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NORĖJUSI PAPIRKTI BU
VUSĮ KARALIŲ.

9

Taikos Sutarties
Tam tikštai) įsteigti valstijose Karalienė siutusi didelius 

pinigus.

Kita Vokiečių Armija Briaujasi 
Lietuvon

*

ATMF8TA PA8IULYMAI 
PREZIDENTO IR SENA

TORIAUS LODGE.

Gal sekanti sesija aptars tai
kos sutartį.

Washington, lapkr. 2(1.—Va
kar senatas ne|ad virtino tai
kos sutarties ir užilarė savo 
sĮs*cijalę sesijų.

Reiškia, taikos sutartį su 
Vokietija senatas atmetė ii 
daluir nožinia kaip taros pn-i- 
Imigti tas klausimas.

Po atmetimo sutartie* *<-n.-:- 
torius Izalge |taduvė senatui 
r< zeditiriją. jog ir be j ripaži- 
tiiuio sutarties taqi Suv. \ >il- 
stijų ir Vokietijos pa*k<*|bu:. 
imi taika.

Rezoliuciją M*nntas I-;* jokių 
svarstymų |tnve<iė užsienių 
roiknlų komitetui.

Paminėta rez<»liui-ij.i s.tia- 
tui bus stigrųžinla tik -<i>ir<n- 
kus jam pHpmstoii sc-ijon. 
gruodžio 1 dienų.

Niekais nuėjo visas (tartas.

Taikos sutartis atmestu ti-* 
siog kaip stovi, kaipo netin
kanti Suv. Valstijų reikalams.
Su sutartimi, suprantama, at-i 
iiM*sta ir tautų sąjungos stiliui-1 
nymas.

Senatorius l-AMlge |m» viskam 
atsiliks*, jog sutarti? ;mlaid<~ 
ta. Sakė, kitokio išėjimo nebu
sią. kaip tik Suv. Valstijom* 
jiaduryti atskiriu taikų su Vo
kietija.

Per kelis mėnesius senatas 
ilnrharosi sutarties reikalais. 
Ir štai Šiandie kokios |iasek- 
nM’*s.

Da kartu balsuota.

Vnknr senatas du kartu 
IKilsavo tuikos sutarties rei-

Įkalė. Pirmiausia balsuota 
natoriaus Issige sumanymas— 
i priimti sutartį su visomis jo’ 
(Hiduotomis (lasnrgomis. Su- 

Į manymas atmestas 51 Įtaisu 
[prieš 41.

Paskui M-natorius Vndęr- 
jwood (msiulė sutartį pritarti 
tai|>. kaip ji yra originale. 52 
luilsais prieš 38 sumanymą* 
a t motas.I

I Po šitų ne|iavykimų |mi<Iiio- 
ta siiinanymas visai n<*|>atvit 

Įtinti sutarties. Ir šitas suma

nymas priimtas. Nei viena pu
sė nesipriešino. Sutartis p:i<lė- 

Įtn.
| Po to tuojaus senatas n’ihal- 
savo pert mukti sesijų.

Kiti kitus kaltina.

Dalmr seka ginčai, ka.- kai 
• tas už atmetimų taikos sutnr- 
įties. Ibpublikonai kaltitui de- 
įimlįnitus. gj šitie vėl anuos.

Senatorius lxslge saka, jog 
; kalti demokratai, nes jie bal
savo priet paduotas jo pasar- 

|ga». liet tas |mt senatorius ne
pasako. jog jo tos pasargoj bu
tų taippat pragaišinusios tai- 

i kos sutartį.

Gal bus paduota sekančiai 
smijaL

Prezidentas Wilsonas vi**«* 
laikas darliavosi. knd sutartis, 
kaip ji buvo, hutų patvirtinta. 
I'aduryta priešingai.

Daluir lielieka sutartį išnau- 
l jo paduoti sekančiai senato <•- 
j -ūjai. kuri prasidės grucslžio 1 
j d. Tik klausimas, ar prozi<len- 
,tas taip padarys.

Senatorius Ilitchcock nuo- 
inoniauja, kad taip bus. Sako, 
prezidentas (induos sutartį pa
darydama*. kai-kuriuos nusi
leidimus. Ir tn bus patvirtin
ta.

St Loržs. .
“Americnn įbining (’iingre--*’ 

turi čia suvižiavimą. (imi ra il
ty Trust GmiiĮMiny iš Netv 
Yorko atstotas Allvn Walk«*r 
suvažiavime |Mi.-iulė darbui r 
kapitalui padaryti armisticiją 
per sekančia^ 12 mėnesių. Pa
siūlė < laibu i tno laikotarpiu 
nekelti streikų, gi kapitalui— 
nemažinti ulin<ikesėių darbi
ninkams ir prisilaikyti kitų 
darbo sąlygų.

Komisijas valstijose.
Sulig

metų laikotarpiu visose a!-ki ipapirkiiuą. 
riose valstijos!- turėtų bui! 
įsteigtos komisijits. J tas kie, 
mi-ijas turėtų inviti: viena--' 
darlm atstovas, varnas kapita-' 
lo, vienas valstijos ir du pub ' 

' likos.
Tos komisijos turėtų nusta

tyti reikiamus užmitkesčiu* ir 
išrišti visokius pakilusiu- n<*- 
susi pratimas.

Pagalinus turėtų but viena 
visai šaliai nugščiausi<iji mici- 

•'.j generolus. ‘ !*,na,A k‘««isija. katra atskiriu
i _ . , . . . valstijų komisijų nutarimus

Taippat praii!*sa. jog |»r»es;. . . '
. * , ’ . . . . iturotų patvirtinti arba mitai-

|mt Omsko pa<*mimų tenai 
sikesintn prieš admirolo Kol-I - 
čako gyvybę.

| admirolų buvo |Miiiesta 
rankinių granatų. Jis išlikęs 
sveikas, liet 6 kareiviai žuvę 
ir 12 kitų sužeista.

Bolševikai sakosi

Revoliucijų buvo pakėlęs 
fen. Gaida. _______ %

Washin<ton. lapkr. 20.
Gauta žinių, jog numalšint.i 

, revoliucija Vlailivostoke.
Tvirtinama, jog revoliuciją 

|huvo juikėlęs rekų-slovnkų va- 
įtins gen. Gaida.

Pasekmėje jiats Gania jm 
žeistas ir jMsidavė su kelioli
ka savo oficierų. Sakoma, jis 

>su savo oficierais busiąs de
portuotas. Nežinia kur pranv- 

, kę visi nariai vahlžios. kntni 
buvo suorganizuota Gaidos.

Sukiliim* dalyvavo apie L- 
44MI kareivių, iš jų apie I.OttO 

suimta.
Sužeistas vienas ameriko

niškas jurininkas.

NORĖTA NUŽUDYTI ADUI
KOLAS K0L6AKAS.

Bolševikai paėmė Rungą.

(mėmę • 
miestą Kurską pietuose nuo 
(Iriolo.

Bolševikai paimdami To- 
Itolską. Isliim. Petropavlovską 
ir Omską |*slrnug nelaisvėn i 
ĮiMvmę 2K.(NIU kareivių, inėmus i 
l.tKNi oficierų.

UiPUOLE RADIKALŲ 
OFISĄ

Cincinnati, O., lapkr. 9(1.— 
Trys šimtai Amerikoniško 
lx*gijono narių, vedamų savo 
viršininkų (oficierų), užpuolė 
čia socijalistų partijos ofisą.

Keli šimtai svarų raštų iš 
ofiso išmesta gatvėn ir smle- 
ginta.

*•“!

Latviai sustiprėjo; Vokiečiai 
kraustosi ii Mintaujos

CopeahAfen. lapkr. 211. • — 
Vokiečių kariuomenė šiauri
niam Kurše ir Tukume gul
dai i do nuo kariuomenės, esan
čios Mintaujoje ir )»ietvakari- 
niam Kurše, anot pranešimo iš 
Rygos vietos latvių spaudos 
biurui.

Ijitviai paėmė Kenimerii. 
tie- Rygos užlaja, ir kelias ki
tas vietas sukoncentruotam 
fror.te. kurs vienoj vietoj yni 
tik uz 6 mylių nuo Mintaujos 

Vokiečiai apleidžia Mintauja.

Mtvių laikraščiai praneša, 
jog vokiečiai evakuoja Min-

i ta uja ir pagauti pasiauta* 
bėga j Prūsijos parabelius.

Liepojos fronte vokiečiai 
buvo (Mreikalavę latvių ati
duoti Liepoją. Vietoje to lat
viai pradėjo ofensyvų prie? vo
kiečiu* ir stumia juos atgal.

Tenai latviai įveikė vokie
čius ir paėmė Gronin. Vokie
čiai atsimetė j Prekulnę. Pa
sitraukdami jie paskui 
viską Mėgina ir naikina.

*avc

SUAREtTAVO 26 RADI
KALUS.

Hartford, Conn.. lanki. 20. 
—Čia *uaratuota 26 radikn 
lai. Tarp anų yra viena mote
riškė. I'žgrobta daug visokių 
rtl?1ų.

Vienna. lapkr. 2<». Vbdo- 
laikia.-lis Die Morgen ;-n< 
neša, jog Rumunijos karalienė 
buvus aplankius Šveicarijoje' 
buvusį Au>trijos-rngarij<i- im 
|M-ratorių Karoli.

K.-tralivnč jam (lasiuliisi o- 
1 ficijaliai atsi-akyti karuli i**' 
sosto rngarijoji*. Ir tni su 
tikslu I ngariją sujungi: -u 
Rumunija. (Nilaiknnt tik vi r.i 
jiaslarosios sostą, 

j Sakoma, karalienė u?. 
I itvii-iam karaliui siutusi 

sumanymo, vienvrtų [dėlių- pinigus, vadinasi

lai 
di-

NEŽINIA KUR APSIVER 
ČIANTI YUDENICO 

DUKTĖ

Copct’liagvii. lapkr. Telegramų i- Kauno Lietuvių
Tel’-ynift! A^cntiirai |iaduodii iš Taunigės ia*|iatvirtinių ži
nią. j< g l.i<*1ti\on briaujasi nauja vokiis-ių armija.

Tą .’ir.aiją sudaro .'Mi.tNNi kareivių, inėmus pulkininko lx»t- 
ton Vorbvt-k buvusįjį Apriko- kariumm-nę.

Armija mi savimi turi 4<tu šarvuotų automobilių. Jau |»e- 
roju-i iš Mažosios Lietuvos Didžiojoti Lietuvon.

I’ra nešime akmmt. j<»g vokiečiai m.-iršuoją tiesiog ant 
šinulių.

