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Suv. Valstijos Perspėja 
Meksiką

Dėl anglių pritruldmo už 
daromos dirbtuvės

MEKSIKA TURI P ALI U 0 
SUOTI JENKINSĄ.

TRŪKSTA ANGLIŲ; URDA 
ROMOS DIRBTUVES.

Tūkstančiai darbįninkų 
tenka darbo.

PADEREMBKIO VALDAU 
VOS LAK

J

META1-V0L IV. Na. 275

MCADOO RAGINA PRIE 
K0MPR0MI80.

SUŠAUKIAMA NAUJA IM- 
DUSTUHNE KON

FERENCIJA.
Kablegramos iš Paryžiaus

Varžavoje

Paryžiui, lnpkr. 21. — Čia 
gauta oficijalių žiniii. jog len
kų valdžia, kuriąi vadovauja 
PadereM’ski, vos-ne-vos |»asilai- 
ko. Ir netolimas tas laikas, 
kuomet ji turės pilnai sugriu- 
ti.

Pa<h*reivskio vedniuą valdžią 
palietė smarkus krizių. Nei vie
na partija jos ne|>areiiiin. Kri
zių Įiakilo iš agrarinių reformų 
klausimo; Sorijaliataniu pa
vyko snvo pUM*n |>at raukt i liau
dies atstovuu. šiandie sorija
listai su liaudimi griežtai prie
šinasi visokioms vahlži<»s suina- 
nytoms reformoms.

I*o nesutikimų agrariniam 
klausime (inkilo naujas, suma 
nius nuiistui ir kitokia* refor
mas. Tų visų sumanymų nie
kas nenori (taretnti.

Emonėi krintu gatvėse.
Seniau lenkai Padereaukį 

gerbė. Šiandie kiekvienam žin
gsnyj jį kritikuoja. Sako, jin 
|M*nlnug klausąs svetimų šalių 
imtarejų, kurių |mtariinai ne
tinkami Ivilkijos vieš|intijai. 
Toji kritika daugina vaklžiai 
priešininkus.

Hiaislie la*nkijoj siaučia žie
ma. Iš tos šalie* atkeliavusieji 
žmonės sako, jog ten teni|>rrn- 
tura siekia 15 laipsnių 
žemiau •’ aem. Varšuvos 

gatvėse krinta žmonė- 
nu,, luulo ir šalčiu. Bulvės 
ir kitoks maistas visur naiki- 
nasi dcl stokos trans|M>rto. Ix*n 
kai kareiviai kares frontuose 
a|ieitaisę vienais ukuduriais. 
Anglių stovis daugiau kaip n|»- 

, • verktinas.
f

Valdžia už tai visa kaltina
ma. Atrodo. j«»g griuvu-) 1*n<l<‘- 
reivskio valdžiai, šalyje* (lakei*

ne-

Visoj šalyj anglių išteklius 
nuolat mažėja ir šiandie jau 
imama uždaryti daugeli* dirb-

Chicagos apskričio kuro ko- 
mitrins painformuotas, jog to
mis dienomis Bus uždarytos 
kelios didelės ir visa eilė ma* 
žosmų dirbtuvių. jei kuo vei
kiau* iškur-nors nebus prista
tyta anglių.*

Bet iš kur bu* pristatyta, 
jei visur jų tniksta, jei visur 
Imigiatnns išteklius. jei angle- 
kasiai atsisako gryžti darban.

Komitetas pažymi, jog Clii- 
cagai anglių užteksiu 20-čiai 
dienų, jei anglių padalinimas

i i

Waahin<tMa, lapkr. 21. —
Suv. Valstijų vyriausybė la
imi rimtu tonu pranešė Meksi
ko* valdžiai, kad jei toji ir to- tuvių, 
liaus |sTwkios JiMikiiisii. tuo
met susilauk* nesmagumų.

Willinin O. Jutikins, konsii- 
liaris Suv. Valstijų agentu.* 
mieste ]*m*bl<». Meksikoj, pirm 
kelių savaičių buvo juigrobta- 
m<*ksikonų plėšikų ir už jj bu 
vo imreikulnuta $15(1.1100 išpir
kimo.

Ihdis reikalaujamų pinigit 
pk*šikains išmokėta, gi kita 
<lalis (uižadėta ji«*ms išmokei i 
dalimis. Plėšikai -Jenkiusą |ni- 
JiiMuavo s|mlių 26 <lieną.

Po to tuojaus Meksikos vai-!*u atsi<k-jimu bus kontroliuo- 
džia suareštavo ne tik jj potįj įamaa.* 
J«*nkinsą. bet ir jo tumu* ir; dart<>
liaus darbininkus. Jenkin* bu-1 *
vo intartas. jog jis buvęs šuo- , Ateinantį sekmadienį miv- 
kalbyje su plėšikais. ka<l , stelvj Argo uždaroma Coni 
]*e!nyti išperkamais pinigais. jProducts Co. dirbtuvė. 2/MM:

K n v. Valstijų ainlmscdos jtiarbininkų palieka be darlsi.
Meksikoje vahlininkai t*ėinu*j Tos pačios komjianijos dirb- 
paridarbaio J<nkin<ų* paliuo-; Lnė mieste Pekin. III., jau nz 
.-•loti iš kalėjinm. Jis laivo’p*i- dai vla. 
liuostiotas ir už k<*lių dienų iš-1 Ryloj Ims už-laryta Allon j 
naujo rut.rt-šlimtas. , Brick Co. ir kitos ilirbluvės. i

Jeakins serga. Jis tvirtina.; Anglių stoka, sakoma, tuo-!K*l'’**^ *wlilmliai gaivalai. Te- 

,įog Meksikos ’ 
pinu jo likimu, kaip neslrupi 
no kituoinet jo išpirkimu iš anot pranešimo, anglių turin- 
nvlnisvės. Ciirranzos valdže*. 
prasimaninsi inlarimiis.
Imt. nori sukelti nesutikimus 
Meksikos su Kiiv. Valsti.įoii:is.

f*uv. Valstijų vyriausyliė 
diplomatiniu kelin dabar pa
reikalavo Jenkiusą tuojau s pa- 
liunaiKiti iš pliehlo klllėjilio, 
arba susilaukti bl<«gesnių pa
sekmių.

Prasidės gruodžio 1 Wash 
batone.

Washin<tm. lapkr. 21. — 
PreKulenlaa AVilsouas vakar 
imrinko nauju- atstovus nau
jini i m įlįst riji nė n kiiniereiui- 
jon, kuri prašalėsianti čia gruo 
džio 1.

Atstovais pn>ki rta 17 žmo
nių. inėiiius tSriaiisvIs’-s valdi- 
įlinkus, verteitius (biznieriusI. 
luivusius kabifieto narius, bu- i 
vusius gulirrnpturiiis ir kitus, 
ftita konferearija užims vietą 
kituoinet nepavykusios naeijo- 
nalės iiMlustrijinės koufereiiei-i 
jos.

Visiems 17 -kai IMiriuktų at
stovų prezidentas |«sinntė 
pakvietimu*. 1
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LATVIAI PAJtMR MIESTĄ 

NUO VOKBdlŲ-RUSŲ.
Tlj.4t

Labai blogai — sako Taft.

I Ncw York, lapkr. 21. \-
I pie senatu liepai\ irl inimą t:ii- 
> kos sutarties buvi’s pinigy'm 
, si-kndorius Mc-Adoo imsaki*: 
| ** Balnu* abidvi |mrtiji sena
me turėtų Įsidaryti kompro
misą ir turėtų kaip nors ap
saugoti taikos sutartį ir 
rią tautų sąjungą.

‘*Tai butų diilelis 
jei tautų sąjunga 
griūti.

Buvęs S. Valstijų preziden
tas Taft ]iasakė:

“Ijihai blogai. Aš jiagei- 
davan. kad sutartis butų |iat- 
virtinta l>e atmainų. Aš nesu 
šalininkas |>asargų ir sutarti* 
turėtų pasilikti savo originale’

- - - i

I
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D’ ANNUNZIO NEPASITEN 

KINĄ SAVO VEIKIMU

Sako, noris užpulti Spalato.

>•
! Sjialių 2!» d. Lietuvos atsto- 
|va- Vatikane kun. Nnrijaus- 
l;a- guvu aiidirm-iją jais Kven- 

' |tąjį Tėvą. Nvenlasis Tėvas in- 
Įdomavo Liet u vo- stovia, da- 

-mtP'-i-.Il,,”,',“'i •*“' valstylM*-* pripn- 
liirėluj'*“ •'-J*’dikiais -u kni-

i luinais, vpm’ lenkais. 
Jut.-tovas. atsakydamas 
•niinėtus klauriiiiiis |Hižvim*jo 
[apie snntikių siinkenyls* su 
: lenkais, šventasis Tėvas iš
reiškė geruosius velijimus 
kaip Lietuvos ateičiai, taip 
jos atstovų pasekmingam dnr-1 
bui. Musų atstovas kardino
lui Gnsparri imlavė notą su 
dokumentais. |uili<*ėinnčinis • 
lenkų darlm* Seinų -<*minari- i 
j"**-

Musų
• • • 
į virs-

IT.
I.ieluvo* misija, 

•lolia- \ ileišis, 
mini-teris. Po* 

, buvęs karė* 
p-lė Babickai- 
Paryžiun. Mi- 
Amerikon ko- 

ir finansiniais 
Paryžiuje anicriko- 

konsiilis atsisakė viai-

S|N*rijalė 
kurion iiirina: 
buvęs finansų 

■vilas Zadvikis.
ininisleris. ir 
tė. atkeliavo 
sija pasiųsta 
mercijiniais i 
reikalais.
niškas
junti jo> paspirtus. Amerikos 

' amini sodos nuomone, lietuviš
ki |Nis|Mirtai negali bul vhd- 

Jnojami. n<*s Lietuva nepripa
žinta. Tuo reikalu konsnl’S 
mušė kablegramą valstybė* 
de|iartam<*n1ui. klnnzdanias, 
nurodymų. Kitam atsitikime 
imlengvinkite misijos įleidi
mą. Tos misijos narys Žilius 

jau iškeliavo lapkr. 13 gar
laiviu Savoie.

