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Ttikos Sutartis bus Sugrąžinta 
Senatui Seniau butų buvę reikalinga 

450.000 kareivių.

I
GEN, AUGELES PAIMTA8 

BELAISVĖM. CHICAGOJE
Dabar Carraaros karės teismo 

teisiamas.
PAKELIAMA KOVA PRIEŠ 

DIFTERUĄ.

. Talkininkai paskelbs Taiki
Gruodžio 1

liai paskelta taiką, nežiūrint 
Suv. Valstijų užtrukimo. 

Augščiausioji taryba visa* 
laikas atidėliojo paskelbimą 
taikos. įraukė Suv. Valstijų 
senato žygių.

Ir kuomet senatas nepatvir
tino sutarties, nutarta su j»a- 
skelbimu taiko* nelaukti. Ne* 
taika Europai būtinai reika
linga.

Ir |»ačioj taikos sutari y j yra 
aiškiai jm/.v na*1a, jog talkinin
kai formalini sutartį ralifi- 
kuojn ir (uiskelbia taiką, kaip 
veik tą sutartį ratifikuoja hi- 
le katnts trys talkininkų vieš- 
| m t i jo*.

Ligšiol sutartį ratifikav* 
visos keturios didžiulė* talki
ninkų vicš|iatijos.
Kongresą* pukribdųi taikų.

Čia iMisakojainn. jog susi
rinkę* sesijon kongresas pir
miausia imdarysiąs rezoliuri- 

besninsia* jtasargas. ;W- kurtąja busianti paskelbta
Tai Ims kompromisas. Tuo biika su Vokietija.

hmlu busianti duota proga tai- j Ta taikos paskelbimo nio
kos sutarties- priešimnkams'diacija turės būt priimta abie- 
susiprasti ir sutikti su prvzi- jų kongreso butų. Paskui bu- 
dento pnsiųlytoniis mintimis, siunti induota pretidentui pa

tvirtinti. Jei prezidentas ne
norėtų patvirtinti, tuomet ta 
rezoliucija ir be patvirtinimo 
pati savaimi butų gera.

Po paskelbimo taip taikos 
senatas galėtų sau toliau* tar- 

,ties taiko; sutarties reikale.
■■■___ ------------------------------------------------------------

Anglekasiai Negali Susitaikinti
VARGIAI KAS ĮŽEIS It

TARYBŲ.

PREZIDENTAS TARS 8AV0 
ŽODJ SŪSIRINKU8 

8ENATUL

Senatoriai kalbasi apie 
kompromisų.

Vashington. lapkr. 22. — 1* 
Baltųjų Kuinų ofieijaliai iš
tirta. jog šiandie prezidentas 
Wil*ona* neišreikš savo nuo
monė,; apie nepatvirtinimą tai
kos sutarties.

Savo žodj jis apie tai tars 
pranešime kongresui, kuomet 
pastarasis susirink* gruodžio 
1 dieną. Tuomet pn>xid«*nta* ii 
vėl sugrąžins senatui taikos 
sutartį.'

Pirm susirinksiant kongre
sui via, sakoma, atlaikys kon
ferenciją administracijos rė
mėjai senatoriai. Toje konfe
rencijoje senatoriai, galimas 
daiktus, sutiks prie taikos su
tarties palikti kaikuria* svur-|

Europa negali laukti.

Augščiausioji taikos konfe
rencijos taryta Paryžiuje nu
sprendė taikos sutartį ratifi
kuoti gruodžio 1 dieną.

Tą dieną talkininkai foram-

SI Fano, Tex., lapkr. 22. — 
Carranzos generolas Gabiim 
(Nivo Meksiko' miestelyj V.-d- rn*ša. 
Ir Oliva (Chihunliua provinci- 
įoj) aną dieną |Niėmė* nelais
vėn gi*nen»lą Edipe .' 
Vilios šalininkų 

Įvadų. ’• j........ ,
I Miaiulii* mieste (’liiiaudiiia |b»xin-:iiitit<»xin. 
it’nrrnnnos karos teistini* teisia' 1‘nsitmkvtų įnirčių, 
suimtą gramdą. Abelnai vi.i 
manoma, jog jis Ims nutaus
tas mirtimi.

Gen. Angeles yra žinomas 
t *fero**<*. 

vusios karė*.-Nes karo* metu į Jis garsus žinovas artilerijoj.*. 
Europoje ne tik karo* pabūk ; J i* yra lugerintojus prancuzi: 
lai jmgvrinta. bet išrasta nau-175 milimetrų kulkasvaiilžio. > 
jų visokių įnagių, kurių įar-|Vni autorius kelių militnrinio 
pan incina motoriniai tran--j mokslo knygų, kokios vartoja- 
pertai, lėktuvai ir visokio* nj-'mo* visur utilitarinė**** umkyk- 
šies nrtilerija.

Aptariant Meksikos stovį 
buvo pažymėtas taktą*, jog 
Meksikos valdžia šiandie ne
turi reikalingo jai stiprumo, 
kadangi šalyj** ne]Ninaikint:i 
civili* karo. Ik* to tad valdžiai 
trūksta reikalinga autoriteto 
duoti stiprią protekciją kadir 
konsuliariui Suv. A'al*tijų 
agratui Jankius.

Suv. A’alstijų vyrinusyls*. 
kaip žinoma, pareikalavo Mek
sikos raidžios kooverkians įw- 
liuosuoti suimtą agentą. Ir 
|s*rspėjo prieš pasekme*, jei 
tasai reikalavimas nebus tuo
jau* išpildytas.

Vfashington, lapkr. 22. — 
Vaistyk’** departamentu val
dininkai vakar diskusuodaiui 
apie Meksikos stovį pasakė, 
jog pinu trejų metų gvnera- 
lis armijos štatas npsknitė r**i- 
k.ilingumą 45IUMN) kariuome
nė* ir trejų metų laiko pilną- 
jai intervencijai Meksikoj*.

Tie ]uitv* valdininkai tečia'i 
nejMisakė, kiek kariuoiiien<'‘f 
šiandie luitų reikalinga tokiai 
intervencijai Meksikoje. Ir |ia- 
tirta, jog butų reikalinga* ma-' Gen. Angeles yra 
ž» s-niM skaitlius, kaip pirm bu-’viso pasaulio karė*

• * * a - * *•
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Dr. Ilntartsoii, Cliieago' 
sveikumu kotiirdjimierilis. pra 

jog iliftcrijo* epidemija’ 
mieste plečiasi.

Cž tai. sako, pačių /.lininių 
Angeh**. kaltyln*. N**> tai visa pa- ari 

inteleklunlį iš apsileidimo. Xes .jei I tiku 
siisirgudvins butu išmirksta 

tllulllet retai!

Kuomet gntvekaris arba au
tomobiliu*: miesto gatvėje >u 
važinėja žmogų, tuomet pake
liama baisiausias rėksmas.

t

Gi kuomet difterija smiu*- 
!gia vaikus, tai tik atsidūsta
ma ir sakoma, jog tai e-ąs 
toks likimas, kukio išvengti 
negalima.

Teeinu* diftrrijos
visuomet galima. Kaip lik vai
ką' ima nusiskųsti gerkle, nr 
Im |utts |iaiuatai neįioriir*.’.' 
vaiko 'tuvi, tuojau* rei -••a | 
kreipties j gydytoją ir vaika ■ , 
Irtis išgrilsdas.

TARNAITES SUTVERĖ
SAU UNUĄ.

kiše.
Gen. Angeles plačiai žihie 

m:i> ir Su'. Valstijose. Ji> tu
ri čia daug draugų. Karė* me
tu jie Suv. Valstijos** buvo iu- 
s|M*ktnrius amunicijos. skiria
mo* Pramini jai.

Prie Vilios jis prisijungė *11 
tikslu sugriauti n<*|taki*nrininą 
visų (’arranzo* valdžią.

I

Topeka. Kana., lapkr. 22.— 
Vietos Anmąikos i^egijono 
skyriaus viršininkas Bergen 
paskelhė. kad jei nngleka ini 
tomis dienomis negryšią dsr- 
han. tuomet legijonierini im- 

j siųsi* kasti anglis.

