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yi™ Klosi "O 
lapkr. Ia. — 
š|iau«lo. biurui

ygos sakoma: 
t talkininkų la< 
i pa-ekmingai v.- 
blaškydami pulk, 
Mom. ne. laitvia* 

nt Mintaujos.
•• mm Itygos l.d 

svarbią poziejų
Idlmti.
in iiieina 11 siiu-
ir 1‘t't kulka-'m

Co
Vietos lat 
de|H*šoje iš 

“I’an'ini 
vvnui. latvi 
,lo.-i pirniyių 
'Avalovo ka 
, pa'-anginoj 

ofen-vva prieš 1 . I ieliyt 
estai vitMs laika-

Bolševikai Ubai pasiilgę 
taikos.

META1VOL. IV. No. 270

Bolševikai Paėmė Yamburgą
LIETUVIAI ATMUŠĖ VOKIEČIUS RŪ8U8.

CdPEN’ll A<«EX. lapkr. 15.—Lietuvos grtieralis štatais pa- 
-kellta. kol lietuviu kariuomenė iš Panemunėlio ir šabiškiu 
išmušė pulk. Avalovo kariuomenės buriu*.

Revelis, EMonija. lapkr. 15.
Vi-oj F-tonijoj pakilę- 

džiaugsmas, kuomet generolui 
Yudeiiičui n<’|Mtvvko žygini 
pri«*š Petrogradą. Kuomet Vu- 
denie JMlkėlė 

tta»lš<*vikii.s 
buvo Imimėje. Xes jiem- nebu
vo proga- sli-inešti »u tailše- 
vikais taikos reikalais. Ir jei 
Petrogradu- butų buvęs plio-| 

; lę-. tuomet apie taryba- -u. 
tadševikaii* neimtų buvę nei

■ kaltais.
šiandie <*4ai išnaujo atnaii 

jina tarytai- su tatlšcviknta. Ir1 
jei kariais jie jmdarytų kokią 
santarvę su bolševikais, tuo-! 
na-t nekils Imtu ir Vudeniėo' 

l’atailliji.s viešimtijų kon iFekanom-.

.1 Kol nieko neatlikta .-u tad- 
Vudeniėo ka- 
luikenėia -avo

1

PRANCŪZIJA TURI NAUJŲ 
NESMAGUMŲ.

Kekkau ir 
“Karės 

k'rijų nrmot 
ožiu.

BELGAI NEATSIGERI 
AMERIKA 
J----------

Džiaugiasi, kad jų karaliui 
pavyko kelionė.

Prancūzės a p si veda 
kinais.

su

Meksika Ginkluojasi Prieš 
S. Valstijas

Paryžius, lanki. 15. Pinu 
elizijoje gyvenu daugeli- ki 
iiii darbininkų, .lie buvo pa r 1 
gnta-nli kari— metu, šiandie 
daugeli,, tų kinų ap-iveda -u l 
prancūzėmis.

Vidujinių reikalų mim-icri-J.ukiim imt- 
I ta-kelta- |M‘i-s|M*-jinui 
zėnts. l.ie|H- joms 
kinų, m- daugcli- 
jau vetlę Kinijoj.

Washington. lapkr. 15 
\ iil-t} l» » <h*pailaui-'lila- xa\<« 
žinių, jog Mek-ikn daugeli 
ginklu ir amiini* ijo- yra n/.-i 
•akiii-i Italg-jjoj ir l-panijoj 
lhib:-.|. tad diii'bimjama-i. kad 

luidii -ii-tabdyti 
ginklu |»ar»igata*-

BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 1 
INDIJAI.

SUOMIAI NUSPRENDĖ GELBĖTI YUDENICUI.

< JEI.SI XGH IKSAS, lapkr. 15.—f ‘ 
fereiirijai !>or|ialc pranešta, jog Suomijos vyriausyta- uu-pr. ii-' 
• Ilki duoti :ni.<MN> laisvaiairių Vu*b*iiiėui. kuomet šis už k«*lių .-a- , 
vniėią dar kurią mėginsiąs (uikelti •densyvą prieš tadšcvikus ir šlavikais, 
paimti P<*tr«*gra<lą.

šita žinia, sakoma, nuimt, ar tik ne|iaskalins Palmlt i jos teritorijose, 
viešpatijų |iagreiliuli padaryti kokią nors santarvę su liulšo- 
vikais. Xes geli. Vuderičo zą "iai 
I talijoms.

Iš kitų 
šautai vė .-u 
talkiniiik-ii.

Brusselit, ltrlgija. lapkr. 15. 
į— Karaliaus Allierto sekreto

Prvg nuiunicijos Meksika 
jau gavo.

L?'.inij«»je iiž-akyniai. ku- 
liim-na iiteina* šaiiluvai. mili- 
,,<>aai kulipkų ir daugelis kili- 
k.i • aidžių, 
pa - iu ni inio. 
d-i. I« ii'U-io
• *a-::doi .au-, 
ii nėio.

l-paniju- 
i ;|f«*l loai'ijil.
• i'iiičiaimi

1’H IU.
Ta-*

-nu-1 
pa-i '•■ i

atlikti Meksikos 
l'.h-eo Arr«*don- 

S. \ al-lijo-e ain- 
< 'ari iiuz.o- gimi-

anot 
llllVO

ę. 
t* ‘
|ia

i*,,, tar, taiiti'H’i 
b oiatigi 

jtarvčii

amunicija. 
Meksikmi 

jau ilgiau vicnerilj 
eiii-opim- karė- metu.

Litvo priešinga tarptalki- 
*i .' u emlinrgui.

šaut u vai. amimicija ir kul
ka-raidžių pavyzdžiai, kaip 
pranešta, pra-itą birželį prn- 
tež.la ĮM-r Havaną j Meksiką.

Meksika gaminasi prieš S. V.
Kai-'- konferencijos Iiietll 

Meksiko- agentai darbavosi 
l-| Kinijoje. kad kimveikiaus iš 
t -u M<-k-ik< n luitu -iiiiiėiainn 
i'-akyti ginklai ii amunicija. 

Ir ii-ii- laika- !•*• paliovos bu
vo -imtėiaitia.

Vi ii žilim. a. ,i*»g Mek.-ika 
.>ii<-i Suv. Viil-lijų į-imnišy- 
i:io į vidujiniu- jos reikalus.

, j’oiiid o nnimiMisii - -

Londonas, lapkr. 15.
-i.* « tailševikų gttlĄa .\':k>»lai | 
I eiiin Turke-tano koturnų 
tau.- pasiuntę- laišką. Luišk** 
ji- -aką-, jog nlnaiiiirta- -u 
-i-iekima- (komunikacijai ru 
-ę bolševikų -it T;:rkv«!anu 
“ati«larę- k-lią jiakelti kovą 
prieš visai iną imperijalizmą. 
kuriam viršininkauja Britani-'

• •

| Tasai Lenino laišku- ėia aiš
kinama-. jog bolševikai gam’i- 
na-i pradėli -avo veikimą 

j prieš Beit iii jo- Indiją.
" ’ r

Val-tijų amtai-ado- 
valdininkai pakėlė 

piieš Ih-Lii vyliau-' 
• pažymitiiii. jog 
Iu ir amunicijos 

Im- priešinga- 
-alitariei. 
l'ĮKiiiija ton

iieim*imt.!nd bu-
• ••igla intikinli l-paiiiją. kad 

t*».:: prisidėtų prie palaikymo 
taiku, nor- pokariniu laiko 
l-if pili. t', kad llelei'tų -ių-li 
M-’k-ikoji ginklų ir ammiiei 
J’* •

!’< Igijoj,- ginklu- -upirkinė- 
j.i. turkui, t'andido Agitihir. 
\h*k«ike- tiž-ienin reikalu mi 
! ■- ••ii- ir Cnrinnzo- žentą-.

A. iiilnr n<—en.-ii iškeliavo 
I tin-poii. I'k< liatidama- ji- 
itžvi.žia'o ir ėia. Ir |liulėjo dar 
vainiką aut IVn-hingtmio ka 
įsi Mmiut Veniniu'.______

rių-. diskusimdama- kara
liau- apsilankymą Suv. Vai-- 
lijo-c. pasakė, jog karuliu- ne- 

’’ kuomet iie|Nimiišią- t,, nepa
prastai didelio ir iškilmingo 

laikai- teeinu* Ijam surengto priėmimo mi<’<-
_ ___ .

Xew Vorke. -akė -ekrelo- 
riii.-. ••iiltizijaznia- Ini'o did«- 

tiesi* dygliuotų vielų tvorą. kaip kituomel Bni-clyj.
Vieta-yra pilno-elektros, ši-•kuomet karalius !*• karės -u- 

Į toj pusėj 1 voros yra pieno irl^vį,, ;jn mta-tmi. Sako, kn-

i
I
I

estai
rvivius vis dar

Pastaraisiais• • • 11 i ■ a • • • I .!• ’ * • ■ • "• • ’ ” J IrnHivojmgiP,itaillijosvies.'n<.ka|p ja|, atsin,.ja,lla j tno>|b< y<>w Yw|t<.
Kareivius. Šate u|»e.< .varvos. Į

. visu rytiniu riita-ž.iu estai pni-įiii
1 «Ivrrl t it«k< it ti’Meii ' •

ver-mių pranešama. jog šitam atsitikime jokia 
ta»lše\ ikni- m-bu- galimu. Santarvei priešina-i 
Atstovai. regi-, išvažinės ka- sau.

kareivius. xal,. ii|n*s Narvos, j

KITAS ZYGIAVIMA8 PRIEŠ PETROGRADĄ.
\VASl11XG*T<>X. lapkr. 15.-švedų s|muda praneša, jog 

geu. Yialeniė nusprendęs veikiai dar kartą į ui keli i ofensyvą 
prieš Petrogradą. Tam tikslui jis |uivartosiąs visas savo su
jungiąs -Įtakas. Zi< 'im.- jirndžioje būtinai mirimu paimti Pet-i 
mgraili}. į

Pranešama, jog stovis Petrogrndc taip tati-us. kaip dar, 
iieku*>ii:ei. Suomijos vyrinusylta sutiko Petrogradui pristulyti 
reikalingo kuro ir provizijos. knip veik g«ti. Yiidciiiė jiniintų tą 
miestą.

Vienns StiM-kholnio laikraštis pruiieša. jog tadšcvikai Šuo- j 
mijoji* rengia revoliuciją. I»olš<*vikai. sakoma, uusjircndę iš- 
žtidyli vi-tis lig vieno tatržujtis. priulėjus s melai- amžiaus.

Anot kitų žinių. Trockį.- vietiniu savo laiškų Įtažąinįs. jog 
Petrogradas apsaugotas, ta-t pavojus vis gi dar uepanaikiiitas. 
laminas Maskvoje kai tariama s išreiškęs viltį, jog vakarinės Eit 
ro|»o- dnrbi’dnkni padė.-ią ru-ii tadševikam- grumties -u prie 
ėininknis.

iiiisluus: kitoj pusėj -siaučia! ralius nekuomet nei nesvajo- 
badas. Pravužiuojaneiiis lierįj^ ka<l ji»>4nip iškilmingai I 
rūta zių vieškeliai- visus veži- Imvęs priimta- Aim-ri-1
Inu- estai iškrečia. Ieško nuii- koji*.
-to. kurio neleidžia išvežti iš' **jo .li.tanvliei trūksta žo-. 
mivo šalies. <!žiŲ išreikšti dėkingumą A-

merikai už los draugingą ui- 
-įnešimą į įtaigi jos žmones“, 
-akė -ekretoriu*.

BOLŠEVIKŲ VEIKIMAS 
SUOMIJOJ.

Daugiau kareiviu neįlei
džiama.

TALKININKAI NE8ITARS 
SU BOLŠEVIKAIS

NUVERSTI BOLŽEVIKAI
BREST LIT0V8KE

Paremia rusus, kovojančius 
prieš bolševikus.

Pus- 
j<»«

Paryžius, lapkr. 
oficijaliai ėia prnm*šta. 
tnlkininkų |N»litika rusų tadšv- 
vikų žvilgsniu neikiek neat- 
mninyla.

Tas pranešimas |uiske|litn 
vakar, kuomet Prancūzijos už
sienių reikalų ministeris Pe
rimti su prezidentu -ugryžo iš 
l/ondono.

Sako, talkininkui rėmę ir 
|iareiiisią tą ru-ų valdžią, kat
ra kovojanti prieš bolševikus. 
Tn valdžia aprūpinta pinigais, 
amunicija ir maistu keliem- 
nmnesiams.

Sakoma, nei Prnnruzijn. nei 
Anglija tolvsnini ne<tarysian- 
rios jokių naujų pasišventimų 
su tikslu patvarkyti viduji
niu- Rusijos reikalus. Ir tuo 
pučiu žygiu nelurė-ią nieko 
tauidra ir ne-itar.-ią -u tailše- 
vikai-. knd jų m-iistipruiti.

Londonas, lnpkr. 15. — Iš' 
Ma-kvos ta-vieliu telegrafu 1 
pranešama. jog liolševikų so
vietas nuversta. Krest-I.itov- 
ske.

Sako, insurgentui i 
nins diena- kovoję ir tadševi- 
kai buvę priversti taikinai pa
sitraukti.

Kokie Yildeniėo kareiviai 
‘E-tmiijoj už-ilikę. tieiiu nieko 
,nedaroma. Itat daugiau jų jau* 
neįleidžiama. Įleidžiami Kal
von tik -užei-ti kar«*iviai, ku
rie kasdien vežimai- išvien lik 
vežami.

Tarp laiduodami! e-tam- 
tailsevikų taikos -iilygų yra ir 

,ta-. knd e-tni atsisakytų rem- 
(ti Vud<*niėo kareiviu-, kad už
siraustų jiem- naudotie- lleve- 
įlio uostu ir geležinkeliai-. Jei 
E-tonija priimtų tu- -ąlygas. 

• tuomet ni-ų kareiviai turėtų 
pražilti, neturėdami pricglaii- 

;a r astuo-[d,^.. X<*butų kur jiems ir pa- 
'jta’-gti. <ii tas gali Įvykti gana 
* greitai.I 

Yudenič didžiai nepaken 
Ai«mo

(•en. Yudenic su savo arini-

ITALIJA PABAIGĖ BLO 
KUOTI FIUME.

Stockholmas, lapkr. 15.
A imt gantų žinių. Suomijoj -n 
- kta eenirnli- tad-« vi’ ų pra 
pmnindo- komil ta.-. Ta- ko 
.iii'rta- darbai > i i:z. tai. kad 
-uiiiažiuti -kaitlių antėjo- 
Simmi.’ioj.

TRYS NIGERIAI IŠVEŽTI 
IŠ VALSTIJOS

■ - ■ —— ■ ■■■■■■

TARYBOS ANGLEKASIŲ 
SU OPERATORIAIS.

Ncj norėta juos nulinčiuoti. Darbo sekretorius darbuojaci 
Mitaikicti.

*
I

Iš

ŽUVO 12 ŽMONIŲ.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
YAMBURGĄ.

Londonas, lnpkr. ’5. 
Maskvos pranešama, jog 
šėriku kariuomenė 
Yambtirffn. g*n. Yndcnič-n rfo 
ryklų.

- Iš 
M 

paėmė

Copenhagen, lnpkr. 15.
liima* pranešama. jog Italija ' 
efieijaltai paaaikinu-i blokadą1 
<o miesto.

ihitair Fiume apturi tv lik 
maisto. tat ir kitokiu reikalui- 
m daiktų

PLEtIKAS PAĖMĖ 15,000.

Dover. lapkr. 15. Čia 
glijo- pertak'oje angliška- 
lnivi- Ihmerie -n-idaiiž< 
prancūzų mržu laivu Col 
S|| pa-tariioju jūrių dit: 
io|gunuėjo 12 žmonių.

i

Weaverville, Gal., lapkr. 15.
Trinity <'minty tamkoii in 

ėjo viena- plėšiku-, ka-ierių 
uždarė šė|N>n. pasiėmė AIA.imni 
ir paltago.

STREIKUOJA KRAUTUVIŲ 
KLERKAI.

čiaParyžius, lapkr. 1
-I rei k uoja • l< pa rt a meili i iii ų 
krautuvių klerkai. I'žvakar ša 
I** didžiulių kritu*uvių -tr«*i- 
kininkni pakėlė demon-traei

BELGŲ KARALIUS NAMIE i”'
Paskui mėginu i-ixcržli i 

krautuve-. Pakilo riaušės. Po 
lirija vos-ne-vo- išvaikė dali 
ginu jsiro* tuk-tančių -1 reiki 
ninku.

