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puolėsi 
Prasidė- 

rėk-
Chicago. — Aiandie išdalies 

deliesiuota ir šilčiau; rytoj 
gražus orai-, bet it įėj šalčiau.

Praeitą naktį žemiausia 
temperatūra buvo 26 laipsniai.

Prasidėjo pežtynės.

Paskui, kuomet buvęs ar-
ALAPUJI - PILNI
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i

Reiškia, lėsatinus prohibi 
rijos amendinentui grūmoja 
pavojus.

APSKRIČIU.
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AN0LU08 PRINCAS

>

Pakviesta* jis j karės reikalų 
tardymu.

ginkluis maišyti<** i Senata, tai kombinacijai |W- 
sipricšitio ir iki tuo skirsniu 

*avo Įuistabą. Su ta 
pastaba turė* *ulikti talkinin
kai.
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KANGLEKASYKLULietuviai Nedalyvaus
Konferencijoje

Paskatinė Yudeničo Arnįjosį 
Tragedijos Veikmė

jšama. jog tenai anglrkasvklų 
konųtanijos šimtams darltan 
-iigryžtančių anglrkasių ne
duoda darfto ir 1ir*iog juo, pa- 

i varo.
Apie tai pranešta geneni- 

liam prokurąmi. štiš paskelta*, 
jog kompanijas kuovrikinits 
patrauksiąs atsakomybėn, 

Į kaip tik gausiąs faktus.
ESTAI TURĖS TARYBA8 SU BOLtEVTKAIS.

Galsūųforsas, lapkr. 14.—Vakar čia gauta žinių, jog ry
loj prasitlėsianėios taikos tnrvltos estų su bolševikai*. Lietu
viai ntslnlyvaus to** tarybose.

INTERNACIJONALE KONFERENCIJA APTARS 
RUSUOS KLAUSIMA.

Londonas, lapkr. 14.—l*n«mj<*ras l.loytl (Jeorge vakar |iar- 
lamenle (atsakė, jog nei vienas Anglijos žumgus nekuoinet ne
buvo snsiėjęs ir kalbėjęs su ItulšovikiĮ kokiais nors atstovais 
su tikslu patirti, kuomet įvyks su Itolševikais taika ir kokio
mis sąlygomis.

Pnutijeras pareiškė, jog yra sumanyta netolinntj ateityj su
šaukti intvmaeijonulę k<»nf«-renciją. Toje konferencijoje tal
kininkų ir sąjunginių viešpatijų niinisteriai aptars įvairias! 
problema^, surištas su taikus konferencija, katros nėra galuti
nai išrištos. Tar|M* lų problemų bu< ir Rusijos likimo klausi
mas.

(Reikia tikėties. kad toji konferencija Lietuvą apteiks nv- 
prtklnusoinylie).

illinois vu i st i jos. 
fiehlo sub-apskrityj. 
šiai savo didžiumoje 
gryžti darban. Jie stipriai sto
vi už reikalavimą: 6 vai. darlm 
dienoje. 3 dienos darbo savai
tėje ir didesnė užmokestis.

Apie teisėja Andersoną an- 
glekasiai atsiliepia taip. kad. 
girdi, “reik jį pasiųsti Vokie
tijon ir ten jam induoti kai
zerio karūna.”

Dnųuoin, III., angiekasiai po 
susirinkimo nutarė ne tik ne- 
gryžti darlrnn. liet dnr darbus 
pametė inžinieriai, perkūriau 
mulų šėrėjai ir kiti unistai. 

<katriems buvo leista angleka- 
syklas palaikyti tvarkoje.

GAL BUS NUGINKLUOTA YUDENICO ARMUA.

Narva. Estonija. lapkr. 14.—Baigiasi paskutinė Yinlcničo 
šiaurvakarinės armijos tragedijų* veikmė. Yudenieo laisva- 
noriu korpusas pirm keturių savaičių buvo nuvestas šaliniais 
Petrogradu so-nų. Aiantlie to korpuso liekanos—keliolika t ūk
si an«’ių kareivių, kovoja už imskutinjį žemės sklypą, kokį lai
vo atėmęs nuo bolševikų.

Kaip matosi. Yudeniė >u savo kareiviais neteks (taškuti- 
nės atkariautos žemė*. Keliolika tūkstančių kareivių neteks 
priegtau*los.

Žingsnis jm žingsnio ladževikai stumiasi pirmyn. Yude
niė,, kariuomenei prisieis prieglaudos ieškoti svetimoj šalyj— 
Estonijoj. S|s-jania. jog čia 
ir. gal. internuota.

Prisibijoma sustiprėjimo.

Paluiltijos viešpatijos turi ir 
■daugiau priešininkų, katrie 
bijttsi taikos sii Itolševikais. 
Sako, tokia taika didžiai jm- 

įkeltų tadševikiiK ir sustiprintų 
Paliudiją. Tuomet ir kaimini- 
nėuis tautoms Imtų pavojaus.

Visi rk*|M*rtai tariaus tvir- 
■ tina. jog Pabaltijo nepriklau- 
smnai gali gyvuoti ir vystyties 

(ekonominiai ir politikiniai. 
jei pertrauktų karę ir imtų 
mpinties nuosavais reikalais.

Bet nekuoniet Pabaltija ne
galimų ilgai gyvuoti, jei turė-

totlos, ir paaitaiko proga auri- 
taikinti su holievikaia ir pra
dėti savo šalyse rekonstrukci
jos darbą. Tuo lahjaus tas rei
kalinga, nes, kaip matyties, 
iiolševikai negreit bus įveikti.

Londonaa mujNąa.

Bet ta taika Pabaltijo* vieš
patijų priguli nuo talkininkų, 
ypač lx>ndono. Viena, konfe
rencijos narys taip pasakė:

“Taiką ar karę su bolševi- 
kais nuspręs ne Dorpatas, bet 
Londonas.”

Dorpatas. Estonija. Inpkr. 
IX—Ai tame mieste susirinku
sieji Paliudijo* viešpatijų at
stovai tariasi apie tolimesnį 
savo šalių likimą. Konferenci
joje diskusuoja. ar (mdaryti 
galutiną taiką su bolševikų 
Rusija, ar tik vieną annistiri- 
N-

Pabaltijo* iiešjMtijos. sako 
žinovai, taikos su Imlševikais
negali daryti negavus talki-ilgiau vesti betiksliu- 
ninku leidimo. Nes pastarieji harę.
vis <lar remia admirolo Kolča-; Ajan<lie Paliudijai kaip tik. 
ko valdžią, kuri stovi už Rusi- - 
ją su senaisiais savo rūbeliais. 
Ir jei Kolčako valdžia Rusijo
je gautų viršų, tuomet hutų 
daug vargo Pabaltijo* šalinis.

S wbiMud<i prMttnfadnL

Niekas negali pasakyti, kiek 
tarp savęs bendra turi gen. 
Yudeniė su pulkininku Avalo- 
vu, kurs atakuoja Rygą. Žino
vai sako, kml jei Palmltija da
rytų taiką su bolševikais, tuo
met. ta* abejonės. Ymlenič su
sijungtų su Avalovu ir pultnsi 
prieš Pabalti jų tautas.

Aitam atsitikime susijungu
sios Pabaltijo* tautos įveiktų 
tumiu reakcijonieriu. Bet ne
žinia. knip į lai atsineštų tal- 
kininkai. Rasi, tuomet talki
ninkai paremtų Tndeničą mi 
Avalovu.

Londonas, lapkr. 14. — Ka
raliaučiuje laikinai apsisto
jo talkininkų kuntisija. kuri 
Išsiųsti patikrinti vokiečių šiaurinėj Ihisijoj. 
| Misi t raukinių iš Pabaltijo* 
vi<*š|Mitijų.

Komisijos pirmas tlarltns. 
tai iKikrietimas Tilžėn puik. 
Avalovą-Beromniltą. kurs su 
savo karinoni«*ne veikiu prieš 
Rygą tiesiog iK-siiprautaiuais 
tikslais.

Tuippat komisija Tilžėn pa- 
kvietė ir kitų nepriklausomų 
vokiečių buriu vadus iš Pa
baltijo*. •

Komisija jiems visiems pa
žadėjo apsaugą ir nvpalieėia- 
myltę.

Columbua, O., lapkr. 14. — 
Obio valstijos piliet'-ių įtaisu- 
vinie (referendi nie) reikale 
visatines proltibieijos amend- 
mento prakišo kovą “sausie
ji”. Po oficljulio suskaitymo

Iš kitu apskričių praneša- l»U‘i>tMh-. jog “slapieji”
nia. jog visur darbininkai ne- |gn''o 342 įtaisu tlaiigiau. 
dirba. Daugelis, jų nenori - 
gryžti darban Mtcmis sąlygo
mis. Ijuikin konferencijos 
Washingt<me užmokesčio rei
kale.

Waahin«ton. lapkr. 14.—Va
kar Baltuose Iltiniuose sergan
tį (irezitlentą IVilsoną aplankė 
Anglijos sosto įpėdinis. I)r. | 
Gravson tvirtina, jog p,, tos 
vizito* pakilusi prezidento | 
dvaria.

Vaahinftoa, lapkr. 14.—Ke
turių geležinkelių durbininkų 
brolijų viršininkai čia ve<la 
tarybas mi gene raliu direkto
rių H i nes diilesnio užmokes
čio reikale. Ir ligšiol neguli 
susitaikinti.

------------ TAIKOS SUTARTYJE PRA
New York. lapkr. 14. - čia VESTA SVARBI PASTABA. | 

parplaukė tiati-]H>rta, Bara-!
ga. Parvežta III aim-rikoniš 
ku kareivių lavonų. Tie karei
vini jtnnukojo -:tvo *’yv:t-1i»

New York, lapkr. IX—Nciv 
York Stale lltilcl assticijaci jo* 
motininiu sitsirinkins* išvilkta 
aikštėn naujas radikalų snokal 
biavinuis.

Ateinantį mėnesį žada pakel
ti grm ralį streiką visų viešini- 
rių darbininkai. Svarbiausias 
streikininkų tikslas—tai (įgim
ti viešbučius savo ratikosmt. 
kitaip tariant, nžerobti svetimą 
tiiiosavyl*-.

Ta* žygis ai likt i (Kiskirta 
grutslžio JU.

Advokatas Boland susirinki-* 
litui apie tai (iranešr pareikš- 
tlamas. jog tai radikalų liurbi 

Įninku stn»knlliiavimns. Ta* pa- 
|tirta slaptu biuln. Tad viešini- 
Irių savininkai išknlim turi ap 
sitiraiisii. Su atsidėjimu turi 
tėmyiies i savo darbininkų vei
kimą.

