

ir padedamus po 
straipsniu mažai

V

• •
1. Amerikos Lietuvių Tary-

Tau- 
užme-

Komisijos sustaty

Ta-1pasitenkinimą tais atsakymais 
'ir pritičjo, jog jis ir seniau* 
į žinojo In-i “Draugo“ iirciškū- 
savo gilų įsitikinimą, kad 
minėtąjį straipsnį rąžė kas ki
tas, m- (t. Majauskas. Straip
sniu autorius, pasinaudodamas 

it uotui, jog kaikurie žmonės p. 
Mastauskų vadindavo B. F. 
Morkūnu 
minėtuoju
iškreiptą J. Mortkuno vardą, 
(uitlarė labai žemos rųšies 
trigas.—

:Gerb. A. L Tarybai.

Raportaa.

biuomi pažymiu, kad 
tinės Tarybos daromi
tinuii p. B. F. Maatauskui, buk 
jisai nepadoriai pasielgę* iš- 
.eidama* iš lietuvių ir A. K. 
(Kryžiaus konferencijos, dar 
konferencijai besitęsiant, ir 
buk išvedęs dar kitą atstovą, 
yra nepamatuoti, nes p. Ma>- 
tnuska*. minėtą kartą, visą 
laiką išbuvo konfen-ncijoje ir 
tik konferencijui fiasibaigus. 
kartu su kitais atstovais. A. R 
Kryžiaus butų apleido.

(Pasirašo)
J. J. Bielskis.

Lietuviu Laivas
Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d!■

r

I
t

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojau* siųskite, žemiau paduotu adresu:

Pristatymas gvarantuojama*. Dešimts dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, 1*£ pėdų 
pločio ir l>/į pėdų gilumo užmoka nevieu už persiunti
mą ,bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvo*.

Platesnių informacijų galima gauti pas:

i

i

JAU SIUNČIAM!!!
tikinčių, 

kada mirs išpildys.
Amerikos 

tiariiiivii-i ti*-
-u-tataiil. Ih-I ju tėvynė 
skubina ja> (uitvirtinti. 
važinėjo p<> Aim-r 
binčdiiina- žmones

(taiko.- -ąlyguin-.
• • 1 • • • , Htiliiiiias ii’ l apsirgo, 
tikslo U-t-gi ncpa.-ickf. 

j vienytų Valstijų .-enata.s 
j priims taiku- sąlygų hi
tai-ų.

Naminiame Suvienytu Vale- 
tijų gyvenime kilo visa ilga 
eilė ;-ireikų. Tik gutvekarių 
tri-ikaiVliiciigoji- ir Ncw Yor- 

(k<- išėjo darbininkams ant 
naudo*. Dar gaHi kitur buvo | LivU’vo- Valstybės 
laimėjimų smulkesniuose
streikuose. Kiti streikai. ypačĮ 
patys tlidieji. išėjo taip, jog 
geriau butų buvę jų nekelti.

Tačiau.- yra i 
ma tikėti.-, kad netolimu jo at
eityje vi*o.- kare, uzsibaig* ir 
Lietuvo.- ežio* baM pastatytos 
teisingai, o Suvienytos Valsti
jos užims pirmų vietą taip 
pasaulio tautų. Visų žemių ii i 
visi: kalbu atstovai Iri- visam 
l*a.-auliui teise* 
Tiesa, mes negalime padaryti, kių tokiu 

‘kad taip įvyktų, bet me* m>-

3. Amerikos Lietuvių Tary
bų ir Am. Liet. Prekybos Ben
drovė paduoda sumanymą 
Lietuvos valdžiai išleisti vien
kart antrų pa skolos seriją 2.- 
30tl.OWt.no . 10-čia i motu, kas 
sudarytų išviso 3.300,000.00.

4. Amerikos Lietuvių Tary
ba ir Am. Liet. Prekybos Ben
drovė prašo Lietuvos ministe- 

jrijo* gauti abiem paskolom
Tarybos

sankciją.
5. Amerikos Lietuvių Ta

rybų prašo Lietuvos valdžius 
apsiimti padengti iškaMin*

O. Sirvydui/ 
Tautinės Tarybos Hekr.

Malonus Tomistą:
Laišką rašytą man 27 spa

lio. 1919 m., kaipo Amerikos 
Lietuvių Taryho* Sekretoriui, 
fierdaviau to« Tarybo* rašti
nei. kuriojt< aš eiraii Informa
cijos Biuro vi-dėju, o ne sek
retorium. kaip Tamista galė- 
jei žinoti.

Ta- laiškas tapo perskaity
ta* Ameriko.- Lietuvių Tary
bos posėdyje 4 ir 5 lapkričio, 
1919 m. Posėdyje stebėjosi, 
kad ta Taryba, kurioje Tomis
tą sekretoriauji, drįsta nuro
dinėti kokius asmenis Ameri
kos Lietuvių Taryba gali r»n- Tokia taktika yra lubai toly- 
kti savo pirmininkai, ir ko- ma nuo etikos ir Mačiai griau- 
kiu* ne. Amerikos Lietuvių 
Tarybai unku buvo tikėti 
Tamutoj pranešimu, kad 
Tautinė Taryba butų galėju- 
*i padalyti nutarimu-, (tasiro- 
danėius tnip mažai išmanymo 
tei-ių orgunizucijo.* 
dirbu, ų 
tu tei.-ių 
romu; p.

J

..  ........... r 1 " ""

kokių prirodymų nepridedi.

ir viltie*. Gali- ku’uPon'>‘ r*’ko,(” t*ikaK
6. Amerikos Lietuvių Tar? • 

ha ir Am. Liet. Prekyho* B^n 
dro'c ratinka pran*Jti rn 
pintie* paskolų sukėlimu tam 
tyria padarytai komisijai, su- 
sidedančiai ’š Am. Liet. Ek-

iš Ameriko*.j runc. kad taip butų ir yra šio-
ženklų rodtmi ių.. 

jeg taip bus.

I

______ >u kuriu 
tuip mažą gerbimą 

upie užmetimus, du- 
SlaiUuukui. tv? ini

ja bendra lietuviškų trolių 
sugyvenimą.

f*. Mustausko “įsišokimui," 
i-i jie ir butų buvę. Ameriko* 
Lietuvių Taryltos 
išrodė mažmožiais. 
>ii iin|»erlinenrija.
darei Tamt-ta -avo 
N-mI

posėdžiui 
sulyginus 

kuriu |wi- 
lauku

K neenobs

CENTRAL18 BENDRAS LIKTCVIŲ BANKAS vi
siems gerai žinomas kni]w lietuvių ir kuria tarnauja lie
tuviams, juu siunčia pinigus į LIETUVĄ ir i 

kitan šalis.
visas

<

TODĖL SIŲSKITE DABAR. Neleiskite savo 
genčiams badauti.

vien- a
i

DEKITE PINIGU* TIK SAVO ĮSTAIGON.
LAI JŪSŲ PINIGAI UŽDIRBA 6 PROCENTU.

