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Bolševikai Paduoda
Taikos Sąlygas Estams

------------------------------------------------------- •

Atrodo, nieko nebus iš taikos 
konferencijos

PREUDENTAB LAUKU 
AIŠKINA MEKSIKOS 

KLAUSIMI.

S«aaUa avturi reikalo 
maišytas.

vo DARBUOJA® 
BAROKUI.

REZIGNAVO ISPANU O 8 
KARA8* MINI8TERIS.

Gal atsistatydins visas 
ne tas.

kabi

!
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Nenori veikti be talkininkų, 
pritarimo.

Waahington» gr. 9.—lTezi- 
dentas AVilsona* vakar laišku 
mandagioj formoj atsakė sena
toriui Fall, kurs buvo padavus 
senatui rezoliuciją su tikslu 
|M*rtraukti diplomatinius sanfi- 
kius su Meksika.

Prezidentas mandagiu! pra
nešė senatui, jog senatas turi 
teisė* pasipriešinti Meksikos 
preziilento Carranzo* parėdy
mams prieš amerikonišką žiba
lo kompaniją Meksikoje.

Rot tas senatas neturi reika
lo darbuoties, kad su Meksika 
butų pertraukti santikiai. Ne* 
santikių su užsieniai* klausi-

DORPATAS, gr. 7 (Suvėlin
ta).—šiandie bolševikų atsto
vui čia paskelbė savo taikos 
sąlyga*. kokia* indavė Ertoni- 
Joa atstovam*. štai jo*:

I- Savitarpini* pripažinimas 
nepriklausomybė*. _

2. I*anaikinimas kari** sto
vio. .

3. Panaikinimo* militarinio 
veikimo ir paaky rimą* laiko 
atšaukti kariuomene* į savo 
teritorijų riba*.

4. Ertų vyriausybė* deklara
cija, kad Fotonija nėra sąjun-

nei su viena kokia viešpa
tija, kariaujančia prieš sovie
tų Rusija.

J*. Tokia pat tkĄInmcija tu 
ri-tat imtartu toms vyriam ei
bėms, katro* kariaaja prieš *o- 
vietų Rusiją.

6. Nuginklavimą* ir interna
vimu* Yudenico kareivių ir po 
antbpauda palaikymas Ymleni- 
čo sandelių au karė* medžiaga.

7. Amnestija visiem* | 
čiani*, nubaustiem* už rėmimą konferencijoje. Kad tuo tarpu

lartvijo* vyriausviiė konferen- 
cijon prisiuntė neskaitlingą 
atstovybę, matyt, tik Vienai* 
informacijų reikalais.

Paaižadėjo konfernoti visos.

Paskiausioj lapkritvj įvyku
sioj ria su bolševikais konfe
rencijoj visos trys Paimi t i jo* 
viešpatijos—Eston i ja, l*at%ija 
ir Lietuva, žadėjo atnaujinti 
konferenciją. Batalijos atrto- taika neduos mums tikros lai
vai tvirtino, jog Ertonija kas j ko*. Kuomet talkininkai yra 

karėje su bolševikais, kuomet 
Lenkija ir Suomija atsisako 
tarties su bolševikais, mes nie 
ko kita n< galime laukti. ka<p 
vientik pertraukimo musių ka
rė* front'iose.
“ Pertraukimą mušiu gal 

me* atsieksime. Bet yra bau*, 
kad ta* nepaaršintų musų sto
vio. Svarbiausia tas. kad me* 
absoliučiai nieko nežinome 
apie talkininkų atsinešimą į 
Pabaltijo* viešpatija* ir {impo
nuojamą taiką.”

Tad kol-ka* taiko* konferen
cijoje oficijaliai dalyvauja vie
ni Estonijos atstovai. Ir jie 
vieni su bolševikais diskutuoja 
taiko* klausimą.

Visgi ir pačių ertų atsineši- 
ma* į taiką gana neaiškus. Ba
talijos vyriausybė* suformu
luotam šiandie pranešim,, sa
koma (pusoficijaliai):
“Mu*ų tikslas atsiekti stovį 

tokį, koks šiandie gyvuoja tar
pe talkininkų ir bolševikišku* 
Rusijos.”

Ta* reikštų, jog estai nenori 
taiko*, tik pertraukti mušiu* 

I ir nieko bendra neturėti su ho’- 
šėrikai*.

DORPATAS, Estonija, gr. 5,
(Suvėlinta). — Čia prasidėjo .iAimti.nni PirKtt,i P*fuun 
taikos konferencija. Bolševikų P^’d^oTu*. Taip yra sulig 
vuldžios atstovu vra du —‘konrtitucijo*.

• * ** _ę _ _ __ ___ ______ i _.

Krassii Joffc, *u skaitlin
guoju štabu, kurin i ne i na vi
sokio* rųšie* ekspertai, sekre
toriai ir stenografai. Tai bū
ry* darbininkų, apšviesi uolių, 
ir merginų. Atrodo, jog bolše
vikų a t stovylm rimtai atsineša 
į taiko* konferenciją, ar gal tik 
nori padaryti didesnį į*pp<lį.

Iš Pabaltijo* viešpatijų posės

i Konsuliari* agentu* Jrakinę 
fmliuosuota*. Tad prezidentas 
apie tai laiške nei neprisiminė.

BOLtEVIKAI STOVI Ut 
TAIKĄ.

IsMdtoaaa, gr. 9. — Maskvo
je įvyko septintasis iš eilė* ru
sų bolševikų sovietų kongre
sas. Buvo ir Leninas su Troc-

m-U tikra MMimto. Nieku
n-s.ll purtyti, ar fi. *• Uuia. k«<l Mtuik, rakHU 
ra..lu |»lu« tuku kteui«u,l^>„| uįų w
nr*tal darmua armlrti* kinkai*. Ne* be taiko* b

|<ija. Taiiųmt nežinia, ar visos V|> 1>avojau*
: vieš|Mtijo* turės konfrrencijo-1 ■
je oficijalius atstovu*, ar vic-'.....................................
na Ertonija tarsi* *u bolševi
kais.

, rvm*- gąata v*uiij tai a irai •<-

,jHavo* ««t«'ybč atvyk* į likti „u aiskiu K|kinin|ęų 
pilie- Į porą dienų ir, matyt, tlalyvaus

i Įniki* 
bolševi-

Berlynas, gi. 9. — Vokiečių 
monarvhistų juirtija Vokieti
joje nušilusi du rituoja si. Tai
somi pienai,-kokiqo Hudu ša
liai sugrąžinti monarchiją. tai
gi ir sostą.

Vienas partijų* vadų, pulki 
ninkas Max Bam-r. praneša n- 
pie partijos numanymu*.

Jis sako. jog Vokietijai rei
kalingu monarchija tokia, ko
kią turi Anglija. Autokratinė 
monarchija, rako, atgyvenu* 
savo amžį vAfiečiuosc.

Sulig mounrvhirtų pienų, 
štai kas turi -įvykti Vokieti
joj.

Ateinančiais rinkimais Vo
kietijos preaidentu turi būt 
išrinktas HinAenburgus. lr po 
to tuojau* turi būt pravertas 
plebiscitas (visuotinas gyven
tojų halsavimu*) klausimai.* 
Ar Vokietija turi hut monn r- 
chija. ar respublika.*

Monarchistai stipriai į«i L 
kinę, kad didžiuma gy'.mtoją 
sutiks grąžint’. inonanhiję.

Ir jei taip, tuomet aig’«v:n- 
tan Hostea pakviptas ne 
> I bet buvęs sos
to įpėdinis. Mųtareliistai sako
si neonai tanais kaizerio.

Taip sako anglekasių viršaitis

ti nei demobilizacijos. nei im
ties jokios prekybos.
“Kas kita butų tai visa at-

%

Pasekmėje 
prrmje- 
ministe-

tlloįliUh

Madndas, gr. !•. - - Armijos 
garbė* teismą* nusprendė i* 
armijos prašalinti 2*' oficir- 
rus. Teismo nusprendimas pa
duota patvirtinti mii.•sterili 
kabinetui.

Kabinetas |>utvirtiim tą nu 
sprendimą. Iki to rezignavo 
kari** ministrei* Covanu

Kabinete |takilo nesmagumų 
ir nesusipratimų,
nusprendė rezignuoti 
ra* Tora *u visai* 
riai*.

Rezignavimo rasta*
l«us induota* karaliui, kaip 
veik ta* sngryž čia iš medžio
klė*.*

Parlamento atstovai - s*lja- 
listai paskella'*. jog ji<- |a*.kel
mą gencralj <iarbininkų strei
ką, jei karalių* jiriiin-.ą- To 
ca kabineto rezignavituą.

Socijalistai tvirtina, jog uti
litaristų |iurtija darbuojasi ka
binetan pastatyti savo šali
ninku*. kuomet pasitrauk*- 
premjera* Totai.

PADEREVSKI LAIKOSI 
PREMJERYSTtS.

i

Te&ads neįstengia sudaryti 
kabineto.

PASIŲLYTA ANGLEKA. 
SIAMS MAŽIAUSIA 

14 NUOft.

Prireikus bus mokama
daugiau.

aorietų Rusijos arlia už daly
vavimą tračią jam intemacijo- 
nale.

8. Nusprendimas pra«lėti ta
ryba* vesti ■pokarinės prekybos 
klausime.

9. Įsteigimas diplomatinių 
ir konsuliarių sentikių.

10. Įsteigimas susisiekimų 
pažta ir telegrafais.

11. Sujungimas geležinkelių.
12. Iš Estonijos uostų gele

žinkeliais pervežimas sovietų 
Rusijon įvairių prekių Ir daik
tų, prigulinčių sovietų Rusi
jai-

13. Pataisymas Estonijos 
uostuose tinkamų dokų krauti 
prekėms, siunčiamoms sovie
tų Rusijon.

Nrifaia, kai boa totiana.
Tai bolševikų taikos sąlygos 

ir principai. Po paskelbimo to, 
bolševikų atstovai pareiškė, 
jog jie nori daryti taiką aprt- 
apRadiu^p principais, be anek
siją lr be atlyginimų.

Bolševikai sakė, jog jie <lin- 
kuraosią tik apie arai ištiri ją, 
jei kartais Eatonijai nepatik- 
MaaHoa jų taikos sąlygos.
“Kaip ten nebūtų,” sakė 

bolševikai, “mes perdaug ne
pasitikime laimingomis iš ta
rybų pasekmėmis.”

Ertų atstovai, matyt, rytoj 
bolševikams induos savo ofici- 
jalį atsakymą j paduotas tai
kos sąlygas.

dimu. Nes tuomet butų galima 
gauti nuo jų ir reikalingos pa
spirtie* ir iMtgclltos.

