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darbuojasi 
ouo vyriau

Marino my, gr. j. — Su- 
n raštuotų Mdk*ikoj Suv. Val*- 
t i jų koaumB^Ai agrnta Jmk i n- 
, .(4..U d prrikoaiškų laik

raščių koeeapondontai.
.lenkina laikoma* inJeste 

r. Paranka jam 
pesų. J<-nkin«

Nutarta pažiurti ultimatumas.

Waahincton. gr. G. — Kuro 
adminirtratoriu* Garfield va
kar sugryžo iš Williamrto«-n. 
Ma**. Jšnaujo savo rankmcia 
paėmė anglių reikalus. P<> kon
ferencijos su gvm-ralio proku
roro asistentu Ame*. ji* nuėje 
kabineto susirinkiman. kurs 
įvyko Baltno.-e Rūmuose. T et 
buvo ir gvnenilis geležinkelių 
direktorius Hiaes.

l>r. Garfield yra pilnas pasi
tikėjime* Ji* sako. jog anglių 
produkcija artinasi arčiau nor 
malio stovio. Kai-kur darbinin
kai nedirba.^Citar gręžta dar- 
_ •

kM

»

vuje briauties nnt Kauno, pri- 
-i*l<-nv«L*iiiii veikimu |trirš v«i- 
Li«č-iii rii*ii jmkilimn."

Pranerta apie vokiečių nitų 
nakilima.

•’l»ug*«;j«» pradžioje." Mikė 
\'id*l«*mani*. •‘l.ietuvo* yy- 
•iausyls rtaign nuo laitvijr# 
vyri;iii*ylH-. gnvu žinių tavie- 
liii telegrafu, knd Vokiečiui-ru- 
*ni užntaknvo lligų. Tasai j*ra- 
aešima* buvo *uinčinmas es
tam*. lirfuvinm* ir lenkam*. 
Uit vijo* vyrinn*yls- kvietė 
viens dumi jai pimvllm prieš 
*kaitlingv*nį ir gerinu išrandu 
priešininkų.

**T«>kiam l*l<tgniit stoviui nž- 
ėjns. Lirtiivo* vyriausybė no
rėjo išgir*ti nuomones nuo 
talkininkų m iii turini u misijų. 
• r tuo tik'lu krai|s**i į jas.”

Nuomones pasidalinusio?.

l*ruT. Valdemaru* *nk«». jog 
misijų at*tovų ntiomunė* kiru* 
*iuie. ka* Lietuvai reikia veik
ti. |in*inslė |ta*i<lalinu*io*.

jr«* atstovai nefotarė lietu- 
liam* veikti prieš vokieėiits- 
»ii- lis. Nokė, ta* negalima. Bet 

vi*i žygiai turėjo Imt ji.nglų utilitarinė*,misijos p:r- 
vokie-. i-tininkn*. pulk. Rowan, |wrtn- 

• ra lietuviam* timjnu* |m*ta*y-

VOKIEČIAI SU RUSAIS NO 
RRJO SUGRIAUTI LIE 
TUVOS VYRIAUSYBĘ

Paryžili. gr. ii. — Nuntiltini 
tarp talkininkų ir Vokietija* 
tomis divmmii* taip pablogėju, 
kad augM-ian*w»ji taiko* kon- 
ferrarija ilgai tarėsi, kas to
liau* pradėti *u ne|uiklnaaai-' 

i*inis vokiečiais. Galų inde nu-1 
'tarta pa*iųrti ultimatumą.

Nesutikimai |utkilu. kuomet i 
iVnkietijo* atstovam* jų vai-j 
jdžia nž«i ra ii'k- |m*inL*yti |m»| 
italkiuinkų paiiarvtu prnt«»k«» | 
lu. Tuo protokolu turi Imt ra-,

i laiku* 
paranka, tuomet reikalaujama <lar visokių |»r<«f. A. \ ablrmara*.

gų. kokia* *’i?ryž«» via i* flbultijon.

1‘nehla kalėjirm
I paskirta Ijlpi

labai lengvai galėtų pasiliuo- 
*uoti. Bet

Apie Ui pranešta taikos 
konferencijai.

Washington, gr. ti.—Iš ar* 
nnto nžrutažinių reikalų ko
miteto <|n senatorių vakar ap
lankė >*rgantį prazidentą Wi1- 
*oną. Kalbėtasi Meksik** rei
kalais.

Tta konferencijos įimtu val
stybės sekretorius luinsing 
inuniėė |in*zidcntui. jog Mek
sika imliuosuojanti konsuliarį 

*ngratą Jenkinsą. Sekretorius 
!apae tai gavęs žinių iš ameri
koniško* Hinha«a<lo* Meksi-

Public Utilities komisijos koje.
i įsakymu visam Gbicago šian * ---------------------------
die šviesa peqm* sumažinta. • KARES PABAIGOS BREO- 

!>idžiulė' krautuvės prade Į LIUCIJA.

ju* pinnadieniu bus atidaryto* . __
nuo dieną ligi GXM» vaka-j Wa*hia<ton, gr. G. — Ai
re. AeMadiemai* ligi 9XMI vn-'rtovas Tinkbain iš Ma**aehu- 
karr. Bet šviesa suvaržoma. valstijos jimlavė koa

Mvenčių metu viešosios mo- gvrsui kilių, kad karė jau pa 
kyklos neims a (įšildomo*. Tad riluiigusi.

|bu.< sutaupyta anglių. Iš tų! Rezoliucija {atvesta komite-
! anglių aj»»r 2H.1MMI tonų paims įo; 
apimta** anglių komitetas ir I 
|taniuos pedlioriam*. katrie iš
vežioja anglių bėdiniem* žmo-,n“«*tM raktininkai «lart»noja<i 

Dėtus. Į .
cj___ ‘ ‘

grafavo kuro adprinirtratoriui (°j,m4- 

pačiulpiama* paakir- Bet nei vi

Paryžius (kon-*|Hind<*n«*ija).
Lieiuvo- atstovybės taiko- 

siitiirti*. I <*nferei»cijojr pirmininku*. 
Vie tik

Su

lo nenori. ,|
Jis xako,£ad jei ji* |«im tifiknojiinia

-------- —---------- --  j,,,, iriniiui uju ii ■< t m 
priešinių taikos sųlyu^. __

lę*tn-i vokiečiai tun tų išpildyti. |*a*.imi ji* atve»- Inlsii -varbin 
| Vokiečių valdžia ntm<la. jog informacijų apie -tūli l'alml- 

i gulinti ĮMisiprie-, tijoje. T<». informncijo* kim 
talkininkam*, tim hd»- veikiau* Imvo imliMdo* mig- 

k**’ jau*, kad Suv. Vabdijo* dnr *<'iau*iąjai tniko. konferanri- 
* tara ratifikavo-i«»* įnik*,* *n- j** tarybai. Sakoma. |«a-tnn»ji 

.tarties. ’ėmėsi vi*ų galiotų prietoonią
Talkitiiakai. y|mr pralieti- 4l**lmltij«w. reikalais.

Wfh- mdiiiri. Saku.| Anot prof. Vablemaro, Lie-
Vokietija turi pildyti n*i- •1iiv«i* vyriau*yls*' turi d«»ku- 
kahivimu*. arki prancūzą »n*-nt n Irų prirodymų, jog *u 

rūgėjo pradžia lb-rlyn«- |«i*in- 
(Vta Mmkalbis |»rw*š LiHuvų ir

lii*osuotų 
reikštų, j 
nimą ir tae'reikals* 
l*r daugdi ®***'«J

Jenkina Mri. kad jį puliuo -j y<,kieti ja 
*u-*tų imti AVasbinglono iy-j;;n|į 
riauaybė ifl^loamtiniais kr- — 
liais. ir kad) jia Imtų litxxe 
mm rišokių Bitanmii

I

rali*

GOLDMAM.

IIInnnijn |m*il«*i* \’«»ki«*1ij»»* gi-
rr 5. — Grue.|,’"**°"-

is k-Mui** ' Vokietija jai*iprir- Ijitviįų. To suokalbio tikslą*
11 iu aa r Tu t*’*’* "Mknatnumi. tnons-t bus 

Yor ,“nr*"*ui F“‘,l’’ui.
nCas^'viikiinaa vo|ū«yiani>< pu

untirt. B-rt—n ir 
I <la sjiejama. jog vokirnm*-

AnarriūrtŲ tvir- į"*’ w,r’.
lim.. vyriMvhė n. gulimi j',"l“'rt,n"

dejiortuoti žmonių ton šalin.' 
kurios valdžios nepripsžį*-!

.tautu 
| Bet komi*ijmAeriu* t'amim-1-

Ir ligšiol spaudoje neteko ti tvirtina priešingai.
■ jjisLbėti, kad kas rimtai |«n-{ ______ _

i Londonu, gr. A—Anglų vai-
______ ' ' ____  džia Airijoje snapendn\<> pri- 
PIRKITE KARRB TAUPT- dekusiųju tebdfe tei*nm*. Jų 
MO ŽENKLELIUS n?int* tei*^

~ ~ tik tau tikslu. kad ktmdan-
Gubernatorius lx>wdea tek -mdanrmti rngi.ų vnr-

Gnrfivld, i

ta1kTiifF^Aj^<^a*fu* šu* oprtra Išninku su jų šeimynomis. Au
toriais. (varžymai* juk šimtai tukrtnn-

i be 
gryžti darban.gavus 31 nuoš. cbtrlm. tiesiog išmetami gnt- 

' ils ilgio u užmokerties. Vyriau- vėn. Tie milijonai žmonių m- 
svltė yra (Ksiųlusi 14 nuoš. turės uždarbių. Be uždarbių 
Tad komisija turėtų posnlar- netek* <luono*. šilumos ir m*1 = 
huoti. idant abi pu*i nusileistų tirtos.

• jų ncpagal*

II
pam jų atstovai eta buvo postų- ...... ... .
k- «t Anstek.-..! ..lok, o, .tort».,i.k, jalHduu..:

, .. , . ’-0-vžfi ilsrhnn eavu* Al n no* ilnrian tie«i<>e i*in«-fniiii irnokertį už ktiru n<linini-t rato-. 
liaus jiasiųlytus 14 nuoš.

Vakar vakare kompanijų at
stovai užgvnė, kad jie butų

....... - . IHMHI. Idlllll H»J T1U*1 UU^IM’l*l ll
msiųlijr kokia nors užmokė- . ... . / ... . . i

>*r skirtumą* butų išlyginta*, f
■— ——----------------- -

Cliicngos Imnkose irgi suma |w,^Titam klausime,
.ž'namos darbo valamlo*. I*ra-| 
Sieju* )rtnnadiemu viaoo tan-

-■ub. B.. aTrtvvsr *Ts«rv kos ka*diea Ims atidarvto* nuo 
MO TAKTAI ,ryto ligi I -3tl |m> pietų. Iii

šeštadieniais tik ligi 12X10 die-

Jei kaip, kaltininkai atsidurt *•* 
kalėjimui. i

stį. priešingų vyriusybės norui. 
Nako, artghų kompanijos nu
sprendusio* veikti išvien su 
ryriansyta.

Iš \VasTiingtono |>rnn<*šama. 
jog angieka*yklų oprratorių 
užmokesčių nustatymo komi
teto pirmininkas Brcarter yni 
imsakęs, kad jei vyriausybė ši
tam streike nesimaišvtų. tuo
met butų galima veikiau susi
taikinti abiem pusėm. Brra - 

' rter nori, kad vyriausybė pa*i- 
trauktų šalin iš tų ginčų.

Oklaiiomoj angiekasvklų ap- 
• kričiuose paskelbta karės 
rtovis. Visa valstijos kariuo- 
.uenė pašaukta tamyl»on.

Tntlii na pūtis. Iud.. gr. G. — 
Vietos federalė* vyriausybė* 
valdininkai renka faktus ir 
prirodymus, surištu* au angle- 
kasių ir o|irratorių pa«larytu 
•uokalbiavimu susiaurinti an-

•. gitų produkcijų.
Visa surinkta medžiaga bu* 

išduota grand jury, kuomet 
pastaroji susirinks sesijon rin 
šitų pirmadienį.

K Valstijų apskričio prok- 
rora* Rbck tvirtina, jog tūri
am prirodymų, kad operatoriai Į IŠ Gbio pranešama, jog te- 
•uokalbiavę ne tik su angiekn-^n«i valstijos gubernatorių* su
mų viltaisiais šito streiko me-4 šitai kęs sa angtekasiai*. An
tį, tat ir aavo tarpe tais pa- ^kasiai sugryšių darban ir 
čiais tikslais padarę kombi- casyklose dirbsiu valstijos

Toks fiasielginms yra prie

- --- e , ----- t

{prusai junkeriui |uil<-ngvn ir 
»vėl ima vedi to* šalies raiką 
: lu*. •

i buvo įsteigti naujų ru*ų vy- 
riausyta *u jrenemlu l’.i*ku|» 

(*k, priešakyje- pa*kui ųpd 
.Irrtmoti atnaujinti Wn*ijų sr- 
i.ikim- jos ndodtaaar. knip yra 
bure pirm karės.

I.e’ 
atlikti ni*ų gelbstint i 
ėiam*. V<iki«ėiMi tai naujai ru-

TALKININKAI AP8PREN
DĘ FIUME LIKIMĄ

Mieste j ir apylinkės busią pa u..1(n
vertos Italijai.

*ų \yriau-yl*-i tadėja net |«- ti karituaiimę jr -ukuškinti 
-kelinti pmdž.i««j,. .’MNI mi|ij«mn 
markių.

Anot iMidnrytų pl«*nų. vienu 
kartu turėjo Imt nuversi** 

••*. taip ludviju* 
vyriausybė*. Ihga ir Kauna* 
t«ii«'jo b-kti vokov-ių ru*n ran- 
ko*na.

%

vokicėiii*-ru*itH. jei ti«. mėgin
ti' briaut ie. unt Kauno.

Kiidmigi įtini frante lietuvių 
kariuomenės laivu mažas *kait-

Hm-. Lirtmo- iyriaii*yhė nu- 
l*l«ramlė f.n |-nis**li -kaitlin- 
trn kariiHHiH-ie- ir laukti vokie
čiu nišų tole.niu veikimo.

