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D’ANNUNZIO UŽĖMĖ 
ŽARĄLenkai Nenori Paleisti .. k _

Laknnni-kanmnkui neužtenka 
Fiume.

MONARCHISTAI TRUKS- 
MAUJA BERLYNE.

MEKSIKA - BOLŠEVI 
KAMS PRIEGLAUDA.

Vilniaus
Neleidžia Hindenburgui 

dyti prieš komitetą.
liti-

I

Apie tai pakeliamas klausi 
mas senate.

Pravesta Pasargos Prie 
Taikos Sutarties

Yudenič rezignavo; jo armija 
bus nuginkluota

Pranešama, bolševikai 
paėmę Omską

LENKAi NEMANO APLEISTI VILNIAUS

I.OXIH>XA<. lapkr. 17. Čia pranešta, jog lx*nkija 
liula į sekančiu- ap-kriėiiis (kaipir provincija-1: 
laidžius. I.iihlina*.
Pizemy-li- 
z- ii Vilnius.

(Ib-iškin. lenkai Vilnią intniukia į savo viešpatijo- ribas).

l«ida- 
Vr.ršavas, 

Kielrai. Bialystok (Baltstogė). Kiakova*. 
Lvovą* (l.emherga-). Poznanius (l,o.*«*n). Poiiior-

Trieste, l-lrija, lapkr. 1(i.— 
Sulig gautą ėin žinią, žinomas 
italą lakiuia- karininka-. km- 

a 'andai buvo apleidęs miestą 
[ Eimuc nežinomai.- lik-la**, iš 

li|ai liiiesl,. Žara. Dalinai i jos 
. pakraščiuose.

D'Auminzin iškilminga* in 
ėjo j Žara. Tenai gyvetilojai 
'italai jį -magiai -atiko ir pa- 
'-velkino.

Iškeliavo su 600 kareiviu.

i Ijikunn* d’Anminzio (ji- 
tiulkininka*) iš Kilime iškelia 
vo praeitą ketvirtadienį link
sti torjirdiniii laivu Xiil'o. 
Paskui tą laivą išplaukė ir ki
ti karė- laivai, -lis su .-avimi 
iš*igiilH*no tilMl kareiviu. Nu 
juo buvo visas jo štabas.

Berlynas, lapkr. 1C.
1 dieną moliavote- t;:i 
apipuolė

Ižiiiojautį lietimai-šąlą llindeii
’ burgą ir neleido jam eili į 
reichstago ruu.ii*, kad lenai 
liinhli prieš |mrlam<-ntarii*į

I komitetą karė- reikale.

A ną 
t nd'ntni 

aiĮtoiuohiliu prava

1d
Me' i

I. 
* .<»

ELOGAI IŠEIS SU TAIKOS 
SUTARTIMI.

LIETUVOS TARYBOS SĄSTATAS.
KAI’VAN. lapkr. 17. Lietuve- viršpalijo- (rr.-publiko-)' 

larylmti im-iim !<• nariu. Tame -kailliujr yra: .'UI lietuviu. 
b.dtgiidzi.-ii ir *> žydai.

Monarchini a i 11 iiidenluirgą 
laiko didvy riu. Sako, lokiam 
vyrui uepridera si*>ii prieš kokį 
ten komitetą n ai sakinėti į 
klausimus.

Il'-mmislracija įvyko, kuomet 
llimlenburgns važiavo. Aulo 
mobiliau- šoferui liepia apsuk
ti aiiiomobilią ir seny vą tiel i 
maršalą vežti namo.

Ilindeolairga- prašė- dcmoi - 
j-įrantą jį praleisti. Bet ii*- ei- 
i paklnii.-ė. ’i'iioiuei jis jiem- pa 
! dėkojo už. ją prielankumą jam 
ir Itiivii-iani kaizeriui ir iniva- K"ii-uli 

I žiavo s.*iii namo.

Wasliington. lapkr.
Pirmiau -u-ekla. kad 
ka ginkluoja-i. |tai-illai|l 
ma tlaiiu ginklu ir amuni<*ij«
i’ Iiiirttpe-. t'i tlaltiir i-v*-!k:t 
ma aikštėn, jog .Mek-ikoi*- ja 
iiimama prieglauda ru-ą 1**l 
‘eviką agentam*. Ir lai v i-a 
■ailoiiin prieš Nuv. Val-lij.--.

Pa-tara-i- 
-t lUlte. X'

tą l*iėil|olil|ttt it— 
•iv:i;:ii*. luomet 
vargo ir |ta«"itiim 
jom- ap-iginli raudonąją 
pag indo*.

iii kati 
Stra ui ie*

'patiriu iš

Senatas pripažino visą eilę 
pasargų.

klaii-inin- pa k I 
- jei Mek-ika im 

-u rii-u bu!
balą daug 

Siiv.VAti
n m- i

Washington. lapkr. 17. 
Praeitą šeštadienį -•imta 

I•j.-iliaii- pilnai niiL’.ale|n 
Ladminisl nu-ijo- -pėka« 
Ima bal-ii priimdaiiia- 
jie pa-urgii prie laiko 
i tie-. To- p.a-argo- tai

-atiku- l.'oiigre-ui.
\-th ii jokią išlaidą tautą 

-ąjmigoje Ih- koiigr<--o nuturi 
zav imo.

N. Val-lijo- vi-llomet. kliu- 
Ine! lik via reikalą*, gali pn- 
didinli giliklav iiuą-i. lie|Kli> 
miiiI taniu -ąiiurjo- draudimo.

\ ra >l.n ii daugiau ją. Ta* 
ii'-vatl.ii. Tik -variui, kad se- 
nata- -avaržo š.-;l:*— admini- 
-tnieijo- veikimą. Ib*iškia. ka- 
prezideiit,, leidimu laiko- kon- 
f.-| e||eijuje 
-ell.'lt.-l- tai 
atmeta.

pu 
iilit— 

di<lžii' 
v i-a ei 

> -utar 
pa-argo- lai tlait 

ginusia -cnatariau* l.iHlge bu
vo |tatlu<»1<»*.

Tii* p.'i*laiy1a limjail* p" t*-, 
kuomel *• n;.ta* pirm to nuimi 
MiVo ii/darvti vi*okiii* d**h:i- 

Itil* pa*argą klaii*iuie i|- pa* 
įruošti prie l«il*avinio. Su •!• I( 
Ibatą užtlnrynm *utiko ir di 

' hlžiuma tlemokralą -enalttii’i 
•*iti,. pamanė, jog daugiau lui 
mė.-ią. Bet išėjo priešingai.

Kokio,; tos pasargos.

štai jo-:
Suv. \al-tijo- nedali pri* 

ia-’-' .i"ki,, mandato !•«• kmigr* ■ 
■l( teiililllu.

Tautą »ą jllllgo- koli-lit 
neturi paliesti jokiu naminią 
Suv. \’n!*tiją reikalu, kaip tai- 
iinmigrucijo*. tarifo*, dariai.

5r ’į1* | Suprantama
Tautą -ąjunga neturi tei--' 

p:.!ie*li Molina- «l<tk1 ritm*.
\tme-ti Nliantilligo I laii- 

ptą it i'Z.crviioli Siiv. \’al»ti 
jotu* pilti,>i veikimą taip, kali* 
tik bu* patinkama, kuomi 1• • tarp Kilii.io* ir .lapoiii;— 
Ml.uikys ni*'iilikiiiią.

S<iv. \;d-tije *<iia1.-i* j.d' 
v ,-tl|o!' I* V'i-tt.-l prezidento 
pa-kirlą at*1ovą laiit'i *:: iun 

goti.
Atnaujini* i* v*li prekyba 

*u Vokietija galima lik pilnai

buvo pripažinta, 
visa atnuiin,, arba

M«*k*ika nori - l»-
• a h'il-ev ikai*. t;;- ; 
g' llelali., Mek-’k*'- | 

icV’ \ erke. t|>- \<- ■ i 
rašyto Meksikos 

Klavia P.oiepie<. 
liške paremia naci 

jomdizacijo* -iimanymą M«* 
•ik«*je ir apjii«Hlin:i N. \ a!-’i 
ja- pažy iiiėtlama-. ;og •’•!■ 
-ia.ič-in v iciio- neramy Im—. !• ' 

trio- nežinia kaip galii;ė-*o 
■ia-il«iigli. Prielankiai 
liepia apie Intl-ev ii. u*, ka’ri* 

'e.*ą augštai pakilę *:i Ru-i!"- 
ii?'cijoii:itizaci įo- žygiai*.

t

dar nepabaiga.

Pasakojama, jog iš Z;*ia ji* 
pa-'lei-iąs į kiliu Dainiaiij«e

! pakrašt'iii miestus.
7 i Baisu, kad ji- ncnužygiiio'ą

į tuo* miestus. kalriioM* ran , šauksmai už kaizeri. 
<!nsi jugoslavią knriiion enė-.; Kuoiih*i-tinh ntai . ulaik-* nu 
Ves tuomet pakiltą susin-mi-j,....... '.iliu Hi iliudeuburgii. mi
ma: ir hutu patogi proga ka-j,,— . -„uksinni; ša

į liti žydiškoji valdžia! .Me.- nori 
i me lik vienui vi'*i;o 4i:tizeriti ir 
ini|M*rijos! Mes nebūsime -avo 
garbi ligą jimi kaizeriui l»ut -u 

I teptam! ,
Kili'o-e biiriuo.-e pasigir>l>t 

n • • mu • įoiiali* vokict'iii • irma- irRvmaz, lapkr. 1,.- Puikin. .
, kitos Įtairijotint-s gu-ii" s. 

in -ugrvzo . ....11iimciibur ra- tilo ap*irei*l i 
i iii jaučiasi-- InLrii paieiil inta-. 
Xes jis mat". j«»g V"kieėiii"-o 

PIRKITE KARĖS TAUPY-į dar uepmžuvtiMi r iti,armo 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S). dva-ia.

Į

YdDENIČ PASITRAUKĘS IŠ UŽIMAMOS VIETOS.
I.<>XD<»XAS. Inpkr. 17. Iš Gel*ingfor*o į Baily Xevv 

pranešama, kad Vudvniė atsisakęs lo|e*niai būt vyriii-iiioju n*i Italijos -u Jutroslrvija. 
šiatti v;d;:ii iiiės ru-ą arini jo* vadu. .1" vietą užėmę- E-tonijos| Balniai i jos |iakrašėir«ise y:i 
armijų- viršininką-. gt*n. l-aiduiier. Yudeiiie. sakoma. l<n|e| .j«-S. V. katės laivu, 
rvzigna ę*. kad tuo keliu a|*drnii*li savo armijų- liekami- nuo j 
inlci na vi n m. kimine) t"-. Itėgdaiims mm Itolšcvikii. i nei* Esto-1
•M**.

Baily IL r.tld korespondentas iš Berlyno rašo, įog ImJšc- 
vikni ja«iė:.t-i atlikę didelius laimėjimus Silterijtije ir lodei 
m'-giim ti/.!ii«g-:i ryšiu* mi Japonija Silierijn* klausimai*.

D’ANNUNZIO SUBRĮZO 
| FIUME

ESTAI NUGINKLUOSIĄ RUSUS.
<:i:i.S!.\'iK<HfSAS. lapkr. 17. tiru. Yudeničo armija 

mm Yambttrgo *»ėga ant Narvo-. Kai kurio.- armijos dalys jau 
inėju Estoni.ios leritorijo-im.

E-tuiiij"- vyrimisvliė pa-k'llė‘ pa-iketinimą titiginkhmli 
visu- Vmlctiičo kareivius, -iigryžti-iu- |«o nepavykusio žygiu 
prieš l'etrogradą.

i

|

Gabriele d'Annunzio -uciyžo 
i Kitime. atlikę- ck-pediciją i' 
Žara, anot gautą ėia žinią.

NEGALI SUTVERTI KO A 
LICIJINIO KABINETO.

Vicnra. Iap!:». H1. Da 
Kirliui- I agarij'* pteaii* ra- 
la-i-t* n-.'r -atverti ko;t!i<*i,li' e* 
I. • •>: ■ < ' ■ . - : • • • i :• ! l>>'-
pav •-'.>:ea- • trifii: '••■litu:
A pi "'i v •.

LATVIAI APSUPA MINTAUJĄ.
(’oPEKIIA<»K.X. lapkr. 17.- Ijitvią armija pa*taromi* 

<lietioi:.i* uždavė dideliu- -magius pulk. Avalovo-Bermondto 
kariuomenei. Anot gautu žinią, latviu armija jnu apsupa Min
imi.*.... vokiečiu ru-ą stovyklą Pabaltijoje.

I

AR (VYKS TAIKA PA 
BALTUOJE?

Talkininkai priešinai 
bolševikams.

i

SUNKI KOVA Ut NE 
PRIKLAUSOMYBĘ

i-
ii

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
ČM8KĄ. I

PAĖMĘS NELAISVĖN
12.000 BOLŠEVIKŲ.

Rusą generolai yra priešingi 
ir autonomijai.

Taippat užima Juodosios jn 
rėš pakraščius.

Mūšiai seka aplink Pskovą ir
Ostrovą.

Londonas, lapkr. 17. - Iš; 
Maskvos Imlševikai oficijaliai 
pranešė, jog ją kariuomenė pa 
<*«iiiii—i visos Rii-ijos valdžios 
laikinąją -o-tinę <»m«ką.

Kolėako kariuomenė, pažy
mima pranešime, traukia-i vis 
tolintis j rytinę Sila*riją.

Bolševikai pietinėj Rusijoj.

Toliau* pranešama. jog už- 
|uiknliiiėv gen. Benikitm ar-1 
ntijos linijose smarkiai veikia 
7<l.<MNI ItulŠeviką (regi*. akrai 
nij). Tos skaitlingos >|a‘*ko* 
pietinėj Rusijoj. |H*r kuria bu
vo |w*rėjiisi Denikino armija, 
šiamlie griattja Benikitm pa 
l’ktą eivilę administraciją ir 
steigia -Iivietlls.