' Nežinomas talkininkų

Tokią pat nuomonę išreiškia 
ir latvių premjeras Ulmanis. 
Jis pasakė:
“Mes esame ]>asirengę dary

ti taiką. Bet reikia atsiminti, 
jog musų trijų Pabaltijo* vieš
patijų padaryta su bolševikais

Htabnrgb. ftk, gr. 7. — j
Aną dieną miertelyj Donoru 
policija užklu|to plieno dirb
tuvių streikininkų susirinkimą 
Lietuvių salėj ir suareštavo 
98 darbininku*.

Suareštuoti kaltinami *u<t- 
kalbiavime atkalbinėti nuo 
darlto tiarbininku*. norinčiu* i 
dirbti plieno dirbtuvėse.

Varža va, gr. 9. — Nesenai 
lenkų seiliui* išreiškė kartų 
nepasitikėjimą *avn minirte- 

|riq k abi m-t n ir fiodraug lci<lo 
tain {tačiam premjerui |tasi- 
likti savo vietoje ir {uisirinkti 
nauju* ministeriu*.

Visi miaisteriai rezignavo, 
gi Paderevski iš susikrimtimo 
net susirgti, lžabar l’aderev*. 
ki organizuoja kabinetą. Bet 
jam ta* dariai- nevyksta.

Viena seime | tart i ja. turinti 
110 atstovų, priešinasi Pade 
rew*kio prvmjerystei. Ve ko
dėl nevvkstn sudarvti kabi• • 
netą.

Vakar 
a k*tiii-

tikslais. Pirmiausia jam n*ika- 
llinga intakų turėti a n gir kasių 
'viršaičiu susirinkime, (ii jei 
bu- sutikta atšaukti streiką, 

■ prokuroras |iasidarl»uo* *u- 
s|N*n<luoti byla*, pradėtas prieš 

.anglrkasių viršaičius.
Ang!cka*ių prezidentą* lx»- 

vi- tvirtina, kad prezidento 
Wil*ono kompromisą* turės 

,l.ut priimta- ir darbininkai ta
rė* gryžti < laiba n.

Ih-t klausima*, ką j tai |«u- 
i*aky* pntv- angkkasiai. kat- 
ti<> griežtai priešinasi 14-kui 
nuo*.

NAUJI PARĖDYMAI IR 
SUVARŽYMAI.
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Chicago. — šiandie 
vakare daug šah’inn: 
Inu salta.

valanda pasirengusi padaryti 
taiką. Bet Latvijos ir Lietuvon 
atstovai pasisakė dalyvausią, 
U*t apie taiką nieko galutino 
nebuvo pasakę.

Latvių vyriausybė* atstovai 
d rąstai tvirtina, jog Pabalti
jo* tautų laimi ilgesnioji atei
ti* priguli nuo veikiai padary
to* taiko* *u bolševikai*. Bet 
neaišku* talkininkų atsi*u‘ši- 
ma* trukdo rišti tą klausimą.

Visi Pabaltijo* gyventojai 
pasiilgę taiko*. Bet taika iš
imtinai priguli nu«> talkininkų.
“ Nes sunkiai kovojome už 

nepriklausomybę,” tinko latvių 
atrtcvaL “Taigi daliar me» tu
rime teisę ir priederme pamė 
ginti dar labjar* .snrtjpf-inti ir 
užartuoti tą savo ncpi kluuso- 
m>nę. Vientik taika, ir Lti vei
ki taika gali mums nžtikri?ili 
laimingesnį rytoji).
“Betgi daryti ti'klt su bol

ševikiška Rusija, kaip t<n ne
botų, yra nedrąsu. Viena, pr. 
daryta *n bolševikai* taika ne- 
*‘-kaitytų tikra tanu. Antra, 

sniegas;'.tokia netikra taika nepageiin- 
ryioj la itų šiandie mums desperatinio 

Įstovio. Nebūtų galima {»ad*ry-

PacyHaa. gr. 9.—Augščiau 
šioji taiko* konferencijos tar? - Į 
ha uueprrndė atmainyti kni- 
kurias taiko* sąlyga* protoko
le, po kuriuo vokiečiai nenori , 
jo pasirašyti.

Vokiečiam* svarbiausia ap
ėjo rrikalavinuu, kad jie turė
tų talkininkam* atlyginti už 
sunaikinimą vokiškų karė* lai
vų Scapa Ho*'. Vokiečiai tvir 
tino, jog tasai talkininkų rei- 
kalavima* nori riaai pasmauk 
ti Vokietiją. Jie stovėjo už tat, 
kad sunaikinimo laivų klausi
ma* butų paverta* Ragu* tri- 
bunalui.

Talkininkai tad pagaliam* ir 
sutiko tą klausimą pavesti pn- 
ininėtam trihunalui.

Turi apleisti Pabaltiją.

Paskutiniam taikos protoko
lo skyriuje pasakyta, kad vo
kiečiai turi apleisti Palialtiją. 
Tai viena iš taiko* sąlygų. p«. 
gailaus pažymima, kad kuo
met taiko* sutarti* tuo proto
kolu hn« ratifikuota. vi*n« *n-

Indianapolu, gr. !>. 
paguliau* paaiškėjo vi 
promiso paslaptis.

l*rezidenta* \Vi!*oti:i- angle- 
ka*ių viršaičiam- praeitą šeš
tadienį pa-iųlė .-tai kokias są
lyga*:

1. Kad an^ickasiai kuovei- 
kiaus gryžta darban.

2. Kad anglekasianis užmo
kesti: abelnai imant padidina 
ma 14 nuoi.

3. Kad padidinimu tikros 
užmokezties. kokia angleka 
siams priguli, užsiims tuojaus 
paties preridento paskirta ko 
misija, reprezentuojanti angle 
kasius, operatorius ir vyriau 
sybę.

Viršaičių susirinkimas.

šiandie pi pietų čia įvyksta
.migleka-ių organizacijų pildo- 
jniojo komiteto ir apskričių vir- 
'šniėiu -ii-irinkima*.

Vokiantysis angleka-ių pre
zidentas l>«wi* susirinkime pa 
'skaitys prezidento M il-on'i 
laišką ir augščiau paminėta* 
sąlyga:. It- tuojau* Im* tariu- 
įtinsi, ka* loliatt* pradėti.

I’rrzidviitn* l.ewis vakar vi 
*u* intikino. jog ji* pa-iąly-ią« 
tuojau* baigti streiką.

Ir ji- sako, jogai visai ncalie 
joją*, kad *tt -iriitku-ieji *utik- 

• *u prezidento Wil*ono sąlygo- 
i- ir streiką* biitiniii turi>* 

pildomos. Kitaip prieš Vokia-'Imt užlmigta*.
tiją bu* pavartota militarinė* 
spėkos ir prievarta.

Kitų palengvinimų laikiniu
kai nepadarė.

Tad dabar spėjama, jog Vo 
kieti jo* plenipotentai be atidė
liojimo pasirašys p* protokolu

■ ■ ■ ■— — ■ — I ■
o 

tartyje ir protokole pažytuė _ 
los sąlygų- turi būt vokiečių jm>

Palmeri* atkeliavo.

Kičiu atkeliavo gcnerali* 
prokurorą* Paliuer. Ji* visa* 
laikas yra susinėsime su angle- 
kasių viršaičiai- Is^i-u m 
lireen. Matvt, kati siivaz.iHVii 
", ’j -ii-irbikim.'iit l»u*

I pakviesta* ir prokuroras, jei 
’r* neaiškumų.

Prokurorą* čia atvyko dviem
■---------- —■ "

ir taiko* sutarti* bu* ratifi-,***V viršaičių 
k'nota.

Pirm to anglų laikraščių ko- j kortai* pasimdy 
respondentui vokiečių katės! J’•*■«- 

ministeris Noske buvo |m*a- j 
kęs, jog vokiečiai nepeši rašy IR VILLA GAMINASI PRIEŠ 
šią po protokolu, jei talkinin
kai nepadarysią atmainų. Nos-

CARRANZĄ.

kr rakė. jog talkininkai salį Jig organizuoja naują karino
briautie* Vokietijon. Visvien 
jai* negali hut jokio pasitikę- 
jimo.

šiandie gal ir Noske atmai
nys savo ]iažiura*.

Amerikonai iškeliauja

Kaip šiandie Suv. A’alstijų 
atstovai apleidžiu taiko* kon
ferenciją. Iškeliauja Ameri
kon.

Ligšiol augščiauMoj 'laikos 
konferencijos taryboj dalyvau- 

įdav0 jicnkių didžiųjų Viešpati- 
jų atstovai. Nub dabar daly
vaus tik nuo keturių.

menę.

EI Paso, Tex.. gr. !». — Su
lig apturimų čia žinių. pri«*š 
Meksikos autokratą Carninzą 
smarkiau ėmė veikti ir revo- 
lineijoniviiii mda* Vilią. Jo 
veikimą* juididėjo, kuomet 
Carranzo* artnijo* teismo nu- 
sprendimu nugalabintas nar
su* Meksiko- generolą- Anų • 
Ir*.

-Meksiko.- mieste Puloma* 
Vilią sušaukę* savo šalininku- 
radn* konfereneiįon. Tr nrane-

Wasliington, gr. Ii.— IM an- 
|glių .-toko* kuro administrato- 
'i-iii* Dtirfield {taškelis* visai ša
lini naujus suvaržymu*, katrie 
lubjnti* aštresni už buvusiu* 
kūrė* metu.

• Paris lyta, knd vi.-ose dirbtu
vėse Imtų dirhamu tik jwr Ųt- 

jdienas savaitėje. z ■* *
Vi*o-«* knin4;«vr*c šviesa ir 

.-ilmua gali Imt vartojama tik 
<• valandas dienoje.

\ i*i ofisai gali naudotie* 
švie-a iieilginu 4:<Ml įh» pietų.

Negalima elektrų* šviesos 
vartoti jokiem* |mi gražiu imam* 
ir pii-kell»iiiinm-.

Turi būt kiek u gulint su- 
-iaiiriiutiiui* elektros traukinių 
važinėjimas.

Tas pa1 yni *u giltvvknrim*. 
Ir šitie neturi Imi upšildomi.

šitie nauji luirėdymni. *ako, 
,Imtinai turi Imt pihiytini, ne
žiūrint nr streikas bus | »a baig
ta* ar tęsi* ilgiau. Ne* visai 
šaliai trūksta anglių. Dėl strei
ko sali* netekti M M l,< U MI topų, 
tviknlingų anglių.

I*a-ilinigu« *trei|joy{(kr ke 
lia- savaite* siivartymai tęsis. 
Ne* n«*lciigva Im- jai-iekti nor
mai) stovį.

