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Pakilusi Revoliucija 
Vladivostoke

TALKININKAI NEPRIEŠ
TARAUJA ARMUTICUAL

Bet kol kas apie armisticijų 
neprisimenama.

I REAKOUONIERIAI 8T0VI 
PRIEŠAKYJ.

ANTROJI LAIDA

META1-V0L IV. No. 273

Latviai
__ • __ » i k |M»ruM u ieną. mrmii. jis

V olcieclUSMI\USU8 ’* *’** iSke*’a>* i <’<»i»«*niiagvnų.

Dorpato*, lapkr. 17 (per 
Londoną lapkr. *19). Bolševi
kų atstovą,, Litvino v šiamlie 
po pietų turėjo pirmųjų kon
ferencijų su Palmltijos atsto
tais. Knllmtasi tik apie susi- 
mainynią imtinių ir karės ne
laisvių. Kol-kus m*|Mli<*>-ta? 
annisticijos klausimas.

Vi |x»nis dienų, turbūt, jis

BOLŠEVIKAI TURI SKAIT- 
LINOA KARIUOMENE 

PRIEŠ PABALTUĄ.

Gal pavartos spėkas padaryti 
armisticiją.

Siaučia šalčiai Siberijoje.

Washingtoa. lapkr. 19. — 
Valstybės departamentus gavo 
žinių iš Vladivostoko, kad te
nai pakilusi revoliucija. Kiek 
sužinota, revoliucijoje dnly-

Dorpatas. Estonija. lapkr.
19.——Militarinis stovi? šiaur
vakariniam fronte laimi in- 
temptas. Jei 
menės s|iaii<limus prasitęs ke- • ' alstyla*? • de|mrtamvntns
b*tų dienų daugiau, ge.i. Yud<- j Ui|»|»l gavę* oficijalių žinių.
niėo kareiviai gal Ims suvaryti i •i”* ladšvvikai tikrai |memę j apsaugo jami. 
Estonijon ir čia nuginkluoti.'įvykę lapkričio! ----------
sulig Estonijos ’ vyriniisyls**?, <1-
mispn*n<!imo. Pranešina* pižymimn, jog

Ymb-niro kariuoiiKiiė šiau-' ,M,,SrvikM kariuomenė jmsiva- 
dic jau krausto savo sandelius ‘insi toliau? |a*r 14 verstą už 
iš <l<*šinioj<> upė? Nanivn kran >«"sk<»* kur ^naikinusi gete- 
to tiesiog Estonijon.

Bolševikai akaitiū<L

Ek?|a*rtai yra nuomonės, j 
jog šiaurvakarinė rusų armija 
tolesniui netinkama kariauti. 
Bet jo? nugink lavinai klausi
mas gHli pakelti politikiniu* 
m *?usipratinius.

Bolševiką armijos briovimn- 
sis į Estoaijo? parala*žiiis* reiš
kia <laugiau. kuip įveikimą ir 
sunaikinimą Yu<k*niro armi
jos.

Kuomet čia Ymlenič pralie
jo ofensyvų prieš ladševikns. 
jmstarieji silpnai stovėjo šita-1 
nie frante. Tik |m?kui ginti 
Petrogradą jie sutraukė skait
lingų kariuomenę iš kitų fran
tų.

Dar praeitų mėnesį buvo 
kalliaiiia, jog bolševikų armija 
šitam fronte Ia*veik juitrigu- 
binta. Ir štai šiandie šita ar
mija veržiasi ant Palialtijos.

Gal pavarto* ipčkaa.

Yra faktas, jog gen. Yude- 
niėo armija nugalėta. TaipjMit 
gali but faktas, jog bolševikai 
so savo spėkomis privers Pa- 
iMiltijų kuoveikiau? padarrti 
armisticijų.

Yra žinoma, jog lulševi-

i liolševiku karino- VM"/“ ,ik vivni wai*

žinkeliu bėgius ir tiltus.
Sakoma, jog miestas Om

skas apleistas tvarkingai. 
Valdininkai ir didžiuma gy
ventojų daugiausia jMiprn-tais 
vežimai? pasikėlę tolinus į ry
tus.

j Šalčiai labai dideli vakari
nėj Siberijoj. Kuomet šis pra-, 
n«*šima? buvo siunčiama?. 
Reamiuro termometras rmlė 5 
lai|>snius žemiau 0. Ihiug pa
snigta.
—

LATVIAI TRUAKDTA PUL 
KININKO AVALOVO 

KARIUOMKNR

Copenhagen. lapkr. 19. — 
Pranešama, jog latviai visu 
Rygos frontu traškina pulk, 

i Avalovo-Bermondto karino- 
I menę ir eina ant Mintaujos.

Kaikuriose vietose latviai 
į m siekė ir perėjo upę Aa.

Pareina žinių, jog pulk. 
lAvalov savo kariuomenę (tave- 
dęs generolui Elierliardt. kur? 
Pabaltijoje yra užėmęs von 
der Goltzo vietų.

Pats pulk. Avalov, sakoma* 
iškeliavęs Mažojon Lietuvon 
(rvtinėn Prūsijon).

Lygiai pareina. žinių, jog 
kam? šiandie laimi reikalinga pulk. Avalovo kariuomenėje 

Iškilusi betvarkė ir nesusi- 
į klausymas, kuomet latviai 
gavę viršų.

PABALIUOS ARMUA EI

greita armisticija Palialtijos 
šone. Ir gal tam pnskuhinimui 
jie pavartos skaitlingųjų ar
mijų.

'»l

Anot apturėtų čia žinių, Iml- 
ševikų valdžia |mdariu?i armi- 
sticijų su Orenburgo kazokais.

Bolševikai jutžadėjo kazo
kams patvarkyti jų Žemės 
klausimą sulig jų noro ir visai 
skirtingomis nno Rusijos me- 
t adomi s.

Berlynas, lapkr. 19. r- čia 
jmsklydęs giniau, jog vokio- 
čių-rusų kariuomenė, katra 
nieko nelaimėjusi Paludtijoj, 
gryžta rvtinėn Prūsijon ir 
mnršuoja ant Berlyno.

Laikraštis Treibeit pažymi, 
kuomei vokiečiai reakeijonie- 
riai nieko nelaimėję Pabalti-
joj. tad dabar mėgina laimės 
ieškoti namie.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONŲ.

Tenai tarsis su Anglijos atsto
vais susiiiiainyino nelaisvių . 
reikale.

Rasi, tarybos anuisticijos. o 
'gal ir taiko? klausimais pra
sidės jam stigryžus iš Cnpen- 
liageno.

Čia atkeliavo Anglijos |M>li- 
mi sijos pirmininkas 

Jis tvirtina.
tikinės 
pulk. Tallents. 
jog talkininkai nieko neturi 
prieš armisticijo? tarybas Te
kilti jos su Imlševikais.

Bolševikų atstovai stipris; j
• •—

DORPATE BOLŠEVIKŲ 
MOTERYS ATSTOVES

Jį pasitiko didelės Įmonių
minios.

-4----
New York, lapkr. 19.—Va

karčiu iš pietą šnlies utkeliavo 
Anglijos uosto įpėdinis. Valijosl 
princas. CiiI jis viešės ligi ><•>- |;l 
tadienio. Tą <lieiią iškeliaus na 
nm—Anglijon.

Princą sutiko miesto ir val
stijos valdininkai ir skaitlingos 
žmonių minios. Visam vidu- 
miestvj šalę amerikonišku vė- 
liavų išskleista ir Anglijos vė
liavos.

Visomis dienomis eia tad 
•įvyk? visokių oficijalių ir neofi- 
cijalių priėmimu. |Mtkylių ir |M- ( 
sivažinėjimų |m> New Yorko, ] 
priemiesčiu* ir apylinkes. įCarranzos valdžia visomis;

šiamlie S. Valstijos gražini;priemonėmis teisinasi prieš in ! 
sugyvena su Anglija. T-vl ir tarimą, kad* buk Meksika gin- 
Anglijos ii?paprastas sveria? kluojasi pri«*š S. Valstijas ir 
iškilmingai priimamas. tam tikslui parsitraukia gink

Iš Anglijos karalių šeimynos.Iu* •<* amunicija iš Belgijos ,r 
čia buvo lankęsis tik buvęs ka-i Ispanijos.
___■____________________ i er» • a___ * a _

Taip tvirtina socijalistas 
Scheidemann.

Copenhagen. lapkr. 19.
Ncseiuii buvęs Vokietijos re- 
publikos kandieris. Mwijali<- 

,s Sclieidemaiin, vienam lai
kraštyj rašo, jog mažu-]uinm- 
žu Vokietija išdalijo |M*rei- 
nanli rvakeijonierių rauko— 
na.

Kas yra Martens? Ko nori 
bolševikai?

RUSU REVOLIUCIJONIE 
RLAI TURĖJO PRIE 

GLAUDĄ VOKIE
TIJOJE.

-------------- i
Dorpatas, lapkr. 19.—Daine-* 

vikų atstovų taikos konferen- 
cijon čia atkeliavo išviso ketu
ri—du vyra ir dvi inoteri.

Manoma, jog konferencija 
prasitęs kelia* dienas.

LATVIAI DĖKOJA
ANGLIJAI.

• Londonas, lapkr. 19.—Lat
vijon premjeras ]m>imitė tele
gramų Anglijos premjerai 
Lloyd George. Premjeras I .at
vijus vardu <|ėkoja Anglijai už 
jos karės laivų |iagvllių lat
viams prieš vokiečių-rusų ka
riuomenę. kurių latviai atmušė 
mm Rygos. Tas neimtų buvę 
Išdaryta Im* augių laivyno |ia- 
geliais.

Paryžių*, lapkr. 19. —,Aug- 
šriausioji taikos konferenci
jos taryba pranešt- Graikijos 
premjerui Veniselosui. jog 
Kmirna graikams pavesta tik 
laikinai ir jokiuo budu ne ant 
visuomet.

tavęs pro|Mgandų už sugriovi
mą caro sosto.

Tolinus iš išklausinėjimu 
paaiškėjo, jog Rusija visai 
sudrilui mm pačiu vokiečių 
suoka Ibiu vimo prieš ją.

Martens pažymėjo, kad kuo- 
. mot ji> buvęs <h*|N>rtuota? iš 
* Rusijos ir nukeliavęs Berlv- 
» imu. tenai tuojau? paimta* 

kariuomenėn. Ir treji? metus 
- tarnavęs vokiečių kazarmėse.

- im|M i ijali-tinę apleidęs armiją jis įstojęs vie- 
siioknlbiavęs \ i» 
reirarijoj beminti

>u Ijciiinu ir Trockiu. Jis bu- 
jv(, de|M>rtuo1as iš Knsijos iš. 
-buvus jam treji? įlietus kr.lė- 
jime už jo i evolincijomiiiii • 
veikimu?.