TUBI ĮVYKTI LAISVI HM- ti su generolu llorthv. Klausi

Taip Įsako angarams 
talkininkai.

e

VIS DAUGIAU DIRBTUVIŲ 
UŽDAROMA._______ •

Didėja skaitlius bedarbių.

komisi jonierius Sir 
CIark aną dieną ėia 

ungarų politikintų 
atstovų konferenciją.

Taikos Tarybos Prasidėsian
čios Gruodžio 1

I

I

išvengti

IM anglių trukumo Cliica- 
guje uždaromos aito* didelė* 
dirbtuvės:

A. II. Andrevg A CoM 22 ir 
(Fisk gat. Dirbo 5(M) darbiam-

Jame* S. Kirk Roap Co..
• -* W * a. f / ♦* •__

Vaahingtou, lapkr. 22.—Ne
simato jokių gerų pasekmių iš 
tarybų anglekasių su operato
riai*. ** T •

Operatoriai anglekasiams,
buvo paniųlę 15e. daugiau užik^ 
iškasamų anglių toną, 20 nuo?.! , K,rk ,HoaP.
daugiau anglekasiams dirba n- "*** North avė. ir Chicago 

Hmm nuo .Hmu ir » v.l.iuU, 
darbo dienoje.

Anglekasių atstovai atmetė 
tų pariulymų. i

Anglekasių atstovai paskui* 
pasiūlė operatoriams: 40 nuoš. 
itaugiau užmokesčio a visiems 
darbininkams ir 7 valandas 
įlarbo dienoje.

Hu šituo pasiulyniu nesutiko
operatoriai.

Ir todėl tarybos išnaujo kai-
* kuriam laikui pertrauktų*. Jš- 

naujo abi pusi galvoja apie 
nauju* nusileidimus ir paniu- 
lymns.

Darbo sekretorius AVilson 
visomis išgalėmis darbuojasi 
sutaikinti. Bet vi* nevyksta.

Čia nuomoniaujamn. kad 
nieko neišeis iš tų tarybų. Ir 
vyrinusvbė bus priversta už
imti angleknsyklns. Tuomet 
pačios wriausx4**.« nuskirta • 
. . . .. . .
L —,, g-.,...-..-. . -z.a- —

i” - ____ • . • t,:#..

I n teršta t e Iron and Stee' 
Co. Aitą kompanija turi kelia* 
dirbtuves. Iš jų gal tik vieno- 

,!je bus dirbama.
American Glue CoM Ham- 

monde ir kituose miestuose 
Dirbo apie 5,(MJO darbininkų.

So. Bend, Jnd., uždaromo* 
OI i ve r Chilled I*low Co. dirb
tuvės.

Miestelyj Kankakee uždary
ta Tile and Briek dirbtuvė.

Deeatur, Tik, uždaryta Lm- 
der Iron dirbtuvė*.

Kalbama, jog 'dėl anglių pri
trukime bus dirbama tik tose 

i dirbtuv*’«se. kuriose gaminami 
i kokie nors butini daiktai.

, ORAS
! _______

LAPKRIČIO 22, 1919 M.
nuengė — ftiandic, rytoj ir 

tnryliH p:i-kelb* dnrbo sąlyga* už|ioryt gražus oras. Vidnti- 
nosiklausiant nei tų nei kitų, [nė temperatūra.

Bud*pert**, lapkr. 22.—Tal
kininkų 
(«<*orge 
sušaukė 
Irtirtijų
Susirinkusiems atstovams jis 
Išskaitė notą. Notoje pasaky
ta, jog talkininkai su l’ngari
ja tik tuomet padarynių taiką, 
kuomet Ungarija turėsianti 
vyriausybę, katroje butų at
stovaujama visa tauta, (y. 
visos partijos.

Toliau* komiaijonierius pa
žymėjo, jog dahartini* prem
jeras Friedriek būtinai turįs 
pasitrauktų iš užimamo* vie
tos. Gi naujoji vyriausybė tu
ri pravesti taip liukimu* naci- 
jonalin susirinkiinan. idant 
visos šalįe* gyventojui ta jo
kių trukdymų ir visai laisvai 
galėtų išreikšti «avo noru*.

Clark pabaigoje pasakė, kad 
jei partijos nesutiksiančio* 
sndayyti reikalaujamą vyriau
sybę, tuomet j savaitę laiko 
ji* apleidžiąs Budapeštą.

Tuo metu, kuomet komisijo- 
n'.erius pasakė ungaram* tal
kininkų norus, Ungarijo* ar
mijos vyriausias komendantas 
gen. Horthy laikraštininkam* 
pranešė, jog jis esąs j»e|xr- 
inddaujamas rojalistas. Ir jei 
*,x>lšenkai ir vėl mėgintų i”'i 
sukilti, tuomet jis nesigailėti: 
lieti kraują.

Gen. Horthv žodžiai

Aštnoni laikraštininkai ga
vo progos susieiti ir pasikalbė-1

DORPATAS, lapkr. 2<> (suvėlinta).- l-itvija ir Lietuva 
gnhilinni ii'isprendė prisidėti prie Estunijo* ir prisiųsti ria sa
ve at.-lovį'' taiki’' taryl*»nn su liolšcvikais.

Apie tni |ui*krll»ta šiandie vakari*, kuomet l'iitaltijo.' vieš- 
l«ili.iu atstovai pabaigė konferenciją su bolševikų atstovai* 
reikalo siisiiii.-iinymu ndeisvių ir imtinių.

Apkalliniiio.ii Įniko- konferencija čia turi pra-idčti grute 
džio 1 dieną.

suiill 
galų

DENIKINAS LAUŽO BOLBEVIKŲ FRONTĄ.
<'<»IT.XIIAGEX. Inpkr. 22.—I'riesisJ.ševikiškus armijos 

vada-, gm. D<*iiikina>, praneša, jog jo laisvanorių armija sii- 
laužiu'i l*»lš**vikų trotilą 1aqs* miestų Oriolo ir T:uiiIm»vo.

Gi .'•o.immi liolševikų kariuomenės įveikta.
Lygtai D<*tiikin:«.' praneša, jog iš iikrainų vado l'etluros 

artuij’i' ai'ime'e 2tUNNi vyra. Pačioje Petluros armijoje paki
lusi ls*tvnrkė.

Pagidiati' ta.' pat getier. Denikituis |mžymi. ka<l aplink 
Maskvą pakilii'i revoliucija prieš l*dši*vikiis. Revoliucija pa- 
lielo-i l’iian'ko. Kalngo'. Kostromos ir Vladimiro guls-rnijas.

llol.M’\ikai praneša. j<»g priešininko knriiioinenė I'raiti kal- 
nuo'e apiplėšti-i niieslą Toinhurg.

ANGLIJA SU PRANCUZUA 
, SU8IMAINt 8UTARTIML

('hieagoje ta niaujančio' 
turtingesnių žmonių namuose 
virė jis, tiinuiitės ir
merginos • |Ktlarnnii(ojn< 
-gule įsisteigė* uniją.

Daliai unija padavė šeini 
ninkėiiis reikalavimus, i 
stės reikalauja dešimts 
landų dariai dienoje ir | 
kių ir pii'ės dienu darbo 
vnitėje.

Reikalavimu* unija jr**« 
inin streiko gramojimu.

Pasakojama, jog šciminii*- 
kės įienoriilaino.' turės priim
ti tuos reikalavimu*. Nes lar- 
bininkės namiioM* yra reika
lingo* ir jų nelengva gauti.

Vilijos organizatorės tvirti
na. kmi ligšiol tos darbi* iti- 
’kės muiluose dirbdavo Jhi 15 

rinkime, liet ne gatvėje. Aš »rl’« valandų. Ir n<*
neleisiu Dile govėdai nušvilpti ĮVIM,> "•••"H''"’“* »•'*>

patenkintos.

ma*. ar'ji* repretent uojn bu- 
vusį ini|M*ratorių Karolį, jei 
yra rojalistas, gaaerulas drą
siai atsakė:

44 Esu nejmrmalilunjnnms 
rojalistas. Tokie vm 95 nuo- 
šiinčiai gyventojų visoj šalyj. 
Aš stoviu už teisėtą karališką 
liniją, liet ne laikas dabar kal
bėti apie inotiarelią. Tai Im- 
apspręsta naci jonuliam susi-j 
'rinkime, liet ne gatvėje. .