Bet jei streikas tęstųsi, sa
ko. butų reikalingi nauji su
varžymai.

šęs jog prieš (’arnmzą orga
nizuojąs ’u'iiją kariuomenę. 
Pažymėjęs. jog tai kariuome
nei reikiamu* ginklus jis gau
siąs iš Suv. Valstijų.

BULGARŲ KARAS VA
DAMS YRA PAVOJAUS

Berlynas, gr. 7. Bulgari
jos parlamentas *var-to pro
jektą j-1atynuii. sulig kinio 
viri tie, katrie bulgarų tauta 
ištraukę kari*n ir katrie !;nr? 
prailgino, turės hm nubausti 
mirtimi.

Sakoma, jog ta* įstatynm* 
neaplenksią* nei patie* buvo** 
*io karaliaus.



I

raino.

“DRAUGAS”
UTKCANIAN BAILY EKIEMD 

NMUbBO Baily En-vpt Bunda}, by 

DRATGA8 PTBUsHINO CO.. I»c., 
1OM W. Mlh SU. <-Ulca«o. lUtaoU.

TEKSU OF blBMUUrriON 
Oac Y^ar •••• ZZ.00
BU Moatha............................................ M-M
Tbundajr** EdiUua .................. ta.M

Al MEW8-STAN1>S 2c A COPY 
Advcttlstac rate* oa applicaUoa

BKHin

I

Sa.*®
SJM

......... km

lAkulno. Lai-

UETVVIV KATAI.IMV KIEMIAOTIS

“DRAUGAS”
Eina kandim* nctk-klkulus.

PRE.WrMER.lTOS KAIMAI 
CSM'.UKM lll l'UUEM'JE:

Pum* Meto .... 
St V. V.UAT.
, .Metam- ..................

I*um4 Metu . .
iTcnumorata aiokatu

kaa ■kaitusi nuo uiulraAynio dienos ne 
nuo Nauju Matu. Norint permainyti 
adresu visada reikia prixiijKtl ir wnas 
adresus. Pinigai geriausia mirti lipcr- 
kant kraiK>j<- ar expr« m- "Moncy i»r- 
der“ arba įdedant pinigus ) regia- 
truot* laišku.

“Draugas" Publishing Co. 
18ttW.46tbSt Chicago, 11 

TctefoMs MrKtaN-y tilt

J Amerikos Legyona*

Detroite Legija darbuojasi 
taip pat naudingai. Ten pasi
taikydavo policijai sugauti 
kareivius bcelgėtaujant ir be- 
naudojant tiems tikslams A- 
merikos kareivio uniformą. 
Tokius asmenis ]Milicijų suim
davo ir sulig teisių butų tu
rėjusi ]ia>odyti j kalėjimą. Bet 
Amerikos lx*gijn parirupino, 
kad ta negarbė netektų buvu
siems kareiviams. Teciaus 
reikėjo jmduryti, kml kareiviai 
vis-gi lieelgėtaut’l, vieloje dir
bti.

Tai-gi vietinis Amerikos Le- 
gijos skyrius pmlari* nuturi] 
mi valdžiomis, kad tokius nu
sikaltėlius į ui vesią 1.egi jai ]»ri 
žiiirčti. Biivusių draugų karei 
[vių tar|M- nusikaltėliai |msitai- 
svdavo. Dalmr Detroite jei ir 
yra nei i/.darbi a a ianėiu karei
vių, tai labai mažai.

Nors sitivjinamni lailidclisl 
buvo skaičius paleistų iš ka 
riimmenės vyrų ucnorinėiii 
dirbti. t<*viiiu> jų buvo. Kaiku- 
rie. užėmę vidus, o pa-kui pa
sirodę blogais darbininkais 
pakenkė kitiems. Tai-gi Ame
rikos Legija pa-iriipiim tą blo
gumą prašalinti. Ji sutari* mi 
darlalnviais, kad tie visuomet 
duotų žinoti, kiek ir kokių dar
bininką jiem.- reikia, ir kad 
gerąsias vietas |»aliklų buvu
siems kareiviams. Iš kitos pu- 
-ės ji turėjo žinioj*' visus |ni-

įlei-tiio.-ius kareivius. Ji ište
ko durim norintiems dirbti. <> 

melionuiieins mokėjo iiurudyli 
kaip blogai jie daro. Jie tapo 
praminti vvork slackers. 1. y. 
įtartai haiigišiais. Jų pučių 
draugui kaieiviai siularyiiavo 
teismą ant jų.

(ienerolas Majorus \Y i Hiatu 
(i. Iliian. štatai viršiniuko pu- 
gelbiįlinkas, apie Amerikos be
gi jų ludtat:

“šiandien Amerikos legija 
Iu|mi tarsi užpuoliku gamtan- 
ėiti uždarbius mus 
Jos darbštumus 
plinta, jog dabar

'jaučia kiekviena
soje Anieriko.je. Iš pradžių am 
uėuie, kail jos aar u užsiuvi- 
nys Ims tiktai surasti uždar
ių kaikiirio»e vietosi*. Ji jmi- 

.etm* ant savęs visą tą užiluvi- 
jnio siiukenyta;, nes kitos n- 
igeiici.jos pa*itrmikė nuo to. Vi
sur Aim*rikos lx*gijai juisisi-kė 
kuogcriaiisiai, gidų gale ji 
virto didžia kareivio [lagvllii- 
uinke visuose jo reikaluose.

“Jeigu kas dnr turi nta-jo- 
jnių apie l.egijos |utkraipą ir 
lapic datairtinj paliuosuotų iš 
I kariuomenės vyrų lipą, tau 
teniieiliie i Anirriki l^egijos 
surinkimų, kuomet ji savo |mi- 
sėilj luiigia ir te|iasukai ką 
nors piieš Aiimrikos valdžių, 
lepagirie li<ilševizmą. anarchi
jų arba kitokią griovimo siste
mą. Toki* asmuo greitai jsitik- 
rintų. kad buvusieji kareiviai 
m-užmirš,, kovoti.“

(Nuniiudota Pranešimas 
Karė- Dvjiartainenta.)
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to. Ftado oUM. H ! 
o “tautininkai”, M-1

umu panėšėtų j Dievo darbus. Parulyje y- w RUtartj palaikė nž "icnp 
m evoliucija, arba ėjimas iš Žemesnių daigtų gf 
j geresniu*, žmogaus gjrvenime yra išradimų,' 
pagerinančių gyvenimą. Tai-gi matyt panašu
mą- tarp. Dievo ir žmogaus darbų tame, kad

ta ptfrtr” ir minėtam biurai 
pinigų nedavė nei cento, o no
rėjo jame šeimininkauti. Tai
gi, sulig sutarties, iš išleistų 
pinigų, (>um*. apie $20,000, tu
ri (tadengt “tautininkų” sro- 

Britai ir mokalaa. Vt-, tr< j j j |Mtsiųntųjų Europon
Lengva pasteta'ti, kad ir žemiškojo žmonių '$33.000 <lol. “tautininkų” 

mokslo prityrimas ir Dievo apreikštoji tiesa srovės pinigų, $20,000 dol. pri- 
kreipta musų mintis į tą pačią pusę. Gamtos k tau su Tautos Fondui, kariuos 
mokslas saku, kad pasaulio evoliucijoje yra “tautininkai” kalti Amerikos 
tn > įsikišimai a u gilesnės jiegua arba pertarei, Lietuvių Tarylmi. Taigi vieto- 
kad jauniausias iš tų trijų pertarų matyt tarp jv me(i „atome,

(Pabaiga.)

Kalbant apie Dievo panašumų žmoguje rei
kia neužmiršti skirtumų tarp paveikslo ir tik
rybės. Žmogų* būva šešių |mmIų augšeio, o jo abeji eina prie to, idant butų daugiau gr- 
juiveikblas tankiai užima porų colių, arba nei 
tiek. Žmogus negali būti be valgio ir gėrimo, o 
žmogaus fotografijai to viro nereikia. Gyvas 
iisrnuo džiaugiasi saule ir eina sveikyn nuo joe 
šviesos. Žmogaus fotografija nušunta ant sau
lė*. Neišbaigtume, jei norėtume suskaityti 
skirtumus tarp paveikslo ir tikrybės. Dar di
desnis yra skirtumas taq» Dievo ir žmogaus.
Tų atsimenant reikia žinoti, jog Dievo paveik

slas žmoguje yra tiktai viena arba kelios ypa- tobuliausio gy v uoli o ir tarji žmogaus kūno, m*s 
tyta*s, kuriomis žmogus tampa jumašusJ Die
vų. Tos liendrosios ypatybės IHevujo yra taip 
dide.-. knip Jis pats, o žmoguje taip mažos, 
kaip jisai. gi

Pirmutinė tat yiųitybė, <li*l kurios žinoguaplalis neturinti dalių, dėlto negalinti išnykti 
gnli vadintis Dicvo paveikslu ir |»aniišiimu yra|kui'ui mirštant, 
žmogaus dūšia. Tų j>mveikslą turi maži ir di
deli, geri ir blogi žmonės.
Jeigu žmogus dirba, jis prishieiia. kad gamtų* 

įtaigiai taui|Ni geresni Prie molio žmogus pri
dėta durtai išeina plyta. I*ridė.ięs darbo prie 
plytų gnli padaryti iš jų puikių bažnyčių Ta 
bažnyčia yra daug geresnė negu molio krūva, 
suvartota ta*statant Imžnyčią. Dievas sutvėrė 
pasauli,, medžiagų, o žmogaus dariais tą me
džiagų tobulina. Tokiu budu žmogus dirbda-l 
nuis tani|>a Dievo jamašumu.

Dievas sutverdamas įvairins daigtų ryši*

tarp jųdviejų yra diiielis neišpildytas tarpas. 
Tolinus psichologijos mokslas panalo, jog žino-' 
gi.-ksi pirmyneigii ir ypač iiių> mintijimo (iri 

imtis, liudija, kad mumyse yra nrmatcrijalč* i

Nv. Raštas prie to prideda, jog ta ncinnteri- 
jal<- dalia yra Dievo įkvėptoji į mus kurią gy- 
vvIh-s dvasia, jog ji kunui mirus (>asili<*ka gy
va. jog jos amžinoji laimė ir nelaimė priklauso 
mm jos liurby, jog ant jos žmoguje yra Dievo 
paveikslas.

Prie tų žemiškojo ir antgamtinio mokslo 
parodymų mus jmi'ių prigimties jausmas sau 
kin. kad ne tvarias yru mus tėviškė Imu tiks
lu-, kad prii*šingai mes turime Tėvų, kuris 
yni Dunguje.

Kun. P. Būtys.