BOLŠEVIKAMS TEKŲ 
90.000 TONŲ JAVŲ.

Londonas, lapkr. 15.-Bo|- »<'l««kcltaiaiuas estų,
šėrikai (traneša. knd ju arini-.
ja Silvijoje išėmusi <NI hlk/Jyi Yiidenieuijuivyklų |Hlim(i 
stnnėių tonų javų.

Kitam pnim-šiine jie 
jog didelė daugybė žibalo su- 
<legė (Iroznii. šiauriniam Kau
kaze.

IAiški kiekvienam prieža-tis.

Bruuelis, lapkr. 15. Iš 
iRrcst ciu |uirlc<*liav<i karalius 
Alta'iia-. knralienė ir -o-to j- 
|M*<lini«.

Wilmington. Dcl lapkr. 15. 
I'nbiigiis. kad vietų- pilie 

'•••j vali liiiėimiti Iri* imsiu 
4- < iiigeriu-1. kaltinamu- už 

l ieji.. ]Hilieuio|lo mi/.lld) mą ii 
kitu -ii/evlimą. policija juo- 
»i-:i< ii • km*xeikiau-iai iš\e

• į |*liitado||«ldą. Jii*>,|id;ai 
.'ra: l.emml ir Jani' - ir .Ldin 
l’riee. broliu. Visi 1i\- Lino 
laikomi eeiilralitiėj po|icii<<- 
įima adoj,

<‘ia )H>|ieijtii išakyta n**|ei-ti 
•.i'*'r n- riuklie- būriai- gal 

''•*«. I’olieijo- mio\a<lo- a|**u 
pinto- kulka-*.aidžiai-.

Trodukai neleidžiami gatvėn.

Mie-t.. uždiau-tii pardat iuė. 
ti 'i-okiu- ginklu-. <»i .imsiu

• am- iieb*idži:«m:i piisinslyli 
gilt VČS4*.

Aužmlita. i'oliemoim- luivo 
l'fioina- Z’bley. Sužei-tas 
daiir l'ierce. Ta-ai pašauta- 

kartus.
šaudymai Įvyko, kilotis*! i 

gifuą daugelio ti-okių ginklų 
iš t ieim- krautuvė, praeita 
-.iviiitę. Juodukai |>n-irodė 
t**ri ginklų, -u kiniai- pa-iti 
k** [sdietnonu.

Liepia laukti teismo.
|)<*lav •>!.. val-tijos

• piok'irom- Ib'inbardt 
•*••.., n-i-teiiiais prunešė 
•*•• pi liečia m-, idant jie 
taukių j-tatynių veikimo, 
tekiltų trukšmo.

1‘ihI.hhha- )Hižymi. jog 
einantį pirmadieni tai- 
-.''tikta- grand jury. <*i už 
•o • rįirnu i\vks hvta

I 
k t.

V/ashineton. laj.l r. 15. Va- 
'.ar ria pra*idėj<» taryl><» «n- 
•I ka-iu «i:g.-iniz.n--ii<»- ir nn- 

•. l-ka-y I- lų l.*»mpaiiijų at.»to- 
vų.

I’u Įžengiamojo -u-ilvarkv- 
iiio at-tovų p<>-<’-di- |H-rtrauk
ta. kad •litoii progo- abiem pu. 
-'m -ulutrkrti -ar., -ąlygas.

šiandie Įvyk- -ii-irinkiiiuis 
lišiĄto ir tuojau- l»u« prmiėtn 
tartie- npie sąlygas.

|l ';l»i I etul i ll- \\ il-oll

dai Liinja-i. kad kuoveikiana 
kitu- -u kilai- -uhiikinti. nes 
augliu ištekliu- vi-ur bnigia- 
-i. gi niigleka-iai retai kur 
pal.laii-ė atšaukimo -Ireiko.

*|"k 'Vromiiigo valstijoj 7.- 
msi angleku-i'i nutarė grvžti 
darban. Kitur atšaukinuis ig- 
iiuniojnmii*.

PRAŠALINAMI GAISRININ
KAI UNI8TAI.

• * * ■ • —• - -
Bolševikai nori taikos.

I

Anot žinių iš Maskvos, bol- 
Kiekviena- tvirtina, jog Yu-,,o'i iMikintie- 

denic veikia monarchijos tik- ’t** E-tonija. bet -u vi
e • . • — .... . ...

-lai-. Jis darbuojasi Rusijoje, 
atgaivinti ceratų. Kuoveikinu-' 
šia tą faktą jmliudija ant jo 
išleistų pinigu dvigalvi- erelis. 

|Yu<b*niė(l šalininkai -ako. jog 
tas ereli- neturi kartino-. Tad 
ir Yudeniėo žygiai m-t ui i nie
ko bendra -u monnrrlii ju.

K-tai tečiaus šventai įsiti
kinę* .F* P’n pavyktų 
įveikti bolševikus. ji.« tuojau? 
imtųsi gražinti prie Ru.-ijn.' 
virę Pabaltijy. Tuomet pakil-jkaij 
111 eauiu Lai tiaii t •» I-

, Petrogradą. iM*|M>ilgam ji< it 
sako P**" ’ttai-uktų prieš Esloniją 

ir šitų sutruškintų.

RINKIMAI PARLAMEN
TAM PRANOUZUOJE.

_ i —_

Paryžiun sutraukta daug 
kariuomenės.

Paryžius, lapkr. 15. - Ryloj 
vi«>j Prancūzijoj Įvyk- rinki 
litai parlamento atstovų. Kaip 
ria. taip provincijoj sutraukta 
daug kariuomenės. Nes pra- 
matomo- riaušės.

Šitie rinkimai prancūzam.- 
yra svarbų* tuo. kad jie -A-a 
prieš rinkimus prezidento.

somis Pidmltijos respubliko
nu*. Jie pageidauja šitam 

'fronte kiioveikinu- paliuo-tm- 
ti savo kariuomenę ir aną p* r 
mesti prie- Kolėaką ir l>eniki- 
na.I •

Bolševikai pitgei*la'ija. kad 
E-tonija butų neutral - ’:di- ir 

. per aną luitų galima jiem- -u- 
-ine?ti -u pa-auliu.

Kokio* pa.-ekm^ hutų E.-to 
aliai jį tn» taiko- -u ta»l>evi 

s. ypač kas palyti taikiniu 
tų naujii karė, nauja- kraujo kus. apie tai EMonijo* vyriau 
praliejimu- ir nauji vargai. yta»i ne»npa galvos.

Vyriau.} ta’- at-tovni pa 
trauko |M*ėiai» ir \i-ka-. Iii jei 
karini- talkininkai imtų Ido 
kiloti E-1oniją ta-ndrai -u ta.l 
šeiikų llii-ija. e-tai atsako:

“Tegll jie tlill.- blokuotų. 
Mum- tuomet butų atvira vi-a 
l’u-ijit -ii jo- n«*apkniniioja-, 
imii- turtai-. Mum- reikalinga 
žaliu iiH’džiagu. <ii lla-ija to 
vi-a imi užtektinai.**

Tik klaii-inin- tame, ar E- 
lomia darytų nt-kiri:u taiką 
-u bo|.-ei ikai-. Kituoin«*t ji 
pa.sižadf.io tik bendrai vcik’i 
-’.l k Pnbaltije-
jcimi* tnil-ns reikalai-.

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

gene ra
-u 

\iv- 
l'» 
ta-1

at
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

Jersey Cit v, N. J. lapkr. 15.
Vakar ria iš tarnytai* pra- 

šalinta t-y- -jai.liniukai. kat- 
ii** <lai.kiau-ia veikė larp gais
rininkų i-t*igti uniją.

t:: kiti gaisrininkai sumai- 
nyli vietotu!-. Bangelis kitų 
pirmiau buvo nerkeltii j kitus 
x ietas.

Trieste, lapl r. 15. Gauta 
žinia. !'••- laicumi- d’Annunzio 
apleidę- Fimne. S|tajnnui. jis 
iškeliavę- llvmaii konferiioti 
• u premjeru Nitti.

LAFKElčIO 15. 1919 M

Chicago. šiandie ir rytoj 
gražiis oru-; temperatūra ky

liu.
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1 nes mažinu dirbdamos, mažiau’ 
' iŠniokiMlainos algų darbiniu I 
j kams, daugiau turi ineigų dėl
to, kad poperos kaina beveik 
•Iviguba tapo.
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I Lenkų Politika.

Reikale Pinigų Siuntimo 
į Lietuvą. •
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Paskutinėse dienose iš Len
kijos i»iin-jo du pranešimu, tu
rinčiu tarptautinės reikšmės.! 
Vienas labiau privatinis, ki
tas platesnės nišies.

Ta- phite-nysis sako, kud 
Lenkija kviečia visas buvn-j 
-ios Rusijos dalis, dabar ka-: 
riiiujančiiis tarp savęs ir ne-i 
kariaujančias, paliauti karia-j 
vus •_’.*> lapkričio, atsiųsti į t 
gnliotiniiis Varšuvon, knd jie 
tenai 15 gruodžio pradėtų ta-j 
lybas.

Į Šita pranešimų galima 
Irejaip žiūrėti, ligi tat yra vie
nus burbulą- iš 1< * rųšies. 
kaip Kauno Įuiėmimns ir kiti 
toki sen-aeijiniai paskalai, 
'•.kių pn-kiitiniai- metais 
l<> gana daug. Pn p.*i*k.*ilii 
ra ĮNt-irašiii-i nei Lenkų 

Ageiitiira. Tat 
gabnti- lodyti, 

tik lii-ėi.i- p.i-kala-.
jį galima žiim'-ti ir 

P;

ki
ne 
Te. 
y ra 
j.(g

Popera ir Karė.
Tarj» kitų baisio-ios karės 

vaisių yra ir -nirimas įmi|w- 
ros išdirbinio. Purioje karė.* 
pradžioje įvairiose talkininkų 
saly.-'o tapo pa-te!wta pojieiM.- 
trukumn. Pirmimisiai tų pa
juto Rusija, ne- jj kaikuriiios 
poĮieros dirbtuvėm- nikalin 
gus įlaigttis imdavo iš Vokie
tijos. Prieškariniam ištekliui 
išsisėmus tuos «laigtiis alsėj,. 
galnuiti iš Amerikos. 1‘HG m 
tais Rusijoje pojH-r.'i buvo tris
kart brangesnė negu 1914 m. 
Todėl ministerijos įsakė že
mesnėms raštinėms, kad viso 
kietus susirašinėjimam- varto
tų mažus pojieros InĮielius. 
Tapo atmainytas įprotis, .-ulig 
kurio skaitėsi pažeminimu, 
jei viena raštinė kitai siuntė 
pranešim^ ant vienlitiko hųm.

Bet įmuktos trukumą jia- 
lietė ir Amerika. 1919 metu • • 
pradžioje ĮH-rkant laikraštinę 
poperų vagonais reikėjo mu- 
keu T->.bn u/, i »■>. i;;rų. i .i.-ku. 
ta kaina pakil i ...i .- Ja • n < j>> 
dar aug.-iy n iki I .. .
trupu'j aipi^** i'.i t‘ <.«>■•. in 
velkiui vėl viuė smarkiai 
kilti: vasarų jau iutio i?5.H iu 
šimtų svarų, o dabar 
16.04 UŽ tų pučių JK>|K-Ių.

Visi dienraščiai pajuto 
perus trukumą. Jų leidėjai ]>c 
relių savaitę pauarė Muiur.j 
suvažiavimų, kad kaip nors 
prašalinus nelaimę. Bet jiope 
ros dirbtuvių saviniukni 
jiems Įirane.M*. kud negalima

y

yra

i**'

l<*gra*’o 
j nl.la 
tai yra 

Bet j
lit.i'Įi. I*;.-a..Iii.i ka-kal't la- 
liio.i nepatinka taikos sutarti- 
d< Itu. kad ji taiko- nepadarė. 
Tų ypatingai paro<lo daugelis 
ka;.u • inančių luiti.-iu- iLi-i 
j‘'s 
kad 
k<»s 
rimčiau 
liautų-i.
tior- ne 
daugeli, 
pastebi, 
kart
• •

žvniė.-e. Visi kam rupi. 
Paryžiu n sudarytoji tai 
sutartis įsigyver4 .. ima 

i lipinti.*, kad karės 
Lenkija iiž ja- kalta, 
už visas, lai kent už 
Politikai lengvai tų 
Todėl politikai kus-

smnrkimi 
lažiniai apseiti

I krnina.
Lenkai pajuto, kml Lietu 

vos užpakidvje gana rimtai 
stovi Anglija. Sti ja lenkai 
negali pykti-, ne.- pražiltų rė
pi.*-e tarp Vokiečiu ir Rusų. 
Todėl li-n!:;. i: atėjo laika* 
gražumu taikinti.- su lietu- 
v iais.

liet iietuv.ai nenori atiduo
ti nei \ diliaus, nei Seinų n<*i 
kitų pakraščių, kuriuos lenkai 

nctij sėtai, 
imt akis, 

gražumu 
vietas.
žmonės, 

politikui

velėja lenkus 
>u Lietuva ii

Lai 
i:i‘».ii 
žūtim 
K •1111 >

<
' *u-
i o x i< toje 
kvi<*ėuimi i 
turės laiko 
liekiolllis.

kini i 
N< A Odę 
gidė- 
plieią. liet ture.

ir ne|M-rilgi. 
bus labai 
sueigas ir

suviiia.-i tl-ai 
-kriausdami mus 
Reikia pabandyti 
gauti iš lietuvių ta>

l.i-iiitiai minkšti 
Kai i.tiric .aeiuvo- 

pa- z.tnieju t lomi, kad 
Imt] a ant moterišku gru- 
ii.edmiių. i'ieuis jKiliti- 

xažia\us j Varšavų
i | lo.uatiiiių tarybų |H»ė.lžiai 

nep-rt ankų> 
atstovai 
gražias 
sueiti i pažinti su
tiirtingumis. pui- 

i-lia intoiili- letikėmi-. 
■ Lietuvos diplomatai 
tikėtis gimti parinktų 

< nžtutai. •"ne
yra pagaminti dauginu po]w- m:?kriauši i Lenkijos.” 
ros, nes dirbtuves turim kiek 
tik gali.

Munku susekti šito* Indvai
kei priežastį pakylančių pu 
karėk Agentai suko, kad pa
brangimo ir trukumo prieža*- 
ti* yra m. jog «uinar uaug 
poperos eina į Europą, ir jog 
tenai branginu tuokama uz. 
įkurtu negu šičia.

tiuli būti ir kita priežastis. 
Kares metu Suvienytų Valsti
jų vyriausybė prižiūrėjo jh>- 
pero* ikdaLn.m.ą laikraščiams 
ir dabojo kainas. Buvo taipgi 
ir taisyklių draudžiančių po- 
peros bereikalingų gai&inimą. 
Tie visi patvarkymai 
jau panaikinti. Tai gi kaikurie 
dalmr perdaug sugadina po- 
ptros Im* reikalo, ih-lto jo> pa
skui pritrūksta tikriems rei
kalams. Poperos dirbtuvės 
džiaugiami tuui*.i pritruAzmu,IUuUm

Daugeliui klausiiint—ar gali- ■ 
'ma siųsti pinigus į Lietuvų — 
mispn*n<lžiau pasakyt tumi* rei
kale šį-tų viešai, imt laikraštį., 
Kadangi A. Lietuvių Tarvlms 

I įmismIis. įvykęs lapkričio 4 <1., š. 
m., įgaliojo mane karts nuo 
kurio pranešinėti lietuvių vi
suomenei apie pinigų siuntimo 
Lietuvon Mantikių*, taigi šio
mis keliomis eilutėmis prn<i<*<|ii 

I suvo darltti.
Pirmiausia atsakysiu, pasla- 

! lytąjam man klausime. Ar ga
lima siųst pinigu- į Lietuvą! 
Taifi. (ialinia siųsti, nors ir 
< nnt dar įvairiem.- ii< |ni-is< ki
niams pinigų siuntime, tceimis 
jau galima .-ių ti.