Tie insurgentai |mėmė Ma- 
tiu|Milj. Berdiąn-ką ir 
saiidrovską. I 
ite'id iau-ia 
Berdintiskn- 
jnrrrni.i.

J snkilinm 1 
pasiuntė dalis 
III* x.

Gelsingfonaa, lapkr. 17. — 
Mintuvą karinės rusu armijos

A lėk-
Pastarasis širvi 
Jekaterinoshivo. 
via ties Azove

vietas Benikinii- 
• »nvn knriiinuT

Brt tas

Nu i immi dar vi-ka* t'-’iaus 
a-ibaigė. ji-iiiit.-i- dar tu- 
balMmti už galutiną (u |ia-

l-argą rezulim-ijo- priėmimą. 
Pirmiau buvu-i'ji b.-d-avimai 
l>ti\o tik daliniai.

Niiprautama.
I.al-ii««|am:i iiž vi 
t.iomet nežinia kokio, 
mė
liai*' 
nai
v .< ną pa-aiją 
ta* priėmė.
ibeln.-ii iiž v i-a* pa-argas. 
nata- kariai- gali jas visas 
atmest i.

klimilel bus 
•ą •'•zolim-iją.

- |Kls<*k> 
gali p.-i-irodyti. Xrs m*. 
dažnai mioinmu*- -trliėti- 
-taiga ai-i maino. Kiek- 

at-kiliai -rna- 
Brt balsuojant 

se-
*

t. jei Imtu priim
ta t««ji n•Z'diimija t seiiaiorinun 
I .ūdroj. 1uoi'i«*1 vi~a taiko. >u- 
larti* pa-ilil.lti kaipir graliai. 
I’uti' v i*-m kaulai L- kiliui.

Kaip *ian<lie *eiiata* turįs 
l>al.U"li ii/. .•il"-lnąjji re/.oliuci- 
ją. Gi už poru- dienu įvyk* 
IcImo imai už vi*ą aln-lnai su- 
liuli.

Semitą 
llill*. Xe. 
bu* nor* 
arin«lžiu I d. pii-iei* 
egnliar-- k'Hig !<•*<• ***«iją.

tariami piimižinti įiepril.liiii 
-•■iiivIm* Paballijos vi*--pal; 
jom-, duoti j.inis ginklą, amu 
nieijo- ir vi-okio- kai.1* m*1 
Ižiago- ir 1.-gti nu-iika i.r. i- 
bijš.-v iknui*.

Ih*1 talkininkai to n>*lar". 
Nelengva jin>» pri** t>» pri, ;>l 
kinti. Svarbiaiu jiem- rupi m 
o !h>| .-\ i'.u- p.-imainyli ki • 

valdžia, v paė -ail prielankia. 
T.io tarpu toji kita valdžia, tai 
1a. kalia knisiai yra priešing: 
Pabnllijo- nepriklaii-omv bei.

Nori vienos didelės Rusijos.

Totui- dieiiomi- man tek** 
knlliėti -n taip vadiimmo- 
šiaurvakarinė. Iliisiju- va! 
džio. prekyisi* miiii-teriii. gy 
veliančiu Revelyj. Mini-teri- 
išreiškia dėkingumą E-to'ii:a». 
kur ru-ai Imi prieglaudą. -I’:- 
liki-'. kml rii-am- Į»ag« 'l."i< 

•š Ihi|š,*v ik ii- ei- kaip ••-1" 
mii. taip Suomija, l’ž tai pa 
-eklllėje E-1'tllija llirėlą h'd 
a|M|ovnnota iiutouomija ir pi i 
gulėtą pi ie fed”ia’y v< - l’i-i 
j'»-.

“Ullsll *gene|olai.*’ Mikė ji-, 
••nenori nei khiu-yli apie jokį 
Rn-ijo- f*-l*-ridiziiia. Jie *i"> i 
:iigaivinli vi»ą 1914 įlietą n 
p.'t'lalin:itmi Ru-iją i| pa-k« ••* 
ii militaritię «likla1ory-tę.“

Abelnai imant. Palndti.i" 
v i*>špatiju- itls-joja apie k> kią 
-ava ncptiklau-ontyl"' nep-• 
tariant talkininkam-. <ši iri 
lalkininkat paty* muiorr- pu 
pažinti nep:iklati-oiityhė*. '*.•- 
atliktu- didžiai i«etri-inga- ii 
|<o<lraug l'.'ii-u* da.kilis.

šiito kariu pa'iškil
noti peri raukt i dnr- 
kokiai Mivaitei. Su 

pradėti 
4

Kiekviena- ėia jaučia ir 
b", jog Europa sii-idiil * 
labai kritiškuoju krizių 
mel ištikrąją reikia p;> :.-*?v
apie larimą-i -ii liolševi*-ai- 

■ Per pastaruoju du motu l«olš<- 
vikizimis vi-atinai buvo *k:<i 
tomus ilidžiaiisiu žim»n»jo- 
priešininku. Ir kaipo -u t<*l šuo 
vi-as laika, nenorėta n-d tar 
ties, nei turėti nieko l>endi:i. 
\ i-o- pa-taiigo- laivo atkreip 
tos į tai. kad kimvcikiit:i- l>ol 
ševikizmą sunaikinti.

Kas šiandi,* kalba ii taria-i 
apie laiką 
ieiigia.-i 
tnM gali 
Miaukti.

Tur| h* 
gyvuoja 
litą, kaip ckomaiiiuią. taip po prieš 
Iii i L* i uiti iitii iu Im< įlietu*.

SUNKIAI EINASI TARYBO 
SE SU ANGLEKA8IAIS

NAUJAS BUDAS IŠGAUTI 
PRISIPAŽINIMUS.

Oakland. Cal.. lapkr. 17. — 
Alaiiieda pavielc nii-amdyta 
k*1uri lakiniai -u "io mašino
mis. s.-iila- Barnet paaiškino, 
jo : ki iiiiinali-tai bu- į-odin.i- 
mi i mašinas (Ink-tyluvus) ir 
Iii* priverčiami pri-ipažinti 
piie atliktą -av,, pikiadaryb'.ą.

Tni btj- naujo- rąšir- poliri 
j.* pavaitojau prie* pikiada- 
liu-. taip v n...narna, treciojo 
i. ip-nio iiii-t<■• la.

Dorpatas, Kolonija, lapkr. 
17» (Bušu anglišku įniki*. k<; 
|-es|Mitidentas I.— Ibil patv vist'- 
oras, tarsi. |M-rim1a- taika ir 
viltimi. Čia visur vi-ą tik ir 
kalbama npie taiką, šitą p*r 

i ’«•. 
ožio- at*tuvni tarė- kotifereti 
riją .-u Pabaltijo- viešputiju 
atstovais. Tarsis armisttrijų* 
ir taikos iviknlais.

Tai bus didžiai -varbi Imu- 
icrenrija. Čia gal Im- galuti
nai npspn—tas klausimu- n* 
tiktai apie kovos |N*r1raukiiih' 
tarpe iMdšrviku ir l’almlti.ius 

. \iešpatiją. I»e1 gal Imlši• vikst 
Iviildžia galutinai sutik- ir pri
pažins šitoms tautom tirpu 
klnusomylię. Jei la- p.iv}k1ą 
atlikt:, tuomet šita I-otilereli 
rija pmlnrylą galą rivi1 i ka-

Operatoriai nesutinka su 
kalavimais.

rei

X.

pranešu. jog |Mistan.*ios ,|U|di,.1|j |t,HijoM |M,|^vikii
gen. Vmliuiiėo of<«ns.vv<i* meta 
paimta mdai-vėn apie IJ.tMMt 
Imlši-viką. Ik* šilo, lMilš<*vikni ■ 
turėję apie (iJNM) užmuštą ir 
sužeistą.

Visur užimtose vieto-e p**w. 
Yudeiiiėo kariuomenė nlimlii-i 
bolševiką kmnisarą. .Iiiok vi
su* kareiviai nugalabinę.

šiandie lininiai -ekn aplink 
Pskovą ir Ostrovą

UŽGINAMAS PAĖMIMAS 
OMSKO.

Stockholmas. Inpkr. 17. —
Vietos laikraščio Tidningen

'rei ir visoj Rusijoj.
’knpate taiko* kol.b rciici- 

ja. jei tokiu įvyks, skir-i-
kore*pond.ntas iš Gel-inglor- a k||o buvusiu tokiu

• • >• I-o praneša, jog gen. \ nsilkov |k<,nf,.r<.n,.lj11 B..,-r-: l.itoVske
užginą- Omsko puolimą. - Versailk-e. Xr- ėia nebus

Vmūlkov tvirtina, jog ndmi-'nei prtcakto.tą. nei nugsb'ią- 
rola* Knleakn- ne tik r-a- Oni- ją. Čia bus daroma lieka 'i 
-kr. bet dar jo kariuomenė-u- jokią katro- nor- pa-<- lai 
-įjungusi su kazokai-, atuuu n ėjimą. Im* jokią diktaviirą 
šuojnnčiais iš Turkestano. |iaikn la* -pėką pagrindo.

s|| liolševikais il
su j.tis k<»lifel« h< ijo'l. 
numanyti, ko gali su

Paludtijo- Viešpatiją 
daug visokią skirtu

litikinią. E-tonija. Iie uitojo, 
nė*, ekonominiai ir utilitari
niai y m -lipre-ttč už k*’*'- -n 
Vo kaimyne- viešpatija*. B. 1 
troškinmi ją visą yra vit-nod: 
\'imis viešpatijos jin geidauja 
taiko- i|- nepriklau-omy 1>ė-. 
Taika jom- reikalinga, m- ga 
na jau liejimo kraujo. \<-pii 
k'lnu-omyIm' nes mainui -a- 
vilai vy-tytie*.

Pabaltijo- viešpalijom- pri 
pažinimą- i epriklaii-mny l»< - 
svarbiausia priguli nm* talki 
ninku. Viešąjį opinija tad li< 
-mg nu-tebinta. kad talkiom 
kai Ilgšiai priešinu.i tirui* žy 
giani*.

Talkininkai visa- laika- pa

Washington. lapkr. 17. 
lengva Im- aiialeka-itim-. -n-i 
Plikinti -u ka-yklą kmn|uitii 
junti-, kiminui šiandie streiką- 
atšaukta-, ii kuomet aimleka 
• iu reikalavimai nesumažina 
mi. Jie imli tiu mioš. daugiau 
užmoke-tie. it <i mi. darbo 
dienoje, tie.kaitant inė-jimo ir 
išėjimu iš ka-vklu laiku.

\i:g!eka*yklą kompanijų- 
|Ni-iulė jau jo mioš. daugiau 
užitioke-ties.

Tm» tarptbt anglekasiai 
gryžla darban, nežiūrint 
šaukimo • tn-iko. Ir jei ji,, 
•jiyž šiaudu 
Xe* augliu

ATSISAKĖ APDULKYTI 
PAVEIKSLĄ.

NELEIDO 
RIŲ

li< 
a t 
lie 

•. šaliai bu- bloga 
ištekliu- įlaipinsi.

IŠKABINTI
VĖLIAVOS

AI

\irij«e re-pui>ii 
prrridentas de Valeru 

jaut

Portlar.d. Ore . Inpl i. Ui.
čia apsiimk'
kn..
Mu lu majoras t'z«ii.iu<i<
pi ie !<• atii«»ui"l'ili*iti* turėti i 
skleisiu airiu vėliava. .Majam 

I paklaus} ta.

Nr'vport K. I.. lapkr. KL—
Kapi?"i" .l>>bt.-*"'i namiiosi* 
tari'litė atsi-ak' ap lulkinti S. 
V. mh.,ii'*l » Nim • paveikslą.

'kaitantį ant sienos.
Tarnaitei iiž hitai atsakyta

v lėta.
Tarnaitė l.uv airė. <ii admi- 

t**l-i» Sinis iicpt-elaiiktai atsi
neša i Airiją.

!
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ura- šian-
kiek šalčiau;

< bieago. tini/.u* 
die ir rytoj;

itaipjiat it užporyt prainato- 
jmn* gražu* artis.
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Lietuviai ir Kolčakas

Ekzekutyvio K««mit< to žino 
nėms bevaikšė-iiijaiif Į augšta- 
sias Suvienytų Vaisiijų Įstai
gas ir Is-iritpinaiit išgauti 
Lietuvos neprigtilmyLi-s pri 
pažinimų. Am<-rik< - vnldžio 
atstovai pažymėjo, kad Pary
žiuje lmvo llusijos dalių kon
ferencija. kad joje dalyvavo 
ir Lietuvos at-tovai. Toje kon 
ferenrijoje Kolėaka- likosi iš- 
rinkta* va iaiisia Ku-ijo- vai 
džios galva.

Tą faktų paminėk/s Valsti- 
jos Ib'j lartaiiieiito a.d*linini.a* 
pridėjo: •,lvdp gi ju> galite 
tikėli- gauti Lietuvos nepri 
giilmybės pripažinimu, kim 
inel ju- palys p..r savo atstu 
viis pri.-ipazi-late «-.ą p,( Ko|. 
*• ii** «• •įnikti \;il«’zia.

šita žinia turi Imli neapsa
komai -kandi Alsiems laisvę 
myliotiem* lietuviam*. Val*tv 
la’1.* Departamento valdiniu 
ku.* t«*i-ingni pa/.ymėju. kad 
norint n<*priguliuA Iš-.* nuo 
Kolčako arba tillo liu*i)o* IK-. 
galima yra dalyvauti t, n. kur 
renkama l»:i*ijo- valdžia ir 
kur ji yra Įteikiama b’olrakui.