Londonu*, lapkr. 21. — lat
vių kariuomenė po žiauraus 
tnnšio užėmė Kuršo inie-tą 
Bausk, už 25 mylių pietrytun- 
*«> uis* Mintaujos.

Api<* tą žinių čia gavo rie
ji tos latvių (laaiuntinystė.

Ijitviams teko 
Iriai. |ialikti 
nuomonės.

latvių karitMunenė n]»link 
Mintaują (lažaiąriuoja.

didi-li gro-
ĮM^k. Avalovo ka-

Tiek uiitoinobilių |invogia 
šįmet tik vienam Grant parke, 
kur žmonės ntvAžiavę kiii-kit 
riain laikui palieka.

laidžia nešini- i jaus pnlies ir gyvulių skerdvk- žinoiai tvirtina. jog len-
, knip nes’rupi-Jas Chicugoje.' Skerdyklos. Ik**** hilšovi.;
.. i-Llami 11 ,ati«rlaia iaaa-aaa. kailis.

čios vos tik |M>rni anvnlrių. 
tur-; Iš Wa*liingtono pranešaimi.

jog iš tingleknsių atstovų su 
I o|ierntoriai* tarybų nieko gv- 

* ra nebus. Manoma, jog greitu 
laiku vyriausybė užims vi«n* 
minkštųjų anglių kasyklas.

T r visi sut inka nuomonėn.i*. 
.Įog anglekasių reikalavimai 

(peraugėti ir neišpildvtini.
■ - ■. ■____ _______________________ 'J""”!
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NĖRA TAIKOS TARYBŲ 
—SAKO ANGLIJA

Copenhegene bus dlskusuoja- 
ma tik nelalsvių reikale

Sutarta su bolševikais su 
simainyti Belaisviais

, t relę juostą tarpe Rusijos 
knimininių viešpatijų.

ir

Dorpatan, lapkr. 3K—Vakar 
vakare čia paskelbta, jog l’a- 

. baltijon viešpatijos ir Rusijos 
• bolševikai sutarę susimainyti 

nelaisviais ir imtiniais.

BOLŠEVIKAI ATIDUODA 
SAVO LAIVUS.

Londonas, lapkr. 21. —E.-to- 
uij-»s jūšiiin: uty •»< Londūb**
praneša, jog bolševikai pasi
rengę užstatyti savo karės lai
vu* Suomijos užlajoj, kripe 
gvarantiją taikai. Lygiai bal- 

♦ ševikai sutinka pravesti neit-

Kerelis, lapkr. 21. — Vakar 
pasilmigė Estonijos vyriausy- 
•s-s kriti s, kuomet nacijonnli* 
estų susirinkimas patvirtino 
naujų ininisterių kabinetų su 
premjeru Jaan Tonnison.

Kadangi bolševikai gnnh 
r.iid.ii grūmoja Er-tonijon i ti
lteliams, visos partijos sutiko 
bendrai darbnoties šalies rei
kalais ir duoti reikalingų savu 
vyriausybei paramų ir pagal* 
hn.

Copenha<en, lapkr. 20.—Bol- 
šėrikų atstovas Mažini Litvi- 
nov. kurs ria atkeliaus tari- 
Imsim su Anglijos atstovu O’- 
Gra<ly. tarsis tiktai apie |ia- 
linoaaviiiių Anglijos nrlaisvių. 
laikomų Rusijoje. Čia atke
liauti jis susivėlino. Neinami- 
ma. kad jis čia laitų pirm atei
nančio šeštadienio. IJtvinov 
yra Darpate.

Kavo keliu Anglijos atstovas 
atitaiso įvairias vietos spaudo* 
IMiskelbtas žinias apie galimas 
diskusijas taikos reikale. O’G- 
rady tvirtina, jog Anglija netu
rinti nei mažiausio |«siketini- 
ino su Imlšerikais tarties kito
kiais reikalais, išėmus nelais- 
vių klausimą.

Ir tie visi, katrie pažįsta 
Litvinovą ir jo pobodi, tvirti- 
"h, jog jis nekumnrt pirmuti
nis neprisiminsiąs npie taiką.

Danai bijot demonstracijų.

Čia tiek dnug kalbų sukelta 
apie tą konferenciją, jog Da- 
nijos žnmnės prisibijo kokio* 
nor* rūšies demonstracijų nt

Belgradas. lapkr. 21. — Iš 
Spalato pranešta, jog žino
mas italų lakuniis-karininka* 
norįs užpulti ir pasisavinti ir 
tą miestą.

Sakoma, 
(m si ketinę* 
tiiojaus |m> užėmimo Žara, 
kažkodėl to m’padaręs ir 
grįžęs algai j Kitime.

Tai p| ud pisakojama. 
jis norėjęs užatakuoli ir < 
negeri ją.

i. d'Annunzio buvęs 
užimti Npnlato 

liet
Stt-

VAIKŲ DARBININKŲ
2IUS NUSTATYTA 14 

METŲ.

AM

i
Į

CHICAGOJEte,sis?/cmXmsc01 ”
PRAŠALINTAS POLICIJOS

KAPITONAS.

Sakoma, kiti kapitonai busią 
teinami.

Miestelio žmonės nepatenkin
ti policija.

Berlynui, lnpkr. 21.—Para 
lyžiau> |ailiestas čia mirė A- 
dolph Groelier. mitru |>nrtij<M

; pirmininkas.

! kelinvus Isilševikų atstovui. Jei 
' tu liaiioė nuohit didės, galimas 
ilniktas. Danijos vyriausvliė

< lameikalaus. kad toji konfereii-, 
[rija įvyktų Bile knkinm Angli-: 
1 jo* karė* laive.
j Alui savaite vietos valdžia i 
čia suėmė ImiIm* likų kuojai? va-' 
dus. katrie finansavo savuosius1 
agitatorius, visoj vidujinėj Eit- i 
pupoj išsisklaidžiusiu*. Tie įš
ilai naudojosi klaust uut u ir imi- m 
sportais. Kai-kurie iš anų. tu- 'kunti vilna 
rlait, su tais pasportai? taikė
si keliauti Amerikon.

Tardymų keliu susekta, jog 
tarpe suimtųjų yra ir <li<lelių 
<ies)ieratų, su plačiais krimina
liniais rekordais.

Suprantama* daiktas, jog 
Danijos vyriausybė laimi nr|ia- 
tenkinta Litvinovą atkeliavi- 
mn.

)• Atkeliaus per Berlyną.

Vietos (Milicija tiesiog buvo 
nustebintn. kuomet gauta ži 
nių. jog bolševikų atstovą* Lit
vinai’ čia atkeliaus |mt Vokie 
tiją ir Berlyną. Nors apie tai, 
tikrų žiųių nėra, tečiaus tą- gn 
ii įvi kti.

Tad Dinijos policija iškalno 
šiandie sekioja visus svetimša
lius. atkeliaujančius iš užrukę 
žiu. ir su atsidėjimu patikrina 
jų kroh'ncijaliu* raštus.i

j Miestelyj Glenroc vieną pri- 
lvatini detektivų nužudė, kitą 
|uišovė |M»liciiMNMis Ismis 

jllMUrk. Jis teisinasi tuo, buk 
deteklivų nepažinęs, buk tie 

.mėginę išsitrenkti iš kišenių 
mivo revolverius. Tad jis. gin
damas save. į nežinomu jam 
detektil'u šovęs.

Miestelio gyventojai nepo- 
,tenkinti savąja |silicija. Per 
priviia- kelias savaites ten 
daug namų apiplėšta. Bet mie- 

* tolio |M»licija m-i vieno pik 
diidario nesiiėmiisi. Tilo liksiu 
buvo |wisiųsti privatiniai >lc « 
tektivai. Turimi, šitiem* buvo 

savo palvi- gaudyti plėšikus ir
•*< • • • • •» •piisHis žiuri putikrinti pačios miestelin pi»-

kelių dienų tardymų ei
ta mykus komisija |mga- 
atrndo kaltu Chicago-. 

kapitonų (reniu ir

Po 
vilos 
liaus 
JNilirijo'
prašalino jį iš tarnylms.

Komisijos pirmininkas Cof 
f>n pn<m*šė. jog su luotui dai 
ne viskm j«isiluiigė. X<- dnr

Japonija ir Indija — 12 metu. "P'“ |*>li<*ijos kapitonų bu 
«ią |iat raukti ii1»ikoiiiyl*-n. 
jei tik bu* galui -iirinkfa pri 
rodymų prieš ji;<»- už apšilo; 
dimu* tarnylmje.

Katrie !i<-pįl<|(i 
gų. kairė pro 
i visokį mieste atliekniiui pik
tą. tie visi eis lauk, salio ko 
misija* pirmininką*.