Didžiaii.-ios klintys siuntime 
pinigų, tai Li< tuvos. kai|si val- 
. Ivliės. iicpri|iažiiiiinas per ki
lę- valstylics. Ta - ap-ui.kilia ir 
paeini Lietuvos val.-tyls-i u.-i- 
tv.trkynio pnire -ii ir laimi 
sl:;ei i.'.i;n atsiliepia i koii.jni 
lutei ja : ll I ieluva. Lietuve, 
paštui nesą.ii iarpliitianėj paš- 
’ą s.'jii'r. «>j p«T-initlputi- 
•m ir laiškų Lietuvon ramins 
luaionėj kilų Lietuvo* kaimy
nių vai ivbię, labinusiu i’a'ii 
jos. X\ ed’J'T \ "ki •ll.'«’s. Mi
lo • V.iI-I .Ih-,-. Ih-i jii i laigė-, 
kaip lai pušiai, patarnauju Lie
tuvos žmonėms perduoiiuilli 
laiškus. L l kad jų ••ficijalės 
i-i.e •< .- priūhtii piniginius už 
.diymii- |n r iiiut Lie‘uv«> gy- 

v< u( >jaiii.*. iš galima likėties. 
Aid • alc heiiiiu.1 joms nei isro- 
kavinio . ,oi koiikitreiieijon sa
vo linukų. kmi< uis vra |inve<lti- 

pinigų m.'.iuymo muuojiolĮ. 
*1 .k S’iviciiyių Valstijų paštai 
ir Am lijo.- turi monopolija- 
-iu nuo ir mainymo pinigų. 
Kitose vnlsiyl»ė<e tas plikinu 
. <> \.d.*iybė* l>:i!ikin. Tai-gi Lie- 
liįvon pinigus g.diimi s’iisli. 
l. <>« i !;:ik. tik ta*'|Miiinkai;jiii i 
virsiu minėtųjų valstybių ba i 
kam*.

>*:ii'* ..- jau siunčiama (ik-ką 
:• ardytais k< liais jail ar |ienki 
mėnesiai atgal ir jnu yra džiu 
"iiiuii' iii žhiių. kad pinigai i*- 
io<’k:;oi.i pa*<-k iiiigai. I < cinus

Negalinu- -akyli, kad taip 
b i-. Irt-t žinome*, knd Lenki- 
,t< diplomatija šitų priemonę 
moka ir mėgsta panaudoti šu
to tikslam.-. Juu etnine matę 
Lietuio- ąžuolus puolant po pl<*nui 
kojų Lcnkijo* merginom

Latiiai ir Estai. Imdami 
lolyme-m nuo Lenkų, neturi 
už ką -u jui- ginčytis. Tie 
l<*ngvai užbaigs savo tarybas 
-u Lenkija, bet iš \*aršavos 
nevažiuos prieJ tarybų pabai- Jų atstovai taip-gi kviečiami 
gą. Tuos Lenkai panaudos, Varšavon. 
kad jie padarytų įtekmę aut 
Lietuvos atstovų.

Galimas yra dar ir trečia* nuo svajonės, 
dabar žvilgsny*. Tas yra giliausias.

Bolševikų problenui reikia 
l aip nors išrišti. ,, iki šiol dai 
niekus nesudaiv gero išriši
mo. Išrisimas taptų galimu-, 
jei apie bolševikus susidary
tų ii-dvlt :: pint:

in.

į yra ir išeminių, kad Europos 
įmukai nusiskundžia tūlose vie
tose Lietuvoje pašto truku
mais. Bet to tai nebus galima 
išvengti, ypač turint omeny j 
Lie tuvos valstybės rekonstruk
cijų. Jau prieš karę gerai orga
nizuotose valstybėse, jio karei 
atsirado trukumų, tai to labinu 
•galima likėties atgimstančioje 
Lietuvoje. Dar vienas nesma
gumas tnikelyti-truhlė siunti
mą pinigų, tai nežinojimai' Eu- 
r<>|His liaukų—kokiais pinigai* 
butų geriausia išmokėti Lietu- 
vos gy ventojams.

I’iieš du mėnesiu atgal luivoj 
išmokama taip vadinamais 
••okupaeijiniais” rubliais, tni 
yrn pinigai, išduoti užėmus vo
kiečiams Lietuvą. Minėti rtil»- 
lini buvo i-duoti vokiečių val- 
-tylH-s įmuko, “Deutsrlio 
Bank” ir jo buvo garantuoja 
i i. Bet pa.-iaruojii laiku voki* - 
< iu markė.-- valiniai žymiai -u 
idilišku . tai atsiliep*’ labai ir i 
, .i >itralituojamu.' rub-iiis. L’iiJį 
tuvi.' žmonės. ka«p mulėm jaul-: 
spaudoje ir jų pačių laiškuose.j... 
moka šimtais ir net tūkstan
čiais minėtųjų ruMių |»apras 
ti<*ius gyvenimo reikmenim-, 
jnn ti<-kt'lli;mt apie- užruhežiiic.* 
p»-< !;<•'. Neturint arba misikra- 
čit • Vokietijos okupacijos ne
it t.dųjn -antikių, gal Lietuvei- 
v. ldzia gairių padaryti su ki- 
togii.* Vid'tybėmis sutartis gva 
rantijiii lietuviškųjų auksinų. 
B< i kol okupacijos santikiai 
slėgs Lietuvą, tol stabilizavi
mas savo pinig-ų. galima sakyt. 
ii<‘galimas, tai ir Lietuvoj žiū
rima. kad pinigą: butų siunčia 
imt i orint šiokią-te»kią vertę. 
Tų priežasčių vedini Amerikos 
Imiikiniiikai ir paiaria siųsti 
Lietuvon markėmis.

'I'ie-a. yra čia. Amerikoje, 
ri,*ų-kii«jie—ių banko skyrius, 
kur.- ir dabar siūlei mokėti l’a- 
liaitijo- gy ve ntojanis rubliais 
ir tas bankas išmoka Lalvijei- 
j< ir EsUmijeije* Yude*ničo rub
liui-. liet ka«l ti<* rublini butų 
naudingi Lie-luvos gyvento 
iami. lai ge riausia a'-uko jų

iitiku. tą pienų .minė. Prie 
kitokio pa-išven'iiiio savo tau
tai l’advretvski _ali jmdaryti 
ir šitų. Nors neimdamas ple-

ka juo-ia. galinti ĮMiiyąžėii 
susiurbti b'iišcvikus ir per
dirbti juos. *t'ixl<*I reikia su
vienyti vi-ų buvusių Rusiją
liolšcv ikiška ir nelmlševikiškų, no nuturimu, jis galį apsimti

Nei liolšcvikui. nei Kulča- 
kas negalėjo suvienyti visos 
Ku-ijos. Kas žiu ur tų uždavi
nį nebandys jmkylėti lamkija. 
Jei ĮHisirudytų imkulianins, 
tai buvusios Ru-ijos milžiniš
kieji plotai vėl butų suvieny
ti. tik juose vieŠĮiatuiltų ne 
Mnskvo- RtiMii. o Varšavo- ir 
Kriokavo- Ijenkai.

Lenkų iniĮierijaliziuui tat 
labai Įuiliktų. o Praneįiziin 
ttioini džiaugtųsi lubinu negu 
Elzii.-u ir Lotaringijos atgavi
mu, nes |,enkija yru ištikimes
ne Prancūzijai negu Uitai ja. -

Lenkija supranta, kad tani 
priešintųsi Kolėaki- 

niai, t kraitini ir lAetuviai.Bet 
paremiant tų pienų visiem- 
ižintere-iiot iem.- liolšcvizmo 
išskirstymu diplomatauis. gal. 
Įuisisektų įvykinti, ypač jei 
pritaitų Anglija ir Amerika.

ai -akomylu; už jį, idant pa
lengvinus plačius pienus poli
tikams profesijonalams.

Tui-gi tos dvi žinios, kad į 
Varšuvų lenkai šaukia buvu
sios Rusijos dalių konferenci
jų. ir kml l*a«lerewskis vei
kiai atsistutydįs. guli turėti 
vieną I s-m Irų šaknį.

Apie tų paskalų Išdavėme 
Iri* galimas pažiūras, liet ne
turime prirodymų nei vienai. 
Lietuvon diplomatija, nors 
jaunu ir maža, bet visgi yra 
didesnė už laikraštį, todėl Tei
kiau guli sužinoti, katra iš tri
jų pužinrų arlymemė yra tie- 
sai.

Jeigu ir diplomatai Kaune 
negalėtų išsirinkti vienos iš 
trijų pažiūrų, tai jiems reikė-

šeštadienis lapkr. 15 1816
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ir balius kad 
kitų kolonija

M

THvC<mm» Monrnr 2SM
Krautuve atdara SercJomta Ir 

t'clnyčluinta iki C vaL vakare. Kilnia 
vikarais iki 10 vukure.

Pa. (kun.

pačių išsireiškimai spaudoje ir 
laiškuose. •

Kaina siunčiamų Lietuvon 
markių yru $4.50 už 1(N). Bau 
kai už tarpininkavimų ima no
minale kainų 50i*, lindėjus paš
to kaštus .'k’jc. Tokiu IhkIu pasi
daro kaina 100 markių persiun
čiant Lietuvon $5.35. Siunčiant 
didesnes sumas liaukai savo už
darbį reguliuoja pro|s>reijonu
liai imant domon didumą siun
tinio.

Kaip kam ateis mintin—del- 
ko Vokietijon siunčiant pinigus 
markės kaina pigesnė, negu 
siunčiant Lietuvon, liet imant 
domon aplinkyls’s. viršui nu tu
rlytas Įiasirodys delko skirtu
mas daromas prekėje markės.

Sutikus gerk ••Draugo’’ ad- 
iministracijai ir redakcijai, mė
ginsiu Is-nt vieną sykį savaitėje 
pranešti npie Įiadėtį siuntimo 
pinigų Lietuvon ir pinigų kai
nas i įvairias jNtsaulio dalis.

J. G. Miliui.

L R. KR. R. KAMPELIS.
Lietuvos Raudonojo- Kry* 

Remėjų aukų rinkimas 
Kau'loi.ąjani Kry- 

jau prasidėjo. Daugu- 
lietuvių kolonijų jau ren- 
prakalbas 
nepasilikti

• ’ T • Zl.llls 
| L:<-tuvos 
žilti 

ima 
gia 
tik 
užpakalyje.

PliilaelclĮiliiu,
Ziinblio) parapijos L. R. K. 
skyrius surinko jau beveik 
elvigubui. \Vaterbury jau tu- 

jri savo “<|uota”. Patersonas 
Įjau gal tris nykius tiek su- 
rinko, kiek jam buvo paskir
ta. Pittsburgas sujudo ir e- 

jnergingai veikia, (’hieaga ir 
i gi m ajisileielžia. vra suda
rius visą eilę prakalbų. \Vis- 
con.'in valstiją apsiėmė u]>- 
važiuoti gerb. A. J. Sutkus 
iš Wuukcgan, III. Peimsyl-1 
vania ir gi bruzda. Naujoje i 
Anglijoje n<‘Įįprastas judė- Į 
jimas. Bronzo lietuviai ren
gia prakalbas ir didžiausią 
agitaciją varu, kad sumušti 
visa- lietuvių kolonijas aukų 
skaičiumi.

ZtKlžiu. visu- Amerikos lie
tuviškus pasaulis sujudu. ka<l 
kuuduugiausia Lįetuvos Ibiu- 
eionąjatn Kryžini prigelL ,|.i

Gražu net klausyti. i 
Amerikos lietuvių dvasia y-! 
ra link savo broliu užmary-. 
j<-—Lie*tuve»je «lar nemžšalusi, 
elar gyvuoja. Taigi broliai.1 
kurie* dar tebcmiegaiiK* ube*- i 
jojimuose, dar mu-ų akys ap-, 
tenitos visokių-pelėdų plaus-i 
kalais. kad ju-ų surinktus 
drabužius Lietuvoje* purdavi- 
mja. sitjiiskime ir nuvuikyki- 
me nuo savęs tuos naktinius 
paukščius. Ijii jie sau savo 
lizdus teršia. Apie Įiarduvinė- 
jimą Lietuvoje* surinktų rūbų 
negali Imti nei kailio*, nes L. 
R. Kr. Rėmėjai renka juos ir 
gauna dykai, tui dykai juos ir 
turės išdalinti. Drabužiai jau 
siunčiami Lietuvos Raudemų- : 
jam Kryžiui Kaunan su pra
šymu. kad jie juos išdalintų 
Lietuvos gyventojam*, ku
riems buM reikalas, absoliutiš
kai dykai. Lietuva susilaukus 
130 tonų drabužių, kurių ver
tė siekia suvirš milijoną <lo-• i

tų prisilaikyti atsargumo j<>-.lierių, džiaugsis, ir gavę dra- 
litikos. Jie turėtų nepritarti bužius pusnuogiai Lietuvos 
konferencijai nepasitarę su vaikai pakėlę dangun akis, 
Anglija ir mįm rdialnuavę tos 
kouieroucijos galimybių su 
Anglijo- atstovais Lietuvoje.

Dat ir tąsyk Lietuvos dip
lomatija turėtu pritarti kon- 
teicncijai tik tada, kada ma-

litikoi*. Jie turėtų nepritarti

diena skleidžiu 
l’aelereu >ki*s
dinti. Tat reiškia. pienui ne 
patykos L**nkijo- diplomai i 
ja gelbės sa'o rimtybe akt 
dama, kad Padereokis. pija 
ni.'-ta. ar.t greitosios tapę jn>

*29= t** Djkii
Ant aprobuoto talko Ir tiktai M

pirk tnl«.

Federal Electric 
Wuher

Lainpą yra viena i* rra- 
iluual'j — verta dau*.au ne- 

ui ta relkalautaior- Įsi prta-

IMm..

mj lies
tatyaii.ic Jumi abidvi Kadarai Ir tampą 
| Ju»ų namus tikti su

$SIft KALNO
t.lkusiua lengvata lx«n<.ki JI-*’ 
mala kaa menuo su Elektros 
bil«.

Ateikite tr pamatykite.

AIT'hrl*~r-
RmAM «*•

ConvnonweaHX

lUCTREG
SNO^fy

TI W. Mas.
Mrert

«M Natai.
Patai .IS. Aveaa,

BIU M. (bknn

Pi rkant visus savo RAKAN
DAS, PEČU’S, KARPETUS, 
PIANL S, VKTOROLAS, SIU 
VAIKAS MASINAS ir t.t. pas

P. KYORD & SONS
1551 — 53 W. Chiofo Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokėsimu*

Pinigai į L'etivį jau Ni eina
PR1STAT1MAS , V ARANTUO J AMA j

Siųskite [ t Lietuvių įstaiga

EUROPEAN zJIEMCAN Bl iEAU
A PiriUTIS & C0. Vec J-i

^C.iica<o. IIL3249 So. Halzted

Kreipllės raštu iš kitų riestų.

ll lH7

JAU SIUNČIAM!!!
CENTKALIS BENDRAS LIETUVI C BANKAS vi- 
siems gerai žinoma- kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lie
tuviams. jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir į visas 

kita« šalis.

TODĖL SIŲSKITE DABAR. Neleiskite savo vien- 
genčianu liadauti.

DĖKITE PINIGUS TIK SAVO JSTAIGON.
LAI Jl’SV PINIGAI UŽDIRBA G PROCENTĄ.

Centralii Bendru Lietivų Banku
32*34 Crou St, Būtos, Kias.

ir gvamotuoja
Nonu’ius gauti prekea pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreipti* pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Washington Street. New York, N, Y.

Žinomas per 85 metu* ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

4

prašys palaimos nuo Dievo 
nitunf. aukotojams, kurie ne
sigailėjo paaukoti kokį nors 
rūbų jų nuo Šalčio apdengi-j 
mui.

Taigi šiame mėnesyje reikė-1 
tų mums nesnausti. Reikėtų 
surinkti jau nors paskirtą “5.- 
(mMI doL Lietuvos Raudelei >;•»!! 
Kryžiui.

Vilnų jnn v ra -inm ininu* 
sky rimus.

IPabaigų ant u jut.!