Mus dienraštis jau yra nu 
siskundę*. kad l.ieiuvo. |).-|.- 
gacija Paryžiuje labai šykš
čiai t’iluovlavo žinių I 'etuviii 
visiiolii'H'i. Tą iui*i-kiiiidimą 
turime atkartoti širdžiai krau 
ju npsiliejnnt dabar. Ką veikė 
Lietiivu- l*elegaeija Paryžių, 
je. jei .ii to lietuvių dalyvavi 
mo Kolėako rinkime nežinojo.1 
Jeigu ji tą žinojo, kodėl ji n<.. 
protestavo.’ Kodėl mes tinime 
gauti tą žinią iš Amerikos 
šaltinių ir tik keliem* mėne
siam* praėjus.’

Suvienytų \’a!stijit \ al*ly- 
1m’.* Departamentu- yia taip 
vedama-, kad jo valdininkai 
negali meluoti ii negali kmn 
nnt* pa«:ikyti altejotinų žinių. 
Teriau* šilas dalykas apie lie. 
tuviu dalyvavimą Kolėako 
riukirie I uvo taip svarbu*, 
knd n-ikėio sunaudoti visus 
šaltinius idanl jj išaiškinu*.

I‘ !. • I B 11 l-k.l . A
Ln.tuvių Taryto.- ptr 

u.inink-i . ašim nisk.il pa.-ipd- 
zįsta -u p- Bachnietjevu. ne-

narys, bot nuėjo kaipo asme
ninis pažystamas.

Tame jaisimatyme p. Barb
ino t jovus kalliėjo, jog Lietuva 
turi gauti autonomijų po Ru- 
*ijos valdžia, nes |mti nega
linti išsilaikyti. Rusijos amlia- 
'ndorius dar pridėjo, jog jo 
pažiura* j Lietuvos santikins 
*u Rusija žino ir supranta po
nai M. Yčas ir T. Naruševy- 
čius. •

Iš p. ikiclimetjevo žodžių 
išeina, kad p. Yčas ir Naru- 
šovyėin* ĮNisitenkina Lietuvi,.* 
autonomija ir pripažįsta Ru- 
*ijo* valdžių ant mus tėvy-j 
n«*>.

I’. Mastauskui išdėstant ši
to p<T*imntynMi turinį Ameri
kos Lii'!n\iii Tarytais )x>sėdy- 
jt* Pilt ■biirglie 4 lapkr., l'»l!i 
m., kun. P. Bučys norėjo. kn<l 
• I.tIa ko- butų aiškus ir dėlto 
už.’avė p. Mastau ’:ui keletą 
kl:iii-imą, prašydama*, kad jie 

:t atsakymais luitų Įtraukti 
Į protokolų.

Pirma* klan-ima* išaiškino, 
kad p. Itaeliiaitjuva* Ala ta* 
pat*, kurį Kerenskio Aaldžia 
t.f'ieijnliai al*iimlė atstoA'allti 
li’tl-i.ią Suvi<*liyto.M* Valstijose. 
I .il. -ui klausimai išaiškino. 

I.:t«l 1a L’ii-ija. kurią p. Barli- 
riivtjeAa atstovauja, dabar 
eimi iš Aitu su Kolėaku. ir 
kad .ii na griežtai priešinga 
Lietuvos neprigiilmyta*i. liet 

l:t a.itoiiotuiją. I*. Bivbmet- 
|e\.'i* liepa al,ė. kad |ip. \ i’-a* 
-u Naruševyi-iiim butų dal) 
AllVę Išimtoje kotllercliei j<»j.*. 
išiinkiidoje Kidčaką. bei ain
iui suduria s jia*akė. 1:ad pp. 
\<a* *ii Narušcvyčiuni žino ir 
supranta Rusijos |ileiiu geni
mų.

Žinojimą* 
|i!*thi priešinu 
lirigulmylici 
mas prieš ji jau 
kilia nuo pripažinimo, 
butų skaudu mum.*. 
;ionu Imlų grynai privatiniai.* 
asmenimis.

Bet jiuslii užima dvi labai 
svarbi Ai«*ti l.ietUAo.* Delega 
vijoje Paryžiuje. Valdemarui 
iš\ažiaAiis į Lietuvą, p. Yėa* 
piję Delegacijoje viską ved.’. 
Jeigu tat jis yra vieiiu* min
ties *ii tai*, kurie p. Kolėako 
valdžią |iri|uizį*ta ant IJvtU- 
Viis. tai lengva .*iiprii*ti driko 
me* įiegaAdiiiv iš Paryžiau.* 
imu anie ’itą tėvynės ličiai- 

11 u ■ Į a y k u> ia I ’a ry ž i u ji •.
I’. Yčas senai biiA'o lata:i 

geru .-u augs tais Riisi.io.* vai- 
dininkai*. .Ii* taipgi pa-iuiit-' 
nu*! iril/.iai dži:iiig*iuiligų jur- 
v ‘ikinim.i telegramų Kolvakui. 
kuomet ji |M*rvit:i pava*:i 
talkininkų valdžius pri|iažino 
IJu*ijo* vadu.

Girdėjoiiii*. kad p.
vyriu* prieš išAažiiio.*iant 
Riisijo* pirko joje dA'arn.

Tai-gi m- .*iiprantnmc. kad h-’ kirtimu
tumiu |MHiu turi svarbių prie- ir uiaiirluuni. gilesnių žemės 
žnsem lenkti ix.htik,i taip, kad kasimu, ūkių vedimu ir
Liet ha os ryšiai *u Rusija Im
tų dideli. Bet Lietuvos visuo
menė kitaip į tą žiuri.

P. Yčą* yra D-ro Jono 
sIiu;h> žentas ir |wlitikoji* su- kad: ir meilingiausiu*, svetim- 
Ae uošvio pažiūra.* gerbia. P .taurius kariškai muiorganizu- 
X; rnševyėiu.-. budimui* Ame- 'Usim ir užsiimančius tos ša
lt’ i.į r. Iiuao |»o D-mi šliupui 
ža ii tusia ••tautininkų’* par- .
ti •* narys. Tos partijo* Ta-1la,,« JV vi^ą pamažėl^ užima 
ryha 27 spalio taip buvo }py- 
k i.*i ant p. Mnstnusko. jug o- 
•ici.itdiu raštu raiknlavo. km’ 
Amerikos Lietuvių Taryba 
numestų p. Ma.-tauską nuo 
pirmininko vinto-. .Uneriko.* 
Uolinių Taryba to m*pa«iurė. 
Dabar gulima tikėti.* gaii.*au. 
Šmeižtą tvano iš tautininkų 
partijos ant (t. Ma*tau-ko.

I
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Musų Parapijų Reikalai. ŽINIOS K UETUVOS. DAUG FILMŲ YRA
GARSINAMOS ŠVARIOMIS

Vilniau! p«Mj.Nora ir menkai moku ra- sėkmingas, nes negalima iš 
švti, l»et “Draugas” |»ataisęs 
gal įilės šį mano raštelį į sa
vo skiltus.

Sulyg manu išmanymo lie
tuviai katalikai negerai du i-o. 
kad nenusistato augštesnių 
mokesnių parapijų užlaiky
mui. Dabnr mes mokume be
veik tiek jMit, kiek ir 10 nvdų 
atgal, (t žinome gerai, kad 
mažiausio daiktelio kainu ke
lis sykius iMibningo. Nežiauu 
kaip musų gerb. klebonai be- 

jgali parapijų tvarkų užlaikyti 
y|Mič ten, kur esama mokyklų 
Anglys, visokie pataisymui, 
vargonininkų zakristijonų al
gos nesvietiškai pakilo, t ii 
musų broliai lietuviai k:**p pamokinimai 
'seniau mokėjo, taip ir dabar jiems
įsi (i ar 7 dol. metams temoka, tini. Jų tikslas- tik sau pa-*i- 

*kulų neperdaugiau- daryti gera šiame gyvenime, 
nes j užgrabiaj dvasios gvvo- 

ln-t inu>ų nimą netiki. Užtat nežiurėki- 
svarbių me kų jie šneka ar daro: tai 

Uline, k.i>! m* mu*ų dalykas.
ui didelės Mes suprantami* užtektina', 
oapkeučia parapijų svarbų. Tik taip ap- 
prieteliai. -ipratome su senoviškais im»- 
ne lietu- kesriais, kad kaip kurie dar ir 

mo metinių savo mokesčių. 
Bet jeigu kas šiek tiek pns- 
varsto, supranta, kad reikia 
jas pakelti. Sakysiu. IIO.IMI 
turėtų būti visose |iarapijosr 
mažiausia irndinė mokestis už 
s4'*dynę šeimynoms arba pa
vieniams vyrams, o merginom-' 

\*isokie Imzarai—tai 
musų žmonių |>ačių savęs 
skriaudimas, neg iš to dikčiai 
pa>i|M*lno žydeliai, nuo kurių 
reikia pirkti visokie nieknie
kiai.

I Jeigu kuris kitaip manytų. 
Kristus yra labai klistų. Ateina Nauji Me

tai. Įgaliai tad gera proga ge
resnę tvarkų užvesti musų 
parapijose^.

Parapijooas K. L.

I

I 
supratimas 

Lietuvos lir-' 
lleprutestavi- ' 
Is veik ne*is- 

Jau 
jei tutsiu |

jų širdžių panaikinti tai, kas 
yra prigimta, kas Dievo pa
ties yra įskiepyta Užtat mu
sų bažnyčios Šventomis dieno
mis pilnutėlės žmonių. Laisva
maniai bijo bažnyčias jon nie
kad neina, bet kad ateitų pa
matytų, kad temyli? rašau.

Katalikai visuomet davė ir 
duoda didžiausias aukas ne
laimingų savo brolių šelpimui 
Lietuvoje, nes to gailestingu
mo jausmo mokynaina yra 
musų bažnyčiose. I«aisvama- 
niai kartais pašnekėti gražiai 
moka, geras virtas užimi i, 
neteisingomis sensarijomis sa
vo laikraščius išplatinti, bet 

apie
nevyksta, nes

dorylte 
yra <iirb-

Gelvonyt (dirvinių ai*.). 
Užėmus lenkų ^legioneriams 

Golvonių miestelį rūgs. iii. 19 
<1. vietinis klebonas Buiris bu
vo jų paimta*, apmušta* skau
džiai ir išvarytas į Vilnių. Jo 
turtą* plėšriųjų lenkų konfis
kuotas. išvogtas. Net bažnyčia 
mikfiiiėjo: žiuriims kai
li u ri uos Jiužnytinius daiktus 
taip pat legionrriai pasisavi
no. Dabar lenkų “šėclecai“, 
kur sodžiuose užeidami, ieško 
klebono daiktų, u atradę kas 
jiem.- patinka, kad ir m* Me
liono (klebono turto kaimuo
se nebus) ima, sakydami, kad 
tai kk-liono Buirio turtus. 
Zmonėg piktinasi, dejuoja ir 
skundžiasi lenkų žiaurumais.

P.

C&tholio Pre-Review Serrioe atsisakys praleisti bent 
vienų filmų kuri butų netvari.

Užtat ir
*ia galima beatmokėti.

Kaip >au norite, 
pi*ia|>i.io* Aiiivriko, 

'rolę lošia. Atsimi 
musų (Hirapijos, 
tvirtovės, kurių 
iiiii-ų tikėjimo i 
Jei ne parapijos, j
viską kaliui Imžnyt’-mse, jei i;e paals-joja apie reikalų pakol 
lietuviškos parapijinė- moky
klos, tai turbut visi lietuviai 
šiame krašte butų buA'ę pakri 
ke. kaip Grigo bitės... O kų Le 
sakyti apie dvasiškus reika
lus? Gal laisvamaniai ar soci- 
jalistai Imtų jais aprūpinę 
mii.s.* Visokius namlingus nuo- 
l:diiiii<- raginimus žmonių prie 
doro teisingo gyveninio tik iš 
-nkyklų šiandien tegirdžianie. 
SaA'o sunkiame gyvenime vien 
tik bažnyčioje randame susi
raminimą. nes čia tik vien ti
kra broliška meilė yra skel
biama. o Jėzus
visų varguolių ir prispaustų
jų užtarytojas. Tikėjimo prie- 
šų noras atitraukti žmones nuo 
bažnyčios yra tuščias ir nopa-

l

1

Dar apie Brigadą.

Sutartyje tarp p. Gedgau
do. Lietuvos karinio utstovo 
l’nineuzijiije ir tarp p. Svart- 
liout. Amerikinės brigados 
HUgėju yra parašyta, kad ji 
Ims officered by specijalista, 
that vili in & gre&t measure, 
pay iti own way by the con- 
struction and mrintenanoe of 
public Avorki and the proper 
egploiUtion of the resources 
of the country such m lum- 
bering, mining, fanninf <c. 
Tat reiškiu, kad jos ofiri<*- 

;,i-j nii bus sjiceijulistai, kad ji 
iš didelės dalies imti užsipel
nys sau išlaikymų, kud ji į- 

XiiniM’- >-ngs ir palaikys (arba jMtoi- 
;; laikys) viešuosius (birbus, kad 

ji užsinis utsukančiu šalies tur

kitais.
Ekonomijos mokslą.- rodo, 

kati pavojinga yra kiekvienai 
šaliai įsileisti į savo žemę.

lies turtų išnaudojimu. Kada 
pirmutiniai gerieji išmiršta.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W 46 St.

asmenys kitokios širdies ir 
tada šaliai i>a.-idaru taip, kaip 
pasidarė prūsams, kuomet į 
jų žemę atėjo kariškai susi- 
organizavę A-ienuoliai užsiė- 
muieji tos šalie.* turtų išnau 
Jojimu. Taip (tat pasidarė ir 

'Latviams |»aėioje pradžioje 
trylikto šimtmečio.