Žadėjo autonomiją.

įteikiu |iaminėti tnd<nuu* ap- 
-iraiskima*. Kuomet vukiečiai- 
m*ai |«kr|ė atakų |irieš lot* 
i aite ir Itygų. ru*ai tarpe Lie
tuvos gyventojų ėmė platinti 
mivo manifestų.

Manifeste laivo pra 
' pie atrtatydinimą I 
Lietuvai buv(, rudumą 
•••'•ja. jei lietuviai prielankiai, 
'*nv<» noru, atsinešiu j tą at
gaivinimą Ru*ijus imperijos. 
Autom hii i jų IJetuvai turėjo 
duoti konrtiturijini* Rusijos 
-u*iriukiiiui>.

(Vokiečių ru-ų suokalbiai i- 
iimi pti<> Lietuvą ir I .atriją 
;ni sekinė* jnu žinomo*. Lietu
viui «u latviai* *uti ii*kino vo- 
k'.«*ciu*-ni«ii* Idetuvoje ir I Oti
lijoje. Išgelbėta abidvi *a,:).

Londonar, gr. <•. Iš |*ary- 
. žirni- prum**tii. jog Anglijo*. 
I'raneuzijos ir N. \’nl*tijų at. 
stovai (nguliau* sutarę Fitiiie- 
(stverti Italijai- Jai bu- |<a. 
vesta* »nw-*tn* ir *u a]«ylinkė- 
mis. kaip kituoiiH't Imvo su- 
tnrtn *laptn sutartimi.

Apie tni jau |Nignminta* 
•lokumenta*. kur* l»u*in* vei. 
kiai induotn* Italijos atsto
vams.

___ ___ Talkininkai tik *tnb» *ųly- 
kiamlie valstiečių tarpe kai- |**ttrauktų

hanl apie katro turtingumų u«*- 
klausiama, kas kiek tūkstančių 
ratilių turtingaa. Bet t arti oru
mą* nurtatomaa buteliais. |ia 
kastai* po žeme. Nako, štai tas 
ir tas turi net dešimtį butelių 
ruldių. Tai lieut turtinga*!

Miestai aptattė ja
Nei'viena* žmogų* šiandie 

nt-gyvma miešimu*, katra* tu
ri giminių kur nodžiuose. Nes 
miestuose nėra užtekfinai mni- 
siu. Ka< kita *odžiuos<-.

Tad šiaude- Rusij«- miestai 
apiiušti.

K ituoiiH-l toksai Petrogra
das skaitė ligi pustrečio mili- 
‘jono gyventojų. Miaiidic vai
gini jų Im*

i Gyventojus 
lies tada*.
terrraums.

Miestuose lakstančiai namų 
stovi tušti. Viskas gaišina m. 
Nes šaRiai saro darbu* atlie-
I, -

RŪSAI VALSTIEČIAI S1E Miestuos yra nuatatylo* mai
stui kaino* ir daug |Np sn«-s už 
valstiečių imamas kaina*.

Uficam teta rubhai

Jlolš«*vikiškoj Rusijoj šian
die po|M>rinių pinigų yra kaip 
šieno. \"al*liečiai rublių turi 
prisikrovę pilna* krepšiu*.

Daugeli* oeitamnėlių tm» 
pinigus sukrinta j buteliu* ir 
jkasa tanan.

pia ponaus.
I

Nepramatomas pavojus.

“Nor* aiškiai yra |irirudyta 
tasai vokiečių ni«ų -iinumy- 
uui\‘‘ -akė pmf. Valdemaru*.
••t«*«’i:iii* l.ietuvo. vyriauovlM- 
nemato tume sau pavojaus. 
Ne* nieku* neimli panaikinti 
veikiais io«io> vyriausybė*.
“Tie-a. jie gali tai padary

ti |<irtdėjii« užruhržių luilita- 
rinė’n* -|M«koins. Ib’t tokiam 
iii-itikim«- jie negali iivkimmei 
įsteigti naujo* Lietuva* vy- 
liau-ylM-*.
“Renate į*itikinr. jog talki 

įlinkai už tokiu* voko-čių.ni«n 
•larlm* juo* aštriai nubau*. 
Maršalu* f’<ieli jau įsakė voki* 
eintn* upleirti l'alialtija.

••Kiek |a«vojinge*ni* Liet’, 
•ai yra lenkų veikimą*. Ne
turima žinių, kad lenkai sagnl-

Oopenha<an. gr. A—Kandie. 
Danija—tai tikras prieangis, j 

'kurį susispietę iš Rusijos viso
kių |mrtijų žmonės, (ialinu nu
girsti įvairiausių (msakojituų 
apie nelaimingųjų Rusiją. Bol- 
"••^ikai (Misakoja rienai|i, jų 
priešininkai vėl kitaiji.

č ia yra daugelis atvykusių ir 
rusų karininkų iš laivusios 
šiaurvakarinės armijos, kokia 
*ian<iir jau nebegi rruja. Ka
rininkai taippat nu|oiaakoja 
daug indomybių apie genendų 
\ u leničą ir buvusią jo armijų.

Iš |iasak«>jimų štai ka* teu- 
k*i patirti apie Imlševikitaų 
Rusiją:

Ekonominis Rusijos stovis 
ka*«i*en <iarosi vis baisesnis. 
Vabtiefiai naikina viaakj gy - i 
vą inventorių. Retai kur mato 
si galvijų. Tas dnrmtui ne dėl

I

kontrolėje. •
Daugel vietose anglekarisi 

šinga* lx*vero įstatymui kon- raginami smarkiai protestuoti 
traliuoti kutų ir prieštrusti- |iri*š kuro administratorių ir 
ninms įrtatymams.

Vyriausybė# atstovai, šalę' 

patraukiamų tieson angb-ka«i'j šiai atsisako dirbti. Tas pat 
organizacijų viršaičių, praplė- yra ir Illinoi* valstijoj, 
tė *avo veikimų visuose angle-1 Kuro administratorius Gar- maisto stokos. Valstiei'iai turi 
kn«yklų a|i*kri«'inoM*. Fe<len»- field turi vilties, jog vyriausy- maisto. BH galviju* muša to- 
' .-i agentai -u at*i«lėjimn pri l«-i pitvik-i.) ik* an^lekn- lel, knd jų i». rekvizi.<.:(. I*.i’-.. 
žiuri, kad teismo išduotas 
junetion” prieš rtrrika pilnai j 
visų butų pildytiaaa. Nako, už ( 
prasižengimų pri«š “i-1— 
tion”

su pro! erta i * gryžti darban. 
M irlti gano valstijoj angiekn-

kin- «iiR.

("bieagoje tie angliniai 
injune- vartymai palik* Im* jokio 

tuojau* atsidurs kalė ji 
ar nnglekasiai ar <ų>eraio- ėjų darbininkų.

| Kaip šalie* taip valstijos ir

M* 
UŽ 

dėmimo kelis įimtu* tukstan-

likai. Ne* ui lekiumnu* gai- 
’ijus /jiM>n«-* nieko rx•gauna 
nuo bolševikų.

\*alrtiečiai muisto p r odų k 
tu* ant vietos parduoila. tmda 
mi augšta* kainas. Teėjau* į 
miertns ro-crihena produktų

t .-n kokie Gni.ua>. 
iš ten išvijai irtia- 
i^ialie* bolševikų

I •r

d‘A nntiii7.i<» *u savo kūrinome 
ne ir mirsiu užimtų r»-gnler‘- 
italų kariiMMiimr.

BELGUOS SOSTUI 
JOT?

PAVO •

f

Paryžiui, gr. ii. Mikrašti. 
l/lntran*igeant praarta, jug 
Belgijoje •iari»iiojamn«i *n- 
griauti sostų ir jmnnikinti ino 
narcliijų.

Sako, tai *vnrbinu-ioji prie 
žastis. ko*le| karalių* . AItar 
ta* unlalyvavn amini |«nrln 
meni o ntolnryiiH*.

ATGYVENO VIENAS PLt
AIKA8

EINA BRANGYN SVIESTAI

DENIKINA8 PRANEŠA A 
PIE SAVO LAIMŽJI 

MUS

Londonas gr.«». — <•-n. Lb . 
tukina- skelbia, jog Caricino 
fronto jo kariuomenė ėmusi 
pliekti bolpeviktu kontratuko 
mis. Paimta nelaisvėn IdO bo|. 
*eriLu kareivio.

Alui ^aknrų pu nuin. 124(1 
So. Itabasb avė. krautuvę už 
pilotė du plėšiku, abudu jiio 
dūku.

Krautuvė* savininka* Jo- 
*epb Mntlinn litraji, *ij savimi 
revolverį. I’alrėlo je-nki- *u 
via*.

\ iena* pl«4ika* sudribo ir 
žuvo ant v ietos. kita* palx*g<

Pulk 
nuvvkt

I pagvn

jo* viišininka* pat 
atsitikimo vieton. I 

k ra ut u vinink a

Maisto kaina galvai nikčiai* 
kįla brangia. nežiūrint “fair 
prirr” komitet,, veikiam.

Vakar kaikurio-e krautuvė- 
-e -vie.to "varui imta 77r.. 
kia minių tuzinui SIJNi. rak
iau* • »stm 22r.
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(. hieago ir apylinkė?.—šiai, 
e truputį šilčiau, priima m 
a* *megas; rytoj nepešto 

ir vėl šalčiau.
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rREMIMUIVKts AUKA:
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Mj-t—BA ima

Į 
M V. VU>T.

Mi b*, uo
r*.t ■ *i. <> - aa

l*raiuiu. rat» iAKmIiia.
kii skaltn«4 nūn U'Mra^ytno <l»-n<*i f»< 
nuo Nauji) Jbi.tii. Norint t*rtnAin>ti 
•4rcia visada rribia |inMii*l ir ar«aa 
»4rr*a- l'iaiKJl K<T1auMa Muall 14^er- 
kjnt kniMir ar e*|.r.ae «<r-
4*r~ ari* .dedant |.<n<ru* I r»r.*- i 
truot, lalAka.

“Draugas” Pubbshing Co. 
18H W. 46th St Chicafo, IU.

ILmiiiv dėl įvyksmis-io? 17 
gruodžio |tas.*iulio p.iltitigo- ky 
la iš to. kad šešios Mauibiaisios 
Įilunetos. la-giujniH-ios apie -nu 
|ę stos beveik į vienų liniją 
vienu ji* ž<*mės puM'*jvj^t-mė *to 
v<*s nuošaliai, o di<ixiausia?i? 
I ranu? Im? lygini iš priešingus 
jiusė? anapus -tiul«'*s tt«* ?u 1 
aibėgma-nmiis netoliese |»laiM- 
tomis.

Antra imimės priežaoti? yra 
ta. jog mintijama, kad saulė? 
t6ršu? yra laimi skysiu? ir kar
ėta*. jvurjdv J ugnini garą. 
Sakoma, kad ddto tntnc saulė* 
mhh*. ties kuriuo ?:•»%<•• ano?! 
šešios |>iaiM-to*. turi |m*i'lary-* 
ti didele Imagu tni|ų jog *au 
K lodadiUs apskritu kaip oliiio 
lys. <• | kišk bi rys jatilga lyg 
grimą'-. Nuo to? milz.ini*ko. 
griuše-* koto li«-|i?i.os. s.ik««fiia. 
turės lėkti toli ir |m-irlt? /••i:i;.

įsižiūrint nri-iau į šita? <ivi 
įminė* priežastis matome pir
miausiai* kad š«*?io* plaie-to- 
Iiestoja i vietai liniją, u sudaro 
ly g raide W arim M ir tai dar 
iHpihiai. Tni-zi tų šešių ulan 
tų Iniukinta'ioji jieza. karių 
iiH»ksliiiink:«i vaduot gravitm-i 

viena l’ittja į -aulę. o 
šešmh^ Jinijomi*. Kitaip s.i 
knnt n<’-ra j>a*.«»jnu*.ka<l to- pl.i 
neto? kristų ant saulė-, arita 
knd sauk lur-tų |<i-.-liuku i 
savo vietų* artyn prie jų. Ir 
iki čįol vi? taip Imvo. k • i kiek 
vn na pimn-ta tur'jo savo pri 
(rankinio linija. <*iiuu<«-ių f ?an 
le.

Neęiapra.-Ui darosi tik u-k. 
knd dakir -«-šių linijų I.d 
rvin-is i saulę Ui ha- : «-t«di 
t«» lame- )•:•• iaus* -auk-* -ois*. 

I . rup i t. -u t:.- i• :■ •. • i - 
ii............ •• yra jmw «jin*m - nr
ne.
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to kenksmo. Tuomtarpn nebu
vo beveik nieką

17 gruodžio susibėgs nebe 
try>. o šešios ]JanetON: dvi to» 
jmcioji (Aušrinė ir Merkuras) 
ir prisidės keturios didęsnėa: 
Neptūnas, .Saturnas, Jupiteris 
ir Marsas. Žemė nrlMilalyvau* 
tame antrame plnnetų nurihė- 
gimė. Nora keturios naujai su- 
Įsils-zniH’ios jilanetas yra dides
nės už xemę, liet jos užtatai ir 
tolesnės. Tokiu biriu 17 gruo
džio reikia tikėtis įvykinui tik 
dusyk žymesnio už tų ku* laivo 
l rugpjūčio šių metų.

l%*rvitų vn*arų vienu tarpu 
|ier dvi lalamli Amerikoje ne
veikė t<-h*zrnfai ir telefonai, 
ftiilži'.’., įf'-mpinio elektrinė* 
vielos, kaip tramvajai ir maši
nas varančioji i-b*ktni. veikė* 
kaip |Hi|ira.*tai. Jeigu sakytu
me. kad ta- -pu. tini- telefonų 
ir t> I* gintų elektros nutirpi
mą- Ihivo |Hi-i>Uir«-s ii«*l trijų 
|il:iii.-ių -u-ilngiiiNi, tai 17 
grinal/jti galima butų tikėtis, 
jog |i.isidarys le-ivnrk«* ir dide
lio <1e|u|i|llio eleklni* vielose*. 
Gal iM*|ia«*i> e|i*ktriuiai tram
vajai ir masino-. gal tas tęsi? 
m* <|vi valandasai kokias ke- 
tanas, nitui dangina.

