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. PAŲJ. F-Riend
Pasibaigė Anglekasiu Streikas Vokiečiai Maištus Kelia
Anglekasiai Gryžta į 

Kasyklas

JUG08LAVUA SUTRAU
KIA KARIUOMENE 

DALMATUON.

BULGARU A PAREIKA
LAUŠ IŠDUOTI SAVO

KARALIŲ

! LAKŪNAS MAYNARD IMA-
MAS NAGAM. Pabaltijoje

Ižkalno apsisaugojama ■ 
prieš italus.

Buvęs karalius su kitais bus 
teisiamas.

Kuoveikiaus bus paskirta 
komisija iš trijų

PASIŲSTA ANGLEKA- 
SIAMS ĮSAKYMAS 

EITI DARBAN.

Pergalėtoja pasirodė prezi
dentas Levis.

Indianapolis, Iud.. gr. 11.—
Pasibaigė streikas visose 
minkštųjų anglių kasyklose.

šiandie ir artimiausiomis 
dienomis apie 400,<Kk‘ angieka- 
rių išnaujo pelnys sau duona 
.po žeme ir anglimis aprūpins 
šalį ir kita? pasaulio dalis.

Darbininkai dirbs naujotiffs 
sąlygomis. Išpradžių gaus 14 
liuoš. didesnę užmokestį. Pas
kui sulig reikalo • užmokestį 
jiems padidin* s(M*cijaliai nu
skirtoji komisija iš trijų žmo
nių.

Komisija visapusiai ir nuo
dugniai ištirs visų stovį anglių 
industrijoje ir pakala užmok,*- 
stį anglekasiunis. Darbininkai 
tikisi laimėti 26 nuoš. didesnę 
užmokestį.

Iiriųsta įsakymas darbi
ninkams.

\ akar ėia kuone visą dieną 
dar tarėai anglekasių organi
zacijos viršaičiai, Radikalai 
aštriui ližei varinėjo. Bet jų vi
sus argumentus su t niekino 
veikiantysis prezidentas Levis 
su savo šalininkais.

Pabaigoje imta balsuoti 
klausime, ar priimti, ar atme-

sti prezidento W ilso no pusių- 
lynras.

Didžiuma halsų nutarta pri
imti (msiųlyitių, ty. kuovei- 
kinus darbininkams pertrauk
ti streikų.

Zailm greitumu žinia apie 
tai (atsiekė visus šalies kraš
tus. Visi lengviau atsiduso. ‘

Ir tuojau* )xi to visų i

Vienija. gr. 11. — Iš Agniui 
]iarvina žinių, jog pirmasis ir 
ketvirtasis jugoslnvių annij<»s 
l:or|msu maršuoja ant Dalma
tijos ir šiaurinės Aliumi jos.

Serbijos (Jugoslavijos) vy
riausybė, sakoma telegramose, 
tn faktą |»aaiškina tuo, jog mi
rimą prieš Italijos okupaciją 
njMlrausti Dalnuit i ją ir Albani
ją. Kaip vienur, taip kitur ju- 
goslnvini juisirengę kraują lie
ti.

JAPONIJA PERKA VO
KIEČIŲ ORLAIVIUS.

Geneva, gr. II. —Iš taikos 
konferencijos. Paryžiuj**. |m*i 
ėin Sofijoj pravažiavo bulga
rų premjeras Stnmbulrwsky.

Pasikalbėjime premjeras įmi- 
sakė. jog Bulgarija kuovei- 
kiaus juirerknliiiis išduoti bu
vusį karalių Ferdinandą. kurs 
šiandie apsigyvenę* l'ngarijo- 
>*

Buvęs karalius su buvusiais 
ininisteriaia bus teisiamas už 
išdavimų Bulgarijos, int rau
kiant šalį pragaištingon kartu.

Washington. gr. II.
įminus 
tuntų 
•lielią 
jog S. 
ja. jag 
-itaiko tad daug 
su lėkluvai-. 
tikras e-ą? 
«l«*l ' lllilllėj,*- 

tyn**s oru.
Daliai- karės de|iartament<is 

|mreikalavo. kad lakmm- May
nard savo kalbą imtvirtintų fa
ktais. Norima sužinoti, kiek 
yra tiesos jo žtelžiiio-,*.

Xes katės «ie|Hirtam**ntui y- 
ra žinoma, .jog mėgstantieji 
svaigulus nepriimami į lakū
nu*.

”!O- Berlynas, gr.
angle-lj0S vyriausybė __ .__  ____

kasių dist riktą lokalėms uni- tijoje padirbdinti du niilžiniš-

.11. — Japoni
jos vyriausybė užsakė Vokie-

Zi- 
lakimas buvę- pn»t*-- 

pryė**ri- .Maynard. ana 
virtoj,* kalls»je pu-akė, 
V. lakiniai girtuokliau- 
«|e| girtuokliavimo pa 

nelaimių it 
Pasakė, jog ji- 

blaivininka- ir to- 
buvusia- lenk-

I

BRANGUS KARAS LAIVAS.

Iš taikos konferencijos Dorpate
PENKI KAREIVIŲ TRAU
KINIAI ATGAL SUGRY20.

Pranešama, nužudytas prancu 
zų oficieras.

ESTAI TARUSI SU 
BOLŠEVIKAIS.

Taikos klausimas atidedamas 
toliaus.

Dorpatas, gr. s (suvėlintu).
K-tai su Imlšovikais veda 

taip vadinamą laikos konfe- 
|n*m*ijn. Estų atstovams Jmivv- 
k<, |M*rkallM*ti Imlši-vikii atsto
vu-. jog pirmiausia konfercn- 
i-ijoje turi Imt tariamasi anni- 
-ti<'ij«t- klausime. Ir tik iš nr- 
mi-'ticijo- gulė- išplaukti tai
ko. tarybos.

Bolševikai nenoromis suti
ko. Tad dabar vedamos disku
sijų- vientik i«pi«* nrmisticijos 
sąlygas. B*dš«*vikni tikisi pas
kui gauti progo*. tarties taikos 

Įklausim**. B**! estai m*prielan-

Ryga. gr. !• (Suvėlintai. I** 
rytinės l’ru-ijo- apturima Inii- 
mingų žinių. Penki traukiniai 
-u vokiečiui? kareiviais, katrie 
tomis dienomis apleido Lietu
vą. -u-toj,, Tilžėje ir kareiviai 
atsilakė gryžti Vokietijon. su
lig pirmiau padaryto- sutar
ties -u lietuviais ir talkininkų 
komisija.

Paskui i- tu keturi trauki
niai -ugryžo į Memelį (Klai
pėdą) iš kur išnaujo ima grū
moti Lietuvai ir ladvijai.

Tos vokiečių kariuomenė? 
vyriausioji stovykla yra Kara-I 
liimėiuje. Sakoma. j*»g karei
viai a1?i<akę gryžti Vokietijon 
u!ig j-akynio iš tos -1*»vykl<*-.

Vokiečių žiaurumas

Washingtea. gr. 11.—4'Glum
ina distrikto augšėiausian teis
man buvo paduota peticija, 
kad ateinančiais motais netu
rėtų veikti visatina proliildci 
ja Suv. Valstijos**. Peticijoj**

joms mušta telegranios apie 
lailsavimų pasekmę su įsakv- tik^ms. su visomis reikalin- 
iiiu visiems organizacijos nn- ^(,jUi< prietaisomis, kokios iš
ritins tuojau* pertraukti strei-jras.|n |,UVUsios karės Ill(.tu. 
ką ir gryžti darban.

Taipiuit pranešta, jog apie ka gerus pinigus.
streiko ntšauluiną smulkmenos viešpatijos naudu jusi vokie- jos nmendiaento neratifiknvo 
ir pivzidento AVilsono jiasiųly-.............................. * —-•-»» — »• «- *—«-------
mų išaiškinimai knorelkiMus 
bus išsiųsti unijoms.

Pakilo Levito araroo.
l'ž streiko paliaigimą dau

giausia jmsidarliavo angleka-

ku orlaiviu, tinkamu karts

l'ž orlaiviu Japonija užmo-
Svetimos buvo pasakytu, jog konstitm i-

rių mokslu. įgytu karės metu.. .16 valstijos. ys iš. 
---------------- Ttifikavimą turės jui 
IttJO It TART- fcrendumu.NIEKO NEURJp It TARY

BŲ SU SOVIETŲ 
RUSIJA.

Londonas, gr. 11. Vy-

iš jų kelios ra- 
patvTrtinti rv-

Peticijų buvo imdavęs llo- 
l>ert A. Wid«*man iš P«»rt .lur- 
vis. X. Y.

Teismą? peticiją atmetė (m- 
reikšdamas, jog nesama jokiu

Londonas, gr. 11.—Po pra
ėjusios Imisios karės buvo su
manymų toiesniai viešfiutijoms 
nesiginkluoti.

Bet štai šjm«*t Anglijos vy- 
riausyltė |Ki-i-tatydin«* milži
niškų kprės laivą, kurs at-iėjw 
$25.125.imm). neįimant laivo iš- 

- |r*litrinio.
K

PADUOS PARLAMENTUI 
BILIŲ AIRIJOS KLAU

SIME.

kiauja taikai.

rių organizacijos veikiantysis riau^l^ų, ^skelbta, jog Ang- 
prezidentas I^*u*is. ,|jja ne-u-itaikiusi su sovietų

šiandie j<» asmuo gana uug- Rusija nelaisvių susiinainymo |mmat«» kabiueties pri** praki
štai jiakilo tarpe didžiumos klausime. |birijinio amendmento.
nnglekasių. Juo nepatenkinti 
tik radikalai. B**t šitų vrn ne
daug.

Žinovai t virtimu jog su 14 
nuoš. <iaugiau užmokerties an- 
gickasiui |M*r metus laimėjo 
apie 70 milijonų dolierių vir-. 
šaus.

Sakoma, jog į (Mirą savaičių 
anglių Ims užtektinai ir tuo
met pasibaigs nepakenčiami 
nu varžyme i.

Lenkai Nesutinka Tarties1 
su Lietuviais

I

BoMinlu, gr. 11.—Iš Tokyo 
pranešta, jog tenai japonų 
laikraštis Nippu J i ji paskelbė 
Mai ką:

Kov. Valstijų vyrianaybė pa
informavo Japoniją, jog Ame
rika atsisako toiesniai veikti 
Niberijoje. Taigi tolinus ne- 
daorianti jokios pagelbos nei 
admirolui Kolčakni.