I

1 karalių. Dabar Budapešte pra
vesta tvarka ir mano prieder
mė bus ją palaikyti. Naujas 
bolševikų veikimas bus sutraš
kintas kraujo priemonėmis.”

2 tien. Horthy toliau* pasakė.

t

'•!
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PASIBAIGI BUČERIŲ 
STREIKAS.

Paryžius. Inpkr. 22. — Ste- 
plien Piclion. Pnincmijos už- 
ruliežitnę reikalų niitiistrris. ir 
Sir Eyre (’roue. Anglijos už- 
iiitažinių reikalų | m sek reto- 
rims susimainė |uit virt inta 
abiejų viešpatijų sutartimi. 

, kurtąja Anglija ^varant ikvii 
duoti pagelbą Pra neimi ja i. .jei 
kartais |m'lt<rąją iižpnlln Vo
kietija.

I 

t

SERBIJA PASIKASYS PO 
TAIK08 SUTARTIMI 

SU AUSTRIJA.

Chicagoje |Misibnigė kelių
I (mėsininkų, 

i ilidesnėsi* niėso- 
turi badauti ir hadu nuinnrin-!dreika*.

Binvriai sustreikuodami 
............................................  Pa

galiau* pasitenkino Ą*>5. Pirm 
streiko imdavo Ą’tii.

jog jis neleisią* darbininkam* *«"•<U 
nei prasitarti, kai, gyventojai l<**r*‘*,B‘**1.’ l---

(L
Ministerią tartim nuspren-1 reikalavo $+n savaitėje. 

<lė rinkimus visoj Jklvj turėti j 
gruodžio 21 d. Gi nacijonali*

vyrinuA'ls- niispreudusi pa
tvirtinti tuikos sutartį, pada
lyta talkininkų su Austrija.

Ilugsėjo lb dieną Serbija 
(Jugoslavija) nebuvo sutikus 
pidvirtinti tą sutartį.

LENKIJAI PRIPAŽINTA 
GALICIJOS MANDATAS.

Rusinai patenka lenkų jungan.

Paryžius, Inpkr. 22. — Aug- 
šėinii'ioji taikos konferencijos 
taryba vakar nusprendė lx*n- 
kijni pinoti rytinė' Galicijos 
atstovavimą tautų sąjungoje 
net per 25 sekančius metus.

Pasibaigus tam terminui, 
♦autų sąjunga nutarsianti apiu

II
i

Paryžius, lapkr. 22. Iš IM-,
grūdo pranešama, jog Si*rl’ijo. (tolesnį tos teritorijos likimą.

-o industrijai ir iiuikIo pro-j 
dūktam* visoj šalyj.

Nedideli* anglių išt’*kl:ns 
yra gyvulių skerdyklo.*-.

Antai. Morris k (’«». įdaigo-1 
m* tiiritiui 7.15*9 tonų auglių.I 
Tu užteksią vos dvylikai die 

i t»ų.
Kitos konųianijo* ti»im«i<i> 

dar mažiau anglių.
Pareina žiuiu. jog 

v etose su*|M*mluojaiim 
•-i-karių važiiiėjiinn*.

NUKERTĖJUSIEMS VAI 
KIMS KARĖS METU.

-1

susirinkimą’* turės prasidėti Kalbama, jog mm t„ užmoko-, 
sausy j. BalsaviinuoHe galės <ln- 

j lyvauti visi vyrai ir moterys.
į suėjusieji 24 metas amžiaus.

Kaltina grafų Kardyk
Anų dieną gen. Horthy for

maliai (keliavo Boilapestan. 
Miestas būro išpuoštas vėlia
vomis. Gyventojų tarpe buvo 
pakilęs cnt ur.ijaunas.

Horthy kalKniamas j priė
mėjus prisiminė liūdna' Buda- 
pe*to dienas, kuomet ungarų 
nHfijonalė vėliava buvo Įrišta 
rrudonan Imlševikų skarma
lam

1'ž bolševikų siautima jis 
kaitino gratą Kareivi, kurs 

| valdžiai buvo pavedęs liolšovi- 
knins.

tčio |iadidiniino nemikiiitėdnn- 
iti publika. Xi*s krautuvinin
kai dcl tn nepnbranginsii. mė- 

jaos.
Ib*t kas čia gali tikėti to- 

. kioms kalboms.
Savo keliu, streikavusieji 

buceriai sav<> įkartas nė-*os 
krautuve* ir tolesniu! indui- 
ky*. Kol-kas tose krautuv |*W«* 
vis dar gana pigiai |iardavi- 
nėjama mėsa.

_________________

PAVOJUS MAI8T0 PPO- 
DUETAMS

NUŽUDYTAS BE JOKIO 
PFR8PRJIM0.

” Ryma*, lapkr. 22. Aren
tasis Tėvas Benediktas Pen
kioliktasis paskells* encikliką 
į visus epi<ko|iatiis visam |»a- 
saulyj. Liepia grumi. 29 dieną 
piolaryti aukų rinkliavą labu! 

'nukentėjusių vaikų visose nu- 
teriotoM* karės šalyse.

Aventasis Tėvas |uit • tan 
lomiau davė* ItMŲMNl l ių.

Miestelyj (dencoe prašneko 
siiŽ4*istn* privatini* <i< tekti- 
vas llarry. Kitą d<tikti\ą. 

j jo draugą, miestelio pnliciiio- 
nas Hmick andai nužudė, gi 
jį pat j tik pašovė.

Biirrv tvirtina, jog |n»lir- 
monn*: į juodu abudu ėniė Kav.- 
dyti I** .jokio perspėjinao. Ne. 
davė jis progos nužudytąji.m 
pakelti augštvn rankų.

I

Imikrnšcio Bln«*k Dimacnd 
(anglių prekybos žurnalu ) 
leidėjas Mnrpliy praneša, jog 
anglių t nik urna* grūmoja mė-|

Port Smith. Ark.. 
22. M mintuin Homc 
ji nuliiiėavn juoduką 
kurs pina kelių dienų 
tais <avo sėbrai* buvo 
ties vieną farmerį.

I
PRAMAT0MA8 VOKIEČIŲ 

BOLŠEVIKŲ ŠUKIU 
MAS.

Londonas, lapkr. 22. — Mi- 
litarinis kritikas Maurire lai
kraštyj Dailv Mail išreiškia 
nuomonę, jog pietinėj Vokie
tijoj vokiečių bolševikų re
voliucija neišvengi i na.

Anot je. pirmiausia pačioj 
Pru-ijoj įvyks sukilimai prieš 
at kintančius reakcijoniorins. 
Tai bus Ženklas abelnai l*d- 
ševikų revoliucijai.

Mauriii’ sako, jog ta ro?<> 
lincija didžiai gramo* ir ti
sai Europai.

>'

I
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“DRAUGAS”
UTHVAMLAM BAILY FRIEND 

PeMiabcd Baily l'juvpl Soiulayi *»T 
DUVGO FVRI.ISHING (U., Ine., 
IMS W. M<k tu., UUaois.

TEMŲ OF SIBMJKITTIOM 
One Yeer ...................................... 8&.M
Hta Moatha.........................................sa.ee
nenatny ’* EdKtaa ................ ta.ee

At NKW8-STAMDS Sc A COFT

UETVV1V KATAUKĮ' DIENRAŠTIS 

“DRAUGAS”
Eina ka ikcM Mum m-ik-Himi**-.