Jčmom-s lujo?; mirti ir drlto 
heriiiu.uja dėl 17 gruiaižio die 
ims. Ih.lžjojo (utsaulm tvarko
je danoi loa/y tis. suly ginamai. 
JUtVojll*. Me: 

-II V I, kuilIKlse

Įgiau ir dnug dideamių mirti<*s 
lutvojįj. Geriau rupiitis savo 
l.ųiUi sveikatos nejuislov uitm 
is-gii Imugintis |.laiK-tų ir sau- 
lės ligomis. IM savo sil|wiy la*s. 
o ne di4 planc-lu susila*giiiio. 
kiek v ienas turi atsiminti Kri<- 

. inu- žodžiu*: “įkalėkite ir 
jauskite, ue- nežinote nei die
na* nei valandų?.**

Kt*iio sąžinė yra tvarkoje*. ta> 
i tegu dirim savu dariai? iš ei- 
1 lios. ne?ibij<Mlaiiias nuolat grę- 
-inm'-iie mirtie?. Taip daru 
kiekv •e:ia« protingus žnmgus.

ėešUjienis, gruod. 6, 1919
SS

. ------- ---------;------------- —' — i~- . —“ m
ri-m. Jei taip, atitaisykime ta.- visa? kalto,, amiai j 
i.-kui, parinkę lino*e?aę nuo priedermių die L U irai

(Tųaa)

Ik-1 bul
ti, kad žmogų? tetari tik tuos penkis išla 
niita patyrimo prietaisus, žmogus tiki aa 
jausdama? nematomų, nei negirdimų, nei

,rijūnų. su raskime joje ilgokų liuosų valandų ir jm- 
į na-trupinkime joje nemintyti apie savo gyvini ūki 

užčiuopiamų skatunm viduje. Ii to matyti, kadin įkalus ir darbų tikslus. Tame nurimime pa- 
šutykime mu klausimų: ar yra dūšia mnmys- 

minėtąsias sąlygas gerai išpildęs kie
kvienas žmogus, ar jis butų katalikas ar hedie- 

tu, pramone, politika, ar asmeniniu praganė-▼«•■*. tuojau* širdyje pajunta atsakymų: yra du

žmogus turi vidujinių patyrimo priemonių, 
žmogaus gyvenimo vidurys dažniausiai bu-jur ne. Čia

vii už? i pildę? ju laikinuoju užsiėmimu: orai-

jimu. Tie užsiėmimai (angliškai bussine**) 
taip apima žmogų, kai jie jiems pašvenčia Tegu nei vienas neniekina aitu vidujiniu pri- 
m* vien savo darbų *u sveikata, bet taip-gi ir tyrimu. Jis turi tokių pat vertę, kaip ir visi 

*tili gamtos mokslų cks|terimcetai arhni išty- 
imai. Ir nemaresnę tiesų jis praneša.

Gyvybė ir mirtis.
u uuV| *
gyrė- Žmonės negali nepri | težinti. kad žmonėse 
ujiniapri i nematomo* jivgos, sudarančios skirtumų 
e yra tnrp gyvo ir lavono, brt kai kurie saku, kad ta 

ln'tieMm eamnalitl Imlia imt laimtaai-i ftmlaa L’mita malmlrtmma^ 
(kaip žeme* traukimas daigtų prie *avę? arim 

11 gravi t ar i ja. Hitą nuomone žali remtis tuuuii.

™..._.._.KALĖDOMS DOVANOS!
kam nūn kokios nors skriaudos, >r nė- 1 x ■" .-!■■■ .. — ■ a ... * ——u-
afNėjų taip, kad patys pripažįstame, jog Artimai Kalėdos — ryžtą muiamtiMu Avnaų —’ *Mt- 

t buvo negera, non> skriaudos niekam nejui ' mirikitą savųjų — Lietuvoje — Jm totiiaa, ypni Uknžčiama 
J Im atdaru —

L Užraukite jiems dievaiti "MULU’GV’
Metama ui ...........................................................................MIO
Pusei metų ........................................................................ |M0

2. Graži ir laitai Kalėdoms tinkama dovana — maldaknyge — 
44Ramybė Jums/'
Minkštasis morocco apd. auksuoto S3.M
Skurdo rjhI.............................................................;..............120
•\udiklo ajnl,
Gražių pa veikalėlių su linkėjimais, kiti su maldėte

tiesų su sąžine. Vidujinė? tir?os pritynmo 
priemonės pu«iauamžiui žmogui beveik negir
dimas. Ja? nustelbia viršujai užso-mimai.

Bet, kada žmogų? pasęsU, atsitraukiu nuo 
tų savo laikinųjų triukšmingi/, vidujinį | 
ninių slopinančių až*H*mimų. tada vidi 
knisa* dažnai jam liudija, jog žmoguje yra1 
dvasia skirtinga nuo kūnu, nepasotinama jo’ji< za esanti taip |mt matcrijalė, kaip elektra, 
-kauūmais nemirštanti drauge nu juo. Ne vim’kaip žeme? traukimą? daigtų prie savę? arim 
senieji tų gauna patirti, ne? kai-kurie ilgažalgravitacija. Hitą nuomonė gali remtis tuoini. 
-tipryla-* 
nį dvasios l»ulsų ?lo|»inaiK-ių triukšmų, kad jųlnailyjr gyvame bei negyvame nėra skirtumo 
užtenka iki mirštant. Bet paprastai žmogus so- sunkuua*. u tik stoka gyvybė*, 
aatvėjr |*at* | ta junta savo dūšių vi< lajinėmis 
patyrimo 
daigtų? akimis. Senelis, jausdamas savo du-

metais tiek pri k ra uja į save viduji-Įkad ir gyvuok? pastipę* skiriasi nu<, gyvu, ir

prieumnėmi*, taip, kaip matome Augalų ir gy^mtių

Viduramžiu scliulastikai ^akydavo, kad du-

X
?*U | H r* j IIVI111 Ii ll ••••••••eeaoone ••••••••••••••••••o 00b
JO MII p**rN|UHtiniU •••••••e««onn«obnooo«ono«oean««e 
](Ki sū |Mar>u aut i vila •••••••••••••oa**.•••••••••••• 
Kita parrikiMhi didcMiiy ir KiaMraiy —
1 *• i ••••••• ••••••••«•••••••••••••••••• 7c*
10 m: prisiiintimy ............................................................ 90c.
HM >n f ri.-nintinių.............................................................. H00

Maii-H’irips tuokgniima >iiu4i krax» ženkleliai.

“DRAUGAS” PUBUSHMG CO. 
1804 W. 4l41i SL,

I
«ių. žum. kad m* kūno akimi? jis jų mato, bet šių esama trejopų: augalinių, gyvuolių ir žiuo- 
lygiai neabejotinai jų patiria vidujinėmis prie- jnnių. Kitaip sakant, gyvuoliai taip gi turi
iiKcnrnii?.

ZiiHcgu- turi priemonių jmtirti *avo d
|Mt jannų dienų. Kiekvienas gali tų liandymų rų?i?. t.'y. augaline*? ir gyvnulinra, daliar 11 lok
iui < taryti. Keikia imiiati K ar 9 metų vaikų ardininkai nelievadina dūšiomis, u tiktai gyty* 
mergaitę, nor? nr krikščioniškai, liet laimi pa-K* jiegumi?. Augalo gyvybė* jiegu moka pa-

* žiiNin*'- k n m leną deriai negintų. Y|iutingui reikia žiūrėti, kad sėkmingai kovoti ?u pritraukiančia žemė? jie-
• turiiiH* dutig įlaiil1“* vnika? nebūtų padarę? nieko priršmga gM. ne? varo želmenų laiškeliu* kelia augštyn.

■hchh. _. _
meluoti, nediriau<lę? kitų vaikų nuožiuumaus'jicgų. |Mikrvi|Mlama ja? į naudingų augalui pu
re** ugiolinr„ savo pnginit, |«leistuvy?tc. Tb-|aę. kad ji? gulėtų maitinti* augti ir įlaagintis. 
kinui vaikui, nors ir negirdėjusiam njnc tikš- Daug daugiau stiprybė* imiumIu gyvuolių 
jinui. n-ikia |iasakyti( kad yra dvi nuomonė?:gyvybės jirga. Jos veiksmu? įvairrams. pai- 
vtaa sako, jog žmoguje yra protinga. nr-;n<*-ni? ir augėlesnės rųšir?. 
mirštanti ir nekuninė dalis, arba dūšia, kita 
nuomone sako, kad to* dūšios nėra. Išaiškinus . . ... . ... —. . . visuomet surėdo? su medžiagų ir br itM*džia-nuomonių skirtumų. Beminint prirodymų n«i 
vimo? mi kitu*, reikia vaiko |«ak Įausti, katra . -• . ... — .
taiuM.i..*.'. imiii tM,<in<rM vai eeMA. lUtp pM IMiyiMa IT
■MM ).!>■ ..r.«lo '«‘ „,u)oUe pvyfc,, Ą(li
k«. „.MMrt dua. n-n. .?«• x„( k,d j.
Iilil įtini Irlif n tita'L'M'i n. **rr r. L« .m . ■

vaika? nedrūtų padaręs

dušių ir augalai turi. Tik yra didelių skirtu- 
lušių iš tuų tarp tų trejopų • lučių. Ei nauda? dvi

• *• * * * * prigiiis-iai, t. y. ne*vugęs. nepratęs Ji taipgi lituką (vada ryt i įtekmė? ant rlivmij<

havinuj Imtų nieku niekad m*ginlėjęs.
Vokiečių ntuksliainkas F'r. Hettiager tei

singai sako, kml šitas jaunu ir seno žmogau 
sutarimas yra žmegialteįėua prigimtie? I«al 
?As.

4

I
Bet abi žvmosiua gyvybės jH*go? visada ir

imva. iKrsiant gy vualiui ny ksta ju gy-

. ataušo prie dvasint*? buitie* rųšių. VeikiauIM
1 jiedvi yra augščiaasM? ryšy? tų jiegų. kurio? 
'* yra kiekvienoje medžiagojr.

Labdaringos Są-gos 
Reikalai ŽINIOS £ LIETUVOS.

—
I

(Pabaiga Iki?.).

I s i rodyt i ir juuimetė jau, kad ro į takų karvivijų daug įtn-
lenkų junga„ -tmkesni*, argu ko?. Jie tampa prirlankuiis

I

IMnvių. ir pastarieji pradėjo lietuviams, mete frontų l*-gu—-----------
I'.įsi vii įlėk i nte nors sykį var

sų našlaičiu! latlsL Sąjungos Į 
t ’-ntra- yra t'bimzoje. Sąjįtn 
zn deda visas inistanza*. luei 
įgytų t*a*lai<*initis taip laimi 
reikaiinzų prieglaudų. Bet 
prieš pradedant jn stalyti rei
kia turėti ?mvh piuigij mažiau
sia x.'*U»M»l. j, j m* •langiau.

\ isi»*m? Iietiivinms tikrai su 
pr.ciinm priegliimlos n-ikalą. 
visai (engia Imtų įsimyli ją. 
Itei. <lrja. dar i.e visi supranta.

Ihivii piany tn. knd turint iš- 
•• ••!:i*:.į žeme. |<l akrų, bu* ga
lima pradėt stalyti pri«*zlniidų. 
•—< pasirc«*iė įiegalium. Tai-gi 
ir prisieina laukti iki turi-siri 
*alo pinizu.

I- laukiiiMt nia.m kų galima 

llkelle-. loalet l-iiln- ’ 

n -i stmru?ii.

lailalaiiiizai S.yjim 
laimingiausi linkai Ui 
:n 1917 m. ir visi !!•!*< im*tai. 
I’er tų laikų radosi •kiugiatisin 
garla*- narių itž-in .<*'-ju-ių |ai 
>liai.iai į Izili. Sųjuttgo* iždų, 
i ui> pinigais t:i]Hi pilt.a. I*ns. 

k> t.i Iti.-ikrit žente'-, kuri šiaislie 
yni verta sI.Yinmi.ini. m-? |«r- 
diioilaiit tie-k Imtų galima gau
ti.

Netunslaiiii miv«i našiaičmiii? 
|»rn liauno? ir |mlik>latm juo? 

v <-i imt „i? m Į-iai-zo-*-. mes 
•;ivh tautų -ki mud/iaiit. •• sve- 
• ii i* tauta- didinant ištantin- 
•uimi *avn iiašiniėiiis. m»r» iš jų 
butų galimu -tilaukti Inlini nan- 
----- Ji l.i<*1 uv.-ii jiilirrių. 

LpT'?ė»1r?9»»e* IamT* x•MHėaė* | 
ai einant į |iava*arį 

Ivauntii

*

luitų t 
dingų

•• Iruti*** r

būrimų lai

priekin
Musu i?

LIETUVIAI LEMKŲLIETUVIAI LEMKŲ 
OKUPAOUČJ.OKUPAUUdj

Seinų ►j-

dabar geriau linkti prie lie namo, lamkų vyrianaybė tai j
tuvių.