Kouiisija- pirmininkus iiu*»- 
moniiiujn. kad |ioli<*ijos ka| i- 
tonni 1 urėtų Imt |umuiinyti 

jaunesniais ir energingesniais 
vyrais.

kapitonas Croniti Chieaguje 
ptiliemonavo .*>2 metu. Po iš
tarmės paskelbimo jis pažy

mėjo. jog to tikėjęsis. Bet d:: 
bar neturį* nieko sakyti. Pir
miau- ji* pasitarsią- >u -avo 
advokatu. Ir už kokios savai
tė* jis tarsią* savo žodį apie 
fNilieijos stovį ir veikimą.

Ku buvusiu kapitonu Cro- 
nin sii-|M*ndiioti keli |M>lienio- 
nni Im- išklau-inėjiiini atei
nančią savaitę.

Waahington, lapkr. 21. - 
liiteruiteijonalėj darbo konf« 
Felicijoj aną dieną diskiist ol.. 
vaikų durių, klausimas.

Pasekmėje nutaria, idant 
visos |ui>:iulio viešpatijos už
draustų darbus vaikams, ne
turint iem- 14 metų amžinus. 
Vadinasi. 14 metų amžius tu
ri skaitytiem minimum amžius.

Tėčiu u s iš to nutarimo iš 
skirta Japonija. Indija ir ki
tos kelio* Rytų šalys. Tose Sa
lyno minimum amžius nustr 
tylas 12 metų.

Konferencija tolinus nutarė 
mjmvartofi 
kių darbų, 
motinystei.

moterių prie to- 
kglrir pakenkia 
Tu i p| m t dizinfe- 
ir plaukus, iš kn- 
vi-okir daiktai irrių dirbami 

nuo kurių dažninusia itžsikre 
cianui ‘įvairiomis ligomis.

PREZIDENTAS SPRĘS 
APIE “IMPERATOR”.

Waahington, lapkr. 21. — 
Garlaivio “Imperator’’ liki
mas prigulės nuo imties pre
zidento W i įsono nusprendi 
mo. To garlaivio reiknlnnjn 
Anglija.

ŠVEICARIJA PRISIDEDA 
PRIE TAUTŲ SA 

JUNGOS

Berne, lapkr. 21. — Šveica
rijos nacijonale taryha nubal
savo prisidėti prie tautų są
jungos. l’ž sąjungą buvo 124 
balsai, gi prieš 45.

Per astuonias diena* (nrylui 
t no klausimu vedė debatus.

lir i jo- pa-irlgimils. 
Vedami lyrinėjimni.

PASKELBTA PALENGVI
NIMŲ SALIUNININ- 

rate*
r ■ • •

Iš IVashinglono juirėjo įsa
kymą- f<*<|ernliniiis ngciitaiiiš 
nesielgti viliugingni norint |m<- 
tirti. nr saliiinininkui |wrdtHK 
da svaigalus žmonėm-, nr 
Ne* ijliugingu imsielgimu 
gauti faktui nvsiskiiitysią 
galinis liudijimais.

. I’rieš norėjimą susekti, 
saliunininkan kartais nepar
davinėja svaigalų, agentai' 
pinninii turi |uisisakyti. ka« 
jie |s*r vieni ir ko jie atėję. 
Ir tik (st to atlikti reikalingus 

j išklmisinėjiimis.

2UV0 GATVĖJE ARMIJOS
LEITENANTAS.

________ i Šiandie, lapkričio 21 d., 7 JO
Tie* .‘5!> gal. Micliigan gnt- vakare, p. J. Elias uve-

I
1

ne.
• • IF- 
le-

ar

TOWM OF LAKI.

Ties .1 _
vėjr >usidaužė du automobi
liu. Vienu automobiliu važia- Wood gatvių bui Rando 
vo armijos leitenantas R. R. u’jo Kryžiaus lietuvių želpė- 

j; jų skyriaus susirinkimas. Me!

tainėje. ant kampo 46 tos ir

Collins. vos tik parvykęs 
Silterijo*. -lis užmuštas.

Kitu automobiliu važiavo 
lletkovil/.. Mis. iielkoMltz. || 
Mark !x*vy. .»74O So. Park avė. 
ftoferavo R Sinitli. Sis snnn< 
luotas.

I/'itenanto Collinsn namai 
buvo Xcw Yoikc.

dėtame skaitlingai susirinkti. 
Valdyba

LAPKRIČIO 21 1919 M.

Chicago. — šiandie trupu* j 
šilčiau ir nepastovus oras; ga
li Imt lietaus; rytoj išdnlie.* 
delw>-iuota ir šalčiau.
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NUO ADMINISTRACIJOS.
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I

Bolševikįja.

I

I

< iavę 
Lietu-

Padekite Prancūzijos Belaisviams.

reiviams šelpti organizacijos. i 
Kaip Prancūzijos pareiviai

I'rmieuzi joje.’ Didelė 
y l’a iš Didžiosios 

karo ledais 
paimli vokiečių iš Rn-i- I

UKTVVię KAT.Vt.IUt ntEXR.VHTS 

“DRAUGAS”
Eiaa kaMta-ną lūKjnts ■imK-Hk-mIu'.

MIKAI.MtllAVOSi KA1M.V:
MiNBMi ............................................ Si.««
Mota Ne«v.......................................

I’rinunurala mokas! iAkaliio. tal
kus sknltnsl mm uMraAymn dlcTvs ne 
nuu N.mjų Mctii. Aė'iihi |>< i iiiiun)o 
atfreoi, visada reikia |>riMip>U ir sc-nas 
adresus. I'inluul perinusia siifsti IA|H-r- 
kant knusije nr eaprese “M»ne>- «»r- 
der" arba įdedant plniKUK | ngi»- 
truotą latfck*.

“Dn«[u” Publulua, C«. 
1SM W. 46th Si. Ckica,e, IU.

“DRAUGAS
UTSVAJIIAV DAILY IRIEM)

MMtabed D*Uy Eurpl Sundajra bjr
MUVGAS FVBL1KK1AG eo.. Ine., 
įeeu w. d«ib au iiiums*.

TERM8 OF bLBNCKnTIOM
Y e*r U&.OU

■ta Mobum.........................................ta.ee
Oerilij’a laimu* ................ ex.ee

At WEWK-KYAM1)S 2c A <X)PY
Atoillntag rate* on •pplH-alion

kad Rusijos bolševikai moka mušimas nukreipia visuome- 
platinti pražūties pažiūras.' nes domų nuo jų kaltybės, o 
Jie perka neangliškus laikrąš- pakreipia širdis prie jų ken
čiat Amerikoje, jie jiems su- tėjiiuo. Tokiu būdu bolševi- 
teikia pinigų ir nusamdo raš-, kai gali pigiai pelnyti uiuujau- 
tininkų. Amerikos politika' tų. 
apsunkina neangliškus lai k- 1
raičius. Bolševikiškieji, turė
dami paramos iš Rusijos, tų 
apsunkinimų nejaučiu. Apsun
kinimai lieka tik tiems ne- 
angliškienig laikraščiams, ku
rie kariauja su bolševizmu.

Kada 7 lapkričio lmv<> revi- 
sija Nvw» Yorko bolševikų 
buveinėje, tai policija suima- 
m uosius Itolševikus spardė ir 
mušė. Nesinori tikėti, kad tai 
butų tiesa. Kas nusikalsta tų 
turi bausti teisinas, o m* su- 
imančioji juos policija. Jug 
gali pasirodyti, kad suima
mieji yra nekalti. Tada jų 
mušimas butų netei.*yl»ė. o ne 
teisyliės |M»licija neturi daryt- 

Suimamų prasikaltėlių

Katiangi Aim-rikų ištiko lai 
kraštinės |M>|H*r«>s trukumo, tai 
ir mes esame piiversti |M*tny- 
ėitis ir suimtos iiiiimiriu* h-i.-ti 
tik keturių pusiupių. Tniipitidn- 
liti vietų, siima/.iiiuitie luiikurių
straipsnių raides, otsisiikėm**, 
nuo kaikui ių apgarsinimų. ( 
Gerbiamieji kores|H>ndenlai t<- ■ 
gu nepyksta ilgui nesulaukdami i 
atsĮiausdinant jų sliaip>niii>. 
Mes tikiiin-s, kml pirm |M»ros 
mėnesių tižsakytusi.- laikrašti 
nėn jM»|N*ros vagomis vis-gi at
eis už kokių <lešiiiiii<-s dienų. 
Taip Is-nt žada |sq»erų dirbtu
vė. Tada galėsime vėl toliau 
pildyti savo mistatytuosius 
pročius.

Visiems {lusauliu {ariitikų 
valdantiems asmenims yra 
daug gnhosakie mi ls«lševi- 
kuis. Jie Rusijoje yru duug 
stipresni už buvusį Kerenskio 
atskiestų socijalizmų ir uz 
Lvovo, Kodziankos mi Milių- 
kovu liberalizmų. Kolčako, 
Denikino ir Jmicniėo {iastan- 
goa įveikti Imlševikus Rusi
joje nepasisekė. Jų ilgai vuldė 
caras nesikluusihunus žmonių, 
jų tebcvaldo ir lariševikai ne
duodami žmonėms liuosai iš
sirinkti at-tovus į kuriamųjį 
beiuup Jiol.šcvizmo autokrati
ja labai panėši į caro auto I 
kratijų. Kaip ilgai laikėsi eu
ras Rusijoje, taip ilgai gali 
laikytis ir l>ulševizmas.

Pasauliu politikai norėtų < 
taikos, lw-t nežino kų daryti 
su Rusija. Jei jų {taliks Imi-! 
ševikiškų kuip yra, ir jei su 
ja padarys taikų tui ji pa
naudos dideles Rusijos jie- 
gas, kad Imlši-vizmų {trapia-1 
tintų kitur.