1 Tilo įlietu, kliolllet jis buvo 
suimtas Rusijoj, ji. lankęs 

> Technologijos 
rograde.
I‘*1H| metų, kuomet .ii 
tais rusu studentais 
d rovęs ir su jai? įsigilini 
.MH*ijnli- tinęs

Tilo įlieti! 

tos studentų 
jiedu abudu 
man už mivo 
paskui buvo 
jon. gi Martens jw> trejų 
tų kalėjimo dcjiortnotas 
kieti jon.

Vokiečiai leido raok&lbieuti.

1S. 
via

"Visa armija”, ,»až. 
"atrodo kai)M> Įrankis

• •
Ji*.
ukcijonierianis 

I

I

i
TEISINASI CARRANZO8 

VALDŽIA.

ralius Kdwarda- VII. Tai buvo, Csrrarizo- valdininkai pa > 
j lStŠt na*tais. .lis tuomet Imvo.žymi, jog valdžia nebuvo p-»- 
so>to įpėdiniu. Ir n«*of iri jai ia i įsiuntu? vienur ir kitur jokią 

I reprezentantą pirkti gipklų. 
Ginklai ir amunicija tenai, 
.-ako. buvo užsakyta pn*zi«l* n- 
tu Diaz ir lliierta laikais ir 

(buvo įmokėta dalys pinigų.
Hilliboro, HL, lapkr. 19. —į Taigi ('arnuizos valdžia šian- 

Dvidešiiučiai svetimšalių va- !<lie reikaluuja. kad arba įmo- 
knr apskričiu teisėjas Jatt at- keti pinigai butu sugražinti 
sisakė išduoti pilietybės raš-įarlia už tuos pinigus ginklai 
tu?. Teiaėjas buvo |minfonnuo- 

Itas. kad jie yra streikininkai 
nnglekasiai ir negryžta <lar- 
lot n. kaip teismas yra įsakęs.

600 ANGLEKABIŲ PAMĖTĖ
| dirbi:.

bitvo aplankęs miestą.

NEDUODA PILIETYBES 
RASTŲ.

; pristatyti.

KARDINOLO SĄJAUSMO 
ŽODŽIAI AIRIAMS.

imn Politc«’linikos iiistitutan. 
luistui per 12 metų, gyvenda
mas Vokietijoj, simkalbiavęs 
prieš caro vyriausylię. Tuo 
metu jau jis lx*ndrai veikęs 
>u įgilinu ir Trockiu.

Bolievikų troildmai.

Jam Imvo |iarodyta komu- 
ni>tu uuinife>ti, kopija.Tuo nia 
nife>tu visi darbininkai šau
kiami pakilti >ocijalčn n*vo- 
liueijon prieš kapitalistų 
riniisylies.

Martelis |iasakė. jog 
•*mi> komunistų |iartijos 
rys.

Tmaiict jis pak biustas.
sovietų respublika 

trokšta sugriauti visa? kapi
talistinis valdžias.

"Tni yra m troškinius**, at
sakė ‘•amluiMidoriu-”. "J1-* 
trokšta kapitalistų sisteįui 
pamainyti MM*ijalistų siste
ma.**

Pagalinus jis |iaMikė. jog 
bolševikai m-’iž-iiimlinėją te
roru. Teroras pavartojama?

I
Rusijoj. jis

in-titutą P«*t- 
Tai laivę pradžioje 

s su ki- 
Ml>il*ell- 

s i 
M ark'o ti*or'j«?. 

ir ta-nina? binę? 
km>]M>s narys jr 
patekusiu kalėji 
veikimus.lscninas Rusijos 
ištremtas Sil?*ri-

•HT-

Vo-

vy-

j'*
na-

nr

i

Dublinas, lapkr. 1«. Belgų 
kardinolu? Mercier savo :H«'- 

tlivpinų. į airiu tautą -ako:
"Ihiiigi-tis iiuuki mokiniu

• • • . * lynivniiM* (universitete) paėjo 
iš Airijos. Kiiikurie mano mo
kiniai šiandie yra garbingi 
prof«-oriai Airijoje. Viena? iš 
jų yni kun. Dr. (’offev Mav- 
iMNitli seminarijoje tai buvęs 

Studentas lx>iiviiine. Kiiomel 
aš studentavai!, turėjau airį 
draugų* kun. .laines Ryan. 
šiandie kanauninką Ryan 
Thurleae.

• “Malonėkite užtikrinti Ai
rijos katalikus, kaip tai man 

San Antonio. Tas.. Inpkr. 19.,yra smagu siųsti jiem? tą pra- 
—Gauta žinių, jog žinoma? nešimą ir |Mi?:il;yti jiem?, kaip 
Meksikos plėšikų vada? Vilią (tai aš giliai simpatizuoju su jų 

tputa. nuolat stipriai prisijun- 
•gnsia prie kataliką tikėjimo."

Ptmxustawney, Pa., lapkr. 
19.—Vakar ryte j Horenrc 
angleka>yk!as laivo -ugryžę 
darban (KMI atiglekasią. Bet 
kiek (Miaukus visi ir vėl metė 
darbus.

To priežastis tame: Nežinia 
kas išpasalų pašovė einantį 
darban anglekasį Joseph 
Zuby.

DUODA LAIKO IŠMOKTI 
SKAITYTI IR RAŠYTI.

SUSEKTA 6 KOMUNISTAI 
TARPE MOKYTOJU.

I
moliiliguoja nauja? s|M*kas, 
priešai? miestų ('olumbus. N. 
M.

N e pa kl* mūsieji neteks 
ir maisto.

Londonas, lapkr. 19. 
Maskvos la-vicliu 
pranešama, jog 
-ovietas |Miske|lMt*s

darbo

;<t.'V susekta -*• komunistai. 
Pri-ibi jonui, km i ję nebūt II 
dmiviau. K <»in u-t ii iui vardo* 
neišduodamos.

GAIŠLIETA UPĖN 34,000 
LIONAI ALAUS.

Iš 
telegrafu 

Pet rogrado 
nauja

ventojanis parėdymą.
Sulig to |iaiėd\m<f. vii 

mdrnbefai žmonės mm 17 
•*>n metu milžinus jmt si
čius ti mėnesiu* Imt imti pri 
valo išmokti skaityti ir rašyti.

Kas to nepadarys. tasai Imi* 
atstatytas 
Išstatytas eilėn visų tų, kat
rie gauna 
Im- maisto, t y. žemesnėj! nuim
to kategorijon.

Sovietas tani tikslui įsakė 
kasdien nu,, darlm atitraukti 
dvi vnlandi ir anas pašvęsti; 
mokinimui*!.

Minneapolis. Minu.. Įlipk r. 
19. — Vietos bravorai ii|s**n 
Mississippi išliejo suvirs 34.- 
(KN) galionu alaus. Bravarai 
palaikė tą alų. manydami pn>- 
bibicija veikiai (uisihaig. 
siaut i.

filio durim ir Im-NULINČIUOTAS 
JUODUKAS.Konferencijoje, sakoma. Ims 

išdėstyta visas šaliai jiavojus. 
kok? grūmoja trūkstant ang
lių.

f'ia nuoiiioniaujaina. knd jei 
ojieratoriai mi angleknsią at
stovais nesutik? kuoveikiau? 
pabaigti ginčus, galimas daik
tą?. jog vyriavaybė užims vi
sas minkštųjų anglių kasyk
las. Pasekmėje nukentės ne lik 
nnglekasyklii kompanijos. I»et 
ir |«ti 
ja.

! Kiek 
stovai 
taikinti*?, 
pūniinu paskelbiu sgvo reika
lavimu. Operatoriam., atrado 
tie reikalavimai peraugai, 
tad jir ir trukdo taryboje vei 
k imą.

I

Waihington, lapkr. 19. — 
Kuro administratorius I)r. | 
Garfield šiandie sušaukia kon-' 
ferencijon anglekasyklų ope
ratorius ir anglekasių atsto-1 
vus.

Konferencijos tikslas neži
nomus. Tik patirta, jog sušau
kiama po vakar atlikto kabi
neto |MIM*<iŽio.

Kiek sužinota, kuro admi
nistratorius vyriausybės var
du ssi^ms. abidvi pu. i pa- 
>katin« kuoF'eikiauF baigti ne
susipratimu- ir taikintu*?, kad 
tuo būdu paraginti darbinin
ku? koveikian? gryžti darban.

anglekasių orgunizuci-

Moberly, Mo., lapkr. 19. — 
Keturi juodi žmonės apiplėšė 
čia tart nerį Tlamipson. Polici
ja plėšikus sugavo ir uždarė 
kalejiniun.

Minia žmonių išveržė iš ka
lėjimo visus keturis juodukus. 
Vienų nulinėnvo. gi trys pabė
go. Iš pabėgusių du policija' 
-iiėmiisi. gi vienas nesuranda
mas.

laitai mažų ki<*kv-
BOLŠEVIKAMS TRŪKSTA 

KURO.

PROTESTUOJA US Au.S 
TAVIMĄ JENKIN8O

Maskva, lapkr. 19. - Visai 
liolšcviki) Rusijai trūksta kuro. 
|)el stokos kuro visus Isilševikų 
veikiamus darbus gali |uiliesti 
pragaištis. Bolš<*vikų vahlžin 
mobiliziioj.i visli? šalies gyven
tojus >ii liksiu pampinti kuro.

------------------------- - Ą
Hays, Kans., lapkr. 19.—Iš

lėkė oran keturi su žibalu kubi
lai. M žmonės žuvo ir 26 sužei-

Washin<ton, lapkr. IS 
S. Valstijų vyrumsyln'* M< 
ko? valdžiai pasiuntė :i 
protestą prieš -imr«*štai 
Meksikoj S. Valstijų ko 
lieto agento Jrnkin-n.

\ aldiAkim-e rateliuose 
tvirtinama, jog Jeukin- 
areštuotas nekaltai. Nes
neturėjo nieko bendra su niek 
sikonni? plėšikais.

DIDINA LAIKRAŠČIAMS 
KAINAS.žinoma. anglekasių al- 

tiirj norų kiioveikiaus 
Bet jie stovi prie

I

I

N«w Orleans. iapl r. 1«.
Vietn*- laikraščiam* padidinta 
kaina. Pirmiau kopijai buvo 
mokama 2r. Gi dabar 3 ren
tai. Ta? daroma pabrangti- 
laikraštinei poperai. i

T*

<*lli
Ml-
j«*
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“DRAUGAS”
IJTHVAN1AN t».ULY FKIEND

l'uMlJinl Daily Evvp* Sundajn bjr

DRAVGAS PI lU.IMtlNO CO.. Ine.. 
l»O0 W. 4«th M.. Glikam. IIUsoH.
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S4« M<with«....................................... I____
Th"rMUy,« Etlittoa ................ f-----

Al NEUS-KTA5DS te A COPY
Advi rll-lns mti- ot» •pplh'alloa

Atėjus laikui Bavarijos ka
riuomenė stojo karėn nei kiek 
nemažiau už kitų Vokietijos 
dalių kariuomenes.