Virtinių gyventojų didžiau-

matu ir drlto ilgai vtaoj-vic-į 
toj tų pačių kareivių nelai

?ia* neri vintą* ir ne*už?iga- ko. Srinų apylinkėj juo? mai

Funakai. Į ria atkėlu? lenkų 
• Irina rkari jo? linijų ir nnu 
rūgs. m. 7 d. uh uiu? lenkam? 
Punsku ?u didesne jo Jiara ; 
pijo* ir valsčiau? pua-. šį gry-1 
nni lietuviškų kaiiųirlį išti- 

iko, atad ėmnykščių gyvrnto- 
jjų, sunkio?, tauisiua dic-no?: 
nepakenšumi lenkų gaivalai. 
aiMd žmumų. *'a|idri?kę mo
zūrų kareiviai** visur vaikic*- 
jm*i. u<*dtmdaiiii gyventojam? 
i.tuiuiiM) labiausia *u maistu ii paliečia hr ? 

iluidvndiHtii?; iš *avo valdžios vi*u? okn|»notii« gyventoju*, 
jie* gaudami metikai maistu.
(priversti maitinti* iš vietinių jmskalos, kad. tai tų dienų, tai 
'okupuotų gyventojų. Cionykš- tų naktį eisinn* užimti Kalvu

. 'c’iai jų kareiviai |>asirodė. rijų. laudiju?. tai nuginkluoti 
*?' kad visi vra surankioti

i*k.pMV i.ir<UvU. , ■ 
inic-stelių daugiausia žmonių 'pu*iilgę lietttviškų laikraicių. 
išmatų? valkatų*, kurie patys 
nežino už kų kariauja, daž
nai pety? sakosi, kud už |*>nų 

i pinigu*; nuolatos kartojasi 
maisto piešimui, žiuurųs upsė- 
jimai. n*kvizavima? javų, nė
jai liaujamo? “stuikos** ir t.L; 
juu du kuriu šaukė valsčiau? 
*u<igų. kad išrinkti viršaitį, 
liet į sueiga? neutėjo m-t i k m* 
vien* lietuvių virtinių, bet nė 
lenkai n«*io. kurių čia k>*li y-1 
ra išsiginadiai: mat geda pu-

ii
nėdinimas bukais ir laukimu* no jau t neri u karta.

e valandos, kada bus puliuo-
►uoti iš takų, okupacijos; ant
kiekvieno žingsnio sutinki
klausimu?, kmla išeis takai.*
ko jie čia laukia f kodėl mu?
valdžia jų nrveja iš ria! Da
1»ar |Nistaru<>jii laiku ria |ta-
skrlbe* lt ir 19 uųdų a m žiru*
vyrų iiatliilinirijų. kuri, |m

gnl jų įsakymų, turė^ įvykti
iki spaliu ui. 13 <L (sakymas

k irt ūmo tauto-

Iš lenkų vadų nuolatos eina

Is-nkai užimtuose kraštuos**
niekur neranda prirlankunto.
Lietuviai visur į juos žirni.
kai|a> į laikinu? okupantu?.
Jaunimus jtat* ant kirkvtao
žingsnio “šposu* krečia: tai
šautuvu? suslėps. Ui kulkos
vydį nuvrž. Ui arklius nuva
rys j girių. I«mkai imtys ?a
kosi, kad lietuvių farjte jiem?
Itlugiau gy venti, negu fronte.
knr eina mūšiai.

Paskelbus lenkam?
krašte mobilizacijų, visa* jau
nimas 1a-ga į musų kariuume-

».’•

I

iut>-

I

nueii«*i« ?. Našlaičių prėzlau 
• •••? arinė yra šalę mv. Karinta- 
r<» vieunolynu. Tn? seserys jau 
|M,riwlė darbais, kml lietuvių 
vaikas jo* išaukleja dorai? 
žmonėmis ir gentis. tėt»n«- ihv-

iš lietuvių kareivijų ir t. t. 
miestui tie to punskiečiai labiausiai 
znionin l.oiii* *XlrM laiteeaA.*.oi|

kurių, sugavę; kokį u-rj, au di- 
<Ižiausiti godumu tyrinėja, ar 

tnettžlika žimrtėa apie atsitrau
kimų lenkų. -

Pasirodo, knd lietuviai la
ivai geri agitatoriai. Patekę j 
lenkų nagus, jie nenustoja ko 

I voję už savo tėvynė* laisvę. 
Kovai šiuo kartu jie vartoja 
agitacijų. Tas ginklu- 
galinga* ir visų vartoja nu 
-••nų ir jaunų, vyrų ir mote- 
rų. .Iii* h*nkų karrivtain* kai 
te įknla ramia bedu galvon, 
kud jų valdžia tai ponų val
dam, kad jie* eina j Iavimų1 
dvarų gi-tli. kud jie pirštinu.i, 
iš lietuvių laisvę vinn tn-ų ir 

*, kad lirtiivi.u 
-avu laisve* ko-

vokiečių, lorliai 
su kokui* už

Ūkininkai iš užimtų kraštų 
nešu mm»ų vyriausybei mokes
čiu?, veža musų karcivrjai 
nikalingų javų.

“lausvė,** Kaunu, 
n

Mamų BUtyma*. “JCeur 
York Nūn** saku, kad namų 
statymu n-i kala i Suvtavtoae 
Valstijose apima I.KJOJMO gy- 
venamietn* namam*. 129,(KO 
diriduvių. kainuojančiu po

yra;$l(,n.nun ar •langiau: .*!2j,(MU 
-*'ditbtinių. kainuojančių ma

žiau. nrg po $!«n.OOO; «,<•»»)
•"i.OtMt mokyk-1

l ir l iešom* įstuigIHO*. ; 
prekių terminam.: 14.-i 
gelžkdin -tutini*. ir 20.-' 
bažnyčiom- ir teatram*.

ligonbie'-iam-. 
lonr 
UI
• Nth 
tNNl

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BOBŲ

musų

I

JUSTIN MACKIEWICZ 
Siunčia Pinigus | Lietuvą 
Siųskite tluhar kol IJetuvos Marki*? pigios. Dėl pla

tesnių žinių kreipkitės pas

JUSTINA MACUEVKZ
lesi įstate A Fortign Eachaage.

2M2 S. Leavitt *r. Chitf, HL

=BXS=

=
NEPAPRASTA PROGA

l'«tkanti.tr. ■»«», aaanu ir stalaaticiu* imiuJu*. n>a? skiltum* 
IMS.rns labai Inp'j i»l.ik- ;«.kių i«*J*»w

miaaa Caf*ra*»co*» cahioa kauti ka* nroManraj mu TlM tai. 
•ai. Iki • tai *»k -» ♦-••£•• rrr_J----i-.**«j«. K» M*» placa
ir Jkauura a*aeaa. arba pa* bvaOranėa ’*M|la.

Lietuvos Vyčip Building and 
Loan Association

nona /am*. r»»- t- **J*o «•**. m. mm*
M3: I MM* Ao-mt. *1 *•> IUH.S M »Ui Aubara Airaar.

t***

I

>

kanti.tr


• *

• 4 ■* .•

ta

A
%

*
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V
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RETA PROGA
Smtjti Ntaa Vta*

“Prasižengėlis”
9 tktų Dnua.^'

Krutumuose paveiksluose Dievo Apveizdos parapijos salėj.

. Gruodžio 7 d., 1919 - .
.Du svkiu bus rodoma: 3:00 po pietų ir 7:30 vai. vakare.

Pdms drytiimi Rrarf*
Visi nuoširdžiai kviečiami Raagima Komisija.

DRAUGAS * r*’ I
Ll 3

■K

Pamatinės Mintis ii Astronomijos.*l>

r .• Astronomija yra mokslas 
apie dangišku* karna, esančiu* 
visatos erdvėse. Tn* iihAsIos 

.labai įdomus. turįs savyje Ite- 
£galinę virtinę slaptybių.

Senovėj astronomija rrinroi 
žmonių fantazija.-Neturint in- 
stnunentii ir gilesnio niatenia-

* tikos mokslo *n|»ratinki ji st<»- 
vėjo labai žrmai.

Ka* kita šiandie jm tiek am- 
. žiu sutikau* darbo garbingų 

vyrų, kurie visdeiais Imk ta i* 
tyrinėjo gamtų ir j<»* įvairius 
apsireiškimu*. •

Žaismių j m žvairos mainėsi; 
; j’l protas ne|ia*tovu*. Senovėj 

daugelyje atžvilgių tų ir tų 
skaitė už tiesų, šiandie-gi iš jų 
pažvalgy tik juokiamasi ari* 
išvedžiojama jų nesubrendi
mas, lengvatikystė.

9 Žiūrint kritiškai į praeitį ir 
dabartį, galima matyti kaip tai 
viskas kritaliojasi.—nėra pa
stovumo niekame.

(Teriaa* reikia prifiažiuti. 
ką prirotb- ast romanas asyn* 
toga* Klug. kad toli prieš Kri*- 

P taus laikus assyriškai ir clial- 
di&ai kalbančiose tautose ax- 
trompmijo* mokslas gtovėja 
stebėtinai a n gitai. R*d. prie
rašas).

---------*1-11 oegMunej....

Dangiškieji k u imi yra dvejo
pos rųšte*: viena jųjų rųšis— 
tai tie kūnai, kurie turi šviesų 

®patįs iš savęs; kita gi rųšis, tai 

• tie, kurie šviesų turi nuo kitų 
kūnų.

• Prie pinuos rųšies priklauso 
Žvaigždė*, kurių milijonai ma
tytis giedrių naktį dangiškose 
angotyhėse. Prie antros rųšies 
skiriama planetos, kaip štai

■ uiusų Ertnė. Marsas ir tt
Artimiausia žvaigždė nuo 

nrasų žemės yra Kaulr. Dėlto ji 
tokia didelė atrodo ir jos spin- 

■ daliai tiek karšti, kad turi jie- 
~ gos gyvybę užlaikyti ant že

mės. Kaulė yra centru šių as
tuonių jilanetų: Neptūno. Ura 

grno, Saturno, Jupiterio. Marso, 
^žemėa, Veneras ir Merkuri

jam,—kurios aplink jų bėgn 
kiekviena savo keliu. Išėmus 
Merkurijų ir Venerų visos k:- 
toa planetos turi savo mėnu
liu ir taip: žemė turi vienų! 
mėnulį, Marsas—du, Jupiteris 

septyni *, Saturnas—dovy-
Uranaa—keturis, Nep-

Aržiausia planeta nuo saulės 
yra Merkurijus, nes jos atstu 
Ma tik 3fi.onn.nno mylių. Nuo 

. Malė* iki žemės yra
■ytių. Tolimiauaia-gi nuo sau 

<ib planeta yra Neptūnas. Nuo 
■ Neptūno iki saulės yra 2,791,-

BOtįoOO mylių. Kuomet saulės 

spinduliai paniekia musų žemę 
j 8 minėtas ir 8 sekundas, tai 
Neptūną jie pasiekia vos į 4 
valanda*. a

* Tos visos planetos su aavo 
mėnuliai* ir pačiame centru

.ųjj. ——•aut*'. ap-1
link ku ri.n sukasi. <od«ro 
taip vadinamąją musų sou/ihį 
ris/rtaą.

8 J kuri plaueta toliau iiu«

saulės, juo kelionė jos aplink 
saulę yra ilgesnė. Eens-s kelio 
ilgis aplink saulę yra SflfUMM,- 
CMM> mylių; jinai tų kelių prr’.u- 
gn Į metu* laiko arba į 365 die
na*. Artimiausia planeta Mer
kurijus atbėga saulę* į SS die
nas. Tulimiausia-gi—Neptūnas 
atlikimui savo kelionės aplink 
saulę reikalauja net G U 81 die
nos.

Saulė yra netoliesia pusan
tro milijono kartų tlblesrė. ne
gu žemė.

Avienos spindulių greitumas 
siekia 186300 mylių j M*kun- 
<lą. Nuo saulės iki žemė* švie
sos sjHuduliai ateina į 8 uju. ir 
8 sek.

Saulė—tai artimiausia
žvaigždė, musų kaimynė Vi
so* kitu* žvaigždė*, kuriai nu 
tome giedrią naktį dangaus 
mėlynėj yra šimtais tūkstančių 
ir milijonais sykių toliau ur 
musų žvaigždę—sanlę.Nuo sau 
K-s ateina spinduliai pas inus j 
M min. ir 8 ariu. gi nuo arti
miausių žvaigždžių, taip sa
kant, |šnuojo didumo, ateina 
spinduliai vos į tris metus lai
ku, va dinas jos randasi apie 
200AJO kartų tolia* nuo tuos, 
negu Mulė! Tų pirmojo didu

mo žvaigždžių yra 18. Antrojo 
didumo yra 55 žvaigž<lės; jų 
šviesa pasiekia žemę į 6 metu*. 
Trečiojo didumo—170-žvaig
ždžių: jų šviesa pasiekia žemę 
į 9 metus. Esama dar ir tokių, 
kurių šviesai ateiti pas mus 
n ikia šimtų ir tūkstančių me
tų. Aviena, kaip sakiau. |»rr se
kundų daro 18G300 mylių, tai 
sunku Ud įsiraiadinti. koks to
lumas yra, jeigu tų žvaigždžių 
spinduliams pasiekti žemę rei
kia tiek daug metų! Aštuonio
likos pėdų žiūronas futrodo 
dar-gi takias žvaigždes, kurių 
šviesai mus pasiekti ima net 
2700 metų! Teisingai tat žmo
nės sprendžia, kad rimtos erd
vės yra bąptfiuėa.

(Ar tos žvaigždės-MuV*s. ku
rios randasi milijonai* Begali
nėje. turi taip-gi savo planetas, 
kaip musų žraigidė-Mulė, sau 
ku pasakyti. Aių laikų tėlesko. 

|xu perai Ipni yra. kad jas hu
tų galima susekti.

Gvavttaaijas tiaaa.
Musų Mndinės sūteasMM pla 

neto* ir jų mėnuliai, taip-gi 
kometos ir asteroidai*), bėga 
be sustojimo mvo keliais ap 
link mulę.

Ta. jų bėgimas-sukimasis 
yra įstabus, sunkiai įtikėtinas 

matematikai jaa gali gerai ap 
skaitliuoti Mulinėa sistemos 
kūnų judėjimų. Su tuo dalyku 
jie sunkenybių maža turi. IM 
bar aifldai suprantama, kad, 
sakysime, musų žemė sukasi 
aplink saulę ir juiti aplink sa 
ve. Delri žemės sukinmsi ap 
link saulę turime metų laiko

i tarpu*: pavasari, vasarų, ru
denį ir žiema; «bW rokimos: 
josios aplink save turime paros 
atmainas: dieną ir naktį, ^e- 
mėa kelio ilgis ajilink sanh* yra 
SflMMMVnO mylių. Tą krtame 
jinai |iadaro į motus laiko, t. y. 
į 3Š> diena*. Mateina t iškai np- 
skaitliam* išeina ta«l. kad mn- 
sn žemė Is’gn apie 17 mylių į 
sekundą. 1(Mm- į miliutą artai 
mašdaug į vieną valamlą—SA
USO mylių!