Kad 
kartotų 
žiūrint
i ūmo, 
brigadų taptų tikrai patnjo 

‘tieka organlsacijs (a putriu*

I

to* nelaime.' nvatsi- 
ihihnr Lietuvai no 

viso žmonių Širdies gr- 
reikia, kud Amerikos

put ri jot is-

būti lietu- 
joje lietu-

I

Semeliškės. Lenkai areštavę 
nežinia kur išvežė žinomų lie
tuviams veikėjų ir mokslinin
ką vietos klebonų kun. ste|»o- 
navičių. Areštavo taip |»al 
jo vargonininkų ir vežė jį 
Krokuvą. Bet tas kelionėje 
jų įspruko ir atvažiavo 
Lietuvą.

“E>«i ..f A uuth." t *larn Kiii.ImII 
, A oiiiik'k plrinu* paveikaliiM Imta* «lel , 
i EųulO rauraa Corporattaa. Turiay* 
: Alų veikalo yra labai gera* ir painoki- ' 
| lu.nt.* ir <1 laimitiMcaa. KI tchn.Akoji ' 
' pu*, tai ncKi.linui nulyginti nei au vie- l 
'nu imi ciksiu. < Tara Knnball Young I 
ypačlui veikale labai aUukyinl Ir negali 
touti Malyginauiua au kitai* Joa veika
lai*. si* veikalą* yra Vertu* kiekvie
nam |>amulyti, nea yra rraiu* pamo
kinanti* ir moralIAkaa. taip kad be jo- 
ki.* balinta gali eiti ir pamatyti “Eyoa 
u( A outli." u tikrai IniM utganvdintaa.

• • •
skali ik innulau s«i latakam^ 

IO.ir|«k M ir pa*H;*k toc«t ) kuki teatrg. 
I*rir*xtik. kad M-ptintatoka ■Hijitng 
kataUkv retkalaupi ŠA .AMIV patelkta

• • •
Nei i i'l . I* ilnl/.ių)i; kt iil.init/ji; pa- 

\i-.k*li; koiiipaniji; nauirupina taip 
«l. ug apie p.iKerinlmi) |iavcik*h; kaip 
Fui Filui Korporacija. Kito* knrpnra 
cij.mi tiki.il pralcidtia pinigu* begar- 
> mdiii.i.Mi apie švariu* p.i veikalu*, o 
Fog Filui Corporation pralcnliia juua 
iMirbant t.. n tik Avariu, ir pamoki- 
n. n. iu* paveikslu*, ikoa nvaltėa llataa 
parodo, kad Fui Korpor.irija tiktai 
HlcngiaKl kiek galėdami išdubti Ava-' 
riu* ir Kerus pavclkalua.

r*.ti;;* l‘ox jau priūid.-jo k<»-o|.eruo- 
ti *u m ūmi*, užtat.
tc|*ingal M-ptiniolika 
šioj kilyj reikalauja

Ji* permalu. kad 
milijonų katalikų 
švarių paveik.lų.

l*4«v« ik*l«* «»f Y»»uth” mgumi• • •
IV i atkreipiu | l>r.or*ų Ih-i l'er*.*k,rituų

• I klanuimų ir tenai. nlMu.il parodouui
ikokloM H to |MNvklll« M.

Madl.iin.- Tr*veriu- Fvx 
yra 'viena Iš jų g;.l>lyu»iu bdu'jtf. lAra- 
d<> KeruiilKlų Kjdllol. dėl tų uicrKMieių. 
kūrina I...IMUI K.-ldltia palikti kruinnių- 

lialykua buvo 
„... .. ........ .. Vienu ni< rgmle kuri labai

lllinsų rankom*, liet lllliai llaž- Kerui m..kin..*l Ir ropg.-al jau I*t..ll I 

(nai čia lankosi lenkų žvalgai, i 
kurie laimi visiems įkyrėjo. <i 
ypač vietos lietuviams veikė
jams. Pus vietos kietumą kun. 

' Bučį darė kelis kartus kratų.
Pastaruoju metu nori*jo jį su
ėmę išsivežti. Bet jam jatvyko 

I laimingai išsprukti.

Dainavos <1 varas. (Sciuel. 
par.). Dvaras su artymu kai

šu lenkėję*. .1 
laukė

Jų susilaukus, 
ir atjautė

Geguiynas. Tas miestelis dar *'>“”‘7• * Mni k:n*n. \ tirui tn« ri

mu 
nuuseniai 
ateisiunt. 
kada (mįiiimU* ir atjautė jų 
skelbiamų rojų, pradėjo ilgė
tis lietuvių. Dvaras priguli 
Tiškevičiui Musų valdžia jį 
buvo atidavusi valdyti vietos 
kumečiams. Su lenkais 
j dvarų ir Tiškevičiaus 
ra.’’. Jis atėmė 
dvarų su visais 
Tas atsitikimas 
galios ištautėjusiems 
broliams akis ir parodė, 
gali laukti sau gerovės: 
Ižuos

tie organizatiun), kaip tat 
pasakyta tanų, pačiame an
trame sutarties punkte. Ji tu
ri Imti lietuviškai 
ka.

Idant ji galėtų 
viška, reikia, kad
vystė užimtų |iueių svarbiau
siųjų vietų. Brigadoje yra 
trys svarbiausios dalys: bri
gados štalias, brigados eilės 
ofirierijr. ir brigados karei
viai. '

Norėdami, kad toji brigada 
Imtų tikrai lietuvišku turime i 
apsimti patį sunkiausių darbų 
joje ant savęs ir sudaryti, kad 
IMI iš šimto kareivių hutų lie
tuvių, kad 75 iš šimto eilės, 
arba kovos, oficicrai butų lie
tuviai, ir kad nemažiau pusės 
oficierų brigados Štulie Imtų 
lietuviai. Jie visi gali būti a- 
merikiečiai ir Amerikos pilie
čiai. liet jie turi mokėti lietu
viškai ir turi Imti lietuviškos 
kilmės.

Jei šitos sąlygos nebtų iš
pildytos. (ai brigada nepa- 
duugins Amerika* ii Lietuvos j Tai lietuvių šalelė 
sutartį bei meilę, bet .-uuiazin*
M-

I

x% •uiizdiitv <

Knlifoinlj'ui l'niviM*itct;| lmiin.il ntai- 
Beldė palikti hds'-jn. Jo* niotmn imity- 
dilinu, k.i.l nieku i* j..* kali* jimo nc- 
l,u». paprii.*.'- p-l«u M Truvci**-. kati 
jm pad.-ii; dukterį utkultoėtl. Tai-gi 
Atadlain.' TriiVi-rrc p.iaikl.ii*' *U| |w- 
n<-l',. kad J., atlank)!.; atudijoj ir lai 
pataikė tokia diena kurioj ji buvo la
bai IltatėliiUM. Mcrgaitv painu, m*, kad 
čia ne Juokai* reikia dirbti, atgal grĮ- 
to | umvcridlta ir daugiau Jnu prio
rėjo Pri Klajoti apie paalojltm; ) l<.A. - 
ja* kriil.iniifji. puvi lk*lit.

. . •
Silirli-j Mastui, krutauiyjij |sin-ik»li; 

antutė ku tik |itadra>( i-, kontraktu 
piu Ko* Filui Korporacijų*. l*-lė Ma- 

Jje »<ui vr;< Kimu* llrouklyp. X. Y.. IH*!
— Ji i.ir.iiu kuriu |.uMir.>.|. *cen<.je 
_____ ______ _________ __________ Ji 
tuomet l.uvu keturių miiij utuMaua.

. * tu. Ji |»ir»uii kurtu |u4Nir«Mb Mtl
Į \\ I*.iv<-ri»hiii4iM K««nt|Mt:iJoj.

grįžo 
4* žon- 

iš kumečių 
jų į vėl iui>. 

utidarė pu
UIUSŲ 

kur 
len-

ar lietuviuos.

G&isras nakty iš l.*> į 14 šio 
mėnesio kilo Dvas. Žemaičių 
Seminarijoje. Prasidėjo dėlei 
nežinomų priežasčių virtuvėje. 
Išgurti i nti auklėtiniai durnų 
troškinami buvo priversti jut- 
skulioniis kraustytis lauk. At
vykusiem* ugniagesiams pa
vykę ugnis sulaikyti. Nuosto
lių visgi skaitoma tukstun- 
čiais.

Įvairios.

sk>H,k |tnu»ctaM sa, intakam*, 
l-kupk i! Ir p*ta*k I koki tearų. 
l*rlHMl>k. kad -<-|>4,uh»Ht.a ailijimų 
katalikų reikalauja šA .AitH lairikdf.

...
Imtatr p<>, lialMivtuiui pasirodo. kad 

,\r« Itochellv ir vėl Imi* salimu turėti 
kruluiiiiiu'iuu paveikslui. ned- Siūlui* 
plriniuii ta* buvo uždrutirta. l-roteatu- 
nt| puutoriui buiu tam luto.il piieMngi.

l'lllf Sinti h Kilu dabar bliu Tiuli Mix 

direktorium Fu* produkcijose. Ji* pir- 
tinau būvu AV. S. Kart dircktvrium.

Ii. AV. Grifflth*' Itaajoji |ir,-luk<lj;i 
pu vardu •Thc Gre.it <juc*tion" bu* 
Bu t n va i kėlėt n dienų.

• • 9
Iu ilguma savininkų kreiptasi i nul

ini įstaigą sulig inforiuaciji) upk- Sva
rumų ir geruliui naujųjų veikalų.

8UMAIKINTA DAUG 
ALAUS

Miestelyj Zion Cit y laukan 
išlieta uUO.tiOO butelių alaus. I 
Apskričio teigėjas Edvardu 
nusprendė abi išlieti, gi bute
lius parduoti.

MOKYTOJOS G1UM0JA 
STREIKU.

muk) kiu* 
luiija didesnių 

jo* »riimnj>t

mu

t

Deltuva. (Ukmergės aps.). 
i tai lietuvių saiete: žmonės 
lietuviškai ir galvoja. Besiar- 
tinuut lenkų plėšriems legio
nieriams, deltuvioč-iai dar la
biau sukruto prieš lenkų dva
rininkų sutelktąsias bandas, 
kurie cinu gilyn j Lietuvą dur 
l»o žmonėm.* baudžiavos gra
žinti. lietuvių smaugti; nema- 
žu* būrys iš čia išėjo (Mirtizu- 
nai.* jaunų, žaliukų a yru. Čia 
iv liolsevikų bei lenkų įvairu* 
urgitatoriai. šnipai, lenkunvi 
nai dA ai poniui ir šiaip jau 
|K.*iipuluikiiii akylai savy valdų 
prižiūrimi, ’l’ik gaila, kad Dėl-j 
tuvoje jiušto nėra. — jokiu lai i 
k t uščiu nei už hrangiaii*iii*' 

llūiiigii.* negausi. Snsipratęl 
ili-ltiiAiečiai neguli būti l>c 
nuolutiuių žinių.

••Lie'.uiu ” Kūmui*.'

Mution ITcturc . Ex<Ti;ingc vedėjai 
savo |>antn vėju nik. kurie varinėja i* 
miesto | m lestų įdunda Indu.' murt| 
priimtų vvikalif. Tokiu budu i.- jie ge
rėsiu bun| pu daru.

• e e

Tlie “AAotiUia in Ihe buitį .im.” lu- 
Kiunt Emd Ihnnet. išdirtųta Tbuiuua 
AA". It»ce jau , ru buIglumu dirbti.

...
Ih.ukIu* Kuli banku Važiuoja ! Euro. 

l>i|. kad nuimti reikalinga seineri jų 
dvi Mitru produkcijų dvi l'nited A t tnd*.

9 9 9
“Evangelinę" yra gružui veikalu*. 

Ji* lubai rekomenduojauia* pvr tntia.
9 9 9

Katalikiško* draugijos Ir oigunlku- 
ciju» turėtų atiiuimtt. kad musų |»- 
tarnu vilna* JuU;« yru dykai. Kak, kitę 
luiuii* UUiuuunt vUukrj int nriuartjų. 
paltai luntių krutaiuuuMU*.Pa,ciksiu*, 
o uica au uitai u noru alMkyaimc. Mu
sų adresu* yra Mryaat l*ark Liuildiug. 
Xew York City.

t'LlbolH' l*rr-Kcile*» Kcrvav per
lekiu *ltiw>* kntumwrl«» pa- 

vidkta* kaipo švaria* ir 
panMikiaaaėiu*.

I

"EYES O»' YOITH" 
.............................< tar» KlmhBn Yima<.

< Eųuit)- ITcturv* Corporaliun 
—x rvcliŲ)

luiImi genui pavclkala* ir labai 
1 iHiiiiokini.ntlH. suiiiic jHivelkale JI 
I loAiu i>enkia' kitokia* role*. “Eyca 
I oi Yuutli“ yra |»rm.i vieta.

• • *
OF THE YE1XOWV 

KUOM“
I < Itvalnrt ricture,. -« reeliŲj

Siur t.'i.k'lc iuy»i. rij.i taip | 
intcrcKinvui išdirbta, kad tik reiktai 
atebėtt*. “Th«- Mjatcry of the 
YeU«w Koom“ yra aukoiicentruo-1 
tu* unt piktadaryatta l* t pati pik-1 
laduryatė yra nepurodoma ir unt I 

įšalo taip iAaiaiskina daljkal. kadi 
ftiurėtojua tikrai nustebina. “Mia-i 
tery of thc Ycllow llouin“ tapo IA-| 
dirbta* per Mayflutacr ITeture Cor- | 
IH.ratlnn. kurie n. Mcnat Meldo vta- I 

ni} ik seri.<UMi; paveikta *-'*l “Mir
iade Man." laibai Keru* auauru- 

kIciii* ir valkata* nuo 1: metų.
I ...
' “b.AtlCEII MI.EVCAr
|...................................Mllliam E. Hu**cU.