Hindenburgas Kaltina Pačius 
Vokiečius

Londonas, lapkr. ‘Jo. Gen. 
Yihlcniėo atstovas čionai, gen.; 

i I hilirian-k ii.
gen. 
pinęs savo dūk

Jo
a|»sivedžiu-i 
šitas žuvę* 
čiais. <«i jo

Ylldcllič-

dūki"

R adiklis i darbininkus
“NationalAssoria- 

•.i<m” prvr.identa* Taylor savo 
telegramoje* su važia vi man |»a- 
žvmėjo. jog darbininkų unijo- 
įsteigtos <loraia ir sąžiningai* 
|Munatais. Ib-t šiandie jas ap
nyko radikalis. elementą • ir 
v.il<lo tikmi autokratiniai.

Taip. sako, šiundie yra il
su anglekasių organizacija. 
Radikalai viršininkui stnto to
kius nugštus rri kala vi mus. 
kad t uoiui kėsinamasi m* prieš 
anglekasvk!ų savininkus. Ia*t 
prieš (Mirių visuomenę. Tai tie
siog prasižengimas.

1 . ------------------ 1--------------------

GANA TUMIŲ KALBŲ
TARTBOSK

Waahin<ten. lapkr. 20.—Aa- 
lies kuro administratorius Dr. 
Garfiehl vakar buvo sušaukęs 
konfervncijon anglekasių at
stovus ir angiekasvklų opera 
torius, katrie čia veiia taryta* 
ir nesuranda priemonių susi
taikinti.

Dr. Garfield vieniems ir ki
tiems mandagiai pranešt'-, knd 
jie kuoveikiaus taikintus). 
Nes dabartinis stovis dėl nn 
glių trukumo nepakenčiama*.

Kuro administratorius pažy
mėjo. jog šalie* vvriausyla* 
pareiga rupintic.- visuomen'.- 
reikalais. Vi>i »ccnė turi ».< 
rėti anglių. Ir jei trumpu lei

UŽ PRALAIMĖJIMUS. , Kalba už nardančių laivių
Taip bent sako von Hinden-I veikimų.

burg. Sulig von Hindeiihurgo liu-
--------- dymo |uisii<s|o, jog vokiečiai 

. Berlynas. I kr. 26. Ana karo pralaimėjo dėl pakilusių 

■ nesutikimų namie. Jei ne tas. 
r sakė ji-. vokiečių armijoms 

Liutaidorffiii nu-ineluitų buvęs baisus skaitlio- 
Imvu-io Reichstago i

Berlynas. | kr. 2‘
jo* dieną p.-igali:ui> (atvyko field- 

maršalui von llind<*nhiirgiii i 
generolui 
važiuoti 
bastau ir tenai (adiudyti prieš 
naci jonulio <i»-i rinkimo 
kum'tetų npie buvusių 

Vietos nmiuirrltislui 
Ii turizmo šalininkais 
nauįas <‘ 
siu neleisti 
Reichstago bustan.

T«*ėinus
Misteri* (Kiškeliu*. jog tokio* 
demonstracijos yra draudžia
mos ir prieš tai Ims pavarto 
tos aštrios priemonės. 

I ililldenbltrgų >11 l.udrlidolf 
•jtu Reichstago loistan liulydė- 
•jo Imrys raitelių. Plie luisto 
luivo sutraukta daug kuriuo šilini* 
m-nės su ktilkasvaidžiuis 
raukim’ mi- granatomis. 

Visgi važiuojant llimb-n- 
burgui pašalinėse gatvėse ir 
priešais Reichstago luistą bu- 
Vo susirinkusios skaitlingo- 
žmonių minios. Žmonės ramiai 
užsilaikė. Ib-t šauksmui 
* Ibs-li llindetiburg!“ nebuvo 
galo. Girdėjosi šauksmų ir 
prieš militarizirą.

Karė nevykusi pradžioje.

Kalls-damas prieš subkoinite-
tarp kit kietijų ir. nliAnai, apie vi*- 

ži k’*
ItenistorfT j tai nieko neat- 

’.'iikė, kaip,, gudrus diploma
tas. Itei (uisitiiikiiu progai ji* 
jam. Im- aIh-jonės. užvažiuos.

pranešt*, 
nug >iKiiii- 

r> likimu, 
i karės Imvo 

vienu oficierit.
>ii vokie- 
pri'ilikii'i 
]at bo|.-e-

pi«
SII
karėj,, 
žmona

Kusi joje ir patekusi 
vikų valdžia.

Gen. Dobrianskii 
:uonė-. jog ligšiol 
ianti nužudytu už

veikiam prieš Isilševiku*.

yra nuo* 
jinai bu
jos tėvoI

I

I

8UGRYŽ TAIKOS KONFE
RENCIJOS AT 

STOVAI.

Madridu, Ispanija. lapkr. 
20. — Tetuane. rytuose nuo 
Tnngier, sulig karos teismo 
nusprendimo nugalabinta *J1 
Morokkos gyventojas už nu
žudymų savo oficierų tarnau
jant Is]Minij<»s kariuomeA-ji*.

I

kių. katros užtikrins visuome
nę. jog ta turi turėti reikalin
go kuro.

Administratorius pasakė 
' kml vyriaiisylu* nei vienai kal- 
’ mi pusei neleis išnamloti vi 
suomenę. neleis pelno daryt: 
su skriauda visuomenės.

Anglekasini turi gauti tei
singą atlyginimų, liet toki, 
knd tas m-padantų skriaudo- 
visuomenei.

Pasakė, jog anglekasių n*h 
ikalavimas- 60 nuoš. <langiim 
užniokestieo. neteisingas. Ii 
jei pagaliau* bus |Mularyta 
snntanė, tą santarvę pirmini:* 

(turės patvirtinti vyrian-yk'*. 
Vyriausylužiurės. kad js-riug- 
šta unglckasiains užmok**stis 
nepaliestų vi.-uomenės kišenių, 

p-, tad palakė, ką
vyriausybė ma?'» apie tuos ne

i ku operatoriai su sngleka>'»ii> sutikimus angleknsyklose. Ir. 
nepadarys triko*, turnvt vy rodo*, tn turėtų užtekti vi<- 

I rinii«yhė imsis priemonių to niems ir kitiems.

Pat

20. - Ang- 
S. Val-lije 
konfere.t i 
Reikalnuj*i

Paryžius, lapkr.
<lijf»H vyriausy.la* 
i atstovams taiko* 
joje indavė notų.

’ kuoveikiaue anglų įguloms 
vesti garlaivį Impemtor 

■ kitu* <li«lxiiiliii> vokiečių ; 
hiivius, šiandie at-irnn1 
ėiu* N<-w Yorko uosto.

ir
gar-

n-

i
I

Wachin<ton, lapkr. 2K 
f’ia tiesiog sakoma, jog 
Anglija tų laivų taip laitai 
geidauja, tegu ateina ?r p: -i- 
ima.

Suv. Valstijos tuos di’.-lin- 
vokiečių garlaivius New Y<*- 
ko uoste sulaikė todėl. kml 
Anglija Vokietijos uostuose 
užgrobė daugelį amerikonišku 
žibalinių (ktlbilinių) laivų. Ir 
tai padarė tik todėl. k««! Ii- 
laivai turėjo vokiškas vrlia- 
vas.

ORAS

jei 
pa-

LAPKRIČIO 20. 1919 M

Chicago. . šiandie gružu* 
oras; rytoj gal Įvyk* atmaina; 
kiek šilčiau.

iresnis pri<*šiniiikiis.
Hindenburgas pateisino nar

dančių laivių veikimų. Jis sa
kė. .jog kitokio išėjimo vokie
čiams nebuvo, kaip tik palvis- 
,i darban nardančias laiv<**.

Talkininkai naudojosi Ainr- 
11 riko- amunicija. Talkininkai 

blokavo Vokietijas pnkraš- 
šalies apginimo mi- ėius. laidu marino moteris ir 

vaikus. Prieš tai vienatinė 
priemonė buvo tik nardančių 
laivių veikimas.

Ludendorff įžeidė BernrtorffA.

Siibkomitcta* 11 indenbur- 
gui |Ki<lavė raštu šešis klau- 

ir pageidavo, kad field- 
ir nuiršulas į kelias dienas taip

jau raštu atsakytų.
Subkomitcto |iirinininkas 

Gothein junlėkojo fieblinarša- 
lui iiž jo at-ibiiikymą liudy
ti. iiž jo geruosius norus.

Pa*kui bu*-,-, išklnusinėja- 
ma» gen. Link*iidorffas. Aitas 
kalbėdama,! įžei<|ė buvusį Suv. 
V aisti jose ambasadorių ven 
lh*rnstorffų. Sakė, jog amlia- 
-adorius blogai informavęs 

įvyriuusyla* apie Suv. Valstijų 
apie atsiiM-šimų į Vyr-

-iih- 
ka n;. 
mi mi- 

pienavo1 |j
• h-mmistmcija* sn*tik-[
:‘‘*ti abiejų generolu *

o

I

tą von llindeiilmi-gli* 
k<> |uiMikė:
“Aš absoliučia) tikrai 

nau. jog nei gyveiitojni. 
kaiz«*ri». n<*i pati vyrinu-ylH- 
taniorojo buvusio,, karos. Ne* 
vyriau-ylH*i g«-riau kaip kit
kam buvo žiiiuinn bai-iai slin
ki Vokietijie* (Minirijii karėje 
prieš talkininkus.**

Vokiet ijo* 
rūmas, -,-ikė 
buvo kiliai ii<-|tahinku- 
k--irč. pradžių*. Reikia 
jai |ialikti nu-pręsti. 
Vokietijai n<*pavyk«» -u 
ka palaikyti taiką Eun»|Mij!-.

“Jeigu niililariiiiai autori
tetai pa-iruošč galim*m |Mt- 
l ilti k.-irčn”, sakė llimbnlmr- 
ga-. “tai buvn vientik atli-j 
k ima* savo pareigų tauto* 
.rtilę-niu. Jei hutų huvu* 'te 
FiX •••'. pM I Įl l.iimgn- -1IMKIM1I 
-imas ir bendras veikimas 
armijo- -u liku-iai* namie 
žmonėmis, timmrt mc* butu- 

jin<*m laimėję karę.“

aj»>iginim<t *tip- 
ficklmaršalas. 

iš ;»iit 
i-tori- 
kodėl 

jioliti-

DIDĖJA D* ANNUNZIO
ARNU A.

Fiume, lapkr. JO. — Po d’ 
Aununzio apsilankymo į Da1- 
nuitijos miestų Žara, jo mHi- 

, tarinės spėkos kaip sausže- 
|inyj. taip jūrėse, žymiai padi
dėjo. šiandie jo armijoje įan 
gali Imt apie .* 
ir jurininkų.