Minėtoji Amerikos Senato 
pastalia dar ir tą gera 
jiadarys kad Tautų Sąjungos 

m.o« valdybai nuolatai pri m j s
•loe j«»g Tautų Sąjungos k ariu o-

A. L R. K. Federacijos Programo ir 
Konstitucijos Kritika

moji “karė” yra autokratų gin 
įklas ui aavo turtus, tufičią 
I garbę, ui vadovavimo hegemo
niją. .. Kaip viena karė taip ir 

P-na* F. V. rašo “Darbiniu- toU 3^ negeistinos. Jų panai- ’

(Pabaiga).
Nauja "pataisytoji” kon- I 

rtitadja.

-r-

TUOJ! Lieta vos Paskolą TUOJ!

IJET1A1V KATALIKU DIEBR.UTIS 

“DRAUGAS”

Eina kaMlS-na iA-kjm, nckMdta'nln*.
CKEA’l ME1IATOS KAIMJU

•■.••... •••••• S*.*©
Pum-I Mcig ....................................... S3.M

ITntiutnrrata makaai lAkalnn. Lai
ka* »kulK>*l nūn užalmZymo <firn><* ne 
nuo Nauju Metų. Norint į>< rmninvti 
ndrraą viw»<1n reikia pr aHinti Ir 
adri’Maa. l'iniK*! gi-riuuaui j,.p» r*
kant kronoje ar eaprnae "Money Or- 
der" arba įdedant pinisua | rvkla- 
truot# ialAkų.

“Draugai” PubEsEng Co. 
1800 W. 4 6thSt. Chicago, IU.

Tch-rona* M< kinl< > *111

menę galima vartoti vien tik ke,” kad Federacijos konstitu- ^‘n*inu* J ra spėrijalės organi- 
tiks-cija pastarame seime tapusi

i 5. “Draugijos sutvarkymo 
atžvilgyje esame demokra
tais.”—Neteisy Ik*. Augščiau 
esmi apie tai jau minėjęs. Tuš
čias pasisakjinas nieko nereiš
kia. Darbai rodo ką kitą: badas 
šios konstitucijos tvėrimo, jos 
priėmimo yra priešingas demo
kratiškumui.

6. “Federacija ne j ra poli- 
Toks neaiš-

; nealiejotinai geriems t—
lams, nes šiaip Suvienytą “iš panagių perkedenta ir per- 
Valstijų Senatas ir Kongresas taisyta.”“Konstituciją nuolat 
galėtų nepripažinti reikalo ir perdirbinėt butų nesveikaorga- 
neduoti užtektinos jiegos.

Tai gi minėtoji pastaha aną bimo paliuva bent 3—5 metus, 
dešimtąjį Tautų Sąjungos pos- tuomet jiarirodys ar jinai ata- 
mą netik m-silpnina, bet dar tinka savo tikslui, ar ne”—to- 
'Utvirtinn. Todėl nėra reika- kią mintį užgina “Darbinin- 
lo

nizacijai, tegul jinai po perdir-

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. j met.

daug nerimauti

Vestuvės.

Dešimtasis Taikos 
Sutarties Posmas.

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba 
sekančių rezoliucijų šiame reikale Lapk. 5 <!., Pittsburglic.

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima ramti 
tarp Lietuvos valdžiai ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės 
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5% nuož.”

kią mintį užgiriu “Darbinin
ko” editorialas. |

Žinoma, Fcderuciju jau turi 
savo valdyk), nuo kurios noro tiška jiartija”r.. 
ir pastangų priklausys organi- pasakymas nežinia kokion 
žarijos ateitis. Jri valdyba ma- j viidon stato tą musų organisa- 
no, kml viskas yra gi-rai, tai te- rij* Turėjo būti trumpas ir 
gul <ialykai, apie kuriuos aiškus nurodymas kokią pozici- 
svarstau, |>asilicka "iki seno-i JO jinai užima ]s»iitikos srityj. 
vei.” Tik aš ria išreiškiu savo j Gyvenantjlid< lių perversmią 
iudividualę nuomonę, nes Fede
racijos reikalais laitai inten>- 
suojuos ir s|M*cijaliai studija
vau organizacijų esmės proble
mas.

Fciicrarijos naujojoj, taip 
sakant, |iataisytojuj koiistituci- 

'joji* nėrr. tvarkos. Aš netikiu, 
'■..e’ ją hutų galinui priimti 
kai|s» įmnmtą musų svarbiau- 
šiai organizacijai, kuri turi at
lošti vadovaujančią ją rolę A- 
merikos lietuvių socijaliame, 
kultūriniame ir politiniame g>'- 
venime.

1. Ant (uit pirmojo puslapio
nežinomieji autoriai štai ko- Tai, vadinas, laimi demokratiš- 
kią mintį deda Federacijos • k"! ***«*»J«« akysime, turė- 
konstitucijos įmina t a u: <l»m* narių, Įiastatyta ly-

• - ** *--- * - -_______ •- ’ iriiviHiM L?t« ars italas 1 Afl ua«a_

ir jo sutvarkymą kitai]!, nekaip 
stabmeldystė, judaizmas ir 
įvairios rųsies filozofiškos sis
temos. Katalikų filoiofija ae- 
ivšku tubuli/bėn ant žruiėn.” 
(Mano jiahraukta). Koks ab
surdas!—Tni jus atžagarei
viais esate, jei neieškote tobu
lybės. Vyrai, tai juk gėda 
mums, kad musų katalikystė

priėmė

•atarti 
suHli

tVakar įvyko dvejos lietuvių 
katalikų veikėjų vestuvės, 

i Hom.'tead’e Pensilvanijoje, 
netoli Pittsburgo, šv. Petro ir 
l’ovylo a)Mištalų liažnyčioje, 
ketvirtą valandą iki pietų mei
lės ir išlikimybės prisieku su
sivienijo plačiai žinomas dak- 
1am< Julių.'. Bielskis su p-k 
tina raiilina Akucevyčiutė.

Daktain. ypatingai ptagar-
>ėj<> 1916 iii., kuomet jis, kai-' 
j«> Amerikos lietuvių atstoki 

vas, aplankė Vokiečių užimtą 
Lietuvą ir sugrįžęs pranešė 
čionykščiams iii'tuviams, apie 
tai kas darosi jų tėvynėje. S i 
prakallunds jis apvažiavo 
beveik visas lietuvių koloni
jas Suvienytose Valstijose.

Paskui p. Bielskis organiza
vo Lietuvių Informacijom Biu
rą \Vasliingtone. Tas biuras 
urnai išaugo į rimtą ir galin
gą įstaigą, kaipo Amerikos Į 
Lietuvių Tarybos raštinę ir 
Ekzekutyvio abiejų Tarybų 
Komiteto sėdybą. Ilgą laiką 
p. Bielskis buvo Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir to Kom

itetu bekretorium.
Ainis 1919 m. jis taj>u išs

kirtas viršiausia Lietuvos Lai
svės Sargų organizatorium. 
Žinia, kad tie sargai yra ka
reiviui. Jie rengiasi keliauti į yra statoma žemiau liž stab- 
Lietuvą, kaip tik bus galima, ■ meldystę ar judaizmą! 
ir ten savo krūtinėmis ginti Kvangidijoj i>erdėiii yra ra- 
Lietuvos laisvę. Į ‘ ’ * ' • • “ •

l’-le Ona Akucevyčiutė yra bulyla**.
jauna mergaitė, dėlto neturėjo jūsų Tėvas dangiškasis yra to- 
kada pragarėti savo veiks- butas"—buvo pamatinė Kris- 
mais. Bet negalima a liejot i, taus mintis. Kristui negalima 
kad ji bus 
htuidradarl*' 
suvienijo savo ateitį.

Inžinierius Matas K. Žaldo- žmo«<** privalo Šiame gyveni-
al- kas ta pačia diena ir tuo pu- 

val. j»o pietų Kristų.
2. Konstitucijų* rašytojų esa

ma neliogiškų. Pažyun*X* pir
ma, kad katalikai nei<*šk<> tobu
lybės, toliau* rašo: “Me* nori
me, kad jiasaulio sutvarky
mas... visuomet tolmlintųri 
(Tas dalykas Dievui priklauso 
—Kuu. P. D ir nantikiai žmo
nių su žmonių su žmonėmis ei
tų genu ir geryn”...

3. “Mini pripažįstame darbi
ninkams lygias tiesas su nedar
bininkais.” Galima nunuinyti 
kas norėta pasakyti tuo saki-p°kia: surinko du sykiu <iau- 
niiL liet tokia išsireiškimo for- pau, negu reikėjo. Kapienti sal 
ma konstitucijai netinka. I Konstitucija yru tai rinkinys

4. Gerovė gali būti atsiekta įstatymų, kurie privalo būti 
(suprantama, gerovė darbiniu- pildomi, jeigu norima organi
ką klesos) “ne kruvinu perinai- žarijoj tvarką turėti. Visi dės- 
nymu dabartinių gyvenimo for- niai konstitucijoje privalo būti

I

I

Jame buvo pasakyta, kad 
visos viešpatijos,* priklausan 
čios prie Tautų Sąjungos ap- 
sina ginti kitų draugininkii;

i.ie.< imu ji.i.'.k-'.-.ini.tO ,i;t.--

sumažinti, ir kad to apgenimo 
tikrinius duoda koiiuoinenės 
bei laivyno jiegų. Ketverge 
Suvienytų Valstijų Senatas 
prie tos posmo <hdieg pridėjo 
pastabą, kad Suvienytos Vals
tijos niekam ir niekada dėl 
nei kokių įstatų ar paliepimų 
neduos kareivių arba laivyno 
kaip tiktai Senatui ir Kongre
sui sutarus.

Kitąsyk Prezidentas Wilso- 
nas Dešimtąjį Tautų Sąjungos 
posmą Taikos Sutartyje buvo 
pavadinęs Tautų Sąjungos 
širdim, todėl dabar daugelis 
.sako ir rašo, kad Senatas 
išplėšius širdį iš Tautų Sąjun
gos. 'Tat yra stambus perdėji
mas.

Senato priimtoji pastaba y- 
ru reikalinga ir protinga. Kol 
yra pasaulyje viešpatijų val
dančių svetimas žemes be tu 
žemių noro ir pritarimo, tol 
galėtų prisciti Suvienytų Vi 
»tijų kareiviams pudeli pris
paudėjams sumynioti prispau
stuosius ieškančius

Suvienytų Valstijų Senatas 
nesakė neduosiąs 
Tautų Sąjungai,.liet sakė pir- ištikimybės prisieita sosivie- 
nia ištirsiąs tikslą, kuriam tie 
kareiviai bu* reikalingi. Jei 
kas nors ardys Tautų Sąjun
gos tvarką, ar norės įvesti 
despotiznuj punaikinant lais
vos demokratijos teises tada 
Suvienytų Vabtijų Senatas ir tik šiais metais 
Kongrt sus nesigailės Ameri- savo mokslus, 1*4 jau atliko 
kos jiegų tokiam nenaudėliui, du dideliu darbu: sustatė pui- 
asnieniui ur tautai, suvaldyti, kų projektą Hv. Kazimiere

Pastaba, apie kulią ėiu kai- Seserų Vienuolynui t'hieago- 
bame. reikalinga yra dnr ir jP (antra pusė trioltos) ir lic- 
delto, kud Suvienytų Valsti
jų neprigulmybė butų aiški, 
kad niekas kitas tik pats A-

< riko- ko .gre-'u- bei Sena 
tu* turėtų valdžią ant Ameri 
ko.' kariuomenės ir Iniiyno.