PRENI MERATOS KAIM.lt
BB^Zana> Sa^BO
I*UM i ,M<-< V ....................................... SZ.ee

Prenumerata moka.! i-kulti o. lai
kai akait.iai nūn uialraMyinu dknoa ne 
nuo Naujų Metų. Norint iK-rnininyti 
adrcM viaada reikia prioiųidi ir neimi 
ndman. l'iniRal Kcrluunia eii)xtl IA|ki- 
kant kramjc ar vtpriKo "Monvy *»r- 
<ler" arba įdedant |>lniyu<* ) rwtin- 
truuti| l.ilikų.

‘‘Draugat" Publishing Co. 
18H W. 4 6th St Chicago, UL

parodo, vakaro vedėjas su
grąžina pinigus ir, mandagiai 
parodęs* di»ris, pasako; “Ta- 
mistos išauklėjimas perdaug 
skiriasi nuo mus visų. Geriau 
mums persi skirt i. Alai Juryg.”

Jei švilpikas ginčytųsi, Tei
kiu pasikviesti kitus du-tris 
vyrus, kurie jam pasakytų, 
kad grįžti į svečių tarpų 
galima. Reikale galima 
šaukti policijų.

VISOKIOS ŽINIOS.

nc- 
j>a-

New 
negali išeiti gruodžio 

laikraščio “Mcsmui-

Kova su Kenksmin 
gaiš Gyvuoliais.

Padekite PrancuzųM Belaisviams.

u

Surašą ^kiriuni prisiųsi- 
K. G.

Įlanka, aidaiaa kandi.-n auu • ryto iki > po plot*. 
KEHKIKtMIH Vakarai, nuo • iki t valandų *
Sl'UATliMU* tK-r vlan diena nuo » ryto Iki B vakaro.

Uždirbk 
•35 iki *50
i savaitei

BRIDO SPORTO yra
Paduodame surašą*) esančių 

musų žinioj Prancūzijos ir Bei 
gijos belaisvių ir šiaip norin
čių grįžti namon lietuvių, tik 
neturinčių tam pinigų.

Gal atsiras gerų žmonių 
Amerikoj, kurie atsiųs nuo 
savęs Delegacijai pinigų su
grąžinimui savo artimų žmo
nių iš svetimos Šalies Lietu
von.

Pagal upskaityi-.ą, iš Pary
žiaus Kaunan per Vokietiją 
parvažiuot atsieitų apie 109 
•lolierių: gelžkelio bilietui, 
luigužui (Hirvežti, maistui ke
lionėj, kanceliarijos ir jatsų 
(vizų) išlaidoms, jnigalios ap- 
iv*dvmui žiemų keliaujant ir 
netikėtoms išlaidom-. Ka- 
liktų iš tų pinigų, tai butų 
nusiųsta Kaunan, kad parke
liavusiam į tą vietą pinigai 
butų atiduoti.
Delegacijoa adresas: DėMga- 
tion de Litnaaie, Avenne Mar
čėnu, 55, Puria, France.

Pareivių Komisijos prie 
Prancūzijos Ikdegucijos I

Pirmininkas: Draa K. Grinių, 
Sekretorius: Kun. A. Vilimai 
28. X. 1919.

(Pabaiga).

Kus dernoUHiuojasi, tąsi 

paprastai užsidirba apie 15 
frankų dienai. Bet demobili
zuotis nelengva. Reikia tam 
turėti nuo kokio-no ra darbda
vio liudijimas, kad gausi išė
jęs is kareivijos uždarbį ir 
netapsi valkata. Na, nemo
kant kalbos dažnai sunku y- 
ra rasti toksai geradėjas, ku
ris duotų tokį raštą. To dar 
negana. Prancūzijos karo mi
nisterija dar reikalauja kiek- 
vienam demobilizantui nuo 
Lietuvos valdžios liudijimo, 
kad yra ištikimas (ne bolševi
kas) ir gero |»asi<*lgimo. Be ta. 
kiekvienas norintis demobi
lizuoti.-, turi pat-ui paduoti 
Karo Minisleriui prašymą su 
.-avo Įmru.šu. Paskui Ministe
rija dar daro tyrinėjimus ar 
teisingi tie liudijimai. Ir tik 
no to visa duoda deinobiliza- 
ciją.

O laikas latai jau laikas 
grįžti Lietuvon. Rašinėja ’š-i 
ten lielaisvių giminės, kad n*‘*r| 
kam ūkių vesti, nėr kam vai
kų auginti.... Pridedame gule 
keletu ištraukų iš laiškų, |<a- 
rėjusių iš Lietuvos į talais- 
vius ir iš prašymų į valdžią. ,

Dvasiški talnisvių reikalai j 
nevisai gerai stovi. Daugu
mas negali iš|*ažintics per ke
lis metus prieiti Nors lietu
vių kunigų Prancūzijoj tur
ine. liet jiems išpažintin pri
iminėti nevuliu Ih* vysk u j » lei
dimu, kuris gali būt gautas 
tik tam tikrus kvotimus iš
laikius, prie ku reikia apie 3 

Į mėnesius nmgties.
Knygų lietuviškų iiureiviui 

taip kaip neturi, nes krušai 
iK'susitvarkius . iš Lietuvos 
ln*veik neateina.a Laikraščių 
nuo seniau gaudavo lielais- 
viui tik du: "Išeivių Drmų>'* 
iš škutijus ir ‘'Prosų Lietuvių 
Balsą” iš Tilžėn; dar iš Lietu
vos kurtas nuo karto jiakliu- 
davo keletu.- laikraščių. Pas
kutiniu laiku pradėjo ateiti 

!iš Amerikos: (1) "Darbinin
kas,’* (2) Chicagos “Drau 
gas,” (3) "Lietam," (4) 
"8andara." (5) "Dirva.” 
(<») "Naujienos”, (7) "Sau 
lė." ir kiti. Iš Lietuvos atei
na su kurjerais "Lietuvos 
Ūkininkas.*’ "Darbas,” "So

•' ‘‘Kariškių 
"Vienybė." Nors 

ir kitų nnlakcijų. tat 
neatsiliepta.

reikalingos muldų

MASTU SCHOOL

CEKTUL MAIUFACTTOBKi DB1MCT

BANK
A litais Benk 

1112 W. 3SiLSl (IbltLi wL 

Kapitalu ir Pcrviri. 
W0,000,000.OQ

Hafetad) ^^****1*

Bailu Tarta VHau. 
38,000,OOO.oo

Ib-I s|iaustuvių streiko 
Yorke 
numaris 
grr of the Sacnsl lleart’’, iš
kurio Maldos Apaštalystės 
draugijos imdavo žiaias apie 
ničin»«iin— !i,h ii* i ia-. Tnip-gi 
ir mėiie>inių intencijų lape
liui negalės Imti n«*i at>|Miusti 
nei išsiuntinėti. Toms draugi
joms pram-šania, kad gruodžio 
mėiioinio intencija via netikė
lių atvirtimas.

žemdirbiams Žinios.

Suvienytų Valstijų Sveika
tingumo Valdytai tuojaus 
reikia penkių dežimčių den 
tUtų. Ta proga gauti minėtą
sias vietas geriausiai gali )m- 
sinaudoti <l<*nti-tai. tarnavu
sieji kariuomenėje arini lai
vyne. Piniit'iiylM' bus duodama 

Itiems, kuri** tarmiv*» skyriuj** 
vadinamame Dental (orps, 
liet n**bus atmetami nei den- 
tistai buvusieji |uqtriistars ka
reiviais. Aplikacijų reikia 
siųsti į Was|iingtoną. D. <*, 
vardu Surg***»n (ieneral of 
t la* l'nited Statės Vviblir 
llcaltli S*-rvi«i*. Attcntion of 

jtliv i tentui Sect ion.

•>
mr.

SU bankai yru Jau viaicma Mnoniaa. kaino vienu 1* didaiauaiu Ir 
atiprlauaiu lunku Moję a|»ellnkvje. Ola yra lalkuail pinigui Suvienytų 
Valstijų, l*aMų Įlankų. I'a v irto l'ouk. U leido <'hH-a<ua Ir daugybe Cor- 
puraclju. I'raunynčiu. Kliūtų tr Tūkstančių darbininkų.