I
i

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVALenkai gali numanyti, kad 
■ tas pieną- mažu nuo skiriasi

Deltų ta ĮNičiu
pa-kal.ą. kad tylų, jog konferencija įvyksta

žada at-i-taty - ii be mus. Ant gulo Lietuva i 
Varšuvų turėtu siusti žmogu. 
kuriniu pačio vedimo klausi
mo nėra ir kuris nesiduoda 
moteriško- pažint i«*s meilu- 
maim i* verti K kelio. 1
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“Lietuvos” Rašytojai
Chicnjfos lietuvių dienraštis 

“Lietuva” nuo lulo įniko pra
dėjo Imti garsi visokiais ,,|lo- 
mo Novus’ais,” **llonm Sn- 
pien ais ir tt., kurie apsirin
ko spceijnlę prolėsiją šinoi^i 
lietuvių kunigus. Paiėin.ju tik 
bent kuriami* kokią klaidą-klai- 
dėlę, iš to tuoj išpui'in Jidžiau- 

^sią burbulą, o pamazgas supila 
^it visų kalių nr nekaltų galvų.

'‘Lietuvos” num. Jtio tyiniau- 
niuj vietoj tnip nedorai rašo
ma, kad sunku įsivaizdinti kaip 
hnogus žemai nupuola, jei ko
kios ip-ap} kautos šintin įgau
na. P-a* “II. X.” ]ia*inaudujo 
kunigo Saurusaiėio išsitarimu, 
kad purm glėbi mesti ant vi-o* 
dvasiški jos. I

Kun. Saurusnitis ką lik nu
važiavęs Lietuvon rado tenai tik ten negera pa*i<lan‘ 
JBug vargo, užtai šiaip rašo 
savo imžisinimilianis i ^m<ri- 

T.‘Kad tik m*pi*isi«*is man 
sugrįžti į Ameriką dar pir
ma žiemos, iii s musų bran
gioji tėvynė dar randasi |wi- 
silmisėtinanie ptivojuje.*’ 
“Lietuvos" rašytojai. jw*r- 

skaitę šiuos žodžius, apsilaižė, 
kad rado proga visą dva -iškiją 
apšmeižti... Girdi, tai tokie 
lietuvių kunigai patrijutai. tai 
vokie tėvynės mylėtojai!

Jeigu atsiminsime, kad kum 
Saurusaitis yra vienas iš žy
miausių lietuviu kunigii Am«*- 
rikojt*. išbuvęs vien lik klvl*i- 
nųi apie .*MI ns«tų, tai suprasime. 
kad jis važiavo j Lietuvą ne 
viešii darlią dirbti, liet ramiai 
užbaigti savo gyvenimo dienas 
tėvynėj. Kas turi ploto, su
pranta. knd ne senelių uždavi
nys kovoti -u narsiais Li**tuvos 

priešais. S iteliams n iki i prie- 
glaudus, k., I jie laitų !m< si nuo 
visokių Hii vH-iii ir valgi . Bet 
nutolę uii< */i k V* imu < dva
sios ir i.i miškiimą yni rastai 
praranda. Taip ir“!,’ rašy
tojai n< iHHiiškai at iliepin 
apie tą 
Metų si 
tuviam 
jWn te 
mirties 
.drr.c • 
tif .ut iais.
suome! kepti karveliai kris į 
Imriui”...

Iš tikrų šaltinių teko sužino
ti. kini kum Saurii.-aitis kltdm- 
navęs npie lUI metų nemažoj 
)Mrapijoj ( \Vaterhury. C'onn.). 
važiiKMlnmas į Lieltivą. išjiar- 
davęs viską kn turėjo, vos su
darė viso tik apie JtMItl dol. Ne
turėtų “Lietuvos” rašytojai ,
• — -

Pi bar >T* pat«lrt*»to* ir Torto- 
lan.Ni daugumo. Ilc-turlų. kuria *ra 
jlja koocrrtin* Ir augktai r*kom»o- 
duo ama kaipo reriauaia koncarvna 
pad ryta Suvienyto** Valai Ijim* A- 
tucr ka. Me* galima Ja* parūpint, 
augs to arba *<mo tono.

It .kniauklį* kntalogo. kurj Itelun- 
*Uu .a dykai

BARGENA8 VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vyrų Ir Ja,nų Vaikiau padirbti

1

I

4537 S. Ashland Avė.

GALVOS SKAUDĖJIMAS.

K-

Apgr.)

VmImII j4»j

< iab’a 
nar. s 
gal* n 

viduriai n •-
tą galima 

imant tani 
<o*riausi:i- 1

I

IKI. M.kIMKV IM

DR.S. BIEZIS
<.%!»%TCM« III (NltlK'A* 
IAIJIMM»' 4 Ud I Dakaro

1X2 U. IMTU. >T. CKK ACX>. IIX 
Art* KraUir ate.

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: aaghUeo* ir lietu*llko* 

kalbų, aritmetika*. kn> yvedyetė*, »te- 
O<iirr*fiJ<«. typearitlnir. pirklyteo. tel- 
* ų. Suv. Veilrf. iatorljee ab*lniM Irto- 
n?<>*. gecirrafljoa. |<ilitiklaė* rkoou- 
Ulljee*. |ee|iety«te-a. u.-dlUil.'ikyM**.

Mokinimu valui.do*: nuo t ryto Iki 
4 vulmdo* pu pietų; vakarai* nuo C 
iki lt vai.

3106 So. Halsted St, C/eago.

AR NORI LIKTI TURTINGU?
Jeigu taip, tai ėp.nal ium duo

dam proga kur ju* tikrai gulite pa
daryt) gera pinigu tuojam-

140 akrų fariuų geriuuMiH. Ir d«-r- 
llngiuuaiie* tame* lllin„ju 
Žeme vlaų lAdlrbtu Ir gerai aptverta 
via*, mi gerui* Imdinkai* ir taip to
liau. <a ejnlbrlų ut akrų še fari.iu 
yra iinue.tuet Verta dienų Ir naktį 
|e<> |i:& dollerll) ui akrų, nepra-
lei*klte- progų*, ne* bua |*ardemta 
tuojau*. Atalfauiklle pa*

8. 8LONK8NI8.
3357 So. Halzted St. Chicago

(•ninpiji<*’*ių. blaivybei, kurią 
.-avo! iškili Niiprnto. Vis-gi ji* 
daugiau |m*idarhav<i, *akv*im, 
tni |tn<’iai blaivybei, negu “L.” 
rašytojai, kurie iš blaivybė* 
dmIm> tik saldžiai pasijuokti 
moka.

Xvnp\kauta dvasioje kiek
vieną žmogii ajmkiua. Taip yra 
ir su “L.” rašytojai*. Jie pa- 
tėmijo krislą svetimo akyje, o 
savonkyje nemato rąsto. “Lie
tuva” rašo: “diilžiausio* ne- 
pagarbos užsitarnauja tie vien- 
geib iai, kurie l*'*ga iš gimtinių 
sodybų nuo visuomeniniu dur
is). bijoilnmi |*atirti vargo.” 
Tni-tri ta “nojtagarba” ir jums 

I imtiems kliūva. m*s ii* jus juk 
išl*‘*gotv iš savo tėvynės kaip 

At- 
liėgv Amerikon siisirpietėtc ėin 

K 'hiraguje. kitus šmeižiate, sa
ve kažkokinis “pa’rijotais.” 

I“veikėjais” laikydami. .Senelis 
' kunigas, atgyvenęs savo die
nas. tik laiški* iichviltingai išsi
tari*. <lar juk Lietuvos ueaplei- 
<lo. gnl ten ir pasilik.** o jus ria 
lutėioj jaunystėj sėdite, jau 
l.ictnvą apleidę...

Kas kaltesnis.' Vynsiai. m*- 
v«*idmainiaukite. X<*.mi'i* tokiais 
|tatrijotais, kaip įsivaizdinate 
musų liaudžiai norislami vadų 
lolę lošti, .linus rup<*jo s ve ką 
kailį iš Lietuvos išnešti, užtat 
apleidę tėvynę atbėgote Ameri
kon!

Vi« 11..1 “IJetuvus” rašytojų 
gerai | m žįst u. Iš 'didelio ]>atri- 
jotizino" ai vyk šin kraštini j 
Sent tl<*. \Vnsli.
• •

Apie penkiolika šimtu kinti- 
svtoju rrngui* ntsilunkyti j 
Liet. Vyėių ('h. Apsk. (’lioro 
Koncertą, kiiriiune hus per>ln- 
lyta Komiška opt*riet<* “Kor- 
nevilio Varpui”, miesto Salėjo 
Arvan (indto Temple. \Va 
Imsit Avo. ir b'.iglil St. Ti 
ketai visi rezervuoti. .Iri dar 
kurie neturite nusipirkę, tai 
galite gauti ]>a> choro narius 
lw*i Beethoveno Konservatori
joje, .3259 So. Ualslcd Si. Nc- 
siveluokitr — piniirsnis-ge- 
resni*. Opera išpildys vir- 
šminėtas choras su pagelha 
visų chicagos vargonininku.

(Apgr.)

Ashland Jewelry 
Ir Muzikos Krau 
tave Deunontai. 
’ddkrodiiai ir Gra 
inos.
Columbia Grafa- 
fonai ir Rekordai 
Kalbame Lietu 

vilkai.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

Sm«tonn* g*r-«t prttglklnu ak nioJ 
tu* palengiir.lrin d*l .'o«ų aktų • 
Kuom*: tu kenti nuo galvos *kau- 
dtjlmo. kuomet r*14fa llojaal j kro
va. kuotaet akgltnl nr *luv1 nr ra
iti. ui tuomet yra tenkina, kad 
reiki* Juma ak'nlų. Mano lt metu 
patyrlmaa pridura Jum« goriau*1* 
patumavima ui prienamy kalnų 
e*t Utp temai net Ii 'tat

JOHN SMETANA 
Akių 8ped>list&s 

1801 S. .* "hland At. Chicaoo
Rgsarni. a aute Ik lama, dykai. 

Kampa* ll-toa ratrė*.
t-Clne luboa virt P1atf« aptiekei*

Kambarį* 14. It. lt. IT Ir 14 
T>e»vk:i* I mano pir**ų 

Vnlandoa: nuo T vai. Uryto Iki S 
vai. vakare, r.mcdė-lial-, Scredo- 
leua Ir l’cttiye'iomla

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

U M W. 47tk Kt, a»cM«. ni

Ten |Mt*idarė 
trumpa" sii sk mburiai*. Vi.- 

Int šaukiasi prie ChicngON lie
tuvių km igų pa cIImi*, žinodn- 

“Liet uvo*”mas gerai, kn<
personai: * tam tikslui netin
ka... Kunigai -umetė keletą 
įlesetkii 1 olierių lelienei j Clii- 
cagą. Kunigai «gt*ll»ėjo jam 
lankyti <‘hicagt universitetą. 
Pažįstu a*t viri į kunigų lietu- 

iH-lj. ilirbiisj nu* tiek {ii. kuri «l«*l j< išleido daugiau 
. B. • 1 ■ 1* * . •

(laivus skaudėjimas yni ai 
svinptonas 
kokia nors 
neveikia 
skauda Imt 
nesveikas.

Serininkai Sidabro Kompanijų 
Gauna Didelius Pelnus.

Viena i- naiiiii k<>mi*.iniiu '-•imk'ja 
Kava fcvrinlnkieni* IKI Soplemla-rto m*'- 
hv.mo 3*3'; tlKktmih*. Kit»H kompani- 
jo* laipi-i iAin<.k:i ctrlbiin.u <l><ldur< 
pelnus.

Salai.io komi*amiu sėtai niud.ito* ki
ti ii tie. lame Imi pilky ulMkanėm ai- 
<libro ko:il|>anlių Sė-rn. «u«il.niki <l>.l. • 
Iiii luinu

m t minkei i'(elor.ijo r*«iM4i<iui<*4 
Mene-. A l’e.ner f.. lae|*KI r-UeeelituM 
mll?eni4kll« laimi* |4 wVee 4.‘r»i

Sidabro kainos pakilo iki 
augščiausio laipsnio.

r.mi-dėlyi. Nia 1 o e| , Nux \ ,ilxt 
kietabm kaino* pakilo Ike 41 ItHį un
cija. T.ei yra aiiyViauMa Nieinbro kuiną 
lamu mdt). Žinovai ivniin.i. kad ui- 
tlala.e* kilu dar iiIikmI.iii.

laikraAe lai praneša, kad lamde-ne' lelip 
trokedn ■idtebree, jog Ancllio* V. Idfe.e 
i'b iileiKi i*ukymi). iiž.dr.eiid>.i:<nif i *ių*ti 
I- \ nulijo* eldlebr.).

♦ ■••lomelie i'onaulldatcd Mine* a !•<•- 
ver yra viena iA lurletigiauMU •*«»•
l.elad-eM allklue ir KIDAIlItlI keelllp.eni jų 
.Ii lieti lelIVYN’EN <>> didele* u labui 
turtinta* aiikro-Kldabree ka*ykln*: talp
ia turi paMae'luoi nuljlini^kte rtldb* per
dirbome fabriką ir irenru»i rrliali«iee- 
leu e. Itlodernl4kiau«|.>mp> lleaAlneelIli* 
l'abrlka* Jo-rdlrtm 300 t..nei rud|e« ka* 
ele.-n Tuk fabriką* v«-rfaei S iau.ieuu «•<• 
Ita lee %etea kollipaneja dabar l(airia Ma-

I

I

v.tn>1< n»-e h k- 
kuriami* guinln* ebktro* 
cb-kiKK l-aji« s.i utolna 
DYKAI. B<* !<•. «laiir at- 

(•Įdaro- la'< !• ,r<hlex| (HM UI- 
did Ii

tyli dur keta f :e brika 
Iro* fabriku. 
]>ajl'*cu. Vl«.l 
Aml k<>ni|> indai 
lok • 
įeitu. I ..inpanllotii" i- kur Mi*..eb • 
|M-ln.>i

šil.i I >>n imkiiu imi dabar a|.,o 
akrtl bie-kų. l'.etltKlll (I Ve«.l iZHle- 
!■> Slel-lloan Til|<gi luti leniniu 
Imlu |(.«(Viui« labui, i n jau Kava uJ-

I. >11 • ant J,Meniu** p.'dll b tltll

.'..fino
*-

**Vn

Dideli pelnai.
riauki reninkani*

ir A»r.ti |».ikil«« i luketulK’iu* e|t*h<*riij.

Dabar šėrai pigus
l’t II.'. ua gauni t-i* <*• virt.* i..'tu- 

l’n-leriv*l U' l’aMIleee.n. M.elr.ie k;el|e 10 
*■ ru n< |eareim*lunie

Pinigai gvarantnojami
Xe 1*1:1:1*1:1:1:1:11 Mt. e yr.( I*II:MII* 

Me e|:iėE(’*|l’S tint virei k>elll|*»ntele* tur
iu ir me*i |i.rim» dieno* n*-fa pelno. 
e*<eMMl*X i-t.ll IK- dideliu* dlVldendU*.

Ii.ebar t-.et .idm*1a p.iakulin.
111 T-hI* I |M«l»kulelnkite 
Nių-kil,- orderiu* et pinigu* kurtu, 
nig U* 1 I*ri.eiliel.l .lueiti: 
orderiu. uri>.e b enk.e
1 dr«ft 1

PEOPLES INVESTMENT CO.
220 S. Statė St. Roorn 1422. Tel. Harrison 2024

ll.ell* M- 

1*1-

I ..... ruti.

Chicago. III.

e *:iv<» su 111 imu Iii - 
S< imi vė. už Iraiitl .ia 

oti jsiilsi t i* ramu * 
ašy-lnmi: “< .irhiu'ki* 
s i vis - tenvkte’ini-
” “nesitikėk, kad vi-

i: KU 1 <|o| šiandie tas vai
kina - 
šulų •*
tilt

vra vi nu žyniiaiiHiųjŲ 
.ietuvo kuri visu* lie
knu* u* vadina “gerais 

, i.ėek’riukais.” Matule knip jie
atsilygina artimui už padarytą 
genp Bet ne tame nutilo rašte
lio tikslas. Aš noriu, kad lietu
vių laikraštyje lietit juiprastn- 
siti žiiHitiiškiuiuts rastų vietą.. 

Vaidentis.