Londonas, lapkr. 14. —Pirm 
kelių mt-nesių kažkoks E. S. 
T. parašė laikraščiui Tirnes 
laišką, jog jis posirenp;* sa
vo (Anglijos) valdžiai pa ve*, 
ti Ą6IMMMNI. apdraustus val
diškomis (niskulos imtomis.

Daliar Anglijos pinigvno 
‘dcĮiartamentas (atskelta*, jog 
'vienas turtingas anglas, geras 
(Mitrijota*. jtadovanojo šaliai 

i tuo* pinigus.
1 ---------------- ■ "L1

BERLYNAS SVEIKINA
HINDENBURGĄ.

Aurora. III., gyvena Atiloti IM- 
ras (turinil. graikas). Anais me
tais jis buvo intarisnias ten vic 
ik* merginos nužudyme. Buvo tei
siamas ir paliuomotas.

Balta r leist-jas atsisakė jam iš
duoti pilietybės raitus. Teisėjas 
paaakė. jog teismo rštrisinimas ne
gali prirodyti žmogaus nekaltumo. 
Tokie žmonėse negeistini šiai šaliai.

Su
raus
mokėti 19 centų! Ko panašnus 
nebuvo nei karės metu. Ir dar 
sakoma. j°R kaina galinti pa
kilti ligi 25c., jri kongresas 
nieko neveiksiąs.

Tai l»ent ko rasilankia Snv. 
Valstijų žmonės.

Esąs taikos ‘ ‘širdis.”

Tą «l< šimtąjį taikos sutar
tie* skirsnį |*ats prezidentas 
\Vil<otta< kilmuiH-t buvo |»a- 
vi-line* “širdimi.” Bnbnr tą 
"širdį” selinta.* išplėšt'-, padė- 
damns savo pa*tabą.

įteikia atsiminti, jog sulig 
to skirsnio originalo Suv. Vnl- 
-1ijo>. kai|to tautų *ąjungos 
nary*, galėjo Imt priverstos 
-b»ti iiagvllsiti kadir tokiai 

• Anglijai, jei. pav.. prieš ją pa
kiltų Airija, a rita katra domi-

II

Senatas apdraudžia šalies ne 
palie&amybę.

Washington, lupki. 11. 
'' akai- *en:ila.» 4<i bal*ai* prieš
,X! imlial*avo (indėli |ia*tatai 
jmi ilcšiiiitiKtjn skirsniu laiko* 
'iitiirlyje. kuri* Suv. Valstija* 

'gali priversti maišylic* i Eit- 
iiipo* reikalus.

Pravestoje ir pa1iitlinb«jc 
|ia*tataije senatas pažymi, jog 
Siti. Valstijos sulig to dešim
tojo skirsnio negali Imi pri-^dja. 
Vers-tos su g...................... .
j bite kokios europinė* šalie 
|K>litikinius reikalus, kol tn- 
kiam žygini neduos *avo sauk- l,:"d i° 
cijos pat* S. Valstijų kongi-e-1 
sns.

CHICAGOJEi —_
aiuendmciitnniK. prikergtiems prie 
k>«n*titu<*ijo* seniau.

t-’e.l.raliai teirijai l^misville. 
K.'., ir Providi-ner. R. 1.. jau nu- 
spreiHlė. kad karės meto proliibi- 
eij.-i yra priešingu šalies konstitu- 
vijai. B.-ilsir laukiama, kas tuo 
žvilgsimi ims atlikt:* <’lii«*agsj.

,\<h<>kat.is .Maver tiesiog išgedi- 
t.a Įtins k'titgn su atsiuvus. katrie 
halsai" už proliibieiją. Sako, tie 
atsiuvai prisikrovė svaigalų j savo

Perinai <*hiengoj suorganizuota 
ti;i<-ijoiuilr |H>litikiiiė part.jn. kuri 
ulinis riukiiuais ėia kuudidattl į tumių rusi* ilgiausiems iiietaiiis ir 
miesto majorus bure padėjusi ži-ipnsluti pakilo už pnthilttciją. 
n«M {-'napatrieką.- tšnanjn «tgaė • 
vina savo icikimą. Kino kartu tik 
Barini partija mė-gin* užimti j4.i 
trane dirvą kalu* |Militikoje. Skir
snio kandidatą ir į šalie* pn-zi 
įkiltu*.

I-itzpatrirk. ( liii-ago* Haris 
h'eilerarijo* pn zidelitiis. eta dali“ 
darbuojasi. \r kartui* jam ti'-»i 
•tori patikti Lii.<li<!atu į *1:1'1-* 
pn-/iilciitus. Nes j's įlailiai nukal
ba apie Barini p:i'tij-i* žygius. Ir 
j:» > ta litini* iš ortmnizntoriiĮ to* 
parlijo*.

Barini partija lapkr. 22 <‘lii...
goti sušaukia mtrijonnlę koniciiri 

Žinomus šis ntritiki- j*.* šitoje konvencijoje Im* su**a 
lyta partijos platforma ir Im* p:.

. ___ _ rinktas kamlnlatas j prezidentu*.
l-'ilz.palrirk sako, jog šiton par- 

tijn* l.oiivcin-ijim siti ažiuo*ią ke
liolika fiikstaiiėių Mintuvų. Sint- 
l'iatisiii* partija* tikslą* pirmiau- 
*ia pnšarvoti įleniokratų partiją.| 
gi paskui paimti už keteros ir n- , 
pub! ikonų pati i ją.

Durim partija vpar atkreipaiaii-1
Ii .1..,., i .1,„.A.,,,,,. UtDARYTAS VIEKO UU
naktį, deinokratui valdo šalį. I- I JIMO 8PARNAS
kieki ieitntti i ra žinoma* ju ntsim--, 
Šimas į durim n-ikahln. Sako, tie 
mokretiiir šalie* atlmiuist rm-ija
linko prisiminusi linrlui.

Tad Bari*! partija pirniinusia 
ateinančiais pn-ziik-nfo rinkimais 
ir pakrisinnli kovą priri tbinokrn 
t lis.

New York. lapkr. 14. — A- 
iiivricuii Tclcplionc & Telr- 
grupli CtntiĮuiny virr-prezi- 
ilt-nta* ('arty pranešt'-, jog ku
re* metu, btili-nf. |Mivn.*arį 
191R m.. vokitM'ių nardančio*, 
laivės buvo perkirtusius Suv. į 
Valstijų kaMiu*. jungiančius| 
Angliją ir (lietini; Ameriką.

Bet veikiai perkirsti kalne
liai ir vėl buvo pataisyti.

Ligšiol S. Valstijose niekam 
nelitiv,,
Inas.

T<4isus Maver tvi rtina. IcatCjei ~~
U-isėjc t nrpe'tlrrhi ištarmė 

Ims prielanki "flapiesiema." prieš 
tą ištarmę neims jokios a|x*liarij«si 
ir t’liieagojt saliunni galės Ii trosai 
par*lin itiėti svaigalus.

nuiršalų pirminusia sutiko it 
|uisvt-ikino gen. Lutlentlorff. I 
Abudu vmlii karštai pn*i*iti- 
kino.

Po šilo *u*irinkusio* žmo
nių minios pakėlė negirdėta* 
ovacijas. Pasiginlo šauks
mai: “šalin pnrlnmentarin'.H* 
tyrinėjimui! Tegu gyvuoja 
Hindenburgas!”

Minios sveikino kaip Hin- 
tlcnluirgą. taip ir Lmlendtir1*- 
fą.

Policija užklitjHi St. Laivrener 
Mmiitf.ii t uring įstaigą. 6632 
t H-ta-’i C r. .ve nvr. Tėtuti surado 
• li.uv degtinės. Ir patyri-, jog 
■sl.iig.i degtinė* |iiistatitiėjo kai- 
Kiirioiiss kai itiėt-..», viešlmėiaaut ir 

i-abu i.-iiii .. I'ardiiotu už kokius 
Joti tiikstsnein «!••!.

Paulinėlėje įstaigoje yni dirba
mus kažkoks platikahis "tonikas'* 
ir vaistai.

Siun-eštuota keturi Inu įstaigos 
vitšinitikai. Tarp ju yru ir lleti- 
Is-ii Itotkin. clietiiislas. įstaigos 
prczhl* litu*.

Berlynu, la|»kr. 14. — I’ž- 
vakar ria ntkeliavo field mar
šalas von llindenhurg. Pirmu 
kartu jis ėia pasirodė nuo 
laiko, kuomet atsisakė 
tarnybos armijoje.

Jis sutiktas su didelėmis
vari jom i s. su muzika. Stotvj* 
jį pasveikino skaitlinga gru
pė oHcien) ir šalies valdinin
kų. Anų tarpe buvo generolai mijų vadas važiuvo iš stoties. 
Ludendorff. Luettvitz. Okler- 
shansen ir kiti. No*ke buvo 
prisiuntęs kompanijų savo ka
riuomenės.

Ilimienburgų (alkvietė nnei- 
jonalio susirinkimo komitetas, 
kurs tyrinėja kąrės reikalus. 
Komitetas paklausys fieldmnr 
šalo litulymo. kaip buvo pra
sidėjus buvusioji karė. Nori
ma surasti karės pakėlimo 
kaltininkai.

Minių tatavimni.

Kuomet specijalis traukini- 
privažiavo prie stoties, field ĮvaifČ įsikarščiam*in*.

tnrpe susirinkusių žmonių pra 
s i dėjo peštynės.

Jam važiuojant jo prieši
ninkai pradėjo šaukti: “Atat 
važiuoja minių žudytojas! Ma
lin ji*-” Kitur atsiliepta: 
“Tegu gyvuoja internaeijona- 
lizinus!”

Po šitos provokacijos Hin 
denburgo šalininkai 
prieš tuos rėksniu*,
jo pMtynes. nepaprasta* 
*ma*.

Pašaukta kariuomenė

Ecderulis li-isėja* f'arprntcr. 
MtkeniH, l.uip n toj. pa«kctli«ią* 
savo ištnnnv. *r kari* ne to pmhi 
hirijn luri kiek verti*, nr ji turi 
but panaikinta.

Svaigalų i^lirlsjit ir Mvinitikų 
advokatas Maver, kur* pngarsėjr 
kovoje pri<^ prnhihiriją. i**la čia 
kova panaikinti prohihiriją ir Iri* 
Mi Mbunatns išnatijo but atlapai* 
*•: ••ifriaai.i svaigalais.

Prohibicijf* ptatima* atakuo
jamu tuo. jog jis pnekinasi ša-

|lit* koiMtitueijai. hutent. kitiem* i tą.

knh-jittHi vtctuia spar
ną* i i«ai uždari t.-t*, nes pritruko 
kaliniu n ikiaut proliibicijai.

i Kuoliui <*lii«-agojr šaitanai žy- 
' -įėjo, tuomet tame spartu- (houac 
,of m>rrtM*ti<rti > visuomet Imvo akai- 
loma d.iiigiau por« tukinančią 
l.iiliuiu. šimuiir jų yrn ledi šimtai. 
Tad šitie kaliniai |x-rk«-lta į kitna 
skyrius ir didis kalėjimo užkalta.