Tas Amerikos neprigulmy- 
l»ėa apgynimas nekenkia ben
dram Tautų Sąjungos gyve
nimui. 1871 metais ir Bavari
ja. į-tudama į Vokietijos są- 

pareikalavo, kad R«- 
kariuomenė butų ne 

nuo Vokietijoj- 
Tu 

visai

laisvės.

kareivių

•»jr.__,•i 
vnrijdp 
prigulminga 
kariuomenės, 
neprigulmybė 
uo Vokiečių

Bavarijos 
nesumaži-

M

laikuose. Šiandie visam kam 
vadovauja politika. Lietuvių 
katalikų likimas trumpoj atei
tyj priklausys nuo to kaip mes 
atsistosime politikoje. Gyven
dami Amerikoje <laug smūgių 
turėjome iš savo priešininkų, 
kad tuo žvilgsniu buvome neor
ganizuoti.

Eikime tolia u s, prie kitų kon
stitucijos dalykų.

7. “J kongresus galės siųsti 
delegatu*: a) | m ra p i jos ]x> 10 
delegatų, b) visos-gi draugijos 
ir ccntralių org. kuu|M>s nuo 
ki< krieno* 10 narių po 1.”—

Katalikystė žiuri j jiasaul] *««»»’’ «* draugijėle ii 100 na-

i ginami žmonės siekti prie to- 
“Bukite tobuli kaip ir

negalima a liejot i, taus mintis.
tikra draugė ir užmesti netobulybės. Av. Ta- 

tam. mi kuriuo t mas a Kempis parašė veikalėlį 
apie Kristaus sekimą: vadinas,

eiti laiku, t. y. 3
(mat llunisteadu laikrodžiai 
eina viena valanda unkščiau) 
(’hieaguje Av. Mykolo lietuvių | 
liažnyčioje taip ]>at meilės ir

n i jo mi p-le Aleksandru Pože- 
laite.

P. Saldokas pasižymėjo 
t įlomi, knd yra pirma* tikra“ 
architektus inžinierius lietuvis 
Suvienytose Valstijose. Nors 

jis pabaigė

me eiti prie tobulyls** M*kant

rių! Paprasta kuopelė iš 100 
narių turi tiek |>at teisių, kiek 
milži aiškiausi a parapija... 
Konstitucija privalo būti pildo
ma. Jeigu visos parapijos, 
draugijos, kuopos jus laikytus, 
tai į kongresą tiek privažiuotų 
delegatų, kad mitingai reikėtų 
laikyti kokiame nors amfiteat
re!

8. Labai įdomus VII skyrius. 
Rašoma: “Federacijos nariais 
gali būti lietuvių K. K. ]mrapi- 
jos, katalikiškos draugijos.’Ko 
kia narystė yra tų parapijų, 
draugijų, kuopų, kokis skirtu
mas tarp jų—nežinia.

“ Parapijos moka metinio 
mokesnio tiek, kiek jiasigali.” 
Imliai mielaširdingai! Bet su 
tokiu iiurėdymu “ponas Fede
racijos sekretorius” nei ant 
rašalo nesusikolcktuutų... 
Vieną sykį tūlos j ta ra p i jo s su
sirinkime buvo nutaria ) uola ry
ti kolektų dėl anglių bažnyčios 
apšildymui, liet k<įlėkta tarėjo 
liuli sulig lo “ka* kiek loska.” 
Reikėjo surinkti 500 dol. Ta 
žmonių ••loska” buvo tokia, 
kad HcImhim* surinko tik 50 do! 
Bažnyčioje tad klelsinui prisi
ėjo iš sakyklos “ Ieško* ” riste- 
mą imiiaikinti, o paskellrfi lio- 
gišką įstatymą: kiekvienas at
nešite ligi to ir to laiko po 1 
dol. dėl anglių. Pasekmė buvo

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES 
. PIRKIME LIETUVOS BONUS!

Visus pinigus nereikia daliar inešti. Daliar 
$50.00 reikia ininokėti nemažiau $5.00 $100.00 

$500.00 ” »» ” $50.0011000.00
Sėsk tuojau* ir išpildęs aplikacijų prisiųsk 

ėiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo

perkant luinų
ff 99

99 99
” $10.00 
” $100.00 

tuo jaus su reikalingu inokes- 
priedemię išpildė!

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TREMONT ST. B08T0N. MASS.

... ir su šiuo laišku prisiunčiuKiuoini užsirašau Lietuvos už $.. 
pirmą mokestį $........................

1-ai gyvuoja Lietuvai
Mano vaidas .........................
Gatvė............................................
Miestą* .......................................

konrtilocijoj ypač reikėjo gerai 
sutvarkyti, ibiais laikais pini
gas laitai svarbią role lošia. Tu
rint tokius įstatus Iždo reikale, 
nėra vilties ir mažiausio ofiso 
užlaikyti. Juokingai tad skaitl
iui tokie sakiniai kon.-1 it uci joj: 
“Šelpsime liet u v. katalikiškas 
mokyklas," “remsime vienuo
lyną,” “steigsime knygynus,” 
“(išlaikysime Imtai, laikraš
čiu*,” “remsime ‘Motinėlę’,” 
••rūpinsimės, pastatyti prie
glaudos namus.” “įsteigti emi
grantų namus” et c.

Kalbėti apie tokius dalykus 
neturint pinigų arlia lient ne- 
apsvarsčius būdų kaip jų gali- ' 
ma gauti—tai yra vien tik {m- kytumėte kraują 
šakiške svajonė.

Apie kitus dalykus nekali*'- 
siu. Jau užtenka. Baigdami!* 
pasakysiu tik tiek, kad musų 
Federacija išsiliks tik iš vardo jr vidurių valyto- 
—jeigu jos valdylia ignoruos 
pačius svarlMuosius. jiaiiuiti- 
nius organizacijos klausinius, 
nesistengdama jų sutvarkyti.

Kaip gulima prieiti prie lio- 
giškos, praktiškos, rimtos kon
stitucijos musų Federacijai,— 
liukai bėrime kitame straipsny- 
k-

I
KENČENT1EJI I 

REUMATIZMO Į

Kuomet • vartojate 

Rumatin ir Psrto- 
pa i n, tai butų iša
kytum, kad užlai-

iir vidurius čystai.

Užsisakykite ge
rai žinomo kraujo

jų Pa rt o los kend- 
Žių. Kainuoja bun
ka tik $1.00. 6 bon 
kos $5.

NUO

Tie. kurie kenčia baisius gelmių* 
n-u m* lizino. tai turi liūdim gyvenimą 
Im* jokių linksiuių vulandą. Nekurtuos^ 
atsitikiinuoac paprastai yra amžina* 
i.uodijimasi vaistais ir ūminio* kan
čios.

Kum taip krutėti, kuomet galite tu-^ 
rėti palengvinimą vartojant garsių vais
ių.
kurie palengvino ir paliukaminu tūks
tančiams žmonių, kurie 
reumatizmu.

Užaiankykitc šiaudic t 
liukling<« rąšica vaistų 
taip, kaip aut jų yra nurudouis.

Abu kartu kainuoja lik $2.00. Mea 
aidime jums išsiųsti prideramai supami 
laivę aut musų iškasei ą.

\<at įdėliokite, ataiųskite savo už
sakymus tuoj, o mes išsiųsime jums tą 
pačią dieną, kurioje gausime užsaky- 
mų. Adresuokite visus laiškus tiesiog r 

APTEKA PABTO1A
160 — 2nd Ave^ Dept. L. 4. 

NewYork City

kentėjo nuo

<

1918 tn. Aluskoje, kaip |itm- 
neša Suvienytų Valstijų V’i- 
daus Dejiartamento Geologi- 
cal Su r ve y, iškasta 69,224,951 
svaras virio vertės $17,098,- 
56.3. Tai yra mažiau negu 
1917 m., kuriai* iškasta 88,- 
79,3,400 svarų. $24,24Oer>98 
vertės. Sakoma tame praneši
me, kad iškasta mažiau dėl 
stokos darbininkų ir laivų. 
Tais metais buvo dirbama 17 
vario kasyklų, ulbu tiek Įiut 
kiek ir 1917 metais, š urio ka- 
.'iuui.o imt Aluskos persmau- 

eina, kad įstatymo pildymas ar'ko* eina geryn, ypatingai vn-l 
tai galvojančiųjų protų, kurie nepildymas palii-kama laisvai rio turinčiuose plotuos,. Tal- 

apielin- 
kėse. N ario žemės plotas už-

I liktu.' 191.1 lui-iair tie.' I uoli v) 
Crcek upeliu, kuris įteka įl 
Delta River, yra -akoma. esą- 
didžinii.'ius plotu* pigius variu

1 rudos.

tuvių mokyklai Detroite,
Mieh.

P-lė A. Poželaitė buvo ben
dradarbė plačiai žinomoji vei- mų. bet išmintinga tiesadavv- įMkautojoj formoj sustatyti 

nabalninkės Teodoro’ ste”... Pasakysiu, kad tai lie- Štai pav. kaipdaliar rašoma:— 
kuri pui- reikalinga* pa našių klausimų į kongresu* fialčg kiliuli; na- 

bažnytinių dėjimas į konstituciją. Dėl to- risis Imti... jiali rinkti... 
kio palikimo galima vesti pla-, Vadinas, iš tokių išsitarimų iš-

kėjos
A nd ruške vyči u t ėi», 
kini vedė žymę 
siuvinių dirbtuvę.

Abiem lietuvių veikėjų jau-1 čią diskusiją. E.’aiua daug riui- 
naredžių |>orom “Draugas” 
nuoširdžiai 
ininyii metu.

linki ilgų ir Ui- kruvinąją revoliucija taip Iv- valiai. Iki norint prakilnų tik-Įkeetnie ir Bruad-Piuo

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St

giai toleruoju, kaip toleruoja
ma yra karė. Ir koks ria guli 
būti skirtumą*?—Ne bent tokis 
tur būt, kad kruv. revoliucija 
yra darbiiuukų kare už savu 
liesus: gi ta paprastai vadina-

slą atriekti įstatomai f> lirai o 
Imti ufchukonii. žodis i>m« 
/<»,” “/•<»»” visuomet, kiekvie
noj kmi-ti locijoj. yra dominuo
jantis.

I ledi racijos l~du reikalai

i

ė-

•ARSAYttiGS ŠTAMPE 
1S3VF.D BY THR 

VNTTED STATĖ? 
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DRAUGAS

* Lietuviai Amerikoje.
 I  

ČIOBRO, ILL. jrienės, pati namų šeimininkė,
Johnsonienė, prabilo į svečius, 
kad, visiems pasisotunusiems 
esant, batų didelės garbės dar
bas, jeigu suinestume norą po 
keletą centų suželpimui railai
čių. Visi sutiko ir pradėjo au
koti po kiek kas galėjo.