Taippat panašiai jnda-bėga 
ir kitos planetos. Kas tas pla
neta* ir mu*ų žemę palaiko, 
kad jo* neišaklvsta i* savo ke
lia taip slaptingu greitumu 
bėgdamos? Kokia gnlybė—iš
tisais amžiais joms vailuvau- 
ja! Juk žinome gerai, knd fi
ziškoji jiega jas visu *marku- 
inu trankia leistis tiesiąja li
nija j visatos erdve*, nelygi
nant tas obuoly* sukama* ant 
siūki, kuris veržiasi ištrukti iš 
rankų ir lėkti tiesiai.

Į tuo* klausima* žna*gau* 
protą* negalėjo duoti tinkaiiMi 
atsakymo jier ilgu* amžius, nes 
senovėj ajūc tokius dalykus jis 
maža teiimanr. Tnism-t mdai- 
vo dar tokių prietaisų ir nug- 
štesnio matematiško -*ok*|n. 
kokį šiandie turime.

Nmansėj žumhh-s manė, kad 
žrmė stovi, o saulė |iauiažu kį- 
la ir nusileidžia: kad žvaig
ždės—tai ot taip sau prisag
stytos prie “įlangaus skliau
to” «le| furmo* tiktais. I*fole- 
mėjus (tarp 130 ir l'si po Kr.) 
patvirtino senovės žmonių 
mintį link dangiškųjų kūnų ju
dėjimo ir konstrukcijos ir jo* 
eisi laikėsi iki Koperniko, ku
ria l’Ot m. savo garsiame v-i 
kale “Dr rrvolutiouihu* or
bitini eoelrstiuni'T*) pri jut rodė, 
kad senoviškoji sistema t ai tie 
klausime yra klaidinga; kad 
žemė yra apskrita, kaip ka
muoly* : kad ji nestov., liet bė
ga aplink saulę; kad saulė yra 
musų si*temo* centru— Neriai 
pradžioj norėjo su Koperniku 
sutikti, neviena* net tyčiojosi 
iš jo Išvedžiojimų. Paskui, Ži
noma. mokslas patvirtino jo 
|iamatinius tvirtinimus.

Kopernikas baro Vlarlavko 
kapitulas kanauninku. M iro 
Praueiiburge, Prūsijoj. 1543 
m. Jo tėra* buvo lenkas. <> mo
tina vokietė. K rokuvojr Av. • 
Onos bažnyčioje jant yra pa
statytas paminklas sn parašu*: 
“ėHta, sol, we Moreare.“ IJetu- 
viškai reiškia: “Mlovėk. saulė, 
nejudėk.”

Priėmus Koperniko pažral-

Į

I

KORNEVIUO VARPAI
Triakte Komiika Opera Stato Scenoje

LIET. VYČIŲ CHJCAGOS APSKR. CHORAS

Ned. Gruodžio 14,1919 
Aryan Grotto Temple, 

Bth St. Ir Wabash A ve.
Pradžia 7:30 vai. vak.

» triaki* k.-oįr-ka -K«tn-vil,« Varpui** |>r,^*to arpermn.
likto siiiii • I .ik>is t d!» I. alsui. N..tnMtt.liioL aam*ym* •tu
nu.

viliu l.ir|siM.inu aviu laivo nustatyta arenu)* r*r>-- 
ouie. I» «t. tialandita. IMT? 1.1. iliritu laiku i ijm įtartu l «l.ina»-ii 
Kilkų ir Uan<ti« ii yr.a pLtvihi liauna

Chorą- Ir ar.Uatal bir rvur-nrv k<Wia*i.«. kAi» i.avo rarta- 
jaau ilufrr Liikada*

Chorą j.ntmt'i era sn-mi tnuataa n. A S !*•<.«-: r-ria^ritua 
p. J. fteli '

Kviestam.- Ini vi*. li<t<n-i«n. kaip H «'hleair«w. taip ir A apielin- 
kiv | n koMm rts atallaakyti. n<a tolei* «l ir nh-kaa niekur ttetarr* 
mimncts.

Tildetes galima gauti pas choristus ir Beethoveno 
Konservatorijoj. 3259 So Halsted St.. Chicago, III.

FATONIC
Pa raMol

JAU ItfcJO IA SPAUD08 DIDELIS SIENINIS 

‘Draugo’ Kalendorius 
KALENDORIŲ pu<«ia gražus Pirmojo I.Htuvo* !*nz>«l«m.i \ SMI'T<»\*»S pnv<ikslAS. 
Knh-iiduriujt- y ra pnžyniėfns dienos pasninkų ir švenčių.

KALENDORIAUS KAINA - - 25c
Ka« |>rwii« prmnmeniis nn-Um*. arki |»um i n»H»i, gaus KALENDORIŲ DOVA-

-A
7?
A. i

ALAI. EKSTRA!!

Su gilia pagarba.

=

feiuonii ui-irašau lietuvo* už. * 

pintię mokestį $.......................
l^ai gyvuoja Lietuvoj 

klano vardas 
Gatvė 
Miestą

t

Biznieriai gar«inkites “Drauge»»

Stuomi laikome sau porėtą visiems ^savo gerbia

miems draugams ir rėmėjams pranešti, kad siuntimas 
pinigu L’Ctuvon susislabdo (susilaiko) iki tolimesniam
pranešimui.

Meldžiame ncs ųsti pinigų, kol mes vėl nepranc-
šimc.

parelkMaa ant atvirst, a far-
mato, tais ka* gal Mla

lėliai patlal at-Jraurui paah/MI
ialyaavata

TMientn pavrikalo Ijatuvoa vala-
ir tautlS> *,liav< virti ujo

.•rraidonto tlrrvaikia Ir virt tlrrval-
luo l^otuvco Latsris Varpa* Mo

tik te.I. Ki
r«4»ii dalltatak* JAntra nata

tr Zemaltljoofeloiko* Ortuvoo
.rrUaia. au <lod!mtao kalau. Vllnlaua
rnkotu. pandanu upt Vilija Ir LlrtU'
roa himnu Itvojaoe apalvooa No. t.
Kaina k

P. *. Maita* Ak r. kai* IS
aft trc/M^. a.» k iia** .a K*

IraaaukitaiA4i

LIETUVOS VĖLIAVŲ
DIRBTUVE.

2259 West 22 nd St . Chicago

Centralis Bendras Lietnvių Bankas
32-34 Creis St Boston. niass.

• iit:i...t.i»: .šmiimi!H!iuiiini:it

i

Su gilia pagarba.

gas apie |danetų judėjimų <lar>M 
buvo viena didelė neaiškumą 
astronomijos moksle. Moksli
ninkai nežinojo kas palaiko 
dangiškuosius kunus saro or- 
hitoae. Ku pasakišku greitumu 
planeta* bėga aplink saulę, žr
mė, sakysime, kaip jau minė
jau. daro apie G4.(WM) mylių į 
valai h ią. teėjau* ji tvirtai lai
to*! savo kelyje.

Tų paslaptį ati<ienrė nii'dn 
matematika* ir fihnofa* liao 

(Pabaiga ant 4 pu*!.).
’į Asteroidai tai mažesnė* 

planetos, kurių yra apie 700 
J<» randa-1 tarp Marso ir Ju
piterio orbitų ir sukasi lipi* I *) “Apie dangiškųjų kūnų 
saulę. | judėjimą.”

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie 
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie 
ną milijoną dolerių ant dvieju metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę p

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos lietuvių Taryba ir Amerikos lietuvių Tnutinč Taryba priėmė 
M-kančių rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d.. 1‘itt-lHirgb*’-

“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos .Bendrovės sukėli
me 81,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant nooš.”

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

Visu* pinigus nereikia dnbar inešti. Dntatr perkant tarnų 
tutUto reikia ininokėti nemažinu $5.00 $|lNLnn ** ”

gYMMM) »* »• •• 85Q.On>IOOQjOt •* »•

♦ •

*’ tin.on 
•• 1100.00 

Sėsk tuojau* ir išpildęs aplikacijų pri>iųiA tuojau* *u reikalingu mokes
čiu. Tada galėsi būti ramus žinoduma* kad savo |*ried«-rmę išpildei.

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 tumont n. boston. mass

ir mi šiuo laišką pasiunčiu

VISI BŪTINAI TURITE 
PIGTTL 

A.SMETONOS
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PAMATINES MINTIS
ASTRONOMIJOS.

(Palmiua nuo 3 pu-l.) 

k;.s Neitam’a.-. gy\etH.-* 
1642 ui. iki 1727 nn-tu. 
aiškino ka* planetą judėjimą 
užtaiko tvarkoje. Tni 
cijf ' tirui, kuri j ra gamtoje 
pamatu svarumo ir traukinai 
dalykų prie i*avr*. Sauk- pi i 
traukiančioji jn-ga laiko kely 
jr Zoiih-. Mar>ą. ir kitas pini.. • 
ta.'. I’niui-ini laiko*! envtt ki
lio ir plamtų iiH-iiiili.-ti. Z’-uii ' 
menuli* šului'i aplink . ••mr. 
Zrlliė* .*//«»■ il"f Iitriillliill m- 

. leidžia i.-*kh.-li i - nivo orinio.-. 
Aatronoiiiijob iiM.k'h- kn- 

kartą matyli' vi* di«le>!v pa
žangu.

Esamu puvojų.e vuuoiucl.
Aiipniiij xy '*• ii'ii.t ant z<-ni - 

pasnkojitnų hjhi- •••vi« t« jui 
I aitrą” nHnikbta. Ki<*kvi<*ii«i- 
me Aiiiitim-tyj<* r;i'«hi\<«*i *pra- 
lui'iii.*’ kuri** skaitalą va. kad o: 
t.-»<l.i ir Indn ta |inlmiKa tai*. 
1»--t kaip j<*> ik-Ihiv n, taip n* lm 
v •. Tokio iNtMtkojiiiuii ir * nu t 
yiu nktaidžianii. I»< l duii^yla- 
žnioinij. ypač i* linu<li<**. I* r i 
kr.lo mi\<* miiva.' laužo. Ifr-ikia 
atbiiiiinti. kad ti<- |*a.Mik«*jiin.ii 
m* naujK-na.

Giliau galvojant •‘avieto jai 
k-1 i vii” vali Imti ki*-k\ii-iia '•• 
knndą. ( žt**iika. kad • ia*ixri'kii- 
jtj kimu jiidi-jim** p tilto l;:i' 
nūn* la-^t-rai jutbidary lis. taip 
Nikai.t. kokiu i.'iiiiti* įvyktu... 
Kiokvii-nu laiku /.*• p 
vi<-ui kūnai į atomii' virsta, at
sitikus kolizijai ar kokiai kilai 
m-Iaiim-i. tni vėl kiti Toniiuo- 
juai. Kada įsu.- *'.-\ift<* jutimi 
ga’*—ik- ntu-'i.i zsniojt*. Kri.'tu- 
paauki-: “Nežinoto iIh-iiu-. nn 
valanti.*.-../’ l*<«rvikuliiigM' l*k 
gaivu* laužynui- npi«« “prirlu” 
ir aavo patirs atritj.

Kun. P. Lapelis.

MOTERIMS MOKAMA MA 
ALAU. NEG VYRAMS

SAKO FERERALIS 
MOTERŲ BIURAS

į <k
.Kad Suvienytų ValMiją' 

vyriail«y *• -suoka vyrai!?- dtitt-j 
ginu, arg niot<*riii;- už i.-t paf 
arba |»alygiiuuuą dailią, yra, 
partMlonm oti -ijaliainr rafioi 
tj, iblei-tanie Snvi-nytu V--I 
tijų ISartai lleparlaiiieniii. .i" 
trni Biuro, kurio p lė Mary i 
An<ler-un yra dh*t«ktnrr. Ita-I 
portą* yra r. m,aire- aut tyri 
Dt-jiitin < rvi| Sni<e* Ktuui-i 
jt>- rvkvrdų. kurie l-u*<> M 
trni |*iun. -vki’i is Kt.iii’-'į: 
daryti.

Sulyg
jai* nsėnr-inta. 
i* 4jj*it» mot i-i ii. 
Vo dm luti, pin.it j<* 
darnu.
turtu-.

i

4»

•«

Vi-i rr: iini'-iitai |Mt-nulij 
i- ii ritė ut- gMlotU |M<- 

- « xt» ir piiitMliii npii- nivo 
i pro-luL tu- iltiniu n.-i pu-t* 

r ii’iiik-i ir ~*>ri kaip t i** 
Lii.-luii kurio ttiriiui t- vih; 
• .din Įu-aulio. .Ii*- tni yra g<*- 
ii:ui-i arsmiM-ntai tu— jir pn- 
liuli. '-I.kta kritė I H* priMtllk- 
lai turi tarp- /.iik*iiiii. |m-kai- 
tykit ką- Niku bitą* žntogus;
•I..- > Biatkrn. I’.n-

na. A- ir inaiio kaimynai tu
rimo pripa/itili kad Trinrr** 
.\iiH*rionn Elivir id Hitlrr Vi
tu* yni lit-lia- ik grriau-il) vai- 
-i i. Ji- dumta greitu jmIoiiu- 
viuiiua M-iiu-'* vidurių ligo- 

.lt*-. lliilll.ltlO'ki.
Imj’kr. 4. Suarts Unvk.

Mieb Ti im i ’ AiiH-rii an Kli
ši’i o Brttrl M .l»e tai k**- 
liau-i.i- t.ii-tii-. \ ini iiiilMl 
M-ioivti.t .ii laitoja. .!<••. Caj- 
ka.“’

nu.* f***’ t»;i • j* t
<* tiktai ii 3.27i
artėjo rtiibti už tiek :

ru|M»rto. pirmai- dvi’*- 
nu. *»'. 

tinkančiu -a 
Jir»»ti gan

g<>*.

Moti i illl- •*•!!• 'I.lt- II- !• i 
Vo usvkuiua niii* iki *1..
<•!>!•. o vyraiii- nuo ♦l.lllli iki 
$uw.