Ceatrafit Beata Lietini Bailus
32-34 Crou St, B-.toa.Mu
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VALPARAI80, IND. REIKALAUJA. REIKALAUJA. REIKALAUJA.

REIKALINGI YYRAL VAIKAIVAIKU IR 
JAUNU VAIKINU

DRIŲait

I
Lietuviai Amerikoje.

f ----- -------- ----

KUN. LAUKAKO PRA 
KALBOS.

<
■ f

t

Pėtnyėioj, lapkričio 14 <L
Phmoutli, Pa.

Bubėtoje, lapkričio 15 <L
Wananiie, Pa.

Nedėiioj, laįAričio 16 <L
Ilazleton, Pa. |

l’tamintor, lapkričio 18 *1J

/
0

<

*4

A

4

*

$

t

4

Shainokin, Pa.
Seredoj, hųikririo 19 <L, Nw* 

Philadelphia, Pa.
Ketverge, lapkričio 20 <1., Tn- 

niatpiR. Pa.
Nedėiioj, lapkričio

Kast ton, Pa.
Panedėlyj, lajikričio

Richmond, Pa.
Utaniinke, lapkričio 

Burliiigton, N. J.
Seredoje, lapkričio 

Tn-nton, N. J.
Ketverge, lajikričiu 

Patentui!, N. J.
Suimtoj, iajAririo

Kearney, N. J.
Nedėiioj, lapkričio 

Elizabetb, N. J.
Utaniinke. gruodžio

Limien. N. J.

23 <L

24 <L

25 d.,

26 <L

27 <L

29 iL

30 <1..

.» <L

vakare.
Moterys ir merginos yra 

kviečiamos rišties šion orga- 
nisacijon; šių dienų atsitiki
mai parodo, kad susiorganiza
vus daug kų galima nuveikti? 
Tai-gi kaip tik moterims tas ir 
turėtų apeiti. Vietoj remti 
kliubus, ar kokias nestiprias 
draugijas, rišties į vienų stip
rių organizacijų, kuri teikia 
nevien medžiagiškų paramų, 
bet nųiinasi ir apšvietos da
lykais. Paprastai susirinkimai 
huva kas antrų nedėldicnį 
kožno mėnesio, bet šitas susi
rinkimu.* bus lapkričio 1G d., 
2 vaL po pietų iš priežasties 
dirmavonės iškilmių.

Bų-U.

WE8TVILLE, ILL.

čia gyvuoja L. R. Kryžiaus 
draugija ir narių turi apie 
80, kurie yra inešę savo duok
lę (to 1 doL bet nesigirdi, kad

Laiikričio 7 d., š, m., Valpa- 
raiao Universiteto Lietuvių Li
teratiškos draugijos buvo sa
vaitinis susirinkimas. Kaip ]m- 
prastai, turėjome programų, 
kurį išpildė du nariu tos drau
gijos. Apie jų kallms nors ne
verta butų minėti, liet kažkurių 
dalykų negalimu prabusti ne
paminėjus.

Pirmas kalbėtojas, kurio 
vardo čia neminėsiu, )iasili|^>s 
ant pagrindų ir pradeda savo 
giesmę, buk tai tikėjimas ardo 
vienylię tarjie žmonių. Duoda 
mums šiokius faktus. Lietuviai, 
girdi, senovėje, kuomet neturė
jo tikėjimo, daug laimingiau 
gyvena Iš to galima spręsti, 
kiek žmogelis žino apie Lietu
vos istorijų ir kaip jis supran
ta tikėjimą. Sulyg jo, kada lie
tuviai laivo stabmeldžiai, tai 
neturėjo tikėjimo. Knd lietu
viai garbino stabus arba šiaip 
gamtiškus apsireiškimus, tai 
kas tas, ar ne tikėjimas .*

Toliau stengėsi mums pri|ut- 
rodyti, kad Lietuvos dalmrtinė 
valdžia negera, apie kurią jis 
neturi nei mažiausio supratimu.

17 iki 25 metu amžiaus.

TAVORU
•r

IšSlUNT1 MU SK YRI UOSE

Reikalingi dėl darbo įvai
riuose musų Tavoru ir Iš.'an
tiniu skyriuos'. Pakuoti, Riš- 

jti ir Išpildai Užsakymus už
sakytus l»er musu kostumie- 
rius. Sverti parcel post užsa
kymus ir t. t.

Genis algos pradžiai. Gera 
proga įsidirhimui. Darbai jot- 
dovns.
Valant lūs 
tomis iki

8SJU iki 4.45 Šului- 
piet.

ROEBUCK & CO.SEARS
Homan Avė. & Arthington St

LEI BĖRIAI
TRUCKER1A1

kas aukotų stambesnės aukas j delko ji m-gera* O. dėl i o, 
...................................Nežinia kaip bus ir su 
Kalėdine Dovana Lietuvai, 
kurią L. R. Kryžiaus rėmėjų 
Centras tVestvilliečiams (įasky 
rė surinkti, būtent ŪMI dol. JeiLiimIcii. N. J. i

Ketvergi*, gruodžio 4 d.. Am- ‘"‘"'■.‘į' !$«*• ta‘ ,‘™.,ua ka’P 
slėniam. N. Y.

Suimtoj, gruo«lžio G <1., L’tira.
N. Y.

Nedėiioj, gruodžio 7 d.
Imny, N. Y.

Panedėlyj, gruodžio S d., j
Selieneelady. N. Y.

Seredoj, gruodžio Ki d., 
cliester, N. Y.

KENOSHA, WIS.

Svarinu pranešimas.

Ko

aestviliečiai savo dalį atpil- 
dys Jeigu nepartijos, savitar- 
piniai ginčai, o ypač inulkiny- 
čia su mulkintojais, tai dau
giau galima butų šis taa nu
veikti

Rudeniui užstojus, tar|M* 
U'estvillės moterių atsirado 
“IIil“ Nevisus moterys pra
dėjo sirgti tuja liga, o tik tu-

Prie lumberio.
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena.