Siame banko yra įtaisytas apecljnlia lietuviu skyrius kur galima 
atlikti visokius bankinius reikalus prt(ymlojo kalboje. Visokio patary- 
mal veltui.

CENTRAI MANUFACTURIN6 DIITIICT BANĮ
A Stato Baak

1112 West 35th St tarpe Morgu ir Racine Got Chicago.

Indijunos valstija (atskyrė 
tam tikrą dieną -kovai su 
žiurkėmis. Anglijoje tas įpru- 
tys yra nuo senai. Amerikos 
žemdirbystės De|Mirtam«*ntas 
pavedė mokslininkams išrasti 
gerų vaistų pri*-š vulmlus ir 
spragės. Mums lietuviams 
taip-gi reikia rengtis kovoti 
su kaikuriomis rūšimi- kenk 
smingų gvvuolių. |iasir*Mbm- 
čių dažniausiui teatrų lūšim** 
ir koncertuose.

Dažnai kukis nor.- pieubur- 
nit> pavydi savu vi<*mia**''i*ii, 
puikiai lošiančiam gražių ge
rai išmoktą rolę. Kuumet vi
sa publika iš tikrus širdie-' 
džiuug.-mingui ploja ranko
mis, pavyduolis imu švilpti. 
Jam lengva tą jiadaryti, nes 
ilgai ganydumas galvijus 
daug turėjo laiku išsilavinti.

Tokia pavyduolių menas 
kenkiu lietuvių visuomenei. 
Kuomet jiusuuliu domu ku.- 
kart labiau kreipiasi į lietu
vių pus*;, tuomet kaskart 
daugiu y ir tankiau svetimtau
čiai užeina į mų- surinkimu-. 
Matydami vi-ų nuoširdų j»lu- 
jimą ir girdėdami begėdišką 
bvhplių švilpimą tie svetim
taučiai įgauna minties, buk 
lietuvių tuuta nemuku apsci- 
ti viešame surinkime. M<-» tu 
rime gelbėti suvo tautus var
dų, ypač dubar, ir privalome 
prušulinti iš savu tarjiu tirus, 
kuric avetuiučjc upseina taip, 
kaip prie galvijų bando-.

Vaistas yiu lengvus ir pi
gu*. Vakaro vedėjas, išgirdę.- 
piruią švilpimą, turi atkivip- 
ti domu- į tą vietą iš kur 
bvilpiumu. Susyk 
susekti švilpiku, ne- 
kiuntieji gy v uoliai 
Jie nusitariu tri-ia. 
sėdi Vidur;jr, o du 
šalę jo, kud atidūlintų švilpi
kų nuo kaimynų. Antras su
švilpimą, ukylam vakuro ve
dėjui piiroilo trijų pienbur
nių gru|w'. ’l’n-čia -yk sušvil
piant jnu galima ji aiškiai 
pd.-tcle 1 i.

Tada vakaro v*xlėja- pri
eina prie švilpiku ir įnami i- 
gini pasak** jum tiirvs rei
kalą pusi-nrkėti su jii*» -k; 
ritim. NU*iv*'«l*'« n*'1«»li durių 
vakaro šeimv ninku- papra-**, 
kad Švilpiką- parodytų .-uvu 
įeigos žcnkldj. Kuomet ta- jj

Suvienytų Valstijų 
iiK-nė būvu sudariusi 
rą organizaciją

kuriuo- 
laiutik- 

jiarupinti 
darbų ir pelnų buvusiems ka
reiviams, palei.-tii-ms i^. tar
ne Imi-. Tos organizacijos ats
tovai (uisiskirstę d iri k> visuo
se miestuos*' ir žymesnės*- ap- 
gyventosc vietose. Jie suėjo | 
pažintį su įvairiumis dirbtu
vėmis ir šiaip įstaigomis duo

dančiomis vyrams uždarių. 
iTa urganiza«'ijii labiuusiui už
siėmė netekusiais rankų ir 

|kujų ar šiaip narių kareiviais, 
i Mokimlama juos jadningo dar- 
jlto. ji laliai daug naudus laida
re. Dabar ji nori savu darliš- 
iumų piuplutiuti ii pagerintu 
Dabar apskričių viršininkui 
galės išrišti galutinai dau
giau klausimų ne>ikrei|Mbinii 
į U'a-liingtoną, todėl mokini-Į 

imas ĮM'lningu užsiėmimu ei-! 

lengviau. 1‘a urguuizacija du- 
.bar -tu-i- j artesnę jiažintį su 
ĮNcteku-ių Sveikatų- Veteranų 
Sąjunga ir Amerikos Legija, 
kad vi.-*»s to- organizacijos 
p:iM*kmingiiiu dirbtų buvu
siems kan-iviums unt uuudo-.

i

!

n<-galima ' 
toki dvu- j 

sh'pia-i.
• 1 Kv ilpika- 
kia.-lnosc :

. Į tiinet javai lengvesni. Zem- 
dirbyMės ih'Įiurluiiunlu.' šį. 
iih'I M’ikėju ir svėrė įvairia* 
javų rųši-. kaip tat darydavo 
ir .-Pilimi'. Pernai kviečių 
.-(•lis sverdavo 58 .-varus 
keturin- jM'iiktu-iu.- dali-. 
iiK-t svt-riu <’K» svaru- ir — - 
dfšiiiitu.-ia.-. Avižų bušelis JM.T- 
nai -veidaio 33 švaruti ir vie- 
nų penktų dalį. Nįmvt tveriu 
31 ir vienų dešimtų dūlį. Mie
žių luišelis pernai svėrė 46 
svarus ir tlevynias dešimto* 
dalie (lieveik 47 svaro*), 
m«'t sveriu tik 43 svarus 
vienų ]K-nk1ų dalį švino.

bu* 
ir 

Mj- 
tri-

►b 
ir

Galvijų ir kiaulių įvėrimas 
iš Anglijos į Amerikų -u-tnl> 
ditila.- 90 dienų, ne- ftuMrtalė 
užkreėiamoji ligų. D<*| tu.- Il
go- tajiu atšauktus l<*idiniu- 
perti b veislinių galvijų.

TRAKŲ APSKRIČIO

Rašo:
“1’žt‘jus viAieėiains. gyveui- 

iiuis daug |»al>logėjo. Surekvi- 
iavu altiniu arkliu. tai|»-gi ir 
gyvuliu*.

Kaip nueinu į kolonijų, laitai 
įtaisu, kad m*ra tvarko*: vaikai 
sveiki, Itel baisiai ištvirkę. Jei
gu ilginus |>abutų nedraudžia
mi, nemokami, tai nrbežiiiia 
kas iš jų butų; rustai, kurie lai
vo suvežti dėl budavojiuio, tai 
jau sudeginti. Stogai pradetla 
plyšti. Nei vieno arkliu nelai
kau, tik vieną karvę ir tely
čių ir 7 ožkas, aveles ir kiauliu
kę. Kada ftagrįžau 1918 metais 
iš Rusijos, tai viaaa laukas sto
vėjo dirvoniL Nebuvo kam dir
bti. Šiais metais aš dirbau, bet 
<lar visų dirvonų neišdiritau.*'

I

cijaldemokratai. 
todii,” 
prašyta 
iki šiol

, laibai
! knygos, dainų rinkiniai ir ki
ti lengvesni |Misiskaitymai.

l'aigi arti ĮIMK) lietuvių 
laukia, kada galės sugrįžti na
mon. Kitus valstvliės pamažu 
gals-nu-i saviškius tėvynėm 
Lietuviiinisgi tui ii«'|M-rg<*rai 
>eku.-i. Šiais metais vos tik 
kelios dešimtys lieutvių par
ke! iuvo |ter Prancūzijos Dele- 
garijų Lietuvon. Priežastis to
kio užtrukimo pinigų stoka, 
kad taip hutų ištekliaus pinigų 
nor- 3ŲMN) (runku, tai guli
ma butų per kukiu du mėis*- 
-iu Is'veik visi Prancūzijos 
lietuviui purgabenti nunion.Su 
Prūsų Lietuvos lietuviais be- 
luisviais Priincuzijoje. mies
te Turs’e. tus puls. Atncriku 
ir Angliju visuomet atsiliep
davo į savo brolių vargus. 
Pati Pareivių Komisija, kuri 
darbuojasi Paryžiuj*’, turi 
dėlę paspirtį iŠ Amerikos 
tuvių.