Kun. II. Jt Vaičiūnas $2.00.
Po 1 doberį aukojo šios ypa- 

tos: A. Johnsonienė, S. Balčiū
nas, A. Balčiūnas, Urba, Zda
nys, Rubėa, Karbauskas, Bu
kauskaitė, Belskienė, kun. Vai
tukaitis, Klimaitė. Viso surink
ta 13 dol. Pinigai įteikti šios 
kolonijos I labdarybės draugi
jos skyriui.

Kad daug tokių užmanymų 
Imtų daroma, be abejo, turėtu
me šioje valandoje jau ir namą 
mus našlaičiams ir tie patys 
našlaičiai butų geriau sušelpti.

Tokį ciceriečių pavyzdį reik
tų Įiasekti ir kitų kolonijų lie
tuviams.

Svočias, Bvvp Vakarienėje.

Šiandie, t y. lapkričio 19 d., 
7:30 vai. vakare, Sv. Antano 
parapijos svetainėje bus in- 
domios prakalbos darbininkų 
reikalais. Kalbės visiems cice- 
riečiams gerai žinomas pra- 
kalbininkas, prof. kun. Pr. 
Bučys.

Tat visi cioerieciai ateikite 
paklausyti tų prakalbų, ko
kių netankiai tenka išgirsti.

Rengėjai.

Vaidintojai bos iš Brook- 
lyn’o, N. Y-, 41 kuopos vyčiai.

Brooklyno vyčiai, vaidinda
mi šį veikalą Brooklyne, turėjo 
dideles pasekmes. Kas buvo at
silankęs negalėjo atsigerėti.

Nea arkieciams ir apieiinkes 
lietuviams gera proga šį puikų 
veikalą pamatyti Nevarto. Jis 
bus vaidintas lajikričio 23 d., 8 
vai vakare, Lietuvių svetainėj. 
180 New York avė.

Nepraleiskime progos. Dalis 
pelno eis moksleivių fondai). 
Ajiart to bus ir kitokių pamar
gini mų.

Visi vakaran!

REIKALAUJA.

VAIKAI

16 iki 18 metų.

Mes reikalaujame keliolika 
vaikų uiusų tavorų ir kituose 
sky ruošė prie visokio darbu; 
prityrimas nereikalingas.

V—is.
(toros algos išpradžios 

gera proga iš-i lavinimui 
kiemą vaikams kurie 
gero pastovaus dariai.

ir 
to- 

ivško

DETROIT, MICH

Subatoje, lajikričio 8 tl įvy
ko mergaičių draugijos vaka
ras. Programą išpildė vyčių 
choras ]M) vad. A. J. Aleksio. 
Dainų duetą puikiai atliko J. 
Valiukas ir K. Gervilis. Jaut
riai padeklemavo p-lė D. Gus- 
taičiutė. Monologą “Negyvas 
kūnas’* neblogai jiasakė P. 
l'aurazas. Programą užtai- 
giant keletą gražių dainų išpil
dė choras. Žmonių buvo laimi 
daug. Draugijos pinu. E. Vėlo 
niškiutė sakė, kad ir pelno ne
maža Ūko.

Nedėlioję moterys*ėn surišta 
vytis J. .Jankus ir Man tė (pa
vardės neteko sužinoti) iš 
Graud Itapids, Mieli. Jungtuvių 
apeigos atsibuvo laimi iškil
mingai. Choras giedojo “Veni 
Creator” ir “Ad muitus 
onnos.’*

Čia prasidėjo | m ra pijus ta- 
zaras. Budus visų draugijų 
(ypač Moterų Sąjungos ir Vy
čių) labai gražiai ]>art'*<iytos. 
Bazaro atidarymas atsibuvo su 
dainomis ir kitais įvairumais. 
Ko čia nėra! Daugybė įvairių 
gražių daiktelių, valgių ir gė
rimų. Sveikas atsilankęs, tai ir 
nejunti kaip penkinė iš delime 
iki išslysta. Pirmas vakaras ge
rai i*vyk<>. Uždirbta apie 
$1,<KKL(MI. Suimtoje 22 <L š. m. 
laike bazaro bus didelės risty. 
ik'k. Jose tialyvuiis žiimmas ir 
garsus ristikas p. Žilinskas.

Utarninke 11 <L, š. nu (tam
pi jos svetainėj įvyko prakal
bos. Kalbt*jo Hari kas. kun. J. 
Jonaitis, A. .1. Aleksiu ir kim. 
F. Kemėšis. Po prakalta] išrin
kta komisija imniaviaėjimui 
Lietuvos Valstybės tanių. Į ko
misiją iaėju: kun. F. Kemėšis 
—jHrm., A. Aleksis -rašt., J. 
Balčiūnas—kas. Tą jiatj vaka
rą tarnų parduota apie už $2,- 
000.00. Pradžia gana graži. Tad 
į darbą seserys ir broliai, det- 
roitiečiai! Pirkit Lietuvos Val
stybės tanus! Su tarnų |iagelta, 
apgiusit tėvynę nuo priešų ir 
padarysit ją laisvą ir neprigul- 
mingą.

NEWARK, M. J.

Ciono, ILL.
I

Cicerojc žmumdiai juda, kru
ta it neriuinudatiii bei ko tai 
svarbaus laukdami. Bet nieko 
tokio ne|ta|irasto, nieko stebėti
no nelaukiama, tiktai visokiuo
se, kaip šeimynų gyvenimo rei
kaluose, taip ir viešuose dar
buose šio miestelio žuioncliai 
stengiasi pakilti kaskart ir kils 
visame kame, užmanydami nau
jas idėjas ir jas su i>asišrenti- 
mu ijkdiua.

8'0 mėnesio 10 d. pa* 1*. f*, 
.lohnsonnf sūri rinko keletu.* 
svečių ant vakarienės, (am ty
riu parengtus atminimui pri
ėmimo 8v. Dirmasonėr Sakra
mento. kurią, dieną tam utguL 
Imvni<- Ii it* -riK ir
Minus.

.Svečių bmo gražus butelis..
ypač Dirmavonės ktunai ten ta-pinų istorišką dramą—** 
p<> bUphišj ta. I’u . Lauior 'aLa- ga.

l4i|Aričio 1 ir 2 dd. Tautos 
Fondo 1 skyrius turėjo suren
gęs Inucarą. Pirmą vakarą, t. y. 
sukatos vakare, buvo šokiai ir 
išleidimas daiktų. Vyčių licnas 
gražiai griežė. Publika iki so
ties pasilinksmino.

Antrą vakarą buvo prakal
bos ir (terstatymas. Kalbėto
jam buvo Tautos Fondo Cen
tro raštininkas, p. K. Krusi n- 
skus, iš Brooklyno, kuris nupie
šė dabartinės Lietuvos vargus 
ir reikalą ją šelpti aukomis.

Moterų Sąjungos 11 kuopa 
vaidino “Dėdė atvažiavo/* ku
ris gražiai išėjo. Kiek teko pa
tirti, kauras Tautos Fondui 
davė pelno apie $350.00.

Daugiausia, berods, kaure 
pasidarbavo ir pelno jiadarė 
jiečių liejyklos lietuviai dar* 
bininkai, kurie sutarę nupirko 
iš dirbtuvės periu ir išleido 
Te/utos Fondo naudai. Garbė 
tokiems darbininkams, kurie 
atjaučia Lietuvos vargus.

L. L. SuigaL

Lapkričio 5 d. menesiiiiamc 
susirinkime, negalidami ilgiau 
kęsti, prašalino iš užimamos 
vietos pirmininką ir raštininką. 
Mat Lietuvos Liuosybės Sargai 
yra nutarę nesikišti j jokią po
litiką, gi kada buvo šaukiamas 
Chicagoj tautininkų seimas, tai 
tiedu ponu dėjo visas pastan
gas, kad siųsti delegatus j tą 
seimą. Didžiumai pasiprieši
nus. siuntimas delegatų liko at
mestas ir nutarta nesikišti j jo
kios partijos reikalus. Tas ne
patiko pirmininkui nei rašti
ninkui, kad nariai nešoka sulig 
tautininkų muzikos, tad |»cr 
lenkis ar šešis mėnc.-iuA, būda
mi vaidyboje, stengėsi disorga 
niraoti L. L. R. skyrių. Ypatin
gai jiems nepatiko, kam orga
nizatorium yra Dr. Bielskis. 
Mat kaip inprastai tautininkų 
akimis žiūrint, kas no jų vienų 
rankose, tas norit gera, nėra 
reikalinga. Dalia r t a iki išrinkta 
pirm. D. Bupainis, tarnavęs 
Suvienytų Valstijų kariuome
nėj ir raštininku B. Kampas. 
Tikimasi, kad susitvarkysime 
ir busime tikrais Lietuvos 
Liuosybės Sargais, o ne partijų 
sargai: , kaip tautininkai uori.

MažinkM.

VYRAL
Pasisavinkite sau geresni gy

venimą padarydami sa
vo liuoea laika

brangių.

Mes turimi suorganizavę 
lieturių skyrių ir reikalauja
me keletą intelegentišku išti
kimų vyrų dirbti su mumis 
keletą valandų kasdiena. Ar
ba keletą dienų kas savaitė 
l>er visus metus. Jds galite 
atlikti šį darba labai lengvai. 
Be atsitraukimo nuo dabarti
nio jūsų užsiėmimo. Gera* 
lielnas, puikus pakvlimas gy
venime.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8:00 iki 4:45 Nu-

Imtomis iki piet.
Homan Avė. & Arthington St.

REIKALAUJA.

MEKGlN'oS llt MoTEItlli

I

<»IIXE

ISSIISTIMO 
llt 

TAVoltr 
sk nurosi:

Irilyriiii.in r -ivieaiinpu*

NEWARK, N J.

Proga visiems

L. Vyčių 29 ku<>|>s rengiu 
karų, kuriame vuid.is 4 veik- 

Mir-

va-

REIKALAUJA

<i|,'IX<i li.AKB.AS

SVARAUS DARBO 
užmokestis dirbant

PRIE
Gera

nuo štukio, ir Bonus l*iianų. 
Gerų mokestis 43 valuudo>. 
Mokestis kas savaitė. 
Geros Darbo Sąlygos.

FEDERAL SIGN STSTEM 
ELECTRIC

212N.DESPLAINESSTREET

KHKU1SGI — LMIOJIIU.
I’aalovna darbu.; iru ultuokc.tia.

TMK N1X»XTM CO..
«*. tStti A K. Maigai Mr*.

*

IUOMAUNGI — NARIl 
KAKrtVMCMl.U.

lUlbaa Bilu Mukiu pric4ai*ym« 
ttviflit karei.

nu: STHECTS <▼>..
W. 4Stl> a K MM«a* Mr*.

(UMKALtSfil: l*ibcrMi <lrl <'be
rti o dirbo prie išdirbiui'. Char- 
r*il. acvtitr oi Iiiv K<*«Moa< 
Uood Ft*S*i I* Ct»*pait« flrM

K«-rut i-ali alutMIiuuli? 
p-.ili tNHl uu.ki.ii i.i*tlt; 
tuoki u nt drukuoj.iii.K. luuūl-

mu.y

' REIKALAUJA.