L R. K. R. ALAI

kurias yra apmokama Tautai 
Fondo skiriamais pinigais, to 
paties T. F„ kurį “V. L.” 
bando begėdiškai diskredituo
ti.

fttai kad ir Lietuvių Bri
gados reikalams Tautos Fon
das Tarybų užgirių samų, 
kaip girdėjau iš tikrų šalti
nių, jau atmokėjo savo, dalį t 
y. $10,000 dol. Na, o “tauti- 
vinkai”! Jie, kaip paprastai, 
(KMiiskai pasielgia: dari raM% 
kad ir jie duos

Jei ponia “V. L“ tikrai Ba
ri Lietuvai gerovės (kaip kad 
giriasi), tai tegu nemaitina 
-nvo skaitytojų iškraipytomis 
žinioms nes tas neneša naudos 
ne tik “tautininkų” srovei, 
tuo labiau IJctuvai. *
Nesigirkite neužpelnyta gar- 

be. Tegu kiti jus pagiria, tuo
kart busite vyrai.

Atminkite, kad “pagyro 
puotias—visad netaukuotas.”

Naudžius

kud “tautininkai ” teisingai 
gal sau paskaityti tik $13,000 
dol., kuomet tn,, pačiu laiku 
Tauto* Fondo (Msiųstą, kaip 
‘‘Vienybė L.” tvirtina, $95,000 
dol. iš to matome ant kiek 
“V. L” teisyla- kalba. Jei 
dar pridėsime, kad Tautos 
Fondas Europoje užlaiko du 
atstovu jau metas laiko, Wa- 
sliingtone taip pat kas mėnuo 
moka $2.<MMI doU kur “tau
tininkui“ jau pusė metų nei 
■centu neprisidėjo, nors sulig 
sutarties turėtų atmokėt vie
ny trečdalį biuru išlaidų, ne
žiūrint to, kad “tautininkų’* 
atstovas du kartu tiek sunau
doja telefonų, telegrafų ir tani 
panašiai.

šių /.(aižių rašytojui teko 
matyti -vieno mėnesio Karti- ( 
ingti ’io Biuro išlaidų bila. Ten 
vien “tautininkų“ vardai, su 
kuriais “long distance” tele- Į

Ii

Miluaukec, Wis. .... 176.00 
Chicago. lll. (T. of L.) 350.00 
Springfield, III............... 75.00
Norwood, Namu ........... 48.00
No. Chicago, lll.............. 53.00
\Vcstcrnj>ort, Nd........... 78.00

Drabužių rinkimo reikale.

Išsiimtus Lietuvon drabu
žius, nemanoma rinkime jų 
nuleisti rankų. Bet pataria
ma skyriams, kud šie pradė
tų. jeigu kur tas butų gali
ma. rinkti naujus drapanas. 
Senos dru|ianos ir gerai yra, 
l»ct jau. um-s jų gana 
fiasiuntcme. Tgi dabar butų 
geriausia rinkta naujas ir 
jas gerai stidėjus Imkauose 
2 |N*das aiigščio, 2 Įiėdas plo
čio ir 3 pėdus ilgio, prisiųsti 
ccntran. Draski nūs kelių Lie
tuvon. yra manoma nenuleisti 
rankų, bet gells-ti ton esanėitfs 
-uvargusius musų brolius. 
Taigi, kur yra galima, reikėtų 
rinkti drabužius, neg daug dar 
skyrių vra, kurie nei kiek ne
prisidėjo su drabužiais.

Vilnų irikale.

Liet. ll. Kr. Reikėjų sky
riai, vpuė vukuru valstijose, 
Chicagoje, gul galėtų jiasis- 
tengti ir palva gauti vilnų, 
nes kud nupirktos vilnos ir 
pigiau, vienok iiersiuntimu- 
daug lėšuoja. Jeigu Chica
goje butų gulima gauti sva
rą vilnų ]m> $2JiO. tai jas ir 
pirkti, nes rytini*** valuti jo
si* tiek mokHina, l»ct jeigu 
butų apie $3.01^ tai geriau iš 

ICentro jas gauti. Apsidirbu* 
•su drabužiais. įlabar gulėsime 
greičiau išsiųsti vilnų vi
siems skj * riams.

Skaitliu L A Kr. Kurijų
* didėja.

Liet. H. Kr. Rėmėjų skyrių 
skaitlius jau pasiekė šimtą. 
Pastaruojn laiku susitveri* 
šiose lietuvių kolionijo.se: Du 
ųuesne. Pu.. Duryea. Pa., 
Shvlioygan. Wiiu, Chicago 
Heights, IH., Du Bois, Pa., ir 
Wost Pullniun. III.

Yni dar gana daug didelių 
liet, kolionijų. kurių tėvynės 
Lietuvos vargi/ atbalsis nr- 
pa-iekė. jos dar tebemiega/ 
bet kada pabus, tai guli pra 
lenkti kitu- dabur veikiau 
ėiiu liet, kolonijas. Yrn dnr ir 
i«»-e vilti*. Lauksime.

Visais I. K. Kr. ll. 
litis kreipkite.- pas:

Tuniasomz, m 
4-Si (iiaii>l Nt

“VIENYBtS LHTUVININ.
KŲ” tABAUONtS

“V. L.” No. 47 darydama 
!apžvalgą, kiek kuris fondas 
jjMisiuntė pinigų į Lietuvą, nu
rodo. kad jie, **tautininkui 
nusiuntę net $98.<NMI. ii tuo 
tarpu Tautos Pundas vos 
$H5.(NMI. Piižiiiri*kime. ar teisy
bė, kn (Minia “V. L.” kaliui. Į 

* .
Visų pi nna ** tautininkai ” 

j prie Lietuvių Dienos pinigų, 
kai]K> tokie, nieko ta*n<lro ne- 

daug įgali turėti, nes tie pinigai li
ko surinkti ih* kokios ten 
sriuvėn arba fondu, bet visų 
lietuvių. Antras dalykas, iki- ’ 
nai “tautininkui” pirmų ne
gu siuntė savo pinigus Euru-1 
]m»il turi’jo atsiteisti su Ame-! 
rikos Lietuvių Taryba, kur 
laivo (atdarę sutartį, kad By- 
oir’s publikacijos biuro išlai
dos bus per pus (30-S0) pa
dengtos, o kadangi A. L Ta-

• • •

Tarp kilų jmtrijotinių rimtų 
ir naudingų Amerikos organi
nei jų yru vienu lubai žymi 
vadinamu Amencan Legion, 
L y. Amerikos lx*gijn. Pirmas 
jos vardo žodis yru visiems 
supiuutunuis. Tik nevisi, ži 
no, kų reiškiu žodis legija, ar
ia legijonu. Ta* žodis yru se
nus duugiuu negu du tukaUui- 
ėiu metų. Kol Kymo tuntu bu- 
’vo stabmeldė, tol ji turėjo 
s murkiu gerai organizuotą ka
riuomenę. Didžiausiu tos ka- 
ri'ioinvnės dūlis vadindavusi 
legta. Joje Imdavo apie 12 
tūkstančių ginkluotų vyrų su 
visokiais reikmenimis. Dubar 
pasaulio kariuomenėse di
džiausios dalys vadinusi kor
pusui.-, o legijonu vardas liko 

•nekariškoms organizacijoms, 
turinčioms daug sentikių .-u 
kuriuomeiie.

Taip ir Amerikos ta-giju 
nėra Amerikos kariuomenės 
dalis, liet visuomenės orguni- 
ZM<*iju jMidedanti kariuomenės . 
reiludus uprupinti ir turinti 
daug suntikių su kariuomene. 
Ta Legija jau jiadarė daug 
naudingų durbų.

Tarp kitko, karei jiasiluii- 
gus, Amerikos ls*gija ėmė ieš- 

uždarbio kareiviams, 
ideius iš Europo- ir pa- 

icistieJb%yėi kariuomenės. | 
tą Lvgijųrašė daugyla'-s bu-j 
vusiy kareivių, jau turinčių iš j 
ko gyventi, bet norinčių pa
dėti draugams.

Tų gražų tikslą Is-vikinda-l 
nai Legija pastcliėjo, kad kai-Į 
kuriose vietose jHd<*viieji iš 
kariudnienes vvrai nelabai no-

• • • • 1 
rėjo stoti i darbą, laihmii-iai 
žvmu tu- bmo mi' -ie llridgeJ 

porl Konektikuto valstijoje. 
Tenai Lviiija paimtoj,, šito
kių priemonę. Jo* ūmiai l>u- 
\ 11.-ieji knreniai ir dirbantieji 

draugiš- 
puleistais 

In in iliėiai- i dalbą.
nauda jNi.-itudė 

1‘ridgepitJ'le |w 
darini..- lekeriu. ar j 

lirbli.
kur tik 

skv riu-.; 
juirupi-1 
• i.,.

kareiviams, 
taip linini 
jos įtekmę 
\ aisti ja vi-

I

r 
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naudingą ihtrlią. ėjo 
km ]>a>išnckeii mi 
kareiviai-
Tos jirit-mom 
didelė, ne. Ui dg**p’ric 
veik neliko dm ••• ė-keriii 
bll bailgIMll nelipi il|< iii dilbi!.

J >ah;if
yra A-c 
ten yra

* nanti.s <1
dietai

Veik- 
kalio- 
l’ir 

paai- 
antru

I 
i 

I
I 
I
I 
I

I

' džini I 
j|H*rs|M*ti kitus 
gotų nuo nelaimės, į kokią aš 

i inkliuvau.

Prieš Velykas buvau slin
kiai isirgęs. Prašiau giminių, 
kad man atvr-tų kunigą. Tuo- 
iii'f tau,, Detroite S. Mirkc- 

j viriu-. Kai km ie kulta jo. knd 
jisai yra n«*t vyskupas, tiiini- 

.nes, gal nieku Idoga ncinany- 
Idarni, atvedė pus mani* lą 

' U. I*., ištuižinčiiii Mickn»

PEUPtJIMAS.

li I

• •
1S

pava-nrį buvau 
prigautus. Tad

kud apsisau-

skail- 
noriu

Pirmieji nepamieka.

Liet. Kurni. Kryžiaus Rė
mėjų “drive” eina ganu gra
žiais keliuis pirmyn, 
liausios visame lietuvių 
nijos ir via nepasiliko, 
minusia su savo quota 
rodė l’uterson, N. J-,
Pliiludelphia, Pn. (kun. Zim- 
blio |Mirap.), tenčiu — Eliza- 
lieth, N. JM ketvirtu — New 
l'liiludelphiu, Pa^ jienktu — 
Miluuuk<*e, \Yis^ šeštu — 
uortlisidiečiai Chicagoje. Vi
si viritainėti skyriai pri
siuntė savo “ųuotas” su kau
liais. Žiūrėsime, katra dubar | 
bus iš eilės. Jau laikas hutų 
imsirodyti visoms. Butų rri-į 
kilius, kad visi skyriai Minė- ‘ 
gintų pas save laikyti pini
gų. liet siųstų juos ccntran 
nes luitai svarbus n*i kalni 
taukia.