Tas platinimus guli pusi-' 
tekti. Bedieviju yra derlin
giausia bolševizmui dirva. Bc- 
dievijų jau nn<» senai platina 
didelė daugybė v iešpatijinių 
mokyklų beveik VISOM’ tauto
se, Ta pilį daro ir lai k ras Ii 
ja. lai gi vi oje Eunų»oje ir 
Amerikoje bolševizmui dina 
yra gerai išarta ir išakėtu.

LoI.m vikui m t,ugi ^»iti .a 
,vo sėklų j tų prirengtų dirvų. 

Aors Aim-rika ginasi nuo Ud 
ševikų v i.--or-:- *.......“1,:
rėš laiki, 
čiaus {m 
tčjc jvv

lis smarkiomis ku 
priemonėmis, te 
ie hinkrični savai

Bolševizmo jmvojų sunku 
bus {Nualinti, kol nepersiniai- 
nys |Nuotolio minčių dirva, kol 
prie apšvietos neprisidėk do
ra, kol nesustiprėN krikščio- 

i nijos skelbiamasis idealiz
mas. Nei ginklai, nei blokados 

Utolšcvizmo nepanaikjs.
Jeigu pasaulio diplomatai 

susiprastų išmintingai patiek
ti krikščionijai taip patogias 

[ {ilitiiiH* sulygtu, kaip neiš
mintingai patiekė Mlšcviz- 
mui. tai pavojus veikiai taptų 
{nualintas. Bet didieji musų 
laikų politikui vargsta sun
kioje protų vergijoje ir to 
vieno galimo, lengvai |m«laru- 
mo. teisingo, laisvo laido kovo
ti su Itolševizniu nesupranta.

|mijiiii kartu «u 2 kraiijitmais 
jau laivais, Gaila. kad laivai 

. nedaug žmonių teima.
Dar |m» kelias dešimtis lie

tuvių susitelkę Nancy-Menr 
the et Moselie:

(1) 23 Sect. C. O. A. Mili- 
tarė.

(2) 120 Reg. d'Artilleric 
105 Sect

(3) 156 Reg. d'Artilleric. 
liet iš čion lietuvius jau Ver- 
• Iiiii*:iii galionu.

Daug lietuvių dar yni tur
iu- lenkų Irgi jonų. Pasakoju, 
kad imi vakarį. kuomet lenkti 
generolas llaller'is vežėsi iš 
Prancūzijos 70 tuksiančių len
kų armijos. tai kartu su len
kais išsivežęs apie 12 tukstan 
čių lietuvių, kurie, žinoma.

! lenkams u>*mažui jnigelhėjo. 
'-Mat tumiiet lietuviai dar ne

Iki pusiau >|niliiii<i mene- 
>. 1919 m.. I*ar<-'viu Komisi 

j"j. prie Lietuvos Delegacijos. 
Prancūzijoje, yra siiregi-truo 
ta N92 <N(i Prūsų |i< tuviui 1 pu
rei vių. Plisti ibio!a “S. 
|uisUs. vieni iškeliavo 
voii. kiti ai yni pasilikę Pnui- 
ciiz’joj e.ibn nuvažiavo j kitas 
šalis.

Kaip įtikiu lū-tuvių krūva 
atsirado 
didžiuma 
l.i>‘il|VUS <.IIIO||ės, 
via i 
jos armijos. Jie buvo imslaty • 
ii diriiii įvairius dariai'- prie 
I'iniieiiz.ijo. palioiiėio. įteigi, 
joj. El/jtse. Lorrciu*. Pnreiny- 

|jc. Kuomet sumušti voki«*riiti 
[I91N m. pabaigoje lurėjo trau
ktis už liciiio, (ui Isdaisvių 
dauguma pasiliko tose t......
m- ir lėkti Prmicnzijai ir B,11un jo susiorganizavę mivo |ta 
gijui, kreiviams štdpti organizacijos.

Mažosios Lietuvos Itelaisviai 
yra tei;ę alijaiitanis (Prancū
zijai. Britanijai. Belgijai. Ilu- 
muilijai t iš vokiečių armijos. 
kaijMt tikri imliiiiai. Yra dar
(la»rreiie) įl

ipi i verstinų <
Iriuos vokiečiai 
Lictuvų Imvo išvarę į 
tijų darbų dirbti.

Rasta <lnr lietuvių 
! tiiiitaiieių Pniiicuz.ijos 
I nuošė (Nuloti i kitose). 
Isembiirge tni kelios dešimtys 
lietuvių darbininkų tiltu se- 

* nitui tenai dirbančiu. I r
I ‘raiicuzai liet u viams 

kyrė dvi koncentracijos 
ti:

(1) Verdun (Metue) Caser 
ne Jardin-Fontaine. Detache- 
inent Lituanien. ir

(2) Tours (9e Region); 
antrojoj renka Mažosios Lle 
lavos belaisvius.

Belgijos lietiniai siilclkti i 
Huthem-Fnrnes, Belgiąue. 

laorreno lietuviai susiorga
nizavę ir turi savo Komitetų. 
Nilvange, Lorraine, rue Cas 
tclnau, 15. - pirmininkas Na
vickas.

Liuksemburgo lietuviai lu
ti ir gi savu organiza<*ijų mie
šti -Esch sur Alzette. rue Ra --(iu! reikės 
dange 86. Salonikuose 
vin vra šiose dalvse:• • •

(1) Salonique. Grėce, 
507, Batall. Russe 19;

(2) I Batall. Russe. I conip. 
\ l/erijoje, Alrikoje. kelio

e i o-to e yru |hi keletą |i<». 
ilm ių.

Pram-iizijos lactuvių Ka 
Jrcivių būry.*. 143 žmonės, lai 
(kosi La Palhce Charente In 
for. France, C am p Lituanien. 
t y. tam |a>rle. kur kraujama 
nupirkti nuo 
kiniai Lietuva

I

I

«

' taip vadinamų 
darbininkų. kii- 

vuldy<laii<i 
Vokė*.

galėtų sugrįžti Lietuvon.
1 Tai priderėtų padaryt Pran- 
. elizijos valdžiai, het ji nelabai 
skubinasi. Jau du mėnesiu su- 
viršum ji koneentriioja lietu
vius Verdun'an ir Tours'an. 

Iln-t iki šiol (ik pusę durim te- 
atlikusi. Keliui du: ari m g<dž- 

ikeliu |ier Vokietijų arliu ju- 
1 romi s į Lie|mjų. Klai|M*<dų. 
Per Vokietijų iki šiol <lar ne- 
susitartu su vokiečiais. dilio- 

jinis-tik savo pinigais. Per Vo-

»r sve-
legijo j
Liuli-

' |ki<dijų su dideliu vargu sa»o 
" I pinigais galimu |a«rvažiuot. 

bet (nnt reikia turėt bent 150 
».. . .................... ...... . .I”1’“. frankų. (IN lapkričio. 1919. tat 

v,‘‘*. išnešė Amerikos pinigais

Sect.

Nlū.iiO-Draugo” lb*d. prie
rašas I.

į Gal pa-isek^ purgalM-nt keli 
šimtai lietuvių su nupirktais 

(lokomotyvais. Tas dalykus tu- 
"irėtų šiomis dienomis išsiaiš-
Ikinti. Ib*t ir tui tikros žinios 
nėra, štai jau vėl nelu-priima 

[li’h’gramų j Ib-rlynų. Vėl |m»-| 

llitikos komplikacijos. Vėl u- 
jlijmitui bijosi garvežius per 
\'oki«’tijų siųsti.

T’ikių Imdti dalykas |uirgrį- 
žimo Lietuvon ir iki šiol neišsi 
aiškinęs. Kada musų {lareiviai 
siigrįž tėviškėn, dar nežinia, 

ir žiemų Francu- 
zijuj žiemavot.

Na. kol kas belaisvius ir 
kareivius vnhl/.ia maitina, up 
• h-ngia. jei varo darban, tai 
kasdien 7*> santimus dumia. 
(T. y. tiupinį "milžinu kaip 9 
centus Amerikos pinigai 
“ Draugo * pi ierašii'.) 

(I’alunga bus).

I

ii ■ i—** «. ■ .itM/a

užsakymų n siuntinių*
INESIŲSKITE MUMS IKI 

MES PRANEŠIME•
Nurinktieji iki šiol Muminiai ir 

uŽNukynini yru boduojinti imt lai
vo. Malonėkite palaikyti pas navęs 
visus Muminiu*. kukiu* kas turite, 
rengiamu* arki prirengtu*. siųsti j 
l.icliivų fM-r iiiU'ii Itcndmvę iki turą 
pranešime |*-r šj l.iikraštj.

ržaakyinai ir ukrviH-li'-K aupluukę 
pu* niua taip akaitiingni, kud na-a 
n«n|H jome iH-i suženklinti ir kny 
tfoj.ua užnišyti. ir )*akvitavumis pa- 
siųiiti. nekurieiiH iš aiunlėjų. Tų 
pMilaryaiine dulmr la-kruudaini j 
laivų.

UTHUAN1AN AMERICAN 
TRADING 00MPANY 

680 Fifth Avunue.
New York Oity, M. Y.

Prisižiūrėkite Gerai Tą Antspaudą

KAISTUS, KURIE JUMS SIULOML

Visuomet Pirkite Tiktai Tikrus ir Žinomus Vaistus Saldainiu Formoje Partola Sau ir Savo 
Šeimynai.

Patarkite Navų Draugams ir Pažįstamiems.