Vyrai, km ir i;la.k«- kvoti
mu- į lri*iit klrrku-. Iitivu Ka 
rėji .\p.-aiiL*o- Biuro p;i-:midy ii 
>u algumi- nuo iki -o,-
rji'i, tat saotrrys ta- jmria* 
vii-ta- užėmė ii jotu- buvo ta- 
inoktiin.i tiktai nno 91.1BB iki 
e2.i»«l.

Mot*-:y.-, ii/.imanč <»- -luti — 
tiku durtai virtu*. tur<’i<» turi* 
ti kohgijor r*ok-lą ir keltus 
plaktuku- juityiium- ir yi ai- 
•j I* i»u ’il tai šU't*’. u vyrai 
t / tą just j < larlių J.nvo <1.'SISI. 
$'VMNl ir 9-iJitiO. Tiktai vi«nui 
luutrn* ir m likmliku- |ia-kirt l 
prie prižiūrėjimo, ofi-o i»r?m- 
iiuavinMs arlui ra-tininki vi
li) gavo ftak kw4t vyra:. 
trnt $2.0Bb lt įlaugiau. Kit*- 
"avo tiktai $1.2W. i

n v

• **^iW

-Svarbus Pranešimas

PEAIL QDEEN 
KONCERTINOS

Kadangi Suvienytose Valstijose trūksta 
ang ių, tai musų bankas lygiai kaip ir vist 

kiti bankai Chicagoje, nuo PANEDEL1O 
S d. gruodžio m. iki tolimesniam praneši
mui, bus atdaras tiktai šiomis valandomis:

Šioki
nuo 9:30 vaL ryto iki 1:30 po p. 

Subartomis nuo 9 vai. ryto iki 12 v.
pusiatsdienije. — Vakarus tuo tarpu 

bankas visai nebus atdaras.
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PEOP L ES B A N K
ASHIAND AVENUE, KAMPAS 47-tw GATVES

Vaidybos Adresai:
Pina. Jonas Staurkaa. 

Ne n Tark.
Vin-|>irni. Juozas Bubniu,

S... 10: b St.
Km. o k-. Jonas Kuaigoaia. 
'.Ir.lun ^i Aw.

Prot. M-k r. Kazimieras Stosi 
•Einn-s. 1M7 Suifts A»r

Iru. Autai .is C ižam-kas. 131* 
X.*w V«rk Avė.

Kaišo trl 'b Kazimiera* laikai* 
•r .l.u - Joris.

.'I.tr.ilku l'tana* Dau-.-ir.L.
Sutrinkimai ai' kava kas antra 

utl-'l.l.t-ij n vncsin

aat taip

JOHN SMETANA 
Afcų Rpuci>H»f 

1801 S * hland Ar. Ohicaco 
Kumsau m MisikiasMs .Sysai.

■'-TiH tS-tao aarssa
■ -et m ieWa »v* s*i«tt*a epoeto* }

Ksmiarts 14. SS. lt, II <r H 
TrmykM* I "*•- ******

» VkUu4<«: mo 7 vai. Mrjte tfu • 
Į vaL ««kar» l***e4vl<*M *rr»4o- 
[ *»*■ Ir I-, t erčiomis.

Iltm. t.til.nii. Medu. Ja*. Freofeer*. kori. >>r?t*> ;»• j*,
riet* ou d».«Mi iH-iuku Ju.«apn Ueatevtfl, Silpo (iruu>i« lists- 
*ig .-atiku. *u Sairitto **oi betarto bijo imtu

lt du U-r iMlinr-um-. jut* ji* lullrtn, M4r> Ners niittiao* sako. 
La4 jt* n<tut< M »dkl U tsa kaimai-, be’ tu- katinai g,.jt lOkimi 
.am -op-. J- imm m* SMem Uct-atau^ H -1 -rvtčtitm Ir KaretiS 
nr. -būt r» l.a iru pasnigti j«.> , » <1«* y ,*<■, e k* a Imgsldt. 
t i u-.fr ai-k . t • >e k**V rr-»lotn'*4s Mirtų Klotos don4> m* Hm- 
Uit Kuris lalalroi* sam I— d"' • kuu- p at.ijma 4-1

lU.’.n m .Lil>t«u» i<t mr.tr. mrt'M Ji.. ... -a» IMniua an Ik4u- 

n , I«tt»< Itt-o IVa:> ^:k .. ! d-u.k -. Ibi: irw». Oirtu Omsku

I - tr. n.nli '- l,u<i.n«ku. ae g-i * tiku .

*«l..j por*.| ii*hu Itn.onaa Jt-tmapua tl- li tu* lst»-» ao aro. 
.Mm l-itre i'inantn. oMnamto »tar» V p,tw

likiety luino* nuo 50c. iki $2.0U.
*

CENTRAI. MAMFACIUM
BANK

A Stato
1112 W. 35tLSt (3UeL j1

Kapitalai ir Nrviri. I
W0,000,000oo M.000,000.oa

yra jau viaOma H dN L tusia Ir
Ml|.rtauxu banku *•<*> s.|tol«kėje. CU yre laikomi pinigai Suvienyta 
VnMUa. I'uMm Ibi ak u. 1'avHlu Moto.. ("SOraroa ir daugybe Csr-
IM.IM U u. I*raury»is. Kilsi.* Ir Tuksiančių darbininkų

ili.mr lanke yra įtulsytsa *ecUolia Indsvta skyrius kur giltos 
atlikti Mauktas baatauuua reikalus prigylutoje kalboje. Visokie psLsry- 
tual Mitui.

CENTRAI. MANUFACTURING DIITRICT BARK

i:»:

oiūZmusm įietmhsu įmint cmcw

nukokEsi pinigus
Man) tanurt vt— H
Parduodam* ai žemiausią kainą, kur kitur taip nepaisą 

Mašinėlių lariku&a drakuoti ir ofiso darbama yra naujau- 
«us mados. Užlaikau viankioa taskn>džtua, bedua, Riubi- 
niua ir deimantinius; grauiaiuuua lietuviškais nko*daie ir 
kucrertinių trr riaušių, urmomkų rusiškų ir prastotų iė-lir- 
byscių Balalaikų. gitarų ir amuikų, kokių tik reikia. Dir
bame viaokiua Ženklus <lrauiQširma. taisome laikn-džiut ir 
tr.ut.kališkut tn»irumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlanski 
4Ū32 So ASHLAND AVĖ . CHICAGO, ILL

Telefonu: DROVER 7309
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iLietuviai Amerikoje.
—- ■ - j tuo rūpinasi.

Iki šiol Went Pullmane ne- Į Lapkričio 23 d. per pamok- 

tavo L. R. Kryžiau* rėmėjų slą muaų klebonas ragino fano- 
akyria Dabar jau turime ir 
Koje kolonijoj. Suorgariūcavi- 
mL R. K. rėmėjų akyrio dau
giausia pasidarbavo .ąietiiM* 
Atradimo Av. Kryžiaus pašei 
pinė draugija su aavo pirmi
ninku, p. Ig. Stankų, priešaky
je. Draugija i* savo iždo pa 
aukavo L R. K. 625.00. Taip-gi 
iš draugijos 
skaitlius L. R.
h- •

Garbe Atr. 
draugijai už 
tėvynė* laimi.

Prisirašiusieji nariai ir jų 
aukos:

Atradimo Av. Kryžiaus 
draugija $25.00.

Kum J. Paškauskas $5.U0. 
V. Kitninskis $2.00.
J. Palieliunas $1X5.
Po 1 dol.: >{. Palieliutias, F.: 

Simutis. X šliužas, J. Mečius, 
S. Aukštuolis, S* Ramlociis. A J 
Zuliė, J. ltuika. B. Šimkus V. 
Kaliečius, J. KiUs, X Zuluss 
J. Mateišis, V. Galdikas, A. J- Palakia

4

pata[x> dideli.* 
K. nariųrėmė

nw rengties prie fėrų, kurie 
Ims surengti parapijos naudai 
|io Naujų Metų.

Nedėlioję, lapkričio 23 d. bu 
vo vaikų blaivininkų susirinki
mas pobažnytinėje svetainėje. 
Prie šio* draugijos priguli 
apie 8B narių. Visi j mėnesį 
n-olca po 2 centu

•Suriritikimas nutarė jw Ka- 
b-dų surengti vakarėlį ir suloš
ti kokį veikalą, taip-gi per 
Kalbias ]išrengti eglaitę.

šį rudenį daug iš musų arie-

pavapi jas svetainėje, 7:N> va*, 
vakaro.

Tai gi, gerbiamieji, nepra
leiskite progos, nes tikimės tu
rėti kalbėtoju* iš kitų miestų
ir daug žinių žada pranešti 
apie musų brangią tėvynę, IJe- 
tuvą. Uitai kam rupi Lietuvos 
likimas ir jos laisvė, ateikit į 
minėtas prakalbas.*

Visus nuoširdžiai kviečia at
silankyti

L. R. K. Hm. ak. Valdyba.

DIDELE SARGĖMS.
l'uratalu.'Ju lake eratua JJu Itabti 

aite*, lo murtata b^mim t rtaV* P*' 
1 katnbartua aa hn**meatu « 1-eJu 
prie SZP4 Ne. Wall*rr M Nataaa 
iurl būti ereliai l'**.limCaa Pkc.M m-» 
uivtaiaKa, pBT*>" itl+rasil Mama 
iTeke tik tl.lM mt»kn *»•• o Ii. 
kluaua kaipo rab<l••

Firrt NaUrnuU Realty & 
CoMtncUon Co.

W. 33H St Chicago. Dl. 
Tel. BtoJe- ard 2437 
Wn. Kasiausias.

•

840

Nedėlioj. gruodžio 7 <L

k
REIKALAUJA.

t

Gera proga nierguittinK. kuri<* i 
nori išniokt i biznį. Gerus ulica. . 
pradžiai. Pastovus darbe*. -

------- I

Av. Kryžiaus 
jtaiudarhavimą

; sielio žmonių išvažiavo j Det- 
ruit. Mirk. Sakoma, kad tenai 
geresni darbai ir didesnį mo
kestį gauna. Pas mus, rodos, 
it-gi darbai eina ir viri žmo
nės dirbu.

r. 
vai. vakare italų lūžią tiuėje 
svetainėje bus metiniu, svar
bu* Tautos Fondo 47 skyrio su
sirinkimas, kuriame reikės pa
sitarti apie naują veikimą ir 
išrinkti ateinantiems metams 
valdybą.

Malonėkite visi nariai atsi
lankyti. jąi atjais'iato tėvynės 
vargu* ir trokštate jai laisvės. 

Valdyba.

Ilso VISTŲ FARMOS $150
IHJIuiim* rvt* - ,r» »u MaUM-

mu rt4t*« Ir ■■ M < « p nten Balam.. 
sraSrt. mmv sarA* ■ *1 «w« !• akro «S-» 
I.tirtas, ktiataa u* *:ii. .m<
<lo.

Sr:*ir ri.aalaa 
llv fabriku inl«Bli| ir ««ry markei*, 
kur Balinta tarot-.” Irimai Ir Berilai 
■ ugabcal. >e.<u mamai eirki tai Br- 
Lauk imkarf Jar u- ra M^urtfuoia.

Umted Land & Investment Co. 
117 N. Dearborn. St. Chicago

Roma 403.

Prri* švcnlro |l*rl>ai
<»ftM*
Tevaro ir Merk n 
iTSDir.MMAl DARBAI 

PRIEŠ I IET VOPIET
M.< Iiąmae srii 41Me.|8 įLi 12 PJ 43 iki 4.43

PILNAS LAIKAS
s .<*• iki 4 d3 , 

(tema al*«* . Darba** paalnvtM 
i»nntirtu* dirbti.

SEARS ROEBUCK AND 00.
Homaa & Arthington Street

Eanaytis. J. Satnulionis, Z

»

REIKALAUJA.

PHILADBLPHIA, PA.

Prakilnus darbas.

Trys suavitės atgal gvrh.

ii* kun. P. Česna sumanė su-
Šliužas. K. Kubu, R. Simonavi- «»^ųjų vyčių kuopą,

čia, K. K ūkiniai*. J. Šarkiu*, M. 
Rimkus I* Kazlauskas K. l^a- 
pė, J. Konstantina  viėia. J. 
Zuis-, V. klariunas, I. Stankus. 
K. Sinkevičia. K. Kiaupas C. 
Zuk-ius, V. Peredna, P. l.au-

. kis P. Mari<b»uskis A. Norta- kum P. Ctmul Susirinkimu* 
tas. O. Neškauskaitė. M. Ra- k»ko ka* dvi aavaiti. Išpradžių 

prie kuopus prisirašė astuo
nias dešimts narių. Gražu* tai 
burrlis! Kuopos stlsirinkimuo
si kum <’’rsna suteikia vaiku
čiams gražių ir naudingų pa
mokinimų. skiepija į jų jauna* 
širdele* tėvynė* meilę, kad už 
liūty neištautėtų. kad jie «t- 
inintų, jog yra lietuviai, kad 
yra R lietuvių tėvų gimę ir tt 

I jipkričio 25 d. mažųjų ry* 
rių kuopa buvo surengus jau 
gražų koncertą po vadovy i4e 
v*r-gi*tiinmko, p. J. Hndelin.

P.ograinų atidarė gerk kum 
Ccs.m trimųt* prakalliėle, pa- 

<nišk i islamas tikslą. Koncertas 
■ jwrvyfcf*. žmonių atsilankė pil
ių' svetainė, ne* kuinas indu
liui v<» |rinMtyti, ką tie mažieji 
vyčiai imutmIvs Ištikm jie nu- 
/trliino publiką, kad per tokį 
trutiųių lciką taip jrražiai ii- 
moko padai natri i ir padrkie- 
mauti. PnNika tavo užganė
dinta.