STATYMO LE1BER1A1

STONE fc \YEB8TER

WHITMAN & BARNES
PLAKT

1000 W. 120 Gatve.

CHICAGO, ILL.

Ml RI N INKAI.

STONE ėc \YEBSTER

WHITMAN & BARNES
PLANT

1000 W. 120 Gatve.

CHICAGO. ILL.

KARPENDERIAl.

STONE \\ EIkSTER

WHITMAN & BARNES 
PLANT

1000 W. 120 Gatve.

CHICAGO. ILL.

VAIKAI 
JAUNI VAIKINAI 

VYRAI.

TA VOKI SKYRllOSE
ii:

IšSII NTlMo SKYRIUOSE

musų Tuaihų 
sky riuo-e.

i;ir 
piikiuoli. 

Dupildyti musų kus- 
užsakymiis. Sverti

Dirbti 
siuntinių 
Rišti, ir 
tiimivriii
pareel pi-t užsakymus ir t t.

l ietos pstst<»A'i<»s. Užmokes
tis giT;i pradžiai nvpapra.-lni 
gera proga iš.-ilaA inti.

Ar
Ar
Ar 

ncl<*;
Ar Buri iL»kin.i> tl popcrMi 

HkvrlU'MK;
Jlir SmIIiii* Jum. Kill.-lkll l.a.loiiu 

vietų »u t'-rų mokciM im ir Keru pro- 
Kn lfo>tlui miniu*.

I'nlii ii.ioiua 3'paluut* iiu'k.miu i-u- 
l.'K jy verte*.

InoHNTIMI SK 1'1*1 J
Tvirtini <Url*Wi<>« ir iitl.h K<-iiti*k«»i 

lurrcin'-b ir luoterl* rrikal*B||«M ili-l 
pakavimo, »iniujlim.. »v*riiu«i ir mir. 
lavintu |mi< vi |h>*i pukeliy ir t'Xpr«u* 
utaukyiin).

T.avoim’ MKYKtrJ
M.isin. • ir iiiotcrio *’ivirA 

ly tunfl.iu* «M «'rkiavltu». |« riiue- 
jiino Ir r >t <iu> tn<> iiaCtlmy uLva ky
lu U uiuuy Tuvory SkyrtuoM-.

Nepuriu*!* proya lAriluvlnlmui.

14 mr-

SEARS ROEBUCK & C0.
talnnd.' iki R. 1 f. SulutoiuU

iki p|H.
Homan Avė. & Arthington St.

PAIEŠKO

i

MOKYKLA
Mokinama: MBRliakoa Ir lMtuvUkoa 

kalbu, antmatikoi kayr*adyutoM. *ta- 
noctufuoa. tvp«writunr. pirklybo* Uu- 
ny, au*. Vairi, irivriju*. atvaiaiu* ■»4v- 
ruo«. Eroaratuo*. rolttikint* .cmobo- 
ruljo.. i»liel>*tr*. diili*r*i>»t<*

MoktBliuo vaUndo*: nuo • ryto iki 
4 valandas po piety. v*k*r*ia Bu* 4 
iki !• vai.

3106 So HahUd St., Chicago. B

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vulnmlos S;0n iki 4:45. Hutai 
tomis iki piet. 
Homan & Arthington

LEIIIEIIIAI
TKI.CKEKIAI

W AICHOI SE
I’AI'KEIIIAI

8treet.

Pastovios vielti-. Geru* nl 
gos pradžiai. Gera* proga j.*i- 
dirbimui.

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandų* 8:lSi iki 4*45 Su-

Lutomis iki piet.
Homan Avė. & Arthington St.

i

fainak -u I«4h> l*iiod*ium putinau 
• •* h • i" lt*riib". t Iro" Ap»-
krii'i" Si.uli'j aodttaii* Turiu punu- 
n kad < i'i yuif-a lui*ks i luetuvu* 

JiHria* Karima-
ŽV*** Grotui Nt., •*».miv Cit, Iomu.

I " ’ ** *" r ~ 1 -
!*UI<U>ky" >MV» ,I«U«« U 

ta*., ir l.ici.iHu- *Tuinii!< vu’lu. 
Imu kud syvrtln Hr *>kl>B. 
N riti Al u <ai»ti.aiiU

T*n*-pat i'aieMi.'U \nlji»f 
v n'Ui u a. minų pusta
nacitiM »>' btivaiko <: 

l*n*k*4«t, Kaiitit'iiy
MiaiiklM

Hr. UMirv 9 •
b ji d 111

tetai \n- 
sihIi - 

N. Y

K *
<*» 

turl»u l« i- 
C ll

f*Mk«- 
>lio. Jlr 

Naumi'*** 
M|* Irit ut- 4

IMIIP 
n įsai u

!<•» ol’U* PUo

Uždirbk

3

į savaitę j
Ktrpcjiai ir krtaučial >ra raikataM 

Jani visuomet. Jie turi trntapM SU* 
lendre Ir len<va dirba.

Mm pilim* Jue tlmokytl Blo dar*< 
) trumpa laika dlcaomie ar vakarai^ 
ui mala kaina. Upadjan* akyrloa 
mokinimo aat eiuvamn P*w*r 
*ų.

Sniatctiu* f*m pntalklnu aktB'.a! 
t ur pal«t>£M:.ln<u d*l J imu ahl'i 
Kuomet tu kenti nuo (ilroa akau- 
dtjltuo, kuomet r*l<K* llejaai | krū
vi, kuomet skaitai ar riun ar ra
tai. ta! luomai yra laukias. k«<* 
reikia Jum* akinių. Manu lt mv.., 
patyrimai prlduoa Jutui variauai* 
petim vi m* u: prle”»im» kaln* 
**t taip lamai net 13 13.44.

JOHN SMETANA 
Aldų 8pedjaHstas 

1801 S ‘ btand Av. Chicaco
E<xan; j lutaikiamia dyaaL 

Ki'iii'ka 1 k-tos ratvA* 
3-floo lubos virt riaii'o eptlakoa

Kambarin 14. 1S, 14. 17 ir 11 
TGruyklta J mino |.ariA« 

A*:.lan<l<ui: nuo 7 vai. I*ryto iki 1 
lai. tukarc. I’anrdi lial*. Serc-do- > 
uu* ir !•« tnyCiornla

)
i
!

I 
i
I

MASTER SCHOOL,

190 N. Stato Str.

MrhlXt>:V IHMJI

DR. S. BIEZIS
IU < NIKI <*A* 

LUAMHh I IM N takam
21 ta U. 1KTII. *T. (IIKAMI. II I 

A*li Itrtlaftr mr.

TRI.

I

i

i

’onj.. PullBtUB 44 ? j

DR. W. A. MAJOR
To'»*oitai.

GYDYTOJAS IH
CUIKIRGA8

Oflaaa 11218 Mk4>lg*a Avė.
AdyBCri S:2« Iki • l»ryt<i — 1 Ik.
2 po rietu — 8:34 Iki 1:34 vakaru.
Ned^hc-inl* uuc lt iki 11 lAryto

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

i

■>

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

V»di Liilaa Viauor* r»loiauoM

OHaiu indraUM/J:
•a av. wAsniwGroa nrucn 

Ku>l«rb 4SB 
Tri. Cai.trri MTB

SIS W. BSrA SI.
T«L Tardr 4431

Dr. L E. MAKARAS

I

Dr. S. Naikelis 
GVIHTOJAh m 11UKI ItGAS 

471J So. A>li!aod At*.
rtunie Drotcr 7047 

Cicero 
4147 W 14-th SU 
l'heuo Cicero 1» 

SUzUrj.ljj MM W. M-iU M.
Phono Pro- 1‘tct SLtt

Tel. įTorcr 7442

Dr. C. Z. Vezelu 
IJLTl VIN DKNllSTAK 

▼įlindo.: «uo 3 ryt* «kl » rak.
NodHluiuli. ptc.l autariiu* 

4ita kO. AMIKUD AnagR $E 
arti 47-to. Gatvė.

»

*

K

i * 
i: 

i<*
K

JOSEPH C W0L0N
Jetuvis Advokatas

2S SO. LA S.AAJ.K F1RKKT
Oyvcri'uio Tol. Ku.ubuldl 37 

Vakaru:* 2*11 W. 22-nd r'ireet 
T«rt. Kockeell C»P» 

CHICAUO. J U.

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. STRIKOL’IS

MKTl 41*
<2> Jyiuja> ir Cltitun aa 

i*«iLili miu C/ttuln.a liet* | 
lutg llt IMI |*4»t k.

r*ll M. 4Jrd Mer«l.. 
Ts'l. M Kmiry

<Ht***: IU1 M. iltk M- 
11* ir Mom(4 etai.)

VataiHt«»s* !• <y*«» ik ? |»«» phtg fc.Jo iki 
I Jv lakai*- Xr»IAM«Mnia I* iki 12 i>tuia.

Tt I. ItvUl'iKi i Itu

SIS W. Markct Utr. 
ruU.tillc. Pmaa.

vntomlM ItKonitai priima aa* 
Nuo 4 Iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 va! |>o piety 
Nuo C iki K vai. vakar*.

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis)

Ti4r< aras HMbra

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10437 So. MS hico*. A
VAIJIMM**: • IMI ■ iri

V
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X
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BARGFNAR VYRŲ * 

i/ii » ■ a, v v •
Vyrų Ir Jacrni Vaikinu padirbti 

ant urdctio iriutai ir cvetkutul. bet 
Beiat.iAaukti; v< liuu»lu modeliu nuo 
SS*.** Iki S43AMI.

Vyru Ir Jaunu Vaikinu fativl 
siutai ir ovrrkotni Sl> iki B2aJ®.

Vyru Kelini * po Sxini ir aucACiau 
Valku Siutui pu S.'. imi ir ai'r*v>au. 
Pirk savo ciet kotu di.i >r pricA 

tirniry, I.uoinei kalno* p«k)la
No* taippat turine pilnn • ilp 1.1- 

skuti ncliotu »tuiu ir ovcrkotti nuo 
Ra.Ui ir aus-v lau.

I'ull Prese. Tu»edo. i rock Siu
tai ir tt. B moti ir augiau.

Atdara kiekviena Vakarų iki * 
vai. Nrd'hotuis Iki C valandai Su- 
batuuns Vi>o dien* >k< 10 valanda

K GOKIMIN, 
UU K. lUlaU-tl Nt.. I liaJMto. IU.

I<a*t* IW1.