Kaina Tikru Saldainiu Partola yra: Didele Dėžutė $1.00, 
Nešios dideles Dėžutės $5.<Mt

Ueiknlaujani l’nrtolos Rašykit Tik Tuo Adresu:

X*
BARGEHAS VYKŲ 

DRABUtlŲ.
Vyry ir Jauna Vaikiau padirMi 

ant orderio oiuUl Ir ovarkotal. bet 
BrutolAaukti; v- l'auatų modai 19 nuo 
•Z0.M iki HkM.

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
ainiai ir overketai *13 Iki SSkAd.

Vyrų Kalima pot&Mlr ausKiau. 
Valkų Kiutai |>v OŽM ir augSčlau.
Pirk mvo o» rrkatų dabar priat 

Riemų. kuomet l.ainae pakyla.
Man taippat t irime pilnų eile M- 

akut) ncAiotų itlutų ir overkotų nuo 
W.ka Ir ausčiau.

Kuli l*rr«a Tuaedo. Fruck *»iu- 
<»• ir it. »i«i<Mi r au<*<'iau.

Atdara ktekv>-nų vakarą Iki a 
vai. Nad«liouua iki • talandm. Ku.i 
batvmia vi a dirtių Iki !•• valandai.

S. G'IHDOI.
III. b. Hal-lrd S*.. <1rl.aC... Iii

|.lei£ta IMU.

Partoso Aptieka
ISO Secnad Aveaue, New York, N. T.

\ ienatiue Dirbtuve Tikru* Parterius.*

Gyventojams New Yorko ir apylenkes Parloso Aptiek* yra atidaryta iiokfomia dienomis 
nuo 8 ryto iki 7 vakaro, nedėliotais nuo 8 ryto ?ki 2 valandai po pieta

Amerikos pir- 
armijai. Jų 

im a/.iuA- lai v*

Žemdirbystės lX*partamen- 
tas Amerikoje dabar balnio i: 
rasti pigių ir pasekmingu 
vaistų pnes vabalus, amuiu> 
ir kiriuėluites. naikinančiu* 
<l«ilžoles Ih'I vaisius.

IcascmUi A k v

J*

tfoj.ua


lapkričio b d. L. Darbininkų Sij- 
jungos 13 kuopa buvo surengus Imi-

f
pa-

PHILADELPHIA, PA.

i

t

X

CHICAGO HEIGHTS.

REIKALAUJA.REIKALAUJA

VAIKAI
*

N E KG INOS IK N>'TEI:IH
Iii iki 1S jurtų.

1 ŪKIME

|MI 
IK*

•niči.Į tėvas. gerb. kliu. d. J. Kauta* 
uip.iku imalai t Kamiu ii* pašvvu-

ERNEST WEINER 
ORY 0000$

1800 W. 47th kamp. Wood Su
Mm duodam* dvigubas štampu.

Katv< mis ir Sul«tom>*
DidUiamo piuuriakmi* gsuur.iai. I

▼lanki* tuatarljolal. vaikam, drabu 
ilsi. sicbc* ir jaksite.

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

«1S W. MnrAct Mr. 
fotui iUr. reuiin.

i i.MMioa ligi.mi*. Kilnia nuo 
Nuo k iki l« vaL r>to 
Nuo I Iki 3 vai i*v pietų 
Nuo 4 iki b vai lakiire

-------------------- -------------- t

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tolcloaa* ltcKlnl«r STS4 

GYDO VISOKIAS UOM

Kampa* W. t k-to* gatvk*

Trl*l*M*

Dr. P. P. ZAL 
DeniisUs 
. Mlclilgnn. 
r*.h—u. iil 

caiakuos: » iiu s ,»*•*».
,c;-3;-OfX4-4444t4tf*tt<«CM4a

>

t

i

$

t

$

GBAND RAPIDfl, MICH. ■ koa bau surinktos, lira paskirta ko* 
------------- \ |misija ii dviejų, būtent: P. Kini* 

Jau buvo pas mus viskas aptilę kienės ir P. Aemiauskienėa rinkti 
' aukas iki namus.

Reikia priminti, kml netik Dr. A. 
Rutkausium užimančiai kalbėjo apie 
Lirtuios reikalus, bet ir jo raitelis. 
Antanas, rudos, tik 4 metų, gražiai 
ir drųsiai jiadcklctuavo eiles, už kų 
puldika narnai paratavo rankomis.

Kaip girdėjau, vaiky vakaras ža
du būt tuoj po Kalėdų.

Impkrieio 23 d. virtiniai L. Vy
čiai važiuoja j Jlarvry raltmti teat
rų tėt.Į kietos (mrapijos naudai.

Lupi ririo 30 d. čiuiiaitiiivj lietu
vių Imžiivėioj bus 40 valandų atlai- 
dai. Tikimasi, kad netik vietiniai 
lietuviai naudusis tais atlenlais, liet 
ir llarvcy la-i Stegvr lietuviai at
vyks j las pamaldas.

Jau ilgas laikas kaip V. J šne
kiu.iė M*rg;i. Kol meilui buvo pum 
žymiai daritaitmi lužuiėnai ir tau
tos reikaluiMr. Duok Dieve, kad |ia- 
svcikaty. mu. ls* šliejo, ir vėl <lar- 
liuutuott toj-.* dirvoje. l'ujKirlu.

ir nesigirdėjo jokio veikimo tarp 
lietuvių katalikų, nei tarpe raudo
nųjų. Bet praeitoj ncdėlioj. po pie
tų, kaip perkūnai trenkė j musų 
raudonųjų prakalbaa, kurias buvo 
sermgę Lietuvos Sūnūs. Kokie ten 
buvo kalbėtojai ir kas nurengė tas 
prakalbos , neteko sužinoti. Tiktai 
didžiausių gėdų |>adarė musų lie- 
tuvi&ai kolonijai svetimtaučių 
akyse. Pabaigus prakallma, pribuvo 
pulkas amerikoniškų kan-iiių. mi 
ginklais*, npstipo sorijnlmtij si<-1 įlipę 
ir pradėjo tupdinti susirinkusius j 
vežimus. Tas liuvo apie 5 vsl. |m 
pietų. Tūkstančiui žmonių šuliėgu 
pasižiuri-ti. Suėmė tiktai šešis asme
nis, nes kili kalis-tojai suskulsi pa
sislėpti. Detektyvai suimtus šerius 
išvežt* iš miesto už 10 mylių ir 
leido, įsakydami, kad į miestų 
begrįžtų.

Gėda iiiuiiik kud muaų vardų
aiaaviii" raudonieji gaivalai, pari- 
vadiudami Lietuvos Sūnumis ir 
taip niekindami jį. Svetimtaučiai 
raudoti įlosi uk dabar vadina Lietu
vos butiuniis. Lietuvos Sūnų drau
gija turėtų Amerikos laikraščiams 
paaiškinti skirtumų tarp lieturių ir * lig na.-laičių naudai, taip-gi paau- 
tarp tų. kurie Ištvarkę pintiną, kojti laimi gražų Av. Viiimnlo pa- 
idant dėmė nepultų ani visų Lutu- veik-b.
vos Sulų, arba nors ant to vanhĮ |’n.v-7inms ėjo tokioje tvarkoje, 
draugija*. Gerai, kml valdžia <la- Pirmiausiu vakare, npie 7 vai. ims- 
bar atknifH- <l<mi<>* į in'nėiąj:i sve
tainę. nes lenai žmoniška tiarka |fj.ų 
jau sėtini lnn*<» reikalinga. Daugiau timi šv. \ incento imivikrią. taip-gi 
mums ii-ikin i'ftšvi<*t«<*. susipinti- 
mo ir rinitit dariai lėt i ne 
kiniui" Aiiiet-ik'is labUbos, 
palys žiiHiiit** išsirenka.

ILL.
)

Nors ėiu lietuvių ir ihiIiiiik tėrn. 
bet ivairiimo jų iarfM- in-mikKln. 
Tentui patėuiyti gerų dalykų. Im*i 
ypi ir peiktinų.

FsgĮ'riiuo i<-rti «*-iunuitiniai lietu-• * * * • * *imi už gražų parirodynių lapkričio 
17 d. iiK-tinėje Mikaktuvių k*m |ui- 
ailioviiuo šventėje. Nca tų dienų ėio- 
luiitiniui pilii-ėiai būvu surengę gat
vėmis luirudavinių, (teveik viniai lie- 
taviški* draugi ji* euiė įlalyvuinų 
toje parodoje.

Lietuvių divirija rnuudėju ia rai
to maršalkos. Deuo. |ian>iigto icži- 
mo, kareivių iictuviŠkuunc rubuuac 
ir draugijų eilės. Taip-gi nešė nei 
4 amerikoniškas vėliavas ir vienų 
lietuviškų. Nešė taip-gi iškabų ra 
parašais: “Vt'c aru with pnnideut 
Wibou for scif-detcnuiiuitioii'’ ir 
“Anterira’sduty tu help Lithuauia 
to be a frau naliuu." Vietiniai an
glų laikraščiai su puMigeri-jimu |ia- 
iuiuėjo lietuvių divizijų. Ištikru 

B vienybėje ėnaiaitiniai lietuviai ėjo 
ton purodon. Kieki imas atjautė 
reikalų |iaiuinėli taip didelį praėju
si atsitikimų, o kas labiausiai troš
kimų matyti ldetuvų laisvų. Delio 
ir svetimtaučiai, patėmiję mintais 
parašus, sakė, kad lietuviai ėjo viri 
persiėmę liuosybės dvasia.

Gaila tik, kad vieni lietuviai ke
lia kiek galėdami lietuvių laidų, u 
kiti jj savo jiasiclgimu žemina.