I

•d

i

4

541.(1(16 kareirrtj *•« 
!

---------------

Gelsingforsas, lapkr. 17 
(suvėlinta). — čia pranešta, 
jog 20.000 gen. Yudeničo ka
reivių perėjo bolševikų pusėn.
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“DRAUGAS”
IJTHVAMIAM' DAILY FIUKN» 

PaMHml Deli, Eun-pl SurnUy* hjr 
im.U'GAS PI HI.ISII1NG CO.. Iiw.. 
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TERMS OF SI UNCniPTIOM 
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Prenumerata mok imt lAknltin Mi
kus skaitom nuo ufcuraftyti <> «|i> n<«» n«- 
nuo Naujų Motu. Norint peru alnvtl 
adresą visada reikia prisiųsti Ir k< na m 
virinus. I'inijrit *rri»ii.in • io«tl !j«r- 
knnl kratoje ar ci|>i<»<- "Mmiey or- 
der" arta Id.-dunt plnicua j regia- 
iru otų lalkką.

“Draugas” PubEshing Co. 
1800 W. 46th St Chicago, IIL 
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LIETUVOS DELEGACIJA 

AMERIKAI.

Iš privačių sultinių teko 
patirti, kad naujoji Lietuvos 

-eleg.icija j Ameriką susid«* 
a š š.ų asmenų: Advokatu.' 

Jonas Vileišis, buvę> finan-ų 
ministrą* ftleževyčiaua kabi
nete, pulkininkas žndeik**, 
trečias kun. Jonus Žilius, ii 
ketvirtas arba kun. J. i-linkai
tis arlia advokatas Bizaus
kas, kuris buvo Londone 
tu vos atstovu.

dnro kų nors kenksminga A- 
merikai.

Prieš Amerikai įstosiant į 
didžiųjų karę socijalistai Clii- 
cagoje ir kitur danė surinki
mus, kuriuose visaip išniekino 
šios šalies valdžių, išnešė 
pntri jot iškas rezoliucijas 
pasirašė lietuviais.

I Nuo 1916 ir 1917 metų
cijalistų (Hilitika persimainė, 
liet jų pasėtoji sėkla sudygo 
ir užaugo. Tautai tenka kar
tųjį jos vaisiai. Soeijalidams 
pirm poros metų rūpėjo at
pratinti žmones nuo tautybės. 
Du bar didelė socijalistų dalis 
ir pati persiima tautylie. Kol 
jie Imvo tuutybės priešais, tol 
jie gundė savo jmsrkėjus prie 
darbų konkinneių tautos gar
bei.

; Dubur socijalfetai-liaudinin- 
kai jau labai patrijotiškai 
kaliui apie tėvynę ir tautos 
reikalų aprūpinimų. Daugelis 
tų (Kinų spraudžiasi į Lietuvos 
ministrus. Mus tauta, kaip 
geraŠinlis sodietis, tiki gra
žiais žodžiais ir uorei kiliau ja 
iš tų |M>nų nei atidirbti tų kų 
ji,, taip nesenai sugadino. Te- 
čiaii< jie turėtų čionai Ame
rikoje ir kitur atitaisyti lie
tuvių vardu grožyls; ir gry- 
nylię. kurių jie sugadino savo 
netikusiomis* rezoliucijomis.

Jie tas rezoliucijas jau už- 
miišo. ta-t Amerikiečiai jas at
simena, kada kas nors jiems 
lietuvius šmeižia, o šmeižikai 
neužmiršo nei neužmirš, nes 
jos iienis palengvina išnie
kinti mus.

Didžiausia Lietuviu 
Mokykla Amer koje.

Lie-

Amerikos Kova 
Anarchintais

SU

dar kovoja su 
nuliųstu dėl a-

priežastis y ra

Suvienytų Valstijų agentai 
paskutiniu laiku ėmė gana 
uoliai žvejoti tuos, kurie ren
gėsi nuversti šitos šalies val
džių ir įvesti savotiškų. Kra
tosi ir suėmimai daugiausiai 
įvyksta rytuose. Daugelis lie
tuvių ten yra nusiminę. Nors 
jie netik nepataikauja IhiIšc- 
vikams. Int 
jais, tečiaus 
raitų.

Nuliūdima
ta, kad pusklido tarp lietuvių 
gandas, buk visi suimamieji 
anarchistui ir komunistui pu- 
sirodo e*ų arba rusai arlia 
lietuviui. Jei tat butų tiesu, 
tai lietuviams butų nevien di
delė negurlk*, liet ir stambi 
kliūtis neprigulmylxi. Jug ne- 

ėtų Suvienytos Valstijos 
palengvinti Deprigulmybę joje 
tiems, kurie bundu gnu utį 
Amerikos valdžių.

Galime pasidžiaugti, kad 
tas paskalas, kuri* mums (iš
darė tiek nuliudlmo, yra ne
teisingas. Atyilžiai peržiūrint 
suimtųjų anarchistų pavardes 
pasirodo lietuvis tik vienus 
Janušmiskis. Ir jo pavardė 
klaidingai garsinamu. Gal dar 
via vienas ar kitas lietuvis 
• A
lailševikus. kurio pavardė 

at ko į sųrnšų. nors ji* ta- 
-uimtns. Anarcliistii 
tik išmalu* mu-

Kiti suimtieji yru

:cp 

P’

*ų tautus, 
nelietuviai.

Mų* priešai nepraleidžian- 
tieji nei vienos progo* darkyti 
mų* tautos garlię. pasinaudo
ja šita a rėžtų proga, knd 
mums užkenktų. Priešų tiks
las pasiseka gana lengvai 
dėlto, kad musų tautos išsi
gimėliai mėgsta pažymėti sa
vo lietuviškumų, kuomet jie

Neturime pilno .surašo lie
tuviškų mokyklų Amerikoje, 
bet išrodo, kad didžiausia y- 
ra 6v. JiiozajMi mokykla Wa- 
terlniryjc, Coun. Joje yra tūk
stantis vaikų ir aštuoniolika 
seserų mokintojų. Tos seserys 
yra gimusio* prancūzė**, bet 
viena yra lietuvaitė, ir viena 
išmokusi lietuviškai prancū
zė. Jos visos priklauso prie 
ftv. Dvasios kongregacijos.

Pedagogijos Žvilgsniu m«>- 
kykla stovi labai augštai. Ti
kėjimą' ir lietuvių kalba yra 
išguldami lietuviškai, kaip ir 
kitos** mokyklose. Prie to dar- 
lio seserims padeda ir vieti
nis vargoninkas, gabus muzi
kus ir šiaip gražiai išlavintas 
žmogus.

Mokykla prasidėjo l!»06 m. 
-u 65 mokiniais. Dar iki šiol 
tel»ėra pirmutinė tos mokyk
los vedėju Sesuo Marija Ber
nardina. Mokinių skaičius taip 
urnai didėja. ka<l jiarapija ne
suskumba statyti naujas trio- 
Ims jai. Ir senoji liažnyčia ta- 
Ito išversta į mokyklų ir nau

dėtoje pnstutytoji muro 
Mokykla veikiai pasirodė |ier-| 
mažos. Prieš vakacijas buvo 
4a».% -- - -   ---

vi-ų 
naiviai ir 567 mergaitės, iš 
viso 985 mokiniai.

Aplinkinių lūšnų savininkai 
reikalauja už jas trigubų 
kiiinų. nes žino, kad mokyk
la turė* pirkti ta* lūšnas.

Ypatingai malonu buvo 
žiūrėti inėju* į paskutinį aš
tuntąjį skyrių. Jame yra npie 
70 liernaičių ir mergaičių. 
Tat reiškia, kad tos jaunos 
lietuvių a t žalo, brangina mo
kslų ne iš prierarto*, o iŠ j- 
sitikinimo. Connecficuto val
stijoje priverstini yra pirmie
ji š«ši skyriai. Paskutiniai 
du (įkyriai yra pilni lx« prie 
v tirtus. Diduma lūs gražius 
aunuomenė* svajoja eiti aug

ėlesnius mokslus.
Galima tikėtis, kad tų sva

jonę daugelis išpildys. Teko

Kada 1 Jetuvos valdžia auta- rėmė. IVashington'o statistikos 
rė juirduoti lietuviams aineri- gražiausi ]ialiudijimų teikia lic- 
kiečiams už vienų milijonų Vai- tuviams jųjų dalyvavimo di- 
stybės lamų ir atsikreipė į mus, džioje 1 u. eje už pasaulio laisvę 
visi supratome, kad štai atėjo ir demokratiją. Kiekvienas lie- 

. dalia r laikas nuima panalyti, tuvis, pirkdamas bondsus, troš
kuti mes netik žodžiais, bet ir ko pamatyti taip-gi savo tėvy- 
darliais remiame Lietuvos vai- nę laisvų ir demokratingų. Tas 
džių ir musų brangiųjų tėvynę jojo troškimas išsipildė. Nukri- 
toje smarkioje ir baisioje kovo- to retčžiai, kuriais buvo sukaus 
je už josios laisvę ir neprikišu- tvta Lietuva. Bet dar ne galas 
somybę. Mes, tiesa, renkam au- josios vargams ir kentėjimams, 
kas, rengiame laisvės savaites, Nauja kova prasidėjo su kai- 
reiniatne Lietuvos llaudonųjį mynais—už tėvynės laisvę. 
Kražių, organizuojame Liuosy- Narsioji Lietuve* kariuomenė 
bės Sargus lx*t rimtai pažiu- nuosekliai įveikia avo prie- 
riję į visų savo atliktųjį darlių. šus, priverzdama atkreipti d<»- 
turi-sitne prisipažinti, knd tnip ma i snvo jiariaekinius Anrii- 

i nedaug esame padarę ligšiolini jos Amerikos ir kitų viešpatį- 
savo tėvynei, taip mažų tik jų, kurios siunčia savo misijas 
priedermės dalelę esame išpil- į Lietuvų. Neviena šalis neįgijo 
dę link josios G ramiu darėsi, nepriklausomybės lengvai, liet 
kiniu prezidentas Smetona, mu- tik smarkia kova, tas pats ir 
su didžiausias tėvynainis dė-. Lietuvai lemta. Niekas mums 
kojo li<*tuviuins-anK*rikiečiuiiis 
už jųjų teikiamų ]«agvll»ų tėvy
nei. josios taip sunkiose ve
ninio valandose. Be abejo, kiek
vienas musų turėjome jausties. jaunų krūtinių, liet trūksta jai 
kad mes neužsitarnaujatn tos ginklų, trūksta pinigų. 
|uidėkos, kad musų duosnuinas 
taip buvo nežymus pasišv«*nti- 
mus taip buvo mažas, kad susi- 