PARSIDUODA

i lt S |o> I ruimu- rietu* 
!•>.■ h. luvti^iu upE)xtnto 
I uk< H l< nui re t 41 09

II * l..u|l> 1-1.41 I ui i., |i

1 ■■ nuo b<*1*< Lni’1 K.i« eul.- 
Ou* ri

H|>|ruUl «’ll«. 

l-udon 

nu * 
41. .00.00.

c iti1 ur i:.*An r>n 
;ru |>JMirti((
l . i iri imtki • i..<
|.iulriukit< i ■,
r i lotlgvui vert ■ ■

I Mli'kitC
• m: ai *. u»

|ri*u AA. 44-tli M*
I

| l*Ml 
l'/M

j
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<

S. D. LACHAW1CZ
l. rtavya 4*rmlrafttoa j«a»art.astj«. I 

tų». . Lm piriiMUaia. ). uatr UwMk3« 
'•u l'uaila 

2314 W. 23 PL Ohioafų, 
Ta. cbmu tisą.

y-------------------- ------------------------------.M

į Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tclctoau McKlnlcy 1744

1 GTIMI VISOKIAM UGAB
34*7 tkmtfti ViriUTB Bn*|t—«

| ICanipM W. 33-104 MBteRa

........................................... ..

Dr. M. Stupnidd 
3109 So. Morgai Street 

CHICAGO, UXUORM 
THrf<w,«* Ta*d* SSSS

v i -i 11 U ryt*:
1 4 po putu Iki l v*k. N*d4U*>
I lui* nuo 3 Iki * vai. vakar*.
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X

X

ri m < <■
< l*U eSRM III

>f IM

a • »*-<•**

U rodi

i.

ttr.
Airi

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

utrrt vta aiivokatas 
llūtt b. MI-MMITSOK AAESVE 

CKH'IG**-

Dr. G. M. GLASEB
l'rakuluoju Si metai 

onaas BI43 No. Mor«aa 84. 
Kert* u-ro M.. (Mama, UL

K!*l.ClJAUbTA8 
Moteruk y, VyrlAky. taipgi ckr»-

D13kU 11*U 
OFISO v Al jin ixi j. Nuo > ryta 
Iki 13. nuo U iki 2 po plot, aaa f 

iki t valandai vakar*. 
Nrd. Uotais nuo 3 iki t P* SM*

Talatoaaa Tardo BBT

I-
I

iiimimiiiiimiimiiiiiuiiummMMNaN 
Raaid. ORI bu Asbiand Hlv. Cblcagt 

Tolofuaaa HaytuariMt 1444 

OR. A. A. ROTH,
lum r> lytojaa Ir cbirur*k«

Spocel.euui Uo'.eriAkų. Vyruku 
Vaiku tr vtey rhroalMiu lirų 

Ohm Ui t So HaUlod 81. CblaM* 

Telefone !>ro»*r 14>4
VA1JLNLi.au 14 11 ryt* I—S p*

pietų 7 — 3 vab. N*di*>OSBM 10—13 d. 

Kiliuli:.i|iii||.UUn>>liiu*itHimMMHr

VA1JLNLi.au
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i CHICAGOJE.
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

Draugo Olre, 1800 W. 46 St

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Trečiadienis, lapkr. 19 d., 
šv. Elzbieta Turingietė.

Ketvirtadienis, lapkr. 20 d., 
Šv. Feliksas Vai.

NAUJAS SUMANYMAS KO 
VOTĮ PRIEŠ PIKTA

DARIUS.

Piktadarybės Chicagoje
libjaus plečiasi.

vis

—

H K CHICAGOS UETUYIP

ŽMOGŽUDIS PASMERKTAS 
MIRIOP.

KOLONIJŲ
PRANEŠIMAS LAB. SĄJ 

DIREKTORIAM8.

Ketverge, lapkr. 20 d., šv.nužudė vyra ir moteri. ' - ,
■Jurgio parapijos svetainėje j- 
vyks labai svarbus Labdarin
gosios Są jungos Direktorių su 
surinkimas, lrarin visi Direkto
riai turi BŪTINAI suvažiuoti, 
be jokio išsiteistaimo. Jau 
dešimts susirinkimų buvo, o 
nei vienas nebuvo pilnas. 

Taigi meldžiu visų Direk
torių jau šin susirinkiman su
važiuoti.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
A. Valančius. 

Direkt rašt.

•ji dalis a Merui 
taryhininkų) >ii1 
sumanymu, (ii i 

| ui reikalavo 
atidėti lole-niai 

ti visapusiai, 
linus atidėtas

m,, ntei 11:1 lietą snvmlę.
Tolinus |n«lirijos vii'šiiiiiikri-' 

tarytai imaiule, k.-id miesto 
pitrktt policijų, kuri žiemos 
metu turi tic|M*nlnugimisiii už 
siėmiiuų. Imtų sulygintu |«*į 
sėmis mi miesto polirijN iri 
pris-iili-liĮ pi ie kovus prieš Į 
piktadarius.

Micsle yra npic 4<»> |i»rkų| 
]Milieinoiių. T:ii luitu žymi pu 
gelta regulcrini polieijni. Tie 
]H»lieiuoii:ii ditiigiiiiisini pntro- 
liuojn kelius šuliniais purkų 
ir |MirkuoM*. Jie imgclliėtų gau 
<1yti automobilinis la-<*itnin- 
katiėiiu piktadarius.

NEPAVYKO UŽPUOLI 
KAMS.

Pa- MuTrio it- Mary Garga 
lio tianiuosi*, IIIG Lytie gal., 

. ligi praeito (stvasario gyveno 
••htirdingicriits” Itaplmel Du- 
raxxio.

l’icną dieną Gargimo jam 
piane-č, jog j,, žmona jaučia- 
-i nesveika, galinti susirgti, 
l.-'d ji- turį* išeiti, ne- namuo- 
-e Imsią |M-nmkšta.
“Ihirdingieritis*'

Imi j-i/.«-id< Turėjo
\imi revolverį. Tą 
ną vakare ai-ignlu-į Garga 
n<» nušovė. I šuvio atgarsį ai 

'tago (taigami luotelis. Pikta 
«i:iri> ir tą ant lieto* |iagul 
<|ė. Paskui dar pašovė Garga 
Ibi broli ir kitą “bnrditlgir 
II 1,1 .

I /.vakar pn-itaigė j4l byla 
tei-čjo lietai rtuiH*. Prisieku
sieji 1<-i>ėjai pri|tažino jį kai 
Iii. Teisėja* nutaitdė mirtimi.

už tai la 
jis >l| MI 
|Kieią die

PRANEŠIMAS

SMARKI EKSPLIOZIJA 
GYVULIŲ SKERDYK 

LOSE.

žmogų užmušta. 12 sužeista.

Aną dieną Arine Pradurta 
i. įstaigose.
klosi*. ištiko
ja. Padaryta
i. I>u darbininku

gyvuliu skrr- 
baisi eksplio 

<li<leli n uosto- 
užmušta

PAMETĖ BLIZGALŲ IR 
PINIGŲ.

Mis. \\ jiy iš Ncw Turko at- 
<keliavo Cliicagun |iasivi«*šė(ų. 
Iš traukinio išt'-jiisi nusisamdę 

'aiiluin«J>ilių (tavi). Nuvežta 
paskirtun vieton. Išlipusi i* 
aiitoiiMibiliaus ten paliko ran
kinį krrjišj mi blizgalnis- ir 
pinigais. Pinigais buvo Ą2<MI.

■ Gi hliz.galii vertė $4.(KNI.
Automobilių kompanija |ta- 

-ižatlėjtt surasti šoferį, kuris
I.UI VrZ<».

Keli aiitoinoliilitiiai plėšikai 
vakar užpuolė pasiuntinį Al i 
tart Dickinson Co.. 275(1 IV. 
.'15 gal.. Io> kompanijos I ‘ 
me. Nuo pasiuntinio atėmė 
krepšį su laiškais ir pa*pru 
<lo.

Bet jiems nepavyko. Jie bu 
Vii laikę 
vežtus 
Pinigai buvo pariežti pu*va 
lamlžiii pirmiau. Plėšikai su 
sivėlino. Ir atvažiavę atėmė 
tik vienus laiškus. |uirveža- 
iiiii» iš pastos.

GEN. HAAN APIE RADI
KALŲ VEIKIMĄ.

kie-1 Reikalingas visatinis militari 
nis lavinimas.

<* atbuli pinigus, pa r 
apmokėti darbininkus

PAKELE KOVĄ PRIEŠ 
NAMŲ SAVININKĄ.

I

Apnrtamentiniii mimą. 4742 
-- I MngnoTm nvt».. gyvento 
jums unistai dnrbiuililuii :ds’|. 
-ak*'* prislntyti pieną, ledą ir 
kitokiu* reikalingus daiktus.

Tas jtadarvtn todėl, kad įm
inu .savininkas (taliln* turi ne- 
-iilikiinu* s|| džumiturių tini 
jn.

Naniiut-e gyvena (i S4*imy. 
no-. Yra ir mažų vaiką.

Cliicngoje* lankėsi gcn. lliuin. 
viršininkas karės picini divi 
zijos gt-iieraTuini šlaite. Jis 
laivu ir Prancirzijoje. Vntlo- 
va\o vienai amerikoniškai di
vizijai.

(iru. liana atkeliavo i’ Mi:i 
n<*a|Mtliso. Dalyvavo Amerikon 
Lvgijono konvencijoje. Jis sa
kė. jog radikaliai gaivalai ar 
mistirijus paminėjimu dienų
jį* n<* lik vienam mieste Cen- 
traliu. \Va*li.. rengė
mus. Bet tai darė ir kibiom* 
miestuose. Jie Imvu 
užpulti ir L-gijonu 
litą. Bet ncpaviko. 
buvo priemonių.

Gen. llaan «mko. jog radika
lu veikimo negalima siislab- 
diti durtuvais arta su gink
lai*. Ta* gulima |tast*kinin- 
gai atlikti lik su apšvietos 
platininiu. Vi*ose augštesnėse 
mokyklose jaunimas priversti
nai turi Imi lavinamas mili- 
i.iiizmo. Livinimo -isb-ma lu
ti apimti n-ą salį, ir tik tint 
keliu, ne kitokino, bus pa<la- 
r> tas galas raudoniems ele
mentams.

eukili-

mėginę 
-ii važia vi - 
Prieš tai

I

i»

Jei hllp 
šeštadienio 
goję 
*aul*
ta kuom* pusė saulės.

(’žtėmiinn- pra^idė 
po i 11

tuojan*
ligi 9:«M

“Draugo” Ke< lakei jo j<* yra 
laiškai 1j l'-nui Martynui Pil
nis. kuris gtveim 2<HS Ntring. 
Si. (’hieago. III. ir 2) P-nui 
Antanui Vazginlui. kuris gy
veno 4(ill9 Paulina Slr^ (’lii- 
eago III.

Meldžiam ateiti ntsiniti.

L. VYOIŲ CHICAGOS APS 
KRI6IO SUSIRINKI 

MAS.

Suimtoj, lapkričio 22 <1.. 
7:.'!(• vai. vakan* Liet. Vyėin 
Cliiragos Apskričio įvyks mė
nesinis susirinkimas Nrk. 
Prasid. K. P. M. parapijinėj 
svetainėj, prie 44 ir Fairfirld 
gatvių (Brighton Parke).

šin siisirinkitnitn visos kuo- 
ims privalo atsiųsti atstovus. 
Keikės aptarti vakaro. Aps
kričio choro koncerto ir kitus 
svarbius nukalus.