Tame pačiame vietiniame angių 
laikraštyje aprašoma apie |»cukių 
Sonaitinių lietuvių uždarymų j ry- 
pę ai lošimų kortomis ii pinigų Jum 
labiausia, kad keturi ii jų buvę Dė
dės Šamo kareiviai. Imama, sausai 
jiems nepraėjo. Keturi užsimokėjo 
pn $5.00, o vienas, pra vadui tikas, 
nei $20. Tai tau ir ‘ * garbė. ’ ’’ Kaip I 
žinau, tie vyrukai nei vienas nėra 
paaukoję nei cento Lietuvos pavar- 
tšiiiiai, nei jos laisvės išgavimui. 
O juk ir jie dar mano kada grįžti 
Listuvou. Laikau jau buUj susipras
ti ir pamesti vaikiškumus, o imties 
HŽ grmti’io darbo.

Nedelioj. lapkričio Ui d. čia kal
bėjo Dr. A lliitkati*kmi apie Lietu
vos Rmidonojo Kryžiam tikrina. 
Sutvertas L. R. K. ri-mėjų sky
rių*. Pirmi::::;!;:: tupu ižriiAtu:: 
Petras Kaunpia. jo iMigrlhininku 
Paulina Rimkienė, iž<|. Antanas 
Pocius, ražt.—Ant. Nlanšauriuta ii Į 
iždu gli»l>rjai,i S. Sobutas ir -I Dri-I 
kas. Aukų surinkta $143.00. Vardu* I 
aukotojų apgni>iiis, Mula imu* au-’

ir vi 4} mimy. Pasakė irutufcj pra* 
o m* ule- kliba i** tiri Reri». innirry fr dc! naš- 

kuriij lairir. I‘m4iiii iš naštaiUumuo viai 
■ i nab ir'ui buvo ntx«*>li šv. Kiiz.iiuie* 
! ro t. 'ikilcbr* ivrlninėii ir miKlalvli 
I .*....ant jviim. tnip-iti atiM-ataa n Kv. 
iVineviiiu paveikslą*.

Vi.k.nj atidarė MilidariiiKi* 
dntu*,'ij<* piriiiiiiinkua p. J. Grigai
tis. 1 "U lipui p.-utiškiii<lani;i>« jo lik* 
siu ir (lendate ludls'li kh-bony. kun. 
J. J. Kaulakj. kuris amžiai ir jaus- 
miiigui.nupi<<M* našiuiėiti padėjimų. 
Griaudu Imto kluuin ti klebono kai* 
įsai, ypač matant imt m-eims liurį 
našlaičių, kurie Movėjo it paukšte* 
liai surankiuli po visus kampus. Vi* 
mi jii akys buvo nukreiptos j klebo
nų.

Norint jie dar silpnučiai ir nega
li savu dei Juzumų žodžiais išreikšti. 
bK iš jų veidelių Kalinu buvo jš- 
skaityti, kaip jie yni dėkiufi kun. 
Kaulakiui už jo tėviškų jais rupiui-

Savo kalboje kuu. J. J. Kauiakia 
papasakojo Šv. Vineeuto miebtšir- 
diiiguk darbus, kuo jis buvo našlai
čiams ir kaip jis juos mik*jo ir jais 
rupiuos. Itariuo, ksd mes sektume 
jo puvyadj ir būtumėm imnusųs j 
jj. Sakė, inditA-iau ir ncliausiu atsi
šaukti j uvrasirdžius, kad neapleis- 
tume savų našlaičių. NriciAinH- 
jiems pražūti svetimtaučių lanigose. 
Taip-ui išreiškė dėkiiiKunui tiems, 
kurie [usidarbavo prie užlaik.vmo 
to namo.

Po klebono kailssi. visus našlaitė 
padeklctuavo eiles. Nevienam iš 
klausytojų nšartsi skru'rrtus nuvilgt* 
klausant tuklų liūdnų žodžių, k. 
t. mes neturim kas mus pri<laustų 
prie širdelės; musų tėvelį ir moti
nėlę senai jau priflaudi šaltoji ž* 
incH.

Paskui pina.. J. Grigaitis, dar 
paprast* iniMikos. kad pavelytų naš
laitei perriti ir parinkti aukų. I*ub 
liks mielai suliko ir gaustai aukoju.

Musų bimieriai taip-gi prijauria 
nažtaičiaius, nes visi aukoja taio 
kalui.

P-as Merkelis, duonkepis, kiek
vienų kartų, kada tik būva rengia- 
dnm pramogos nsšlsiėių naudsi. vi- 
badas aukoja duoti**. P-as Meris, 
mėsininkas, tam iškarai paaukojo 
didelę sinkų.

Vakaro surmgiine pukidiirlmio 
p. .1. Prsnrkunas ir p. J, Grigaitis; 
p lės M. Alitaitė Ir O. I nguraitė. 
!\2ou liko 100 uUkiiy.

Iaii gyiuojn L. Darbininkų Sųj. 
13 kuopa. Vįfnlanti ftaLilf.

DR. J. SHINGLMAN
Gydytoja* ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St.

Knm|>. <• t'iMirt
Itc*. I33S TV. IS .licniM-

Trli-tonaa Cicero 3«>.’.< 
OTIao Cicero 49

K M.limi: I IITI USK M

i>laff<>na« l*i>iltt>nn *0
DR. W. A. MAJOR 

JVIiVTlMAS III 
VHIKl HGUi 
1'71* Mtcbigsa A««.

*:>• Iki » Aryio — 1 Iki 
1 po pietų — iki UI vakar*
Nsdėliarala auo !• iki lt llrno

Dr. S. Naikelis 
avi»n UJAM IK omu JUiAM 

«» ko- AaKtaad Ava.
n»o.*e tliviirr T04t

Ch •n < tfflr* 
i'<: w. M-m m 
Pb->n« <’K»*.* »»

RnMmd!* W. M-m M.
l'Uon* ITorpoct »f*S4

T®1 Prvv*r ?•<»

Dr. C. Z V&zelis
Ltim viK i»p:nti-tvi 

Valando-' i.uu V rytu •kl b »«k.
.l.un.i- i*agiJ NUlarlm*
O. .VliUYNn llfeNtk. J

ar*’ •" t.m lįsti,—

JOSEPH C W0L0N 
etuvis Advokatas 

;u mi. f.A SAUK slHKKf
* Vtetlillit 1«'J 11 >•

kntbetii. rril w ZI i.d 
b .* rl'

PRANEŠIMAS.
Dr. M. T. SYPJKOLTS
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•lydy ’».(.*> .j « ■ 4t
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BIZNIERIAI GARSINK1TLS 
“DRAUGE.”

VAIKAI 
JAUNI VAIKINAI 

VYRAI.
Pluksnes Pinkuos

1 ■

IMCNTIMO 
ll<

TAVUItV 
MKYIULOME

%
M '•> reikalaujunie keliolika 

vaikų musų tavorų ir kituu.-e 
.-kiruose prie visokiu durim; 
prityrimas in-rcikalingas.

TAVOKU SKYRIUOSE 
JJt 

išsiuntimo skyriuose MIII III I llllllllillllillllllltf  IIUMItflIilIMIItl

t'rilyriuiaa arreia.uimfa**

OFIMO H.lllUAM

Ar sorai Kali MkalUluuii? 
gali Kerai a ūmiai rar>li; 
tuoki ant tfrukuojuiuoa iiiuM-

Ar
Ar

neles
Ar nori išaklratyti pu|*ci<» ugi) 

UkyriMae:
Maa galime Junta • autctkti |*aatoi m 

viela au gerų raokcat'ių ir gera peu- 
ga Uodai minom.

l'ritiruKlunia > pa Utine mokumą »u- 
bS Jw vortca

IkKII NTIMC SKI RI J
Tvirto® darUčioa ir intrlcacatiUo* 

mergino* ir moterį* reikalingo*, dėl 
pakavimu, vinlojiiuu. averluiu ir aur> 
Urltno parcel po*t pakeli.; ir expr«M 
uiaakymy.

TAVORf HKYRIU.
Mviginor ir iu<H«ti» ruvn^ l« tur

tų Kitiu.iui ari rakta'trio, persu trr. 
įima ir Ktrtaiaymo |M<*tiatų iiMak>* 
tuų milui Tarur* Kk,rūtom

Nepupiaal* proga it.nUi iiuium.

SEARS ROEBUCK & C0.
Valando* * «•«» iki < t. Sii'Mf.M, 

iki l'ICl-
Homan Avė. A ArthinglOD SI.

..- ir 
i to- 
i<*>ku

SEARS ROEBUCK & C0.
Valandos iki 4:45 Su- 

U-itoiiiis iki |iii*L
Homan Avė. & Arthington St.

Dirbti niūrų Ta voru ir Iė- 
-iunl imu -k;.riim-u, pakiuoti. 
Kieti, ii Dupildyti musų Įjos- 
timiierių iiž-akymii.-. Sverti 
piurei |M»-t u/.-akyiiiu« ir t t.

Vietos |ui«tovio». Užmokes
tis gera pradžiai jn-pnpriietiii 
geni

M o

proga i>‘ilavinti.

LEIBE111AI 
TKUUKERIAI

WAJ{HOV8E VYRA! 
l’ACKERIAl

l’n-lotiu.- lietu**. Getu.- :tj 
ga- prndži.'ii. <«er;i prirya j i 
dirbiniui.