GALI SUSTREIKUOTI 
DŽIA KITOKIAI.

kuri* |b*iiiul<i k ui 
daly* jtisu organe 
normaliai.
kokis kitas 

Taakiitusin
skaiiila kuomet 
normalini dirba, 
prašalinti tiktai 
tikrus vaistu*,
vaisia* tni Trincr’s Am«*ri< nu 
Elixir of Bitter \Vim* k iri- 
išval,, vidurius I** jokio *knu* 
tilo ir |iamatysi kaip ii isto> 
galva skaudėti. Triin*i*« 
gnižin* Jutus ajietita ir pa
lies tinkamai siigriinu Ii uoti 
maistu, štai tiktai |Ni*iskaify- 
kite ką sako Mrs. .1. A. tirais- 
h<> kurj <lu mėnesiai trigalios 
rast* iš Parkin. Ark: 
Imi džiaugiamės 
Trincr** Aim*rican 
Bitter IVine ir jį 
Gali nusipirkti pas 
tininka taip pat ir
m*r*s vaistus (Trinrr Angelicn 
Bitter Tonikas Trim*r*s l.ini- 
inentas. Triners Raudono* l’i- 
gulkos ir t. t.) storke — .!<»- 
sepli Trim*r Compaiiv 1.'L*«3-43 
K. Ashland Avė., (’liicngo. 
Illinois.

“Mes In- 
ištnegine 

Klizir of 
vartojami*, 
savo vais- 
kitu* Tri-

I ant orderio .lutai Ir .nrrkntul. I>.t 
ne.it.vlAauktl; V''-t)au*)ų modelių nuo 
SJO.OU Iki SI5.OII.

Vyry ir Jaunų Vruklnų gatavi 
■lutai Ir nvrrkotal III Iki Ssa.Ki.

Vyrų Keliu. * po Sd.oa ir nurfa'iau. 
Vaiku Siutai po tl.lMe .r augmlnu. 
l'lrk navo overkot.-) dalrnr priel 

J.lctnų. kuomet ka.no* pakĮla.
Me» talppat turime pilu* eile bi- 

■kut) nrAiutų Mulų tr . verkotų nuo 
ga.M» ir nueičiau.

Eull l*r«-»*. Tutedn. Froek Kin
tai ir tt. •t<M» ir ■urbiau.

Atdnra kiekviena vnkarg iki 9 
vai. Ned.'llumia Iki C valandai. Su- 
batoini* vis* diena Iki to valund.il

H. <X)ltlX»X.
1411 M. HaMrd Nt, Ctikvgo, IU.

Irteigta !•<*>.

(’liicagoje ir vėl gali sus- 
jam prikaišioti “keptus karve-'treikuoti 7.fi(Nl džianitorių. 
liūs." apie kuriuos taip jie lai- i Pastatė jie uaimj Navininkam* 
žoai... nugštu* reikalavimu*. Tie

AKuii. Saiiru*aili* išleido vi- -atsisako išpildyti. Ir i* to Ma
na. ką aukomis gavo nuo aavojli pakilti streikas.

I

Dr. 0. VAITUSH. 0. D. 
uirrt vin ak«v shi/y.ujstas 

r. * t •
I »• ų Lm«> i
l*.r4 ttdl |talv**« «I.I*U 
**4-l<«»>44. »A.il|’«l>*4
ni>*« I .tlit«. IH-I »at«s> 

♦t,.. • .*4<ti t>- «ar t- m k.trA* m. .a. ,
II* -4 Vilkų. («• I.4K a. .*« ir . LilalUe. M '**

.mm tikt* i*t i j r ttkylibt* «mi|*ib»
l.k.'KM|Mi|lU«>*M <>*.<• 4t •*.» I » 1
I..U* k**«1«| a lf* |bi g«a L Ut| lf Uita*. !•
•U*Mg . U*

% . m*4)'I*»« liti* *1 tylai ,g . altl t«|(4tt* 
X ‘tune t U«* » I » I . .L |aw pt.tų 

1553 W. 47th St ir Ashland Av.
Tiru <»rrw*nhrlmrr krautuve.

t flrtkaMit- Urtei 4 r

KONCENTRUOTU MAISTU
KRAUJU! IR NERVŲ SISTEMAI yn:

SILPNIEMS LIGONIAMS 
kurie yra po sunkiai ligai 
arba operacijai.

PARTOGLORY
VYRAMS, kurie yra nu- 

silpnėię nuo frzišlco arba 
protiško persidirbtmo.

PARTOGLORY
SENELIAMS, kurie rei

kalauja sustiprinančhu vai
stus.

PARTOGLORY

MOTINOMS, kurios nusilp- 
nėjusios dėlei ilgo laiko ku- 
dįti. žindimo.

PARTOGLORY
MOTINOMS, kurios nu- 

vargintos tankiais kūdikių 
girodimais.

PARTOGLORY
JAUNOMS MERGINOMS, 
■mos kenčia baltais nute- 
kepmais.

PARTOGLORY
60 AKRU FARMA.

PARTOGLORY
turi savo gale dėlto, kad susideda iš gerai tinkančių žmogaus 
malimo sistemai dalykų, lodei priduoda stiprybės ir atnaujina 
Rtvų sistemą. Icipgt stiprina kraują. Tas vaistas yra reika
lingas dcl žmogaus geros sveikatos.
Vienas butelis kainuoja vienas ($1.00) doleris, 5 bu! $5.00 

Užsakymus siuskite šio adresu:
PARTOSO APTIEKA

160 Second Avenue

l*alMi |»*iOe|u) vhtnj nu 
dlnk/itM. ),u*ku* Modniis* nu *••111 
tinUHft v j*iil«fii4* 
t«»li IIU" Iltie: 
kltuin viMtk uln 
AtnitaukM pirmai 
mi

Nrfirale-.nkitr T»r«'•’'••• fir'* ‘L tw»r y 
m įtrrinunia laika* pirkti

Maa
nm
maifivti 
pririnaviiaF k: trina

S BLONKSNIS
New York, N. Y. 3357 So. Halsted St Chicago ,

!•!*• 
Mi
ne.«!< rlingM fotui* 

Ietie I gdJkdlif ir 
liaranknrnnla 
nuf i r; - V*‘Mt 1*1-

farina*.
Itiriinr turtui* viM-klo didu* 

|t«klr»« kaa niekti r*»t i
ani Ir u/ kninnfii

KraipkUt** |>Mfl

Siuntiniai [Baksai] Lietuvon
Liet. Amerikos Pramonijos Bendrovė atidarė Skyrių Chicagoje tarpininkauti Siuntimo baksų Lietuvon. Baksai 

yra padaryti specialiikai dėl siuntimo j užjurj be jokio perkrausimo.
Sekantis laivas išplauks iš New Yorko Liepojun 15 d. Lapkričio.. Norintieji pasiskubinkite užsisakyti tuojau bak- 

sų. Visi taksai dcl siuntimo Lietuvon yra sekančiose vietose: Iz. Nausėda ant Town of Lake 4605 S. Ashland Avė.;
Ant Bridgeporto Iz. Nausėdas kraut. 917 W. 33 ir Darbininkų užeigoje pas p. B. Jakaiti. Visas kitas informacijas apie 

siuntinius ir Liet. Am. Pram. Bcndr. šėms galima gauti kas-dien pas P. Baltuti Gene fališką agenta: dienomis nuo 9 iki4 
Peoplez Stcek Yards Statė Bank ant 47 ir Ashland Ay*. Telephene: Yards 7469. Vakarais mm 4 iki 9 3261 S. Hals- 
’ed St. Tel. Yards 6126. Visi siuntiniai yra apdrausti ir L. Am. Pr. Bcndr. pilnai atsako.

PAUL P. BALTUTIS, Liet. Am. Prm. Bendroves Generalis Agentas.

valund.il
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LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE
Pirmiausia ir Didžiausia Korp. Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu

Skyrius Kaune Inkorporuota ant $1,000,000 Exporto ir Importo Skyriai

Lietuvos Atstatymo B-ve Daugiausia Patarnauja Lietuviams.

t rali*-
Al *t:i

Atstu

iio skyriaus vedėjai darbuojasi kiek viename 
svarbiasnianie daria*.

Amerikoj** Lietuvos Atstatymo Bendrovė iš- 
riipino lietuviams PASITIKTUS.

Į lietuva rengia siųsti vėla dideliu.* trans- 
|H»rtu> būtinai reikalingų dalykų; jau turi su
tartis dvi ūkio mašinų etr. Įrengimu pramonės 
įstaigų Lietuvoj rūpinasi ir siųs inžinerių ir 
aimitninkų darbuotis į Lietuva.

Aniatninkains yra svarbu užsiregistruoti 
prie Lietuvos Atstatymo B-vės.

UŽBAIGIAMA KELT KAPITALAS.
Lig Naujų Metų iižluiiginiiią kelt visas ka

pitalu-. ir šerti daugiau nebus |>ardavinėjamn. 
Ihd.ur laikus įstoti į LIETUVOS ATSTATY-

.Mo BENDKOVE. Liko imi įduot i tik keli tūks
tančiai Šerų.

Dalmr proga yra pasipirkti, kas nori da
lyvauti Lietuvos Atstatymo darbe ir vėliau 
turėti didelį jielna: dividendai kils ir bėrai 
augs, vertėje.

Jau Šįmet IŠMOKAME 5 NUOŠIMČIUS. 
Kiti) metų išmokės daugiau negu tiek.

Stokite į Lietuvos Atstatymo Bendrovę.
Bėras $10. -- bet vieliniu usmeniui ne par

duodama mažiau kaip ii bėrai ir nedaugiau 
kaip vienas tūkstantis.

lh’*kitės su didesniais pinigais.
’l'uoj rašykite čekį ar money-orderį ir siųs

kite:

Lithuanian Development Corporation 320 Fifth Avenue 
New York,

Iš Preidžiu kaimo, Paneve ,k< l n«*iizim*kej<» 
Žio apskričio povyla- K rimt-,k:d<\iime; d viii iw»*e 
ėiunas J. Knisliui, kuiliui. ■ 
Chicagų ra*o sekantį laiškų: 
Gerbiamasai!

Labai jum* ačiū už laiškų, 
kurį sulaukęs labai audžiu 

sVil'.lll jlt.-. 

ir krikšto<ima. liuke, 
ilgiausių melų ir vi*o

sulaukęs 
gau. Nuoš'rd .i.-ii 
kuinai.
.lama* 
lalsi.

Nors 
jūsų užklaii'iinii*. 
ęitikinuii praeitų kelių 
užimtų lakštus nemažo.* 
gus.

l,ras:dėju* karui ru*ų *u 
vokiečiui*, daug vyrų tapo *u 
mobilizuota i eile* ru*ų kn 
riuoiiietiė*. tarp kurių ir aš 
buvau. Be1, aėiii 
šiam, po .‘i mėnesių 
nų <|e| ligos likim 
tas. Daug lietinių 
kiečių nelaisvėj**.

trumpai atsakysiu i 
ne* visi at- 

įlietų 
kny-

jj. kokio amžiau* žmones ten pri-'kur galvų priglausti, 
ima ir kaip jis gyvuoja?

Vargo 
patyrėme daug. 3 mėnesius gy-; 
venom miške. Sugrįžę iš miško 
radom tik vienus |m*1viius. Tam
stos suims. Kaži u livras. Skal»<*i- 
kiuose pas dėdę tarnauja. Sta- 
(MMiavičia laivo karės lauke be
turi* metus. Elena su vaikais į 
sunkiai serga.

Papilei miestelis sudegęs. 
Bažnyčia |mlik<>. Kuršėnai su
deginti. nei bažnyčia neišliko.

Ar žinai, nr nežinai Litui viso 
Amerikoj.• <hil žiliai kur ji yra, 
nes mes noriu žinoti ar gyva, 
ar mirus. Duok mums žinoti, 
mylimas dėdė.

Daluir prašau aprašyti upie 
Amerikų. kaip ten yra. Gal ga
lėtumei ir mane jiairškoti. Ne
turiu m*i kokio apiekuim. netu
riu ka* mane priglaustų. Viena 
verkiu, skauda man širdelė, 
kad neturiu matušėlės. Prašau 
utrašvt man laiškų ir daugiuu 
naujienų.

Sudiev, lieku sveika
Emilė Vengrai*.

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ.

Draugo Ofise. 1800 W. 46 St

už poros-trejeto mėnesių 
augu daiigylH* tūkstančių nar- 
MOS

gav„ sėdėti j,„i;
• atėmė vis- 

ką nuo ponų: neva atidalė dar krito 
Liniukam*. I pa kui pūty* 
vislių išvežė ir daug tokių 
darbininkų gavo kentėti ba
dą: taippat |M-t-ekiojo kimi
au*. išmetė iš vi*ų mokyklų 
tikils,.* pamoka.*: tyčiojosi iš 
bažnytinių rūbą ir t. t. N<*ap- 
iinkė n į *iH|i«-čių. Iš jų at- 
iniiiiejo vi*kų. ka tik rado. 
Iš Im-turčių, kurie iŠ IIŽ kelių 
dešimtų verslų turėjo parsi- 
įiešę pūdą, kilų javų, atimda
vo taipgi, mokėdami savo ]>a- 
ėių padirbtai* pinigais, kurią 
žmones Ih* prievartos neiindu 
i o. Ją \ iešpatai imo laike ka* 
•li< ną ki!,, kaino* ant visokį*, 
pav. rugių puda* buvo inėjęs 
i L**o rublių. Įkalbinėjo žmo
nėm* delie.* i komuną, kad 
vi*i' išvien** dirbtų ir valgytų. 
Tą įvykdinli tikrai buvo p:i*i- 
ryz*;. Kieki iena* |*ainatemė, 
kad taip gyveirti negalima.

Kii-ų ir iuki**eių svetimas 
junga* lietuviams buvo liepa- 
ketieianm*. tl'oškoin kiekvie- 
ii:t valandą lni*vė*. taigi, dar 
karui ie!»esaiit. sušaukėme

I
t

I 
i

bet dabar 
dauguma sugrįžo. iš musų n 
pielinkės iier» dar: Preidžių 
(iuillbilln Stepuliu. \*<*pšto 
Juozo ir Kaltelių Kairių \ Ia 
do. Silvestro suuau*. Nežinia 
kur jie. gal žuvo.

nukentėjo |ab-
Lietmo- pakraščiai 

vie
I lenta-, tai

IHIUMMNMM

PIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJINI8 RANKA* ant 
BRIDGEP0RT0 yra

CENTKAL MAimCITOIM DISTMCT

BANK
A Statė JUnk

1112 W. 35th. St. (3 blok į rak. nuo Halsted) Gucago.

■ Kapitalas ir Pervirš. Banko Tartas Virimą.
*550,000,000.oo $5,000,OOO.oo

knriiiutnenė*-. kuri išvijo 
ševikus iš Lietuvtts. Kau- 

lni|Št*vikilius j lietuvius, 
liiinoios granata aut 

musų klėtie.*: nugriovė klėtį. 
Midaužė kas vidui būvu. Nuo
stolių pridarė, tik nieko neuž
mušė. ir nesudegino.

| Tikrųjų Lietuvos valdžių iš
rinks visos Lietuvos seimas, 
o dabartinė yra tiktai laiki
noji. L. Lietuvos valdžia yra 
t'krai dt*niukratiška, joje 
kiekviena partiju turi liuosy- 
bę ir. ačiū Dievui, viskas ge
rai eina. Tarp visų partijų y- 
ra vivuyliė. šiame dalyke di 
krikšėionis-dcmokratas. ir *o- 
cijal-liaudininka*. ir socijal- 
p.itrijotn* ir kiti visi eina iš 
vieno. Pinigų Lietuvos dar ne 
turime varlojtini vokiškus. 
Viena iielaiiuė. kad Lietuva tu
ri daug priešų, kurie nori jų 
vėl pavergti. Taigi ačiū jums, 
broliai amerikiečiai, kad rū
pinatės apie mu* ir prašau, 
vardan Tėvynės, visų parti
jų. jungkitės į krūvų ir kuo 
ralėdami padėkite mums iš- 
liuosiioti Lietuvų iš vergijm 
pam’ių.

Bažnyčių Velykių paliaigėm 
-tatyti dar prieš kuru. Bažnytė 
lė gana puiki ir kunigų turime

•
Dabar pa* mus gyvenimą* 

laiuesiiis; visi dalykai eina pi 
gili. pai. rugių puda* jau !<• 
rublių.

Derliu* šįmet Lietuvos lau
kuose buVjj neblogas.