Tikim kad ir šj kartų 
.-ibiuksiua* reikalingų sumą iš 

Jaiiupu.s didžjurio, prudžiugin 

i-iine laukiančius gimine- ir 
įgriūvančius nkius. duosim*' 
šaliai naujų |*ajėgų. žotlžiti. 
|iug*'ll>t'siinv al.-i-talyti naujai 
Lietuvai.

It STAKLISKRS

Praneša:
"Tamstų žmona šiais metais 

mirė. Kelis nadua kamavosi kū
jo. Vaikai sveiki* tik varginga
me padėjime. Žemę dirta švo- 
geris.

Iš nelaisvės ir ltusijus lievcik 
visi grįžo, tik steltėtina, kad 
tamsta ligšiol negavai progos 
jiurgrįžti namo iš Prancūzijos. 
Stakliškės** stovi lenkai. Jezne 
lietuviai.”

Dr. P. r. ZAuLTS P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS

3130 8. Halsted 8t. Chicago. UL
Kurie Kaunate 1>M veikai ui lA IJctUVua 

nvulideliodiinil |.M*idarykitu duuciuui urba 
dideliu.. .M<-» |K*rini:itue m-nua imdumtuc 
dideliua. Kudeduin ant vienu ik kelių nkir- 
linKų.

Traukiame imveikalua naiutioac. >>r»e 
lUinviloa. MKrtnatk*. veaciljoac. grupe*, 
ravieiliua ir ll. Ivartm itlwkatne kuuCc- 
HniuUa. I'liūne l»rvvcr «3C>

I

I
I

I
I
I
I
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KIETVMKIO VALSČIAUS 
šuolių viensėdžiu Juozo Bliu- 

jaus (be datos) rašoma:
"Likausi vienas su 16 metų 

pusberniu sunarni—pusantro 
durbininko, išmaitinimui 20 as
menų, brolių ir namo šeimynų* 
ir apie 40 desetinų atidirbimui 
lauko.

Prašau nužemintai |>aliuo- 
suoti (mano brolį Įgimtų Bliu- 
jų) iš nelaisvė* namon indiktus 
šeimynos ir luuku globoti.

Prašytoju- Jacsa* Blajns."

di
lia

>11-

Dr. A. K. RUTKAUSKAS

<

Dr. M.Stupnicki 
3108 U

B'

t

It KIETVItKIO PARAFUOS

Iii. X. 1919
‘•Nainirjr buvau viena -ii po

ra vaikų 4 ir (i in*'tų ir sena vy
ro motinu, ir neišgalim** gerai 
uplirbl turimųjų 6 dešimtinių 
žemes ir atlikti valstybinių 
pri«’*i*omių. n šeimynų praimti 1 
tinti.

Nužemintai prašau |*a.-iru 
Įpinti mano vyru nanmii |*aliuo{ 

uoli. J. Mtliančius.

JAU SIUNČIAM!!!
CENTRAMS BENDRAS UETUV1Ų BANKAS vi
siems gerui žinomas kai|to lietuvių ir kuris tarnauja lie
tuviams, jau siunčia pinigus į METUVĄ ir į visas 

kita« šalis.

CENTIULIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi
siems gerui žinomas kaifio lietuvių ir kuris tarnauja lie
tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir į visas

kitas šalis.

TODĖL Slį SKITE DAKA it. Neleiskite savu vien- 

getą-iarns Imdautl

DEKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON.

LAI JŪSŲ P1N1C Al l’ŽDIRBA G PROCENTĄ.

Ceititas Bedrįs Lietam) Bukas
32-34 Cross St., ‘ Boctoa,Miu.

PUSTATBIAS G VARANTUOJAMAS

Siųskite per Lietuvių ištaigą

EDiOTEAK AMEOCAN BUKEAU
A.PETRATIS&CaVeAifM 

(Mago. DL3249 So. Balsted St,

Kreipkitės rastu ii kitų miešti/.

Henry* J. Sc

DU A. A. ROTU,
Hunui gydytojas Ir eklrurgai

Hpsci.'aLalai Motarilkų. Vyruku 
Valkų ir vt»M ekrontlkų Ilgų 

l.r.Ml.' t«M s., Itl i-htea

TMefuima |v,..vor kl*>
»AIaAN1>A.< l« 11 ryto 3- » p. 

t>i*tų T—M enk Nadr-iiomla !• — II a 
umiiiiiiiiiiiiiiUiMi.iuiiiiiiuiiuiiiiiiiuu

Ztaomaa par M metas ir VaMMoa pritariamo 

Henry* J. Schnitzer Stato Benk 
Paralijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar
Ptaotijant 8evienytq Vabtifa Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

ir gvamntaoja
Noringos gauti prekes pinigų ir kitų ainių 

meldžiame kreiptii paa:
Henry J. SchnitzcT Statė Ranlę 

I 41 \Vasiiington Street, New York. N, Y.

KAIM.lt
nunion.Su


lietimai Amerikoje.
VAIKAI

BOflKLAHD, m.

1G iki 18 metų.

Mes reikalaujame keliolika 
vaikų musų tavorų ir kituose 
skyruošė prie visokio darbo; 
prityrimas nereikalingas.

DRIUGAS ? v B

Neddioj, lapkričio 23 d., bus pir
mų sykį (Tiicagojc toks atsitikimas. 
Tai Visų Šventų parapija rengia 
maskaradinį balių Strumilų svetai
nėj, kur bos nepaprastų dalykų ir 
kali šimtai dolierių dovanomis išda- 
lyta tiems, kurie turės gražesnius 
V—apsirėdymus. Pradžia G 
vaL vak. Tvatykite paskelbimų 
“ Drauge. ’ ’ Parapt juaas.

L lt Kryžiaus rėmėjų skyrių su- 
■rinktinas įvyki |uutcdėlio vakare, 
lapkričio 24 d.. 8 tai.. Vist) Šventų 
parap. svetaiuėje. Visus mirius-rė- 
mdjus kviečiu būtinai atsilankyti 
šin sumrinkinian. Neprigulinėiua 
dar taip-gi kviečiu atsilankyti ir 
priS&rušyti. Visi turimi* remti L R. 
Kryžių. A. F. Slanknt, pirm.

—
L. ltuud. KrĄ Žiaua rėtuėjų 59 sky

riaus svarbus susirinkimą* bus lap
kričio 23 d., 1 vai. po. pietų, šv. 
Antano parap. svetainėj. Laukiame 
skaitlingu atailankytuo narių ir no
rinčių įstoti arba prisidėti pinigais 
bei darbu. Darbu randasi labai 
daug, ypač mvtcrinui ir iiK*rgintHns. 
Tikimės, kad ir musų niotgrys ir 
merginu* ncatuililui nuo kitų kolo
nijų moterų ir merginų.

Drabužių jau Ccutran pasiuntrm 
4 Aryuiaa. Pinigų, rudos, valdyba 
pasiuntė aavirš $200.00. Bt-t ar-gt 
ama, cicvricėiai ir riecri^s. aut 
tiek ir a|snsttsūmf Ne. Dirbsim 
ir ncpaatrudyaim kitom* kuioni- 
jema, kad jau mes patisume.

Tai-gi, broliai ir sraute*, į tolesnį 
darbų!

Pu 2 dol.: M. Zakarauskas, J. 
Narakan, K. Gasiunaa (pasiž.), J. 
Bukauskienė. O. Kaukienė, M. Ado
maitis. P. Kelpša, M. Jokubauskie- 
nė. K. J odelis (pasiž.), B. Kelpšas, 
B. Kelinta, A. Khlauskia, A. Ralm 
rauslius, J. Mikalojunaa, J. Vėlaus- 
kia, J. Zubavičia, M. Laurinaitienė, 
M. Daujotas, kuu. P. Vaitkkaitia.