Teėiati* kalėjimo valdyba yra 
luisin-ugusi kaa iidniuh ir vėl ati- 
daryli tą sparną. Nes jei tnie«*e 
atsidarys tutliimai. bu* Imtinai rei- 
knliug.-i daugiau rietoa kalėjime.

Miesto advokatams atsakyta 
apeliuoti reikale prašalinto virių- 
jų inok-klą superintendento 
t Ii.-mIs. ' . T«*l« 1 pastai u»is. *uilg 
teismo nusprendimo, ir vėl ėia už
ėmė mokyklų superinteniJento vie-
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Lietuvos Militarinė Misija 
Amerikoje. '

1919.

Misi-

Lapkr. 11,
Specijalis l’žrviškinia.s

X
’ •»o. 3

1. Lietuvos Militarinė
rezoliuciją, priimtą 

Amerikos Lietuvių Tnrylios ir 
Tarybos licndrame 

» Į posėdyje. Rezoliucijoje pažy- 
Įmiina, kad A. R Taryba (>at- 
virtino ir ant toliau kapitoną 
J. Bielski, vyriaii-j Lietuvos 
Liiiosvliės Sargų organizato
rių, o Tautinė Tarytai nuo su
ves išrinko į tokį |Mit ofisą 
kapitoną V. luizdyną.

2. Il«’ii«1 mm«* Tarybų jiosė- 
dvįe abudu minėtieji akmenys 
liko u/.iiirli ir kaipo tokie re- 

Mi.itu-

Amerikos Brigada 
Lietuvai.

r i nei Misijai.
j 3. Todėl, šiilomi minėtieji 
abudu oficieriai lieku Mi-ijon 
priimti ir pa.-kirti jiems jki- 
vvsta* užduoti- sąžiningai pil- 

vii. įsaku
Gen. Juododis

l.ietuvo- Armijos Genvralm 
.štatai Nurys ir Lietuvos Mi- 
liiarinės Misijos Viršininkas.

(Anl*|Niii<la)
Cnarles A. Sloane,
Leitenantus Inž. Korpuso, 

Mi-ijos Sekretorius

Dar apie Anglekasip 
Streiko Pabaigą.Apie tą brigadą pris< i. 

daug rašyti, bet ne šiandien. 
Ją sumanė ir organizuoja p. 
Suartliout. Ji yra Am* riimj* 
gimęs ir augę- vyra-. Kaiku
rie jo pažįsiami sako, kad jo 
giminė yra kilusi iš Nyder
landų, arba Olandijos.

P. Sunrltamt jauna.- io.- i;, 
lerių metų vaikuti* jau pi 
klausė prie karinė* vaikų <>i 

- ganizarijo*. Išėję.- moksliu ji* 
buvo ta-ndradarbiu prie aug 
liškų Amerikos laikraščių. 
Tiesa, tie laikraščiai nebuvo 
patys didžiausi didžiųjų Ame
rikos miestų dienraščiai, ta-t 
tai buvo gana z; mų laikraš
čiai.

Pereito.-, karė* laiku p. 
Sivarilioin buvo l’ram-uzijoji. 
neliovė savo durtai rašinėti 
žinia.* laikraščiam.-. Kauto 
Ameriku- kariuomenė.- nury
ji* užsitarnavo kapitono 
laipsnį.

Prancūzijoje p. Ki\artimui 
susipažino -u lietuvių misijos 
atstovai*, jiem* įteikė suma
nymą organizuoti lietuvišką 
brigadą ir 1919 m. va.arą |h- 

rijo į Lietuvo.- kariuomenę 
pulkininku. Pirm kelių savai
čių kilo sumanymas padary-, 
ti jį generolu. Kun. Joną* 
Žiliu* viename akmeniniame 
laiške iš Kauno rašo, kad tas 
sumanymas ta|io pagirta- Lie
tuvos genenilinme štata-.

Mum- teko patirti iš pa
ties p. Nivartboiit. kn-l ji* yra 
vedę*, ir kad ji* visai neinu- 
ka lietuviškai. Prie dviejų 
kunigu (V. Dalgio ii p. Bu
čio) ji* sakėsi esą- kataliku-.

Kaikurie žmonės p. biv.irt-, 
hout'ą d*'l nežinomų minu* 
priežasčių vadinu Juudodžin. 
Jie sako. kad olando kabioje k.np 
Suari reiškia juodą, o linui 
reiškia odą. Bot pat* p. Suart- tiesų stovėjo visuomenė* 
liout negali ištarti Juododžio 
pavaldė*.

Lietuvių taikraičiuose buvo 
Žinia apie militarę misija at- 
važiu vr-ią iš Lietuvos } Ame
riką Tos misijos nėra. Misi
jos vardų inpn pavadintas p. 
Srrarthont am-'rikieti-. įstoję? 
į Lietuvos kariuomenę.

kad minkštų 
sąjunga- pir- 

l.ewi> ir -ekre- 
iždininką^ \V. 4»ree u-

rytą. II lapkričio 
I va!. 10 minučių at- 

streikų. Ne 
valia juodu tą padai*, 

sutarta a’i-

LIETUVIŲ DOMKI.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

i Ižiaitgian.ė*. 
jų antJcka.-ių 
ininirika- -I. L. 
toriu-
tarninko 
1919 m., 
šaukė aimlvknsių 
»nv»i
Ūktai taip Imvo 
gbka-ių vadų konfereiK’ijojc 
mieste Jndiaua|Milis. Ji tą da
lyką .-laistė rimtai j**r 17 va 
landų.

.Sicikiname angiekasių dar
bininkų indu.-, Kad gerai pa
darė ir gerai savu įlarbą pa- 
aiškino. “Uc are Amcrk-uu-. 
\\v cannot figlit uur guvern- 
mcnl. ’l ha t i- all.” tarė Lewi*. 
(.\l<.- e.-ume amerikiečiui. Me* 
negalime kariauti .-ii savu val
džia. Tai ir viskas).

Negalima pritarii iš širdie* 
streikui i*imksto žinant, kud 
ji.- m jiasi.-rk*. Musų dienraš
ti* lą m-pa.-isekimą žinojo ir 
ia.-< pirma negu *treikus ta
po ap*keibia*.

Jeigu streikas Imtų sulužes 
ta* atšaukimo, tai augk*ka*ių 
darbiiniikii gyvenimas Imtų 
žirniai paaršėjęs, ne* butų 
įeikcję grįžti darbun už ma
žesnį užmokestį ir blogesnė
mis sąlygomis. Dabar strei
ku* vra atšaukta.-, o ne sidau- 
žila.-. Dabar prasidės derybų* 
tarp angiekasių darbininkų ir 
knsvldii savininkų. To-e <b*rv- • • • • 
bose veikiausiai bu* pastaty
ta.- reikalavimas užmokėti už 
slreikuutA-iu* dešimtį dienų.

Deryho* išeis darbininkam* 
jut naudos. Valdžia dalmr 
.-tov< • darbininkų pusėje taip 

išpradžių rodėsi .-to-
vint darlidavių Šune. nor* iš- 

ša-
liję.

šitas streikas pirmiausiai 
ir daugiausiai išėjo valdžiai 
aut naudos. Valdžia pasiro
dė norinti ir mokanti ginti 
visuomene? reikalus. Ta pati 
valdžių derybose parodę 
prielankumo darbininkams 
daugiau negu jo parodė ka
syklų salininkam- streiko me
tu.

Bet pelnys n angle kariai. 
Jei užmokestis jiem* ir nepa-

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. kils, tai R jokio* al.t-jom-s tu.-

-■

■■■
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Talkininkų Valstybių nus
kirtoji Komisija rūbeliam* 
nustatyti, turės pradėti savo 
darbą tuoj, kaip tik Tautų Ly
ga im- veikti. I^nkų, vokiečių 
ir rusų valdžios šeimininkauja 
Lietuvos rūbeliuose; it |wlės 
jie griaužia niii.-ų vaistyta*** 
]HikrašeiusJei jų elgimasis ne
bus sustalalytas ir jei įsiveržė
liai nebus nustumti už Lietu- 
vos ruta*žių, tuomet Lietuva 
mažai turės progos likti pil
nai nepriklau-oimi vaistyta’*.

tulikas sukrusti prie durtai. 

Kiekvienos minutės užtęsi
mas gali reikšti netekimą ga
linio Lietuvos teritorijos.Kiek- 
\ienas ir visi lietuviai priva
lo -av<» dalį atlikti. Jei negali 
važiuoti Lietuvon ir kariauti, 
tuomet tegul tavo dolieris at
lieka tavo dariai dalį prie iš 
gelta'-jiliai Lietuvos Kespllbli- 
kos.

(Pasirašo) Juododis.

į kasyklą ir išvnžia- 
iš jus taps priskaityti 

valandų, ir kad 
mažiau-1

5 dolieriai dienoje 
.">• dolicrių savai- -

i

darbi* pa-idary* pastovesni*. 
Jau nebus to. kad reiktų tik 
dieną nr dvi dirbti savaitėje, 
o kita* diena* likti ta* uždar
bio. Galima tikėti-, kad nusi
leidimą.- 
i imas
prie durtai 
uždarbis Ims mažių 
.-in 4 ar 
arl«a 25 
tėję.

Yia ulties, kad gyvenimą* 
šivk-tiek atpigs, tai tas uždar
biu bu.- iiakcnėimna.- kol ka*. 
Jei darbininkam* pasisektų | 
pelnyti dar daugiau, tai Ubai 
pasidziuugtume. Čionai rašo 
me tiktai tą. ku galima tikėtis i 
ta* baimes apsirikti.

Kristus ir Taika.

Ai®*.

U m-m-m! 
It’s Good!

suvo \aikam- ir mergaitėms gorų 
veiką maistą. Užtepkite jiems ant dtio- 

\Vil-<ni’s Certified Oleoiiuirgarine. Jį pa
dirbta iš geriausių dalykų ir labai mėgiama vai
kų. Priduodanti aptita ir užganėdinanti skonį- 
produkias kuris pats suviję turi gera rųži ir pilnai 
.ustoja vaiztaižrnkli Certified ir musų “pinigy- 

giarancija.

PAKLAVsK savo grocerninko apie YVilson’s
Certified Oleomurrarine. vartok jį dėl viri

nio. duok ji prie valgymo. Jis ]>adirbtas švarioj 
muštuvėj; sulig musę Taisyklų padirbimo mais
to produktu >u atsargumų. Tu paragavęs gali 
spręsti. Jeigu tų išrasiun kad jis nešvarus ne
gardu* arba iH*ekunvmiškas maistas — štai “pi
nigai atgalios” sugražinami ant kožno pakulio.