(AVUliatn Fox— $ re.Tių)
laila.i graliu* vilk l.<* ir laimi In- 

i. ri Kinui. i‘i«*n.H* didvyri* |*:i*;au- 
k'.Ja aule, k.ul l»:.« 1I.. Ii tniriiKl.. tit
ulini) ir tiu.lvrišk. * repiil.u'ijti. AT- 
*a dninia yra paimtu i* ki.rclvių 1 
Kvvcnimu, Jimėkii Maine pavclkale 
AVilliaiu I;u*m II ulaiaj mi navų Keru 
loKimii. mik veikalą* n.-ra tai kuriA- 
k.i* įsm ik. Iu*. I.ibni tink.iniii* |>a» 

| IIIUlĮtl Mla.lgl1Mlcl.IM.
. . . 

“A ItoAMIM; ll ATHTt II“ 
..................................Sun-diine KtMMcdiJa.

I AVUlių m Fux—-2 rv. liu) 
laibai Jimkiiigu* vellnih li*. kuria 

verta* ptiltiul.i liuli, šiame pav.-lk- 
*1-l.vje randa*! tikra meška, kuri 
daug juoko pridaro. Tinkamu* 
kl.kiiinaii. pnm.it;. U.

• • e
• U A< K K> X.ATI HE «*IKlA“ 
..................................S'm*blnc KiMncdija.

lAAilham F«X 2 rieliŲ) 
1*ulink*mnati!i* nuo pat |*radxuui 

Iki palM.lgKl. Ir pilnai v* Vieni) kar
ta jmrėalie pam.ititi ta įlaiiriuu. 
Komedija labai gerai «ul.wtn jeigu 
ui. g*u komedija* tai tikrai šit* 
iii.-yKi kuomi! loimatjal.

• • •
“A GIUl. IX IMiHE.MI.A“ 
.............................................. !•«•«.• ’.jlaod 

tAVUliaiu Fi>x—v reell )
liau* jutiic randa*! tuityro |miiu- 

toa iš gyvennuo Xew Yorke. Viena 
'j Patai kaip )mpra»tai loti va- 
xiuoja. kud Htavajol) garbę Įgyli, u 
tuo |.aėiu laiku tampa ai kaltinta 
Xmugxudy*tc. I'at* veikai* yn* gū
rai išdirbta ir vertu* pur a'.jtl *u- 
uugu. imi* ir vaikam* »u irš 12 ui.

• • •
“I HE UtKT MXt 't>b“ 
................. Albcrt lt*, ta 1 tauor i'ata 

lAVilluiiu Fox—i celių J
Itunmntlšk.m mergų ’»*» 

ciUKiuN *j pu, e įkalu t. ,rai 
kud ir su Junti* taip ui 
*u tųjų erinei *c. I* inu 
w* Ma pai<ik*lu* vi*ui 
Tul-verta koJnaiu Ji

• • • 
“l'UOTUGHT M.UtMi* 
..................................Santa, r Kuondija.

tAAiljiam Fox -1 rcelių)
l.ti..it geru* ir Junk iga> paveik

ta*. Viena* i* geria >*li| Img'crių 
|.»ia Maine puvciktde iktal kiūrėki
te ur p.itj»ite jį. LuU komiMuj ro
lę ji* Mama veikutei, o turi. Pama
lę *) puic.kU.lj juo) turi *itc iki 
v uitai.

I

i 
painu. . 
fiuiia. 

■tikit; kaip 
ullSk.u. pu- 
vlri.il ima. 

aniutytL

F1KM1.AL HHUMTt ’.UUlMiLU 
"EA.ax<;ei ja E"
“THE »XJG < H ATE * UUIT 
•THE m K<> k E“
•THE At EOI THI S AO'il.l." 
■MEllKA-GU-KlM l»-
•JI h V
“TME SHHJI M.% | li

Kkal!,k ptam-ši m frifn*rt*--------.
I*kbpk j| ir imi ta *»■ I heul kuk| limrų. 
rrtai*1,k. kad -ii atanka talijimn 
katalikų reikalauja i l .AHIl pa“'*'”*'’-

Kiltai B iri, mūri Viateiii* riaolua 
h.*, ja praiu w. I*, ji ..ui m-kuiiu 
laiku nei... kruta’ <iu*e pavcikiduo- 
•c l’-lė U.irr,tM' -c yra viaaa i* 
daugybe* katalike kuri turi nepa* 
pruatų paataekitnų.

PRANEŠIMAS SA VININKUL

•V< ■ č»poiih-. Ivo/7«w/*7« .»«i o/e«//» utčįĮini ’iktai duo
ti hihih* ŠTARU S ii ĮniMokiHdiu ih* ĮMHfikilus—nitai 
utes t ioHaiu ir fitnilankoMC.

Jli> ĮiĮiaciui cooMf n:siixlt iiniir įiai cik^hii^ kurie yia 
i>li idLt<ni<i im i Catholic PkotuĮihig Prc-lti t im Sciiitc 
Xcic Yurkt'ity.

Htikalaukitf kad išdirbėjai yaiamhį.t Kfitalikiškaune 
įnik idšiiHosf—nea tuomet jie praneša mums kokie ym 
šraras ii yeri imu l ik^r-trftutifimi Kataliku šlaito Ka- 

lalikt ku- Imi,rusi m;................................... .. ........................,Įtt1 rados
šiame dalyke.

3lal»n, hfr šita Įm ,ih Ii bmt laki'im K>nttiutajn Pa
ltį, In l-diilu ini arba •iiiitud.Hi kuliu l lihu. XilHdu 

ls tu didi Ir am ĮillllfUlIoutlI.

■

■d

Biznieriai garsinkites “Drauge”.

nisk.il
tiki.il
nlMu.il
lmiin.il
luto.il
l.ti..it
vlri.il


MmedhnU, lapfcr. lt, liti.

I

■ '.H Uit. ll.

Skaityk ką šitie žmones sako:
l’.utu Xi*ruiit*. InkMai Si-dirlMi G,-lai.

Kaip 1><i.i*i- I‘ui;.'IIh >«i.

Mr i liuli. Ii - <iak st.. i'Ji n.u, AIk'Ii- **ko: “A- 
iImi.ikkI t"r.-j.'ii ,1. i'iJ' uiiKf Mti<ni..i. i i»U"im t jau- 
t iuliai nurilpua. I’i !• pi* >l..<>t>tl apie l><.an'a Klditi > 
l’lll* nn* ir u pulti' l'.'.i J ir . i.intlir -1,ii.•>t. kud 
raini Hutui Hul.ili. I d ji I II l'J.' II" p'.

X iihiiiii | d. t n. '.ii, i... buvo pi ■iiJ»t... i|>nliu
I .1 . I ■ | ' . " I . ' ' ' I I .•> ' II •• I r
•‘Nito t-l ■ k>i"ii"* pr I- . *i i.itl"ll l*".in kt'dnij 
l'ill i>u '■ il. i ..- i it'i I. »i in.iiu ,< < i .mi' i uiti.

I

Kidney Pilis
Gaiuuunot koūoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-MiUburn Co., Baltalo, N. Y., Mirs.

Katrų l-akr Gat. 0 lwbn>

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

«

Su

<

a
K

Dr. G. M. GLASER

i 
t.

i» i 
•iok 
nu

liP.STER SCHOOL
J r ki-r.'.ka 

mC N Statė Str

ti

t

į
•r --

M«» p. Įima Ju* itinokytl M* darb* 
I trumpi l.ikn dlannmla ar vakarai* 

<.!»*» k«n» Ht'Mfijal!. akyrlaa 
. n : ii rnt r 'jrw» l*ow*r ma*

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T. U toliu* McKlulvr 67*4

GYl.'O 4 4M1K1AM UGA» 
S47.7 iwMitb Wr»trru IkmlrvaM
Kampa* w 16-to* **tv<«

S. D. LACHAWia
•!.» .’ • -tiu -uju Ul

. iIa.u at 
Į • . ti. •« ..!»•« i »l i U tatf-H* V. .anėdiatl

2314 W. 23 PL ChicafO,
Ti-L t anai >1M.

/ J. Trakietis.

DAYTOM, OHIO.

SENKITE SAVO AKIS.

DRAUGAS

J. P. WAlfCHES 
j ATTORNEY AT LAW 

l.ll.Tt t ik A1MOKATA* 
įl4M k. HI.HMtTVOE AVĖTOS 

< II1CAGO.«
X

<if.**a t'ldrulmtyj:

» W. U A^UINUTOJ* fTKMT
Kaiubar* *•*

T«| Ontral *47» 

t;,<-.<lr>n« ai J V Slrd M.
Tel T*W1« «X1

Dr. M. St upnicld 
3109 So. Morgan Street 

l MIC'AGO. lLXIKOUi 
Ti-ierim** Tani* MM

: ... Al 1A ryt*.
• p.< pietų iki * rak Ned/Ii* 
i..i • ik' ' lai. i.ikare.

KKN08HA, WI8.

I

K
« 4

II
Telefoną a ru’lcwn ••

DR. W. A. MAJOR 
GTMTOi U Ut 

c tu n t RU AK
Ufteaa 11714 kkiiU’M Ate.

Adynu* 4:24 iki * Itryto — 1 Iki 
t po plutų — 4:74 Iki 1.14 vakare.
NediUonit* nuo 14 iki 11 ttryt*

I

X’

Tr! DiovmT 7t4t

Dr. C. Z. Vezelit
Lll.rt Vis ME K TINTAS 

Valandos: tuo » ryto iki » rak.
Ned<įlomi- pagal nutarime 

4714 bO. A.-1II.AND ATEJUK 
arti 47-lu* Galvė*

■M _

Lietuviai Amerikoje* "Į
I

WE8T PULLMAN, ILL. Aviliu (auka J. Krušų) laimėjo 
B. Simaunviėia. Ant galo kle
bonas šinlingai |>a<lėkojo vi
siems |>urapi jonams už didį ]>u- 
sidurlmvimą ir tuomi viskas 
užaiheigė.

Lietuvos valdžia hunų! Tie Ilo
nai, tai smukiai mus priešams.

Lapkričio 23 d., š. m., vyčiai 
rengia indotmj vakarų. Vaidins 
“Katriutė" Mv. jmrnpi.
jos svetainėj, l’radziū 3 vai. po 
pietų. Veikalas gražus. Kas at
silankys tau vakaran, nesigai 
lės.

Im- 
A. 
s. 
•hl

Įmonių susiklausymus.

Nv. Petro ir Pavyki lietuviu 
parapija tuilidelė. Skola-gi ne- 
menka; ne vienam gal atrodo, 
kad parajūjai gal gana sunku 
užsilaikyti, vienok taip nėra, 
nes įvest piillnumit ėiai su savu 
klelsmu. kun. Paškausku. ener- 
gingai tlarlmojasi ne tik j<»s |m- 
laikymu. Ik*! moka skolas, taiso, 
gerina visa, kas jmrapijai yrn 
reikalinga. Wesl|Hillnumieėiai 
susiklausymu ir duosnuinu sn 
vu parapijai visu> |H-reintt.
šį ru<l<*nj surengi’* Imzarų. liet, 

ku I išvengus didelio <iarlio ir 
vargo, nusprendė turėti liktai 
4 vakarus, o naudos tiek |uit 
pūdanti, kiek praeityje per 10 
vakarą padtirytlavo. Savo jtasi- 
ryžimą išpildė, nes per tuos va 
karus atliko gryno įk-Iiio 1.000 
<lol. Garliė tat komitetui ir iki 
rapijonams iiž puikų susiklau
symų ir energingų dnrltavimų i 
savo jN'.rapijai.

Moterų darbžtumai.

A Įtart Irnutro. jmr kurį mote
rys daug pasi’larlutvo. dar su 
rengė (tarapijai vakarieiv*. ku 
ri davė |M*|nu $.*(.*19.44. tini ne 
vienam bus imlomu žinoti, i? 
kur taip <iaug |h Ih<i galėjo* lik
ti. štai kaip buvo; Imrelis darb
ščią moterėlių susitarė p**r sa 
inilę laiko išjiarduoti visus ti 
kietus, kurie buvo kiekvienas 
iki 1 <|o|. Tas darbus jotus 
luti ><*k<'si, nes viena p-uia 
Mitlakaiiskieiio pardavė 20. 
Kiti|N*liti!ė 11J m. mergaitė)
tikietu. kitos |mi mažiau. Tuo 
tui t s t linai i<‘- Miko'«*kUioii visu; 
daiktus, kad nereiktą už tikit- 
tus gautų pinigą išleisti. Suma
nymų išpildė. Vakarienė iit]M> 
surengta puikausiu vien tik iš 
auką. Ik*! ta tlarltų prisiėjo ut 
likti vienai moterėlei, t. y. A. 
Malakauskienei, kuri net |M*r 
vi^ą mėne.-i tlarlmvosi rinkda
ma aukas netik West Pulluia- 
ne, liet Chivagoj. llos<*lan<le ir 
kitose apielinkėse. l’ž tai jai 
priklauso didžiausia gari**.

Paferbimo vakaras ir dovanos.

I žbaigus Ita/atrų. ta|Kt su
rengtas koncertas lapkričio 9 
<1. |iagvrbinuli visų tų. kurie įui- 
sišventusiai darlmvosi dėl lm- 
xaro ir imrapijus vakarienės. 
Programas susidėjo iš dainų, 
prakalbų. Programų išpildė di
dysis choras ir mažų mergaičių 
dairas. Abudu choru puikini 
siKUiimtvu. Įputiiigni mažutėlių 
Italsclini utkn*i|H* visu nlydų. 
Ateityje uestpulimunieeiiii su
silauks puikiu giesmininkų. 
Dainoms užsibaigus, gerk, klc- 
Imnits piiiiiškino kiek |m>Iiiu da
vė lia/41 ras ir |M*rsiiitė j nikai Im*. 
ti p. ig. Stonkų ii Koseluttdu, 
kaipi tvėrėjų šv. Petro ir Pn- 
vvlo parapijos, ir daug ud jo* 
pasida ritavusio.