O. Rimkienė $1.50.
Po 1 dol.: J. Tamošauskas, K. 

Raulk*nė. M. Mikolietiė, O. Kajc- 
nienė, O. Petraitė, J. Povilaitė, A. 
I gnatavičaitė, O. Mažini ienr. M. Zi- 
IcriMmė, T. Rekašienė, O. Mila- 
šauskĖstė, M. Trubtanė. K. Uricai- 
tė, <>. Janušauricieuė, P. Tareikie- 
nė. M. Fneitikaitė, J. Abramariėia, 
*1. šcškevičii-nė, A. Račkauskas, J. 
Zaukailis, J. Spraitis, S. Bakutia, 
D. Narusevičia, J. Gurickan, J. Ti- 
įtikiu, E. Kučienė, M. Jaaienė, J. 
Zupavičia, J. Jocienė M. Adomai- 
tia, J. Povilaitė. A. Zakaras, P. Sa
kalas. E. Taugaitr, A. Rudavičaitė, 
Z. Srupša. B. Suvalkai, M. Var- 
cianskicrtė. O. Augliekienė, D. Jak
štienė. K. Urba*. V. Urbas. P. Gar- 
bužu*. J. žerdcckiM, O. Dambrau*- 
ki. nė. L. Žukauskas, A. Kalinaus
kienė. A. Noreikia, T. Sobitavičia, 
J. Rusrvičia. J. Zalaginus, J. Mi- 
koluiii'm. A. Lukušcvičia, J. Valai
ti*. S. Duvidauskia.

Viso Ktainbių aukų au |msižadė- 
jusiuis 4240.30.

įstojimo j L R. K. $1.00.
Smulkių aukų $15.07. 
\ im laitu $256.57.
Jeigu (tasitaiky tų klaidu uukutu 

jų nurašė, inrldžiatnc pranešti 
"Darbininkų Užeigoj,” 1447 Su. 
30th Avc., o kluida bus imtaisyta.

L. lt. Kr. Valdyba.

(•erote algos išpradžios 
gera proga išsilavinimui 
kietus vaikaitis kurie ieško 
gero pastovaus darbo.

ir 
t<»-

K

2L

Lapkričiu 9 A Šv. Karintum A. 
rėmėjų draugija laikė mėnesinį au- 
airinkiinų. Tarp kitko nutarta su
rengti vakurų jru Kalėdų naudai 
ftv.Kaz. Ak. Rėmėjų draugijų*.

Prisirašė 8 naujos nare*. Tai-gi 
pa truputį draugija augs. Vakarui 
surengti kumuijon inėju p-uia 
Pronckų n ienė ir p-lė Unguraitė.

Vgslaali Midi.

CICE10, ILL.

Lapkričio 11 d., i tu.. < ‘ierru at
lankė au prakalbomis L U. K. rėm. 
reikalai* geri*. kun. J. Petraitis. 
Prakalbų |Mtsiklau«yti skaitlingai 
susirinko žmonių į šv. Autano pa
la*. avėtai nę.

Gerb. kalbėtojas taip aiškiai nu
piešė dabartinį Lietuvon vargingų 
padėjimų, kad gal dar pirmų kartų 
"mį—«. cicericėiam*. teku išgirsti to
ki* kalbų

Be abejonės, minėtus prukallss< 
nepasilik* Im- fstsekmių, bet suža
dina iuum dar prie didtmūo veiklu- 
m®, dar labiau remti L lt. Kryžių 
riaamia muaų pajtegomri.

Paskui kalbėjo vietinis kk-bouas, 
geri). lran. Vaičiūnai, kurs netik žo- 
džiu, bet ir darini duoda pavya- 
dŽMM mum*. cicericeiaais. ims nebu
vo tų prakalbų kūrime jis nebūtų 
prisidėjęs su stambia auka.

Pertraukoje buvo fcuIuuuih au-

Pu rinkliavai dar kalbėjo gvrb. 
fcun. I’ctrailb, ragindanuui t imis 
Uatoviua Lietuvon pirkly bų *■»<* i 
me rankai ir remti jau ausitvėru- 
aiaa bendroves.

Laike prakallių aukoju L. Rauti. 
Kryžiui:
• Kun. 11. J. Vaičiūnas fcH.OO.

M. Juraitė $30.00.
Po 10 dol.: Dr. A. K. Rutkaus

kas, b Tuuušaitis, O. Nausėdaitė 
(pariš)

Pu '• dul.: A. tiuduvjėaiiė, II. 8a- 
kalao P. Ambiuzuiiė. P. č'<tmag*i- 
IČ, F-IIIU .Muck|e||«, <1. rttllHHlalirC- 
nė, M. Mrironivnė, J. Mumtu (pa- 
ril.). .) Nekruta, h Zu.iuuska* J. 
Janėtus Į Iranu.),

CHICAGOJE

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8.<M) iki 4:45 Su

imtomis iki piet
Homan Ava. & Arthington St

DAB KA8LDTK 8MEI2TŲ 
LIETUVOJE”

— ta
"Liet av<w” 2.*»| u u tu. (tatėmijita 

■tr*i]mupuluikį iš ltrightun Parko, 
aĖgiiiiiiMiitį S<wri« Vienuoles, bu- 
vuaiav laokytuj** ir virtinį kirlio- 
iuį. bet. kadangi, kaip man, taip ir 
plačiai vtMUutucnci rupi ne apėiiaji- 
ntai ir šmeižianti *1rai|>*niiii talpi
nu ir taeižutnti alraipaniai. talpi
nami “Lietuvoje” ir taikomi j ne- 
|utiiikaii<a* ypata*. tūtai |ier 
"Draugu” 2.‘Ai num. pareikalavau, 
kad slraipnniu tepliui uja*—“Kis 
rvK|H*i<ktita« Kareivi*“—tų, kų iš- 
idepėju. nuaičiiH-a kaukę, faktai* pa 
tvirtintų ir prirodytų teiuingumų 
*uvu žodžių. Bet "Kareivi*" ar tų 
atliko? Kur gi ji* tau atliks! Per 13 
dic-uų ir naktų džiovino amegeni*. 
lauži'* gaivų, ieškojo faktų, patvirti
nimui muvu indui ir šmeižtam*. ln-t 
veltui, kadangi jų nėra—kur juo* 
surasi! Ant galo per “Lietuvo*" 
267 num. duoda neva alaak.vmų ir 
pradeda šiaip: "Tauurta kiautu pa
aiškini i. lutda laivo gulima gauti vie 
tiuole* Kaziinierūtai." "Kareivi." 
ar taiavtai ta* neaišku, kad aš ne* 
reikalauja tamiatua paaiškinimų, 
bet reikalauju prirodyti f ak tau. 
l;nk ir skaityk "Draugu" 236 nu- 
OM*rį. o ten rasi šiuos žudžius: “ Ka
reivi, meldžiu nusimauti savu kau
kę ir, išėjus aikštėn, prirodyti fak
tai* tų kų išplepėjai “Lietuvaa” 
231 num. Iki "Kareiviui" faktai 
nereikalingi, ne* jo paaiškinimu* 
viai ir kn-ktienas turi priimti už 
šventų teisybę, tad-gi ir aiškina, kad 
acaery a Kaaiaucrictėa buvo net viii- 
lomus gavėnioje, š. m. "Karrivi," 
ar Uunista is-žiuai, kud joki* vie- 
nuolyiiaN jokiai parapijai scaenj 
niekada nesiūlijo ir neriulys dėlto, 
kad araerų mukj tojų visada truko 
ir trūksta. Toliau tamsta aiš
kini, kad “kaulink vardo Mazuric- 
lė*' -čia įvyko klaida: iš N pasi
darė M.“ “Kareivi." ar lamitrts 
arimai ir nesupranti, kad iš mulo 
staiga negali pasidaryti arklys, 
taip kaip iš M nepasidaro N. Tad- 
gi nekaltink ris arrrrio, m* ria m- 
iipKl<* blogo noru durim*. "Karei
vi," ku ri raiškia kubem lenkis 
" Maaurictės.” ar nepratardžiavi- 
mų :: ujnukiuų tašai gerbiamų k 
serų. kun«* iiielunla iuun»ii*i nr- 
užkliudė, nieko įdomi ui-|»u<Urr ir

(Pabaiga aut I pusi.)