II Irkucko į Tokyo praneš
ta, jog geležinkelių ameriko
niška komisija, kurios prieša
kyj atoti inž. Stevrns, aplei
džia užimamas vieta* Rineri- 
joje.

Vaabington, gr. 11.—Oia pa
tirta, jog mėtos japonų amba
sadorius Sliidehara yra atlikęs 
keletu konferencijų au valuty- 
Im* sekretorių l,am<ing.

Pasakojama, jog tos konfe- 
rrncijoa yra suristos *u bolše
viku veikimu Ki beri joje. Bol
ševikai tenai taip smarkiai pa
žangiuoju, kad Japoniją apima 
baimė.

TURIMA 1130,000,000 NUOK
TOLIŲ JURAŠE

Airijai pasiūloma du parla 
mestu.

New York. gr. 11. — C'ia aną 
dieną atplaukė prancūzų gar
laivis Brittania. Tarjie pasa- 
Žierių susekta vi nns j*erzą.* 
rauplėmis. Todėl valdžios įsa
kymu viri pasažieriai ir visa tuo* 
įgula pačiepyta. oli

Nashington, gr. 11. — Ka
trės metu Suv. Valstijų, jūrė
se panešė $I30,000,(MM> nuos
tolių. J šituos nuostolius pris- 

I kaitomas ir vokiečių nuskan
dintas garlaivis Lusitania.

Sakoma, jog Suv. Valstijos 
nuostolius atgims nuo 

j.:-.*:UKICUJO^.

BOLŠEVIKAI ATNAUJINA 
ATAKAS ESTONUOS 

FRONTE.
Tomis dienomis įmiginsi nu-' 

siūlytus laikus, kuomet Lietu
voje neliiri likti nei vienu vo- 
ki«*«*ių-r<|sų kareivio. Tini prieš 

'apleidimą Lietuvos tie’knrei- 
Tv ini tiesiog žvėriškėjn. Vie- 
niif’-kitiir ją burini (Mikeliu 

1 maištus, žiauriai apsieina su 
i civilini? gyv< ntoįai?.

\ii rli ' Talkininkų militarinė. mi.-i- 
.*. ” i į**- narius šiuuliims** užpuolė
(**M»rgej .... ... 1

{vokiečiai kni**iviiii. Pram-šu 
ma. jog nužudyta? vienas priui 

ieuzų oficH-rus. Kiti talkininkų 
oficierai l*uv*» priversti nplei- 
?li miestą.

Talkininkų militurinini til 
stovai Rygoj** niiomoniniijn. 
jog tni busią** vokirtių r**uk- 
cijonierių darim?. Vokietija 
karės metu neteko <li«l<*liu (įlo
tų vakaruose. Tad dabar |M*r 
|M*ilį vokiečiai mėginu atsi
griebi i lytuose.

Ve kodėl jie žvėriškėjn. Tai 
pa-kulinė, jų pa?1ango-.

Pavojui Pabaltijui.
Jei vokicėių-riisų kareiviai 

grąžinami atgal l.i**ttivoii. gali
mas daiktas, kad .**u lai- karei
viais "įdės išnaujo sugrvžti ir 
jų buvę? violas gen. v**n *l**r 
Gollz.

Tiiom* t dar lubjaus susipili- 
niolų Palmliijo? problema.

Xes reikia atsiminti, jog l><* 
to vokiečių triikšmo Paini hi
tui grūmoja dar ni-ų reakri- 
įoiiierini. paskui iMiIšcvikni ir 
(uigaliaus lenkų ini|M*rijalisti- 
nis viikiiiiiis prieš Lietuva. 
Lenkai nori siekti dur tolinu-. 
Jiems nori-i ir pačio- laitvijo- 
d:ili**s.

Aišku knip ant delno, kad 
talkininkui šiandie yra priver
sti m-.-lėpti savo sumanymų 
Pabaltijo* klausime. B<-1 kuo 
velkinus paskeltiti viešai galu
tiną savo politiką. Talkininkai 
turi prųmzinti Pabaltijo* \ieš. 
patijoiu* nepriklausomybę. X*- 
lukeriavimas dnn« karčių pu-

Estai visur atiprjpi ’.aikdft'-*

Revelis, Ėst unija. gr. II. — 
Varvos fronte Uilševikai at
naujino ofenzyvą prieš estus.

Po siiuirkan- artilerijos vei
kimo ledševikų kariuomenė at
liko m i «lešimtį nuožmių ata
kų keliose vietose.

Anot oficijalio **?tų praneši
mo. viso? atakos terinus at- 
mii-tos. Bolševikai. kaipo ata
kuojantieji. paneš** didelius 
nuostolius.

Londocas. gr. II.
s l.k.y.l

Airijos siivyvald**- bilių par 
lamentiii induos uteinnntį pir
madienį, ruso laikraštis Dni- 
Iv Mail.

Tas pat laikrašti- |ttižymi. 
jog biliiiini |ia-iųbmin Airijai 
turtti du atskiru piirlnm<*nt'i 
su bendruoju s**nntu. Bet se 
milui teis**? dar nenustniytos.

Biliaus pasisekimas puriu- 
mente, sako laikraštis, prigu
li nuo pačios vyrinusylw*s* pil
no |iasi<lurlitivuii<i.

' Pirmasis admiraliteto lorda- 
lijong, nitą vakarą keUtėdama? 
pužyiih'jo. jog pirmu kurtu D. 

l’' Britanijos istorijoje Anglijo* 
vyriansyli** patenkinsianti iii-' 
rių tautą.

i ------------------------

— ,jo? premjera?

APSAUGOTI NEPRI
KLAUSOMYBĘ.

Didelis Lietuvių Kares Grobis
LIETUVIŲ EGZEKUTIVIO

KOMITETO PRANE 
RIMAI.

Lietuvių Egzekutivis Komi
tetas Wasliingtone gavo se
kančias kablegranuu* iš *Pary-1 
žiau« nuo p. Balučio ir iš I»n-' 
dano nuo p. Bielskio:

Pnryžitu. — lietuviai už**- 
mė Radviliškiu*. Paėmė nuo 
vokiečių-rusų du šimtu armo- 
tų, du tuksiančiu kulkasvai- 
džių, daugelį amunicijos ir ka
rės medžiagos. Tarpe Taura
gės ir Batakių lietuvių kariuo
menė perkirto Aiaulių-Tilžės 
geležinkelį ir tuo budu apsu
po vokiečių-rusų kariuomenę.

Lietuvą, atidavę lietuviams vi
sus ginklus ip karės medžia
gą. Sulig padarytos ir patvir
tinto* sutarties, vokieėiai-ru- 
sai ligi gruodžio 14 turi visai 
pasišalinti iš Lietuvos.

Anglijos atstovas Kaune, 
pulk. Ward. buvo sumanę- 
Lietuvių - lx*nkų - Talkininkų 
konferenciją su tikslu išrišti _______________
lietuvių su lenkais nesutiki- BAISUS VARGAS IR BADA8 
mus.

Lietuvių vyriausybė suti-' 
ko su tuo iiasiųlymu. Bet iš 
Varšuvos atsakyta, jog lenkui 
vyriausybė nenorinti tarti**?' 
ir nenorinti, kad kas sveti-1 

inas maišytusi j vidujiniu- 
Lrnkijoa reikalus.

VIENNOJE.

žmonės pagrobia vaikims 
skiriamą maistą.

Londonas, gr. II. — Est uni
jos. Ūdrijos. Lietuvos, U*nki- 
jos. I kvailio. ir Baltgudijos 
atsiuvai Dorjmte turėjo kon
ferenciją. kurioj** išreikštu 
prielankumas visoms tuma 
viešpatijoms padaryti niilit** 
rinę ir jiolitikinę santarvę su 
tik*dn a|»s!iug*>1 i*-aaro» uepj-i- 
klaiisoiuylH*s.

Apie tni ėia apturėta žinių 
iš Kauno.

AUSTRALAS LAKŪNAS
LAIMĖJO $50,000 

DOVANĄ.

Paryžiui. — Vileišio misija 
Amerikon iškeliauja gruodžio 
6 garlaiviu Lafayette.

Šalimais Kiaulių lietuviai 
pilnai nugalėjo vokiečius-ru- 
sns. Talkininkų komisija, vo
kiečiu irenemln Eberhaiti! 
prašoma, sustabdė lietuvių o- 
fensvvą tik už trijų kilomet
rų nuo Šiaulių. Pasekmėje su
tikta su sąlygomis, kad vo- 
kiečiai-rusai tuojau* apleis

Geneva. šlvciciirija. gr. 11.— 
Iš Australijos sostijieM Vien
am čia sugryžo Raudonojo 
Kryžiaus vienus viršininkus.

•lis pasakoja, jog Vienaojv) 
vaikams skiriamą muistą dii-i 
žnni suvartoja išalkę patys te į

t

Londonas. — Lietuvių spė
kom pilnai įveikė vokiečius. 
Lietuviam? teko 20 anuotų. 
50,090 šovinių, 30 lėktuvų, a(t.-ivui Gi vaiku? palieka Raudo 
000 iMtinbų. S automobilini. 1OO nojo Kryžiau- priežiūrai, 
kulkasvaidžių, 75,000 patronų Anot jo. dažnai suaugusieji 
juostų. 10.000 raketų. Kitką* auo va:j;ę tiiriog atim.> niai-
kulkasvaidžių, 75,000 patronų 
juostų, 10.000 raketų. Kitkam'nU!J ,a; 
dar neapskaityta. -tą. Dai

Lietuviai užėmė Šiaulius ir ri šuniena. Išalkę vargdieniai 
Joniški ua. 
anglų ofirierų. Daugiau iške
liauja.

Lietuvoje yra 20 mai-tni pavartoja ir kates.
P*isų« daiktai dedad Vie 

nnoje.

Port Danvin. Australija, gr. 
H.- Kapitonas ilos> Kmitli, 
Au-1 rnlij**- įtikimu*, pirmuti
nis atskrido ėin lėktuvu iš An- 

l gli.ios.
l ’ž tai ji- laimėjo do

viniu. kokias |ui-kvrė Australi* 
j*»s vyriau šylu*.

Likimu- Smilli ll.'sMi mylių 
oru keliom.* atliko per 30 dienų.i

CRU0D2I0 11. 1919 M.

< ’hirago.--šiandie apsiniau
kę. temperatūra kyla; rytoj 
nepastovus oras.