Miela* kuine! Meldžiu atra
šyti. ar i Ameriką nuvažiuoti 
dubar
pra. 
tok*

I

išrinki* Lietuve- Tn-

■•padar. tikt.ii l?5uiim*- Lietuvo* laikinųjų val
džių vi-.i- ministerijas *ii 

•pie.-.i.lentų Smetona, liet ka- 
i iiiupp-tię -n reikaliimiaiisi'ii- 

dalykai* tegulėjo
1'irgamzuoti tu*»nn‘. kada vo- 

i Lichivur kraustės).
< Įt.i-ktu juo.* sekė bolševikai.
* uik i prispausti bulyiik .
I*e( įe|i 

'iltis. 

i.;*tuvi»* 

Klllllle.

buvo, 
pl'iitb )rt 
.11* ll« . 
kelio* 
L' ’i *

Nilu kam 
jausiu 
į rytu* latii.tru*. n •» t<> 
tose ilgai Imlu 
daug kuimų ir miestelių ju-le-
imi* pa\erte. lunku* apkasai* 
duobėtai*. Pa» mu- ru*ai grei 
tai bėgu, o vokiečiui \iios. 
Didelė* blcdter 
prikvntėjoni de| vi*okių re1
vizicijų ii vokiečiu varzimų.
Santai\iuinkam* į*akiu* vo

kiečiam.* i- Lietini,, išeiti, valstybei 
nudžhigom. liet neilgam. Vo- ------ -
I Iii :'
nauji prispaudt tai — K<h, *.i. 
kui. Jl«* .•Itlditle |. mn.*’i lia'-l’l 
žmonių, t u* 
mė nemažų 
iki Aiaulių, 
ilinti Mivn 
Jų tiksln*. 
keršyti tm 
griauti 
klmm 
jx* k**!

ll I

galima, o taippat ir
> Ve liti, 

da!
Su

• in.m* m. kad jau pra
liet Dievus neapleido, 

valdžia. būdama 
ui dar vi»ki<*ėini te- 
o bolševikų nebuvo, 

organizuoti karino
I pradžių -Usldejo vo* 
dešimty* kareivių. bet 

' u? u

tini laikui bėgaut 
ir pasimatyti, 
pagarba
Pcvylas Kriauciunas.

Dm meldžiu, miela* 
kuine. i :an litrai'1', kur dabar 
j ra
K.;Z*
važiu Mimi i:
,i* i i.***kyk!.«. Ai jie i
im ir i.uo uzMinui.
upnišvkit apie šv. 
\'!<lt'l* tokie tl

P. S.

Priimi* Vaitukaiti 
Kukiu, kinio, mu 

Amerikos. j*to- 
nn*>ki- 

ir plurmu.* 
Kazimiero 

r

Ii ftaulių apskričio. Kuršė
nų pažtaz. Romunčių kaimo 
Su Matas Uiii<*agoje, gavo se
kantį laiški) nuo Emilės Ven- 
graitės.

Aš, Emilė V< ngraitė, pasta
lių v i jau Įprašyti kelis žodeliu*. 
Sveikinu .Kilę ir eiorę, brolį. 
Stanislovų. Aš esu sveika, tik 
nelinksma—neturiu tėveliu, nei 
motinėlės. Jau trys metai, kaip 
tėtė mirė, o gegužio 3 d. liete- 
<nu manius. Aš dalmr esu pas 
Daukšų Koinuriuom*. Kaip įna
mi mirė, brolis mane išvarė iš 
gyvenimo. Dabar viena varg
stu. Palikom mes trys seserė
lės našlaitėlės: ar, Emilė, Bo
rneo ir Jie\a. .\le< palikom ma
žos. Nastazija apsivedė su Ka
zimieru. Jau sūnų augina. Bar
si ra apsivedė ir mirė.

Pas mus įlaliar blogos nau
jienos. mažai apsirėdę esame.

O. Daukšienė taijsgi sveiki
na su savo vaikučiais. Dėdina 
i ugi na du sunu ir dvi (lukteri.

Mes esame išdeginti. Pradin
iam statyti trinia), gal turėsiu

I

A Stato Benk.
Ma bunkua yra jau vialema iiaomaa. kaipo riaaaa U dldliauaiu ir 

stipriauMu l>anku lluje upelinkėj*. čia yra laikomi plni*al Buvlenjrty 
Vulrtljy. 1'aMy liauk y. Pavieto Cook. Mleeto Chlca«oa ir daltfybo Cor- 
puruelju. JirauayaZ-iu, Kliuby Ir TukalanCiy durbiainky.

Siame lutnke yra jtalaytaa apecijalla lietuviu akyriua kur salima 
atlikti viaoklua bankiniu* reikalu* prifyuitojc kalboje. Vlaoki* patary- 
■nal veltui.

•

ar

TIESOS SODU APIE

£ AKIU KLIŪTIS
Kad. |<a* akių apecUtliM* apalttarM*. r*,
hnk J| — utMtlnok n|>le Jo vardo serutii* — Jo pra 
el'l -- jn prityrimų Kuoinrl atelnntr pa* mane ai 

AH įdegta minuoju Ju»ų akla ir Jei ralkalaujrte maao pa 
tararlmo. uu at pasakau A* jfijau savo PrltjriaM CUicagoJi- per 
M turtu* ir IMrydiiau tukatanCiua llcomų nuo akly aptraukime 
arjruliy. n «tribu«ių voky. tralAkanu. teatru ridu ir it

Žvaira* akte lifjdau ttaaa pvadiia br i-bokrforaao ar akanaato.
Jot turi falvoa akaudl-jitu,. ar Kiu* nervų liftu tai liaukis tm » 
tCua — jie uepa»elb*a — jie ruteika tik tuo tarpu palanfvininv 
UACįC VI IIITIC h<*ai«ui Itfo* yra kalio* netik auay t 
ilUJEJ IU4Uip. fcitnm* lirom*, be*, dar Joa kaltne da* 

geliu* akiu kliuCiy. Tai et p'.rtua Mffu pritalkyai akiniu* y* 
al.nu*. paairupink aukltioti. ar nSra kokie* noatnSr kliūtie* 
|i yra. tai Jų reikia alllitlayli Ir tik ly.-yk t;d»>ti akla. I>au*e> > 
ttaitiUimy prakilnu* n<»*lc* kliudą akiutai būva ncrrlkallnrab

F. 0. CARTER, M. D.
SpeeiaUal** .Vkip. Autų, Xo»lr* ir Gorkio Ltgy

• ..ukata -«**tMtaba".
1 lando* — a tk> a. Ncdrt i i-uu* * ia iki i.‘ 2-r»> fotu

IJ' So. Ma" M., l/ »k<> IU.

A



Mtadfenis, lapkr. IŠ iii# * DRAUGAS

t

Lietuviai Amerikoje.
I

. 8HEB0YGAN, WIB.
---

Imjikriėio 9 <|., š. m., susitvė
rė ir musų kolonijoj h R. K. 
roiiL skyrius.

Nedėliojo musų gerk klelat- 
uas pranešė iš sakyklos, kad |m> 
mišparų viri, kurie nori prigu
lėti prie L. R. K. R-, susirinktų 
bažnytinėm svetainėn. Nors ir 
Nogas oras Ituvo. nes lijo, vie
sule genm širdies žinonės atėjo, 
nes nori gviltėti savo tėvynę, 
ldetuvų. šitam susirinkime pri
sirašė 28 narini, liet galima li- 
kėties. knd neužilgo Ims du syk 
tiek. n<*s kožiias narys žadu j 
kitų susirinkimų atsivesti |*i 
naujų narį.

Garbė jums, nariai, kad ža
dat darhuolies tėvvnės labui.

Paskui ta|si išrii’km valdytai 
8iš šių narių: .1. Aastrevieia— 

(liriiiininkas. A. Kan inirkiutė 
—vin-piriiu V. l».-lvk<-vičia— 
raštininkas. P. Čiginskas- ka- 
sierius. Taip gi šeši nariai iš
rinkta rinkti drabužius, nukn*
L. R. K. vaikščiojau* |«» i*a*iiii . 
taitent S. Reklai’is M. Kavn- 
*iauskas. M. šaičiu* ietie. A. 
iiurciauekiutė. A. (tiltais ir .1.1

I Vaišvila.
Sekančios Apates |iatapo L. 

Ii. K. rėm. narinis i. užsimok* 
jo :i<etiiH*s duokle**:

•L Austrvviėia -H ta*.
I*o 1 dol.: ku*' A. Malinus 

^kas. .L Daugirda. I’. Bartuškn.
M. šiugžda. .L šalčius. .L Er- 
mala. A. Grybas. P. Klisevičia. 
A Dėdėnas, .L Vaišvila. M. 
Kavaliauskas. .L Rėklaitis. .1. 
Ivanauskas. P. f'eginsluis. V.

A. Kubilienė. M. 
<». Lita*rieiiė. .1. 

’ Matikeviėia. G. Valentienė. <1. 
Mukaili< aė, O. Aldukaitskieiiė. 

~S. Rėklaitis. I- Buivydas ir V. 
Ragaišis.

Viso
A. Knreiauskiuiė ir V. Bui- 

v'idaitė |iuxn<lėj«t užsimykėt 
ateinniiėiaiiie Miririnkitis*.

Tai datatr iii<»u-'.i slietatyga- 
mečiai. darlm< •ki .<•>. kad 
Kalėdų turėtumėm nors 
narių.

Susirinkimui Ims pirmą Me
delių kttžisi mėimsio. Iiužnyti- 
nėj svetainėj. |*t miš|uirų.

Tilt meldžiame kosknitlin- 
giaiii-in ateiti stisiriiikhiiaii 
griKHlžio 7 «l.

Vincas Betefcevi&a.
L. R. K. rėm. sk. rust.

Belekeviėia 
Kali •iuvi« nė,

iki 
KMI

O

*

VAUKBGAN, ILL.

"Daktaru iš prievartų" 
scenoje!

Lupkriėiu |G <|.. 1*119 m., L. 
R. Kat. Iuilxhiriiigo<i<>s Sąjun 
gos II ta kimjia stato stsoioje 
"Daktaras iš prievartos.’’ Tai 
dar pirniiitinį tokį veikalų 
vaukegauieėiai jianuiits. Vei
kalų ! iš L. Vyr’in H lrm(K*. iš 
Keimdm. U is. M'lietas veika
las I >is suloštas Lietuvių sve
tainėj!*. !’tli ir So Lim*oln gilt. 
Pninžia (i vai. vakari*.

Tni-gi viri Waui; gano ir 
apie iukės lietuviai, nepraleis- 
kito progos. AtsiLii;k«, uevien 
pasigerėsite gružių konasiija, 
b<t savo centais prisidėsite 
prie aprūpinimo mus našlaičių 
re kalų.

Užtat visi, b • skiltume, atei- 
k te minėtan vakaian.

Nuoširdžiai visos* kviečia
L. 8. li tu kp. Valdyba.

cioj:ro ILL.

K
I 80. OMAHA; NEBR.

I

Pulkus BALIUS
Parengtas

Dr-stės Šv. Petro ir Povilo

REIKALAUJA.

REIKALINGI VYRAI.

s
REIKALAUJA.

VAIKAI

Uždirbk 
*35 iki *50 

į savaitę 
KlnnJiai ir krivuliai yra rolkalaa- 

Jaml viauoriM. Jl» tirt-. trumpa, va- 
landa, ir lengva darba.

Mr* Kilimą Jut įtaikyti Mn darbe 
| trumpa laika d'ouomu ar vakaram 
ut mala ka na Hp*ci|a!i» akrrltn 
mokinimo ant •imamu l'o»M maM 
nw

I
i
I

I

Prie lumlx*rio.
i Atsišaukite nuo 7 išryto: už
mokestis kasdiena.

I ______

16 iki 18 metų.
Reikalingi dirbti musu ofise 

Klerku Skyriuj.
Geros algos išpradžios ir 

gera proga išsilavinimui to
kiems vaikams kurie ieško 
gero pastovaus dariu).

Valandos 8:00 iki 4:45 
hatomis iki piet.

I

I
mokestis kasdiena.S]mli<i 26 d. išskaičiau iš dali

namų plakatų: "Susirinkimas 
Visų Omahos Lietuvių. Ant šio 
susirinkimo bus nubalsuota, 
kur padėt Kareivių Globojimo 

t Komisijos pinigus. Atsilanky
ki! viri, kad po laikai nereiktų 
gailėtiem K riečia visus ir visas 
V. U K. G. K. Valdyba.”

Pirmininkas viet4»s lietuvių 
Kareivių Globojimo Komisijos, 
*i. Jiinevirius (l’vick), 6:30 vai. 
lakitre, atidaręs susirinkiimi. 
(■ruueši'*, jog šis susirinkimus 
yra sušauktas dėl apsvarstymo 
i|»ie pinigus, suaukotus šeipi- 
iiiui I- Kareivių (huanos Kolo- 
hijos. ir dabar esančius V. I* 
K. G. K. ižiie, ir kad aptarimui 
t uri jau pienus, sulvg kurių bus 
v< damas šis susirinkimas. Kun. 
I. Ob*chnavičius davė įnešimų, 
kad butų išrinkta valdylia d«*l 
to susirinkimo ir (lendate j 
(urmininkus F. Zigmuntų, į raš
tininkus A. Zalpį, kurie ir ta- 
)ni vienlialsiai išrinkti, nežiū
rint. kad V. 1*. K. G. K. pirmi
ninkas. protestuodamas prieš 
rinkimų naujus valdytais, šau
kė; “Čia mano priešai su suo
kalbiu ir |tarciigtais pienais ant 
atsirinkimo atėjo!”

Pirmininkas. Zigmuntas. 
prašo pamiršti y|>atiškumus ir 
. varstyti dalykus, dėl kurių su
sirinkimas tajjo sušauktas. J. 
•ium virius reikalauja, kad bu
tų |s*ržitirėt4is V. 1- K. G. K. 
kygos ir perstata (irie to dar- 
'xi kun. .1. (Jlcclmavičių, F. Zig- 
Mimtų ir A. Zal|>į. kurie, |s*r- 
žitirčję knygas ir negalėdami 
/os4* tvarkos raati, (iriėiiH* (ia- 
•šimtų skaitlių nuo V. L. K. G. 

srkcettiriaus. Imtent $163.82.
Seka y|M4tiskos diskusijtm. 

Pinui įlinkas, Zigmuntas. vėl 
prast, panmsti yimtiškumus ir 
svarstyti apie (linigus. esančius 
• taliar V. L. K. G. K. iždo, kam 
juos paskirti: Liet. Kar. Kliu- 
bui. ar kam kitam. Punia K. Ju- 
nr -iriem* limsta įm*šimų. kati 
pinigus (msiųsti kareiviams, 
kurie kariauja už Lietuvą, t. y. 
jierriųsti j Lietuvą j Kareivių 
lomią. P-nia G. (Ht<cliiiaviri4*iu*, 
paaiškino d«*l kokio tikslo pini
gai buvo n-ukaiiii ir tlavė įm-ši- 
mą, kad butų |s*rduoti Omulios 
lietuviams kareiviams, tai yra 
tam tikslui, kuriam ir laivo su
aukoti. m*s Omahos lietuviai 
kareiviai, atjamsiami nukalus 
tėvy ims. bus aukštaim* Mjryšyje 
mi sav.i broliais, datair ginan
čiais Lietuvą. Daugiau ištari
mų pinigij skyrime nebūnant, 
pirm. F. Zigmuntas (.ranešt*. 
kini liūs lakuojama ir kad pub
lika (uitartų lialsavinm tanią. 
Ponia K. Junevičienė įntus**. 
kad pataika |s*rri*kirbj pri<* 
Imitavimo j dvi j>usi, t. y. vie
šu tadsMviniti. Įnešimas vien
balsiai priimta*. J. Junmirius 
aiškina, kad jis jau turi gata
vus pienus ir t įkirtus dėl riap- 
to Ialsavimo ir kad viešas hal- 
savimas jo pienam* bus prie
šingas. Ponia K. Juimvicitmė 
atsiima savo (nešimų, liet p lė L 
Zigmančiutė vėl jm*ša tą patj 
i nešimą. P-nioa G. Oiedinuri- 
čienė ir K. Barysienė paremia 
ir. pirmininkui užklausu 1 aip 
balnoti, riimbalsiai »atarta 
bidh' vti viešai. Baka' r---- 65

• Imi' lis pri**? 12 i*ut&i*s |»un- 
g . diiluir ••-Miieitts V. L. K. <i. 
.i. i/.dc. atiduoti Lietuvių Kur. 
K liūliui. < hiialia. Nclir.