Gauti piritai.

Pereitum dviem savaitėm I 

gauta pinigui iš sekančių sky-; 
rių:
Scranlon, Pa.......... .'... $28.35
Melrose Purk, lll................ 55.0(1
Brattlehoro. Vt..................... 2.00
Duquesne, Pa. ................. 71.55
Plymoiith. Pa................... 38.5(1
Baltimorc. Md................. 100.0C;
New IHiila, Pa............... 20(1.00'
Chicago, lll. (32 sk.) .. 181.23 Į 
Elizaheth, N. J. , 
Detroit, Mieli. ... 
Chicago, lll. (No.
New llav<*n. ConiL 
Henry. W. Va. ...

• • «

sidėti. Pasitikėjau ir induviau 
pinigus pas jį pasidėti.
Iš tų $1<MM> grąžino man vai

stams. Kitus žadėjo atiduoti 
kaip (Nuveiksiu. Man pasvei
kus .Mickus netrukus iš Det
roitu dingo ir su manu pini
gai*. Du via u paieškojimų per 
“Keleivį”. Mickus neatrišau- 
kė. Esu senas. 79 metų, liguis
tus ir biediui- žmogus, sun
kaus darbu dirbti nebegaliu. 
Jeigu nimi Mickus tų pinigų 
negrąžins, tai manu kruvina 
skriauda apkaltina lą Mickų 
prieš Dirvų. Nr man vienam 
jis ėia pinigus nusinešt*. Daug 
kus jum paaitikėjo ir visų jų 
pinigu- išsivežė. Tnd lai kiti 
|iasisuugo to Mickaus, kad m* 
pnguii!u taip, kaip mus pri
gavo.

Ka^uiucra^ GlodcaL.

J
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reika-

LIETUVIUOS GADOS.
I. tokia r.laklara Mm M-kavirel. 11 

i kayaniia.
t Mki« hlutaMir, Su. s «»n •rkeMrsi 

W !• karau-'lu
- Trimis*. Haki« Itmklara įtoKasm ar- 

k.—nU. t* ka>s»t«
t. kakta Kiškiam rua*. Jaaw yra M 

I i® *t is weU yra l.r-<k..»kii tokl«. ■uur*«. hiiua*. aaktiaia. avanse, Ir 14. Cto-
Uu>«u<»» p., tl «•. Kily (sMnimantu pa Ma-. V imu arkaMrai liktai (l.M.

I. Moaikv tols. m. pnianmu lIMta ...................................
, I-. akio. .Uiato l-r įtark, l». ,..-k>kl« įkąrama ..............................
»• ai.-amto K>t»af kaliMl maMytatu .barai .........................

r artimu u. iii Km u Ina. l’iunua. »i«ijauiaa -riwAt1*. Mygtai Ma. 
lua V lak n kas >ia mtMjrkaj.

V. MICKUS Maricai
10308 Michigan, Are-

kun

Savęs persitikrinimui palygink Caroeb 
su bent kokiais cigaretais pasaulyje ne
žiūrint jv kainos!

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
WlNiTON SALLM. N. C.

kolionijo.se


MERGINOS ir MOTERYS.

*■

SEARS ROEBUCK AND 00.
Vai. 8 .-00 iki 4:4'» S.ili. iki piel. 

Homan & Arthington Street

Gera proga im-rgaitėm*, kurios 
nori išmokti bizni. Geros algos 
pradžiai. PaStnvim tlarlia*.

ThMoaši PvUmu •• 

DR. W. A. MAJOR
GYDYTOJAU IK 

ClintCRGAS

Adrao* 1:11 Iki • įtarto — 1
1 po pietu — !:!• Iki l:»» vakar*. •
N*4*Ucu>la *uo 11 iki 11 U ryto j 

i..........................  g

MERGINOS DIRBTI PRIE 
Pl’Nt’H PRESS; prityrimas ne
reikalinga*; darban yra lengva* ir 
tvarus ir galima išmokti j trunųių 
laikų; gera užmokcati* mokinau- 
Iii-*-, prityruaiim mergino* uždirba 
imu $1’» iki $30 Į savaitę dirbant- 
nuo šlukio; cxtra luinu* už |Muctmų 
darbų: ninkama ka* savaitė. Plentą 
yra kutivėiiau*i<i Ktilau* statyta, 
šviesu visur. ATSIŠAUKITE GA
TAVI PRIE DARBI*.

VICTOR MFG. AND 
GA8KET 00.

5750 Roosevelt, Rd.

I

REIKALAUJA

JAUNI VYRAi.
17 iki 25 Metų amžiaus.

8TKN0GRAFI8TES

LIETI VIS UIA'UmT.Vi

Valaado*. Mt* • ryto *kl • «nk.
N*dHlomla pairai m tari m,

ASHLANllmi M*. AVKMt K
43-4<» GartvfaPaketai

Rim-jai
S\ čri-jai
I lr<leriii l*pil<lyl<>jni
Prir Nlor-ko
Me* iiiriim- violų, kurio* flmi

irvros ir paNto-ii]rsiinok:i ir yra
vio* virto*. Gero* altam pradžiai.

Dr. S. Naikelis

Prieš Šventa* Darbai 
Ofise
Tavoro ir Stoiko
I’VHDIENLMAI darbai 

PRIEŠ PIKT
S iki 12

PILNA*
H OO iki

Genai also*. Dal ims jiaatovu*
norinticm* dirbti. I

■a

I

I

Spaliu 18 ir 25 ddn paaidar- 
bavu* gerb. kun. J. Oleehnavi- 
čini, tapo surengta “Ta g 
Dav" dėl nukentėjusių nuo ka
lės lietuvių. Surinktieji pinigai
jau nusiųsti L. Raud. Kryžiui
Kaunan per rankas gerk Ue-
tuvo8 prezidento. Nors jau-vk-
uiinguiu uukų rinkimui duug
pakenkė vietinės riaušės, kuš
ink nulinčiavinio juoduko, bet

vie-gi surinkom nemažiansia.
komitetas, susidedantis iš J u

Augštoe Malonybės Antvysku-
po J. J. Karty, majoro E. P.
SmitL’o, M re. A. Mullen, Mr.

L , L.

JAUNI VYRAi.
17 iki 25 Metų amžiau.

Lietuviai Amerikoje.

Ir mus kolonijos lietuviai 
pradeda Imstl iš po ilgų'metų 
■žago. Nuo la*kv pribuvimo 
pas mus ur. kit-kmų gerk kui. 
Kraanicko, rinkas pradėjo eiti 
ftron pusėn. Netik fienitatyta 
hafnyčia, K-i pastatyta mokyk
it ir graži svetaipė. Katalikių

' kai-tautižka dvasia ir-gi yra 
gaivins nu. Ko negalima vien 
St lietuviais nuveikti, tai į pa- 
8^bų kviečiami svetimtau
čiai.

Lapkričiu 23 d. inuuiytinėje 
svetainėje turėjom koncertų ir 
vakarienę. Pirmiausia tapo su
dainuota “Star 8]>angled 
Btnner.” Pu to vakaro svečiu* 
pasveikino lietuviškomis eilė- 
3ts “Sveiki sveteliai” M. Ix>- 
Mekiutė. Paskui maži vaikeliai 
lietuviško* mokyklos (pirmų 
kartų kaip senai lietuviai šiam 
nesate gyvena) padainavo 
dainelę “Grybavimas." Ta dai 
aalė psUiko netik lietuviams, 
bet ir svetimtaučiams. Po ke
lis kartus plota rankomis.

Pagirtinai pasakė eilutes: 
anša mergelė, M. Valaičiukė 
“Bagmimas į mokyklų/’ J. 
Ketvirti* “IJetuva—tai musų 
tėvynė,” K. Andruškevičius 
“Vienybėm"

Paskui suauguriųjų choras, 
naidedantis iš kelių tautų mer
ginų ir vaikinų, padainavo 
gražiai “Plaukė žųselės |>er 
Nemunėli." Įteikėju stebėties, 
kaip gražiai svetimtaučiai iš
taria Netnunėdi ir kitus žodžius 
■neų himnu, Lietuva, tėvynė 
■■oų. Angių kai Ikije taipfiat 
tų vakarų pusėtinai gražiai su-' 
daiauota “The Madrigal of 
Mny/* “That Tumhte Dowa 
Shnck in Albione." Pašokta 
“Iriah Jig” su pritarimu pi- 
jaao ir smuiko. Neblogi*aria 
EL Tamulioniutė ir M. Gumau- 
sMatt atlošė dialogų: “Dvi 
Knmntės.”

Baigiant programų atvyko 
gani dainininkė, ponia Bolkau 
skienė (tankiai N. Y. teat- 
rneee dainuoja), žavėdama 
visus savo puikiu balsu padai
navo solo porų gražių dainelių.

Tarpe augščiau paminėtų 
Mėmių Imvo duodami uzkan- 
dimi, kuriuos pagaminu mote
rys ir merginos. Čia turiu pri
minti, kad lietuvių moterų ir 
merginų vos tik kelios prisiun
tė naudai hažnyėi<M; čia jau 
•rba gobšumu ar nerangumo 
priešsrfiK Pelno liko $276.45. 
Apie šj vakarėli gana plačiai 

ir grašiai aprašė vietos angių 
Mftnščiai. Buvo atėję j šį va- | 
kapų ir keli lenkbemiri, mur- i 
■Mami pu noria: “Co litvin 
srebi, to i saui djabel nie zasz-

kartus iššaukė ant Menus. Iš
šauktos padainavo kitas daine
les. Be kitų, solo dainavo ir' 
vietinės p-lės O. Kauny ir F. 
Kasami.

Programas užbaigtas lietu- 
tuvių tautiniu himnu. Paskui 
buvo Šokiai.

Daugelis gailėjosi pavėlavę. 
Kitų kartų prašomi laiku atei
ti.

būnam kaip viena lietuvio 
šeimyna. Kuomet musų tarpe 
boa susipratimas ir vienybė, 
tuomet viri nepageidaujami 
gaivalai išnyks iš musų tarpo. 

Tokias permainas radau sū
ri** po trijų metų j Grand 
Rapids, Midi. Es-Karshris.

SO. OMAHA, NEBE.
Suvėlinta).

MERGAITES, 
iintiaui 16 metų. 

Tavorų ir Ofiso Skyriuose .