Vakar žemiausia 
turą buvo 
n.

temper, 
laip-nini žem’
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“DRAUGAS” 
unroarnaa dailt. ftukmd 

W*M*il Daily Eirrfit **si*n toy 

MIACGAB KBI.IRHIX(. CO, lac.,

QF uimcRimoM
••••••••••••• •••a

rąžyti neteisingų ir panieki 
nančių raitų katalikų veikė
jams, jus turite trukdinti 
jiems jų darbų.”

Iš lietuvių tarpo atsirado 
”katalikų” prisiėmusių šito
kį uždavinį. Nesistebėkime! Iš 
mus tautos išėjo tie, kurie su
lenkino visus Lietuvos dva
rus, iš mus tautos yra tie, ku
rie parsidavė lenkams urba 
rusams. Kodel-gi iš mus tau
tos negalėtų būti žmonių duo
dančių su kumsčia į veidų tam, 
kuris dirl*a tautos darbų ne
ieškodamas garbės, neimda
mas nei algos?

r

-V",

*

DRIIIGA8 J

ŽINIOS K UETIIVDS.

JMl

SA.M

UMIVIV KATALIKV nzazmazna

“DRAUGAS”
HUEMOfERATOS KAINA:

ČIKAGOJ m IZMENYJE:

Mdn
MV. VALBT.

r»M< M et n .............................. 3.00
Praatunrrata tnokaai lAkalnn. Lai

ka* skaitosi nuo uixiraAymo dienon no 
•u o Naujų kloty. Norint permainyti 
adresą naada reikia priniyatl tr sena* 
aer*a*i, Pinigai reriauata Ktyatl iAper- 
kaat kraaoje ar eaprene "Money Or- 
dar" arba jdodant pinigus | regis
truot* lalAk*.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W. 4SthSt Chicago, III.

“Talka.”
S]Htli<> mėnesyje šiai# 

metais l.ii tnv<iji* pradėjo eiti 
mėnesinis Inikrnštis "Talka.” 
Jį nilnguoja p. Pvlrns šal
čius. gyvenanti.- Kumie. o 
-puii-diiia tą laikraštį Tilžėje 

'.lognnni'to -paiKtuvėje. Tas 
redakcijos tolumus nuo s|mus- 
tuvės -tinkini suprantamas 
bet -|M*jmiin, kud n*daktoriu.- 
turi gyventi Kitime, nes yra 
Koo|icra< ijos <lv|iurtatnento 
valdininku prie vienos lietuvių 
m i n i stori jos SpaiizdinimasTil- 
žėje Inikrašč-io redaguojamo 
Kanu** |iarodo. knd Didžiosios 
ir Mažosios Lietuvo- santikiai 
l itui tnnkyn. Tėvynei bus iš to 
na Hilus.

.' Oficijalės komedijos Laikraštis "Talku*’ yra’
_______ skiriamas vien tik koojM-ruci- 

Neretiojc. 3 gruodžio, šių ■ j<‘s reikalams. Mus tuutos pra
motų, iisim-nys vishuitieji Iie kybos iki pabaigai devyniolik- 
tuvių politikos raikulus Wa»4i-fb’j“ *i»"tni«rio lwvcik nebuvo, 
ingtonc, 1). t’., atvykę į Pildo-j" 
mojo Tarybų Komitetu |m>sč- 
dį New Yorkun viešbutyje 
Waldorf Asturia praneš*'*, kud 
lietuvių kuriuunienė atėmusi 
iš vokii-’iiĮ-riisii du tūkstančiu 
urmotų.

Išsirodo, kad Lietuvos Dv-
- degleijiT iš J’aryžiuos telegra

favo, jog lietunm miiiėtaiae 
laimėjim** gavę "twu bundred 
cannon.” t. v. du šimtu anuo
tų.

Kapitonas gi Bielskis iš 
lxmdono telegrafavo 7 gruo
džio. 1919 m., kad lietuviai tn * 
nie |iaėianie laimvjiiių. atėmę 
"twenly cannon-," t. y. dvi
dešimt anuotų.

Mes ne-akoiii*-, 
vedantieji 
Amerikos 
Pildomojo 
džiui, norėdami 
palengvinantį I 
geistiną nutarimą, 
prastui daro nesąžiningi 
nansistai. Mes neįtariame taip 
skaudžiai mus augštiiusius po 
U tikiu.

Jie tiktai nežino, ka- tai y- 
įa oficijalių pranešimų rim-' 
tyki;. Jie nesiskiria nuo tą 
tamsiu* Įie^nvninkių. kurio-*' 
Po kelis įSarlus d**šimt*-riop.u 
padidinu paskalą l**is<lani<>- jį 
per savo burna-.

Nesistebėkime. .įei galu gal**t 
patirsim, kad lietuviai iš va 
kiečių-ru.-ų atėmė tik dvi ar 
moti. Ir tai bus gerai. Ibi* 
ne anie atėmė iš lietuvių.

i it 
grua-

kad (HJiiai 
reikalus 

pamelavo 

ūpą 
sau 
įta
rt-

Lietuvos 
sostinėje 

Komiteto 
i -udaryti 
koki nor* 

Inip

Liūdna matyti.
Katalikiškoji Lietuvių 

suoinenė šiai.- kur* - laikais 
siguilėdania -avęs klojo au 
tėvynė,, i-ik.daili-. Ne v 
tos aukos 1vk<» 
rvikalinųiausio- 
nieiiĮ- mnzuii ui 
dos nedarydain

’r uiu •' 
nigii. T 
pritaiMi

I •I

II

1919

Tik (Miskiitiniais laiku i s ji pru- 
lėį(l kilti. Atskirų žymių pirk

liu Lietuvoje vis-gi nesusilau
kėme. Is-t prieš karę jau buvo 
atsiradę apie tris šimtus san
krovų. priklausančių vartotojų 
draugijoms. Tai-gi Lietuvos 
•|*r< kybą, matomai, kyla to
kiu laidu, kad žmonės stalam 
draugiją su tikslu nusipirkti 

•išvien tų daigtų. kuriu jiems 
tankiausiai reikia visiems. 
Idant jų sankrova galėtų veik
ti. įsteigėjai siid*sla kiekvienu.- 

už kuriuos |wr- 
reiknienys. 

įsteigėjas j-

I
dalį pinigų.
kaina

Nors
• j moka mažai pinigii. liet esant 

daug
- imti 

nigai
Kadangi tokio- sankrovos 

yra kuriamos vien -u tikslu ap 
rupini i pačią pirkėjų reikalus, 
dėlto jos ir vadindavosi su- 
vartotojų -auklovomis. Visli- 
ma. tokio- iiendros pirklylm-. 
yra -utartina- darinis. Ixdy- 
aiškiu tokį darbų vadina «*<* 
o|s*ralio. Iš to ir kilo vardas 
!,<ij —racija. I.i«*tuvini turėjo 
i no i*krą vardą sutartinam 
d.H'b •«. -Iii* -akydavo Tftlkz.

-i* > vardu ir ta|«o pr*i-, 
.■'•ut..- kooperacijo- ln:l:iušti-.

’J. - K'lak- iiii ga\o kelini, 
ą egzetiųilioriii pin.m nuiiv* 

lįo "Talko-.” Jej visi tnlyine- 
t,:< ,i mimarini bus *-op geri. 

. iip i'innasis. lai galėsim** p:i- 
• idži'irji •: litrė-im-* tvtudos.

Anivrikoje beveik negirdėt 
\nrfotoii.i <lratigijų arba kope- 
ta< ijų. <’in visa pirklyi»a eina 
ilgi ntai--, apgar.-inimais. dide
liais nuošimčiais tenkančiais 
p •rkii|*’*ianis. Ta amerikinė 
pirklylsi- rąši.- daug prisidėjo 
vri<* to. kad viskas fiubrango. 
Kooperacijos arba vartotojų 
-;nd r<*'<•- galėtų žymiai alpi 
mnli reikni«*ui.-. dėlto ir ėia Iie 
tinimu, butų naudingu -iisipa- 
žinti mi ko|M*rarijn.

Vienu; "Talku.-” 
at-cina I auksinus, 
niai. turbūt, pc 
l.šiitą noreh 
išin |h»i

pirmieji 
kieki ienas

n

» 
i

i

f

įsteigėjų. su*id<*da žymi 
Daigiu* išpurdavus. pj. 

grįžta mi įminu.

l

numans 
Nepvrsc 

kluitią už au
ti dolierj. Tat 
i*k>* j<i aukM- 
irt viltu

Marijampolė,

Rugsėjo 29 d., 1919 m. 

("Draugo” korespondencija). 

Marijonų vienuolija jmleng- 
va auga. Dabar.čia yra aštuoni 
kunigai. Kunigai Rėklaitis, 
Dargis ir Andziulis jau nuo 
pernai rudenio pas marijonus. 
Šių vasarų įstojo kun. Krik- 
ščiukaitisJis gyvena vienuoly
ne jau nuo žiemos. Kun. Čepai
tis iM*perocnai parvažiavo iš 
Šveicarijos. Vakar atvyko kun. 
Matulaitis (jaunas) ir liks inn- 
rijonu. Kun. Navickas (trilo
gijos magistras) išvažiavo į 
Seinus ir tenai bus klierikų 
dvasios tėvas. Brolių noririjate 
yra aštuoni: vienas jų Albinas 
Žilinskas. Aš jį mokinu, eina 
jnu penktos klasės kursą; (len
ki eina į gimnaziją. Rengiasi 
dar atvažiuoti kun. Gergclys. 
Darlio turime tiek, kad visko 
neaprėpiame. Kun. Čcsaitis 
mergaičių gimnazijoje mokina 
tikvlsis. Aš aštuntoje ir septin
toje klasėje abiejose gimimzijo- 
se dėstau istorijų. Kun. Rėklai
tis mokina truputį lotynų kai 
Imis (6 valandas) ir yra noviei- 
juto vedėjas musų ir mergai
čių vienuolijoje. Novicijatų 
(vyrų) vrl*'jns iki rugpjūčiui 
buvau aš; Vilniaus vyskupui 

j norint, ta pareiga teko kun.
Rėklaičiui. Aš |iernai žiemą bu
vau Seiuuose lietuviškos gim
nazijos <ii rektorius. Pernai vn- 
sarą man Imvo įsakyta kraus
tytis į Marijampolę ir rugsėjo 
mėnesyje atlaikęs pirmas lie
tuviškas 
kums vos 
t oriškos seminarijos, 
atsisveikinęs, 
Marijampolę.