Savo turiningoj kulisą p. 
Stonkus puikiai nupiešė vest- 
puliinanierią susiklausą mų ir 
ją darbštumų savo patupijui ir 
net stelM*josi. kini tu |mrupiju 
gale metą dur nėra turėjusi 
tiek pinigą kasoje, kiek daliu r. 
Valio veatpullmaniečiui! tira
žus Įtavyzdis kitiems kaip rei
kia darbuoti'’, ir gerbti ntvo 
parapijų.

Po bailios klebonu.* |w-nkaiti 
lisij mrdii kiek kas iru ;mk'» 
j’.s pinigais d»*l Imzuro ir kiek 
kas turėjo ku|Hmą. už kuriuo* 
Ihivo skir iamos ilovnnos 21) dol. 
Pirtį!’’ dovanų Itt dol. laimėjo 
J. ZiiIh’’. untrų 6 dol. <1. Kitas, 
trečių I dol. K. Zid’ė. S. Kiu- 
pvliutė gino nuu kleliunu gra- 
Ūų Uo.tl.laL luilaib.tumų

Gal kas išsakys, kad uiųs 
jaunimas vyčiai niekti neveikiu. 
Klystų taip sakydamas, štai 
jų tiarliai.

Nesenai laikytana* nsnesi 
ni.*m:e Nusirinkime sutvėrė L. 
t*. Sargu būrelį, kuris jau lavi
nasi kariško muštro. Turi vai- 
tlylių ir gabų mokintojų, A. L 
kuris stengiasi lavinti kiek tik 
gali. Pirmai progai Įtasitaikius 
žada važiuoti Lietuvon ir |in
dėli savo broliams kovoti už tė
vynę su priešais.

Praeitam Tyčių susirinkime 
buvo |»aklausta I*. I*. S. vt«dėjo, 
kaip einu laviniimtsis. Vedėjas 
ilMtkė. kini laitui gerui ir kvietė 

ateiti Itilt* ]N*nktadienio vukarų 
j šv. Petro jiarapijos svetainę 
iiažiurėti. Geistina, kati į l«. I*. 
S. dauginusia rašytųsi jauną 
vyrą. <’ia nt*ilarmna skirtumą 
pužiurose. I- L Sargai yrn 
tam. kati apginti tėvynę nuo už
puoliką ir judėti niąs kovojan
tiems broliams iškovoti l.ietu- 
vai laisvę. Nori matyti Lietuvą 
laisvų, rašykis prie L. L. Sar- 
KV*

Sjiidio 21) tl., s. m., vyčiai bu
vo surengę sciuiiniškų vakarė
lį pau'erbmiui naujų narių. Pa
vyko. Nors oras buvo negražus, 
lėčiau daug jaunimo |>risirinktt. 
Iš sąkio žaista lietuvišk.is žais
lūs. Dešimtų valam ji vakaro 
vedėjas, K. Mikėną . svečius ir 
narius jiukvictė )>r e vakarie
nės. Iatike užlųni’lž ų sekė visu 
eilė prakallM*lių. Visų kalbos 
Eiivo kreipiu mos Imk vienybės 
ir tėvynės meilės r <larl tuvi mo
si Bažnyčios itau lai. Iš visų sa
kiusių prukalltė <*s, juminėsiu 
p. A. Purų, .lis s ivo rimtoj gra
žioj kallN'j paša -iė. kud nors vo
ties ąra. liet tui| myli vyčių ur- 
ganizacijų. kad <lalyvaudauuis 
jų pan iigtttM* i'ruHHigose jau
čiasi 10 i*s*tų ’auiiesuis. P-a* 
Pūras y ra ved *jutu vyčių ehu- 
ro. .lo vctla iias dairas jau 
daug sykiu 1' enushos jiublibą 
žavėjo lietuvi komis dainomis. 
P-its Purus yra luijegi geras 
liiuzikmilns. ; -niuiso orrlMMrų 
draugijoms ją rengiamiems va
karams.

I.upkriejo i <1.. š. m.. L. \’y. 
ėių kp. laikė mėnesinį susirin
kimą. A|>s» arsčius l**guiw'ius 
reikalus, pir miliukas, S. (i adei- 
kis. jiaaišk no apie | .i et uitis 
valstybės (tiskolos Imiiiua. Pri- 
minė, kati « a jau yra susitvė
rę* kouutet is iš Druugiją \ įe
iti bes jot r d i v mėti Imjuus ir tu
ri įgaliųjų jis. Komiteto iždi 
įtinkąs yra po kaucija ant 2000 
<lol.

Baigdam s paaiškinimų Į»a- 
sakč, kad je^gu kas nori jtasko- 
linti jaiiigą Lietuvon valdžiai, 
tui gali ir šiame vakare nusi
pirkti bonų.

Pirko sekantieji vyčių na
riui:

P. Jumis už šluotai.
I’n a0 dol.; P. Tabijoiiaiiis. 

K. Mikėną.-. J. Trakšdis. B. 
Bukauskas. \ . Ališauskas, A. 
Putus. N. (iadeikis. S. Ralis.

Daugelis pusižadėjo kitu si- 
kiti nusipirkti.

’I ai gi i lčiai pinnuiinjui juu 
uupiik'i keletu •*knlkų’* L.etu. 
los laidžiai. GailH* jum . kurie 
slojatt* jtugellmu mąt t‘*v; mi.

Brukai u mųU ! FnLng*

1917 m. Sv. Petro draugija 
atsjmusdino naujų konstitecijų 
lietuvių ir anglų kallstse. (Se
na konstitucija huvo tik liet li
nų kalboje).

Prieš duislant spauzdinti 
naują konstitucijų. Imvo su
šauktas iic|ni|trasius susirinki
mas. Susirinkime 11 nariu im
vo jiriešingų naujai konstituci
jai. Vis-gi 44 įtaisai |s*rviršijo 
jtricšiiiguosius ir nauja konsti
tucija liko atsjtauzdinta. Prie
šingieji atsisakė jtrigulėti prie 
draugijos. Vėlinu keletas sugrj 
žo ir jirižailėjtt piltlyti naują 
konstituciją, nes pamatė, kad 
draugija sulvg naujos kmistitu- 
vijos gyvena broliškoj meilėj ir 
vienyl»vj. Kiti gi, jutsitmuku
si* ji ėmė kenkti ir ardyti drau
gijų šv. Petro. Kada visos jm- 
staiigos suardyti draugijų ue- 
jtavykti, tada sugalvojo patrau
kti draugijų teisman, reikalau
dami sugrąžinti ją įmokėtus 
|iiiiigus. Bet ir čia prakišo. Tei 
sėjas, išklnust’s abi pusi, almė
to jų reikalavimų, sakydama.*-, 
kati nauji draugijos įstatai yni 
geri. Neišmanėliai, palys neži
no ko nori. Kaikurie sako, kad 
draugijos jiriešm bijo siianieri 
konėti. kii'langi kmistitueipij. 
šule lietuviu kalinis, padėta ir 
anglų kaliui. Amerikoj gyve
nantieji lietuviai turi mokėti
anglų kailių, g: šitie užsispyrė-Į 
Šiai dar nemoka nei kalln-ti aug*•

I 
|
I 
I
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$6,000.000 AUKSO BALTINIS

liškai. nes tei>me reikėjo per- j 
kalbėtojo, tai kų-gi sakyti api«* 
tokių žmonių stiainerilimiėjmui.

Draugijai Kv. Petro nieko 
nekenks, jei jos nariai mokė< 
angliškai.

Alaskos auksu sultiniuose. J 
PJIS nietuoM*. auksu vertė lm 
vu įkainuota apie UC»JMni.<NRt.! 
ramtšuus-gi aukso 1917 me . 
tuis būvu tai yni;
1918 metais nlielnai imt vi.ujĮ 
teritorijų, iš»kints |k>iu dis-' 
tiiktų, uuksu puguinitiiniti* 
suiuaži'jo. Tas suniažėjiaiu-' i 
Imvu dėl trukumu darl'iiiinktj. 
įrankių |uil»rangiui<i. ir neu/. 
tikrintą sąlygą ateityje. Kai 
kuriose vietose sumažėjimas 
buvo dur ir dėl nepri<*l«uikitĮ 
oro utmuiną. <i«*l kurią turtin 
ge.-nieji sultiniui gerokai nu 
kentėjo.

J
!
>

I

**. MmcmC *«c*it*l ar *lnvt ar ra
tai. Ul tuomet yra U aki*-. k*d 
reikia Jum* akinių. Mano 14 iu*tų 
patyriau* priduo* Jum* •ariau*:« 
pauraaviat* ul prlaUam* kala* 
ae« taip t*mai net l* 14.44.

JOHN SMETANA 
Akių Mp*Hj*Het*f

1801 8 Vhland A v. Ohicaco
Egsami u sutelkiama* dykai 

Kampa* ll-to* patvAo
4-wm* SuU* viri riatC* aptlkkia

Kambarį* 14. 14. 14. 17 ir 14
Tem/klt* | uiaoo p.nlį

V*t*nd". t*ui* 7 i*1 irryt'i I i * 
i*l vakar-, l’anrd'hai*. Sircdu- 
tat* ir retoji tomu

Atsikratyk Nuo To 
Skausmo Strėnose.

KODĖL kcnltli nuo skaudamų strėnų, kad galimu t ^prašalinti! lu negali bū
ti linksnns kuomet kiekvieną dien^kaip atsikeli, tai negali pasijut'inti nuo 
tkrasmo kuris laveiargina strėnuosc. turi būti tam priežastis, kad tu nesijauti ge

rai. Be abejonėj, kad greičiausia tai blogi inkstai. Gali būti, kad tau nuolatai gd- 
va skauda, jauties! silpnas ir negalįs tr tavo inkstai nereguliaria’ dirba. Nelauk, ms 
tas gali išsivysi, j gravd. dropsy arba Brighl s ligas. Atgauk savo sveikatą ir ją už 
laikyk gerai) slovyj. lu negrii vartoti nežinomu vnistu. Pamėgink dėžulę DOANi S 
KIDNEY PILLS. Jos pagelbėjo dauguma i žmonių ir gal nekuriu yra tavo pažysta
mi. Pasiklausk apie juos savo kaimynu!

K««u* • * <• * 1 IV.
A*hlafid .tu.. • '•••• • ?••. 1’1 . > k» 
”Ak bumu labu il>1«<atn« |>i4<j>- 
i»<<: tutino ml. tol n*'t.u**n<<t n- - 
<lulHl.it<> ttrrul. .'..i neturi ■ iu n* i 
jokioo anibii'ij«» pilė «larb...
».in.i'«f jai .i i ,*»»■. • k«H'-
I. o t ..įnik, v • r • !• M< ui- 
f i:i 1. rti tl l imikHl" » I »** i. Ih • 
Kil k it U' -i tt. •• II" •• I-.'i.uU'l

. * •
r.i:lni t.,l.......... ii . . ■ i .
II. . I| |h I I. d|. > III m
t H,. J 4<.

Sln, A •». lli.r.i^l.K'.'l.i linini 

v.ii, Sunk t;..|*t-b. Alum. ūku: 

"A* l.intijaii mi iiikrtŲ lipa per 

ll», luiki) l’<r kūlei* uimiMi; 

xim.Ii n, u.-I'J.iii dirbti. K. ip Kur/ 
ri t j t.u n* ■ i» Ih»im n>ui'il.ii m 
.it.sll.i lll. I.uruii taitMal tl'rviM.i 
Ir n* i nu; n> il.'l'i.m iuk ei-Ii. 
r.mii h.nii.' |i" in’> Ki.Iipj IMI 
.i'i" lu.j'ii. r., ti i'ihn nn'. u 
dabar .‘.tu, llii' 1 rvi ika.”

Ttn'». l<<..-.!.>w.<k' 4'.' >. litu I'v 
Iv*. All.iiųc r<i'i<. N. M< x.. Ku
ko; *‘A> ki nk iau nu<> m re<tu!ia- 
r« įt ikini" inkrl”. kaip k id i tu. 
kio Mkauanitii man užeidavo. kad 
I ..Mili'nkiiM n* irai' d..viu alu ti a- 
Ii. Vi, >i.<* k iiiujii.im man pat .r* 
p.illlt KUKI 611, K' II.'UaIu Vairi.) 
Ilun'l tildai) l’ill . ii d'1 I 
.nu Minkau ll | •: rm Mvl.Ui- 
ll.llll J.l**a l.ltti II. lu t.tl tu.*., 
p.'fii IIm.

NEI i i< ii;p- patu Iii ip’.ii likom 0".. i**, 
kitliu-y Pilk j, i^u jis i.'tri Ui.o- 
lupiu vaizl>az<-iiklį ► puritš1

IfutlH."

Kir|H-Jl«4 tr krUiM-ial yr* r*lkalM- 
laml vimioniM. ]l« turi trumpa* «»■ 
landa* ir lencv* dari*.

Uždirbk
*35 iki *50

į savaitę
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♦ T.IrtMM. l-BilN*

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas

1OC&- Nu. Mii'hic.iu. Avcnae
K*m-1mmL Ilk

VAI ANtMIo; a Iki • takare.

Dr.ABURKE 
(Lietuvis)

4tM W. Marl.it Mr. 
IMtt-illb'. remta.

lt: ūmia littnn.i* priima nuu 
\uv X IM 10 nč rytu 

Nuo 1 iki 3 tai. po pietų 
Nuu u iki * vai v kare

JOSEPH C. W0L0N 
J.etuvis Advokatas 

«» KO. LA BALLE KTIUIEI 
Gyvenimo Tol. Humboldt 47 

Vakarai* 2*11 W. 22-nd Sueet 
T*l. Kocktrell 4»9t 

CHICAGO. 1J.