FATONIC
VMH3KUM88TSK

Uždirbk

į savaite

t< neo**r Taiti

Dr. C. Z. Vezvlis !

Lapkričio 22 d. Fnuik ir 
Jtem svetainėje Lietuvių har- 
■IMtija buvo sumigus koncer
tų. Programe, apart vietinių 
dainininku, dalyvavo daininin- 
bbL atvykę iš Cbieagos.

Atidarius vakarų sudainuota 
Star 8pangied Banner. Paskui 
harmonijos vyrų choras, veda
mas p. St. žilio, vargonininko 
Nak Prat-id, 8v. P. M. parapi
jos, Chicagojr, sudainavo kr- 
liga lietuviškas daineles, kurios 
gerai išėjo. Keikia jiasakyti, 
kad p. «St. Žilius trumpu laiku 
taip iŠ-niolciiKi dainuoti.

Paskui įlaininiiikė* iš Nik. 
Plasidėjiitb*'Av. P. M. parapi
jos, būtent'p-lės J. ftirvaičiu- 
tė, Z. Juškevijčiutė ir <>. Stir- 
lenkaitė dainavo eolo. Dubli 
1. • a •_ .«| i A 1 I*

Draugiškas atsakymas p. Ci- 
- rentiniui dėl 3-čioa kuopos iš 

Sv. Bedu kolegijos. Savo žinu
tėje, kuri tilpo “M." 9 (83) 
num., p. Cicrronis pažymi, kad 
prie 2-ros kuopos, Valparai- 
no. Imi., priklauso koks tai 
“vilkiukas” avies kaily j. To 
“vilkiuko” 2-ra kp. jau senai 
nėra ir jis ne musų narys.

Atsimenu iš aštunto seimo, 
kuris Imvo praeitų vasarų Chi 
sagoje. Tame seime ir-gi buvo 
pakeltas klausimas apie tų pa
ti “vilkiukų," bet tas klausi
mas buvo bereikalingas dėlto, 
kad jau prieš seimų tas “vilkiu 
ki s” nebuvo musj Husivionij.- 
mo narys. Gana jau butų apie 
jį ir kalbėti. Mes turime svtr 
liesnių dalykų, kuriuos ir gvil
denkime.

'J’oliuu p Ci<eronis pažymi, i 
kad p. Tuleviėia arba Tulei is 
“kritikuota" musų veikėjos I 
2-ra kuopa už jo nesąmones I 
reatsakc. i

Tagg, Miss Mae Tobin, kun. J. 
OlcchnavičiauK, F. Zigmanto, 
A. l^eonavičiaus ir p-lės Izabe- 
hclios ir Brunislavos Ziginan- 
čiučių dėjo visas pastsuigas, 
knd rinkliava pavyktų.

Pas E. I*. Smith, iš kurio 
daug tikėjomės, nieku negalėjo 
pagelbėti iš priežasties gautų 
žaizdų laike riaušių. Buvom 
netekę vilties, kini galėsim 
jvykdiati ir jmėių rinkliuvų,ka- 
dangi diena Imvo kilnojama iš 
vienos savaitės j kitų. Mus 
priešingi gaivalai jau ir džiau
gėsi, kad negalėsime jvykdinti 
užmanymo ir pagelbėti musų 
broliams IJetuvoje. Tik vienas 
kuiL J. Olecliuavičius. nenu- 
stodamas vilties, kaip karštas 
tėvynainis, nenuilstančiai dar
bavosi organizuodamas rinkė
jas ir rinkėjus. Rinkliavos die
noje kun. J. (Hechnavit'ius su 

Treji turtai atgal turėjau I mvo šunim, kuriam buvo pri- 
aplrjati šitų lietuvių kolonijų j rišta ant kaklo krabe, vaikščio- 
ir važiuoti j Praneuujų, nes 
buvau ]Mšauktas Suv. VaL ka
riuomenėn. lietuviai katalikai 
tada Čia veikime buvo apmirę. 
Nesutikimai būdavo su Idobo- 
iiais ir vaidai tarpe lietuvių: 
vienas girėsi esu* kataliku, ki
tas tautininku, kitas kokiu ten 
laisvamaniu bei socijalistu ir 
taip viskas buvo pairę.

Pagrįžęs iš kariuomenės net |$3.00 vaikams. Pirmų dovaną 
nudžiugau, nes pamačiau tarpe 
lietuvių katalikų visai kitoArių 
dvasių. Socijalistai, kada jiems 
valdžia kaili išperi., vieni kaž
kur išsidangino U tos tooloai- 
jos, gi,kiti kad ir liko, tai ausiai 
suglaudę tyli ir laukia sau 
“žemiško rojau."

Katalikai-gi čia veikia ir 
MTušiai sugyvena su savo lde-| 
Bonu. Girdėjau, kad jau para
pijos skolų nėra ir dabar para- 
pijunys kokktuoja, renka pini
gu* dd naujus bažnyčios.

Upkričio 2J <L «8. Petro ir 
Povylo |>arap.*8vet buvo nu
rengta vakarienė, kurioj ir 
man teko dalyvauti ir sykiu 
puilinksmiati su savo broliais. 
Vakarienę, rengė dr-ja Moterų 
Rožančiaus, M. Hųjungos, Av. 
Agotoa ir Panų. Kiek ten bu
vo įvairumo. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė svetainė.

Programų pradėjo klebonas t 
prakalba apie pasaulio pabai
gų, sakydašuMb kad tikrai bu| 

įasauUo pabaiga, tiktai mes 
nežinom kada bu

Paskui parapijos chorą* pa
dainavo keletu dainelių.

7-tų valandų gabios šeimi
ninkė* visus svečius pakvietė 
UŽ stalų. Kaip viskas gražiai 
ir skaniai buvo pamigta gali 
uumainti tiktai tas, kas joj da- 
yvMVu.

1’žtnt didelė padėka prigu
li rengėjams ir šeimininkėms. 
, Daugiau lokių vakarėlių, nes 
tokie susiėjimai mum* neša di
delę naudų: arčiau vien* su 
lutu sosinažit-tauL ratikalhaui

jo ir rinko aukas. Jis ku savo 
“Tobby" surinko $4«-<«- Ka
dangi pirma diena neatnešė 
pageidaujamų vairių, tat kun. 
J. (MechnavičiuK. neatrižvelgda 
mas į nuovargį, ėjo |>rr namus 
ir vėl prašė visų stoti darban.

Antros dienok rinkimui ko
mitetas nuskyrė 3 dovanas: 
<10.00, $5.00 suaugusiems ir

gavo p. G. Olechnaviėienė, an
trų—p-lė Zofija Žukauskaitė. 
Vaikų dovanų gavo p-lė Zuza
na Jankauskaitė.

Ponia G. Olcrhnaviėionė ir 
p-lė Z. Žukauskaitė gautas do
vanas vėl {maukojo ant try
nės aukuro.
(Aukotojų sųraias tilps ryloj).

fabrike.

TTPI8TB8.

T<*. kurna turi prityrimų moka
ma gerai. tiems uIkon prailžui. 
Pastovio* vietos.

SEARS ROEBUCK AND C.
Vai. 8.<M> iki 4 :4.7 Sub. iki piet. 

Homan & Arthington Street

UYDYTO4AS ER CUIRITUUMI
4311 So. Aablaud *»*-.
Bilai Drmrrr 7043 

Cicero Otflc* 
4I4T W. M-t* Rt 
Cboua Cicero >•

RcoJOmacU* *33* W. •*-<* «. 
rfcoo* Prr>«t-4ct IS*l

VILTA*

MEMCA1TL*

IU

ja t xos Mvrun'M.

PRIE:
Rišimu pakelių 
Kurekiavimo Orderių 
Peržiūrėjimo Tavorų 
Prie* piel arbsi p« put.
h iki 12MMI l'J J.'i -ki 4:4.*i

PAIEŠKO

Talclkau Joao Pociau* pn*l**aėio 
UI Il:iaei*lų Apakričlo Kvedaram 
parap. Sautlnuklo kaimo apie 4* me
tų nenumo. Tūrių labai avarbų rei
kalų. Jla pat* nrha kaa apie JI tašote 
pruncSkite sekančių adreaų:

Juoaa. Msaytia.
IMI Auburn Aic

l'uir-Akuu aavo tikro brolio Moiic- 
j.iiH Klebi*, |»i<-inanėi<> i* Kaunu 
i.ui mlJok Kunčinu; |uv Hilij |uirap. 
I;nruii« Valiu'Iiium. I'rlca kare love
lio i hli.liroj, mcldtal) atniMuktl 
kat-'tt, iidri-Mii:

Ona Jiuh-iMVM-.
2331 M. Oaklry A t r. Oik-oao. iu.

I

i

»
PRAMKAIMA&

Dr. M. T. STRJK0L1S
14KTVVIM 

<:y4>l<»jM ir >-MrwK** 
l-*rt.<4» cyv.nima urta I

Ui «hton l-.rk, 
nu H. Ort -*rM.
T-l. M<-Klnl<-r »«Sm.

<41 Ir U'aa* **4 > 
ValH*<|.<«: 14 ryt- Iki t p- H-la 4;S» Iki 
l.lk vakare Kr.Wlta.nla * iki 13 rytai* 

Trt. Ii«ui>»ar4 !«•

*■

ar

PARSIDUODAi
■ V*1»Q •/kvarmir *'*n PO ■ '•‘duodu n.tmua unt 3 puayvc- O1&A.KL KUEUUva. Aa 'J VV. I nimų, *rwernc Ir bnčerne. ortui u.-ll- 
Bemin & Arthington Sarset lutu iM.uiia>li ulil kilu bianiu. Alal- H -n - liaukite

VYRAI
LEIBERIAl 
REIKALINGI.

TRI < KEItlAI 
M AREI!'H KE 

Durimi viduj, 
VM-tlM pSKtovio*

Gero* algos pradžiai. 
Gera progų išsUavinuiiui.

BEARS ROEBUCK AND 00.
Vai. iki 4r4.'» Kuli, iki j»ct

Kmun 4 Arthington Stovėt

I
I

ar

MII K ItearaM Aar. »

VYRAI.
LEIBKRIAI
REIKALINGI.

TRIiKEItlAI
KAREI!'H KE

I *11 nuduoda
kmiituvc. \ H -I .l

pri-ri-rfH- ir auld.iinių
______ ,e. — liciimų upmvcni.1. 