LORD & BU8HNELL 00.
2424 8. Laflin Street

1(> iki 1S metų.
Reikalingi dirbti musu ofi-e 

Klerku Skyriuj.
Geros algos išprudžios ir 

gera |»rogn išsilavinimui to
kiems vnikums kurie ieško 
gero (instovaus darbo.

Valandos iki 4:45 
lutomis iki piet.

Uždirbk 
*35 iki *50 

į savaitę 
| KlrralHl ir krtmčUi yra itfta1»a
Jaa.1 Tiauooi**, JU turi trumra* ra- 
landi* ir leuara Sarta.

Mm rnlitni Ju* Išmokyti Mi Sarti 
|| truint-a laika dienomla ar rakarala 
| ui maža kaina Rpacljalli rtyrtra 
mokinimo ant ilunma Powra mH- 

. nu.

Su-

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS

SVARAUS DARBO
užmokestis dirbant

PRIE
Geru

nuo štukio, ir Bonus Pliunų. 
Gerų mokestis 43 valandos. 
Mokestis kas sąvaitė. 
< ieros Darini Sąlygos.

FEDERAL S1GN SYSTEM 
ELECTRIC

SKARA ROEBUCK & 
Homan Avė. A Arthington St.

ANT PARDAVIMO.

00.

K<

MASTER SCHOOL* 
j. r. aiMitciuL. r rhmii

130 N. 8Ute Str.
Ura- Likę era. « MM

V.W. RUTKAUSKAS
mat rsioG.v

?.ib.m<'iiitnc stovyje i |>.ir\v<nimy 
iuinaa po i kuiiiUinua. tiktai J mėty 
senumo: puiku* buacnientim. U.ilet.u, 
luito* u n ko*. Ftocaa lšt«ixv*ta* dėl 
dtiauKtyiuo drupany. Narna* randant 
ant ramell Avė. ir SS cntvėa Visi 
AMoiamicntai pilnai išmokėti, 
do* neša arti lji.0 00 j m«nc>> 
ina» yra verta* ta.000.00. l« t 
turk* tuojau*, tūli nupirkti už 
2M.SS.

-DRUGAK" FT Rl- Cm
IIUM W. 4Clh Nr. Cltlcacn.

llaa- 
Sa
ka*
14.-

ADVOKATAS
▼eta Rt>*» V'ain.1 Teim'.no*l

Ofiraa DidmiratyJ.

U W. W.V*nJNGTON MYIUCSY 

Kimbnria
T-' r'—’n! IMS 

GyiSTilmra. >•> W. U*A M.
Tel Tird* 44X1

r.UtKlDI ODA.
I>id«ha tuurinia narnai ant 2 gy

venimu. tnr)a po 4 didelius kimba, 
rius < Nasrai yra statytas didumo, 
kaip d<>l Miu kniaburly). TrltninRii 
ir Krmdys kiauru! aituollnl.il, vtaiAkui 
nauji, au plyty porCIala i* fronto, 
kandant namas lietuvių ariryTent'.je 
apielinkėjc. su puikiais mūriniais 
nam.ils. vienas blokas nuo 
slreelkarlų Ir nrti knuifio 
Katvėa. N imas vertas
bninpn* r laiky leiiKval f 
>k*1 i- dilimą uz 6.400 00. Narnas 
ri |t;iy remontuot^ Uoeiacnt.'i 
plovy*; pntli ,

KroipkiUd šiuo adresu:
-DRAI G VS" Pl IU. Co.

tara w. 00<h Mr.. tlifiapo.

212N.DESPLAINESSTREETWARH(>U8E VYRAI 
PACKERIAI ikad neliolšcvikiška.

Neužimsiu daugiau laiko nu
rodinėjimui pirmo kalbėtojau* 
silpnybių, uos tai Imtų Im* ver
ti s durims.

Kasi i nk antro kalbėtojau*, 
tai tas apvaikščioja dviejų me
tų sukaktuves Rusijos raiclo- 
i.ųjų.

Abu sagsčiau minėtu kalbė
toju vartoja lietuvių kailių ga
na liiogai. Pa t arčia “kalbėto
jams“ pasimokinti lietuvių 
gramatikos. įgalini visi nuste
bome, kuomet, (Msiltaigtis pro 
gramui, vienas perstatė kokia 

. Visi su n<*kun-

Pastovios vietos, (ieros al
gos pradžiai Geras proga i>i- 
tlirbiniui.

Valandos 8:<MI iki 4:4.5 Su
tintomis iki piet.

------- I
SEARS ROEBUCK & C0. 
Homan Avė. & Arthington .St

I
i
I

«

I.EI BERI AI REIKALINGI

7 ik*. I VALANDA

Atsišaukitc
WRIGHTW00D A 

HERMITAOE AVĖS.
OERHARDT F. MEYNE.

]luje draugijoje- Mat neperse- *ttfragictę. Visi su m-kan- 
buvo rašyta a- (rurnu laukėme išgirsti kų tokioI

t o ___ . .

lapkričio 4 d., šių metų. Lie
tuvių Katalikiškų Draugijų 
Vienybė turėjo sueirinkimų. 
kuriame galutinai sudarė komi
tetų pardavinėti Lietuvos val
džios išleistus bonus.

į komitetų i nėjo sekančius 
yjiatos: S. Gadeikis. I*. Jusis. 
N. Ralys. J. Trakšelis, S. Pini- 
gi£ Jie tajio pilnai įgalioti. Per 
jų rankas eis v i mis darias. P. 
Jusis yra po kaucija ant $2.- 
(MMt.OO. Jis (atlaikys pinigus, 
įmokėtus už luinus, kol Ims iš
siųsti į bonų iždų.

Kiti komitetai ir-gi išvien 
darbuosis Iaum* ir prižiūrės vi
sų tvarką. Bonai bus pardavi
nėjami Hv. Petro (inrap. svetai
nėje* suimtos vakarais, uuo 7 iki 
9 vai., ir nedėliomis tuoj imi su
mos. Bonų pardavinėjimas pra- 

. sidės sekančių suimtų.
y* Tai-gi broliai ir sesutės! Ku- 

krankime visi prie dariai. Pa- 
skuliiikim mes Lietuvos val
džiai kuris kiek galime, nes tai 
musų priedermė*. Jei mes ame
rikiečiai ne pankoliu tume Lietu
vai $5,OOOJJOO, tai mes negalė
tume vadinties Lietuvos sunais 
ar dukterimis. Tas lengva, tik 
sukruskime.

ozono. ILL.