Suvalkijoje ••Žiburys” yra 
įsteigęs daug gimnazijų: Mari- 
jainjMdėje. Seinuose, šakiuose, 
Prienuose, Vilkaviškyje, Nau
miestyje ir Kybartuose. Pra
džia iš**jo iš Mnrijanųiolės. 
Kaip vokiečiams už»'*mus Lietu
vą, pirmosios karo lwisylM*s bu
vo praėjusios. MarijanųMilėji* 
"Žiburys" sutarė steigti lietu
višką gimnaziją ir įstrigę. Dau
giausia prie to darlMi buvo pri
sidėjęs akademiją lr**gusis Jo
mis Dailidė. Gyvuoti jai neilgai 
lemta Imvo. Voki<* iai ją užda
ra, išvaikė mokinius ir jos uo
liausiąjį darbininką kl. Dailidę 
išvežė į Vokietijų, iš kur jis 
]M*rnai rudenyje išlia*iėjęs ir 
džiovos baigiamas sugrįžo į 
Vilnių ir tuo mirė.

Vilniuje |M>r seimą, buvusį 
rugsėjo mėtirsyje 1917 m.. |ia- 
jutoiue, ka<l vokiečiai leis steig
ti Im*ii( kelias Lietuvoje gimna
zijas. Aš pats ėjau į vokiečių 
vaMylią sužinoti ją nuomimės. 
Truputį lrng\ vsiiiam vėjui pus- 
i«*l«'*jus. dur Vilniuje būdami 
sutarėme steigi i Mai i janiĮMilė- 
j**. Aš parašiau prašytną. kuris 
buvo pa m*/.tas j Marijanųmlę 
"Žiburio” valdvliai pasirašyti 
ir įduoii Marijmnpolrii apskri
čio viršininkui. Neilgai trukus 
taip|Nit patiarė ir Seinų "Žibu 

, ri«»'* skyrius. Taip pirmiausiai 
gimnazija buvo įsteigta Mari- 
janijKilėjr tą patį rudenį adven
tuose. o pQ Naujų Mi tų Seinuo 
*c. Paskui viena ]m> kitos stei
gėsi ir kitose vietose. Išsyk bu- 
vo kalbama, kad tiek gimnazijų 
negalės laikyt ir-, nebusią mo
kiniu Dabai praktika rodo.kad 
niekiniu m><<- • **n gana. I’il-I 
na gimnazija yra Marijampolėj 
j**, čia ir mcigni< iu ir vvrų turi i

rekolekcijas klieri- 
tik susikurusios lir-

Seinus
parvažianui į

l

t

I

piij knygutė 
rastai utseina 
bus neteisybėj 
••T*a1L« ♦♦ t1 *11 t%*l« II | K

Amerikoje pap- 

s tie i-
Tai 
imti

J

Jau po aštumias klases. Kitose 
yra tik po kelta* klases. Prieš 
vakar i jas visose "Žiburio” 
gimnazijose buvo lievrik 1100 

Į mokinių. O )>o atostogų tfs 
skaičius keliais šimtais padidė- 
I*

6ių vasarų abi Marijampolės 
'"Žiburio” gimnarijos buvo ati
duotos valstybei. "I 
dabar Marijampolėje gimnazi
jos neturi. Marija injiolėje, Be 
dviejų minėtųjų valstybių gim
nazijų yra dar dvi: viena reale, 
pernai rudenį Bulotos įsteigta 
mi j<> žinoma sjialva ir |»akrui- 
[hl, ir žydų antra. Tokiu budu 
musų mieste yra k<*tnrios gim
nazijos.

Kvietinio ministerija, paėmu
si Marijampolės "Žiburio” 
gimnazijas, |m> atostogų atsiun
tė direktoriui raštų. |>arvikšda- 
ma. kad lotynų kailiu nesanti 
privalomas <ialyka>. Jos atsto
vas lankydamas "Žiburio” 
gimnazijas taippat |>areiškė, o 
"Žiburio” valdyba įsakė laiky
ti privalomu dalyku ir išdėstė 
ministerijai priežastis, <|e| ku
rių tai daro, ir kurių viena yra 
ta, kad gimnazijų įmigusių mo
kinių be lotynų kalimos nepriims 
į užsienio universiti-tus. Neži
nia. ar ministerija vers pildyti 
tų savo įsakymų ir "Žiburio’’ 
gimnazijose. Mokiniai "Žibu
rio" gimnazijose iki šiolei ta 
ministerijos "mal<*n<-” dar ne-' 
pauor'-jo naudotis.

šį pmasatį Seinuose vietoje 
vienos mišrus gimnazijos Imvo 
įsteigta <lvi skyrium: bernai
čiams ir mergaitėms. Kad gy
ventojui tenai neturtingi ir m«»- 
keačio už mokslų le gali mokėti 
tokio, knip kitom*, tai auti, ka
nauninkas Ijaukaiiis šių vasarų 
iškeliavo | Ameriką gimnazi
joms aukų rinkti, m s jos pa
čios išsilaikyti negali.

Seinai daliui* lenkų u.imti. 
Lietuvių kareivius drųsi**.* beri- 
giiumčiuM išrijo rugpju io 23 d. 
Antrų dieuų nakčia ’i šūviai 
kareiviai iš Lazdijų ‘.f.puolė 
lenkus, daug išmušė (vi* ui sako 
45, kiti 04) ir vėl atsimetė į Sei
lina, Is-t neturė<lanii gana šovi
nių. |>asitratinė. Is*nkai sugrįžo 
ir iki <lalmr laikosi. Įgaliai žiau
riai su lietuviais elgiasi, taip 
nei vokiečiai nedarė. Kunigus 
Jonų Naujokų. Antanų Si viekų 
ir Petrų Ih-aranauskų suareš
tavę išgalieno iš Seinų. Gimna
zijų mokinius išvaiki'*, draskė jų 
kepures, ženklelius, ]>aėmv dra- 
laižius: kas nesuskulio*išspruk
ti nurėdė ir nuavė. Į bažnyčios 
Kėkštų įstatė kiilkaxvaidj. Vv- 
rku|Mi protestai nieko nėgei lį
sti. Sako, kad ir pačiam vysku
pui nei į mmIiiu išeiti neleiilžių.

Ix"kai išvarė iš Beržininko 
kun. 1-artauską. Dabar tenai 
klelioiiauja jaunutis kunigas 
lenkuojantis Marazas. Aiandie 
sužinojome, kad Jenkai visose 
okupuotose vietOM jiaskelk'- 
mobilizacijų ,vyn; nuo 18 iki 40 
metų. Tai tau ir demarkacijos 
linija.

Jfr ATSAKYMAI.HMKD
KUuziiaaa 1 Kiek Hnonių 

skaitosi visame
I
I

d ant tikrąsias žinias ir atsar-

tau DraranauAaa. Po jo Val
džia yra septyni kunigai: ketu
ri įžaidų ir trys naujukai. Bro
liai be šventinimų dar nėra pa
darę įžadų. Jų yra aftuoni:
septyni naujukai ir vienas )>an- ■ Atsakymą*. Pilnai tikrų ap- 
dinya skaitliavimų yra tiktai irie-

Trys marijonai mokintojau-1 siose kultūringose šalyse, o 
ja gimnazijose: Totoraitis (is-;kitur tėra tik spėjimų. Sude- 
torijos daktaras), Rėklaitis
(teologijos daktaras) ir Cesai- gius spėjimus į krūvų išeina, 
tis (taip-gi teologijos dakta- kad žmonių ant žemės gyvena 

Žiburys”! ras). Kunigas Pijus Andziulis apie pusantro bilijono. Kiti 
buvęs mokintojų seminarijos (bilijonų vadina milijardu. Pu- 
prefektu Veiveriuose*, yra ka- (-antro milijardo rąžosi Šitaip 
rcivių kapelionu ir pradinės 1,500.000.000. Kiti sako, kad 
mokyklos mokiu tojumi. visų žmonių skaičius ižnešųs

Kiti trys marijonai ii!*rupiiin11.626.000.1XM. Reikėtų sudėti 
parapijos n-ikaiu.-. kini. Vin
centas lharananskns (teologi- eitų visos žmonijos skaičius, 
jos magistras, buvęs Seinų se
minarijos vire-reg<*i»sas ir pro- Konferencija

i

7i tokias Lietuvus, kad iš-

Klaazima* 3. Kada Taikos 
‘ i ims svarstyti 

fvsoritis). kun. Joną- Krik.’-ėiu- Baltijos kraštų tai-gi ir Lie- 
abtĮkaitis (buvęs Kilijmvo klelm- tuvos reikalus! N. Z.

nas Antanu iš Bugnų brolis) ir į Atsakymas. Taikos Konfe- 
kun. Vincentas Dargi s (Imvęs uncija gjek tiek minėjo Pa- 
Turoslio kl<*l*onas). ; balti jo žemes ir Lietuvų. svar-

Kuiiigas Rėklaitis viila vidn- \-tydania taikų su vokiečiais, 
jinį Marijonų vienuolyno gv ve-J xėra žinios ar Taikos Konfe- 
ninią. įmina bndius ir pini* <la u-ncija svarstys kada 
organizuotis sesi-ni vieiiiiulijai. Lietuvos reikalus r‘-

K. R. Mus neprigulmybę gali svar
styti netiek Taikos Konferen
cija. kiek Tautų Sųjunga, jei 
ji.- išdygs iš Tuikos Konfe
rencijos.

ATSItAUKIMAS Į LIETU* 
VIUS Ut LIETUVAI 

TĘS AMERIKOJE.

Kun. J. Totoraitis.
Miliumi pranešu, kad Mari- 

jam)Milėje gyvuoja didelis kny
gynas vardu "Šešupė.” Ji val
do ir ve<ia nuo i»emai įsikūrusį 
čionai vienuolija Forydiem'iy 
Seseles.