. graudinę ir mušdamiesi į kru
tinę turėtume tarti savo šir
dyje. kad jeigu iki šioliui ne|>a- 
rodėua* tos tikrosios savo tėvv-* . *m s meilės, kokia turi degti (Tani tikslui kiekviena kolonija, 
kiekvieno tėvynainio krutinėję, 'neatidėliodaiua, privalo sutver
tai dar yra laikas tai parodyti, ti paskolos komitetų, kuris su- 

feiiindie Lietuva ne šimtų, ne sinvšių su Ekzekutyviu Komi- 
lukstančių reikalauju kovoje tetų \Vashingtone. D. C. reikale 
už savo buvį, Im-i milijonų! Tie' 
keli šimtai tūkstančių, kuriuos 
sudėjome nuo pradžios didžio 
sios karės, nedaug reiškia, tai:

nepasiūlys laisvės, l*t mes im
tys turime jų iškovoti. Toje ko
voje Lietuvai netruksią žmo
nių, netrūksta pasišventusių

Užtat šventa yra musų jiarei- 
ga jiarcmti Lietuvos valstybės j 
paskolų. Kiekvienas lietuvis, m 
kurio krutinėję neužgeso tėvy
nės meilė, kiekviena šcimyiui. B 
draugija, organizacija privalo ■ 
įgyti Lietuvos valstyliės Išmuš. I

kvitų, knygelių ir reikalingų 
ženklelių. Didesnės kolonijos, 
kaip Chicaga, turčių pa>eknn li
goniam <1

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
• •

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

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos laetnvių Tautinė Tarylia priėmė 
sekančių rezoliucijų šiame reikale Lnpk. 5 d.. Pittsbunrhe.

“Amerikos Lietuvių Taryba pripasįste ir apsiima remti -sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovė* sukėli
me $1000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5^ nuoė.”

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDTKIME SAVU PRIEDERMES 
PIR’IME LIETUVOS BONUS!

Visus pinigus nereikia dalmr inešti. Dabar jierkant hunų
$50.00 reikia ininokėti nemažiau $5.00 $100.00 ” •*

$500.00 ” »» * »» $50.(X) >1000.00 ” **
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikacijų prisiųsk tuojau* su rvikjingu mokes

čiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas* kad savo priedermę išpildei.

” $10.00 
” $100.00

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TR2M0NT ST. BOSTON. MASS.

. ir su šiuo laišku prisiunčiu

II

S

i

*

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $...

pirmų mokestį $.........................
Lai gyvuoja Lietuva]

Mano vardus ...........................
Gatvė..............................................
Miestą^..........................................

HUi»nuiii3i.ii3Bzn»iii»inni»n
učių įgarsimi «uu|m» lietuvių

larbui suorganizuoti *r “taikyti *v.
tik keli lašai iųa«je. J .'i vaizdin-' Cent ralius komitetus kurie Ini >»išias už Lietuvos karaiviųsie-
kime, kų reiškia įsikūrimas 
Vaistyta’*.* šalyje taip išterioto- 
je ir išnaikintoje jienkių metų 
žiauraus karo. Jeigu įsikuria 
naujos šeimynos gyvenimas, 
kiek tui ru|M*čjų, kiek reikalin
ga įvairių padarų, kų-gi Išsa
kyti apie šalies sutvarkymų, 
ypač, kuomet ta**itvarkant tuo 
pačiu laiku reikia vesti smar
kių kovų su visokiais priešais 

' už josios laisvę ir nepriklauso
mybę. Aišku tat. kad čia ne tūk
stančiai yra reikalingi. Ik-t mi
lijonai.

Amerikos Lietuvių Tary
tai tui suprato. Savo susiva
žiavime lapkričio 4 ir 5 d., š. 
m.. Pittsburgh’e. l’a.. apsvar- 
sčius paskolos reikalų, pavez- 
dama tų darlių Ekzekutvviam 
Komitetui, nutarė kreipties j 
Lietuvos vabižių su prašymu 
IHididinti tų paskolų keliais mi
lijonais. Ištiesų. prakilnus tai 
žingsnis. Kelių milijonų lamų ’tautiškai-krikščioniškumis drau 

išpanlavimas Amerikos lietu-’gi" 
viiims. tai nėra didelis jųjų ap- 

'sunkinima.'. Amcrikie<>iai tų ga- pinu 
Ii padaryti. Atsiminkime tik juj 
įlenkiąs Amerikos valstybes vardus. pavardes ir ūdra- 
jiask'dns ir kaip lietuviai jas s

MU vietinio klebono paęašu.

tų pageliu lokaliems komite
tams ir atliktų visus reikalus 
su Ekzekutyviu Komitetu. Ti
kimasi, kad ta iiugščiaitsia mu
sų į staiga trumpu laiku atsi
šauks Įiric musų, užtat organi- 

' zuokimės, rengiamės prie * to 
Į Švento ir prakilnaus darbo, 

prie kovos už tėAynės laisvę. 
Amerikos bondsai laimėjo ka
rę, Lietuvos Valstybės lx>nai 
jiergalės musų priešus ir užtik
rins Lietuvai laisvę ir nepn- 
klausomybę.

k. ir. a.

L R. L R. SKTR. CHICA 
GOS APSKRIČIO PA

TARIMAI.
1) Rėmėjų skyrių Aaldybų na 

riai su vietinių klelamų pritari- 
I mu lai susitaria su vietinėmis 

gijomis ir liendrai sušaukia vi- 
]mrapijonų susirinkimų 

i “ l’adėkiivonės Dienos” ir 
>urašo liimsnorių aukų-rin-

su.*, ir lai suteikia įgaliojimu*.
J vaikinu ir 491 mergaičių. .............................. .. . . *u '*M,U“,° K,obon,’ P“’?*'“1-
u 964. Dabar vrn 478 ber- l*rz‘uretl vieBOf kle*O(' z*nk- tiem* ar tom» aukų rinkėjoms, 

lūs ir pasirodė, jog pereitame kurie ar kurios, |>er visų savai- 
.mėnesyje tik vienam teko 69 tę (liuosu nuo darl»o laiku) 
punktai, o šiaip vis augščiau rink* aukas Lietuvos Kaudono- 
80.

Taq> kitų vietinės mokyklos 
trukumų yra dar ir tas, kad 
ešerys gyvena ne čia pat prie 
mokyklos.

Geroji mokyklps pusė yra
ta. kad joje nieko neimama iš 
vaikų už mokslų. Tečiau* ta 
geroji pusė priduoda daug 
rūpesčio klebonui, net reikia 
išrasti lėšas kuinu, žiburiui 
ir kitoms butinui reikalin
goms išlaidoms.

Ka* norėtų gauti daugiau apskričiu į lietuviu- klevinis 
žinių apie tą didžiausiųjų utsišaukiinų. lytiškais j klebu- 
lietuvių mokyklų, tas turčių ims iiiahknunų uvbu». u»*s n«4<> 
jM’rskaityti akyvų, puikiai at- kam tų laiškų parašyti. Tame 
spaustų knygutę ”$v. Juozą- atsišaukime klebonų meldžia- 
po lietuvių parapijos Istorija nui. kad * Eadekavunė* Dienų,’ 

aterbury, Cuim., 1919 iu. # lapkričiu 27 d., 1919 m., malu-

| jo Kryžiau? Draugijai, kaipo 

“Kalėdų Dovaną.** Visas su
rinktai aukas vietinio L R. K 
rėmėjų skyriaus valdyba lai 
pasiunčia, kuoveikiausiai į Cen
trų, kad tie pinigai pirm Kale
lių pasiektų Lietuvos Raudono
jo Kry žiaus Draugijų. Kaune.

2) L. R. K. H. skyrių valdy
bos privalo kreipties prie vieti
nių klebonų ir •jiems parodyti 
"Draugo” 264 num.. lapkričio 
S d.. 1919 m., tilpusj Chicagos

las. kurie už musų uiivynės lais
vę bekovodami galvas paguldė. 
Pritaikinti pamokslui prireng
tų žmonos aukoti Lietuvos Ruu- 
dunųjaui Kryžiui “Kalėdų Do
vanas.”

Tuė po jiamaldų visų lietuvių 
didžiausias susirinkimas.Vieti
nis klekinąs susirinkimui vado
vauja. <• L. R. K. rėmėjų sky
riaus užprašyti kulliėtujai j su
sirinkusius brolius ir seseris 
prabila apie reikalų šelpti Lie
tuvų nukomis. Aukų rinkėjos 
bei užrašinėtojai, tinkamu lai
ku lai priima aukas ir užrašinė
ja aukotojų vardus-|iavard< s ir 
gimimo vietas visų tų. kurie 
aukos nemažinus $25.00 iki 
$50.N».

Kurie aukos dolierį—privalo 
gauti guzikėlį ir L. R. K. rėmė 
jo nario teise*. Visi virš daliu
sio aukotojai privalo gauti pa
liudijimus-' ‘ kvitas. ’ ’ Visiems 
aukojusiems nemažinus $25.00, 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Draugija jiagamins gražius 
auksinius ženklelius, kai įsi pa
garbos išreiškimų, už jųjų pra
kilnybę* ir tautos meilę. Tokių 
lalidarių-rėmėjii pavardės bus 
surašytos Į pag.i risis su rašus ir 
tieji surašai Ims išsiuntinėti j 
tas vietas Lietuvoje, kuriose 
aukotojai yra gimę ir augę, kad 
Lietuvos žmonės žinotų kas 
juos didžiausioje nelaimėje šel
pia. Lietuvos mylėtojai! Gera
širdžiai tėvynainiai. nelaukite 
jokių paraginimų. 1x4 dirbkite, 
krutėkite ir Lietuvos gelbėjimo 
darbuose spindėkite kaip Lie
tuvos vilties žvaigždės. Vieni į 
Lietuvos kariuomenę įsirašy
dami, kiti Lietuvos Valstybė* 
bonus pirkdami, vėl kiti Lietu
vos Raudonojo Kryžiau* Drau
gija. remdami drabužiais, au
komis. darbu. Taip pridera elg- 
ties visiems.

Dr. A. K. Rutkauskas.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

LIETUVIŠKOS GAIDOS.

i

F

Draugo Ofise, 1800 W. 4€ St. II.