Praktikuoja .1 metai 
oritM aiaa m. mmum

Kert* 12-ri itt., CMcaa 
SPECIJ AUSTAS 

Mutortlkų. Vyritkų. taip*l 
mik m lifų.

OVlf-O VAUUmoS; Nuo t ryt*
Iki 14. nuo U iki 1 po piet, bm f 

iki • valandai vakar*.
N*d<!lomi* nuo • Iki > p* p4«t 

TaiefoBaa Tard* 447

ČIOBRO LIETUVIŲ DOMAI’’
Kas tiktai is Cicero norite 

gauti “Draugi" arba paduoti 
j jį apgaismiiaą, ar kok) dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 4^-tu A v e.
Pas jį galima gauti m ilda 

knygių ir kitokių Knygų.
PIibinaud^k;,'’.

Kl

Dr. S. Naikelis 
(imnikiA* nt chiki fuia* 

47 i a No. AMilaad Ai«x
Fbi.u< Dmi't 7047 

Cicero Offtc* 
4«47 W. 14-th Rt 
l'bun* Cicero >»

Ra riilrni ija X33* W. es-tb M.
Phn-e Pro. per t sttl

PRANEŠIMAS. 
I Dr. M. T. STRIKOL'IS 
i iir.r<%iH
t • -
i fviao’O 4*41 ♦ n O«*^i>r<44 % »«•

?*!• v Ur4 Mr,d.. 
I : v I* . > . * .cmimm r.82 m r.«i4 
<i: (r U«WM1 lal.i

i • ■ •Į • >•* VMMt* t* b Iki (•
Tr! .Mt4 Imi

I

r>iaia
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BIZNIERIAI GARSINKITeS 
“DRAUGE.”

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

niiiniiniiiiniiuuMiMMHumMMMMe 

><•*4. *61 Fu Avbland BĮ*. CbtoaR*
Telefonu Hayu>*xk*t 1644

DR. A. A. ROTH,
liura* rrdytuja* Ir cbirurga* 

Spėri Ja li*ta* MotartUtų. Vj-rtkkų 

Vaiku ir vl«ų chrotUakų Ilgų 

nfi*a* >464 Ao. Italru-d 8L Cbtuaa*

Te'cfo«.i* l»rc»v*r »4»»
VALANUAS: 14 -11 ryto *—4 po 

plotų 7—I rak. Nedcliomla 14—12 A 

niuiiiUiiniiumi<iuKHiijini!HiuuuiMi

4

Marl.it
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VĖL MASINA PINIGAMS 
DIRBTI.

Iš CHICAGOS LETUVIP 
KOLONIJŲ

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS •

BONUS
Draugo Ofi.-.e, 1800 W. 46 St.
- ----------------------------------- ------

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
-.*;*t.. im i|*iil.«i iii.-išin* I*.* pini 

dJ-.’.-tm* dirbti. Pa r* lavėja*: j*im 
‘;*.-i-;i!;č. j*ig hiašinė-lėii reikia 

d., in*l*-ti p«*|M*iinį <l**li«*rį. Ki**k 
ftv. P. ir P. Baz. uždėjimas. ’i».-«l;i d u* p.i-iilti pi ilai*y 1a 

štai vi**1«ije vii- 
mašinč-lč- išeina 
“liiiinaška”

Pirmadienis, lapkr. 17 
šv. Grigalius Vondervork.

Antradienis, lapkr. 18

t

Lenkas už ana užmokėjo 
$4,000.

šiandie pa- mu- n«*l*n- pra
kalbu l.i<l. lėni l<ni<>j>> Kiy 
Žiails. delbi, kad kallieiuja 
kun. J. Petraiti, turėjo išva 
lineli i> Cliii-agn*.

L. R. K. Sk. Valdyba.

LIETUVOS VALSTYBĖS 
BONŲ PIRKO “DRAU 

CO“ OFISE STE 
ASMENIS:

Kunigai M:iiij**n.-*i už. $|mi.nii 
Dr. A. K. Riilkau-ka* Hm.on 
Antanas Klidziu........ tmi.iMI
Jonas Siinauaviėiii' .. .'iiMHi; 
Konslani imi* Itajm imia* I*"*, 
(žadėjo dar dailinau imtii 
Joną- Kn«’-in*ki-..........  |ihi.ih»
Aleksandra Snipša .... 5ti.n*i 
Juozapa- U* -riiidlia- .. Htn.tlh

CHICAGO SVEIKIAUSIAS 
MIESTAS.

Taip sako sveikumo komisi 
jonierius.

, _ ir:ink**nytę ii

DIEVO APVEIZDOS PARA 
PIJOS LIETUVIAMS. "11 o i «n,||«.| m.

Jam l*uv*i ji.-t-akyta. I a*l j**i 
1 :i Imi šimlą «l*»li«*riti j*a\i* 
niai- <l«»li«-i iniai- ha lik indai*. 
p«*r dė-tią Ino* *:iv*i pinigu* 
gali padaugini i -imt**rio|K'.i. 
Ziurčl i . I.ii-I. tai |>inigo. ki«*l; 
lai liirlo? <1 juk ka-di<*li gali 
i ki ii l.i mašinėle lik dati 
••iiili ir i|au**inli pinigus.

Punia vėją p.-i**M|.'. kaip 
!a dat<*ma. Po akių Siln.i-
l. io indėj,, doliciinį It.uil indą
m. -i-’iiiė|čn. |ui-uko ir išlraitk*'* 
dešimtį ,|*tl. Kitu kartu už d**- 
i**ii ištniiikč* nei 2ii d<d. M:* 
.'•in* lč- *_*<-r:t lig šimto <l<di**iiii. 
Tik pri*iein.-t pamainyti 
l«ei'i*- jn* valiuku*.

Itrmio Sik«,r*ki nupirko 
iii* lę. I žiookčj,, l^l.tKHt. 
.t'ln jam Itin** pinigų, 

žinojo, kad jų 1nrč< ln*k. 
• lihjonieritii.

I’ar-iiH*Šę*- namo •’-iiK-i 
hri*:mdi” pinigu*. K:ii|i lik 
<loli<-ii indė**, taip ta* pat d*» 
li**ri* ir išein.1. Daug*-! kaitų 
j** tą :i1 kartoj**. I!**l \i- lu* pa 
-*-kmių.

Staiga iš linioi*** ji*
1*1
jam buvo pa*akyl.i.

V*

ma-
N«
tie< 

kiek

“fa

KATALIKŲ VIENYBĖS 
SEIMAS.

(’liirngo* *v«*ikmim kmni-i 
įouieritl*. Dr. R«»Im 11 -«.n. -;i 
ko. jog ši* mi«-l:i- tvmliu.i-’. 
inie*to gy v**u1**j:ii) Ši:imli«- 
kur-k:is *v**ik*«*nis už pntėju 
šio*- ketverius įimtus. Mirit:::»i 
mieste žymiai *»tm.*iy.«’i**, m 
žiūrint to. kmi pmninčlu i.t* 
kofarpiti gyventųjų *1 aillm- 
padidėję* ‘Jėu.tttMi žmunių.

1915 metai- < hi< :ig'»i>* mi 
n- 29.’o»4 ž.munč-: l'HG .JI. 
J 5: 1917 I9D*
•*>7j»79. Gi šiais m**t.ii* nmi 
su»io I d. >.!»<!. Praei
tais metai* daug žinomų čia 
mirė* nitu itiflimnzo- ii į i učių 
ligos.

Dr. K'JierlMiii >.*ik«. j*»g 
kitų mii*-tif «v<*ikui*i*» rekordų 
dar n<*tiirinia p** ranka. l»<-t 
reikia tikėtie*. jog <’bi**.*ig*» 
šįmet padarys r«*k*»r*lą -u *v**i 
kuino stoviu.

Ta* gražu- ,*ip-ir**i.-kinia«1 
paeina nito 1*». *ak«i k*mii*'j<* 
nieriu*. kmi Chicago turi tyrą Imvo plaišinanm*. 
vandenį ir sanitarinė* *i»1**ma 
pavyz*ling:i.

n**1 šal 
prakaitu ap-ilirju. kllom*-t 

jog l:i 
mašinėlė vra tikroji apgavv -
1ė.

Po •*!•* ji- ftiojati- I reip.-i 
pii!irij'i*i ir prašė* siiarrštimti 
apgaviką, jia 

i n I*.*. Nors 
'*ii\<> žinoma- 
/.imt kam** ii 
I:.* išdūmė* av.ii- k* tini- 
•.*.•*»«,- žioplą žmogelį.

Su tumi* ••mašinomis** d.-iž
' ri;*i p.-i*it.*iik«* apgavysčių. A- 

pi«* tai rašoma laikra:«’:uo*«*. 
IM. mat' t, žmunč- nežino. k:i* 
i.iik mščiuoM- rašoma.

•ipga vik:i*

Ne
a u

MAŽAI ANGLIŲ CHICA
GOJĘ.

Tuo tarpu kasyklose dar ne 
dirbama.

Atsisakant angleka-imn* 
pradėti darbu* ku»ykl*>.*e. <’lii 
ragai grūmoja pavoju- Imu- 
)Mij ateityj palikti be anglių.

Apskričio anglim- komitete 
pirmininkas Prorlor pa-k**1 
Im'*. jog augliu ištekliu* Lai 
gin*i. kad tuntai pu liauju :m 
gliti m*pri*tatoina ir ’ie'iuia 
kuomet Ims pristatoma.

Už. kelią dienu prisiei* ang
lis dalinti žmonėm*. ,i<*i nea! 
sinmijin- ka*ykb..........kirbai.
Komitetu ii.uiai Kirilui. i •- 
m li:i. h idž.'amn /m«mč-m» šalti 
namivi-**.

NOBELIO DOVANOS

Stockhoimas, i, i h*. 
Xol**lio <|oi itiiu už 191K m< 
skiriama Berlynu imiv* rrimio 
prtifc.Mirim Mnx l’lmick.

Lietuvių Rymo Ktųalikų Vie
ny Ih'*-* Seimas bu* l.*iik«>ma** 
giii«*l/i»* 17. |s n 19 *1*1. 1919 
m.. Iii*-vo Apvvizd** parapija* 
.-velninėje, |S-1m gatvė* ir l'nioii 
av**.. <’hiengo, III. T«*l»-I jau lai
ka* reiigiies prie seimo. Tumui 
• lar svnrhimt, kad Im* pirmuti
ni* šio.* organizacijos *eimas ir 
k:ti|>o tokiam reik* |K*<iirl**'*ti, 
kmi prinio'ii* tinkamą k«*lią j 
at* iii. P.*- i**. tnrė*im*« mi***lug- 
ui.ii ap*'ardyti Ih-imIi-iis Anie- 
rik**- lieittviti ifikaln--. Taiti -i 
reik*-.- apkalta ii. kaq> jiadaryti 
įtaką į \Vn-hingtoiio valdžią, 
kaij»«> li*-tavini ir Amerikos pi
liečiai. ir daug kitokių klau*i- 
aui. Zmižin sakant, ta* seimas 
apims vi-ii* Amerikos lietuvių 
i-'-ikalii.*. !••* i**, dar r*-ik*’-s pri 
iriio’ii tiukaiimi sutikti A. L.

R. Katalikų I '(••b-r.-u-ij*** ’l'ary- 
Ici, kuri užims A. L. T. vietą; 
reikės |Ki.*istengti. kad kodau- 
gi:iu*ia galėtume mi-iiisti a* 
stovų į l-’< *l«-ra*-ijo- Tarylią. 

Todėl kvi***-iu katalikiška.* 
draugijas, kuopa* ir skyrius, 
kurio.* jau priguli prie Kai. 
Viriiyliė*. rinkti atstovus į .*«*!• 
•na. Kiekviena draugija. kii<*pa 
ls*i skyrius. iiir*'*dama mažinu 
kaip šimtą (luti) n.-ir* turi b-i- 

•«.- sių*ti tris (3i atstovus į sei
mą. gi turimi 'įauginu, gali šių- 
•ti vieną (1 i at-t<*vą nn«* kiek
vienų dvid«-šimts]i<-nkii.i <2.’») • 
narių.

Taip gi grašan get h. draugi
jų. kuopų ir ,-kyrių vablylių. 
knd išrinktų atstovų maiidatu*' 
pii*iiiM*ii.*<-t K. V. t’eiitr** raš. 
tiii.. P. Z.*i:u.l.-ni. I4-1? So. .'imli, 
A v*-.. < 'i**er*». III.

Draugijos, kuojios Imi sky
riai šaukit Misiriiikimns. išneš- 
tat n.-iii«>iiigii s • mit.-my mu*. ju*»* 
nuodui n*.-ii aji -. :*r ty ki! ir pa 
siųskit K. \ . Ueidfo raštinin
kui.

Kurios draugij**.*. knojio*. Inu
skyriai m'-ra j*risi*lėje pri** K.i 
V., nudonėkit** pa-iskubinti pri i 
*i«'ė:i. kad galėiii'urt dalyvauti) 

••im**. Tai-gi pa-itikiu. gerk 
i (dūlisdarbininkai* ir1**ii*lra į 
m ič-iai*. kad visi ims dahvu 
mą :a* kaitliugi.-ni-in ir pa*ek 
niiiu.-ii varysime pradėtą dar-

NAUJOS RŲŠIES TERORAS kt

(’l|ir:tgt»je pm*idcda 
į rųšies (<*i-(ir:i- tai 
. -|>i .igilininia*. I’et niai 
1 knvo ap;ir(:iiiH*ntiiiiii 
‘■Ižiaiiituriai. Dažnai

n.-ni,i<>* 

liOll|il.< 

strei 

mieię 

I h i| i ii »■ *-

I I

I

zin.ihės būva namuose. Galima 
pasekmingai <larlct varyti pir
myn: rengti įvairius vakarus, 
agitacija*. Reikale kall»*t<ijii 
prašau man pranešti, o aš |ni- 
sirtipinsiu. Aš visados c*u ga
tava* dėl našlaičių.