SEARS ROEBUCK & C0.
Vnlninjii*-' ‘‘■•k: iki 1*43 Su- 

būtomis iki pi<*t.
Homan Avc. & Arthiiigtun St

| SEARS ROEBUCK K C0.
IValandos 8:<w) iki 4:4’». Kubu- 
įlomi.- iki pi«*l.
Homan & Arthington Street.

VYRAI.
Pasisavinkite sau geresni 

venitną padarydami «,a 
vo liuosa januk 

brangių.

t u rimt -iiorgntiizuvc
lietuvių skyrių ir reikulaujn- 
lin- kelely intvlegeiitišku išli
kimų vyrų dirbti .-u mum: 
l:e|etų valntulii kii>ili<na. Ar
ki k<-|etų dienų kas -avnitė 
|H-r visus metus. Ju« gulite 
atlikti šj darlta labai lengva'. 
B<* ui-itraukinio nuo dabarti
nio jll-ų ll/.-ieliiiino. Geru- 
]M*lnas« puiku- pakilimą- gy- 
letiinie.

*
111JMAI JM.I — I.IUI1LKIAI.

J'aNtuiu. d.irlm*: gor.i iilniokcKU*

1H». MIU-II* <▼»..
H. IMIi A K Migs*“ Me.

t

I

Atsišaukite nuo (11 viii, ryto 
iki 1 vilk |hi piety arba nuo G 
iki !» vul. vakaro tik šių sa
vaitę ir kiūtinkite.

ADAM MARKŪNAS
Lietuvių Skyriaus Vedėjas 

Room 847 First Nailonai Bank 
Buiiding, 68 W. Monroe St.

I
I

Ki Ik MJM4:

Man
Ūmi

11 <»r»

PARSIDUODA

dallHMA Inu < r*i<. Ir t
t..|, h,l,i»i >ni 

B*rn. i*e*l

ulMrito «Ktt I
Il4£«14«ž*

I*a>-pei1 s:

•ttet tt»« 
UnxM«

Uždirbk 
*35 iki *50 

j savaitę 
LrMočMU yr» raikau*Kirpejtal Ir 

jaml vlsoom.t. Ji* turi truiuim* s* 
landas Ir lengva dirbs.

Jin galime ju* it mokyti tio darbo 
I trumpa laika dieuomla ar vakarais 
ui ma.a kaina Hp*cUall* akyti ■» 
mokinimo am .imamu r<*w*r

MASTER SCHOOL,

1W N. Stato Str.

3 -3444444*
♦
•r

S. D. LACRAWICZ
I .!•*••» •bniarf tie iiAtnlRaHJu. |«te|

Itjia . }.«• |».. <4Ui «. Ilčiai te* Ii H-liisiu at>
NMiUl ti, «• mansi <lut 1*M UlCUflvdiatt

«y-

; J. P. WAITCHES
! ATTORNEY AT LAW 

i-it-Ti vis junosATAs
11130 K HERMII 1GE AVUJl'E

(HIIAUJ.

‘i

t

heaul Itl m* Atbland Bl* r*blc*g« 
T*l*fo*u* Hs>mark*t tbtd 

DR. A. A. ROTH, 
ttuau ouytoja* ir .-nirura**

Kpecijabat** Moteriškų, ▼yrlkk* 
Vaikų ir vis* rbroalkkų ligų 

>ir.<* tikt B» H*l*t*d Si. l iiIrnKi 

T*l*f<>» w» Ifiiar •<*!
vai-ANDAic 14—11 ryto 1—t v* 

pietų 7—4 v*k. N*d'buuii* 14—11 d 
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VĮsįį
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Maskaradini 4

I

r.i

U RRIDGEPORTO.

MELROSE PARK. ILL.

GRAŽUS IR IŠKILMINGAS

ROSELAND. ILL.

x<

i

I-

<

lt BRIDO SPORTO.

AURORA ILL.

Extra!

t

15 NORTH SIDE.

v.

1 < i Ii <»

t 
k

«

i;i.i pii'kii x
4 i •Ull'llcl'V j

rinkime zalė-sit prisirašyti prie to-- 
«n i zm-ijtM. /.. X. Va# •*«. Į

imki* lis" graž.iai dailuivu M Junti- 
šališkiem'- su J. Raniaiuiuskil ir 
"Parigi •• rara." iš ii|x*nis *'l<n 
I lav iala.*’

Pllblll'.l liltVo ll/ęaiirdililn
\lil ••alų Katiklill ’ elmnis sl| |

• l oiiavo Karveli lt Lietuva
l•l.lll*.*l ir lu** piugi.inia- uŽsilsii- 
L»ė l'aUmi si|.« Mikiai. I. H.

=
ūiiiiiiimiiiitmtmmiiitiiiiiiiiiiiittmiitiimiiimiiiiitiiiiimimi

cern'-ių kal|>o serisusiv lirtutri* čtulkli. sm kuri

Ir U

I.

mariu* K*<itaaaka.
IMai

■ai nrimair'idč: > rstkalsv*. ks4 BuacOTiMua padarytu auakum* lak) kai 
nrvalg>-tv kukius du ttii-UMdu. tai J) paguldytu ir sena boba, palik ėoilkaa. Taa 
Jo lUaeerIčIuu* Tikras, geras čnUkas

Ir iLibar pukiurčalme. kaip jis

Rarpallum. švedas turi paguldyti Juo* P« kartu, o jei j| paguldytų
Atleetų Kllubas duoda Iria Mmtua.

Itlstyn.-se dalyvaua apie penkine 
dilu km II III Jerry. tvirtu rlovaku

Itontlmnkaa I>udlnnkna au garsiu

svarų. Viena poros Imsis galutinai.

«

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.

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

Šeštadienis, lapkr. 22 d., 
šv. Cecilija, pana kank.
t. . r ■ . - ■ ■ ■

IŠ WF.ST SIDE

18 KOLONIJOS LIETUVIŲ 
DOMAI!

Siisivii nijiltio \ii.s r kiis l.ietiil iii 
Kat*-viii k ilni i įi.s |;iiii|M.s susi 
i m! i Inas į v I;s šiandie. lapkričio 21 
<1 . S vnl vilkai*-, iiaiijuje vitli.ji', 
Ittevii A< -iždo. |i.ira;>. - vi lniui j 

prie l*-1i«i gatves ir l'nmii avi-.
Visi nariui tiinliim'-kib atsilanky

ti nepamiršdami nlmvesti :r savo 

oil.lilglls.

Taip m yra kviečia mi visi noriu 
iii ji priklausyti prie sius ,'rgaiiizn 

eijin.. i kul ia Ilgini via priimami, 
kuip knn iv tai taip ir ue kareiviai. 
Ih skirtumu, kliriellis d.ii* l'l'.iit—ll-: 
>i.i l.ii-iiivi*. vaisl.is.

•|| Igtl II’ lll-silll- luilviviili. vi'lick 
tfalih prisidėt ir paremi uitis. im-s 
-iu yni du skv rili.

h'. .1 nix, rasi.

IŠKILMINGAS RATITTGf
LIETUVAIČIŲ DAL1UO.

Dr-stės Moterų ir Merginų Šv. Omž

SUBATOJ, 22 D. LAPKRIČIO 1919 M.

FIRMA SYK CHI GAGOJE!
BŪTINAI ATSILANKYK 1

/■

BALIU!
Nedelioj,

Kt-lveigc. I. t>ki-i<-ii> |3 «|.. |?i|‘i 
III.. Ši. Jurgio p;it;ip, svctiiil ė-j jvv - 
ko Ram!.m<»jo KrvžinU' rėm. pra
kalbus.

Vuknrn aliilaič gvi-b. kliu. .1. 
Svirskas. ]ui.-iiškiinLiiiMM j<> lik 
kI.-i ir pcrsl.-ilė knlle-li uvcūi.-i. 
prrli. kun. J. r«ti.iiij. Kini .1. 1*1-1. 
raiti* lali.it ur.ižini knlle-ju. nnpu-š- 
dama* rviknlintrunui Raudonojo 
Kryžiau*, ir kiek mindo; jis vali Iii- 
tlivinnid Miih-ikli. nigiii'Liina* visus 
liet U viliu |»ric ju prigulėti ir jį vi- 
kukiai* limlas iviiiii. Il.ir kallu jo ir 
Dr. A. Rutkauskas. l.ail:«- prakalbų 
aukojo sekantieji asini-nys:

Antanina iiutntilė Katinu 
gub.. Rasciiiin n|iskr.. Viiliiktų pa 
rup i

I*n 5 «kJ.: kun .1 St irskas. J. 
Petkus.

I’u 3 i|ol.: .1 Miitijoša'ls, < • Kur 
paviėii-iiė.

I*u 2 ili-l.: B. Si-klet-kin. < i K.ijn • 
nė. D. Adotnaviėiiiiė.

l*u I ilrl.: V. Ihns-ika. A. Malas. 
V. Miueik’i B.iiimimmi*. .1 M n- 

V. 
A.

1. I’iiiši-;.
I. .In

Musu kolonijos ialidikiškn- jau
nimas ir ffi u ik.ia l.i< liiv>>s laimi. 
•Ii* m-tik darliimjasi rinkdamas au
kas. drabužius I.. R Kryžiui, lu-1 
n-n*.*i:i vakarus.

šiai siibaluj. I.ipkririu 23 d. Lie- 
iiiviis Vyčiu llnrumiiija n-neia gra
žu vak.-ira kum-i-rią. kuriu pruffra-
iii.i iš|iildvs vieliniai eusluriai ir i 
dainininkai, alv.vkę iš I'liieaifin.

Vakaras Ims l 'tauk ir Jauun svr- 
laim j; prie 23 ir Imki* galvių. I*ra- 
džia 7 vai. viikate.