1. Aokiu liinktnya at>»v II
kn> k lietę

t. eokių llltikmya X«. S mjfv «<1.v*<rai 
i* Ln>iru-'.v

S. Triiu.tua, mtkių iiiukiny* |<a j taniai ar- 
krasral. !•• kniru^ių

<. Arų I .nkiaye. Pianai Jatnv >.a Iš 
4*«m*i»ėa k-■..la

Cti» ??a 1 .•uru.UM-i L'.uvirk' '«k«w. ma ų lininy u u •tf*r*W|| tr lt. Pta-
“ *' - --------------- ‘ “• Vtaai arkcainu tunai

k. Kaina* Pritasliyiaa mokyki* rbarama ..................................................................... kac.
T režsa* aiouita l«. yni- K t» oj uiatfe ..»»i. < borui ....................................... 3ta*.

PardiiA um aubtoa Ptonv.v /.njasu.-ia mnėtaaa, MtygtatUA pMėiauiu*.
t u a. Visk* kas tou»k«j

v. NTOEUS Musical Iastrnments.
10308 Michigaa, Are., Chicago.

.1
kiniutės !*>• f|.64». Kita ■**»' um«n w $• 

L I*«I.I«SS*4**. •*. •«! INTariniu

t

DĖKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON.
LAI JU8U PINIGAI UŽDIRBA 6 PROCENTĄ.

CENTRAL1S BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi- 
tiems gerui žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lie
tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir j visas 

kitan žalis.

TODĖL SIUSKITE DABAR. Neleiskite savo vien

genčiams badauti.

PRISTATIMAS GVARANTUOJAMAS

Kreipk liet i aitu ii kilų nuėstų.

NEPAPRASTA PROGA
Perkantloms art:u, namui Ir ■tatancem, naujua. mea akollnam* 

Piotru* aat Ūkai laarm INjrr*. Be lokiu IkkaAflų.
1'ilBaa Informacija* gulima gauti kna Firnaadk n| n«o 7:3* vnL 

rak. ild • vaL rak, ftv. uJralo parupljlnl-jc avetalnėja, prie SSre place 
ir Aubura avanuc. arba paa Bendrovė* viddj-b*.

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association

Jurgi* 7aka», n 
***7 l uina A

JAU SIUNČIAM!!!

Ceitnb Bestas Lietini Baskas
32-14 CmmSL,

Siųs!Jie per Lietuvių įstaigų

EUROPEAN ANERICAN BUREAU
A. PETRAT1S & CO. Vedėjai

3249 So. Halsted St, Chicago, IU

PKEMMI.il
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Lietuviai Amerikoje.
. ozono, AL. ROSKLOD,JLI*

Lapkričio 11 d. Cicero atlan
kė gerb. kun. J. Petraitis ir pa
sakė gražių jausmingų, pra
kalbų L. Raud. Kryžiaus rėmė
jų reikalais. Gaila, kad negalė
jau girdėti pradžios tokio ind<>- 
maua papasakojimo apie mų* 
tėvynės dabartinį vargų ir kovų 

* su priešais, kurie iš visų pusių 
kėsinasi ant mus tautos gyvy
bės. Kalbant kun. Petraičiui 
apie tuos Lietuvos vargu* ir 
jos kovų, ant daugelio veidų 
matėsi didis snsijaudiiiinm«.

Pertraukoje Imvo aukų rinki
mas. Surinkta ų23£i>*.

Reikia pastebėti, kad, kiek 
patėmijau, tai beveik tie jiatys 
žmonės, kurie visur aukoja, ir 
čia dėjo aukas L. R. Kryžiui. 
Broliai, seserys! Nuo ko, ko, 
lx*t nuo H*lpimo L. R. Kryž. 
nei vienas iš musų netur atsi
sakyti. Atmintinu kad Liet. 
Raud. Kryžius teikia {Migelimj 
Lietuvos kareiviams, kurio, pa
vedę save tėvynei, kovoja su 
jos priešais. Gėda mums, kad 
mes dviejų ar daugiau valau 
dų savu uždarbio—$1—gailė- 
simės {uuiukoti Liet Raud. 
Kryžiui. Mes turim kų valgyti, 
jeigu- netingini gerai užsidir
bant. Dauguma iš musų dau 
ginu negu dolierį išleidžia aut 
nieko ir nesigaili jo. o tuo 
tarpu gailisi 1 dol. paaukoti K 
R. Kryžiui ir palikti jo nariu.

lies M*Kauie manus. Gyvena
me, uaunuuues sulig miujų ma
dų. Kaip 4-nmgu uuių, Kau visi 
lietuviai pasektų “madų,” kud 
visi prisirašytų prie L. Raud. 
Krjsiaus, ir uar štame mė
nesyj, ne, tuujau, ir pasipuoštų 
jo guziKuctais, kurte ua vienas 
aoitens atsetua.

lauu {vesauue madų visiems 
rašyues j io. liauo. ivryziaus 
rėmėjų ssyriu* ir šelpti Kiek 
kas guu. iMvkvienas {sigyKiiiM.* 
žemueij, u pamatysit, Kaip mus 
sveuuiiauuai pagėrus, gi tėvy
nė, Eietuva džiaugsis savo sū
nau ir uukierutus.

J. z.
8I0UX CITY, I0WA.

Lapkričio 9 <L vietiniai lietu
viui turėjo progų linksnuui 
praieisu vsluurų. ių vakarų Hv. 
Kazuiucro Karai, parap. sve
tainėj buvo suvaidinta du pui
ku veikaiiuku: “Draugas'’ ir 
*• Kerštinga meilė.'* Nors lau
ke lijo, teciau publikos susirin
ko daug.

A'iriuiausia vaidinta ‘'Drau
gas.** Tų veikalų vaidinu se
kančios ypatus; A. Jaučia— 
Griovas, D. btasišldenė—Ko- 
nata G no vie nė, A. Balčiūnaitė 
—jų duktė, J. Misunas—Lui- 
gis, senas tarnus, i'u tu vaidin
ta “ Kerštinga meilė.’* Šitų vai
dino sekuuėiuo ypatus: A. Jau
čia—Jonas Užgis, K. Adomo
nienė—Milda Ozgienė, M. Go- 
gobeaė Onytė, IL Tnskeuia— 
Marma, D. NtasiMoenč—Ltud- 
visė Sumlkiutė, A. Gogeli uitas 
—nepažistamas vaikas.

Visi vaidintojai savo roles 
atliko genu. Publika buvo už
ganėdinta, kuri tų išreiškė di
deliu rankų plojimu.

Po vaidinimui deklemavo ei
les p-lė A. Balčiūnaitė. Rn tu» 
programa* ir pasibaigė. Po 
programai prasidėjo šokiai ir 
žaisle*.

Visi pasišokę, pasilinksminę 
grįžo j namu* linksimai šne- 
k’j'ji’V'd’!??’’"

Tarpe Siouxcytierių lietuvių 
viešpatauja meilė ir vienybė. 
Gi kur meilė ir vienybė—ten ir 
galvis.

tingai pageidaujamos.
Whit« kuvo Paryžiuje laike 

pirmųjų devynių mėnesių Tai
kos Konferencijoj ir Prezi
dento Wileono buvo išrinktas 
vienu iš musų atstovų rengia
mojoj Prinkipo konferencijoj. 
Dr. Byan yra atsižymėjęs ka
talikų mokslininkas, ypatingai

REIKALAUJA. REIKALAUJA.

VAIKAI

STATYMO 1.KIBER1A1

STONE & \VEI1STEH

9

9

Lapkr. 9 A Brolių Strumilų 
svetainėje L. Vyčių 8 kp. buvo 
surengus vakarų. Statė scenoj indomaujantis paskutiniaisiais 
lankių aktų, aštuonių atidengi- laikai* soči jai ė n ūs ir ekomi- 
inų istoriškų tragedijų—Živilę, nėmis problemomis ir yra re

daktorių Catliolic Cliarities 
Revietr. Scattergood nuo se
nai indomauja tarptautiško- 
mis problemomis ir laike ka
rės suorganizavo ir buvo pir
muoju riršininkn Raudonųjų 
Kryžiaus Draugiško Rekons
trukcijos skyriaus Prancūzi
joje.

Nemanoma, kati tas
rinėjima* girtų lailševizmų ar
ba jėgas, kurios kovoja su 
bolševizmo Rusijoj, liet jis tu
rės būti bandymas išaiškinti 
Amerikos visuomenei, kokie 
yra faktai musų vyriausybės 
santykiuose su įvairiomis gru
pėmis buvusios Rusijos impe
rijos.

Įvairus paklausimai liečian
tį* tų tyrinėjimų tnri Imti sun- 
čiami šiuo adresu, Leaguc of 
Free Nations Association, 130 
W. 42nd street, New York Ci
ty. Sųjungų bus dėkinga už 
tų medžiagų, kuri tame reika
le hns jai suteikta.

Vaidinimaų pavyko, tik netaiku 
pradėta, nes buvo garsinta, kad 
prauidės 6 vaL, o ištikrųjų pra
sidėjo 7 vai.

Susirgus netikėtai vienai iš 
: rtistų, būtent p-lei Janušaus
kaitei, kuri' turėjo Živilės rolę, 
jos vietų atpildė p-nia Balsienė 
i< A\ <*st Pullniano, kuri, nežiū
rint, kad turėjo trumpų laikų 
mokinties, tečiau gerai savo ro
lę atliko. Kiti visi vaidintojai 
savo roles irgi gerai atliko.

Garbė 8 kuopai, kuri pajiegė 
surengti tokį vakarų ir pastaty
ti scenoj gražų veikalų.

Publikos buvo pilna svetainė. 
Vaidinimo metu užsilaikė ra
miai.

Pelno kuopai liks.
Ten Buvęs.

CICERO, ILL.

I.apkriėio 13 A L. Vyčių 
kp*. laikė savaitinį susirinkimų. 
Susirinkiman atsilankė ir gerb. 
kun. I*. Vaitukaitis, .lo atsilan
kymas visiems nariams {takėlė 
iipĮ. Visi {Misižadėjo dariniu j 
ties, kad išauginus kutijnj 
narių skaitliumi. Kun. P. Vai
tukaitis žadėjo atlankyti kita* 
įminimo draugijas ir ]maiškin-| 

t i tikslų vyčių orgaiiizuKi jos.
Į Ik* alicjonės. Cicero prakilnus 
1 jaunimas prisidės. Tada labiau 

darbiiosiinės tėvynės ir Dažny-* 
ėios naudai.

Tarp kitko reikia pažymėti., 
kad inųs kuopa jau sutarė pa-! 

aukoti ir pasiųsti Centrai! 10 
d<ii. į gen. Žukausko aukso kar
do fondų.

Komisija pranešu, kad ku<>- 
. pos narių paveikslas jau gata
vas.

Kuopa rengia du vakaru 
prieš Kalėdas. Vienas bus pa 
gerbimui buvusių kareivių Suv. 
Vai. kariuomenėj, kita* su vai
dinimu veikalo.