.los turi savu knygyną. apau- 
siuvę ir rauso- mokyklą. Išviso 
seserų i ra aštuoniolika: dvi 

i padariusios įžadus. keturiolika 
nmi.iukiii ir 2 p •šlubiui**.'-. (Jn* 
vadina lwii»din<-
Imi. 
dari 
dvid

1

o*i. xoi'««i siu- 
•iiiutie.- kandi- 
ia priimti tik

\ l<

* to ta teta* 
Lietuvių tatfa stovi pinnoja 
vietoje talkininkų akyse dėl 
gavimo neprigulmybės! Ar 
nėra kitos tautos pirmesnės 
ui lietuvius, kaip ana Eaiai, 
Latviai, Korėja ir Htif N. K 

Atsakymas. Nei Estai, nei 
Latviai, nei kiti čia minėtieji 
nėra pirmesni už Lietuvų, bet 
didieji talkininkai nelabai pri- 
jaučia mažų tautų neprigul- 
mybei. Jie paliuosavo tik 
tautas buvusias jų prieiah: 
po Austrija ir po vokiečiais. 
Tautos-gi buvusios po Kurija, 
kol kas paliekamos vergijoje.

4878
Susirgimų influenza būdavo 

kasdienę per anų rudenį, vie
name tik New Yorko mieste— 

taip praneša Sveikatos Depar
tamentus.

Visi vvral atalnivneiiie t* balai* II- 
l nors ' *». taigi dabar turime pažiaaugotl 

atsidėjus. nuo )<m itanksto. Iifluenu p.pnk.1 

utpuola tokius tiuuač*, kurių vrga- 
nlanica yra nurilpaėjfa. taigi Jų krau
ju ■ neturi JIcko* utaigtatl Ugoa.

Tudol reikia duoti kraujui, rauma- 
. ntma. nrrvama, kaulam* Ir rU*m kn- 
I nui tuklų gaivinančių dailų kokio* 

Tam tikslui tokioj brango-
nylMje reikia daug lesų. per;JlMWl alMtrtntl nno Ur.nlHlo. to. 
tai kreipiamės į savo tautie- (metiso* »rt»a nuo kito* Mo Laiko ti- 
i u s, gyvenančius Amerikoje, Ku*

iilant sumetę )» keletu dolie TutaUBttBi VMrUxUvo Far.
rių prisiųstų pažymėtam tik- tiųfi<)r> Ir |wkuie< buvo puikiu*. ir 
slui kunigo Povilaičio vardu mum» buvo ju dėkime ui tai. ir Ja* 

savo aukas, už kurias busim į1*** aAW,Mrt* "„varioku. p*.ki*. 
....... , . , . bonkute*. tai i>atnut>-*lte patja. Jų
laimi dėkingi. Aukas malone-' tlkul M H 
kitę siusti šiuo antrašu: jtoųiory kainuoja zi.zt. zt*n<i—*
Lietuva ' n***H*ndaml laiko tuojau* paratr-

| Prienai, 8«v nd. ln~
i ?nd Av*.. Sew York. N. T.

. . Kun. A. Povilaičiui. w
vienoje I
sug/i ti
ru akoj 
tėvynę

mums 
karo.,

|

Sunkiai praslinko 
keturi mitai sunkaus 
nes daugelis likome Im* pjis- 
togės, Im* kąsnelio duonos, o 

* nckurie nežinia kur ir šiandien 
blaškėsi jhi |aisaulį, nes karo 
audra nunešė juos kažin kur.

Neva aprimo šiek-tiek pii- 
-aulio karus, o Lietuva vis 
dur su ginklu rankoje turi 
ginti savo tėvynę nuo ištvir
kėlių Rusų ir užgrobikų lx*n- 
kų. .Mes. Lietuviui, kaip seno
vėje žy<lai. su kirviu 
rankoje taisome savo 
vusias triobeles. kitoj 
su kardu giname savo 
nuo užpuolikų. Mes priemo
kai sumanėme, sustiprinimui 
nupuolusios dvasios, pasista
tyti PrienuoM* "Tautos mi
nią". kuriame susirinkę šven
tadieniais galėtumėm pasikal- 
Is’ti apie tėvynės reikalu*. j>a- 
silinksminti ir sustiprinti sa
vo dvasių.

UETUVKK0S GAD01
1. Ūkta Klakbura 

fea.-lr-g3 tįSfe 

lIMvviOca Mu*. 
<>• »r« hmuuii, Ibiu,l«k* k*kJ«. tnari*. htmacaakMlŠ*,

I

JŪSŲ PYPKEI 
RUKALAS

pringeAlbert
pavetyįa jums rūkyti kiek tiktai norite. Nuo jo liežuvis 
neperiti nei gerklė neisdžiusta, nes pentis ir džiovi
nimas yra prašalintas musų užpatentuotu procesu. 
Nusipirk kiek-nors Prince AJbert šiandien ir pats 
persitikrink, kad tai yra puikesnis pypkei ir cigaretarrz 

negu kuda nors * uk*ai.

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
WIN3 fON-SALEM. N C
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mokytojas, 
apmokama 

beitas dam

Šitame susirinkime nutari* 
pirkti IJetuvoK vablžios išleis
tų Imhiu.

Y. Jakaoevičitti, prvt. rašt

Lietuviai Amerikoje.
I

MMLROSB P ARK, ILL.

Čia yra L R. Kryžiaus rė- 
■Sėjų skyrius. Susitveri* rug
pjūčio 17 d-, s. m. ir iki šiol jau 
daug kų nuveikė tėvynės labui. 
Narių skyrius turi apie 80. 
Aukų surinko ir pasiuntė Cen
tras $95.00 taip-gi surinko ir 
pasiuntė tris dideles skrynia* 
drabužių, kurios sveri* 670 
svarų. Drabužių rinkime dau
giausia pasidarbavo p-nia M. 
Janušauskienė, nes davė veltui 
sunešiuiui kambarį. Taip-gi ne
mažai triūso padėjo ir M. Mar- 
tinkienė ir R. Butkienė rinkda
mos drabužius po namus. Ne
mažai pasidarbavo užrašinėji- 
me narių A. Skuodžiu. J. Gri
ms ir J. Urbaite.

Lapkričio 23 <L, italų tažnv- 
ttoėje svetainėje L R. K. buvo 
prakalbo?. Buvo Jrys kalbėto
jas. Pirmiausia kalbėjo kun. 
Serafinas apie L R. Kryžiaus 
reikalingų pašel|>ų musų bro- 
liasns, kariaujantiems su viso
kiais priešais.

Antras kalbėtojas tavo kum 
Mikšy s. Jia taip-gi kalbėjo npi<* 
Raudonąjį Kryžių ir apie da
bartinį Lietuvos padėjimų. Ra
gino žmones aukoti 'IJetuvos 
Raudot tų jam Kryžiui.

Trečias kalbėtojas ta'x> Dr. 
Rutkauskas. Jis kalbėjo apie 
Lietuvos valdžios tanus ir ra- 
gino, kad kožnas bi tinis juo* 
pirktų.

Kalbėjo dar ir apie R. Kry
žių, ragindamas aukoti ir *|mt- 
atšes vienyhėn, nes kur vieny
bė, ten ir galybė.

Po prakallių tavo aukų rin
kimas Nora publikos nariai 
susirinko, bet suaukav0 $156.- 
06. Aukavo šie asmaay?:

Po 25 dol.: A. Junča, P. Aa- 
kenas ir P. Gudsiavičia.

J. Jodvalkis $11.00.
PolOdoL: B. šūksnis. N. Ai- 

leikis. lietuvių HepuNikmių 
PaL Kliubas.

Po 5 dol.: K. Ra j utis. L. Ma

Po 2 dol.: J. Černiauskas, X 
Ivanauskas. M. Janusauskicm*. 
A. Bersooaitė, V. Kalk utis.

Po 1 doL: J. Grims, V. Rai
nis, P. Rageuas, J. Nor ridas, 
O. VelinsietM*, J. Aril|Ma*luts, 
Z. Zapolslus. K. Kuntautas, J. 
Januška. J. Kulmskiem. K. 
Bvilpauskas, M. Piepolteuė. M. 
Manfeevirieoė. P. Munkerkius. 
K. Oiapienė, J. fcutJte. J. Ale
liams, N. Arkinis, A. Janušau-

Bmulkių aukų 1 dol.
Viso $156.00.
Padengimas lėšų už nusiun

timų drabužių į Centrų (už c*i- 
praų) $20.48.

Pasiųsta L. B. Kryžiaus rė- 
mėjų Centran $135.52.

Karių vardai netilpo, malu 
taki t pranešti susirinkime.

AOMk

Čia nuo senai jau gyvuoja 
(levelando Lietuvių Tautinis 
beitas, kurį puikiai veda p. K. 
Buri*.

Pastaruoju lauko kilu suma
nyti a.-, kad jmgeriiiti tų ls*nų 
ir kad finansiniai gerai stovė
tų. Kad tų atsiekti, kun. Vilku- 
taitia C. L. Dr-jų Sųryšin įne
šė mintį, kad Cieveiando lietu
viams reikia vieno didelio be- 
no. Todėl reikia, kad visos G. 
draugijos lx*ną remtų ir kad jo 
palaikymui hutų įsteigtas fon
das, karį kontroliuotų C. L. Dr- 
jų Surysią. Ii to fondo butų 
apmokamas beno 
]wrkanui gaidos, 
m etninė, kurioje 
praktikus ir tt

Tai-gi, kaip matosi, (levc- 
Lmdo lietuviai turi užsibrėžę 
didelius darbus: Greitu laiku 
mano pasistatyti didelę muro 
tatnyčių, jiastatyti mokyklų ir 
►nd.iryti didelį (’lev. Liet, be
ta-

MILWAUKKK, WD

t

Milaauki-e’s L Rauti. Kry
žiaus riinejų skyrius gražiai 
darbuojasi. Nors nedidelis na
rių tarelis priklauso prie sky
rių, vienok Įmsidartavę surin
ko aukų 86 dol. 4 c. Tautos 
Eon<lo skyr. (Nutukav0 40 d. 
49 Av. Kazimiero draugija 
—50 d«»L. tokiu IhkIu Centran 
jmMuntetTi čekį ant 176 d<»l. 
B<t tai dar ne viskas. Mil»*au- 
kieėiai žada dar du ar tris syk 
tiek surinkti. Tatn tikslui ren
gia du vakaru vidurmiestyj, 
ant Xeu* gatvės. Tuose dvejuo
se ikaruose manome (išdaryti 
porų šimtų dolierių. 
Av. Jurgio draugija 
Tikimo, kad ir ji 
nemažiau 50 dol.

Neužilgo gal L. R. K. rėmė
jų skyrius ir dar kelias šimti- 
nes (audus rėmėjų Centran.

L. IK. rėm. Komitetas.

O-gi <lar 
neaukavo. 
puMukau>

I

!