Negaliu praleisti nepaminė
jus apie kum Česną. Jis yra 
tikras Kristaus pasekėja*, kar
štas tėvynainis. Nors nesenai 
j ra atkrita* į musą (tara pi ją. 
vi<nok savu prakilniais dar- 
tais jnu pasižymėjo. Jir lanko 
draugijų susirinkimus, sutei
kia naudingų jmtariuių. NeaV 
smako nno kalbėtojo rengiamo
se prakalbose, kaip tai L R. K. 
rėmėjų, Vj’čių. L. D. R. ir ki
toms. Žodžiu aakant, kiek ga- 
Irolanta* darbuojasi. Jis yra 
taųsgi vakariai-s mokyklon 
dm Aliejum ir mokina be jokio 
atlyginimo. Neatsisako vi*a- 
kaiiM* prigdbi’tL Visur darbuo
jasi be jokio* puikyln**.

Dieve duok, kad mus 
ku<»ua ilgiausia turėtų 
veikėjų.

čiuiuvis-, J. tiabniuas, J. Ei- 
leviėia, K. Raila, S. Sisiunaa. 
P. Švažas. J. Ačas. F. Miku- 
riouis, A. Vinirtas, M. Tigru- 
tis, K. II art išauki s, V. Marti- 
iauakis, A. Mrtnkis, K. Tau 
tavičia, K. Kalinius, J. Doč
kus, L Kapočius, K. Janulis, ri. 
Cealaviria. A. Janulis, K. \’en- 
akus, J. Galvarkas, J. Balsis, 
J. SorBka*. *•

Dviaą siuiukauta L. R. K. 
693.2A

lapkričio 16 d. įvyko jartuas 
susi rinkiniu.'. Tapo išrinkta 
valdyta iš sekančių ypatų; J. 

•Sūrokas—|Mrin^ J. Merius— 
rašL. kum J. Paskauskas—iž- 
din^ K Aukštuoli*—iždo glots-

Linkėtinu valdybai ir visam 
skyriui geriausio |iasiM*kiiiMi 
darbuose tėvynės laimi.

J. K

tapfcririu Jli <L |n*s uius bu
to 40 vai. atlaidai. Laike su
mų* musų grrh. klebonas pa- 
aiškino ir ragino visa* atlikti 
išparintį. Buvo ibtug atvažia 
vurių kunigų iš nplelinkių mie
stų.

Vukare laike mišjiarų sakė 
paDMikslą kun. Čaplikas i* R’or- 
ceater. Man*

Panedčliu vakare pamokslą 
sakė kun. Karkauska* i* Nen 
Baran, Conrn

Pintinį vakarą pamokslą 
nake kun. Jnriraitis iš ('ain- 
bridgc. Mes*.

Buvo ir daugiau kunigų, k. t. 
Vasiliauskas iš AVestviUe, 
Ma*s.. Vrbnaavičiu* iš Ko. 
Buston, Mas*^ Jakaiti* iš Wor- 
restrr. Mase-, ir viena* iš Wa- 
lerbunu, kurio javardė* nesu
žinojau.
Ords jM*r ta* ditąja* Imu o gru

žu-: nebūvu šulta nė nelijo, tu-, 
dėl |w*r visu* vskuruą žmonių1 
buvo |šlna bažayria.

Zmmiė- jaučia, lutd nit/s tai- 
nyėia jau pmnaža, lid tikimės,| 
ka i kitais metais jau susilauk- 
sim nulijo.*, ruimingu* l«žny 
Boa ir atetuančių melų 40 vai.

To*. knrx« turi prityrimu nw4ui- 
mu mvhii Ikru* p nuliui.
Paulu via* vM<m.

Pakerai 
Ibm'-jai

Kvrn-jai
< tnirrtą lapihi i i'jai 
Prie Storiu*
>lc* turime rietą, kūrėm arrai 

M|miinaka ir yra ie nm ir |wtrt*»- 
vuat vieįtik. Gero* ultto* pradžiai.

Dr. S. Naikelis 
ummw a> rn cmiri roam 

strt vhuuki *•*
m— r Drmro IMI

Ctrom offtro 
•Ui w. l<-ta m 
rton, C■■er.. ••

H"-pm2JT SruiK ■••• I
* 

Tai. Itrovar ?»«J| 

Dr. C Z. Vezelu
BMoam • ryta tki • ros J

ma to. AkMi^uin avaon s!
aro it-4» (ana

I Dr. A. L RUTKAUSKAS i
Tateiemaa McKlnlro *?M 

<mo VRMMLA* UCJMi 
i Ktaupaa W. 11-loa ąatroa

»---------------------------------
I

kurios tikslas Inis iš mažens 
tuos mažučius pratinti prie 
meilės savo (ėvynės, prie mei- 
l-s savo kailius.

Kuo|>a tajMi sutverta. Dva-j 
sišku vadovu kuojMts liko gerk)

I 
i I

taita 
tokių

WAUKEGAN ILL

Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
žk/TiSii i VCikima».

Turime už garite pranešti 
grrh. U nukegaao ir aiūelink 
lietuviams, jog L. R. K 
jų skvriua rengia diild<

Cf

H’tur.
K t at*lAr

. . Uždirbk
•> >35 iki *50 

į savaitę 
IrpąM tr totaatai >ro r«ateta»- 

Jarnl oauomkl. Jik turi trumpos va- 
landaa tr l*a<va darbk.

Me** salima )u» ttatokytl Mo darbo 
| trumpa taika rtmanmta ar rokaratą 
at mate ka*aa tarniMt* 
mnkmimo aat a»v»at mam

MASTER SCHOOL
. r. ...t*. f 111—1

IK S Stata Str.

į j V.W. RUTKAUSKAS j
ADVOKATAS

' i ••*** *••.* *•..«•« r«».» *• —
i a<- - - tnritateLaivI

X

I^ipkriči4i 26 d. Av. Pranriš 
kaus Serafino dr-ja liuvo su
rengus vakarą. !«. Vyrių 5 kp 
iš Nortb Sidės artistai-mėgėja; 
>uI<m* juokingų konntliją 
Eydas StatitM*je. Lošimas gra
žiai išėjom nes visi g> rai iimAč- SEARS ROEBUCK AND C. 
ji savo n*b*. Publikos laivo 
iHslaugiausia. lw*t liko užganė
dinta.I

Tat siuoini draugija ta
ria šinlragą ariu U Vyčių 
kuopus loš«'*jams už malonų |»a- 
lantaviruą lir j<>k»o atlyginiui**.

J. Oriftu.

I

VTRAI.
LEI BĖRIAI 
lįEI KALINGI.

W( "KERI Al 
U'AREIKHSE

REIKALAUJA

SEARS ROEBUCK AND 00

I
I

»

n 1UCTAM

Mietams

m
JAI MM M<m*YK

P. r. ZALLYS :

Ii

B CKAGOS LETUYIV 
KOLONUy

Hari tai viduj.
Vieta* |ui<u|i<a
Geru* nlitus imnižini.

<kr* pn**a vininiui
SEARS ROEBUl/ AND 00

Vsl. S<K. iki Kuli, iki |m!
Hurnas A KfBtingtou Street

Nors nenuatudanu viHars. 
kiek galitiui. durlmvinuė;: iri 
pirmiau, kaip kas sumanyda
mas, lėvymie laimi. tas <iarijc>. I 
ris-gi. tart* ir i»e»ų»aru« ir ne
liek pnsluktyvis kiek tmšl;<r.iM 
ir tikėdavomės. Nūnai, kipirirt 
mų* brangi tėvynė. IJotuvn. 
jau t ruski -m sjmudikų rtdčiiu.. 
jau laisvės saulutė hetekėdn- 
tna tir|Nl» užfnetajLMt*. Lietuvai 
vergijuM kalus, tai ir viešasis 
vt ikitims. kad ir muikiausta *, 
išrodo lengvi u. m*s ži:. *i lunl ' 
is-šąiiM* atjojančiai tėvy.M-i pa- 
gelhą, ntu* stiprina Ina skatina 
prie tolesnė* darbo.

Tėvyte* įtik amžių L *»*tėjo 
dvasiu** ••io#orą»»s” k<i*tkvn«*.• • • 
Ją griattiė Imistts lirviitira kir
minas. .Jonio** puošnus timai- 
kos. dailėft bei literatūros ni
tas žymiai tapo sugriautlas 
ksimimškų im|*r*rijalių kan
džių. Visk- IJetuvns mušikai 
ar tik nelabiausiai užkenkė tie 
godus vahalėliai. IJetuvoiSiuii- 
sika žymiai nusilpo, veik visai 
nufMRok*, uksilikdama tiktai 
kaimiečių dainose. IJetuvių 
samanotos bakūžes ir platus 
laukai buvo tai tomis nejer- 
galiniorū* musų muzisja tvir
tovėmis. Močiutė kūdiki laauk- 
b dama, dainoje išlioLav*. sąr,, 
lito argilito* Im i likimo sjmu-' 
dšiamos. lietuviškos, jautrio* 
širdies jausmini. Artojas, pj«». 
viluts. grielM-jn knktyninvo 
daiteme >u lakštiiigabdin. Pie 
ment-li- prie kai:ni**n«'*s vėvt t 
M*|į sn VtJu gr «lai 
go painėgtliiotį. itH vi- tai Im’. 
Vo vien tik prigimto*, ueap- 
•HrHos, iir-utx *rk'u* <laiiwm

-s •

PRIE:
UėitiM* pakelių 
socrkia* itu<> Orderių 
iVriiurėjiMMi Tavurii 
l*n š j*h< aria po |»6t.
S iki 124MI 12 .*43 iki 4:43

REIKALINGI LEBER1A!

dirbti lauke. Darbasjiastovu*.

I

MERGINOS i URBTIMERGl.VK BIRBTI 
lI NfH PRESS. 
n ikalincMa; dsriia* 
'.vara* ir •rainiui 
Liką; 
tirs; 
uon 
nuo i

PRIE
M"N<TI l'RESS. priiyrUna* ne
r* iludiliraa: durims i ra lengva* ir

l*itlK: 

RAimm |**rlią 
f’cržiurėjii.;*. terorą 
Dėjimo Turtint
Siėritim |ui*>m4 pot.1 nL- kyt;,ų.

I Tekniviino tavon* 
IPakaviiuo >*r<lrrią 

Pri|»ikiyuH> <*rdenų.
!lr kiti rvikidinz: u..imu ta.
Įvwą A;, .-iuj*.

Pastotu*. tL'-imc <»r.b iui.nA«-- 
►li« Gera pn«^a ia-ilnvinitinii c- 
ri'tu* liariiinuiiuima.

IVmiiiiIuiu) įtariu: 
l*rip:*d«1i <• d«-riu«.
Sunirti jw' ’»tm
Giria |w>*o|M k iriau Lt rota M 

j (Miliuku Ifelui. PmŪKIMI V- iltį įd
ėmu
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■ trusn**** * au»4*«t 
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|il.l* n |
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»ta****» 4«rV>«*.

iMket* i» *11 I ta- 
roitct k*io "rttta**

t latvikių ttu't .*lr«a**
V. MluMHtna- 

3»** W. 13 Mr,
1<4t |,*«'.. Mi-Kinl* ■ JZk*

ws.s.
WA ų samncs stamps

)• ZT THr •
UKiTiO 9TATES

Gonti nertai Caa On., Ine., 
MII W 65 Btr.

'.vara* ir •rnluiin išmokti į trumpą
1
1
I
nuu *1 aks*: esi ra h*n*ua už jaMtmų 
<i«rlią; mokama ka* aaiaitė. Plentą 
yr* kuov«4mu*io stliana statyt*. 
Švicas vtar ATSiAAI’KfTE GA
TAVI MUK DARIUI.

VICTOR MFG. AND 
GASKET 00.

5750 Rooaevelt, Rd.

laiką; gera a.'n*«<.valia ui<4o:ia:)
tiro; p-rtyniriua sh rgus* uždirba
mm $!.'* iki š-Vi i wrsHę fhrbai'l
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PAIEŠKO
l'aa*Mtau Jaa«<* l'a*»lau» |aa ciaan<*->*. 

;■ llaaetlOi* Apako. i» KvrAartMa 
l'uraft. Sumiaukia* kalniu U|**r 41* ntr 
tu ■cnuiiKi. Tunu labui nvarbu rci- 
SmiI*. JI* |*ul, r,lkl ka* apie Ji tirui* 
proarAklte re Kana" t u atfrv >ų:

J Mikado
Artent A«r.
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tie-

TEPVUt KABIUKE 
DEtITIV FABRIKE
VAI.YZI. FABRIKgJE 
SIENINI V P*»l’lEitę FAB. 
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Darlm pa«t<>- 
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Dr. G M GLASER j
l*raltUkua|B >■ mvCal
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Dr. M. Stupnicki 
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j IKI JMUI pilTIlll Hr>IU

BUVĘS JURiNINKAS PRA-' rw.pilnai. Jei kurie Iždininke7 
tuvo SU PINIGAIS.

i

■

I PRANEŠIMAS.

S. B.

6 PRANEŠIMAS
ti

d

ir

i

l'et rntiskns, jš-

|msišv<*mę

I

Tėmijantis.

IS NORTH SIDES

s V;

Av. 
yra

norint Imti 
muzikai vi

ii UB SIU VIA I DIRBS 39 
VAL. SAVAITĖJE

7 
dakt.
8 d..

i

KOVA GATVEKARIŲ 
KLAUSIME.

Šeštadienis, gruod. 
Šv. Mikalojus, vysk.

Sekmadienis, gruod. 
Šv. Ambraziejui, vysk.

Pirmadienis, gruod.
tv. N. tv. P. M. Prasidėjimas.

GAISRININKAI REIKA
LAUJA DIDESNIŲ 

ALGŲ.

Gerbiamiems Labdaringosios 
Sąjungos Kuopų Odi

ninkams.

Rūbų g 
<k*l uuglii 
arbatini I 

ir dauj 
it ėję.

atki

la rv- 
ę, pareikalaus 

|**r l:ie-

d„ 
mė- 
^'1 •

ti kp. A v. Mykolo Ark. | 
svetainėje. šiame susiri 
turėsim aptarti daug 
reikalų, todėl visus 
kviečiu susirinkti.

i gana dorą buvusį jn- tegu mira, raštu prisiunčia tas 
žinia*. - Neturint Gerbiamų 

adresų, prisieto 
šituo užkvietiniii

parap. svetaihėj 
uuu vakaras šv. Kazi-

A Kadetui jos Rėmėjų

Nedalioj, gruodžiu 7 
tuojau po pamaldų įvyk.- 
ne-inis susirinkimą* i<ab.