I’n to d«r M*k«- nrivalinini iš 
meiinejimai ir usirinkinias ta- 
l*o uždari tu- (n-r pirmininką. 
F. Zigmiiiitą. ‘š vai. vukan*.

v

I

i

Draugija •». s V. .1. laikys 
mėnesini iisit. tkiiną mu|rli<>- 
je. bipklit-io 1G d.. Šv. Antinio 
imrap. svetainėj, t’ieei'i, III. 
Pradžia h gini 1 vai. jmi pietų. 
Teiksitės vi.-i narini pribilti. 
Turime daug svarbių reikalų.

Valdyba.

Lapkričio 18, 1919
DIEVO APVEIZDOS PARAFUOS SVET.,

18tos ir Union Ave.
Prusto I v«L vakare. įžanga 15c.

Kviečiame visus senus ir jaunus atsilankyti, o busi
te užganėdinti.

K virėją vit^is KOMITETAS.

L. R. K. REM. KAMPEU8.
(I’nįmigo nuo 2 pusi.).

(•auta drapanos dar iš s<*- 
kančių vietų: Nasliua. N. II. 
3 baksai. Sious Citv, lova 1 
(Mikas, (’icero. III 
Paterson, N. 
Chicago, III. 
Irnksas.

Kviečiame 
.-esotes lietuvius 
savųjų vargstančių Lietuvoj 
ir šiame aukų rinkime no(m- 
sigailėti suvo aukos, jų ten 
vargstančių suraminimui.

Visais reikalais malonėkite 
kreiptis pas:

J. Tumaaonis, 
h R. Kr. R. sokrvt.

456 (irand St., 
Brooklvn, N. Y.

'•e

J. 1 
(Br.

vi MUS

I

I

REIKALAUJA.

VAIKU IR
JAUNO VAIKINI

LORD & BU8HNELL 00.
2424 S. Laflin 8treet

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS

Su-

8EAR8 ROEBUCK & CO.
Homan Avė. & Arthington St.

MASTER SCHOOL,
4. r. KmIcIia. Pmlėtlah 

luO N. Statė Str.
Kamp tAkr Gal. 4 Inbo*

ANT PARDAVIMO.

4 liuksai, 
liuksus ir 
Purk) I

brolius ir
nepamiršti

17 iki 25 metu amžiaus.

TAVORU
>r

IŠSIUNTIMU SKYRIUOSE

Reikalingi dol <iarl»o įvai
riuose musų Tavoru ir Išsiun
timu skyriuose. Pakuoti, Riš-

PRIE SVARAUS DARBO 
Geni užmokestis dirlmnt 

nuo štukio, ir Bonus I’IianŲ.
Gerą mokestis 43 valandos.
Mokestis kas sąvaitė.
Geros Darbo Sąlygos.

FEDERAL S1GN STSTEM 
ELECTRIC

1*1 IKI FilOGA.
Sll>*nCiani<* storyje. 4 n»pyv< nimu ' 

namu* po t kambariu**, tik.ai S i •■»*! , 
M*nwno; pulkui* l>aM*iiicnta*. toilct.i . I 
balina am km*. StoKaa UUHiaytiu* <l< I 
dtlaustyiiio diapantj. Khinna randa** 
ant l*arnt*ll Ave. ir 3. p.*ti*'-a 

i uaacaamrntat pilnai IHtimkėti.
dua n«*4a arti Sieti no j tii«'ne**r 
maa yra vertas IS.OOO 00 I-* t
nlrka tuojau**, gali nupirkti ui 
SM.44.

-DRAI GAK- 1*1 IU» Co.
IMKI W. 4«tl* Mr.. Ctlėac**.

ti ir Išpildyti Užsakymus už 212 N. DESPLAINES STREET X ■:
• . • - • I ar mml;sakytus per musu kostiume-' 

įrius. Sverti parcel (Mist užsa- 
įkymus ir t. L

Geros algos pradžiai. Geni 
.proga įsidirbimui. Darbai jui- 
' stovus.i 
įValamius 8^M) iki 4:45 Suim
tomis iki |>iet.—

Iš Rokiškio apskr., Kasliš- SEARS ROEBUCK & CO. 
kk> vai., Šateikių kaimo IM- Homan Ave. & Arthington St. 
ras Kalnietis rašydamas laišką ------------
Ignui Kelertui (’liicagun. tarp 
kitko rašo; .

"Jūsų namiškiai visi sveiki 
ir viskas |»er karn liko cielvta- 
i-. Triol MIS liko II4*SU<Iegilltos.

Mes esame sveiki ir links
mus. nes jau m'ta*keiičiam imi 
vokiimio, nei ruso jungo. Jus 
pniš-14- aptašyti apieįlaliuitini 
Lietui*•> (tadėjimą. Bet .loriol 
viską .įprašyti, reiktų *hiug |*»-

Musų Iriotai.*- ir gi liko <*ie|\ 
ta'-jc. nes pas mus nebuvo smar-

LEIBERIA! REIKALINGI

70. | VALANDA
LAIŠKAS It LIETUVOS.

Atsišaukite
WRIGHTW00D &

HERMITAGE AVĖS.
GERHARDT F. MEYNE.

LEI BERIA! 
TRUK. NERIAI

U ARIIOI SE VYRAI 
PARKERIAI

Pastovios vietos. Geros al
gos prn<lži:ii. Gei-as proga j>i- 
dirbiniui.

Valandos 8:<M» iki 4:45 Su
imtomis iki piet.

SEARS ROEBUCK & CO. 
kili mūšių. Tiktai sunkiai ken- Homan Ave & St
fi'lailll IMI Va *L* Um*I ai iiili.ril L <■ 11 *tėjmii iki Vukitu-iii jungu, kaip 
s<*novėje žyilai Egipte po Fa 4 
raunu. Ib*t duluir jau turini"I 
vienų karvę ir arklį ir gx vena 
na* gerinu, tik viską* laitai 
brangu. I'iįvasaryj rug-ių puru 
buvo “(IU rublių, u daliai- jau 
nupuolė. Arklys kainuoja nm* 
3.UUU iki L'MIUu rublių: karvė 
nuo 3.1MMI iki 7.UIM> rub. \'i<*nu 
žodžiu, daluir viskas brangiau. 
1<IO sykių, negu pirmiau laivo., 
Kukiam <laiktui pirma Ituvu I 
kapM tai <labar 10 ruli.
J Ūsų abi m--<*|ės dar neištekė

jo.
luiuksiim* nuo jūsų atsaky

mo. Rašyki o greitai ir visk;/ 
aprašykite, iik |i«s jus dedasi.

J’isų laiš ų guviau rii**-*ėw. 
15 <1. Ra>< , kud negavot m*o 
musų luišk pri(*š karų. in*t aš 
Itainalavai ir jums unleizda 
vau. Tik t aiet nieku neparašol 
apie daba tinį savo gy venimų.

P. Kalnietis.

IŠSIUNTIMO SKYRIUJE

MERGAITES

ir

MOTERIS

siu* 
ir inergi- 

(irusinmkin- 
lšsisiunt ini'i 
susideda iš

Geru* vietos v ra dabar 
Uotuos moterims 
noms kurios nori 
ti darini musii 
Skyriuje. Darbus
viniojimo. ryšimo (takeliu svi
rimo Parrel Pust Užsakymu 
ir t. t.

Valandos S:<x» iki 4:45 Su
imtomis iki piet.

BEARS ROEBUCK & 00. 
Komu Avė. & Arthington St.

tv. K/OMIERO DR-TES 
Beboygan, Wii.

1414

141’j

5 aldybos Adreiai: 
Pina Jonu Stauekai, 

Netr Y ,rk.
Vi< -pina. Juozas Bubuu. 

So. Jth St.
Fin. nkr. Jooaa Kuiagouia. 1117 
Alubamu Ave.

Prot. sek r. Kazimiera* Smai 
džiutiu, 1017 Suifta Avė.

1/d. Antanini f*ižauckas. 1SJS 
Nrw Verk Avė.

Kaso. glob. Kazimierai Lukših 
ir Joną. Jo^ta.

Maršalka Pranu* Daugirda 
Sukiiiiikiiuui atsibūva La. antra 

mJdJiK-i JuėubMu.

STATYMO LEIBEIUA1 
REIKALINGI

Pas 
WEL1-S BROS.

UONSTRUCTION

Prie

BRBNNAN PACKING 
PLAKTA No. 2I

I
401h Place & Normai

T

co.

co

Avė.

Visi 
Ran
ga* 
ka» 1
44.-

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Hil V-*-:,.., ,*• •rt.'i

I f »•* 1i:d"<tnait)rJ

w hisiiiMino M7itK4n 
nnml*net* **-.

Tt.l .Vnirnl '47*

i.*.*-»<nui« hia W .t&rd *M

Tel T«rd» 4«»t

• I

••

FARSI1H <»|l.V
Dideli* murinia nni’iks nnt 9 py 

veitimy. ttirjsi p« 4 dideliu* krurO-'i- 
— (Kritimu yr.i M ilytaa didu' 

.' Ac-Aii) krtitilMrli) I. Triumu: 
ir Kliudys kinural nJiitdintul. vi«IMu>> 
nauji. »u i>lytij 
itnndaid bailias Hilui 19 
upicllnk<-Ja. 
namais, viena* 
streetkarli) Ir arti 
■atvės. X unns 
braticu* • 
bet f ..-..Jutu* u-. C.100 00 Nati.aa 
ri i> u, eetuenluot) basei netilę 
|i|or. -niU*.

Kreipkitės ftluo ndrr*u:
••I»7t AI G AK- Tt IU.. Co.

I tano W. M1I1 Mr.. (Titfago

l*.>r<*Mi* i& fronto 
•»|’K> v viltoj, 

nu pulkim* tiiurminn 
t>l»kii* mm Kfdriv 

kumpo S7-«'t»»
v.rtn* n-c.-d Mu 

imki) lelirinl $..■.<■<' *0. 
tu-
•u

Ant |*-*r«!:i rimo namai* 9 imryve. 
minu po 4 katnbnrtn. .lt**!>ciiil:it<

24 M W- 44 Ita.c 2-rtt Itilm.

I

I

I

I
I
I

Dr. I. E. MAKARAS
I i'lini* ir < Inrunai*
Rw..i..tii> :ir*4«« MlrMtMi šu.

1 J< tarnu* l'iolmili 34? lt l'inlmaM l|80 
< hit .iL1 *J- IM.» >41. .Vtnad Mr.
Tik ht <«.<»«• lakatraai* OMMB ? Md •

1 • l.-f i«wm« T ar U- 7tl.

x
1 
! 
I

i

e
K
♦
♦

—

♦ ~
T
♦

‘IrlHt^ea* l*MllMMaa

Dr. P. P. ZALLYS 
Dcntistas

104157 Mu Avuur
i:»*. Mn4 | i.

% MA'lKh.; H Akt ti lakarr.

♦ 
M

t

F. P. BRAOCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
4NJ V. Coe. Clark
ltoo«B 42N7. Trl. ('rattral 2» 

CmCAGO. 4I4JX(MK

1 1 
' l

1
1

•
I
ĮSUI ; į 1 i
1i

-JC

Dr. A. BURK E
(Lietuvis)

41h W. Marl.fl Mr. 
|*i.tt-i l!lr. I*, tina.

t įboii.O lltl'.uii* |itUiiin bun
N»(> • U.i !• vai. rito
Nu» 1 iki " ».il !••• pivlM
S'uu < Iki ' ' 1 t it ~r

I

ik.

I S. D. LACrMWICZ
i • : . i i ................ .. .i*.

• • -• • -u 4 4 • - • i ai-
i

2314 W. 23 PI. Chicago, III.
T«4. tanai 2IM

i Dr. A K. RUTK.IUSKAS I
Tf,<■!*••* •> M**Kit>lel 1***4 |

t.VlMt VIM»KI*tb I.I41AN
I S4ė7 aa*alb Ur-u-m llouleiard 

Karupse W M-tus gstvee

•e--------——
.. ............................................................g 

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRJKOL’IS i

IJKTItla I
i

■I

i 
-M

MERGAITES
•r 

MOTERIS
Me> turime geru vietų mer

gaitėms ir moterims kurios 
nori pnunokti tiarbo šiuose 
musu Tavoru Skyriuose: 

Žaislu 
Aptiekus 
f*evervku 
Parmink u
Gražnu
Sidabriniu Daiktu 
Apatiniu Drabužiu 
1^’ieu, Aftu ir kitokiu 

voru skyriuose.
Prie

Išpildymo Užsakymu 
Suėckiuvimo Užsakymu 
Peržiūrėjimo Tavoru 
Sveri mo Tavoru 
Rišimo Pakelių.

Geros algos pradedantiems. 
Prityrusioms mokama mlyg 
jų kvalifikacijų. Proga jsidir- 
bimui.
Valandos 
tomis iki
BEARS

11 Homan Ave. & Arthington Bt.

I

ta-

Gy dylni*. ir • i.ku: r*. 
r<-rk--l* •*,(••. C y (rhfi ...

III allta.ll l'jik 
rali M. |-<r<l Nlrrt.. 

T< i M Kur. r •<-.imIm..: i'.a: m nu. h_ 
lt* Ir M .hhI cmI.i

V*'an.;» |o ryto u,, : i i iy ■ •
».3<> takat. S.~lyli..iiii* 1* iki jj !,!«>* ‘ 

T. I llou- '.*i-i |y.

r

I

i

Dr. M.Stupmcki;
31 Oi? So. Moryan Slrecl 

4 III* A444». II4JS4M* 
r. lefot •• Vertis b*cj

ase 44 AP r> 
Iki • Mrd* Im.

1 ti : . ii.l i l 1.1...1*.

« --

I 
4

I 
I

Tel. Orovcr 7441,

Dr. C. Z. Vezelis
LncTcvis MorntiT.iN 

Valanda*: au. I r>te -kl • .ak 
N«d< Įlomi, palui .(įtarimų 

4741 W. AMHI.AM1
arti 41

8—*

/■

I

4
AVEW«»' 

U*I*S J

J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
1.14 TI Ils įmok.ITIN 

hm s. m mm va: am ni e 
4 lil< MMK t

Dr. S. Natkelis
GYDYTOJ ls Ift 4'HIHt HUA* 

4711 Hn. Akhlaud A«< 
Fhoer Urvui 7049 

Clce:o OHmw 
444? W 14-th St 
f*hnn» Ci<»r.. >}

BraMr*H|a MM U. M.-tb n 
P*«w>. f*n»*|—.-i • !**»

i
Dr. G. M. G.’ ,'SER

MERGAITES 
ir 

MOTERIS 
Prie lengvam-. tvariuos 

interesingo darbo musu Po- 
periniu Dožui 
zti Fabrike. ir 
nu Fabrike.

Gero.* algos 
jiapriislai gera 
uitu ui.

Vulundos '».•*• iki I -I • Su
imtomis iki pi«>t.
SEARS ROEBUCK &, CO. 
Homis A’ e. £ Artairgtcji St

8XW iki 4:45 Suba- 
piet.
ROEBUCK & CO.

Fabrike, Vali-
Sieniniu Pope-

pradžiai. Nr 
progai i««ilavi

Kl.lk VI.INGOS moterį, ir mer- 
4in<’* dubti irnfv** darbu* prie 
• klinty tuo xkly. gera* uždarbi*

l.<v>uat<l twvd « <».
32N U. Kiiizii- Str.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofts* !W9 W. 45 St

I JOSEPH C. WOLON 
_'etuvls Advokatas

M NO. I.A M Al J.E MHI.K1 
• Grv.nini<> T.l HutubnM* »•

] Vakarai. 1411 U i.-nc kuom 
Tai RockveU 44?»

CHlCAUv. 1 -U

į

Prakukuoja 2* n.< «i 
<»ri*M si 44 Nu Morrue M*.