Lapkričio 23 d. tavo susirin
kimą* L R. K. ritnėjų 1.50 
įkyriau*. PrisiraK* šie nauji 
nariai-rėuiėjai:

A. Kumštis $2.00.
Po 1 doL: S. Mikelioms. L. 

Petkevičius. J. Petkevičius. P. 
Petkevičius, M. Gostauriukė, 
A Rekomeaė.

Viso $9.00,
Nutaria paaisknbitrti su rin

kimu drabužiu.
T, (•aną <tit*nų ituvo susirin

kimą* draugijos Av. Kazimie
ro. Nors tn draagijn nėra di- 
tteaiit už kitų kulmujų d 
jaa, Itet yru *l*i 
K» IJa.t.llla. Im

I

| i.l ■

.1

imugi 
irta vu-

lji|Ariėm 27 <1_ š. uu 
Onos moterų ir merginų drau
gijos tavo vakaras. Znsmių 
prisirinku pilim svetainė. Vė
liau atėjusiems reikėjo stovė
ti.

Pirmiausia sulošta komedija 
“žydas statinėje." Trumpas 
Veikalėlis, bet juokingas. Žmo
nės iki soties prisijuokė. Visi 
lošėjai saro roles gerai atliko.

Paskui gerK kun..Jakaitis 
paaakt* prakalbų apie Av. Onos 
draugijų. Ta draugija jam yra 
žinoma, nes jis jų sutvėrė ir 
sustatė konstitucijų. Pagyrė 
moteris ir merginas, kad uo
liai darbuojasi tautos ir Baž
nyčios labui.. Ragino visus iš 
vieno darbuoties, knd susilauk
tų naujos, gražio* tažnvčios.

Ant galo ragino nepriklau
sančia.* moteris ir merginas 
priklausyti prie Av. Onos dr- 
jo*. Prakalta visiem.- patiko.

Po prakalbai ta(s* atlošta* 
antra* veikalėlis “Kurčias 
žentas.*’ Ir šito vrikaluko tebė
jai gerui atliko saro roki.e

Ant galo tavo tandyma* gi 
liukiu nnt iiptatytų & dol. ir pu 
dnšlcaitėft, kurią (»nuk. J. St«- 
|*>nk4it<*. Trečia <n*vana lutm 
auksini* brunz**l»la>. (umukaa- 
1a< \. (irdaitienė® ir ketvirta

KV.

| Pirma dovana teko A. Rolie- 
nei, antra—J. Ridžiui, trečia—Į 
A. Tamašunui. ketvirta—A., 
Gutienei. Su tuo ir pasibaigt* 
vaknraN.

Pelno vakarai* da\*ė 76 dol. 
su centais, l’t tų pelnų Sv. 
Onos draugija žada įtaisyti 
bažnyčioj koki daiktų.

Lapkričio 30 <L, vakare, L 
Vyrių kp. laikė mi. rinkimų, 
lhrnuausia svarstyta apie ge
gužinę, kuri ateinančių vasarų 
taa Atholvj.

Vakare prieš Naujus M<*tus 
nutarta sun *igti vakarienę. 
Tam tikslui išrinkta komisija. 
Pelną* eis luižiiy *i'«.** naudui.

Išrinkta komisija dėl rengia
mų parapijos fėnj, kurie taa 
po Nauja Metų.

• R. Ptoftutė

v

MASTER SCHOOL, 
T. KmmMcSm. IVrih-Uaia 
IM M. Statė 8tr.

Narni l«k< Gal. 1 kaba*

Uždirbk 
‘35iki»50 

į savaitę
Klri-rflal Ir kn.-tuVial yra rviknlau- 

Jaiiu vtaMnmet. Jlr> turi lrutn|>iia va. 
lonilna H- teMVn darU>.

Al«*» callno >u» dtonukyti Mv darbo 
I lru®|M laika do nvuua ar i.kuak 
xt nvti kata.,. Kaorijaha nkyrt* 
nAiaui .. <rt *.««atna l'rart maM- 
nti.

Lapkričio 27 <1., t. y. Padėkos 
Dienoje. I- Vyčių 85 kuo]tu ta 
vo nurengus pirmų iiM-tinį |to- 
ML

Viename kambaryj jaunimas 
žaidė ir linksminosi, gi kitam 
kambaryj tavo sustatyti stalai 
su įvairiais užkandžiais ir jrn 
puošti žaliomis rūtomis. Kada 
vakanriH- tavo |Mgauiinta šri- 
mininkėF žaidžiantį jaunimų ir 
sveriua (iškvietė prie stalų ir 
prasidėjo užkandžiavima*. lau
ke užkandžių juisakytn eile 
trunųių prakaltalių.

Reikia pasigirti, kad turė
jom du svečiu: nuėsto polici
jos viršininku, kurie taip-ifi 
ItuMikė gražias prakalliėles. 
Vienas iš jųdviejų yra lietuvis 
ir tavr» vyrių kuojtot- pinui 
ninku.

Po vakarienei ari sugrįžo j 
žaidžiamnjį kuniimrį ir vėl gra
žiai linksminosi. Pašokę iki vė- 
lain laikui, išsiskirstė į uamns* 
pilni gerų įspu<ižių.

Tai taip WeolvMės vyriai 
praleido Padėkos dienų.

Vi jtaganiinirną vakarienės 
ačiū O. is A. Jurguėiutėiiis. L 
Or bėki n t ei. J. Karpiatei ir O. 
Veiversitei.

Vakarinėj Dalyvavus.

s

s

Pinigus Lietuvon
GALIMA SIUSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje
I .100 Auksinų už $5.00

t. y. 29 ankstu, ų už leisk vieaų Ao&eyj.

Mes esame po vakuos kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvaran tuoj amas. 

Perriuntima Jns Pati* Kontrofiuositc.
Mes įso’.iosime Tamsiai čekį kun Tamsta pasiusi pats laišku i Lietuvą. Sv 

tuo čekiu Luj.ojc gaus pinigu*.. Š:s būdas yra greičiausis ir lezsmgiausis. Nieks 
pinigų negulės sulaikyti.

Siunčiant pinigus ck! pers untimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam nor te kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipg’ 
pat paduo' savo a’šku ar t rasa. Už pernu n t imą nieko nereikia cxtra mokėt*. Lž 
kirk venų cHsep kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.

s

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St.,

fv. W. RUTIAlisiAS
I
tII
I 1III 
i“

fI
III
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ADVOKATAS

<*»-*.-. nmaM.-Mt,:

1 U. U ANRINCTOg KTKe»7r 
kamlMirt. *m»

Ti-I. C.-tural

AO'rMM**. MS U . 33nt M.
TrL Tarta- M*l

«

Boston, Mass._  _ _ ----------------. . _ — _ _ ___ ________________ _ _______ <aaoJa

% 2

RRD. ATSAKYMAI. I'atrūkau Kaztomrr.. llrtrMuu. Jia
ISI7 l- Kmn«r*B t Ottaar-i-
•I.. tudrdalH.-* crrttil atm*>tl lalA- 

|ka. -V- tahl.nr aavnu l* Ijrtiivua lalA- 
| kij kad J., valkai tiku nlratoa. Itruli* 
I l*runcttk>Mi mirt*, u Vli.daa n.-lnlav< j. 
* Kaa apie ji Ainotr arba n» pala pra- 
ntakHr Mun adrray

K. Nartc-ik-ia.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

1JI tai 1:

tas—a aattsss >***———

l'.htano draugu |>,4mI.>
Ir Fr. l-aukul.H.i, Mul>Mi*-klt« ntrl- 
*.<<ikn Mnn «dr.-*i|:

On. S. MUataU.
3S* JiM-k-oa Ao. m. J. H.

Trim

Leitenantui J. K. Miliui 
Meldžiame parašyti, kokių Ta- 
mistos pranešiiiiii nu(katalpu»- 
nw. M r* tokių netariate. Pape
ras dirbtuvei m-išpildžiu* kon
trakto su mumis ir suvėlinu* 
'vagono pristatymą 22 dieno
mis. (įrita*jo suvėlinti diiuuii- 
mų straipsnių.

' Žaliai Pusei (lh t mite. Mi<-h. i —
— , . . ,, ; l*^M*kau kambaiu, aal .Kartb M-

. I r«imsti»- K' letil'Ki į prakaltas d,*, irtai®, kati buiv ap*04««na» tr 

!negalėjome palepinti, ih— pe- 
vėhii atėjo, zin iiė tilps,

Kvėdarnos Jonu. (Dievo 
Apr. par. <'liiragnjr). "a ]*ati 
žinutė i« |pn pri-ių>la pirmiau 
kito mus kore>ųMm«š*nto. todėl 
Tamsios netilps. Pne*<šimų 
talpinans*.

irw mat<« .-tn.>*<o Ko* turit,- to
ki kuuiloiri l»cMtiq rr«-Hnl .il.llirf,. 
ll *rknn,'U) odnau

I*. S. U.
SUI* M. I*aal .%««-. t hna«<>.

i

I
l'aietkM'i savo hlp> M<zt>»-

pn Km4uu. fiMiun-'io ta Kau»u 
«:i.ta-raM<w rki-.-rciu |m. Mly purap I 
lidSdVu* Vultauiui. I*rpd. Narr s> ve- , 
n» eiitrn^-uj, meliUiy utniNiukll ar- I 
kunėiy ndri-ay:

LIET. LIUOSYBtS SARGŲ
KAST PRAMRtIMAf

1 =j *g

REIKALAUJA.
t

HMKAUMGO*. MolrriF Ir i> r rc>- 
n«>a dirbti. Ii-iikvb* 4*i*t>;i»: t>nu .»akir- 
•b iirt» M-klų; (<-riiu uMnrl.i.

b<.Murd .ved <.'•»,
23. W. Rilr M. <Wwn. IM.

Patrakau llatra Skipdzarr,-itm. fm. ( 
.autu Nurvoota. Ma* n '
l*ran<-l*k«» Btakrvi. l.-n< » pirn-lau gy- 

1 >' »<> 1j»at fainbndKr. Maaa Turiy ' 
i |»»l.' J«) av.<l l.y rrlkalu ti uliltly ut*t- 1 
j kaukti a< kam ty -•dreoy

(Usatr*
IUI k F|

H»3N MKKUIMM*.

I*<! l'-tiK'-Kia fabriko darbo, livro* 
daiiM* asb*.M. Itarbai- t>aM>tua 
sr*-»

ItmMSMa

ir

i

REIKALINGI VYRAI
Prie lutnlw ri<».