Išsll NTIMd SKYRIUJE I

STATYMO LELBERlAi 
REIKALINGI

Ke<l>ia 
!>3.«Hna

Aly 
00 00.

tu-
AU

Ant pardavimo numini 2 i'.itac 
nimų p<> 4 knmhnrtua. AtMtauklte

244* W. 44 lt»<T 2-ra !«»•»•

r

i Dr. P. P. ZALLYS
Dantistas

1HC37 So. .MS-itican, Avcaa
IIL

VAI AXIM»»: • Iki • vakare.

w-
iI•I

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

41* W. Marke* Mr. 
IhKUtiUc. Tcsua.

viMtuua liftui m* pilimi ara 
Nuo k iki 10 vai. r>to 
Nuo 1 Iki 1 *al. pu pietų 
Nuo 6 >kl 3 vai. vakari.

--------------- --------------- ---------- --M

F. P. BRADCHULIS |
Lietuvis Advokatas

Attoraey et Law 
IU W. Mraura. Car. Oart {; 
Rrara 1947. T«4. Citrai SM

CaUCAOO. H JI X<MS
Gy*.: 3113 So. HalMed Mmrt L1 

T«-Womm. Yard* 23M
Į

Ku

• 2
! |
X'

MERGAITES
pie bedieviškus perstatymus, 
lai vienų iiedėl<įianį mus Me
lionas (labari*. Ne tas žinoma, 
pabarė, kurios yra atsižadėjo 
katalikystės ir nepriklauso 
prie katalikų* bažnyčios, liet 
tik katalikes, kurio* eiiut į to
kius nepadorius perstatymus 
ir savo vaikus vedasi Tūlom* 
“iipsišvietusioms" moterė
lėms toks pabarimas nepati
ko. Nubėgusios pa* klebonų 
reikalavo atšaukti Jeigu ne
atšauksi, tai, girdi, varantų iš- 
imsini. Kunigas nesusigaudo. 
Virtoj atšaukti, antrą nedėl- 
dienį dar daugiau pipirų už- 
iluvė. Kunigas pasakė, ked 
turįs sergėti katalikus nno 
liedievyatės. Tada “apšvieš- 
tuolėtus“ nieko neliko daryti, 
kuip ••varantų išimti.’* Ir po 
šiai dienai jį ima. Dabar, gir 
dėti, gųzdina kitokiais bu
dais atkeršyti Praei* karštis 
moterėlėms, atvės ir viskas 
bus gerai

U hl už i nėję dienoje, L y. ne
dėl ioj, lapkričio 2 <L, katali
kai buv0 nuėję ant kapinių 
įiaiimeliti, atkalbėti rašančių 
už mirusių dusias. Klebonas 
pasakė griaudu pamokslų. Tar 
pe susirinkusių matėsi perų 
įuoterėlių, kurios visų laikų 
šaipėsi, kraipėsi ir visaip ty
čiojosi, vienų kitų kumšėda- 
moL Tai vis neaalefainkų vai
siai

Naktį iš 3 į 4 d. lapkričio į 
vieną gyventojo namus per 
langų lindo vagis-plėšįka*. 
Lįsdamas užsistojo ant aii» - 
cančios mergaitės kt»jų. Ta 
pabudus sukliko. Tėvas, ju
damas kitam* kambaryj, už 
girdęs mergaitės kliksmų, ot 
bėgų žiūrėti, kas pasidarė. Va
gis šovė ir pataikė šeiminin
kui j galvų, o pats per tų pa
tį lungų paspruko. Pašant* 

pa. *1- nugabentas į ligonbutį ir 
Antano nt'iiuiu ar Paveiks.

Maumno FaU.

Senai kas teko matyti iš 
cieeriečių moterų veikimo; gal 
bent kiek ir buvo apsnūdusios, 
bet šių žietn^ taip žada veikti, 
kaip ir pernai.

Moterų Sąjungos praėjusia
me susirinkime kalbėtu apie 
platesnį veikimų, tai-gi nutar
ta atidaryti valgių virimo 
kursu.-, kurie Ims du sykiu į 
mėnesį ketvergo vakarais. 
Kvje- jamc.- motery;, ir mergi 
ii": skaitlingai lankytė*.-. 
mokos ulbibuvji šv. J_____
pjiupinn ."••ame,*. 7:30 vaL

’ nauju.

I

i

Pirmiausiu pasisakė t-.-uuli 
kokių ton skirtingų nii<im«>iiių 
negu kiti. Aiškino mums, kml 
išbuvus mokykloje kelis lw>rtai- 
nius ir mažai kų išmokusi Gir
di. duugiau išmokuM jht <lvi sa- 
vaiti prie kokių ten progresy
vių, kaip jos save vadinti. Nu. 
jau ir •‘mokyta:“ atvažiavus 
pas mus duoda moksleiviams 
••spoatdiių.“ Ir lai patarčių jki- 
simokyti daugiau.

Po programų sekė reikalų 
svarstymas. Neminėsiu tų visų 
nutarimų, tik vienų, kuris, a' 
manau, svarbiausias ir neguliu 
praleisti nepaminėjęa. Nuturiu 
(išprašyti laikraščio iš Lietu
vos ir Škotijos. Tas luitai buvo 
puikus sumanymas. Bet kaip 
(isprastai, musų atžagareiviai 
yra |«apratę (iriešinties nau
dingiems sumanymams, taip ir 
čia neapsiėjome lie to. Vienas 
“dvasios pavargėlis*’ (iradeila 
giedoti, kad nereikia prašyti 
laikraščio iš Lietuvos, nes <«sų 
niekam neverti. Mut. visi esu 
panašų* j dienraštį “Draugų.“ 
Jis sprendžia apie laikraščio 
vertę, kurio dar nėra matęs, o 
gal nėra nei girdėjęs. Nes tik 
negeras ir gana, mat nebotie- 
vikiškas.

As nuoširdžiai pai arčiau 
“speakeriui“ skaityti “Drau
gų,“ jeigu nori išsigydyti savo 
protų.

i

Dalgia.

1,000 AMERIKONŲ TURI 
NUOSAVUS LAK- * 

STTTUVU8.

ir

MOTERIS

Gero., vietos yra dabar .-iu- 
liomus motorinis 
nunis kuriu* nori 
ti dailiu musu 
Skyriuje. Darbas 
viniujinio. ryšimo
rimo l’arcel post Užsakymu 
ir t. t.

Valandos 8.W iki 4:45 Su
imtomis iki piet.

ir niergi- 
prasimokin- 
lėsisiuntiino 
susideda iš 
pakeliu sve-

BEARS ROEBUCK & CO.
Homan Avė. & Arthington St.