IdMnla iMirblua Į-cr i- iu<4iu. I‘lirai-
dtlartla armonikų ir kiuii crlirikii 4

Durimi viduj.
Vit-tiai paatovio*

Gero* alito* |»ra<lžiai.
tiera proffu iŪUvinimui

im-ni-aial tartola.
I U-l plulcaMlu ainių krei>kil<K

4&II K BauMatu Mr. <la4cawu. III. te-

SEARS ROEBUCK AND 00. DIDELIS BARGENAS. 
lai. bXMl iki 4:4.» Kuli, iki Jiet

4 Arthington Stovėt

PRIE: ’
Ri*in><- (uikilių 
lVržiun jium tavorų • 
Dėjimo Tavoro
Hrčrimo purtei )mm1 užsakymų, 
rekiavituo tavom
Pakavimo orderių 
Pripildymo orderių.

r kiti dariuti reikalingi musų tu- 
vorų dcyriuje.

Pastovu* įlarba*. Gira užtuoki- 
utHi. Geru proga iamlavinimui ge- 
netn* uuriiiiiiiikam*.

I

l'uraiduodii Inluil ar.tiu*
uukm*i<> murinu nnma* r

Jų luini
!<»*> v. p«>

4 kiimlmrlua »u lKiM-ni<ntii 7 jhiIii

prie 3:44 *<». Walfaec Ht. namu*
turi būti ereliui parduotu* pi*«l ■««
aui inlnkna |M-rkiu didcaiil
l'rake tik (3.&0*. fmokct |»*0 o
kluaua kuiJKi rendu.

mitriu.
Ii-

•KIE: ’
Ki*in><- |i*k<lių
Fcržiuiėjiuio tavorų •
Dėjimo Tav<»rn
Hvėritno purccl )mm1 uūuikyuiij.
č'ckinvituo tavom
Pakavimo orderių
Pripildymo orderių.

r kili dariuti rviluliniti niu«ų te
rorų dcyriuje.

Pnatovus įlarUa*. Gera užmoki-
irti*. Gera !•!<■«* išMlavinimui ge-
rivtn* uaii'oiliiiiksm*.

Pasrantinių Dariai
Pripildyti ■•Merių*
Kuriai i pakeliai
Gerta |ui<imi«M virinu kurio* n- 

psimoka gerui. Pradžiai gero* ai- 
r*-

First National Realty &
Construction Co.

840 W. 33id St. Chicago, UL
Tel. Boulevard 9437

Wm. Kari a nikai. I

R TAMSTA GAVAI
MUSU LAIŠKĄ?

Ml— Jatl iMuiilčM lai- 
Aka. kuria uu- |<nttN**aM. 
kud jau |thiigu» 2.1II111U 
alu.tl I lwriv,u> i- pate*— 
ainiui- kaip n-ikiu |«<<dų*- 
ti. Jtduu TaaMu du r ,iw- 
Caiul lo lai^k-i. meMMa- 
mr mum- firniu-if ir nu-- 
prMtpdnii-.

Uetuviti Prekybos B-oS 
120 TREMONT STREET 

*0044 *t*O
BOSTON. MASS

ir gvarantuoja

Norinčius gauti prekes pinigų ir aitų ziuių 

meldžiame kreiptis imu:

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

TEFYLO FABRIKE 
DĖŽUČIŲ FABRIKE 
VALYĖŲ FABRIK1ME 
KIBNTN1Ų POHERV FAB. 
SPAUSTUVĖJE
Gero* algos pradžiai. Nc|Mpraa- 

Itai pero* progn*. Darbai pasto
via. Prityrimą* nereikalinga:-

SEARS ROEBUCK AND C0
Vai. 8 OO iki 4:4.'> Sub. iki piet.

Homaa & Arthington Street

BEARS BOBBUCK AND 00.
VaL 8 00 iki 4M.'> Sub. iki piet.

Homan 4 Arthington Stovėt fĮni

HKULALAl JI a*eram>’» ji'»- in»- 
l*i*« prie .il>rU><- i»niV<- 4*rb<>, 
(tampo* »alandn*. mokciu* Iii > *a- 
vaite. burJa* tr ruun» kutu- Mimu 
aildoniu*. Alai-aukite auto u4ic*v:

V. Amaa'-vaia- 
SMI W. 43 Mr.

THi'iMia. Mekuil< , 32*7

rtc
M

I__________________ REIKALINGI VYRAI 
rrir liimtu-rio.

Ataišaukitc nuo 7 ur.uni
krati* luMtlirii^.

Kn
REIKALINGI

Leiberiai <ie| fonndres-.
I)arba> |iu>tuvur.

IMI (JII J 

&
Link Beit Co 

39th ir SteuMrt Avc.
LORD & BUSHNELL C0.

2424 S Laflin Strect

Im

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
TOlHoaa* McKlalof 1744 

ari-o visokiam uuaa
MS7 hootb lUmkroM
Kampo* W. S t-ta* aatvto

JOSEPH C. W0L0N
.etuvir Advokatai

PO. LA KUAS bTTUūJTT
Uyvaalm* TOJ. Ui

Vakaraia 3»11 W. II
Roekarel!

kaldt SI

cnacAoo. iul

LIS

ERNEST WEINER
ORY OOODS

1900 W.4Tth WoodSt*
duodam* Ci.,

K<trar**la ir K ui-* t omą.
' »•

«r*ri
>**I rinkim*

- M*L ir

79c
PLUNKSNOS.

PMknu

žinomas per 25 motus ir Valdžios priturimas

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

taip ir dabar

SIUNČIA PINKUS (LIETUVĄ

S. D. LACHAV1CZ
!..«• ,>e u* i >tarr. ujs

IMIIIH L* Iria.— ira u ftrth.aU tjv 1 lilv
• 'raUŠtl, «* |1*l t-u Lipui* talgitOAdJnt

2314 W. 23 PI. Chicago,

I

-a

ų

F

j

I t 
i

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

41* W. Markei Bar. 
rMutiii'-. remi*.

vi.-omia IlsoinU priima
Nuo I Iki II raL ryto 
Nuo 1 Iki 3 vai. po plot* 
Nuo < lla I vai. vakar*.

I
I

• •

-1
1

Dr. P. P. ZALLTS

*II—I-------------------------------------------—j

Dr. M. Stupnidd
3109 So. Moraąn Strerf

^■įcAoo^fūCmoss

V*Im<J«mi: — S iki 11 U ryt*: 
A po | !*tq iki t rak. M*4<Hto- 
u>la oju i iki k t*L vj.ktM’*.

- PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

v-

i&alM

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

Kame l» < ourl 
(:■-% 122* U. i* Aitam*-

Telefoną* Oe*io
• >f<*o <'Kero O

KAI ILVHK 1 UTĮ »!WkA*
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Valdyba.
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WAR SAVINOS STAMPf 

usurn BY THE
UNITUI STATĖS
COVERNMENT

Antradienis, gruod. 
tv. Leokadija.

Trečiadienis, gruod. 
tv. Enlalkja.

nariai kviečiami ntsi- 
šin susi rink i man. nes 

dnftg svarbių dalykų

• • • • •

IS BRIGHTON PARK. J.
O.
K.
V.

DIDESNIS MIESTO
2ETAS

1ETUV OS BONŲ IŽDAS
120 TREM0NT ST. BOSTON, MA88.

šiuomi užsirašau Lietuvos už $..............................ir su šiuo laišku prisinnčin
pirmų mokestį $................

i.ai gyvuoja Lietuva’ 
Mano vardas
Gatvė............
Miestą^ .........

I
žilntimi 

Kolegija.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, turbut, vyriausybe
U2IM8 ANGLEKASYKLA8.

9 d. -----------
Taip sako buvęs senatorius

10 d.. Lewis.

vylios narys, ja h nivažinvo.
Tik gruodžio 5 <U vakarė, 

Woodmano svotuinėję liberalai 
jau Šnekėjo misijos nekviestų. 
Taigi dalyko aiškumu negali
ma |m.-idžiaugli.

KATALIKŲ VIENYBES 
CENTRO 8Ū1IRIN 

K IMAS

KATALIKIŠKA MERGAI 
TEMS KOLEGIJA.

Tomis dienomis tarp Cliicago- 
katalikų pradėta k:ini|Htfiija 
musų mieste įkurti katalikiš
kų mergaitėm- kolegijų. Tam 
tikslui norima surinkti į m-ė 
milijono dolierių.

Nauja j-taiga Im- 
vardu llo/.anėiau- 
Bus vakarinėj mie-lo dalyj.

Kani|ianij(>- komiteto pir
mininke yni Mis. l-'.dvard Iii 
ties, kuri karė* metu yra datlg 
|uisidarl>avii-i. Kimi|miiijo- xy 
rinusias ofi-as \ra l.a Salio 
viešlmtyj.

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
DARBININKAI PRIE 

tINASI STREIKUI.

Alių vakarą Eikš organiza
cijų- .‘iisiiinkime knlls-j,, bu
vęs Suv. Valstijų senatorius 
la*wis.

I’ri-iniinę- apie anglckasių 
-trvikų ji- |iasakė, kad jei liti 
gleka-iai ir kasyklų savinin
kai nv|iadarysią rrikiamos 
-antarvė.-. Iimniet bu- aišku, 
kad nei vieniems, nei kiliem- 
nerupi šalies Iii ima-.

Ii lumnel nieku kita nebll- 
•ią galima daryti, kaip lik įta
riai vyrinu*yliei užimti kasyk
las ir stumti dailią pirmyn.

šąli. In- atr.diii nevali Imti.

L lt. Kataliką Vienybės 
Centro mėnesinis, sykiu ir 
priešseiminis, susirinkimas Ims 
nntradivuyj. gruislžio 9 d., va
kare, Dievo Apvi’izdos parap. 
svetainėje. Skyrių ir draugijų 
atstovai ir katalikai veikėjai 
l«*i veikėjos malonės kuoskait- 
tingiausia i šį susirinkimų atsi
lankyti.

Praeita sekmadienio vakare
gyvulių skerdyklų darbininkai j’''*'*’- melai- 
Imvo sušaukti niass-mitingnn.

Buvo pranešta teisėjo AL- 
clinler nusprendimas. Tas 1<*i- 

t sėjas darbininkam- pri|iažin«> 
š'mažiau užmnkcsties, kaip ją 

buvo reikalaujama.
Radikaliai gaivalui smrr 

kiai agitavo, kad darbininkai 
pakeltų str«*ika. kai|w» protestų 
prieš teisėjo nusprendimą.

Bet dnrbininkai didžiūnei 
Įtaisų |>asi|»ri«*šiti<i sti« ikui. 
Paliko kaip yra buvę.

ti

t NAUJA KATALIKIŠKA OR- 
GANIEACTJA.

Jo Augštoji Malonyls- 4'Iii. 
rago- Arkivyskujais pranešė, 
jhgjnu-ų mieste steigiama mo
terų orgaahiąrija vardu Dale
lių Seserų. Naujoji organiza
cija užsiims socijaliai- veiki
mais teismuose, viešose jstai 
gus** ir kitur, kur Ims reika
linga pngelIiH ir |iatarimui 
moterims ir merginoms, ypač 
darbininkėms.