Su lapkričio 19 d. savaitiniai 
susirinkimai lai*, kiek galima, 
sutrumpinti, kad Imtų galima 
šio bei to {tasiniokinti, {ūmi kai- 
lx*ti ar pažaisti.

Gruodžio 3 d. išpuola mėnesi
nis susirinkimas. Visi nariai 
lai nepamiršta atsilankyti. Pa
matysim kuopos veikimų.

Geistina butų, kad visas Či
rena jaunimas stotų {m> vyčių 1 
vėliava ir sykiu darlraotųsi 
tautos ir Bažnyčios labui.

J. K

14

WUliam Allen White, Effl- 
poria Gasette redaktorius, 
Prot. John A. Byan, ii Catho- 
lic Univenity, Washington, 
D. CL, ir J. llenry Scatter- 
xood iš Philadelphijos priė
mė pakvietimų, Icurj jiems 
buvo pasiuntęs Laisvųjų Tau
tų Lygos Sųjnngo* Ekzeku- 
tyvif Komitetas, kad parašyti 
h t oriškų sntrzukų dabartinių 
ir buvusių sentikių musų 
valdžion mi įvairiomi* Bosi
jo* valstybėmis nuo prašali- 
ninio caru laikų. Atsižiūrint 
i tai. kad
ir kontTa-propagandos- yra 
jaučiama- pat-tehetina. neaii 
kuinas visuomenės opinijoj.

dėl propagandos

16 iki 18 metų.
WHITMAN 4 BARNES 

PLAKT

Po valgiui neulmlrilk. kad goriau 
alaa vaiotao tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Pr<Jtabna viaua ncamaguinua 
auvirtklnimo. o ta* roitkia, kad rei
ki* pamėginu vim*. Forsuodama 
po vieno artlokcvrtuo

<y-

CUKRUI 
PABRANGSTANT 

Am ĮHirgabenu daugybė* 
F'nnucncko medau* i < 'hiraga 
ir pat* atvĄ'lunų ypališkai ir 
virtom* priNtaliMŲ į tiatiiu* 
kurie tik prirtiptiic *avo užrat- 
kynuta Taigi nieko nrlnukda- 
mi niųskitr iihtakymu*. Kaina 
ll.HI už ■*> Nvarų ki'iiukii bli
aut daugiau |»arduii*hj pigiau 
Siunčiant laišku* udn*iiokiti'.

Walter Strygos 
Sparta, Mich.

arba dd greitc«ii»o atsakymuW. ttrygu
G. D. P. 0.

Chicago, III.

f

VYIAL
Pasisavinkite saa geresni 

venimų padarydami sa
▼o liuosa laika 

brangių.

Mes turimi suorgaitiituve 
lietuvių skyrių ir reikalauja
me keletu intelegentišku išti
kimų vyrų dirbti *u mumis 
keletu valandų kaadiena. Ar
ba keletu dienų ka* savaitė 
|ier visus metus. Ju* gulite 
atlikti šį darlia laitai lengAui. 
Be atsitraukimo nuo dabarti
niu jūsų užsiėmimu. Geru* 
pelnas, puikus {atkylimas gy
venime.

<y-

maiLUAkui — uanticiii. 
I*mMovu» darbu*, gera uimokertu.

TML STKELTb CO..
W. 4MI1 a a. Manom Mr*.

RUKAUNGt — BJUUC 
KARPĘS O t R LAI.

r*4tl*a* nuo Muk'o i*rietai*> ino 
Ireight kurii).

THE STKIUTN CO..
U. iklli A H. Manuui Mtv

HE IK VI Ibi.l L*ib«n»i dėl Ch< 
mi*k<> 4*rb*> pne

kritiška* ir bepanyvu
Tilvikai. Lų yra dabar ypa-

• iMirbauo <T>a r 
limr Kr,.Imi*

<«im|«an« 1‘ir-t 
"kun V 1

Me« reikalaujami* keliolika 
vaikų musų tavorų ir kituose 
bkyruose prie visokio darbo; 
prityrimas nereikalingas.

(•eros algos išpradžios 
gera proga išsilavinimui 
kienis vaikinus kurie 
gero jHistovaus darbo.

ir 
to- 

icško

SEARS ROEBUCK & C0.
Valandos S:isi iki 4:45 Su

katomis iki piet.
Homan Avė & Arthington St.

REIKALAUJA.

MERGINO* IK MoTEIIlS

vi'INK

ISSHNTIMu 
Ii: 

TAVoisr 
KKYHII'osi:

rniyrimM i* .«OMMitiiiMA

1000 W. 120 Gatve.

CHICAGO, ILL.

MŪRININKAI.

STONE & 1VEBSTEK

WHITMAN & BARNESWHITMAN & BARNES 
PLANTPLANT

1000 W. 120 Gatve.1000 W. 120 Gatve.

CHICAGO, ILL.CHICAGO, ILL.

K A Itl’EN DEKI AI.KARPENDER1AI.

STONE A; UEBNTERSTONE A; U EBNTER

WHITMAN & BARNES 
PLANT

1000 W. 120 Gatve.

CHICAGO, ILL.

VAIKAI 
JAUNI VAIKINAI 

VYRAI.

TAVOKI* SKYRIEOSE 
IR 

iHSlt NTIM<» SKYRIl <»SE

musų Tuvurų ir ls- 
skyriiitisv, pakiuoti. 
Dupildyli musų kus- 

užsakymus. Sverti

|

perui Kali akuilliiioll ? 
E.ili K’ lai Įlinkiai ta-jli: 
moki tint drttk mijaiu.u. Ina *!•

Dirbti 
siuntimų 
Rišti, ir 
tuiiiierių
pniei l |x>st užsakymu* ir I t.

Vietos |Histovi<is. ržniukv.**- 
tis gera pradžiai nepaprastai 
g)*ra proga išsilavinti.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Uždirbk 
’35iki’5O 

į savaitę
KMpejM Ir lErtMMal m mMmh 

jaml rtmiomat. JI* tari moas** va
landų ir lenrr* darbo.

Mn rulim* jua HmokyU M* 4*iOa 
i trumpa laika dfaaoml* *r vakariu* 
ut m ai a ka.**. Spocljalla Ayrl** 
mokinimo aut ai u ramu Poaror m*H-

a
I*'

natiar l»*»»,rft*'oe ir •«?•*r-ra

MASTER SOMK^

190 N. Stote 8tr.

Jnuui Uaiiifuniv, iluiitlij, kulia ar*
jija koacartin* ir *ucMai
Šu**l*n>* kaipo *criauat* kon<-*r:ina
padurvta *uvinnyt<>*a Valr'tjuaa a
i. lanko. Me* galime ja* parūpinti
ougMo arba lemo t*Wu.

Reikalą.uktta kauUu/v. kur) lAotua 
tam dykai.

SEORBI.ta, VITAK MUSIC CO.
1*4* W. 47tb K, CUkogu. III

Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law

IU W. Munror. Cor. < tark 
ItiMmi 12»7. T. t. Centrai 220 

CHK'AGO. II.UNOIN

Gjr.I 3112 S«k 11*1*41*1 Mrvrt 
l'.-H fona** Vard<> 2MO

H
!|

»
I

!
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4
4
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K-
Talelonas l'utlmiB da

DR. W. A. MAJOR 
GI m TOJ .Ak III

CHHU.KGAS
OflMMi lllll MUMlCB* Aw.

Adynoa >:>• Iki f lAryto -— 1 Iki
1 pu pietų — <:!• Iki 3.30 Vakare ( 
NadėUiuul* nuo lt iki 11 lAryto ;

----------------—------------- -

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Iiiini|>. IV < "Hir".
Ik-*. 12214 tt. IV ^.i-mu*

T. I. f«*n.*- i'i*i r** vl4. 
KIMU, «>•«•,»>. I» 

k iudMi: u»nxi~k\i J 
«

Ar
Ar
Ar 

nele*:
Ar nori :-:l.lr«tjtl |*.*|**bs luuaij 

Sk> rlu.NBc;
Me* u.ill'.t'* jum* Mitrikti |.i*tu«u 

virta r*u k<ru i.iokc*. tų tr nėra pru
sa iAalla Vinilu U*.

l'ritiriiHi.'i***. >|Miun:a iu.*k*iuu ali
bi: Jv verte...

SEARS ROEBUCK & C0. 
Valandos S;(M» iki 4:45. Suim
tomis iki pivt. 
Homan & Arthington Street.
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Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS r* CHTRLHGAS 

4712 Na. AUUond Aro.
PMone Prmrr HM?

Cicero Offl-o 
<147 W. 14-tb et 
Pbono Cicere (k 

Keoltire. tja S33* W. M-tM *4.
Phona Prcpoct MII

7

IŠMINTIMI" SKUUJ 
iri*** <l..rl*l4 iom Ir ini'-k titnli: k*** 

iiiernin*^ ir inolert* r<ikalin£<>» «I<1 
pakartam. «ini<*jhu<*. nifliin ir *.*|. 
lavinto p.ircil p<«4 |.;ik*'lit) ir it|*riM 
u^*4k>aiit).

T»

s i 
Tel. Uruvar 7441 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETVV1S UEirnsT.lS 

VaUndor' buo » ryto Oi • rak. 
NedHloiuu papai atitarlma 

47U kO. AkHlJKN D AV1AIL 
*rll 47-lu* Galvė*

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

TAV'Htr NKVItlI .1.
M*rjrin**» ir Kiot.-ria r*u»ir* IC mr- 

tų uinkiiiu. <l< I rekiavlm**. i**-r-iiir<> 
Jlluu ir >ul.<i.yui<> |>.t< imli) iikai«k>'* 
mt) mu i) Tu\..rų Skyrių***

Nf|>apru*l > |4i«u ikallut lumiui.

SEARS ROEBUCK & C0.
Vulun*i> n* Iki 4.4' S’tl.ulutui. 

Iki pict.
Homan Avė. A Arthington St

PAIEŠKO

Paleikuti J*n<* l'uotlriun • put'Bali- 
Clo lt Katu Kodliioa l'lent»* Ap»- 
kričių Aliu) .-uORiati*. Tumi pranta- 
tl ka*l rai>; fuVf* laikk* Ii lactuvoe. 

Ju>*<** Il«-<tn-i .
• M* Giati'j MTw hiouv (Mt loa*.

I

uoti

I.EI BEI.’I A J 
T1H CK E IDAI

WAUHOI .SE VYRAI
PA< KERI Al

Pastovios vietų*. Gero- nl- 
go> pradžiai. Gitu- proga jsi- 
dirhiiuui.