MERGAITES 
.ir 

M< ITEUIS 
leiigtaus, švarinus

Pas 
WELLS BKOS.

CUNSTRUCT1ON

t

Fabrike, Vali- 
Sieniniu Pojm*-

pradžiuL Ne-

Prie
interesingu «larl>o musu Bo
ilerinių Dėžių 
zu Fabrike, ir 
tiu Fabrike.

Geros algos
paprastai getą proga išsilavi
nimui

Valand<» 8,<jo iki 4:45 Su
imtomis iki piet.
SEARS ROEBUCK A 00. 
Homan Avė. A Arthington St

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAL

New York, lapkr. Ll—A*ro 
Cluh of America susirinkime 
pranešta, jog šiandie daugiau 
kaip tūkstantis žmonių turi įsi
giję jau privatiniu.- lukrKm 
VUF.

Spėjama, jog u<<*iii<in< luis Į 
metais tas skaitine 
dt'iiut kelmu tuk inu

Kon. J. J. Jaluitis, prasi- 
QCnu>f i tvVMcDCc Oi-i
Warcester, Mase.

Ku. Pr. Bučys, vke-preti- 
dentas, 2634 W. 67th St., 
Chicago, IIL

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. SOth Cl.. Cicero. III.

Kuh. F. Kemėšis, sekreto- 
- imsiu- di- rįUi> 381 Westminster avė., 
“_i iu’*. Detroit, Mkh.

CO.

Prie

BRENNAN PACKING
PLAKTA No. 2

40th Plaee & Normai

X-..-.....................................................
Tatofona* Pullmaa 40

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IK

CiUKI KGAS
OfhM UJU MMH—1 Are.

Adyaoa X:M iki • lAryto 
t po piacy — Iki
Nedmofuia nuo 10 iki 11 Urna J

X...........................................................  f.

5

I

I

i
1 iki'

20 vakaro, t

S. D. LACMAWICZ
* .* MlHM ItM |M*M liMHjtt letBO- 

tųuar ko |»>r au»:a |:rii ai* tuotiUsa at- 
»l«Ut4Š»<4. •> UtM U bu»ltr

2314 W. 23 PI. Chicago, HL
T<l. Carai SIM.

MERGAITES
>r 

M< iTERIS
Mes turime geru vietų 

gaitems ir moterims
nn*r- 

kurios 
nori pramokti darliu šiuom* 
iiiumi Tavoru Skyriuose: 

Žaislu 
Aptiekus 
Čeveryku 
Pančiaku 
< i rainu 
Sidabriniu Daiktu 
Ajiutiniu Drabužiu 
l^eicu, Aftu ir kitokiu 

voru skyriuose.
Prie

Išpildymo Užsakymu 
Sučckiaviino Užsakymu 
Peržiūrėjimo Tavoru 
Svetimo Tavoru 
Rišimo Pakelių.

Geros algos pradedantiems. 
Prityrusioms mokumą sulyg 
jų kvalifikacijų. Proga įsidir- 
hiniui.
Valandos 8dM) iki 4:45 Su ba
lomis iki piet.
SEARS ROEBUCK A 00. 
Homan Avė. A ArthiagUm Bt

ta-

KEULUJKKn matrri. ir aaar- 
Sino. dirbi; lanou* darba* pna u-- 
.klratjiuo M.-kly. SCla* urdutbn

I.M.nard beea <o.
2M U. Kmztr Mlr. Cbkaan UI-

a*
PRANEŠIMAS.

Dr. M. T. STRJKOL’IS 
IAMTI Vt»» 

Gydyt o.ina ir <h>ivtrir*a 
1‘orUelr Mio gyvuliniu v.rtų

|šr .<tit*»«i l*a»k 
R»H M. 4SM Wrrrt..

T.-1 M U»t»l.y zr.l 
l’.Al U. Mm

<43 kUi*d gni.i 
Ns'.m-lbf 1* rys© iki • |m* fsi lų < M iki 
I JS vakare X«*<IA|i«»mia • tkl 12 i)*Xaia. 

T» • r .*>••»• ’ *

>

i

h—
Tai. l>ro»*r 7441

Dr. C. Z. Vezelis 
unrevu i>extutah 

Valandai: *uo • ryta Jkl • rak 
Nadėltoml* rasai autaritna 

411S SO. AAHi.AVD AVKV4 K 
arti 41-to* Galvė*

........................-................................ ■■■■««

a...................................................... ............... ...

• Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
rticlonaa McKinlcy 4744 

GYDO VIMMUAM Linas
! S«ST Sorab Yi-smi HmImmI 
J Katupaa W. li-toe attvte

X------------------ ----------- . , . ................. —

X I

!
X

i

Dr. M. Stupnidd 
310? So. Morgan StreM 

CHICAGO, UJAMOM 
'.I. Inn -r \*rrt* bOll

t ... I U u ryf:
* po pirty Iki * vi*. Madšlt*- 
mia nuo . Iki S vai. vakare.

J.P WAITCHES ’ 

ATT0RNEY AT LAW 
LIKTI VIM ADVOSLAYAA 

IIM S. HI.IIMITAUK AVEVVK 
CHICAGO.

Dr. S. Naikeiu
GYDYTOJAM IK CHULl KGAU 

dTtl Si. AAlta4 Ari.

Cleiro Offiei
404T W. 14-lh 
PbMi Cican lo

AncUi MM W. M-U> M. 
PAMd Pri—lrt »u»

JOSEPH C W0L0N
Jetuvii Advokatas

M BO. LA AALLE H1RKET 
Qyvaaia>o Tol. Muinboldt k. 

▼įkarau 2111 W. Sl-na ttrvat 
Tai. Rackw«U 0»l 

CHICAGO. IU.
B—- I-a

k
-

‘V1

t 
I

Reikalinga* kriaučių* prie 
I naujų ir pertaisymo drabužių, i 
Durbas pei visu* luotu?

l?02 W. 4-r Str.

• a 1
• •

•
I
I
•
I

Tai. Cinai <>l‘. I
---------------------------—

DR. LEO AWOTIN
Gjdjki'Z' (Tiimrra . 