9227 Balti mote Avė.

Italijos karalija, įstodama 
karę *u vukieciaig talkininkų 
pu-eje, jiareikaluvu, kud karės 
pabuigoje j Taiku* Kuufcrenci 
ją nebūtų įleistus jiojiežiaus 
uistuvus. Tuikininkui pažadė
jo ir išpildė. Kristuu* vieti
ninkus nedalyvavo Taiko* 
Kuuiereticijujc 1 
1919 metui*. Uliicugos Arki- 
vyskujius teisingai uusiskun- 
dziu, kad nei Dievas toji* kun- 
ivrcncijoje nedalyvavo. Ame
rikos delegutai gavo atsisuky- keturis *yk-t iekJtmouės uuka- 
li nuo savo gražaus įpročiu vi- vu šimtai 
su* svarbiuosius surinkimu* 
pradėti ir baigti nuilda.

Aplinkybė* lyg tyčia /»u*i- 
ta gu taip, kud nėra taiko* Eu
ru j mje. Gusijuje cinu imtai kū
rė' tarp liulševikų ir neliulševi- 
kų. Latviją krauju uptaško 
pusiau rusiška pusiau vokiš
ka gen. Bermoud-Avalovu ar
mija, 
'os j 
ta*ti, kol tikros lietuviškos že
mės verkiu pu lenkai*. Len
kai kuujum su Čccho-Slova- 
kais, Jugoslavai su ] 
Vengrai vaitoja Rumunų pri
minti. Pati Amerika turi žiū
rėti | rytu* ir vakarus, ir turi 
laikyti savo laivyną pilnai pa - 
lengtą kat '

i
100,000.00 LIETUVAI.

Jau metas ruožties prie (tuva priėjo prie jiačiu *var- 
Laisvės Savaitės. Įbiausio kririo. Kaipo ligonis.

------------ i kovojantis *u marčia, mu*ų
Pereitais metais šiuom lui-‘Tėvynė* tlaliar pergyvtma pa

ku Tautos Fondas pradėjo via* svarbiausias ligos valnn- 
laisvė* savaitę. Buvo užri- das. labuko gręsia jai prie- 
briežta surinkti $.*i(l.<NN). kaipo šai daug už ją galingesni. Jų 

Prancūzijoje Kalėdų dovaną Lietuvai. Bu-, visų tikslai, visame kaine akir- 
v<, a ta* jojama, ar tiek bus ga- tingi, viename dalyke sutinka, 
linui surinkti. Tečiau ian<ek- 
mė* |M«rviršijo karščiausiu* 
lūkesčius, nes tujio surinkta

būtent |iavergti-uus!opinti 
naujai u t gini ilsią tautą. kuri 
vos tik datair. ]m> kelių ne
laisvės šimtmečių, pradeda 
kvėpuoti savo tikra lietuviška 
gyvastim. Energijos, pasišven

kaikurie ir tuks
iančiai*. iš to išėjo graži nuu- 
da. Gulima drąsiai tvirtinti, timo Lietuva turi begalo. Te- 
kad |M*reitų m. laisvėn rink- «’iuu jai trūksta mantos — pi
ltuvą (atgaminu Lietuvai tais- nigų. Jos guuitu turtinga, liet 
ię. 'fniio -umubilizuuto- vi*o* |**r jietikerius neiaiinė* metus 
Lietuvių pajėgos Amerikoje, ji tapo išnaikinta — nualin- 
Atkreiptu domu pasaulio ta Vokiečių. Rusi). Lenkų. 
.•|uiudos į Lietuvių reikalus. Jos žem«* išteklius yra per- 
Motų balnu.- paniekė Taikos pilnai pakankama* žemdirbiui 

Apie taikų tarp Lietu- Konferimcijii ir piankainliėjo -ūkininkui, bet jo* pramonija 
ir Lykijo, negalinu kali vi'ur' i '«• k,<i L“- Į"

reiviu*. liet jų nebedaug, ir tie 
jiaty* apdriskę, be ginklų, be 
organizuotu* jiašelpo* sužeis
tuosius globoti...

Lietuvai reikia visko ir to 
visko jinai tikisi-lukeriuoja iš 
Amerikiečių. Ar mes tylėsi
me. jai maldaujant; ar busi
me aliejingai* žvalgunais, jai 
kenčiant! Subrinkime, Lietu
viui Amerikiečiai, ir Nustapies- 
kime prie Tautos Fondo, kuris 
kaip tik ir užribriežė remti 
Lietuvą visais utvėjaia, ku
riui* jai jiašelpa ‘yra reikalin
gu. Joh laisvę rengia atstovai, 
Tautu* Fondu lėšomis užlai
komi. Jo* kareivius globoja

sirado butinu reikalu teikti 
fizišką jai pageibą, tad užgy
ti* organizuojamąją Amerikos 
Lietuvių Brigadą ir sulyg iš
galės remti finansiškai. Bet 
kad atsiekus tą tikslą, reikia 
krūvos pinigų. A. L. Taryba 
užgyrė Tautos Fondu pienus 
nudaryti Kalėdotus dovanų 
Lietuvai laisvės išgavimui 
“Latavėa savaitę”, kad surin
kus $100,000.0(1 parėmimui 
Am. Lietuvių Brigados, Lietu
vos Moksleivių, Lietuvon Mo
terų ir viso Lietuvos jiulitiš- 
ko veikimo.

Turėdami prieš akta <vkį 
....... ...................  n__ gnlų ir šventų tikrią, viaa A- 
L. Raudonasis Kryžiuj kun nrenko* Uetuvių visuomenę 
jw Tautos Fondo ^nrteriu vai-1 privalėtų Mtoti darban ir ps- 
kia. Jo* rtipriauaių vidujinio Tautos Fondo laiavė*

I gyveninio ramuti, Krikščionių * * *
Demokratų Partiją, Tautos 

j Fondas išimtinai užaibriežė 
Šelpti ir jau pirmų pagelbų 
suteikė. Lietuvo* Katalikišką
ją mokaJeivijų, kuri Tėvynėje

tuvos priešui dėjo visas pas- laisvė jau tiek iškovota, kad 
tungus. k.-ni jį nuslopinus, net tos valstybės, kurio- apie 
šiandien Lietuva de facto pri- ją pirmiau nė negirdėjo, kaip! 

Italui* Pa^,nta stambiausių pasaulio Anglija, ir tos, kurios ją nie-

Tečiau mu-ų dailias toli- 
gražu n* į ra užbaigta?. Lie-

valandą karcn u-nyko. Ne viaai .ne atn-
Nor.- kare.- nėra, bet pavojus žadėjo, ne visai ir taika pra

puolė. Didi* iru Kristau* atyra.
Kai karu 

tai nėra netikėta* npliukibių 
-uribėjimn-, o l'nd tai yra p' 
sėkmė 
paty* 
Uit ut

gali išrūdyti, kud sižadėjinm*. didis yra ir tai- 
ii netikėta*

• o
tų priežasčių, kuria* gi yra taiką darantieji, ne.- 

zniune* pasidarė. 2mo-,jie valdys žemę”. Bepig, kud 
ižsdrju Kr? tau- ir tai- tat greičiau įvyktų.
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aavaitę, kuri bu* vykinamu 
lapkričio ir gruodžio men.

KaMdų dovana laimi Ti- 
vynei, kaipo aobi attygi- 
ntaaa at jo* kaattaa, dubą ir 
paOiivoaflBI tegu hunu mu

S

|ir nvetur šviečiari, kad paga li obalris vykinant lauvėa 
minus jai tinkamų valdinin-' savaitę. Kaip butų malonu, 
kų, mokytojų ir veikėjų, Tau- kad galėtume sumesti $100,- 
ton Fondas pinigiškai remia ir 000.00 ant Tėvynės aukuro! 

t n (r,-.-,, manftri ren5!‘« k«l jo ižde beliks nors Ta* nepersunkti. Lietuviai A-
kaiifr^iia ir LenHK^ri’ vi<,naii t‘enU>' KmuI10 merikiečiai parodė, kad jiems
kaip Rusija ir Lenkija, pu ^ti $200,000.-

LX.:‘ ‘ jo P*:!^;J"

knriam ne- ■ J“1“* J!1“1 r t
i go-ių. kaiinvnai d,rv"! K"*

progos (atsitarnauti atginiu 
šiai Tėvynei!

Amerikos Lietuvių Ta- 
ryl»3 susirinkime, laiky 
tame Titt.-burgh. Pa., 4—5 d. 
lapkričiu. 1919. apsvarscuis 
dafcartinį Lietuvos padėjimą.

ilo pripažinimo. kuriam ne
besant, visi
ją užpuldinėja ir drasko, ne- 
b trinant kaipo koki pamestą 
an* kelio daiktą, kur.- neturi 
legalio alininku Lietui a 
markiai gma.-i. Jo.- kareiviui 

nai.u:..u vi.ų kitų ku-

tume! Gi reikalas ta? pats. 
Ytin dar didesui*. nes reiklu 
pastūmėti Tėvynę per didžiau
sią jo* krizį — laisvės linkon.

Kvn. K Urbanar.cui
T. F. Pino.

K. J. Krusinskas, Rait. 
B. Vgjsnon, Hdia.
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Lietuviai Amerikoje.
REIKALINGI VYRAI VAIKAI

*4
VAIKU IR 

JAUNU VAIKINU

REIKALAUJA.REIKALAUJA.i' '".V1 H

KEN08HA, WIB.

Jaunimo darbštumu.

Kenoslios jaunimas aut

dirbti, kada yra kam žiūrėti.
Pastarasis Kenoshos jauni

mo ofenzyvas eina, kad |iaga- 
minti pirą šimtinių Išbd. Są
jungai ir pilnai tiki, kad taa bus

♦

/

0

4
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Kenoslios jaunimas aut tiek jungai ir pilnai tiki, kad tas bus 
yra darlištus, kati vargiai kuri1 utsiekta. Kokiu budu? O-gi štai 
kolonija iš apielinkės gali su kokiu. L .Vyčiai ir L. Labd. 8ų- 
juo susilyginti. Turbut dėlto, jungos vietinė kuopa (nes tie 
kad tvirtai susiorganizavęs ]k» imtys priklauso abejose orga- 
L. Vyčių vėliava ir laikosi vie-i nizucijtise) išsimokino gražią 
nybės, jiasiremdanuis obalsiu: komediją Daktaras iš prie- 
Tnuta ir Bažnyčia. ' vartos” ir la|>krįėio 9 d^ šių

metų, ją )M>rstatė šv. Petro |ia- 
FM|k. s^vtaiiiėje, Konosha. Wis. 
lxtM*jai savo užduotis atlikti gr- 

| rai. Jie taip publiką prijimkino, 
[kati ta. turbūt, ilgai to vakaro 
1 nepainus. Publikos buvo pilna 
svetainė. Tikimasi, kad |m*Iihi 
iiks apie šimtas dol.