Visais reikalais kreipkitės 
seluinėiu adresu : S. .In«-e\ irius 
7Ai \V. |Sih St., Chicago. III.

Iš

REIKALAUJA.

Pinigai i Lietuvą jau NueinąREIKALINGI VYRAL

Prie lumlierio.
Atsišaukite nuo 7 išryta; už- 

moke-ti* kasdiena.

LORD & BU8HNELL CO.
2424 S. Laflin Street

PRISTATIMAS GVARANTUOJAMAS

DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Alus laUlarių kimpa juda, 
kruta. Stoka lik veikėjų. Dau
guma. lurhiil. m-atjaučia, kad 
musų našlaičiai laukia prie- 
glaudus, o kur dings ir iniisų 
seneliai, kurie šiandie su dn- 
li.-inėi<>mis rankomis negali sau 

i«lnmm- |ieli*vli. V* i z velykime 
ir į lai. ik-* nežiimine savo liki
mo. Gal ir musų žila galvelė 
turės ieškoti prieglaudos. Ta* 
turi Imt musų mintys** ir įgilsi. 
Sąj. ku**|*a tiirėlų tam** reikale 
smarkiau darbuoti*-*.

Lapkr. ėHt d. I.. S. 4 kp. i**n- 
gi:i vok., kur* Im* Dievo A p 
veiz.ilo* pa ra p. svel. Tam** 
vakar** :* toli atvažiavę artistai 
suvaidins gražią k<>m<*diją 
** Linksimo.* Dienos.” Pelnas

I

i .skiriamas našlaičiu pricglaii 
d«»s naudai.

Nepamirškite t«» vakaru 
dienos. S.

Iš TOWN OF LAKE

Valandėlė linksmam laiko.

i

Su giliu |tag>*rlta.
M. Mažeika. K. V. C. pirm.

NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDOS 
NAMO FONDAS AUGA.

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS

l’RIE SVARAI S DARBO
G«*ra užmokestis dirlianlj 

nuo štukio, ir Bonus l'lianų.
G«*ra mokestis 43 valamlo*.
Mokestis ka* sųvaitė.
(ieros I>;it Imi Sąlygos.

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTR1C

212 N. DESPLAINESSTREET
I

Siuskite per Lietuviu {staigų

EUROPEAN AMERICAN BDREAŪ
A. PETKAUS & CO. Vedėj.i

3249 So. Halsted St., Chicago, ni.

Kreipkitės raštu iš kitų miestų.

—

iimMttNNmuiimiiiiiimimHtttiiNNUttiiiiittiiiinKtuiikutmimmuMNNa

JAU SIUNČIAM!!! |
BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi-CENTRAMS

šiem* gerai žinomas kaipi lietuvių ir kuris tarnauja lie
tuviams. jau siunčia pinigus i LIETUVĄ ir į visas 

kitas šalis.

todėl

DĖKITE
LAI

SIUSKITE DABAR. Neleiskite savo vien
genčiams Imdauti.

PINIGUS TIK N.\VO JSTA1GON.
Il si. PINIGAI UŽDIRBA (i PROCENTĄ.

Centralis Bendras Lietuviu Bankas
32-34 Crou St, Botton, Mm.

šįmet l:ii|*|inl dži.-inifei :u 
unijn pa*irengii*i *1r**ikii**ti. 
|šn:iiij,i |i.*ikeli:imu> l*<util*iii* 
1* tora*.

Aną n.-ildį viena Iminlia 
l*lai**.!d:i Su. (’hiengnj. Gi 
*la*-iiiijiik:irttt -ii buinliti 
■ii.oiti mintai. 47-5 

;*ve.. kur gyvena 
l t*ij*** prez.idcllta.*. 
na. 
ra* 
La-, 
liti-

I

i

SU- 
|KI 
lip 

ludiali.i
džianiterm 
.lis įvirti- 

jog lasai lM,iiil»inis (ero
tai namų •*bu**Ų** dar 

knd įbauginti d/.ianitu- 
ir *n1ur«'-t» *1 leiką.

PRANEŠIMAS.

Lietuvos Vyčių 16 kp. su 
rengė vakarinius kursus, kame 
bus ikguldoma lietuvių kalbos 
gramatika ir aritmetika, pra 
dedant nuo pat pradžios.

Prasidės pirmadienio vak. 
lygiai 7:30. Pamokos bus po 
ra sykiu savaitėj: pirmadie 
nio ir ketvirtadienio vaka 
rais. šv. Jurgio par. mokyk 
los kambary ant trečių

Kaip vvciai, taip ir 
klausantieji prie Vyčių 
nisacijos yra priimami.

tak Sąj. (*entr«i Mi*irinki- 
ina* liepos m*‘*n.. 1919 iii., iiii 
iar«* greitu laiku surinkti imrsI e t

i.di tiik*tan«-ii.i įlelii-rių ir pra*lė- 
ii sinty ii pricglaud*** namą 
mus iia*lai*'iams. Tat įlaharlM*- 
veik ki< k\ieiiame Centre silsi- 
ihikimi- visu* kiitųms kviečia
mos. idant. I*** jokio atidėlioji
mo. imtųsi, mi pagidlia agitm-i- 
j**>. rinkti viršniinėtą pinigų 

urną. Keli mėnesiai jau pralk* 
go. o darlMi mažai nuveikta. 
Knikurios ku<*|His |g|sir(Mlč su 
savo pradžia, k. t. (• kp. su 4ii9 
*l**l.. I kp. sii d*d.. S kp. >ti 
Ht? dol.. 4 kp. su loti «|ol. IM 
kur gi kito.* kuopos su >av*» vei- 

Ikiniu.* Argi gražu butų, kad 
užsidegęs žiburį turč**’*in eiti jų 
ieškoti.* Dar gal išteks kantry-Į 
lies iki Saujų Metų. Gnl jos 
darbuojasi patylomis .* O jeigu 
ir iki 1«*l ii<*|i*isii<*dys. tai kuo
pos. kuri*** darbuojasi *|<*| naš
laičių. priveis main*. kai|»o 
tntorių, užsižiebi! žiburį ii

lobu.
nepri 
orga-

K

agi -, 
eiti. 

|uii<—k*di. Kaip it***magu tunu 
luini eiti tu kuopų ieškoti.

Geistinu butų, kad kožua 
kuopa atnaujintų savo veikimų. 
Ihdųir j m t ogu* laikas. Vi.*ilI

I'/.praeitų suimtų, lapkričiu S 
• I. |uts vytį Mykolų J. Panavą 
įvyko taip vadinamas “party. 
artimesniu draugų |ia*ilinksmi- j 
bintas.

Su-irinkęs abiejų lyčių jau
nimas pažaidė, pajuokavo, pa
sivaišino minkštais gėrimais 
liei užkandžiais.

Vyti* M. J. Panavas. Lūda
ma* L. V. U ktio|»us vi«-r-pirmi
ninku. daug darbuojasi jauni
mo veikim*-. gi tie alM-lno veiki 
ne* nepaini i-in išreikšti savo i 
draugiškumų artimienisiem* 
savo draugam.-.

ir 
J.

Itt'-IKAI.INliOS tiiolcni* ir i 
Kin<>* dirbti Icncva* dari*** i*rir 
*kirxt>-*•»•• M-klia g*-ras uždarbiu.

l-,XMinrd S<<ra t’o.
S2! W. k im r b- Mr. Oik-agn.

ANT PARDAVIMO• •

rv»Ki rnoc.v 
£ibcin**iame Movyje. 4 pagyvi 

namus pu 5 kuinbnriue. tiktai 3 
■H*n**m<>: puiku* banement:**. tollctal. 
Imlios sinkos. IMogaa lAlalaytaa dėl 
dliauntymo drapaNg. Namas randasi 
ant Parnvll Avė. ir 35 gairės. Visi 
a ase-suimtai pilnai UHnokėO. Kan
do** ncAa arti flfiO.OS į iiiėncs). 
tuas yra vertus |.'..PO1.O0. bet 
pirk* tuojau*, guli nupirkti ut

••DRAVGAS“ M IU . <k».
tsoe w. 4g<k Barw Chh-ngu.

J—bas.

ATSIIMKITE LAIŠKĄ Iš 
LIETUVOS.

“Draugo” Re<Likcij<*je yrn 
laiškas p. J. Bakšiui, gyveii, 

So. Ilalsted St.. < ’licingoj**.
Uiiškn siunčia Pranas Bak

šys. ••Saulės” mokytojų semi 
na r. Kainu*.

rAHMDLODA.
Ihdvlia tmirini* namaa ant ! cz- 

ven.mų, «ur|« |k> 4 didellua kamba
riu*. (Narna* yra Matyta* didumo, 
kaip dvi AeAly kambarių). Trimlnfal 
ir rrind>* kinui ui u hioliuial. vMMmI 
nauji, nu 1-b t y norči.u* ii fronto. 
ItundiiM tiatna* lietuvių apryveotej* 

i npiclinkėjc. »u puikiai* mūriniai* 
namai*, viena* bloką* nuo Kedsi* 
■rtreetkarių ir arti kampo SS-vlo* 
iratv<-a. N ima* verta* parai Alų 
toransHn e laikų leurval 17.300 01. 
I>et p ..-.rfdu«* ut 0.400 00. Narna* tu- 

I ri K-lų eemmtiiotif Imacn.enti) 
l ptov/*. aini*.

Kreipkite* Aiuo adrevu:
*-i>n tr<jA*r- m iu.. c*.

OMO W. 4«d> Mr

AA, ADOMAS A. KAflALAUMLAM, SEKAKC4AI RAAAC.
“KEISTUČIO” REPE 

TICIJA.

Rytoj vakare, t. y. lapkričio 
|S d.. 1919 m.. įvyks ‘‘Keistu- 
ėio” n-|K*tieija. Av. Jurgio pil
tąjį. svetainėje. Visi artistai 
būtinai muši rinkite, nos-neiižil 
go’reikės vaidinti. Taip-gi ir 
tie tegul susirenka, kurie yra 
užsirašė kareiviam. Susirinki
te laiku, taiku pradėsim rr|**- 
tieiją. laiku ir užlmigsim.

l(c|M*tieija prasidės S vai. va
kare. Ja....ti».

UŽSAKYMŲ IR SIUNTINIŲ 
NESIŲSKITE MUMS IKI 

MES PRANEŠIME
Surinktieji iki ši*»t muiitinini ir 

iiŽMikynuii yra Koduojami imt 
laivo. Mahm**kitc palaikyti pa* 
save* \i*ti* aimitiniu*. kokiu* k-i* 
turite, niigiaiiiiiM arba prireng
tu! siųst i j Lietuvą per inuaų 
Bendrove iki nie* pranešime per 

jsį laikrašti.
I'žmkyniai ir skrynele* suplau

kė pa* imi* taip akaitliiurai kad 
iii*** ti«-*j»«-j**ni<- nei suženklinti ir 
knygoMia užrašyti, ir pakvilavi- 
mus pasiųsti, in-kurienis iš siun
tėjų. Ta pa<biryMimr dabar 
kraudami j laiva.
LITHUAN1AN AMERICAN 

TRADING COMPANY 
680 Fifth Avenve.

Nrw York City. N Y

AA Ubai Rlican per t met i*. nuaUtmrJc* pUv«lla b»*»o. Pi*p*p- 
aija. navirinituAa pilvelio. nu«laba«Jlmaa Kraujo, inkstu Norvy Ir 
atolai* *p*kU nuatojlma* viao kūno, ir buvau nuatujv* vHt.**. kad 
bomrvonaiu. Viaur ieškojau aau parelboa. i»«ai<ail-ja* vlaoja Ameri
koj ir ui rubriiy. b,t niekur negavau aavo sveikatai pacelboe

Bet kad* pareikalavau Halirtaraa vaistu. Bltlsrio, Kraujo valyto
je. Nervato*a. lakatu Ir Keutnatiame ryduoba, UI po suvartojimui 
minėtos ryduolėa pradėjo mano pilvas atsigaut, atlpnil. gerai dirbt. 
Kraujaa įAstvalė. Nervai ėmė stipriai dirbti, lakatai atsigavo. heu- 
maU*i«a* pranyko, diegliai gebebadė po krutina. Viduriu r/t>mae 
U*n>ko po uttnufcimui visy Ilgy. Bėgiu 1 mėnesiu ilgerdavnu ka* «•- 
vau* po butelj Kulutaras, Bitieria. ir po 1 mėti, savu paveiksi* pa
masinu tolcj skirtum* kaip urp dienos ir nuktiaa. Dabar jettCluo* 
■maniai .r esu llaksutas ir )*•• sykiu dėkoju Malirtarae u* pilat u g*- 
mdvjui ir linkiu vi neims save draugams kreipUee pru Nei u tarne:

MALA (TARAI,
CHKM1CAL IJfgTTrVTION 1

imu

DIŪZMUSH ĮIETIMttA [ĮĮĄ9TĮVĘ CIICMUE

NEMOKĖSI PINIGUS BERŪKAU)
Muių krautuvė—virei ii didiUuių Chicafoja
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip negauri. 

Mašinėlių laiškam! drukuoti ir ofiso darbame yra naujau- 
eioa tnadoa. Užlaikiau viaukiua laikrodžiu*, žiedui, iliubi- 
niua ir deimantiniua; gramafonua lietuviškai! rekordai! ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdir- 
byačių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame viaokiua ženklus draugystėm*, taisome Inikrodžins ir 
nn.-ikahškus inirt ramentus atsakančiai

Slapūnas P. Kazlawski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO. ILL

Telefonai: DROVER 7309
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