SEARS ROEBUCK & C0.
Valandų- iki 4’43 .Su

imtomis iki ]»i‘ t.
Homan Avė. & Arthington St.
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I
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JOSEPH G HuluN 
Jetuvis Advokatas M NO. LA S Al J. E STitEET

Ojvanituu Tel. HuiuLuldt ti 
Vakaru* 3311 W. J2-nd Strort 

Tel. Ho<kwcll IMI 
CHICAGO. IX

PRANiraTMAS
Dr. M. T. STRJKOL’IS
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PARSIDUODA
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- ir i' p«t 4 ruimu, i Irta 
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I tr lanMUlavoIaa.

I.’* utio {attekėtu*
• •Ui m tLIt'U <’t*
7«a ra.uencra jpleirU Cl.irj.-*
1^4. . ta puikiau ome 
l*t 4l<i ak. * c • i»»* pi*.* 
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Imk. u. tau, sir.

ANT PARDAVIMO.

ina, vi*. H F tuja* atit 
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no* 0l<)Hi tarpai larp 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10*37 kn. Mirtilcun, A 
IGmImmI. ui.

XAlJbMM»x: B Iki • tai
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X

Dr.ABURKE 
(Lietuvis) 

4IM W. Marint Mr.
Ftrtutilte. Praną.

vimjuio ligotui* priima *•* 
Nuo a Iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po ploto 
Nuo C iki H vai. vakar*.

«

S. D. LACHAWICZ
I. U» <*r<*l«*t>ua |. itartlRUfn »• 

HIK. a. ku I».ki4ltt»ut u* kėlu Iireldsiu <•< 
* Mukt o C4an>4 <in f i*u I* ūmi t • ucgajtedimti 

2314 W. 23 PL Chicago, 
TcL < aa*J 31 M.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS |
Tvlelunaa UcKlnler HM |

GYUO VISOKIAS LIGAS

Kampa* W. 11-to* a*tM*

K-

Dr. M. Stupnidd
3109 So. Morgai Street 

CHICAGO, ILUnuta 
T<4r*nM« r*e*H MM

vu* -u .. • .*. u M ryta:
Ik pu pirtį) Iki t v*k. NodSMo- 

tui* nuu *kl * vul. vakaro.

T J. P. W AITCHES

• ATTORNEY AT LAW 
lieti %■* MMMNGMM

j 115* S. Hi nVUTVI.I, AVIŠKI E
CMK AGU.

k. 1
T

mimimiimiiimiiiminuiiuiMNMMM 
linai*! tll Fo AahUnd Rlv. Cbleag* 

Toiofooao Ha, uark*t 1144 

DR. A. A. ROTH)
Kuom gydytojo* Ir chirurgą* 

8p*ctJ«hatoa Muioritkv. VrrlAku 
Vaiku ir Tlos ctroaUkų ligų

< firne. 3»t4 s- Haiatod Si. rbicag* 

Tolvfouo laovor •**!
▼ Al.ANlJAh. 10- H ryto 11 po 

plotu ?—• v*k. NodMiunU* 1S—11 4. 

mi mmiimmiui.. <. ■ nitu uw iuihhun*

i *



CHICAGOJE.
Bell

Brantus Ponai ir Ponia Prenumeratoriai:
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Perdaug jau mieste nelaimių.

B CHICA60S UETImy 
KOLONUy

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise; 1800 W. 40 St.

Ketvirtadienis, lapkr. 20 A., 
šv. Feliksas Vai.

Penktadienis, lapkr. 21 d.. 
šv. Pan. M. atn. Honorijus.

RADIKALAI PRALAIMĖJO 
RINKIMUOSE.

Pakilęs susipratimas gatve
karių darbininkuose.

Gnl vtkariii koiidnldorii 
liuitoi nuimi m'ganixa«-ijtije 
vyko rinkiniai. I'iiilda pn*zi 
įleala-. -ekifbn iit< ir kili vai 
tliuiukai.

Radikaliai gaivalai vedė 
smalkią propagandą -u irk
lu prašalinti iš valdybos vi 
sus ligši<>| liiivii.-iu- kuti-i-r 
vnlistus viršininkus.

Bet ne|utvyk<i jiem.- lie žy
giai. Jie gavo imižjti šaliniu 
ką. Iriiiiuėj,, k<ui-erviiti.-tai.

Galvekniiii darbininku nr 
gani7.a«*ij<is (unijų-) pirminin
kui (prezidi-ntui) mnkaniii 
Š’J-’Hi algos i ntėiie-į. I'iiian-li 
M'kretoriui $.‘M«i ir jo

• tentui — $225.

ir

i

u*i<-

POLICMONAS ŠAUDO 
TEKTIVUS

DE

Vienas detektivas nušauta*, 
kitas pažeistas.

Miv. lėly j Glelieia* vienas 
polirinotui- užpraeitą naktį 
nušovė privatinį detektivu (’. 

• T. l*iekeris. Gi i,, drmigą Bar 
ry -llžeitlė.

Miestelio ĮHtlieijo- vir-iiiin 
kas M**any nep:i-:iko isdiemo 
no paiardė.-. kurs atliko lok; 
“tlitlvyrišką" <larbą. Tik tvir
tina. jog la- atlikta |u*r klai- 
<lą. I*olielli«tlia.» -u deleklivai- 
su.-imaiiię- žodžiais, pamanęs, 
kati jie k«iki«* tai piktadariui 
ir ėmęs šaudyti.

Aitanu* at-itikinie yra ka- 
n<»rs ypatingo. M«4iuire »< 
Wliite detektivu agenliira tą 
atsitikimą pa \ ėda valstiji- 
ninin prokurorui lloyne.

PRIEŠ PATENTUOTUS 
VAISTUS.

Trum|mj ateityj IVasIiing- 
1on<* bii-iunti sušaukia kon- 
fert-nrija -u lik-lu pakelti kn 
va prieš p:tti-u1 iiutii- vaistu-, 
visokiu- ••Imiikii-” ir kvėjui 
lūs, kuriuose yrn žymi dalis 
alkoliolio.

Kuomet šiiindii* uŽ.drail-la 
svaigalų dirbimu- ir pardavi
nėjimu-. |Miten1ilotii vni-lų ir 
visokių ••tonikų"
]iadaro dideliu- pinigus, 
žmonės tai vi.-i» |s*rkn ir 
loja kai|io svaigalus.

Tnd norima kokiuo
keliu uždritii-li tų gėralų ii 
sky-titou išdirliimą -a nikolio- 

m Imi pardavinėti tik - 
y<lytojų paliudymai-.
Kitaip la pramonė žydės ir

šalies “sausumai** bu- ken
kiama.

i-diibėj:ii Ne-i 

var

liti.
•r K

SUAREŠTUOTAS SALIU- 
NININKAS

S!llpto-m- 
tai 
.lui. n K

\ u
l„.

ti; li

agen

ĮSAKOMA PATVARKYTI 
AUTOMOBILIUS.

Šilllel < ‘liieago- gilt vėst1 llll'i 
iiiiluliKiliilią ŽHVo .’Miti žliHillė-. 
I>;iugmil-i:i vis vaiku ir seny 
Vi-nių žilinu i ą.

Tad (sdirijos viršininkas 
dabar įsakė -ava |Mivaldininm< 
|Mi|i<*iii<niaiii- kimašt riau-iai 
|n ižiurėti, kad aiiloiiuibilistni 
važinėdami p'ldylų liiie-hi pa- 
rėd viuiis.

JEI DZIANITORIAI LAI
MES. TAI —

miluti :i t’liirngo 
Board -ii-irinki

NEPABRANG8IANTI 
DUONA.

Ryt inėse val-t ijo-e į uibm n 
ginta duona. Bet Cliicaguje. 
kaip vakar Imvo pranešta, 
duona nebusianti |iabraiigitif:i.

SVEDAT REIKALAUJA
PRIKLAUSOMYBĖS

AIRIJAI.

NE

Apie tuk.-tanlis So. Cliit-n- 
gtije švedų piliečių turėjo su
sirinkimą ir pagamino |s*tiei- 
ją prezidentui \Vil-oiiui.

švedai Įieticijoje reikalaii- 
,iu. knd Suv. \‘a!-tij<>« prijui 
žinių Airijai nepriklnitMMtiv- 
ls« ir |k;-'.ulinių K* milijonų 
dolierių.

DAR VIENAS GALVAŽU 
DIS PASMERKTAS 

MIRIOP.

Teisėjas Ker-ten pasmerkė 
miriop giilva/.iidį Jnek O* 
Brien, 22 metų. 3740 lxiwt‘ 
avė., kur praeitą vasarų vie 
mini siilitiue nii/.tidė isdieiuo 
tiji Burke.

SĄJUNGĄ VEIK8 BE
AMERIKOS.

Londonas, lapkr. 20. lati- 
kništis (’lirutiielv. kuris tlnžniii 
i-r<*i.-kin Anglijus premjeru 
tiiKinmtię. lMŠy< laimi- apie S. 
V. M*nat«i darumu- pa-argi 
prie laiko- sutarties. Miko, 
jog tani it sąjungos veikimą ir 
l>,. Ameriko* turi įgyvedinti 
Anglija. I'raneincija ir kito- 
vi<--palijo-. ir Inu tliiikla- ne
turi Imt atidėliojamas.

SIBIRO tVAIGRDt 
SCENOJE.

Išvydęs dienraštyje •• Bran
go’’ garsinimų “Sibiro Zynig- 
dę,” tuoj mintijau, kad ein tu- 
rė- Imli kas t«ikio uopapraslo, 
iižimanoio |g*i imi mok i na ličio. 
\’a, ir nenpsivyliau taip minty
damas, nes “Sibiro Žvaigždė** 
yra gana rimtas ir pa.-ekmin- 
gai siilietuviutns veikalas.

Knd ir geriausias veikalas, 
-oeimje. priklauso tiesiog nuo 
veikėjų arini iiiio |s«rstnlylojii 
malonės, nuo jų ii va i< lininio. 
• i vaidint- jai gerai upranta 
veikalą. |M*r.-iima vaidinausi 
v« ikab> auioriaas miutimis ir 
lasius mintis, tarsi, piešti* pie
šia gyvais paveik-lais, sustip
rina vaizdeliti gyvumą žavėjau- 
ėia žmogų ii- jiega, v<*ikiunėio 
iškalba muzikoj**, lai tuomet ir 
klausai, ir gerėjiesi. ir moki 
nies, ir gauni dvasinį įmmių liei 
sielos išeikvotų jiegų atgavimą. 
Netikusiai .-uvaidiuta.- veikalas 
tain|Mi siebis kankyne, nerviš
kumo iššaukėju, ar jau |ier kar
šta pirtimi, iš kario.- norisi 
kuoveikiniisiai išsprukti. ,\’e- 
per.-emii tokių dvasinių |>er 
karšių pirčių nestokavo nmsų 
išeivijos lar|M*. Italui r. ypač 
prie vyčiu jaunimui susispic- 
lus. tai ir vaitliiiiiuo menas žy
miu žingsniu jinžeiigė geroji m 
pusėn.