Tie |iatya Itišėjai tą kome
diją loš ir \Vaukegaiie, III. L. 
Draugijų svetainėje, lafikričio 
16 d. Prasidės f»:3tl vai. vakare.

T iki mes, kad tvaukegan iečiai 
imlius ]iagvllM*s sūdanti antrą 
šimtinę <lel musų našlaičių.

Tad kvi<*riaiiK* visus prisidė
ti prie ofrnsyvo. l’agelliekil 

j niuiiis sudaryti iširą šimtinių 
dėl našlaičių; o jie bus mums 
įlėki ugi už tai. Mes aukojant sa
vo dailią tuiu tikslui, o tie, ku
rie Mtsilankva į tą vakarą, pa
matys laitai puikų |H*rstatymą 
ir tuo pačiu prisidės prie lab- 
duringti darbo.

K<>me<lija yra laimi užiiuan-
i ’**

Tat nepraleiskite progos. 
Patartina kenosliiečiains, ku- 

I t ie nematėt to veikalo, o gaili- 
I iės. kad negalėjote matyti, at
važiuoti \Vaukegaiian.

Veikėjas.

'•■'4
4

Vietos lioišcvikni su laisva* 
maniais,* dantis grieždami, 
stengiasi visokiais budais jiems 
(instoti kelią ir išardyti tąją 
tvirtą vieniI**. Bei vėlini. Ke- 
imslios jaunimą.' |iarodė. kad jo 
susiorgaiiizaviinas yra tvirtes
nis už priešą pastanga*. Pasta
ruoju laiku mu.' jaunimas Iml- 
št'vikaiiis-laisvuinaiiiains uždą- ; 
vė tokį smūgį, kad jau siūlo1 
taiką. Mato, kad su vyčiais yra 
sunku kovoti ir kad gali netekti 
visai |Mizicijų lietuvių taqi<*. 
Dainį r, sulindę jie j savo apka
sus. sugalvojo stalyti svetainę 
ir užvardinti **tautišku įminu.** 
Mat mano, kad jiems tas |tagel- 
Im*s atgauti savu jiegns. Na. ir 
šaukia visa lailšcvikiška gerkle 
taikytlami prie visuomenišku 
tonu: “Brtiliui lietuviai! Su
praskit dalyką! Padėkit mums 
|»abudavoti tąjį $3(UMIll.UU ver
tės namą!”

O Kenoslios jaunimas, prita
riant visai katalikiškai visuo
menei, j tuos jųjų šauksmus at
sako: •‘Ponai Imlševikai iriai.- 
vanuniiai. malonėkite musų ne
kliudyti! M es suprantaiiK' daly
kus laimi aiškini ir žinome. ka«i, 
tas namas irus ih* tautiškas, lik 
ladšcv i kiškas. Mes. kaip* karš 
tai mylintieji tėvynę, Lietuvą, 
jokių draugavimų su jumis, pi
nai lailševikai. nenorimi*. Nes 
jus esat musų tlidžiausi prie

i

CLEVELAND, OHIO.

šai. Mes (urime savo svetainę
dar puikesnę* negu kud jūsų
(jūsų <iar kylat medžių viršūnė
je). Mes jums negiliam: susidė-
kit pinigus ir Imdavokit ką tik
norite. Tik. meldžiamieji. nc-
vardinkit tautišku luinm. nes

IzajAriėio 2 d. U. Liet. Tau

4 ) n aši žengsi 11*
ir Išminu teises.

prieš

XX

NN

t

4

<1

44

4

tai.”

ii kitur pribuvęs turi nusiste
bėti iš taip gražaus gamtos su
dėjimo. Miestas yra švarus ir 
pilnas gA vybėti. Namai dau
giausia mūriniai, senoviško 
styliaus ir turtingai etrodo.

Darbų Eastone randas viso
kių, o daugiausia šilkinių au
dimų ir kas moka gerai maši
nas valdyti, tas padaro nema
žai pinigo. Iš kitur pribuvu
siems ta i p-gi nesunku darbus 
gauti.

Lietuvių čia gyvena apie 2(J0 riuose musų Tavoru ir Išsiun- 
šeimynų. Pavienių ir merginų 
yra mažai, tad fiatartina tiems 
lietuviams ir lietuvaitėms, kur 
nėra darbų arba maža nmkes- 
lis, atvažiuoti į Eastoną, o, be 
abej<NM*ts gausit darbu*; gy- 
xensit švariame mieste ir kvė- 
liuosit tyru oru.

EusUhio lietuviai dalinusi j 
visokias |iartijas: katalikai, ao- 
cijalistai. laisvamaniai, Istlšt*- 
vikai ir tam |mnašiai.

Lietuviai katalikai tvirtai 
laikosi-:.turi savo gražių muri
nę bažnyčią, svetainę ir gera 
kleboną, kun. A. Matulaitį, ir 
šaunią lietuvaitę, p-lę M. Mit- 
riuliutę, už vargonininką, kuri' 
puikini lavina Imžnytinį vyrų 
chorą, tai|bgi (uisižymi ir kito
kiais savo gabumais, kaip tai: 
mokinimu teatrų ir lietuviškų 
dainų.

Nepersenai pribuvti lietuvis 
namiĮ statymo kontraktinius p. 1 
A. Kazlauskas ir apsigyveno.

Socijalistai-bolševikai ir ki
tokių partijų gaivalai, suside
danti iš nedorų asiiM-nų.

17 iki 25 metu amžiaus.

TAVORU
. ’r

IŠSIUNTIMU SKYRIUOSE

Reikalingi dvi darlio įvai-

t imu skyriuose. Pakuoti, Riš
ti ir Išpildyti Užsakymus už
sakytus per musu kostumie- 
rius. Sverti pa n vi post užsa
kymus ir t. L

Geros algos pradžiai. Gera 
proga įsidirbinmi. Dailiai pa
stovus.
Valandos 
tomis iki

H5MI iki 4:45 Sulta- 
piet.

ROEBUCK & 00.SEARS 
Homan Avė. A Arthington St.

I.EI BĖRIAI 
TRUCKER1A1

TVARI 1OUSE VYRAI 
PACKERIA1

Pastovios vietos. Geros al
gos pradžiai. Geras proga įsi- 
dirliimui.

Valandos 8X«i iki 4:45 Su
imtomis iki piet.

kaip tai: pasivilioję svetimas SEARS ROEBUCK & C0. 
moteris nuo tikrų tyrų a r Imi ki- Homan Avė. & Arthington St. 
lokių šelmysčių pridirlię Haš-| ------------
kosi į visas puses, nes miesto ■■ 
\ aidžia užėjo jų bolševikišką i 
“rojų.*’ Iš Imimės tlaugelis jų; 
net savo kailius pradėjo mai- 
i'Ą ti.

Gyventojas.

CICERO, ILL.

išsll NTiMtt bnYRIVJE

MERGAITES

Prie lumberio.
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena.

PRIE ŠVARAUS DARBO
livru užmukestis dirbant 

nuo štukio, ir Bonus Plienu.
Gerų mokestis 43 valandos.
Mokestis kas sąvaite.
Geros Dariai Sąlygos.

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC

212 N. DESHJUNES STREET

LEIBER1AI REIKALINGI

7<k*. 1 VALANDA

Atsišaukite
WRIGHTW00D A 

HERMITAOE AVĖS, 
j GERHAEDT F. MEYNE.
1 ■ ■ ■■ - - ----------------------------------

I

STATYMO LE1BERIAI 
REIKALINGI

16 iki 18 metų.
Reiknlingi dirbti musu ofise 

Klerku Skyriuj.
Geros algos išpradžios ir 

gera proga išsilavinimui to
kiems vaikams kurie ieško 
gero pastovaus dariai.

Valandos 8dK) iki 4:45 Su- 
hatomis iki piet.

8EAR8 ROEBUCK & 00.
Homan Avė. & Arthington St.

PARDAVIMO.

PVIK! ntOG.V
Kibančiame Movyte, 4 p: ryv«nim»> 

namas po 3 kaluliai lun, lik ai X i ■.•tų 
senumo; puiku* buiaciuentnr. to.lėtai. 
Imlios ai tikos m<>ira* lAtat'itas dil 
dtiaustyino drapanų. Narna* randasi 
ant Parncll Avė. ir 31 aatvėa VIm 
asaeamnental pilnai išmokėti, 
dos n<-Aa arti 72ČO.OO | mėnesj. 
maa yra verta* >S.***.*n, tat 
pirk* tuojau*, gali nupirkti ui 
st*.**.

“iinAi c tM” rt in.. <■«. 
INOe W. 4«tli Nr. Clib-acu.

Uždirbk 
*35 iki *50 
j savaitę

Kirpo JUO Ir krtauHaJ yra r*4b*l**- 
Janai vtauum*t. Ji* turi trump** va
landa* tr le&*v* darb*.

Mr* 4r.1l line ju* lAmokytl klo darbo 
I trumpa laika dienotu!* ar vakarakk 
ui mažu kam*. Hp*cljalla akyli** 
mokiu.n.o nnt i’urnmu l‘ow*r *oaK- 
■9.

MASTER SCHOOL, 
l. F. Kamk-ka, FmVtMti 

lvO N. Statė Str.

Kamp. laUte Gal. 4 M*

! V. W. RUTKAUSKAS

K«n- 
Na- 
kas

ADVOKATAS
Vi t. n. » v.u’io .• 1 eik-Tu***

i ■Ti*** i»'4mto*;rj:

•* (V. MANIIINGTOM sniKCT
Kambarį* 4C«

Ttl f'or.ind S4?l

*13 U asHI M.
T*l. rar.1* 4«>l

U

FAKSUI! oda.
indeli* murmi* narna* nnt : 

veninių. tur)» po t dideliu* kniuba, 
nūn. yra statyta* dldurm.
kaip d-1 Arkly kambariui. Tritnlnp.il 
ir grindys kiaurai alųolinial. visi-k..I 
nauji, au plytų pori'lata ik fronto 
llundasi namas lietuvių apgyventi J«* 
apiolinkijo. au puikiai* mūriniai- 
namai*, viena* bloką* nuo K*dxie 
*tr*etk*rių Ir arti kampo tl-i'lo* 
gatvė*. N tina* verta* p.ifr.il kly 
brantu- r Inllm b-iiyval |7.30n aO. 
liet | ..■•;4»i<«* Ui i..«0h liti Nuliui* tu
ri * ii, cementuotų l«-etnent^ »u 
plov,’ imi*.

Kreipkite* kluo • drenų: 
“URATOAS" PtlU. Cm 

t M* W. 4«th Nr. < Iii rago.