Akušeri*.
«*TO Ke NalMM St.
Kalba lietuviukai lilviškal ir 

ruai*k*l
Valandų*. 14 — 11 ryti; • — i 

vakar*
t

I

Dr. G. M. GLASER
l'taktikuoj, 21 motai 

onara SfM M. Mraora M.
■ertd S3-ra M.. CNeafK SU

Hi*Kr*IJAlAFTAfl 
MoierAky. Vyrišky. U1M1 nWd 

atlky lie*.
OFISO VAI.AMDOS: Nw S OfOO 
iki 10, nuo 11 Iki 1 *• Hdt. ••• » 

iki ■ valiadai vakar* 
Nad.-llomia nuo 1 iki 1 ra MOS 

Tiiaforaa YarAo MT

IMMMMI

»»» t«n AabiMd Bi«. caaaaa 
Telefonu HayanartM MM 

DR. A. A. ROTU,
Kuaaa r, dytojaa !r chlrur*na 

Specijulialaa Moterllkų, VyrHkų 

Valkų Ir visų rhroalfckų lirų 

OfMra: 1144 Ko Haleted •»’_ Ola—

Telefono t>to»W >4>1
VALJLhiDAli. 10—11 ryto 1—I M 

ploty T—t rak. Nod.nomio 10—11 <

I /■ *

aituollnl.il


<
, ii —ii* ■'■.įMegam i 1 —

CHICAGOJE.
AREŠTUOJAMI KARES 

ŽENKLELIŲ SUPIR 
RĖJAI.

PIRKITE 
LIETUVOS PA8KOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 4G St.

I

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
Paimta $150.000 veitės 

lėlių.

Ketvirtadienis, lapkr. 13 d., 
tv. Stanislovas, arcivysk.

Penktadienis, lapkr. 14 d 
tv. Juozapatas, arcivysk.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
ARMI8TICIJOS SU

KAKTUVĖS.

Buvo parodavimų ir kitokių 
pramogų.

Cliicagoji* Intai iškilmingai 
paminėla vienerių metų ar- 
misticijo* *iikakluvės lapkri 
eio II dieną

Dienos iiH-tu lmvo šaudoma 
aniMitemis, Imvo |ianMlnvimai. 
švilpynių bliovimai, didžiau 
sias tnikšmas vi*am mie*tc. 
Nes |M*mini In dieną vakarą 
fronte Euni|Mije Imvo |ier- 
traukta kari* talkininkų *ti 
Vokietija. Imvo |«aliovn*ios 
ta ui d i anuotos.

Vakara-gi Grant parke Im- 
Vo leidžiamo* oran priemoni 
Urs visokių *jialvų Ugnys.

Vidnmiestyj. kur pri*i- 
gluudžia (irant |iarkn*. Imvo 
susirinkusios skaitlingiausios 
žmonių minios. Visi džiangs- 
mingai prisidėjo prie paminė 
jinm tos dienos, kuomet su- 
traškinta vokiečių militariz- j 
man.

DIDELIS FONDAS MISIJŲ 
REIKALAMS.

Chicagos Arkivy-kii’m re- 
zidrncijoje įvyko pirmasis 
Katalikų Misijų farylsis susi
rinkimas. Nutaria vi*am pa
saulyj praplėsti katalikų mi- 
rijonorių darbus. Tam tikslui 
taryta suvartos apie 10 mili
jonų <lolierių.

Katalikų M'sijų taryba bu
vo paskirta |uistarųjam Sitv. 
Valstijų vyskupų suvaziavi 
me mieste Wn«ltingtone. Ta 
rytan ineina:

('incinnato arki vyskupą* 
Moeller. (htialios arkivyskiipas 
Hartv. New Yorko arkivysku
pas Haves. Cbiriigo* arkivys
kupas Muiidehdn ir Pitlslmr 
go vyskupas Cnnevin.

NAUDOJASI TINKAMA
PROGA

PAAUGATINTAS PRALO 
TU.

Jnu piiniiiiii Imvo praneš
ta. kad šv. Anihroz.ie.įnu* pi 
rupijos klelsma*. kusi. \V. M. 
F’olcy. šventojo Tėvu paaugs- 
tintas pralotu.

šiandie 
ėioje .Io 
(’liicagos 
teikia tą

ĮKtlnilp' toje hll/.liy- 
Augšteji Mnltinvlu*. 

Arkivyskupas su 
panugštininią kuni

gui b'oley. Bažnytinėje iškil
mėje Ims ir N. v. Voi ko arki- 
vy-kiipa- liovės.

Karas metu arkivyski!|ia* 
lla\e- (tllollll*t Vy.d;U|Hls) bu
vo S. V. armijos kataliku ka 
prlioiių |H*i*i|i'-tiniu. gi kun. 
b’oley geiieniliu kapelionų
vikaru.

| KALĖDOMS BUS EGLAI
ČIŲ.

Visi gerai žirni, kad Stale 
Pnblic Vtilities komisija yra 
geraširdė gatvekarių kompa
nijai Cliicagojc. Ta komisija 
gerai žino, jog šiandie gatve- 
karių kompanija įkiro gerą 
pelną, imdamn nuo žmonių 
po 7c. už važinėjimą, liet ko
misija atsisako tą jielnų su
mažinti kompanijai, nepaisant 
visuomenė* nepasitenkinimo 
dabartiniu stoviu.

Tad kodelgi ir kitiems ne
būtų galima pa-innu<l<>ti to* 
komisijos geraftrdvta!

štai kita Chicngoje viršu
tinių geležinkelių kompnnijn 
sumanė prašyti komisijos, kad 
jai Imtų leista dar dauginu 
imti nuo žmonių už važinėji
mus tai* geležinkeliai*.

Nesenai ta pati komisija 
jai leido imti daugiau. Bet 
kompanija šiandie išreiškia 
iie|m*itenkinimą. Sako, per- 
liiaža. Reikia gauti daugiau. 
Jei lupa-i. reikia lupti. Tam 
tikslui surandama įvairiausių 
priežasčių.

Perniai (“hiengoje Kalėdų 
ieglaifės Imvo labai brangios. 
|l‘ž kai-kiirias <|i<le-tie< eglni- 
lie* imta |mi $2(1. Ne* jų Imvo 
neilang.

šįmet, kaip pranešama. <*g- 
įlnirių Kalėdoms Imsią užtekti- 
i imi. Ir Imsiančios pigios.

SUIMTA 0 DAUGIAU 
ANARCHISTAI.

l''eder:diai agentai Chicago- 
,je suėmė (i dauginu amindii*- 
lu*. garbintoju* juodos vėlia
vos ir prigulinčius prie n- 
narchidinės ru«ų organizaci
jos.

Kaip pirmiau suimtieji, taip 
ir pastarieji padėti po |iaran- 
ka ♦ Hunui kiekvienas.