Urne z“ n> M. t'-Ii mm m 
NI’ECIJ \1.ISTVH

Motiri.ky Vtriiku. ta !•«' rhro 
n tk<j lirų

•KIŠO VAIJLNImis Nuo • ry’< 
i> *. nui U iki 1 |(<- plot nn< * 

ik' » r.lsnd.' vakar* 
NMlelimnl* nuo I Ik' t |» »lei 

T«4»fr>na> T«r<1a 4.1

a

I

I
I

•» » 
<AR SAVINOS STAMP5 

ISSUTD BY TMS 
UNITF.D STATE5 
OOVLRN/AEUT

~~T"- J~~4 J

iiimiimuminiiimiimiitmiiiimiamni 
lt«u4 *13 s • AsbUind »Uv

T.lrfoaM Haymarket >444

DR. A. A. HOTH,
rtuaa* ct*nn> •• tr birur<a* 

NpM-tl*]IM*a M :er-*ki|, VyriAky 

Valkt) U ’I’U rhroBllku UfV

■ * "U*i lt l’ *trd St . ("bica^c

T>'<f«ui i»ri»v«r
VAl.KNI'As 14—11 ryto 1—4 PC 

piety 7—-4 ».k N»d'iioiol* 14—14 4 

mmiujiumimmmitmuiummiiuimu

f



Aešfadionis,

PIRMĄ SYKĮ CHICAGOJE

SIBIRO
ŽVAIGŽDĮ

Drama 3 Aktu, 1 Atidengimu

Stato Scencjc

X* CA

DRAUGAS

l,VsV|||»KT»l-ai sllllHVV.

Nedelioj. Lapkr.-Nov. 16,19
School Hali Svetainėje
Prie Honore ir W. 48 gatv.

Pradžia lygiai 7 vai. vak.

Veikalas |XMslalo gyvenimą lietuviu, caro ištremtų Si
biran už sukilimus Lietuvoje 1831 m.

Norintieji pamatyti gyvenimą lietuviu caro ištremty Si
biran. atsilankyk ši drama |X?rstalys.

.............................................................................................———»

I CHICAGOJE
PIRKITE

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

Draugo Ofise. 1S00 W. 46 St.

___________________________ I
CHICAGA BOIKOTUOJA

MA.

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

A

IS WEST SIDE.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

šeštadienis, lapkr. 15 
ftv. Gertrūda. Leopoldas.

Sekmadienis, lapkr. 16 
iv. Edmundas, vysk.

Pirmadienis, lapkr. 17 
iv. Grigalius Vondervork.
v— - -

DIRBO DEGTINĘ IR PAR 
DAVINĖJO

d..

d.

d.

Tulesuiai |taai>k< ,įo. jog vi 
-akiu ••toniką" <lii Lliivėj* 
variltl St. I.a«|e||ee Miillllta** 
ftiriim <o.. (’otfage Gr<* , 
ve a ve., jau -••n.o l*uv*« «l*il*;t- 
m.'i kažkokia -avo rą-ie. de*.- 
tinė ir patdav iiiėjainn litio-rii 
saliiituini- ir kavim ni'.

Mat. la kont]Ktnij.i U* vio» 
kią ‘•tuniką*' i-di* l>in<iM dar j 
i,- visokiu, patealiiutii- vai
tus. Tokiem' vaidam- reikn 
lingu.- alkoli'ili*. Ta I dirbtu 
vei Imvo lei-ta turėti alkoho
liu. kiek

Todėl, 
kiilmlio. 
dirkliiui
jm>i|H*liiė. kol n<*prili| 
gal<».

patinkama, 
turint užtek tinai ai 

■ lirld uvė- .,*n minkai 
-migalu ir dali*.* 

IO ||<*|||<I

8E
I

S 3E S 3E ± 38

Išdirbėjai. rako, nenori 
tatvti čia cukraus.

pris-
I

< ui iii- < Ir*ii \..| p;|. 
I*i.iii”<». l’r i|.»*l*(. j«»u ’-nlie. 
y yrinii'-ylu*' l.**uli *•!*• itini-Jo 
tik I ;d*;ii did< I* nii- Hlidėuii' 
piuK-hi .-tilt |H*p.-rti-. Praktiko
je ta kontrolė nieko m,r**i»ki:i. 
\’e. ėin \i <>kio. rii>i<*< truk
ini yni ir.’ilii.fe-ui už vi»ka.

Taip L’lit piipaz.i ta • lti**a 
"ini' "•••i-iimii kailiu" (l’air 
prieef komitetu^, šito koinif<* 
to pirmininką** praneš**. j<**j 
eiikittii- •*>lirlw*j:ii vakarme-e 
l«*ik**liiojji <‘liieagą, S'etiuri 
••i:i '■iu Ii -;i\., burokiniu «*it 
l.rnii-. Io*dki.*i. eiikrati. t i ii 
ta< taip <*h'a-i. kaip jam *-v 
lian-ia paliuką.

ši.indi*- taip el*_«’m*i «*tikiaii' 
Irii't.'i'. lt;. 1<*| taip ::;;li pada 
nti kitu \:i|:*>n<i< .įniktu Iru 
-ta-.

T.* n**bii- •.ana. Kiek pakui 
u- t*,k- tiugir.'.ti. kad <*uk

* -ii' «v:nni r*-il. mokėti
•i pie||*l< fle i-i. I!l l*l|' pri

• •umina'.

ptjim j .* vi t. 
pri-ira.’-e .i 
\. \ UI* Illll . II 

ta įsi l.;*l*. Sąj. 
Iiiileut p uiti 
.'imkėji l«n» I

BAZARAS!!
Aušros Vartų šv. M. P. Parap. Svet

2323 West 23id Hace

I

PAVIETO KLEMKAI REI 
KAI.AUJA DIDESNIU 

ALGŲ.

♦

PRIELANKUS PAKĖLIMUI 
ALGŲ

Tei-um -tigr.*ižint.*i- <’liii*n 
gos viešotjii mokyklą -tt|i<*rin 
teiidenta- <’bml-ey pa-ii'i>*le 
prielanku- -muniiymiii. kad 
inokv tojam- ir 
Imtą |iadidifi1o-

Štiliu -um.iuv i-u* i 
|M*r metu. alga imi 
2<tH. gi mig-**mii-ta

Clmd-v *al.<». jog 
jniiH ir imikv l.ifMio. 
m’- algų- yru

p:iv i**m i taigą kler 
•avo at -I • *v u» p;- 

iiiuki 
- |iar**ik:ihiiit.'t did

vi'ieiiK klerkam-.
- algumi- n* 
ilidnu- pint*.

t '.Mik

kai -iiiiiėia
v ietį* kuiui-ijiiliiei ią 
man. l’n 
iiiu algą
Sii gaunanmini 
galima jiem- 
veiiti.

inokv bijom
ai go-.

imižiaii-'a 
i Imt ii.

I"*»l V t•» 
aukšle. 

ieika!imn><* tie 
lik (‘Lira v oje. !».*: ir vi*uj ša 
lyj*

SUAREŠTUOTA DAR 
AGENTU.

DU

|'f<l«-ialini agentai (liicag**- 
jo -uan*-tavn dar daugiau 2 
agentu (brokeriu), kiiriedti 
•■upirkinėjo 'iim žmoniu karė- 
ž«*nkl**lin- .u tik.In |ia.i|M'l- 
i.yti.

BOMBA APGRIOVĖ BAN 
KA.

Ann tlbk’i S... (*' *. ;, ;.»*.
plyšo |*.*:nie-’:i Ir.*m1,.t ant S 
< 'liicago Sn.iii • I : ui u. n.i 
IIIŲ 't**l'*». ,\’a i ; i .. pg 1 ilitil i.
Bot nelaimiu - non/ini- ne 
buvo.

POLICMONO NEAPSAUGO 
JA ĮSTATYMAI.

.’ *. tw* «. ’si.i. 7 
m i ' .ki'u i |mr.i 

i.tej. su-iribkime
- ir u j:: narv-. 

v imiiai pa- 
_.i.1h-' uaiinis.

Vuieilllteliė
•!.. pi- rr.-itl*-

i'alekailė ;r _*i nr k**j<* ItMilul. 
*t p l«* Adelė Ma-aZitilė įmuk*- 
e; .d d**l.

Malumi buvo matyti, kad to
ki' m-'kitillitiga l;u«.|m- silsi 
linkima- tokia naudą alimšė 
t ab. Sąjungai. Milu fus narės. 
•atapd:!i*tii- galis**- min-ntis. 

pagi idr*v<*. kad k<»Li**i* iausia 
Lutą -ialuim. u>i'lai>'iams prii • 
’. iamiii. I n*'. um iklą i*»ą • i.:i*- 
•.iii i:i*m- \ ■* i -*Vef*ir.* ms-l*i

‘H’
i

i
I

!> p.Jia • r *.ą 
i % «:* a I UI

•d*_,e V.t •kili!

| ■> (f|>| . . *. • t« .

-t.*! u.’dniėiu
į*. • l.'tildo

. p.
X*j. •*n*'",s iibri.iis.

Našlaitis.

:r •I

I*

• •

Iš DIEVO APVEIZDOS 
P? RAPIJOS.

j 
s k> r 
r tiv* 1 11, 
•m ! n- nukiltu, tik

* r:t kn
l;> ra-

I

Netiltomis, Seretimis ir Subatomis, t. y.:
Lapkričio 15,16, 19, 22, 23, 26 ir 27 dienomis

Inžanga Dėl Visų Vakarų 10c
Pradžia Nedėliotais 3:36; Subatomis 4:66; Seredoavs 7 vaL vaL

♦
i

i’nriHi.ki** v:4 nrn.
•• •

A P. DE JOS SUSIRIN
KIMAS.

»
S. J.

'i

♦
♦

šv. Knziiuieru Akademijos 
l»ėii:ėją llrjus siisirinkima- 
ivjk- fi«“tė|i«*i, lapkričio |(5 d..

\ I. |h» pi- m. Š\. I\;*z.i|tif<*n> 
\ ientioh i,*-.

\ i-i skyriai malonėkite pri- 
siŲ-t* deli**ra’es. nes raminsi 

• ;irl*iti reil fu aptariu.iii.
Valdyba

IŠ NORTH SIDE.

♦
>
»t

♦
♦
• •
*

♦

Didelis Koncertas!
LIETUVOS VYČIŲ 16-tos KUOPOS-

NEDELIOJ, LAPKR.-NOV. 16, 1919
ŠV. JURGIO PARAP. SALĖJ Prie 32 PL ir Auburn Avė.

Pradžia 7 vaL vakare.

Taip tvirlifia lei-ėj.*». |;.ir 
i* lt. Sako:

•• l’oliemoiin- -tuvi tarp ju 
n ir ui*jai:ixm<tą vastią. |~ta 

tvmai vinį tim* ite.'i|M|i-.l||ti:,.::l 
I m įlieti miiu. Me- turime tuk-- 
taiiėiu- m*rą ir mi-ingą į-* 
iietiiottą. I’e-t jie prieš i*mntii 
zimlii- vagiu- negali |«i-**k 
alingai kovoti l*e musą pilie 
tinė- | agellms."

PAVOGTA 258 I AIKRO 
DĖLIAI

Vidiimie-ty.i iš vienu 
įimldlimi- pavogta 
' • imli i*ii\•• ■_’*'< »yriški i
t -riški įnik
IK UI.

IjiiktiM|el”i* pnklaii-e f,:i 
knkinm Etrb’ni. vienu* jnhi 
lierit <— kumpam į*** gnlvai.

auto 
ki«*p~\., 
iii ir t**** 

i>i<i-*if.ii x«'itė- jjc:..

k* m-!. K r **i:i t ■f:i>' ;i. 
u- .i-i ; kum galim.! •• ■tr 

m— imi-ą k**|.*,>ij*.j 
ga i Iu. kud

In nu! n; nrklą.
p. v. .1 u««di-li, kuris |>.i

• ii»Lui I. idn t ei -.*v*» var
I - «ir -u- t • J.iil ti'-. *!:•• Imoja- i I..
11. '»■«•> ž iru- nikal.fi.-.

Smagu luitu. kml mu- ho
milijoj rii' iti'i dm *.ri.*iu panašią 
z.ii'eiiiu. Iii i p-ikrlkiitk kuri pa
liki <■’•! i. • i ūkti arką I.. II. 
*»i*vž.itii. liauka |inii,'»i:’ ir ga
na. (Indi, dari <• įlaug turi*.

.Xk p.m an** zlis. kad 'lai 
jau aiklniii|M>ja šiltoji žiema. 
M u iškiai lėvvnėje m tti*-; tin
kamai kuo apsirengti.

Aštii<»!ii<»likieėiai. siiliruzki- 
m**f M<» r-ante toli pasilikę 
i ii** kitą k**louijtt. K i*<»< k<>!*iti. 
j*** jau pasiuntė dt:d tižią. Kur 
luu-ii mmitiv*..’ Iku namie te- 
Ih—i*•' i.

.*• iiLut- įe. t. y. lapkričio |.'*d. 
Dievo
• Vi’Ull
. k v 11 u *

i t!
Vyėit 
K I V f.

IK toj. t. .. nedelioj. lapkriėio 
it* *1.. 1919 n... įvyks svarbus! 
i.iėii* .inis siisiriiikiems L. lt. 
Kry/iau- rėmėją skyriaus, šv.1 
.\i\|,*,| * parap. svetainėje, tuoj’ 
|hi paieuldll.

Geistina, kad visi susirinktą ‘ 
i šį svarbą -u~irinkiu■<•. Lai ir Į 
t ii atsilanko, kurie nori prigtt 
lėti prie K Itnnd. Kryžiaus.

Al-iueškil* taip-gi I vit.-i * imo J 
knyrvles (d<*| u&rašyttm naują 
iiurią t. kurie jas turi.

Tai gi visi susirinkinutn. įš
ilsimi kas iki šiol yra nuveik

Pr. J. Paliulis, rast. vn| vakari*.
A. Jovaišas, Pirm.

t M.

Iš NORTH SIDE.

Galiu užtikrinti, kad bus vienas iš puikiausi koncertu nes dalyvaus choras “Muzi
kai'i La Dramatiška Kanklių Draugija ir gabiausi lietuvių artistai bei solistai; kaip tai: 
J. Ramanauskas. J. Kudirka. M. Janušauskiene ir 0. Poc*cne. Užtaigi neabejoju, kad 
šių artistu verpanti balsai užžavės tamistu jausmus ir išsinešite labai malonius įspū
džius iš šio koncerto. Kviečia nuoširdžiai visus Resfimo Kamisija.

I I 
t i 
I 
i. 
I 
n 

J
PRANEŠIMAS MUKSLEI

VIAMS.
II

SuMirinkiiiiait L IL K. M. 
\p-kriėiu. kuri* turėjo įvykti 

praeitam pirminlienyj ln|ikr. 
1U. 19IJI, ta|Mi ĮM^rkeltas j at- 

'einantį pimiudienį lapkr. 17 
d.. 1919. Su>irinkinuK Ims
šv. Jurgio parnpijim'-j. .’L’nd 
ir Auburn A ve. Vini mokslei- 
viai ir moksleivė- esate šir
dingai kviečiami atsilankyti į 
?i -iisiriiikiiną. Pradžia S^iti

\teinnuėią n<*«|ėlią. t. y. lap 
kriėio H* «|„ šv. Mykolo parn 
pija leimia vakarienę l*ažuy 
ėio- namini u pmkrllM»ntis ir 
p.tumi' p.m ar .dii.mii>. Bu- 
dainą, eilią n k’t’ kią pa'iliuk- 

ihiti-n. l’ri* t.* pasižadėjo ai- 
Imik) • t.-* r!». Hiif. I:im. l’r. 

I’*uė\s. Tinki nirhl.'jniM* v'mą i 
'■a vakr.iii m at-.iniikyti. I’m- 

i 4 kp. Pelnu* nr 1 . R ’džie 7 vnl.
Komitetas

i

I

IŠ BRIGHTON PARK.

I.. Raud. Kryžiaus rėmėjai 
turi ' iih'Ih-iUiiĮ susirinkimą ne- 

r dėliuj. lapkričiu 16 d.. tuoj p., 
p.iimddii. lia/.aM nu ,i svetainėj, 
prie 41 !*»s ir So Fr.irli<*l«i nve. 
J\u kv i**ua* 
vr’lof ai. ilaui;
liiu reikalą, 
ntdlaiikyti ii 
rašyti prie L.

Komitetas

nni nr mirė pri- 
•• 'i. i r* \ rn <vnr- 
t aip iri kviis'-iami 
norintieji pri-i- 

R K.
J. K E , rn*1.

1‘rndiui tiltini 
k vnl. DIEVO APLPAR.SVET.”"TX

IMr IB-is* iMioa <M.

Subatoj, Lapkr.-Nov. 15,1919
Katalikų Vienybės 1 Sk. Rengia Vakarų

Liet. Vyčių 
4ta Kuopa 

l*i:USTVlU 4 MioMuiUiM l»ra M, .
“SUGRĮŽO”

LIETUVOS R. KRYŽIAUS NAUDAI.
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