Ant pardnvlino namas 2 |>ngyve
nimų pn 4 kaintariim At«trauklt«- 

244* W. M niti-e 2-rn IuIhj.

'.................................................................. ....................—| |

Dr. L E. MAKARAS 
laetuvf- G>d>tuja* tr tliimnc** 
nmHumlr: l**>iw s*. tUebtai

VrlelMUi, Putinui* 341 k »*wl* 
tlik.moj: 4ŪI3 Mo. Wnod 

Tik kitiem 1

; £*♦•>*>«**«♦***♦• 
K TrletuM, 

Dr. P. P. ZAL 
Dentistas 

11X157 So. MU-blcaii, A
IU>eUnd t. L 

t AlAKIMIs: • Ui 1 * vai 
rtteeee-ezM-eeeee-ee**
— 

I

K

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

4lk W. Martu-t Mr. 
PntlsvUk*. l’iSMia.

t įsomis Ugninis priima nuo 
Nuo * iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vul. po piety 
Nuo < iki X vai vakar*.

S. D. LACHAtflCZ
M |» glMUMirt E«vib« «- ta* «l-

* Ki.ukt. OI Al. u Lu> ••

2314 W. 23 PL ChicM©, HL
T<4. c«mj ttee.

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney ai Law
14S W. Monroe. (Mr. Cl*rk 

Bm<b »eer th. ontmi ss* 
eaucAoo. uxorou

Gjrv.: SUS S*. Habted Mr 
T«4e«*Mu< Tm4i tie*

Pas 
MELUS BROS.

UONSTRl CTIONir (X>.IzajAriėio 2 d. U. Liet. Tau
tiškas lienas Ulevehndo lietu
vius jiavaišinu puikiu koncertu. 
Programas susidėjo iš 12 iš
rinktų muzikos šmotelių, kaip 
tai “Grami Fantasia” iš oįm*- 
ro;* ••Maritana.””Air Varie,” 
muzika F. P. Hario** ir kitų 
įžymių muzikų. Ištikrųjų Lietu
vių Tautiškas lienas užsipelnė 
iiidelį jiagarbos žodį, kadangi 
Litais metais turėdavo mokyto
ją. o šįmet tokį pat koncertą 
davė vadovaujant p. K. Bariui, 

. Ih jhi dirigentui. Garite visiems 
i h*uo nariams ir p Bariui už jo 
diilelį darliavinupį muzikos ša
koje.

Prugramo p-rtraukoje vietos 
Llcltonas, kun. V. Vilkutaiti*. 
gražiai Įtakai liejo apie muzikos 
vertę ir kaip visuomenė priva
lėtų muziką remti. Reikia jm- 
z.i mėti, kud ir mus klelionas 
Į ra muzikus.

Kaip koncertas, taip ir kle- 
Imhio | > n įkali ui puMiką Įiatenki- 
no. Linkėtina C. L T. benui ko- 
grriausių pasekmių ir ateityje, 
ftis lirnas iki šiol buvo papuo
šalu didesnių lietuvių (įaroda- 
i imu. Tegu lieka ir ant toliau. 
Tik reikėtų, kad draugijos jį 
remtų, iš ko bus visiems lieta- 
i iarns didesni'* gariu*. Malonu 
muzikos klaus ii i, liet reikia ne
užmiršti kiek jį atsieina.

Matas.

tiškas Ik'iims Ulevelando lietu
I

Trockio
Pagalvokite

Nejiaisant tų visų kliūčių ir
didelio nuovargiu, kovojant už

L.

vius |iavaišinu puikiu koncertu.
Programas susidėjo iš 12 |Mt-
ritiktų muzikos šmotelių, kaip
tai
r<».

MOTERIS

G rami Fantasia
Maritana, ♦ 4 *4

M ii UJM‘-
Ai r Varie, M

muzika F. P. llarioM* ir kitų
įžymių muzikų. Ištikrųjų Li<*tu-
vių Tautiškas lienas užsipelnė
uiddį jiagarbos žodį, kadangi

L. Darbininkii SąjuiiK<» 49-tu
kuu|ms ix-pnpraMtM> surtrinkinmh

bus kCMtadiciiyjc. lapkričiu 15 d..
vakare, Šv. Antano parap. avėtai-
nėję. Visi nariai lai nartu iivu i Gu
linai atsilankykite, nes yra <lid> lė
Mvarls* reikalų.

'5

ISTORINE VĖLIAVA C0NN.

Prie

Geru,, vietos j ra daliai* siu-
liunios moterims ir inergi-
nom> kurio* nori
ti darbo musu

prusimokin-
Išsisiuutiino

Skyriuje, I >a ritas

BRENNAN PACKING
PLAKTA Mo. 2

00

I Litais metais turėdavo mokyto- VALSTUAL

teisyla* su visais priešais ir
tautos išgamomis.

i
Kenoslios

ją. o šimet tokį pat koncertą

I davė vadovaujant p. K. Bučiui.

jaunimas varo didžiiiusį oieu-
syvą labui levinės ir lalidary-

I
i

In*s. Vargiai atrasi tų vakarą.
kati nenuitytuni žiburio iki vė
lumos Kv. Petro |tarap. svetai
nėje. Visokios repeticijos—tui
L. R. K ryžiaus

la-no dirigentui. Garla* visiems
h*iio nnriaiiis ir ji. Bariui už jo
tiidelį tlarliavinupį muzikos ša
koje.

i'rugramo p-rtraukoje vietos
klelMHias, kun. V. Vilkutaiti*.

rėmė jums.
tai IzhI*1. Ką jungai, tui Iz. Vy
čių. utim jiarupijos iniudai. ir
kitokiems liksimus ruošiami
VHkurui. o vis tui tlurlniojasi
musų neįiuibtaiifis jaunimas.

Svarbiausi iš visų yra L L.
Sargai, kurie jau žingsniuoja,
kaip tikri lcjnžygiui. Kuomet
pt'dnyčios vukure nueini j sve
tainę. kur musų jaunuoliai su
einu mokint irs komandos, tai.
natos, jau m*ltr Amerikoj esi. o
ten, toli... kur musų broliai liau
jasi su nelulmsiuis priešais. Jų
šaunią komandą: Dešinėn! Kai-
-rėti? iirlia Valio! atakuot
paliukus iš musų sostines Vil
niaus! girdint tik šiurpas eina 
per kūną ir širdis užsidega to- 
kmo jausmu n troškimu, kad 
kogrev įausta tas jAtipilditų ir 
juisiliuosuotų musų brangi lė
tinė iš lt; žiaurių priešų nagų.
Knd ir per naktj ju* ten žing-
liniuotu, tui nebūtų nuobodu į
juos žinieti n geirties tau jau-
nuvluu Patarėm, kurte tik ♦•.!-
rite laiko pelnyčius

gražiai |mkalliejo apie muzikos
vertę ir kaip visuomenė priva
lėtų muziką rt*inti. Reikia ]>a-
žymėti, kud ir imp klelioiias
yra muzikas.

Kaip koncertas, taip ir klo-
liūno prnkullia puMiką ]iatenki-
ii<i. Linkėtina C. L T. brnui Ico-
gt*riausių jiasekinių ir ateityje.
Ais lw*nas iki šiol buvo papuo
la 1 u didesnių lietuvių (įaroda-
i imu. Tegu lieka ir ant toliau.
Tik reikėtų, kad draugijos jį
remtų, iš ko bus visiems lietu-
i iarns didesni'* gariu*. Malonu
muzikos klaus ii i, liet reikia ne
užmiršti kiek jį atsieina.

Matas.

KAITOM FA.

Eartomib j ra nedideli: nuės
ta.-, liet vienas*iš gražiausių 
Tentkvlvanijos miestų, unt ru- 
liežiaus Peiinsvlvania ir Nev
Jersci valstijų. Iš vienos pusės
miestu teka upė I)ela«ure. kuri
-kiną «\ev.lei>ey valstiją nuo

i .ikarais.
nueiti pasiutu vti jųjų kmuaii
<1 1: Ji oi-*? iu link:uuau

Peno • l\ -im y.

t»*ka ii|»ė L/ igii.
U tilo- nn<*-

4

Aplinkui miestą uugšti. gra-
į. mHiiau ja u -•m g tu

Paskutinė tificijalė atskaita
Pergalės Li uosy lies Paskolų-
I ui risiu, kad (.'unnccticut valsti
ja turėjo didžiausį jierviršj jai
jmskirtos dalies, už visus val
stijas ar teritorijas, ir jai buvo
Pinigyno Dtjmrtameiito patlo-
vanota istoriška Suvieuytų
Valstijų vėliava, kuri plevėsa
vo unt kapitoliaus laike dides-
nėa dalies Euro|s's karės.

Sekretorius Glass s|mli<> 29
<L šių nadų, nusiuntė tą vėlia
vą guliernatoriui llolombui, j
Hartfordą, spceijaliu imsiunti
tiniu, kuria taip|tat neš*'*si laiš
ką, kuriame buvo udėsK ta pil
na vėliavos istorija.

Prasidėjus Pergalės Pasko
los kampanijai. PinigĄno De-
partam«*ntu.'. teikdamas rt kiu
>u Eilioti Woo<ls, sostinė.' už
vaizdu. prižadėjo duoti vėliavą
tai valstijai ar teritorijui, kuri
turės daugiuuaiu užrašų, ir tuo
met prasidėjo aštri konkuren
cija. Ctanecl'cut valstijo.- per 
Mrut buvo 49.95' e. Alodu sto- 
xrjo antroje vietoj* m 4°%r(' 
ir District et Gelumbių buvo 
trečia iš eile, su 39.66G*. Iš ud- 
*tijųMicliigan užėmė antrą vie
tą. su35.7tt'< jierviršiaus.

Ta vėliava plevesuvu ant Sii
vienytų Valstijų loMint laike
pradilini ceremonijų, kovo 5 d .
1917 uu vakare, kūninei l’iezi
il<*iitat kalbėjo Kongresui apie
Lar. su \ okiet įja bala.* lė: • «

susideda iš Į
viniojiiiiu. lĄšiiuo pakeliu sve 40th Place A Normai Are. i

timo
ir t. t.

i’arcel Post Užsakymu

Vulandos 8:011 iki 4:45 Su
tintomis iki piet.

SEARS ROEBUCK A CO.
Homan Avė. & Arthington St

MERGAITES
ir

MOTERIS

ifie'

MERGAITES
• »r

MOTERIS
Mes turinio geru vietų mer-

uitenis ir moterims kurios
nori pramokti darini šiudse
musu Tavom Skyriuose:

Žaislu
Aptiekus
Ceverj’ku
Panrioku
Gružliu
Siilabriniu Daiktu

Prie leligvitus, švariau* ir
interesingo tlarhu musu l*o-
|A*riniu Dėžių
zu Falirike, ii
riu Fabrike.