UŽDARYTA MOKYKLOS

U TOWN OF LAKI.

Valdyba.

IS BRIGHTON PARK.

1a.< vi.'im- 
piiiigu- lw 
gali gauti

1S BRIDGEPORTO.

rauk

J. M.

Iš BRIGHTON PARK.

Miuiliu unitui

Joti*

žentu

i

I

Juozapa*
Broniai.

BogvilUene ir 

J. Bocwill*a.

•I *•

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
veikimas.

BIZNIERIAI GARSINKITES 

“DRAUGE.”

ir pažįstami y m 
kviečiami daly, 

nuin.

pėtny. 
U Dte- 

tažnyčiiM N 
į šr. Kazimiero

Iš CHICAGOS lETlMįl 
KOLONUI)

Nedėlioį, lapkričio B d., *. m.. 
I nlsl. Sąj. 5 k|f. nuėjo e\irn 
ii-ii HikifTią. \'ul buvo a.ikta ■ 

p-i atvilute*, tei’iau nedaug 
•i.mu *u ninku Kanu-piiežas- 
ti nežinia. Neania taip-gi, 
įleiko mų ku<i|Mj* narini taip 
atšalo, kad visi nesilanko į MI- 
.• iriitkibm-. Argi jau briilge- 
isiriivėiams iierupi našlaičių 
jmuKjinm • ,’Gčda mum*, bridgt* 
Įiiiiiečiam*. kad laikome nulei* 
de tanku ir m<*ko in-Veikiame.

|MIČ tokioje illdeb-jp kolonijoj. 
Kilu* mažesnės kulnnijus. žiu- 
lėkit, kiek jau pasidarlNivu tuje 
-rit i į. Turim mUHimir*ti. kad 
tuo. .iliii kimpai yra paskirta iš 
Centru surinkti $S,<NNI.tll> |{en- 
gėm.-.- prie vakaru, kurs turėju 
nyki i utatuj. lapkričiu 15 d.. 
i**i liko midėms ant luliau i’- 
prieza-tie* tieišpariliiulų šeri 
ju.

siaim *ii*irinkime kimpai Ii 
ku pridiimas l.ilierty tamTsas 
vertės .ylmuMI su visais kii|>o- 
mti* mm p. |g. Viliimu. gyvo 
litinėm 37.51 Su. Kmerald avė. 
I’ns Ig. Vilimui* prisirašė į 
skaitlių gailies narių.

Vatilr.n našlaičių ir luil*l. 
S.ij. .'i kp.. širdingai ariu. I’agei 
dnujama Imtų, kad kudnugiau- 
sia ntsira-lii tukiii geraširdžili 
mų.* l ulunijuj. knip p. Ig. Viliu 
nas.

VRAuaif7

Svarliesnez aukas aukojo: 
N. P. S. M. P. dr-ja $25.01). Mo 
terų Sąjungos 20 tn kp. 410 «10, 
viena ‘eimyna tliun). J. P. G<s 
lomln vskis (aptiekfuiusj $1(1.- 
iNt. A. .luraviėia $.’>.<*•, P. Suki
nus $:1.(MI.

J. K. Enčeris, ra^t.

I.. Kaud. Kry.tau; rėmėjų 
skyiio susirinkimas įvyks šian
die, t. v. lajAririo 13 d„ 7:30 
vai. vakare, šv. Kryžiaus liaž- 
nytinvjo svetainėje.

širdingai kvirčiatm* visus 
veikėju* ir rėmėjus skaitlingai 
atsilankyti į Sį susirinkimų. 
Taip-gi kvi*<iani«* visus vyrus 
ir visas moteris, kurio dar nėra 
rėmėjais tos prakilnios K Rau
donojo Kryžiau.- Draugijos. 
Nepamirškit atsilankyti i šį su 
sirinkimą visi, kuriems rupi 
Lietuva.

šiandie, t. y. lapkričio 1.*! d.. 
7:3o vai. vakare luižnylinėje 
švelni nėję Ims mėnesinis, dide- 
lini svarbus. I*. Vyrių 3li k|t 
silsi rinkimas. Keikės rinkti 
tlarbiiiinkiis vakarui, kuris 
i vyk* liųikriėio Kiti.. laip*gi ajt- 
kailaMi užsilikusieji reikalai. 
Visus narius, ypač neturinčius 
rolių. Imtinai kviet'iame susi
rinkti. Valdyba.

Šerininkai Sidabro Kompanijų 
Gauna Didelius Pelnus.

Viena IA naujų kompanijų išmokėjo 
aavo fo'-rinlnkama Iki Septemberio m*- 
ne.io <MvMmdų. Kiton kompanl-
io« taipgi Išmok* atebAtinai dideliu* 
pelas*.

.sidabro kompanijų Aėrui nuolatos kl* 
Ia ir tie. kurie turi pirk* atsakančių ai- 
dabro kompanijų "et v. auailaukt dide
lių pelnų.

fo-rininkai Colorado Conaolidated 
Mine* A Poves Co. taipgi Mteilauke 
inilJimAku* pelnu* K «nvo Aėru.

Sidabro kainos pakilo iki 
augščiausio laipsnio.

I'unedi'-Ij-J. Nov. 10 d.. »UV. Vaisi, 
ataahm kainos pakilo iki <!.>•% lin
eliu. Tui >m nugfo'-iauma milal.ro kaina 
Ingiu .'•# kiHii. Žinovai tvirtina, kml m- 
daferus kils dar augfo'-iuu.

l-iikrafo'lul prnncAa. kad taMtdune taip 
trūksta aldatoru. j<< Anglijo* 
Išleidusi (sakytu*, ušdraudimnl | 
iš Anglijos sidubrų.

Volorado VliOaoliilated Minos
*' t C.,. yra Viena IA turtingiausių <*<»- 
lorndi* aukso ir SIIIAIIICO kompanijų. 
Ji turi HKVVNKS <»» dideles Ir labai 
turtinga* aukso-slilul.ro kasyklas; taip
gi turi iHistoiliiHi tiilUiniAk* rudirs pvr- 
dirl.lmo fabrikų Ir (rengusi neriaualo- 
lii Ia. iiiislemlAklaunionilM tnufonoiuia.
F'til.rlkiis |H-nlirtm .10* tonų rudie* kas
dien Ta* fabriku* verta* |>'.0«i.000 
Ik- to flt.i kompanija dabar bailia stn-

Vuhtii* 
I

a !•••- I

.;i4*u

(•M 
mlM-

tyli <lir klt* fabrik* — vandcnn-rlek- 
troa fabriką, kuriame tramina clektma 
pajleca. Viaa elektros pajota ulaKln 
Mal kompanijai DYKAI. Be to. daug al- 
llekamcM elektroa bu* pardiioSaina kl- 
loma kompanijom* i& kur •UOdi-a 
luinai.