Atsišauki'-- r..:« 7 šnl<>: užtiio- 
kr*ti» kurni. 114.

LORD 4 BVSHKELL CO. 
MM 1. Laflin Btreet

tik i /

Lietuves Linosybės Sarguos.
Tėmykit visad«*e L L Sar

gų raštinė* pranešimus. Skai
tykit sūri rinkimuose ir kas kam 
neaišku kreipkitės su klausi
mai* į L L S. raštinę. Nera
šykit tetai ilgų laiškų ir uva- 
jonių, rašykit tik tikras daly
ku*. ką norite žinoti. Neklai- 
diukit patys savęs su visokiais 
laikraščiuose pranešimai* ir 
atsišaukimai*, nes daug <lan>- 
ma. kad tik kaip nor* pakenkti 
musų visų darbui ir musų visų 
(Mndšvvvtuniii. kadangi mes 
žinom, jog turim «am tar
pe įvairių priešų, kurie deda vi
sa* pastanga-, kad 
pakenkti darbai.

Virtoj atajoti ir tikėti kų tik 
minėtiems, mes ir musų prie- 
derystė batų tiesiog jmsmerkii 
visas, kas tik kėsinasi uiusų 
darbams •
Lietuvos kanivių paveikslai.

Dar liko L L. Sargų išleistų 
L kareivių paveikslų (lapigin- 
ta kaina, kad visus išbaigti ir 
kad kiekvienas galėtų sau ir sa
ro giminėm* įsigyti. Atvirutės 
yra keturių rųšiv.. I i vienų <lo- 
lierį galima gauti visų dvyliką, 
reiškia po tris ii kiekvienos 
rųšies. Taip-gi dar yra keletas 
l*ivi*ikslii ir-gi trijų nišių. Kn 
norėtu visų kumpiem muli. lai i 
pri-une’i.T $1.25 ir gnu- 12 a t v. 
ir 3 |«wik4u«. Tie skatikai! 

eina j kan ivių ibių. I 
vių u a mis1 l2«HkHiim 
Men«* < irdenn ar Mu 
.lu L. L. Sarru raštine

knn*i« 
inpkit

Dr. P. P. ZALLTS

S'

r

________

T.

Dr. G. M. GLASER
rrakukaaja II

OTtaaa IIM Sa. H
N.-rir Ura M..

SI*K*1JAIJXTAS
Motartaks. %'yrttku. UupKt Vhr* 

■niky litru
UI'INO VAI.AM»OS Nuo • ryt*
Uu 1*. auu t: iki : |h> picų nuo • 

;kl • ta landų t talurr.
NcS-bomia nno > iki 5 po pMC

TrMoei. lurda C«7

<——----- ■■■■■.■■4

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

41* W. M*rkw Kr.
ISHI-Illle r-«na.

•

e---.--- ..........—........——a

*«•*- >,* pttirf r «
Mraaa 4a<i(* •><»» ‘Ir* Tf-». Nt* • <v» 
JU* koitf-ti -.r r^l«H-r*»
dijojan.r kvtpr ,• rl -i* < 1 *'S*Trtttwi
I-a taryta Huvlrr■ v>«a> Val.tijuw ?. 
tin-ik k M** • al<n« ;«• psrupirtl
• UgAtu arba Iri., o lai •

i~«JiaiaM>u» l**uu
*ta „ ItV

GE8RGI & VITU MUSIC C8
■m •. ut.. n>

1 t< 

| ’ 

l‘.wUi«u I*t*ae<«hai>« KHftan |ia<t- •* 
ii Kauno Uubern. Iiaatanlit 

Juodu Kultini nu rarap. luiuminy Į 
kaimo Turit) lul.it •varo.) rrlkala. 
j!a |mt» ari** kaa *>p>. Jt Sttmtv pru- I 
nrAkOr •Urra« .

A. Dmb»-
7M W. t* Mr. <

PARSIDUODA
l'araMlnmia sr.ar.rn. ir mldtaaio 

ktauturr. Vitaa Itrlmiy apcyvmta. 
‘lart.ta iatatrlda* * wHu> l*«rM-
Itauaada ..rmmiaka Ir luarrdllk. Z 

tu< Tralai Vartok.

I*H pili, tanu nni'i kr.-tt.kilr*
Į 1*41 K rnalhia Mtr.. Cltacasa. III.

I

Dr. S. Nokėte
LfETUVIS

UVDYVodMa Ut « MJMI'BOSS 
•tlS «• A*lila«>u *» 
•Ooom (tMW* ’nt*

t Al. s iki :.* itryiu. : iki
,l*o iki 9 itkatr

" PbočT Fvi u K MM

r
Inamų mokama gero* kutaiti-■ \n. p.,4a,aun> Sa

na*. Galiti- lengvai uždirbti su- *•*- ** namai,
. . ________ . . , . po varu pa«}re«:aaa Nmui srr»« ‘

VJpi ųiSl.ial į SUVaite ir dau- r»rt*j n-o.lt nūn V.-Mrrrt F.amdrr* 
ginu. Kx(mnrnl apmokami. * "”*>*»*

(kark- atkariAtsUankitr į

Room 410
17 M. L* Saite Str . 
J. M Z-nrert. Mgr.

■KKKESKKSkMUn

-%wr.

■X

PAIEŠKO
r.i«aiu>u i.

n«Mtaii( stalu
O

Ib(l 
I 
I

I

i

riMimla lir»nila priima 
Fui, K Iki io vaL* r>lo 
Nuo 1 IU 1 v,.t i»o »i««.
Nuo * Uu S vai vakar*

J.P.VAITCHES .
ATTORMKY AT-t£w

Locnvai anvosLAT
4*43 S.

PRAMRtIMAf.
Dr. M. T. S1MC0L1S

mnm<
<1? Ali•>*— tv ‘"S r*|w 

l*wlwi r, *• i, |
•r «Mw. Iv.

*14 *. «M Mrta.
__ T.I M< K.i»» Kl 
on— į-j: u. «:•* «u 

<n u «»<.i

I

Dr. M. Stupoidd
3109 So. Morgan StFMt

< BM-AGO. IU4NCMS

Valaadoa — a iki 11 tt ryts: 
4 po piki • »ak MaS*H« 
tūta nuo l ik l vai vakaro.

CXTKA BABOUAS
l’ardaoda kiturta aanĮa—<ui raa4o« 
Mano utį ha niuo

r»w an* 1 pušy* ruimu tt du ant 
:-JU i>«tf>«'i num/ t><i namu ian«la»i 
Smiltį SM*> •• du North M-1/lv. .-. 
M •aaj>osl<ą moitoa |tata> naa; fa- 
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Vak. rengia L. VYČIU 4 Kp.

i

PASKUTINĮ SYKĮ CHICAGOJE

SIBIRO 
ŽVAIGŽDE

Drama 3 Aktų, 4 Atidengimų

Stato Scenoje

LIET. VYČIU 36-ta KUOPA

- • • • . >** ' •*<

Ned., Gruodžio 14, 1919

Dievo Apv. Par. Svet
Prie 18 ir Union Avė.

■
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Pradžia lygiai 7 vai. vakare

Veikalas persi a lo gyvenimą lietuviu. caro ištremty Sė* 

biran u? sukilimus Lietuvoje 183! m.
t

Norėjai pamatyti gyvenimą lietuvių, caro ištremty Si- 

biran, atsilankyk—ši drama perstatys.

RATAI IKRUOS ŠVENTES. CUKRAUS SPEKULIANTAI 
----------- TURI PRIEMONIŲ

Ketvirtadienis, gruod. 11 d., 
•v. Damazas. Danielius.

Penktadienis gruod. 12 d., 
•v. Donatas.

f
VARGAS ŽMONĖMS SU

GATVE KARIAI8

geresnės opinijų* npie to |M«r-,

- -AIiihhh-s rolę p K. Survilai
te gerai atliko. Žūklės rolę p. 
Z. Bajoriimitė tai|egi mivaidi- 
im* gerai. T<»i» panelės Imtų ge
rinu atsižymėjusi***. jeigu ne- 

|lmtų navų imsiu i miltu, įkišu
si.*. Aiškiai man** neteisybė 
žiūrint j jn veidu*. Tuose lai- 
kitose lietuvaites, ar jos buvo 
augš’o -rimimo. ar paprast*'« 
kaimietė*, savo veidų jokiais 
pelenai* “nepuošė.“ Jo, buvo 
gražio*, šaltu, tyru vandenėliu 
n nsi pra u ausin*. Tai jutžemini
mas savo y pa tos

Geriru*»ia vaidino p. Straše- 
virz Kelerto relėje ir Visman
tas. senas bajoras, p. M. 
Kniukštas. Ylai kiti nieko ste
bėtino ue|>arodi'-. silpnai vai
dino. Tokiems dideliems ve i ka
imus reikia artistų. Apskrity* 
tik gal batų galėjęs tikrai at
vaidinti. Xe mi\.» «larhn sl’iko 
te.

I’rir to dar. Iirolini vyriai, 
j* igu esate tikrai* pnt rijotais. • 
nedarkykite 
lenkiškomis 
tii% tiriu-,

Iš CHICAGOS LIETUVIU . statymo |*avykiii

KOLOM
It BRIDGEPORTO

Besisukinėjant |s» llridge-j 
(Mirtų teko <užim*li. k*l j>ir- 
mą n**«lėldit*nį |mi Knlėdu. t. 
y. 28 d. gruodžio, šių metų, 
yra rengiama* ne|mj»rasta< va
karas. Programą išpildys šv. 
Jurgio iirnkyklus mokiniai. A- 
ijiart veikalo, kurį žada staty- 
' ti. Ims dar drilin ir kitokių jie

ms iškrauti iš vagonų, kuomet ••‘•Domimų. Kaip tik sužino- 
žnumė« niekur nrgnmm pirkti ‘įauginu bus tame va-

cukrau*.
Ta* daroma *u tikslu didinti

Cliirugu* muisto įdaru di
rektorių* P*m»I** tvirtina, jog 
cukrau- mi«**tan pristatoma 
•Irug. liet vilkinus s)M*kulian- 
tai tnip patai'**. ka«i eukru- 
ingvmiloae išguli |ni keliolika 
dienų.