Geros algo
paprastai
niurni.

2<r

Fabrike, Vali-
•Siriiiniii ru|»e-

pradžiai. Nc-
■ra proga išsiluvi-

Valandos 8.*«) iki 1:45 Ku
lia tom i s iki piet.
SEARS ROEBUCK A 00.
Homan Avė. A Arthington St

d.. 1917 m., ir taippat sekamose 
dienose n vakaruose, kuomet 
apsk**lhima; kares Huvn avar- 
stuinat: kuomet viešojo rieti- 
ijiii raliu misijos sostinėje ir 
kuomet “Arinistire” buvo ap- 
skelbta. Kitu vėliava, kuri sy
kiu sii vir'Hiineta veliuva pl<
vėsavo, i ta padėtu Tautiskninc
Mtucjuj*

A|Nitiniu Drabužiu
l/*icu, Altu ir kitokiu

voru skyriuose.
Prie

Išpildymo Uiuakymu

ta-

Sučekiuvimo Užsakymu
Peržiūrėjimo Tavoru
Svetimo Tavoru
Rišimo Pakelių.

Geros algos pradedant iem.«.
Pritynisieni* mokama sulyg
jų kvalifikacijų. Proga įsidir-
bimui.

R*4IL114nGUk motųrti- ir msr- 
pino, dirbt 1 čaiba* pn« įt
ikinti n>o seklų. K*r*« uMarb:*

lx«Miar4 Mera lO.
2X» W. Kurnu Mr.

Reikąlinga. k naudus prie

1
I
l
r

—------------------------------------ -- . mi!
S p« pietų — 4:>4 Iki >:>• vakar*.i
N*4Hloml* *uo 1* tkt ll išryto 4

»■ 4

tt
tT*l. Drov*r 7*42 i

Dr. C. Z. Vezelu i
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u po pirty Iki k rak. MMHm- 
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Dr. G. M. GLASER
X*r*kttkuoja .1 metai 

OIMm tltt Ko. M<m*m ■*. 
Kerta M.fv t.. CMn*^*, ■.

SrSX*!JAUSTAM 
M»t*rUkų. VynUių. Ulp*t ekr*- 

B.lkų ll<ų. 
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PIRMĄ SYKĮ CHICAGOJE

SIBIRO
ŽVAIGŽDE

Drama 3 Aktu, 4 Atidengimu

Stato Scenoje

Liet. Vyčių 36ta Kp.

ORAUSAt

('IŠMIRKTIEJI slNIRIK.

Nedalioj, Lapkr.-Nov. 16,13
School Hali Svetainėje
Prie Honore ir W. 48 gatv.

Pradžia lygiai 7 vai. vak.
• •

Veikalas pcrstalo gyvenimą lietuviu, caro ištremtu Si
biran už sukilimus Lietuvoje 1831 m.

Norintieji pamatyti gyvenimą lietuviu caro ištremiu Si
biran, atsilankyk—si drama perstatys.

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

daugi tarp jn y ra datlg geru 
žmonių. iK-^i^.'iiliiifiii nei dar 
Ihi. nei pinigų *,ivo Igižiiyėio.* 
palaikymui. lai gulima tikėtu*,*. 
I’ad -umnny imi- įvykdins.

Praeivis.

Penktadienis, lapkr. 14 
šv. Juozapatas, arcivvik. 

šeitadienis, lapkr. 15 
šv. Gertrūda. Leopoldas.

I 
d.

d..

Iš WEST SIDE.

Aušros Vartų luižnyėia \V«**t 
Sidėjo šiais nietais gražiai pa- 
si puošė; išlauk., šaliuatvė tapo 
tiKilelinis apsodinta, jarda* 
Žogreliai* aplvt-iia*. bažuy 
«’i<m vidus, altoriai nttiaiijiiiti ir, 
papuošti, vietoji- garinių Ital-l 
eini čirškiančių lianipų. Įvesta 
elektros Aviesn: žodžiu sakant, 
kaip tn* ta Itažtiyčin. Ibtliar ma
lonu bažnyčion im-iti ir pa*i ! 
inel*ti. Mokykla pilna vaikų.* 
nrti 4tat. Visi iiž-imoka uz mok 
xlų ir knyga*. Iteginuii uestsi j 
dievini supralo. kaip parapiji-Į 
nė mokykla naudinga yra. nes 
nuteikia vaikam* tikrą apšvie 
tų. išlavina būdą, s.rtipriiia 
valią prie geru ir jauna* vaikų 
širdeles |iakelia prie Dievo, nuo 
Kurio vi*o|;ia laimė ir palaitii:i 
paeiim. Kadangi vaikai, lan
kantieji katalikiška.* mokyklas, i 
artinasi tankiai prie šv. Nakra 
inentų. syki ar du i ntėiiesj. tai 
Dievas gausiai apipila jims sa
vo liialonėitiis ir tie vaikeliai 
augti nuga <|«ny Im'*m>. Todėl di
delė gariu* U'estsidieėintita. kad 
jie supranta tokių mokyklų 
naudi ilgumą ir į ja- leidžia sa 
vo vaikus.

Ih-leį Įvairių kilusių nešusi* 
jinitimų. Aušroj Vaitų pampi 
ja turi daug kėlų: todėl, kad 
skola* siiiiut/.inli. jau pra. iiai-* 
metais par.-tpijetiV: .•usirinki 
me pakėlė metini mokesti iš ti 
<lo|. ant S <|o|. Kaikitrie laivo 
(nešę lu ir 12 dol.. Imt paliko 
tolesnio*.) laikui, šiai* metais. 
Im*uIm*jo.kuomet kilosi* parapi
jose kelia m*.k.**ėiiis iki 12 *l*> 
lierių. nepasiliks užpakalyje ir 
vesi -idiiH-iai. I labai* darbiniu 
kas ima |tėde* p<» luu. 12” ir l.»u 
Į mėnesį, tai kas tni yra p<> vie- 
iią tlolierj paskirti Di< v*, g:.r!, 
ir liažiiy rios r* il.alams. Jei žy 
dai skirdavo d«**imtą dali sav.. 
jK*liio Dievo gaiKi |«agal Mo 
zės įsakymų, tai tim labinus 
hi**s. krikščiony-, inrinn* pildy
ti penktąjį Ba/uyčii • pi i . ty
mą: dešimtinę Bažuy •'ini 
duoti.

Dabar pra*i*leda ks 
A itai ••» \ art *i į *.<. •' p. »< t .i. • 
j<* ir žada we.*t.-idi<*čiai davnry 
ti iki jH*nkių tukstančių. Ka-j

LAIŠKAS Iš PARYŽIAUS

♦
1
t

< b-t lii:>m;«.ji ;
šiuomi turiu už. guria* pra

nešti. kad jtlsų Ini.-ką iš rugpjtl 
iėiu 19 d.. .*. lo.. kartu .-ii čekiu 
I fra. I.i«*l'tv«»s I leli gncijn..
I’aryžinj** p!n::tnii:!;<i p. \‘ald<* 
n<aro verdą gant« ir pa/yin*’*to 
ji • utim Im |K*r.lii<>tn IJ«*ttiv«>< 
valdžiai.

i.ieillt 
zittjc .mivii valdžius vardu nuo- 
širdžiai dėkoja vi*b*tn> ln* • 
liauis aiikiitiijaiii* už gausią |ia 
gcli«i ir tikimi, jog broliai li«*- 
inviai u’ jurų, gilini ai iau/.da- 
im >;*v.. tėvynė* vargu • l**i rei
kalus i. bdin'i rėpta ją .*avu 
giiil.*>«mii> aukot; i.* ir pnd«'.- jai 
iškovoti pilnų n prikltiii-om J*, 
ir httaVę.

M< l«l iu priniiti gilio.* pagar

Delvgnei j.| Pu t y.

Im* |tart*iškiitg/.
J. Bielskus.
I>'de^n<*ij<i> Ka*iniak:ta.

INDOMUS VAKARAS.

t

Nedeliuj. lapkričio t<> • !.. Stos.l 
li.dl svetainėje Ihi- iii. lomu* tako 
ra*. L. ličių 34. kp. ątlistai-mėgė- 
.'*'■ •.aidin* irijų akių dramą Si- 

, biro Žvaigždę, ši drama atiaiilina 
lietuvių ram įnikai* ištremiu Šilu 
rali. g» leninių.

Aleliu,* ir rnielilikill bolonini 
I •• • 1 ’ * *lietuviu* kviečiame atsilankyti ir 
pamatyti šią dramą

ii n*

KEISTUTIS ANTRA SYKI 
SCENOJE.

svetainę, t. y. utaminkui* ir |o*tn.v- j 
ėiomis. dirbli-iM*rti svislerius. |ian- 
••nikus ir kitus daiktus Lietuvos ka
reiviams. Sekančios y palos purižu- 
dėjo pudiriiti, kuri ką galės: I). Au- 1 
kieiiė, <». Ibiiaitienė. J. Čepaitė. O.' 
Trakšelaitė. V. Gečienė. O. Gečaitė. 
N. Sukaitė. M. Petruševičienė, M.

tnip- Nikšienė. P. Jotiikailė. E. Aedvidai-

H 
» 
I 

ir • A’yėio" n*duk<*i-' lė. Z. Jurgitieiutė. A. Lauriudutitė. U 
P.. Tol vaišu i te. J. Lukuuet ič-aitč.

..................... K 
i
Ii
* 
4

Didelis Koncertas!
publikos su*ikii:išimo prie 

lo |ž.*lllg<»s Zi'llIJcIiltM

pcukl. li *'• *l;,l:i r,»</*• >« «/. Ims
Į ■•.•m- d* I f"/*^»" *" *^*

|i.il,.ii- j.iti yra ..t*|tąii/<linti ir 
it» jm.ii i.i.uji jžiintr*.* žeiik- 

|e|i;u. I .ei*1 imi. kad kiekt i**l**'S iš- 
.■ink*!** Hitaipirl.tu.lc.id išv<*ngil* .Ii- 
■i.li.>

l.n.g.*! 
gnliiiin galui |m< kp. pirm..

• |)|*.1<IV<.

j«Hr.
Vi-.» L Vyčių t Ii. Ap*kričio s"btf k.j.mijvs diduni.. išrudo. k«d 

ku..p** *•'•»“* n* |nrd(h*1us. ĮŽ*nig..< tai d«r maža, skaičius moterų pari- 
‘ i. dar prieš žadėjo veikti naudingą darbą. Reik- J 

*• •• tų visoms moterims ir mergaitėm* ; 
imties to darbo. Dirlikune dėl L. 
liaud. Kryžiaus, kuris šelpia nnis 
l.roli ii s. kovojančias už mus laisvę. ■ 
X«*gnilėkinn* fH»rą vukarų pašvęsti, 
imu durimi. Siūlų mezgimui bus 
pri«ctatyta. sulig reikalo, taip-gi ir 
viri Įrankiui. Niekos nekainuos 
toms, kuri.* nori-s ką numegzti, tik ;

; t<*atsilank<. poskirtuoNe vakaruose.
i J. igu kuri nemoka tokių <larbų. tu- 

rė* progą išmokti. Bu* keletas to- 
kių. kurio* mokins to viso.

j Tat į dariai. į duriai visos, ku- 
' ries lik gali. Ltlijtt.