MOKYKLOS BUSIĄ ŽIBALU 
APŠILDOMOS.

Anglių stokos meili Cl ii ra
go- mokyklom- buvo pavo
jaus. Buvo tariamasi uždu ry
ti nenpribuotain laikui.

Bet dalia r pavojus praėjo. 
Dvi anglių trukumo mokyklos 
neturės Imt uždarytos.

estui pagvllsm atėjo žiba 
m i ja Siurbi i r Itefi-

zkomiuinija num
yktose pataisyti 

ir žiba-

.Inu |iagmiiinla.s 1920 me
lams Cliimgns išlaidą liiudže- 
la-. Kimiu* KI milijonu <lol ie
ną dide.-nis už. luiigianėiuosius 
metus, šįmet buvo suvirs 31 
milijoną- ibdierių. (ii ateinam 

|iraiii:itiiimi išlai
dą arti 40 milijmiii dolivrių.

Tik vienai policijai reika
laujama $12.315.014. šįmet bu
vo ♦9..392.KU.

Nežinia ką pasakys tai<*-lo 
tarylms finansinis komitetas.

NEBUS DSIANITORIŲ
STREIKO

Cliirago Reni Estate Boa r d 
viršininkai galų-gale jtndari* 
nutarimų sii dziunitorių unija 
i,- pastarieji liest reik uosių.

Džitiniloriai sutiko -ii 22 
mio.š. iluugiau užniokestie-. 
Reikalavo -•« nuo.-.

I.. lt. K. I jdalnriiigiMi Sąjmi- 
gos S ku<i|m laikys priešinei iiij 
susirinkimą, grnodž.io 9 d.. 1919 
m.. 7:->» vnl. vakare, liažnyliin-j 
svetainėj.

Visi 
lankyti 
turim 
svarstymui. Taip-gi Ims renka
ma nauja valdyte ateinantiems 
metams. IU* to. Ims renkami 
darbininkai vakarui, kuris 
įvyks gruodžio 14 d. te/.iivti- 
nėjo svetainėj<-.

Kurie turit paėmę serijas ir 
dar jų neišpardavėt, prašomi 
(insiskubint išparduoti ir pini
gus sugrąžinti kuopos raštinin
kui, .1. Petraičiui, nedėlios va
kare.

Visi Brigbton 1‘ark’o ir 
a|»ieliiikės lietuviai yrn kvie
čiami atsilankyti j tą vakarų. 
Kalis’*- žviiiiis kalls-tojai.

Valdyte.

SIUNČIAME PINIGUS 1
| į visas svieto šalis 1■ ■ ’l
| IŠRŪPINAME PASPORTUS IN LIETUVĄ. f

1 LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE |
1 Adresas: |

| Lithuanian Development Corporation 1
I 320 Flfth Avenue \ New Verk, N. Y. 1

KORNEVILIO VARPAI”

IANAUJO BALTIS. BUS 
DAUGIAU SNIEGO.

Oro biurą- prmmša. jog Clii- 
cagų aplanko ir vėl smarkus 
šaltis. Be to, gali but dar ir 
dauginiu -niego. Vakar gei< 
kai atšalo.

L* 1

ning 
prendė 
rvir.ulingus aparatu- 
Iu upšildyti kambariu-.

žibalo versini's kmnpiinijn 
turi Oklalnmia val.-tijoje. Iš 
tenai j Cliirago jmt 8UII mylių 
turi |s> želia* nutiestų storoką 
rvną. kuriųja pumpuojama 
žihalns.

Miestui bu- padaryta daug 
geni ir kompanija turėg g'i:; 
i*e)nų.

SUAREtTUOTA DAUG PIK 
TADARIŲ.

(iirdėjuUM*. knd p. .1. Mirke- 
liumis, vietinės vyčių kuo- 
|his nurys, než.iiiin kokios ko
misijos vardu. kvi«<«*ia kareivių 
ir šinip žmonių lietuvių susi, 
rinkimą į p. A. Snlduko raštinę 
(olTice) 4414 So. Cnlitumia 
avė. gruodžio !» d.. 7 :.*IO vnl. 
vakari*. Susi rinki nm tikslas 
yra prisiruošti prie priėmimo 
miliUirės iui-ij<«e, kurių į Ciii- 
<agą užkvietė lilivralų-tanti- 
ninkų organizacijos.

I’. Salduka* yrn itasižymėję* 
socijalistų veikėjas. y|ia<* 
•• Naujienų** platintojas. Ma- 
tyt Brigbton Parko vyčiai ei
nu į naujas vėžes, kml pa- so- 
cijali-tų susirinkimų daro.

Mi.-ij<>s priėniiiiąii ir mes pri
tariami*, ih*s gavome nejmtvir- 
tintų žinių, kad taip tapo su
tarta susirinkime, fmvusiame 
gruodžio 3 <1.. vakare. Town of 
l.ak<*. Taus* susirinkime daly 
vavn m* vien lilM*ralai-taiitinin- 
k.ii, liet ir katalikų vadai Clii- 
eagoje.

I'ildoiuasi** Tarybų Kmiiiti*- 
;tas ta pačia diena turėjo |s>sė- 
dį \’eu V<*rke ir gavo žinių, 
kini Lietuve- valdžios atstovai 
p. .1. \ i|ei.ši- ir p. Žadrikis 
trumpu laiku atvažiuot į Ame. 

lika. Kun. Jonas Žilius, ntsto-

Žemiau telpa surašąs dralm- 
xių aukotojų ir už kiek aukojo 
Baisi. Kryžiui per vietinį rė
mėjų skyrių. 
V. Gotautas........
A. llnmanauskas . 
F. I’ieža ...............
A. Žylienė...........
J. Zaulmris.........

>. Kakašis...........
u K i įnirta- .... 
i. I'raurkaitiois*.

(‘. Volkaitė.........
Kaulis.............
Balsis.............
Tiškevičius ... 
Aicienė ...........

l’-ns K a vėla.........
II. Ktaukaitė .... 
O. Aukstikalnienė 
V. Žaromskaitė . 
J. Žitkus .............
J. Atrankiem* ..........
K. KaiiM*rauska«....
A. Stonkus ...............
J. Abromavičin ....
M. Damukienė ........
M. ('•emeris ...
A. Kazlauskas .
K. (iaiziskaite .. 
1*. Kaminskas.
V. Gelmžis .... 
V. Bergeiis .... 
V. K ilkius ....
B. Nenartonis ..
J. Ilimkus ....
K. Balsis..........
X šru|išas .... 
1*. Jankauskienė
J. Kutkus ..... 
V. Bergrlis ....
A. ftardvare ....
K. Kilkius .....
J. Drūtis ..........
J. .1 uzaitis ..... 
I*. Stasiūnas. ..
J. Trejodis .... 
V. Volkus..........
J. Baranauskas 
I’. Murauskienė

i I*, l/cdeikis ...
N. šerjs-tienė .

, P. Rimkus .....
| V. Kavaliauskas ....

B.
s.
•t

-I. 
F.
I’. 
Z.

už $G3.(JO 
1MB 
52.00 
31.00 
35.00 
30.00 
30.00 
♦2.00 
35.00 
35.00 
3X00 
20.00 
24.00 
21.00 
21.00 
21.00 
28.00 
21.00 
22.00 
8.00 

14.00 
14.00 
19.00
3.00 
8.00 
7.00 

21.00 
21 JO 
8.00 
7.00 
7.00 

21.(0 
14.00 
14.(0 
10.00 
14.00 
35.00 
28.00
4.00 

35.00 
11.(0 
21.(0 
21.00 
35.00

7.00 
35.(0 
14.00 
21.00 
28.00 
21.00

A. Kablukas .
J. Baranauskas .... 
A. Statkus.................
A. Iktviilauskis........
J. Jurlteviėia.............
A. -Iurl»<*vičia ..........
•T. K lipsi s...................
A. l'rltelieuė............
A. Vaičikauskienė .. 
P-ni (bijauskiem* ... 
A. Oatauskis............
J. Bitė .......................
P-as Barkauskas ...
K. <«ai«lžiunas..........
S. Kandis...................
P-as Žalis...................
J. Žinias...................
J. latviuos.................
N. Petrauskaitė .... 
.1. Milošis ... 
H. Ntatkienė
Ktntkevičin -. 
A. Eucerienė
A. Vitkus ...
B. Vingrliauska-
A. G Labi s ta ....
B. latbiakus ....
U. Kazlauskienė
V. Kulikauskis .
O. Bibikauskienė 
\. Pikčiunas ...
J. Paškauskis .. 
A. Kreuciskaitė 
A. Barščius ....
K. Žaromskis .. 
J. Troševiėia ...
P. Gargella ....

Volkaitė .... 
Medinai t ė ... 
Maskulinaitč 
Palangiškis .

V. Kavaliauskas 
J. Macijauskienė ... 
F. Barsis...................
J. Kanrevičia...........
D. Klimieiiė...............

Viso suaukota drabužių ver
ti'** $1J>89.O(I. Apart tų. dar 
daug vantų nepriduota.

Visete auko- |himusLm L K.
K. Centram u iš ten Lietuvon.

Tarp kitų pirmiau minėtų 
veikėjų, rinkime ir išsiuntime 
IMsidšrlmro: A. Statkus (vel
tui nuveftė du vežimu drabužių 
ant stoties), II. Nenfiitonis su
rinko ir parvežė daug drabužių 
iš žmonių.

Drabužių rinkimas antram 
laivui tęsiamas ir toliau.

Tai-gi norintieji kų paaukoti 
L R. Kryžiui, meldžiami at
nešti po sekančiu adresu: 4434 
No. Fairfield avė.

J. K. Suderi*.
L. K. K. rrm. sk. rast.

Aryan Grotto Temple, 8-ta ir S. Wabask Avė. 
GRUODŽIO 8 D., 1919 M.

yra atidėta aat

Gruodžio 21 d., 1919
Tikietai geri tie patys. Kosteriąs prasidės 7:31 saL vaitas*.

LIET. VYČIŲ CHICAGOS APSUUČIO CHOftAS.

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
f •

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.

Amerikon Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba prtete 
sekančia rezoliucija liame reikale Lupk. 5 <U Pittaburghe.

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVI PIIEKUKS

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dater perkant bouų 
$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 •* ”

$500.00 " »’ ’* $50.0011000.00 »» °
Sėsk tuojau^ ir išpildęs aplikaciją prisiusi tuojaus aa reikalinga 

čia. Tada galėsi būti ramus Žinodamas kad aavo priedermę iipUdet

" $10JOO 
•• $10X00
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