Ir tik tuomet rukena inuiMian<li«- šimtą kartu geria’i 
pėaėiam eiti, negu važiuoti 
gatvekariai*. Suv. Valstijų 
vyriausybės parėdymu galve. 
kariai nrapšiblomi. Važiuo
jant galima tiesiog "U«tingii. cukrui kainą. 
Moterim* gal rokeriais vužinė- 
jimas yra |mvujingas daiktu*.

Einonė* UHikn 
kęsti už važinėjimų, tūilveka kuliantps. 
r»*y nĄ-ildmui. Kus-i^i čia |«el- 

wbijū*i. jeFhv Įc*»ii|*yinij*i.
Jei jau Imtinui yni reika- 

lingn* toksai m«-šk** juitarnn- 
vinuis žnuoiėiii*. angliniu kri 
siu iiw*tu žiiHiiH-* turi-tų kar
kas mažiau mokėti už važinė
jimų.

Visomis |Misėtrii> skundžia- 
įmonės pri*š daruma. ji**iii* 
visu, n»-tei>yU*s. Ir pa-luniji 
neteisybė brangiai mokėti 
ir šalti, yni prvdaug aiški ir 
dūlelė.

Kuru* turi Imt taupiamn-. 
liet kaip kompanija jmtanmu- 
ja. taip žmonės turėtų jni ir jusi, 
atlyginti.

Aiškiai žinoma, turima rvi- 
Kulingų faktų. Iw-t niekam ih* 

didesnę nn» ateina i galvą suvaldyti spr-

kar»*. tuojau* pranešiu.
Ateinantį nedėldienį 8v. Jur

gio bažnyčioj bu« 4<» vai ainių 
nl laidai.

*

MAMŲ SAVININKAI TUSI 
GERUOSIUS LAIKUS

A|tnrtaux*ntinių namų .avi
niukai iu* ii< loja-i dabartiniu 

iuiu krisiu. Nor* tų na 
litu nepaliečia vyriausihė, pn 
»k«-lk»li suvaržymai. Is-t kai 
kuri. Mivifunkai iiiėgin-n «u>al 
dyii tštisia* žmonių šeimynas, 

y Daugelis iš jų visai mažai ap
šildo namu>. Turimi, ji.* mano 
kml •!*•! to br« |Hitri>inti.

Sveikumo komi«ijonii*rtnu. 
ofi-a* už\en'-iama. žiuutiiu 
DUMskun lit.tai* prie* uįm.ria 
lu«-ntinių namų “busii*.** Ta* 
-įnikta mi žmonių sveikumu. Ir 
Hm h*| koim*-ijuin«*riu* pu«:- 
triigs mi tvarkyli gmlišiu*.

Kkin l>:«nka-krnutuvė nnn 
dienų apkmustyta. Paimta 
%»*rt.’- tliaiJNki brangių daik
tų. Bnukn-krautiivė yra \i- 
diiinu-ty j. 'I no metu tam pa- 
riai'i l*l<>k<* l>uvu n«-t 13 |»o|ie- 
luobų. Ir m-uimta pbšikų.

plėšikai užpuolė 
.itmzių krautuvę 
ji Dm. I boul. Par-lavėja 
daryta kitan kam

v šilko vertės

%

moterių 
|M* Ullltl.

u»ann ir p

-------- ■ - 

ZM0GĖUDI8 BUS NUGALA 
BINTAS.

ragus kalėjimo kieme suli 
'• istuo Ktispn ndimo Ino m 
galai*’nt *» (
K. Ilaefl***l. 2*< metų, laivę* . 
V. arini jo* kareivis.

Nudryžę*, iš tarnybos jis nu 
šovė *;.»«t jauną moterį, kuri 
nenorėju »u juo gyventi ir gy- 
*«*tH» |ia* mot imi. lie to ji* bu-Į

Pranešimas Visiem Chicagiečiam

KORNEVILIO VARPAI”
Aryan Grotto Temple, 8-ta ir S. Wabuh Are. 

GRUODŽIO 14 D., 1919 M.
YRA ATIDĖTA ANT

Gruodžio 21 d., 1919
Tidetai geri te patys. Keacerlas prasidės 7:31 vaL vakare.

LIET. VYČIŲ CHICAGOS APSUUČIO CHORAI

4

K Vyčiu K! kuopti stale ser- 
is»je istorinį veikalų •*l«griwvi- 
* :as Kaimo pili*-“ grisslživ 7 

j d.. S*-!i*«d Hali svetainėje, 
j šis veikalas tnip «li«le|is ir 
gražu**, mii raukė gana daug 
iiioHiių. Kiekviem* si* la truk- 

p nar iai k«» 
• vajo lietuviai su savo |irie*ai* 

už laisvę ir tėvyne. Lietuvy, 
uiifi visur |ail**uiijiinai ant 

s -iknlos ir mitid** išeiiui. taip 
ii ia nelin*. Is-rgžzlžia |iastaluL

Paskirtame laike užlabla įmi- 
sikėlė ir prasidėjo lošimas. 
Jeigu laivo kėlilii |M*r*iimti vei 
kalo gražumu, tai puMikn kal
ta. Istikni man* nuMeliina toks 
|ia.MelgiiHas. Nūn pra*ižio* iki 
valui zJ)h>ih-s nuolat suskurta- 
V*M«i.

Kalti tame tonnoflakHs'iai. 
m-* jų (įauginusia laivo su ma
žais vaikai*. Ar gi gali taip Imi 
ti. knd laike vaidinius* vaikai 
žaistų ir hėgūrfų p» svetainę, j 
IH Dievo meilė*. Iiandykite 
nors kii-k ramiau užsilaikyti va 
knruo*-e uegu paprastai namuo
se darote. Jeigu jau negalima

(pakartu*) Art ii ir ;)n pn..-|(yii. kni|

vo ilsi r ir «-avo mote-
ri«-~ motiną. Trriaus tn pngi-

(•uhcrruituriui lx>a«lm baro 
rekomenduota |m<-in**rkląjaiii 
mirti*** lutmanę pamainyti ka
lėjimu. Bet gubernatorius ne
atitiko su n-koim-mlarija. *

-——■ 1 ■ e
MELDĖSI VIEŠBUČIO

PRIEANGYJ.

Auditorium viešbučio prie, 
ringiu prarnlanuAi. to viešbu
čio maiiitdžrris Cbristian at
rado klūpojantį kažkokį žnto- 
gų ir liesimebtžiantį prieš pa-.'aikų prie savo šono l>ri ant 
«i*ulio |Hihaigųn
“Tamstai ria nepritinka

i.n-lstH-s.“ |ui-akė imm<lagini 
Cliri'timi. prisiartinę* prie ne- 
]ut/į»t;.mu.
“Aš galiu iiM*lsties visur.

’:ur tik noriu.“ atsakė aštriai 
n«>|Mižįstainas. “Ar. sveikas, 
nežinai, kad gruodžio 17 bu* 
pasaulio pabaiga?**
“Ne.“ atsakė Cliristian. 

“liet aš žinau, jog tamstai pn- 
-ilmigė laikas čia nielsties.“ 
Ir i--tuni'- žmogelį |*-r duris 
laukan.

i;
»fi-o 
kaip 
turėt
pfųierine- *i«-že*.

I

I

kelių jiaaiMMlinuM ramiai ožiai 
kyli, tai geriau jų visai nesi
vesti.

Tvarkos vedėju* us-rgaitė 
la-i jaunikaičiai latm* kalti. Ma 
imu. kad kiekvienas atėję* ir 
užsimokėję, ♦!-•••• norėjo pa 
matyti vaidinimų. o ne j aaati- 
rusm* vaiku* netvarkoje žiūrė 

l*L
Gaila. kad negaliu išreikšti

X užu* lyto drlektivo Is*ne- 
Iiuii šeimynai — Dailei su aš- 
(nuneriu vaikų. bu* mokama 
p ii »i ja. dol. per mėnesį.

Ameriean Expr»-« Co. 
iMiskeltan. jog stinke-ni 
.‘.S svarai 
medine*

suntiniai turi 
arba stipria*

savo |u*vardžių 
galūnėmis, kaip 
ete. Progrnntau 

lėkite lietuviškas jidvanles. į

Afr&s

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

I

F*. L Vyčių 4 k|*. avarinis susi- ( 
rinkimas įvyks ketvergi*, gruo
džiu 11 *L š. m.. 8 vai. vakare, 
mokyki*** kambaryj. Visi na
riai kviečiami siuūeiti. nes rei
kės aptarti rengiama* vakaras. 
Tam** vakar*-, kaip žinote. L. 
Vyrių 36 kp. nrti*tai-mėgėjai 
paskutinį sykį atvaidins 
“1 
rime ir kitų svarbių reikalų.

Kviečiame ateiti ir priaira- 
J iii tuo*, kuri** dar nepriklau- 
so prie šio* jaunimo orgauiza- 
-į į,,. a* a tr i.iau*i K>r<aU aM.
’ *J*"*. |li(B Ka4»l «HI paa «rMlai|Ml| tr meSati

Kvadanma Jonakai *vl*7a4aa»»aurr*.mat»»i »a*a»«.
. XaUI»r.i. ae. I I '•l pa p**-«» 

155S W. 4?th Bt tr AahMnd Ar.

TUa O,artat*aar krsatvv^

Silūro Žvaigždę.** Be to. tu-1 0. D.

CHICAGO. ILL, (BRIDGE 
FORTAI).

Aiandie. grn<**liio 11 d„ 1919. 
8 valandų vakare Liet**v*m»** 
re .lekcijoje N. 3249 Ko. Mor- 
:an 8trw bus -u si rinkama* as- 
UM-nų garlMtuiučių p Ak*.uą. 
buvusį “Lietuvos** redaktorių. 
P-nas K. Drangriia kviečia 
tuos garbintojus ir kitua, kad 
ateitų ir kad i-totų į šerno 
Draugų Būrelį, jei ka, dar nė
ra įstojęs.

Ntev* - bude plėšikai nuo 
Kidiar tir.-gg. C o. Parį 
avė., r įvilko o verk o! į ir su tuo,'

. pabėc «.
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BUS BRANGIAU.
rtMMk>kr«« Osro MEDAIS 

t Svaru Vtrdrukas ll.VSc. I*r*- 
Hatan ) samua ''htrar». IIL 
A4r^««»<>* H.

W. Strygu. 
General D. P. O. Chicago.

Yšališkai raina rauti 
•LUM Mtie>*

K Marku ckas
2123 W. Coulter Str.

Arta pnu A M MM 4Mh 
Str Ant astru lufcu Cluaar*. 111
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