,, nkleliu* turi sugrąžinli. «! 
vakarą. K*miirijos nariui. p. I*. Vn- 
į-ahtlini. «-*•• IMh s,-« ^'liieago.
III.

PRANEŠIMAS.

Sii<iiiei'ijimo Ameriko* l.icfii- 
m*i Kareivių Iš Lo|.mij«« kuopt* 
tidritikima* Įvyk* |H-fnyčioj. I:ip- 

i.ričio I I d.. 1919 m 7:30 vai. va- 
k;»:v. K. Šimaičio *v.'t:iinėj<*. prie 
I* t.r. e:ilv<’-* ir l'nioii avė.

Viri nariai ii.ul.uiėkile Imtina: 
ul»iboikyli. ne* nirime dnUg tvnr- 
bių n*ik:d»i 
• ln 'iv'i*

-LIETUVOS VYČIŲ 16-tos KUOPOS-
NEDEUOJ, LAPKR.-NOV. 16, 1919

IV. JURGIO PARAP. SALĖJ Prie 32 PI ir Anburn Avė.

Pradžia 7 vaL vakare.

Galiu užtikrinti, kad bus vienas iš puikiausiu koncertu nes dalyvaus choras “Muzi- 
kališka Dramatiška Kanklių Draugija ir gabiausi lietuvių artistai bei solistai; kaip tai: 
J. Ramanauskas, J. Kudirka, M. Janušauskiene ir 0. Pociene. Užtaigi neabejoju, kad 
šių artistu verpanti balsai užžavės tamistu jausmus ir išsinešite labai malonius įspū
džius iš šio koncerto. Kviečia nuoširdžiai visus Rengia* Komisija.

It TOWN OF LAKE. PrartM* tyriai 
k Vnl.

— M

1
I
I

I 
u

I

J

L Vyčių 13 kp. laikė vuririn- 
kinui lapkričio 5 d. Atsilankė 
gntm skaitlingas burrlis narių. 
Kuopos n-iknbii svarstyto kaip 
ir visuomet. Įteikiu |«asi- 
džiaugti iš užvestosios pavyx-, 
dingos tvarkos—tai susirinki-į 
nm atidnryiuas sulyg nutarinm' 
lygiai S vnlandą. Butų genu 

'kad musų pirmininkas tos tvar
kos nels*|ialeistų iš rankų.

Pabaigoje apkalltėta rengia- • 
auta vakaras, kuris įvyks trruo- į 
džio 7 *1.. Srliiml Hali st'etainė- 
j‘‘-

I žilarius Mi*irinkinuĮ, prasi
dėjo dėliotai. Vedėjutit jų yra 
moksleivis, p. Klikas. ŠĮ karią 
diskusuota: “Ar Amerikos lie-j 
tuvių augęs jaunimas iš-tau- 

Jurgiu pnnipiju*. kvierismi mi- PIRKITE LIETUVOJ VAI- lės.

DIEVO APV. PAR.SVET.’**—c -
l*rir ir l'nioa Om.

IS

Atsiveskite ir savi 

A’. I a •»:»*, rast.

TOWN OF LAKE.
KATALIKŲ VIENYBES

REIKALAIS.

Subatoj, Lapkr.-Nov. 15,1919
Katalikų Vienybės 1 Sk. Rengia Vakarą

Pranešimas.

šjiHMiii pranešu visom*. kernai 
unite role* Veikalo ‘"Juodoji Šile- 

vtė.” •-•d mabmėtumėt susirinki i 
i ncd.'liu vakaru. 7 vnl.. ši. Kry- 
Ž.,. •* lui.A’iytilH je svetainėje. III** 
jm, 'iu** .i';tra repelieijn. I'irmoj** 
e. * '.!*,.i •* *viwm buvo susiėjusios. 
I. t i M-kanėią meldžiam Imtinai 

atribuikyii. //<i

IŠ BRIDGEPORTO.

\ . i. kiit’ie <Iiirbąvartės Katalikų, 
Spitibto* Savaitėj !!•!* metui*, prie 
ftr. •* *
-iriiikli lapkričio 15 d.. 1919 iii.. X 
v.d. vakare Į šv. Jurgiu svetainę, 
.i ii .mirų lubų. Su. II. Kurie gv. 
v* i.at kilu*** parapijų**, prastam* 

(taipgi atvažiuoti. įteiki** pasitarti 
apie pinigu*, kurių dar yni likę 
i*.'«u |5. Neįvykus Huririnkimiii. aš 
i i<>* pinigu* turėsiu pasiųsti L. lt. 
K.

Paskelbime l«. lt. Katalikų Vic- 
iivIm'** Seimo " Draugo“ uum. 263. 
lapkričio 7 d.. ■>. nt.. |**r neapsižiū
rėjimą Įvyko klaida meluose. Pu
škeli »t n. kad Neimą* bu* gruodžio 17. 
|n ir 1'1 dd.. 1920 m., kuomet turė
jo Imti, kad mtkim Imu grumlžio 
17. 18 ir 19 <••!.. 1919 m., vakarai*. 
Dievu Apveizd*,* parap. svetainėj, 
t 'liieiiKo. III. Tikiu, knd viri pate- 
lity* šį klaidos pataisymą.

Kat. Vienybės Centro ražt.
Pr. Zdankus. 

1447 So. 50th Avė..
Cicero, III.

Liet. Vyčių 
4ta Kuopa

PI'StNTVm 4 VHk*«w MuUkaUSM l»r««M

uSUQR|žOn
LIETUVOS R. KRYŽIAUS NAUDAI.

=

PRANEŠIMAS!
šėrimnkams Liberty Land & Inveatment Co.

niioiiiI JuitiK |.run<*A,.uir. kad iu<*ilni« auntrlakimaa Aėrinlnką 
1.1 BEI IT V MX|» « IXVI:kTMEXT Po. |v>k« l-.pkn.1o <Nur.) SI 
dlenn 1»1 f» k-tu valanda Vakare, klildoa KvrtalaėJ IISH-SHS H. Hal- 
kted. XI. i'hleaKo. III TlkMą KuVtniMl raporto nuo vuldybon. Išrinki
mui li.rcki.wii) nl. in.intloiio uietuiii. Ir utl.klii.ui lokiu bUnio, koki* 
p.iNirodya mkulinuu utllktl Aianie aualrlnkimr.

VUioiiia wr.nink.uui. buvo .kaluntln*-ti >|>utiAkl InIMcni «u utkvXI. 
tuu dalyvauti iiun-tuiiie Mitrinkime, bet nrkurie laikkal aurritu ul- 
■ul-paėlu oerurudo. Todėl meIdkiMiiir vmų ty kuriu |M*raik«*lėt«* kitur 
gyventi, l.riduoti timjaua auVn udrcaua | kor|M>rariJoi> ofini. Talf>-gl 
no|.uiui<Mcit<* dul>v«uti aM vlrAiulm’to aurtrinkiiim.

Ku imgnriui

LIBERTY LAND & INVESTMENT C0.,
Per J. SINKUS, soc.

"I>uii<l<»> draugijos <'filtrui.

Kazimieras Būras.

It TOWN OF LAKE.

Lapkričio .10 d., t. y. pirmą (lede
lių Advento. AVest Side Alldito- 
riuni. prie So. Ta.'lor Si. ir ltiiriin* 
Au. (imt trečių lubų), Lietuvos 
Vyėių < liieiigiHi Apskričio artistai- 

!mėgėjai antrų kartų vaidina |>enkių 
..ktų istorinę tragediją Keisi utis.

Kii* ta v« įkalą matė praeitai* me
tai'. Vaidinant didmiesčio teatre, 
tu* I**- alsjom-s. ateis antrą *ykj— 
j m paskutinį- pn*ig< rėii.

si veikalu buvo sutarta antrą 
i i.iidiii i rugsėjo *JI <1 *.

Hali svetainėje. Buvo
*|iauz<liiiti ir pardavinėjami Įžan
gų* ženkleliai (tikittai). Teėiau. su- 
sidariu* tūlom* aplinkybė m*, vai- 
lininis* tapo nukelta* j lapkričio rinkiiuan ir vi*o* griebė*! už įlarbn. 

|10 d Ka* turi nusipirkęs Įžangos Nutarta du sykiu savaitėj susieiti i

S V -

III . 
at-

šilą kutulį i ją yrn luluii veikli. 
,vpuč (eiklios motery*. Kn* veikiu. 

k.-iM m*, liet motery* ini pirmutinės.
šini lapkričio II d., šv. Kryžiaus 

b.įžny tinėje Kvętaiuėje pa rup i jo* 
.motery* turėjo susirinkimą. Mat ir 

jom* skumbi širdį miitant, kaip inu 
'su broliai Lietuvoje guldo galva* 
' už tėvynė* laisvę.

Jau šalta žiema artinasi, n* įka
lu.2-i šiltesnių apdant. Kickvicnum 

'iš mu*ų reikią šiltų drabužių, bet 
dar lubjaus kareiviam*.

I’ l* M. 1‘n-ii.uitė ir Skinderienr
• lai l*:ntją*i molei ų tarpe, kad ko- j 
•biugiausia pritraukti moterių, ku-
• ■” k i' ta ;ui*i<larbu<rti dėl Itau- 
do .i.jo K i i. mu*.

Nemaža* būreli* atsilankė susi-

*

Lietuviu Laivas

LITHUAN1AN SALES CORPORATION

120 Tremont St., Boston, Mm*.

Gryni kaip saules spinduliai— 
lengvučiai kaip deivė* įiednakai. 
Ar esį jų ragavę*! Jie laimi trapu*’ 
lėliai gražiai ir švariai sudėti gražiuose 

I inkeliuose.
Me* padirbame juos iš geriausių dalykų 

kad |iudėjux ant stalo net gražų pasižiūrėti.

Paklausk savo Groceminko

SAWYER BISCUIT COMPANY

Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d.

Kurie dar norite pasiųati Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojau* siųskite, žemiau paduotu adresu:

Pristatymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių 
pamokėta už. persiuntimų bokso 2 pėdų ilgio, pėdų 
pločio ir iy£ pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mų ,l»et ir už apdraudę ir pristatymų ii Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvos.

Platesnių informacijų galima gauti pas:
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