Tudrl kviis-iii atsilankyti lau va- į 
karau netik na !i*isparkiis;ius ličiu 
v ius. Ih-i ir iš apii linkiu. Mes steni; 
šiuriu visit* užganėdinti.

Tikė-lus galima iš ankstu nusi
pirkti. m-s prie kasus langeliu Ims 
limugi-sni.

Tat visi vakaran!

Siejo kolonijoj p.-n įėjo urg-ini- 
zmit'es Liti.>»vIri. Sargai. Sutikti 
ž'itr«ti. i.;.d i-e.su jaunimus įaip 
i.lilž: i ai .avo i,n ę. kltri
i:iuk:;:si ji ;gvi*» •>. |« ik.iijų lai 
p, u*.|< etiri Imtu k.i •i.ru Iknr iui 
u«»'i i -.-ivi. mi;. i ••luti ją mm 
pi ...i '..iru kaip u !. • '.v.'-rv -• 
ri prntyti .-trim. kii. ip sakant. |ta 

.vcigii k.-i|* buvo pavergia krlr’ą 
' siiidm«'t-ių.
, .l.-mnime, rasi kis i (,. |., Snrgus 
ir pr. dėk. V-ikli. < •- ioi l/.itv‘.|i| • t!.:.

liipkti.’in 23 «L. š. m., parap. sičiui- j««i pnub ias. n ikiu tik jį va 
nėj. 7:T» vai. vakare. r>,‘ pirmyn. Ilnst-lnmlirviai. liepa-

Eu-ii t * rupi tlarlriiiiukų ulei- JirirU-itr tos organizacijos ir kmt 
tis. k*; <• mm- .it .ilai kili. KJt||ri-. .^"'’dii.uiami.'i susirink te susirinki 
J. I* 1*. ka nws|iri • • ..p...... ' ■■ " • ii'iin-m l- lėlių, i.. ... .. .

iii:. Iišla I.u'-ie;:! I.om dijėlė. ••- V imi šimtų piirap. irtai 
.!<><>,whx. •- - J" v ai. jmi pi< in. Tume susi* • ■■■

I

rinku*. .1 Bnr. ii".. i». 1\ n<i'ė, 
Vailkas. V. šeri*. J. Gidvda.. 
Bnlėnit’' e . A;"- •••'
K. Kr.rin-I.:. . M. ‘ibliiulė 
mitri. S. Ntai'iukailė.

Smulkių 7-V
Išt isu *.'i2 2-».

Lapkririi iii <i L Virio li> kp 
buvo siirriikU-. nikarų-koiK-ertų. šv 
Jurgio ;>::rap. svetainėj, to. parupi- 
jos naudai. Publikos Inivo ę.ina 
daug ir lamini Itžsilnikr.

Pirmi) prttgiinmi •Lili išpildė 
** Kanklių” clmiu*. pu vad. p. B. 
Janušausku. Anlm tiulį išpildė m4i 
stė Itri oli tai. kaip tni: J. Raliui- 
liūtiškas M*iu Į.ii'l iiii.ivu “ \ ai viii : 
gr, vurge.” ’ Iki tavęs virim."

Po jajn aulu p tria <). l'ueic- 
m padainavo "Ne bile kieme mer- 
•_*e1ė nugn.” "\u<> aštraus kirti
mu." ‘Naktin."

Paskui solo dainavo p. .1. Kmlir- 
ka * ’l< iu*>ti< <lit-'i-lr’ ir "l'ž šiliu 
Mėlį.” .i.iiu pusitrmikils pasirodė 
p-liia M Jaiiušau-ka-nė- Jį .olop.i i 
dainavo "Viii m.M-iutė.*' Kur lia-1 
knžė” ir "Ak. mm ch<l<a m:r.-irti 
Vis, solistai n sulįsti . imvo įšaukti 
atkartoti. P-iiia •!.<:.išutiska-nė. 
apart rankų plojimo, gavo du bu
kietu geliu. Ant gabi dar tlainavo 
p-nia <». P • ’t i'ė. H teta iš " Kalni-

x

lt

Visiems Aurom* ir upirlinkių 
mi* stelių lieluv iam* žinotina, kad 
I.. R. K. lėni, susirinkimas Ims m-- 
di'liuj. lapkričio 23 .k. I vai. |m> pie
tų. |lili-nlmi*g sv<-t..iint kampo Xi-h 
Vurk ir Brumlvvuv gatvių. Kviečia
me vsiuM atailankyti. Kurie nesatr 
dar priairakę, malonėkit primraiyti. 
o tuo gillrinit savo broliam*, kurie 
kraujo lieja už tėvynė* laisvę. Jie 
sako; ' Jeigu priešai nori mus nu- 
mv lėtų žetm-lv užkariauti, tai luri 
pirma |u-n-iti |x*r musų kuims: ki
taip m pasidimsim. ”

Tai-gi laikas ir iimiiis subrusii ir 
pasiskubint su pugv-IlMi niu*;ų bro
liams. Knda jir išvarys visus prie
šus iš musų iiiim.v lėtos žctm-lėa. la- 

, du ir u.:iium Ims linksmiau ir m-gėsla 
Ims savi vadinli lietuviais, nes bu- ' 
sint prisidėję prie l>t|<rnlėiinu» prie- I 

'jų. r a. I

UIS 111 lltlAMilM l»VI IK'VANIIM Tt«K HVIKM. KVItl"H HfA 
ItUVtl.irM.l l'AKIItKlitli'KKiK IJ£TVVIMCAlft nfllAIS Taigi 
vis. a moi.-rya ir tiiercinoa al«-nKkll<-s k •■greita imta parti-tllll. 
•lovntio* jum laukia. Kilę ibiui- vIhum aenii« ir Jnunue aliutankyti. <■ 
Ilki.I| III M.IUlU.'Hltl __
Marika JoiaiM. kviečia rimui KoMITITAS

BrightMi Parite 

L R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS 8 KUOPOS 

Paminėjimus 3 Metų Sukaktvvų Sąjungos Gyva 

NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO 23 D., 1919 M.

J. J. ELIJOAIAUS SVET. 4600 So. Wood Str. 
Pradžia 6 vaL vakare.

Kur '1.1'uivlMs t.Up kad galčalte psMlIlnkMi-lnil ii seniai
laiku pr.-'i isll. Orkestrą rrti-J putklnitslus lieti-vlikim Ir AmerlkoniA- 
kiu* toko *. S-c.ilmiu vieku upraiivU bus trttala bus, o teikis liktai 
|u.< lui.i e'altMikytl.

tklKIJA VTHAMM Ur. NOTHtlM* Mr.
I*t •iral.ii .i’i i.ueldėjh'ie n-n-lkcs nieko ntoka-li. Kviečia nuoAlrtlimi 

visus KoMm-rrm.

KONCERTAS ir KALIOS
ISrmpa

Lietav ška Teat Dr-ctė Rota No. 1.
SUBATOJ, LAPKRIČIO 22 D. 1919 M

M. MFLDAžIO S^FT. 2242 44 We<t 23 id Pltce. 
Sveminc atsidarys 6 vaL vakare.

I r-, i. ims |»u h l>mj '-m valan<f:i
■ t l.». • al'MIIM ••llst.al •lek!>-«u<l<-rk< B.
< I * r.. . I... r lai. I.'. I.nlų IsilVIM ItUM) ir 
loa'S.B.

■' .mu. :r il'unsi-M SenĮ tr Juiini
.i ;,ti l

lo.ll I.l r sml.
.-■■..f t,. k Ilk

vakare. ši «m« Kanrer.:: 
ItailMm prairus nertu ilsi 
kilų. T*ij|-_- l»ui> Ir im.

acpnilt-O !.n.- tos progos 
Milų Koncertą. Kuli utllk* k-timuhi t‘Iii. a gos ir apie. 

:'-•■Ii. tul lukl«-iiiul*uko«. t‘<> Koncertu salėsite pa- 
Iton-site. ___

Kviečia. KOMITKTAe*.

S DRAUGUOS BENDROMS SPĖKOMS RENGIA 
MILŽINIŠKA

BALIU
NED. LAPKRIČIO (NOVEMBER) 23 D.. 1919 M.

Pilsen Auditorium 1657 Rlue Island Avė. Prie lt Gatvės 
Pradžia 6-tų v. v. Įžanga Vyrams 50c. Moterims 25c. 
Ant mnėto baliaus bus ižlaimėjimas auksu du dalykai, 

pirmas 150, antras 125.
KHio'iii kviečiami* visu* įkaiti ingai atsilankyti j virš-

minčtij Idilių kuria bus vienas i* linksmiausių ir gm- 
ži::tmių vakarų. Kviečią visus atsilankyti KOMITETAI 
^=========

Lapkr.-Nov. 23,1919
%

Brolių Strumilų svet, *

1

107 & Indiana Avė.
Rosdand, III.

Devymes galybės jonkųll

Dnvaaų!!

RANGA SU KAUKĖMS 
„ be KAUKIŲ.

Mc
35c.

PRADŽIA 6 VALANDA VAKARE

EXTRA! RISTYNES EXTRA!

♦

illllnp tUldya. Nora Mllžiaaa sako, kad jta aaturča kų, vaiki m lala
kalinsią, bet tie katinai gali itktrati Jam kopap Jis imam au dviem IIMurlata. Bancrvlčiuni Ir Karoliu

Aektoj poroj viaiems tlnomsa Juoaapaa Oriltautan Imaia au druluollu Petru Ctrtauiii. sveriančln

♦

I i

lali.it
e.su
%25e2%2580%25a2i.ru
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