“Šiltini Zvaigžtlės“ vaidin
tojams tlrąsini galima suieikli 
netik gabių mėgėją, liet tikrą 
• lailininkų Vanią. Kiekviena- 
išpildė savo uždavinį |mgirli- 
tuii gerai. Y|intingai |Mi.-ižy atė
jo |Mtuia Z. Sakalau>ki<*nė, pi
ltas I. K. Sakalau-kas ir (niiius 
S. Žylius. Neveltui suteikta |mi- 
aini Z. Sakaluuskienei tlailus 
gi liu pluokštas. Josios tai pa
stangomis. lutip, n ži.-orė.-, ir 
visas veikalas taip pasekmin
gai pastatytas.

i’uUikn atjautė lošimo geru
mą. ih*> iilielnai imant užsilaikė 
gana rainiai.

Alielnai imant, vakaras darė 
nalonų įspūdį. Garis'* vyčiams, 
t'uigiati pamišių vakarų.

Buvus.

PRANEŠIMAS.

šiiiuini pranešu, kad lutli. 
Sąjungos Centro piknikui dar
žas \ ra |uiim(as Bergmanu’s 
G rovė. Rivor-ide. III. nnt lip
iu »s I* d.. 1‘rjtl m. J. Z.

Inu. gi 
šonui
T11M

* 11V
prezidentui 
ii— • *111-01

iiiitmtiNtmNNmNnnmiimrmimNMV 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI!

Kas tiktai ii Cicero norite 
gauti "Draugą** arba paduoti 
į jį apgarsinimų, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 42-th Avc.
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių Knygų.
Pasinaudoki1**.

Ijipkrieio 12 <1. Ibivis Squiir<* 
park«> svet. K Vyčių 13 kp. lai
kė mėnesiui susirinkimą. Daug 
kallri'-ia apie rengiamąjį valei: 
rų. kuris įvyks nedėliojo. gruo
džio 7 <1.. Neliool Hali svetainė
je. Tame vakare vaidins veika
lą I-griuvimas Kauno pilies. 
Artistai dt-la pnjiegas. kad vai
dinimas geriausia išeitų. Patar 
tiiui iškalim nusipirkti tikietus. 
Kurie iškaiiui nusipirks, tie su 
tais tikietais galės ineiti ir da
lyvauti šeiminiekame vakan- 
lyj.kuris įvyks saus. .*1. l920m.. 
i tuvis Ktpuirc parko svet.. nes 
aut antros pusės tikieto yra |in- 
žymėtn Judini ii iško vakarėlio 
diena ir vieta. Kurie tikietus 
pirks prie durų, tų nebus geri 
šeiminiškam vakarėliui.

Korespodentas.

U TOWM OF LAKE.

imi uiiiiiifiiiriiiiimiiiiiiii’iiiiiiiiiiiin

l.i< tinus Vyčių 13 kuopi- viai ar
tistai htšitmiieji “ tšgrim inuis Kail
iui pilie*.” Imi imti turit nu-irinkii 
hipkriėiu 20 d.. 1919 m., parap. 

Į-Vel 7 :’Wi vii. t <ik ji re Ktine už»(- 
r«šč- kareiviais, susirinkite. Viai ap- 
dmngkjte gražiai Bu* nuimta* pa- 
vi ikrilas. Tiktai nepamirškite.

Taždi/ba

System
I

Tiktai keletą patarimų:

ISigvrink hjvo telefono patarnavimu, atkrei
piant biskuti daugiau minties prieš prade
dant kalbėti. Neik pri? telefono piktą*!*

Ai- miestas, šį šalis Sis pasauly.- daug kenčia 
nuo užjHtolimo Nervų. Žmones yra gatavi 
sukristi į "žmoteUns**, knip kada visai be 
jokio susierzinimo. Kati panaikinus tą reikia 
kml visi turėtu daugiau kuntrylM*s visuose 
atsitikimuose.

■ Linksmas užklausimas visuomet atneSa links
ma atsakyma. . i

m
MarMnarie* dalyką* yru LMivirMMN al-rintatl kaip 
l*rv«Ma»<-ral<>riria*- taip ir afa-ratoHoii. U Manam -rikyal:

The Voioe With the Smile Wim

JI neMctl nrt Ir Europoje. Kuo
lui tikrai dtluuirc'ri kad JI nuri
jo ) 3« dienu auo Šiandien yra: 
Ir iitpukalia kulp siuvamoji nu-

Tiktai Sic. t <-rei k Ui |ui- 
relkin iM-inlųntl piningu*

I*u Irairei bua druuyiAki tokiai, kur prlr naivlnam'io lluffrto via! 
ilnk.Hiin-iini'a Iki v<k bul nnkrial. .«

Kviečia KOMmCT.Uk

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

t •III II 
Ii

TEATRAS ir BALIUS!
Mala M*rM»Je trijtt odkrtnu knoM-diJ*

“NETIKĖTAI”
Draugyste Visu šventu

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 23 D., 1919 
•v. Jurgio Par. Svetainėje 

muk m ik .u nvKX Ak K.
Tikinai ?Ac. 4r M i laitai Muritui po lad. p. V. KirvAfa.

SPECIALIS PASIULUMAS TIKTAI ANT 36 DIENU.
Niekados pirmiau tokis pasiulijimas neatkreipe Jusu atyda.

Kodėl n<-|>:<Mtn^tidoii |.r..au? M<» turinio tikini l«*.*f>A Mm InlkriHlellŲ 
kurio liriKUli |<rk Alo npeeiaitu fiuriaiiMJamo. Klintį* lui mr.-tuia atmokėti 
dusyk tiek ir dnr prie i.. nm <liu><lanĮC i.rhleikii l»VKAI. 1'crritUirint Ir 
|iainntyni kud i..tu» taiki >hIU ui SS.S3 yrn nep.<|ir.dntun.

5'h’ko SrfvAln įlietai pahiatyti /rita laikrodi <> tikrai sutiksi kad JI. 
v<-rtaa yra to p.iilugo. Jia yr.- taip didrila kaip čia parodoma. Turi II je- 
»dl Ir turi t->>*ukau«Ma vlrM-llua. Gvarantuojamus ant ii nirii; Ils Inikro- 
dt'-lia neduoa Jtiirn «miriau u»k-un«dlnlino. Mes coauir utlikrintl kud viri Jo
ry draugai |>amegr JI. Jum didMuotuuictra 
turi luonatyni kaip torui Jl» atlaiko laika 
pirkai. Ib.vunoa ktiruu turn duodumr prir

I. AulomaO/lui. A wl-Sticlir* pr*<-Sakis 
Alno, perriš ju-r slorluiiata skūra.

!. I'kM'1 l'.oak. HkroM skuroa. Turi a tai aky ris a vietas dol popierini u 
ai I aitrini u. kortelei viena Ir kalendoriui.

1. Vrliauai..M an-r< oakopaa. Vėliausio modelio didelio dldilo.
4. Auloinnti-k.. i-luukaiua kirpti inuMnelr. tiuli taip lengvai nukirpti 

l>hiukua kaip kad Juos lAnlukiiiotl.
3. litiktitmr lankelio. Prilaiko dideli buri raktu Ir atiprua.
C. Hlmet rkalaa. Paauki uotus Gvurnnlįlojus ant 10 turiu. Su tavo raide.
7. Nerių ak nei vienu cento u* fcttn laikrodi. Tiktai IMdrpk teinluu tlh»a- 

tanti ku|H>n:i su ;3<-. nnt imdi-ngliuo tduntlmo 1<-Au Ir iMtaiųak MAKIMKNA. 
I'/.luokoai pe/tor.iil 4S.03 kaip u|tlulk,ai laikrodi. 
riųMI d.-l I'piuoki-jittio ailidtliiio ledu l'trulM-MJ 
kuriu au mjntkyuiii.

UNION SALES CO. 
Gvarancijos Kuponas. Geras ant 30 dienu.

1 l abo, Sale. <'♦«., neyrt. U7
147 K. IritMtria Mtr.. 

<1Miwau. IU.
Gi-rltlnnilrjri.

t loniiO turite Slr. a|>tnnkčjiinul iMTriuntIntu lc*u ut kuriuo* mala-
nrkHe prluluritl m.in SI J«-wel lulkrisll. Taip Ir dovana a

A4 uAuiukemii frtMnrlui t*.tt kuoiiM-t dulkina uplaikyaiu. 
A0 riiMMiu Mta nkukyiiia taip kud teavua Juau dovnaaa Itykai. 
A0 ILmeMnau rtiau laikrodi |>< r 1# dienu Jeisu tuaa nrputlka. A* 

turiu pilnu a* b-* -urrallntl o Juo nutrrutlnritc mun įnami piningus
> Vardan ............................................................................................................................

i Admatri ........................................................................................'.......... .. .................. ..

Kuai vieni ji ūmi Lietuvių Kareivių 
NuairiiikūuaK įvyk- ketvcrjrr. lap
kričio 20 <1.. H vai. vakare, p. Ju- 
ruUuM svet., 4415 Ko. U’ood Klibės.

V i ai nariai ir norintieji priaira* 
tyli, nuiloni-kite n tai lankyt i. Gali
ma ir ne įtariamu afeM pasižiūrėt. 

Vt^thfbu.

Kmu J. J. Jakšto, prra- 
dratai, 41 Provktoce St., 
Worcejter, Mm.

Kun. Pr. Bučyą, vice-prezi- 
dentas, 2634 W. 67th St, 
Chicago, III.'

J. Mockus, iždininkas, 130! 
So. 5 Ot h Ct, Cicero, III.

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster avc., 
Detroit, Mich.

oiizuku lEiimtmiHMt cimiuEp F

u aMisiMsiy
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip ntųaa 

Mažinėlią laiftanu tiražuoti ir uTiao darbams yra naujau- 
aioa madoa. Uflaikotn viaokiua laikntdžiua, lieduo, Blaki
nius ir deimantiniai; gramafonua lieto vilkais rekordais ir 
koncertinių garianaių, armonikų ruaižkų ir proaižkų iždir- 
byit'ių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik Teikia. Dir
hame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžiui ir 
muzikaliskuH inatrupicntus atsakančiai

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

Telefonas: DROVF.R 7309 ■r.*
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