Aitą kompanija turi dabar apie 
akrų naikų, ganyklų ir via* Setny
to Sherman. Taipgi turi Irencunl aavo 
lentų p.orimo fabrikų ir jau gavo ui- 
takvm | ant I.•••.•»• K-Jų lentų.

Dideli pelnai.
I'lauka ėioa koiiipanijoa ėvrlainkama 

Ir Meni pakilo i tiikatnni'lua dolierių.

Dabar šėrai pigus
l’t SI l.M rauni SI0 o# vertė* fo’-r*- 

Ort-li-rml ir Cutuuion. Mušiau knip !• 
fo'-n) neparduodame.

Pinigai gvarantnojami
Nea HtKFKKRSCD forai yra 1*1 II MOS 

Mo|«iE/’ItS ant vien kompanijų* tur
to ir nuo pirmo* tbvnoa neša |>elni>. 
l'«>MMi>N Serai neė dideliu* dividendu*.

1'aUir luiraiduoda paakutinė dalia fcr- 
rų. Todėl paaiakublnkite nueiplrktl. 
Siųskite orderiu* ir pinlrua kartu, pi- 
niK>i* reriaunia nlųatl- Eapreaa Money 
orderiu, arlm bunkua 
(draft I.

PEOPLES INVESTMENT CO.
£20 8. 8tate St Room 1422. Td. Harrison 2024

k derinus č*kiu

Chicaro. UI.

Apie |x*nkio1ika šimtu klau- 
•ytojn rangias atsilankyti į 
Liet. Vyčių Ch. Apsk. Choro 
Koncertu. kuriame Ims persta
tyta Komiška ojs*riete “Kor- 
nevilio Varpai”, miesto Salėje 
Arviin tirotto Temple, Wip 
baslį Avė. ir Eiglit St. Ti
kėtai visi rezervuoti. Jei dar 
kurie neturite nusipirkę, tai 
galite gauti pas choro narius, 
bei llectImvertfi Konscrvatori 
joje, 325!) So. Halsted SI. Ne- 
siveluokite — pirmesnis-ge- 
rasnis. Opera išpildys vir- 
šminėta* chorim su |Migeliui 
visų rhiragos vargonininkų.

(Apgr.)

Briviitim Parko I.. II. Kry
žiau* rėmėjai veiktų. I»et l*-da, 
kad tų v< ikėjų taip mažai. Lie
tuvių čia yra koletas tūkstan
čiu. l*>t !:ad;> r. ;!:ir. !:•: :>«ir;' pa 
judinti ib ! !.•,•*. tn - lal*>. t.ii m 
eiin keturi, penki žiiumė*. Čia 
y ra ir vyrių kimpa. Jie Intai 
gražini v« km. tik ’u.ž Im lel ne- 
visi priklauso ]«iie |~ ii. Kry
žiaus rėmėjų skyrio.

I.. K. Kryžiau* rėmėjų sl:y- 
u* čia gyvuoja jau mm gegu 

ž -• 2ti d.. I919 m. Turi apie šim- 
t.i tariu. !;.•( vien tik apie <h- 
ši:.. tir.nų iiL.ilanko į susirin
kimus. \ ra |s»r..i >r tokių, kurie 
t uo invčritnu skyrių i.ei kaną 
I e.lt*ilaukė j M!-i ri Ilki lllll.*. To 
k:it Imdii veikiamiems nariams 
yu per*iml;u. ne* vienam žmo
gui reikia keli darbai dirbti, 
(ii kiti rainiui sau ilsisi ir lau
kiu lyg ki pto karvelio.

iu*igl.ton)iarkieeiai. sukrus- 
kime. nes mažai laiko teliko. Vi
si privalom atsilankyti j se
kantį susirinkimą, kuris bus ik - 
dėkoj, lapkričiu l<> d., tuoj |m 
pamaldų, bažnytinėje svetainė

je. prie J| tos ir So. Fairfitld 
avė. Tą dieną Ims jvar’ms siisi- 

, rinkimas, kukio mes neturėjom 
. mm p:u *'iior*rani7.*ięimo >ky riu. 
j Turime l.-liai svarbių žinių iš

1.. lt. K. rėmėjų ('••tttr'* jj- 
Chicagos apskričio. Tni|sgi tu- 
rimi įvairių svarstymų. Svar
bu. kad kiekvienas nurys, arta 
norintis prisirašyti, ateitų į ši
tą su* trinkimų, tuojau |h> pa
maldų.

Štai kas yra nuveikta L. R. 
Kryžiaus rėmėjų Brighton 
Parko skyrių. Nuo susiorgani- 
zuvimo prirašyta K>2 nariu. Pi- 
nigt; surinkta apie $20i).(l(» ir 
tūla suma pa*ių*ta Centram

I hnl'itžių surinkta septynios 
skrynios. v< rtės apie $2.5(KMN). 
kurios pasiųstos Centrnn. įtin
kime ir siuntini'* drabužių pasi
darbavo m kautieji asmenys: B. 
Nt nar’.’i'i-. Z. Jiiimkietiė. A. 
Baili*. J. I'iiškmisk.is. R. An- 
dreliunas ir kiti.

Dės Moines. lova, lapkr. 11.

Mira lapkričia 10 <1. 1910. 
4 vai. po pi< tų <*ook Ajx- 
kriėio Ligoninėj. 4K metų 
iiinžiaus.

Velionė paėjo ii Kaunu 
Rcd. Šiaulių Apskričio Triš
kių micgtelio. paliko nuliu 
ilitne aunu Juozapa, dukterį 
Bronislatu ir fantu 
Bogailla.

leidot u vė« n tai bu a 
čioj lapkričio 14 d. 
vo Apveizilo<t 
vai. iiryto 
kafinra.

Gimine* 
nutdirdžiai
vauti laidotu vėtė po 
ĮTIK Neutberry Avė.

Nubudę
tanus
Duktė

FATONIC
■■ i m iimi uiti
F» ralflitl

PEABL QUEEN 
KONCERTINOS

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kaa tiktai ii Cicero norite 

pinti “Draugą” arta paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49-th Avė.
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudokite.

IUUIU uv< 

Cbk aco, Dl

milal.ro
slilul.ro
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