Kas daugiau iš iiurllisidicrių 
|iam*ks (Niskui p-lę Tumaili*! I 

luik Sąj. įlatar yjintiiigai! 
reikalingi pinigai, kuomet ji 
rengiasi statyti prieglaudų 
mus našlaičiams. Kas aukoja 
šimtinę luib. Sąj. tas netik 
reikia jai |tagc|bą. Is-t sykiu 
diibt |uiniatils mus tautai. Iš
auklėti mus našlaičiai lietuviš
koji* prieglaudoje Ims naudin
gi minus ir musų lautai.

A. N.

Iš NORTH SIDE.

Valdyba.

Iš NORTH SIDE.

Šv. Kazimiero Akademijos 
rėmėju mėnesinis susirinkimas 
Ims šiandie. lapkričio |K d.. 
7:311 vai. vakare, šv. M\kn|.i 
Ark. |iarapij<>x svei. Meldžiu 
visas nares susirinkti, nes yra 
reikalu. kuriuos turim aptarti.

Valdyba.

IŠ BRIGHTON PARKO.

Tu 
reu- 
Kiti 
dar-

Ketverge, lapkričio 2(1 4|„ 
|iarapijinėje .-vclaibėj*- įvyks 
nn*m*siiiis K l yčių JKi k p. su
sirinkimas. Bus išduota įvai
rus raportai ir daromi pienai 
tolesniam veikimui.

Visus* narius kviečiame susi
rinkti.

Kurie narini yra užsilikę su 
mokesčiais prašome 
kyti

atšilau- 
ir atsilyginti. Valdyba.

Iš BRIDGEPORTO.

I

IJl|ikrieioff<|. IjiIi. Sąjungos 
<< kp. laikė susirinkimą. Kuilio- 
tn ir svarstyta kuo|ui Im-i visą 
Sąjungą |ialit*činii(i«*ji ivikalai.

Ihizaro. kuri* įvyks gruo
džio mėti., komisija praneši'*, 
kati viskas rengianti ir nemažai 

;*u aukų surinkta. .1. Staškailė 
p .aukojo auksinį laikrotiėlį. B. 
X •įjokicit'* pati aukojo daiktą 
ir *t<i kitų renka aukas, 
mait'• tnijegi dnrlmojasi: 
ka aukas ir |inti aukoja, 
narini irgi uc|ia si lieka:
bimjasi. ka«l ta/uirns atneštų K 
Sąjungai didelę naudą.

Moterų ir merginų Gyvojo 
Itažanėiaus <1 ra ligi j n |msižndė* 
j*< remi i liaznrą. Tikiu, kad ir 
kilos draugijos neatsisakys 
nuo parėmimo.

Sausio H <|., 192(1 nu IjiIi. 
Sąj. lininiai rengiamas vakaro*. 
Ji rengia susidėjusius visos 
Xortli Si<lės katalikiškos drau
gijos. Tislel šiaun* susirinkime 
sutarta atsikreipti į visij <lrau- 
gijų narius, kad kožuas vienas 
pasitlarliuotų. kad nelik |ints 
atsilnnkjtų tau vakaran, tat 
stengtum parduoti tikietų ir sa
vo draugams lw*i imžįstaniiems.

Talin* vakan* mes, imrllisi- 
dicėiai. turim padaryti |m*Iii<» 
mažinusia **i(NI dol., nes atmin
kime. kad musų kolituijni K S. 
Centras paskvrė surinkti 4,<WM» 
dol. našlaičių prieglatslos fon- 
dan.

Parodykim, kad našlaičių li
kimas yra arti musų šiųdies.

Prakalbų rengimo komisija 
išdavė ra|Mirtą ir prnuršė. kad 
prakaltas |mvyko, nes aukų su
rink!:! ‘19 dol. *k»c. Tokiu bn.lii 
šešta kii'tpa Centro |>askirtoje 
sumoje jau turi 539 dol. Xi. 
Trūksta dar 3.4tin dol. ir 65c.

Linksnin pranešti, ka«i pi ari- 
tam stuirinkutie kuopa sulaukė 
vieną garhčs narį, Imtcnt p-lę 
Tumaitę, kuri įmokėjo KM dol.

Kat. Vienytas 4 skyr. extra 
susirinkimas įvyks Injikricio 21 
<1., š. iii., ftv. Jurgio parapijos 
mokyklos ll-tuc kamtaryje. 
7 okl vai. vakan*.

Susirinkimas yra šaukiamas 
iš priežasties atsiradimo daug 
ir laimi svariau reikalų. Tmlel. 
susiilarius tokiems svarbiems 
reikalams, yra kviečiami Imti
nai atsilankyti nuo visų drau
gijų atstovai ir |iavieuiai veikė
jai. Valdyba.

Kiisinnkinias L. Vyčių 12 
kp. bus šiandie, lupk. 19 d.. S 
vai. vakan*. šiame susirinki
me daug reikės mums imi tart i 
tipit* stntomą scenoje veikalą 
“Išgriovinuis Kauno pilies.” 
kuria įvyks gruodžio 7 d. 
School Hali salėje. .

Korecpondentas.
■ j j-ž- . ... .

ANT PARDAVIMO.

i

nvmiKM %s 
Murinta menus. visai

I |>uy> vcn.iuų. au atoati 
lu. fcvunua. nca dideli 
budingų: puikinu nplrltnk^jr, 
itiunse rlektrika.
rlal
v.-a l*t.ilaitca
ru>tna. 4*b* yru c<rinuat* i*r<**i>. n*-i*
uvint.ikaa >ra poairrnfr* apleiatl 
Amerika ir važmėti Lirtiivon XerA- 
darni platranit) llnlų kreipkite 1 

■IHIUfiU" riki <<».
omo W iftii, str. « bimį.. m.

natijaa
Ir l*rlutni-n- 
tartu!

riaudyklnu Ir 
n.luj.i* nutilo* pRtidrumal.

K.*a> n<>ri i*lcu ir 
yra ciriaiiat, i*r<**a.

>ra putrom

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ

tarp
Na
kai 

r.ni

Tuojau

Colorado Consolidated Minės & Power Co.
Kapitalu

Kompanijos turtas.
t*<)l<*r!<*l<> <‘«*nK. M. A- I*. Cn. turi ItK- 

VI X'IAH <») <||>I<-||-K nukmt Ir rldubru 
l.i>.»ktim KnrKiiitiM* HAV JI’AN rilMtrik- 
I*'. <'.>|a*r.i>1<>. Vlx>x k.-syklim už|*ut*-n- 
Iik.Ion.

Kompanija turi dblrl) fabriką, kurio 
v*-tt*' ii|>xkiiit<*niu <.'*•»»,00# 00. Fabri
kas ftontrlas ni<Hl<-rnišKliiUsiot»ia maAi- 
noiiib* ir i.'mI** |H-r<lirl>tl "00 iom> ru
do-* | tlia-nų. Ik* to k*oii|sinlja turi |*n- 
slua-luri Imtu ploti k lu.

l*>-r k-oo|*anljox ža-u><- teku lrįx 1il**'-«. 
Ant CnnniM-n up. s tuaMulrtas Ir bui- 
rluiiiii* ira-notl ilitlt-liu vand<-tu>-<'li'klr<*a 
f.ibiil.as cnmtalmui eirklrou. I*u«'i»i 
lioit*|sinUnl riektai utsleir l>VKAI. 
<> ntlt«*kaaiut elektrų f*;*raino, kitkmu |r 
J**'i luotui <i«Nik>*ui). KU-ktros f** tari- 
kll* Ir Isti b'vrnal a|*skMlt<*ina tlf.O.OOO.

«*..l..nolo rms. M. «• I*. K-Jul pri- 
k 1*4444444 
MAX. lt.
iirlionoK, 
tij k«-i.» 
t*-tu fa.

Aukso-Sidabro Kasyklos.
k**iii>*untjos kasyklos yra ant

no I.ulnv V 
ne u|>,>kult atna 'suvIrA t.oao.ooo tonu ru- 
d^-n. Kiniam*- 
ruallra.

Visi tito'llnl. 
Iškasti, suvirk

xoo,ooo tonų 
uiieruotu.

Hivakltr 4*r<t«-lus 1-:xprr*o M**n«-y Orderiu ar Lntikim drsfttt.

PEOPLES INVESTMENT C0.
TeL Harrison 9024

m. * r.
V Imi ••••«♦ ir iiiiofa* XHKK- 

tu k-ja t*irl &.••• nkry
iniMcy ir K.-tncl'.ly. Ir 

tolitt<H| tapk* I “.ODE

Viynninc PI KSIIINE
. — M JaiaA

nkt ų

k«4u- 
l;al-

kulnui**.- dnr <lnc«tuu

taftai. Itajlmni Ir lt. Jau 
T.r.ao |.<~dŲ iik<w>i<*. 
rudb-r Juu ntkautn Ir U>-

220 S. Statė St. Room 1422.

Naujas išradimas.
<'>>1«>rud<> Vona. M. Ar 1*. K-Jnl rudlca 

|.<-olillxiii<. ulHicia labui |*lirinl Ir At- 
llku dideli pelnai, ne* rudla bus per- 
dirbimui nulys naujo Itandlmo "FM»- 
TATIl »X".
Rudis.

Knnjkh; rudi iAtyrė geria uiti Fnv. 
Valai. Inžinieriui. Itudia neša nūn 
IG.H III auvir* tS2.ddd.dd Mito l<*n«.

Kudies |>< rdirbiuiua utiSeta inuUun 
neirti IS.dd l.dluM. Rok ik* Jani rud| tik 
1*4. * I k**uii*unijai Milkų itr>n<* |*el-
r»«* liana nuo i**nn. Vienok ilHuryl-*- 
rudk-u mda 11.•<*<>.•# nuo tono ir fili u- 
Iriau. Taa nikldu mlIžlnMkna p*-lnux 
Al**x kotupunljoa kėrinink*m*«.

400', peilio | metus.
Ft įtrikiiM Jrvnrbmina perdirbimui 

loiiŲ | 4*ba»a. I lueiua futalkaa )*er- 
<liri*x n*i<* aa.aoa iki Mtvlt* idd.ddd to
nų. Mkuitunt. knd vlan rudla ne* lik 
I «» »«*.•• rt>ao |*<lno nuo tono, 
•neina utliku |h> | i .ooa.a»n ou. 
Ibi.'f Ir dauginti.

Šerai labai ptgy
iMbur paraiduoda 

tarų. ViMlail nieku* 
rų pirkti. Perkant 
♦««.<•« vert i-a Aėrų —
mon kartu. I*rrferred tarai yra l*ir- 
luaa Mortrcėluu unt kompaaljua turte 
Ir nito dienen lArašytuo nešu *9 pni- 
no. i'oninion šėral n<» d‘de||ua dlvl- 
dendua.

tni |

l«aakutlB«-
n.'bnt4ia Mų bi- 
ut •!&.•• sauna 
l‘ref«rrrd Ir <'om-

dalia

Chicago. IU.
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