*1uv*-»- 
» tau 
ivnitė- 
lan*lo«

ui<»

CHICAGOJE

B0D0J8 SUEMYTF”
Penkių Veiksmių Drama

TIKTAI ANTRŲ KARTŲ CHICAGOJ
STATO

Šv. Kazimiero Akademijos Draugija

Nedelioj, Gruodžio (Dec.) 7 d., 1919 
(Lmmiiniuiinanini

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, suimta gauja vagiliu 
į IR PLĖŠIKŲ.

d, ------------

uždaromos didelės 
dirbtuvės.

Anglių trūkimui* (hieaguje 
(Kilietė k uoli,. vi? a.. didžiule- 
dirbtuves. Tnrp ją vra: luler- 
national llarve-ter Co.. Aenie 
Steel Tool Co.. Simotid* Manu- 
fnctnring Co.. VVe.dvni Kelt 
W<u*ks < ’ominercinl Furnitiire 
Co. ir kitos.

DirbtuvėM* tik tiek šiluino- 
IMilaikomn. knd nutšinerijns ir 
kitką n|n-aiig<iti nuo šalčio.

Septyni detekliuii |*-r de- 
-initi dienų saugojo namus po 
nitui. Si. \Vestrrn avė.,
kur būrys vagilių ir plėšikų 
turėki savo susirinki mus.

|’.-r dešimti dienų detekti 
vai tėvijos!, kas :>pli?il: tuos 
namus teikiasi, ka- kibia at
eina ir išeina.

Pagalinu- >n iinifurniuotos 
jtolieijos pairvlba užkilusi na
mus. Sukreši uotu <• vyrai ir 

mot < ri.’ki.

Tnrjs*

IVilIiani
nve. Tai brolio pasmerkto mi- 
riop .lobu O'Brien. kurs yra 
nvžiulęs ptdiemoną Burke.

Kiti .-iiunštiioti jau yra bn- 
• vę kalėjimuose.

Chieagos gaisrininkai 
mbitį pirmadieni miestu 
Imi- stisiibUriuiu 
didesnių algų 
tu- dingimi kiekvienam.

Apie tą ju.« turi žinių mies
to klerkas.

Gatvektirių klausime nepa
sibaigė kova. Gntveknrių koni- 
pnniju ligšioi laimėjusi *11 
Ntat<. I’liblie l’lilitie*- komisi 
jos nusprendimu. Miesto pre
tenzijos padėto^ ant šalies ir 
kituosi* teismuose.

Tcčiaus, anot miesto ndvo- 
kuto pranešimo, kova n<*|Mi-i 

s. kol miestas nelaimės ir 
už važinėjimą gntve

kariais.
Tą klausimą trumpu laiku 

išrys augščiuusias Illinois tei- 
snins. Miestą- turi vilties, jo* 
teismas pripažins neteisėtu 
Statė Publir (’tilitie* komisi
jos niispri'iiditną.

lb*t jei kartais įvykių prie
šingai. luoinet butų aišku, 
jog pnli gntveknrių kompnni- 
įn sulaužo -u miestu išdarytą 
kontrtiktą.

Timmel miestui paliktų at
vira- kelia* imties kitokių 
priemonių prieš kompaniją. 
Tuomet miestui Imtų galima 
paimti savo kontrolėn gatve- 
kariiis ir kompanijai liepti ei- 
t i kur patinkama.

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje
Prie 32ro Place ir Auburn Avė.

Veikalą salei artistės Motėm Sąjungos 21 kaopes.Pradžia lygiai 7:30 vai vakare.

. . . ' . ... * ,. >Jeigu nematei šio veikalo pirmų kartų tai būtinai pamatyk ji dabar nes tai gal pas
kutine proga. Jo gražumas yra neaprašomas, nes tiktai tie žino kurie ji mate. Protarpiais 

bus dar kiti pamarginimai k. L solo, duetai ir L L

Visas Pelnas Skiriamas šv. Kazimiero Akademijai.
NEUžMllUKnE DIENA, VIETA R LAKA II

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija.

Yni didelis reikalas sustaty- 
vieną pilną i|- tikrą mų* Są

jungos Garbė* Narių sąrašą su 
pažymėjimu vardų ir kiek kas 
yru davęs. Tam sąrašui rei
kalingos žinios. Jas galėsime 
suvesti į krūvą ir suvieno
dini i silsėję visi draugi*. To
dėl ristis Gerbiamuosius Kuo
pų Iždininkus kviečiu atvykti 
pus mane. Centro iždininką, 
utaminke, 9 gruodžio. šių Iii-. 
7:3H vakare, j šv. Kazimiero 
knpelaniją 2t»34 W. fiTtli str. 
(arba Marųuette IM.) Jeigu 
kurie Iždininkai patys neturi 
visų žinių apie savo kuopų 
Garbės barius, tai gal susi
žinotų su sekretoriais. Aš la
imi džiaugsiuosi. jei ir šitie nt- 
eis j tą surinkimėlj utamin- 
ko vakare. Reikalingo* žinios 
yni šitos: a) Garbės Narių 
vardai ir pa va n lės, h) kiek kas 
iki šiol Įmokėjęs pilnai nrbu

S. L R.-K. Amerikoje Clii 
ragus Apskričio priešinei ini: 
susirinkimas bus ned. 7 d. gr. 
I v. )>«* pietų Šv. Jurgio pa 
rap. svetainėje.

Kuopų atstovus kviečiu 
skaitlingai suvažiuoti.

V. B.

Rytoj, gruodžio 7 «L vakari*, 
Scliool Hali salėje, L. Vyčių 
13 kp. perstatys senai laukia
mą veikalą: ‘‘Išgriovimas 
Kauno pilies."

Paskutinį kurtą primenu 
gerb. Town of laike ir apielin- 
kė* lietuviams, kad atsihnki- 
tumėt pamatvti gražų veikalą 

▼.

negalės |mtys ateiti į surinlci- 
------------ *mą. <» dar nėra prisiuntę tų 

llurry A. Mu-m-v & t'o. f i r Juių tni p-imi Šliogeriui. kai
liui dariniu priėmė jauną ir at- jMI Agitatoriui, nei man. (ai 
rodantį 
rininką. kur* ilgus laika* re- 
turėjo dariai. Davė jam /• - Iždininkų 
siuntinio užsiėmimą. tenkintis

Aną dieną jam fenui davė ;a-r laikraštį, 
iiv’vžti vienon Iiankoti: $311.-į 
(nni i'-ekinis. kitomis
|M>|a*roiiiis ir $3*0 pinigais.

Jaunas |m siuntinys kaip iš
ėjo. taip ir pražuvo.

I'im.a sustabdė čekių išmo
kėjimą. Nuostolių turės (ik 
$3*1.

Firmos galva Mas.sey sako, 
jog nežiną* tikrai nei pavar
dė* to >avu jia-iiintinio. Saku, 
esanti kukiu tai lenkiška.

I 
t

A. f A.
URŠULE VAIČNIKE

iiįl
■I

Mirė gruodžio 5 d- 1919 
8:45 išryto. 50 metų am
žiaus. Velione paėjo ii 
Kauno Guber. Raseinių 
par. ftidlavos parap. A- 
merike išgyveno 15 metų 
paliko nubudime broli 
Kazimierą Luia.

L&idotnve* bus Utar- 
ninke gruodžio 9. 1919 m. 
iš Nekalto Prasid. iv Ma 
rijos bažnyčios 9 vai ry 
te į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Gimines ir Dažistami 
kviečiami dalyvauti lai 
dotuvese po nu m.
4438 S. Fairfield Avė.

Kun. P. Bužys.
f —■

(Tąsa nuo pusi.)

Tąuta Ik* muzikos, be muzi
kalių jiegų. tai it išgverę var
tai ir apiplyšę* namas, gal dar 
geriaus tani*, it sušiurusi bei 
nusniorusi varna.

1 Tatai musų tėvynei betitgi- 
jaut pradėta kreipti domą ir 

.link hntinųjų jos dailės sryty- 
:j«* reikmenų. Čia tai ir dainai 
Įduota proga praskamlM«ti.

Kiekviena dailės šaka turi 
savo gnriiintoju*. mėgėjus ir 
visai jai itasišventusius daili
ninkus. Dailininkas, kad ir di
džiausia luuušveiitęs. jei vien 
'tik teužsiima muzika, tai priva
lo iš jos ir priileranti užsilai
kymą gauti, nes 

į tikru muziku, turi
sai ir atsiduoti.

l’žtni dulžiausi
muzikai liei tvirti jos milžinai 
ir buvo vargonininkai, gauną 
iš muziko* užsilaikymu Kam 
nežinomi Beethoronas, Bach
as, Perosi tai nemarų* savo 
imizikalėje jiegoje, kad ir mu
sų muzikai: Moniuško. Sos- 
naiiskns, Naujalis ir kiti. Visi 

|tie muzikos genijai tai vargoni
ninkai.

Musų liaudis, išdalies. įgu- 
diisi žiūrėti j vargonininkus, 
tarsi. į •‘špitoJninktis.” Tame, 
išdalies. gal reikėtų |taknltinli 
abi pilsi, kaip va: vargoninin-j 
kils už muzikoje lavinimosi ge
roką apsileidimą: gi vi suome-

nė labjuii knita, kml, ne<luo<hi- 
ma vargnųininknius atsakančio 
užsilaikymo, privertė juos ir 
arti, ir pjauti, ii į* «’iu.< kiūtin
ti ir Imžnyėią šluoti, indžiu, bū
ti, tarsi, kokia«> pastum<K*liu 
tik jau ne tikroje reikšmėje 
muziku, gerai išsilavinusiu 
muziku.

šiuose laikuo.-e ir vargoni
ninkų pntk'-jimas šiek tiek jau 
yra kiypęa gerojon pusėm 
V|wtingai čia, Amerikos lietu
vių kolonijose, aMnas vargo
nininkų stovis yra pusėtinai 
apžiūrėtas, l'žtni jiems ir ne
kasi gnna gerai iiinzikalini vie
šai paiiirndyti.

Teko man būti koncerte, su
rengtame Cliicngos vargoni
ninkų, ketverge vakare, la|>- 
kriėio 27 <L, Av. Antano ]>ara- 
pijinėje svetaiųėjr. Cicero, I4t.

Programas uors gana pla
tus, Is-t dėl jo turtingumo įta
ri uosiu čia fiilnai.

1. Kantata garliei Ar. Cecili
jos—Gulterskis, išpi|<k> vargo
nininkų clmras.

2. Tenor solo—“Meilė"— 
Aleksu, išpildė J. Balsis.

3. Geguti-- 
pildė choras.

4. Pijano eolo a) Wa5au— 
Scliumann, 10 • liutierily— 
Grieg, iš))il<lė A. Pocius.

5. Kantata “Broliai"—Kos- 
nauskas, solo V. Daukšas ir 
choras.

(i. Tenor solo “Avint aušre
lė”—A. Porins, išpildė J. Ku
dirka.

7. a) Oifi reutur Regi—Piei. 
10 O doetor optime—Mittcrvr, 
išpildė choras.

K. Soprano solo: a) Open thv 
lilne eves—.M«*ssenet, b) Nuo 
aštraus kirtimo—Gretriiami- 

Įnov, c) Naktis—Tsliaikovski. 
išpiblė O. PtM-ienė.

9. Iš <>|M«ros “KoHM*vilio 
Varpai" a) Trio “Reik užai- 
merkt,” b) Kvintetas “O, ne
laimingas" r) “Ru pagelba šių 
žiburių"—PlniH|uet—eolo ir 
clMiras. -

ItL “Aye Maria"—GuimmI. 
solo išpildė O. Pocienė ir kvar 
tetas.

11. “Pasauk* graži”—cho
ras.

Visas tas milžiuiškas pro
gramas taip puikiai buvo išpil- 
dytąs kad butų galima drąsiai 
ir didžiulėje svetimtaučių sve
tainėje itaairodvfL.

Garbė ChiragM vargoninin-1 
kam*. Darbuokitės muzikoje,• 
kaip įmanydami, o savo darb
štumu priversite visuouunę 
jumis pažinti, jumis suprasti, 
jumis pamylėti, kaipo Lietu
vos puošėjus; galutinai, visuo
menė, matydama bei su p rasti n- 
nm jūsų darbštumo svarbą, 
bus priversta jūsų pastangas | 
npkainiioti.

Rytoj, gruodžio 7 <L. 
Jurgio 
rrngiar 
miero A' 
Draugijos. Buk sulošta penkių 
veilušną drama “Juodoji Sa

mytė." Pelnu* skiriamas Av. 
Kazimiero Akademijai.

Taigi nei viena* nepraleis
kite progos neatsilankę į šį va 
karę, nes tai bus viena* ik gra 
liausiu.

Tautos Fondo skyrio susi
rink ima* įvyks nedėlioję, 
gruodžio 7 d., 4 vai. po pietų, 
Av. Kryžiaus jiarapijos salėje. 
J šį priešmetinį susirinkimų 
teiksite* skaitlingai susirinkti.

Valdyta turi daug diplomų 
tiems, kurie yra aukavę dides
nes sumas į Tautos Fondą.

Aiaine susi rinkime bus <la- 
0 *

Ii narni.

Rytoj, gruodžio 7 <L, 4 vaL 
po |)irtų. Av. Kryžiaus parapi
jos svetainėje Aluninų 1-nms 
kuopos Ims savaitinis susirin
kimas. A'isi nariai yra kviečia
mi.

Ijihd. Sąjungos 7 knopa lai
kys prie-metinį susirinkimą 
ncdėlioj, gruodžio 7 d., 4 vai. js> 
pietų. Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. Kviečiame visus 
narius atsilankvti tau susinu- 
aiman. Reikės pasitarti apie 
vakarėlį, kurs įvyks gruodžio 
31 d. Taip-gi rinksime naują 
valdylię ateinantiems metams.

Valdyba.
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