BKD. ATSAKYMAI.

P-nui G. 8. Mockui Rose- 
land, UI Paproty* reikalauti 
iš redakcijos, kad ji talpintų 
kore*]n>ndencijų tada, kada 
jos raštininkas pasako, rv- 
d ūkei ja i yra nepakenčiiun:.- 
ypatingai tada, kada lokių 
jau reikalavimų susibėga ke
letas.

I 44?

Bitter
KIVtl

daug

K'

Aduas Tori B«ti Išmėgintu 
Per Upi

Auksas išuH'ginuinus per 
ugnį, o vaistas išmėginamas 
per kritiškiausius valaniias 
nesveikatos. Pereitų Mirtų m* 
suskaitomas skaičius mirčių 
buvo lai tikru ugnis. Triner’s 
Aiueriran Klixir of 
U'inv tikrai atstovėjo 
išlnmdyina ir sulaukė
d.uugų. l'žlaikant vidur* ils 
liitusus. šis vaistas tokių bū
dų užmuša bakterijas, kokio* 
galėtų rūstis, ir kuomet vidu
riais yra gerame janlėjiiiir 
tuomet jie guli gintis nuo vi
sokių ligų kurios ant žmogaus 
užpuola. Triner V Angelic* 
Bitter Tonikas tui kitus geras 
vaistau. Ponas Ant. Klement 
savo laiške rašytame l*upkr. 
I. 1919 Atldv. Wasli sako?
“Jūsų vaistai Triner’s Aliu* 

rican Elixir of Bitter Win<* ii 
TrinerV Angtdica Bitter Tu
nikas, teisiai stebuklus dr.ro. 
I>u butrliuliiui išgelbėjo inuiiu 
dukterį, u kuomet aš daviau 
savo kaimynui kuris ilgus 
iil sirgo, |m> dviejų dienų atėjo 
dekuodaiiia* man jis galrj<*s 
miegoti ir apetitas jau ]*age- 
rėjęs ir prašo kad tuojau* 
parašyšiau j Npokanc ir užmi- 
kveiau jalu vaistų.” Jus gau- 
sib* tuos vaistus jmin savo vai
stininkų. Josepb Triner Com- 
imny 1333-43 S. Ashland Av.. 
(Iiicago, III. (A]>gr.)

x

X

Pili FIRMA
Tai arnika bijoti bedarbei.

70 aktų farmų Uliniojaun Vals
tijoj kur tane yra derlingiausia n 
geriausia drl visokių javų, šį Žanui 
.vra netoli miesto, arakyklų gelake 
lių ir L L »

Prie ln šia farmų gulima pirkti 
su visai* gyvuliais mašiminiia ir ki
tais padargais ir galima pirkti ku 
mažai pinigų nes savininkas pats 
duodu pasko^.

Rašykite arbu atnilsnkykiu ypa- 
tiškai pas

S. SL0NK8NIS 
3357 So. Halsted Str.

I• *II
Ii
H I

5 DRAUGUOS BENDROMS SPĖKOMS RENGIA 
MILŽINIŠKĄ 

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

Pilsen Auditorium 1657 Rlue Island Avė. Prie 18 Gatvės 
Pradžia 6-tą v. v. Įranga Vyrams 50c. Moterims 25c. 
Ant minėto baliaus bus iilaimėjimas auksu du dalykai, 

pinuos 150, antru 325.
Aiuomi kvitvinim* visos skaitlingai atsilankyti į virš- 

iiiinvtiĮ Imlių kuris bus vienus iš liiiksiiiiuiisių ir gra
ibiusių vakurų. Kviečia visu* atsilankyti KOMITETAS

KONCERTAS ’irBALIUS
Iti niri.i

Lietnv:ška Teat. Dr-rtė Rut? No. 1.
SUBAIOJ, LAPKRIČIO 22 D. 1919 M. 

MELDAŽIO SVET. 2242 44 West 23 rd Place.
Svetaine atsidarys 6 vai. vakare.

I fokr.llIlNM I UHlll'- ItRoJ S-Iu l.ll.ilolu 
tiuli lain ftnliuiiiM koIIniui <k-kl«-uint>*rko>> 
vhor.it. knlp tui. I.ivliniii laitvt* IIiiku ii 
uitu K>ii'"iii

Tu iki ilrnuK. i tr «truuK<*« Sent ir Jauni 
niilimkjtt tų pulkų Koms-rln. Kuri atlik* k< riuuM •'Iiiv.ikoh ir tapti - 
llokm t li< rlo'u. SuliMnl I *.-kl«-in.iP.rl.u. I 
NiAokli kiek* lik noreatte.

M.

Koncertas!

•Ji

REIKALAUJA.

NKItUiNtMI III NUTKItlS

ot'ist;

Itall'NTlMo 
III 

nviiitr 
KKYKII'OKK

1*1*1 l limta H« i • onuilli;;.i r

REIKALAUJA.

VAIKAI 
JAUKI VAIKINAI 

VYRAI.

TA VOKI SKY1MUOSE 
IR

IKSUSKVIGUOSE

niusų Tavorų ir Iš- 
skyriuose, ]uikiuoli, 
Dapildyti musų kue- 

užsakyinus. Sverti

Dirbti
>iiintiiiių 
Kišti, ir 
tiiiniorių 
p:irr«*1 |h»-I iiž>:iliyiiiii< ir I t.

Vidos pastovios. I žinukcs- 
lis gvra pradžiai nv|nipru*tai 
gvra proga išsilavinti.

i.ikurc. smili- K<>n<<rii 
I >aim>N įvairus ei rl.'iiiHi 
kiti). Tniluri Ims u |*:i-

n* i*i .iii-inkiii- taa pragos 

*■> Koncertu KalvHIti |W

Kiuriu. KtnMTKTAN.

Vodevilius!
Dievo Apveizdos Par. Svet.

i'rtc t iiUhi ir IN Kuiliu.

Sekmadieny j, Lapkr.-No v. 23, 1919
1 liauta

Liet. Vyčių 4-ta Kuopa
t*ra«Uiu betai • tat. |šuniui Xo. ir ast-us.

I*«> |HUf;mir<> Im- Mtkiui |<tk- p. J. 4. Jakuk'-tn orkeMne-.

4*1 .įtiki \ M* ».t • % In( < IMI \ I.! *!•• . kui*« iii;il« lininy t«iL^h|
km m «lu r.%ki i šulu** imk |«.*n»|<l.il»xir

džimiu.f l 1MM"• !« pi<»K r< ngi.tiiit* k»ln irlIzitnAko pr<»-
kr inn. kurta tl« ! i.« n< ••♦m pni*1« mum. Bum <i< Mt-iiim ij'i,
h.4ll*i\ l i. |<i II. | II t T.1 -II. |».l>lf lk**l.ltnt «MltM K.dl lIMLlti* liitltl 
Jttmib. LiioHtM/mi uvit'iLi • luiK'tiill ititiF. UUrtuma'- |tara«
HJ ** •uaiu’nl. IAET. I kl <>r.V

nl-'iMI HAIIUAS

Ki-ml Kuli skaitliuoti? 
Kuli Kerui ulkklul rukjtt; 
moki ant drukuojuiiios iuuhi-

Ar
Ar
Ar

n«-li-s;
Ar nori kirst) II poperus luinoj 

Ski riuuiic:
M<'> Kalinio Jums nuteikti pultui'U 

vieta su serų inokc*Hių ir geru |*ru- 
i;n ifauluįmintun.

I'rllirusioiii* >putoms inokama su- 
l>S Jų verte*.

Iksu ntimi: skyiu j
Ti irto* d.irina l<u> ir laleli Ki-ntiNkiK 

piii'i'K.noN lt itioliri* riik.tlinK'.* <M 
i iKik.iilntu. i'ini*.|in.«*. mrrtiiia* ir nur. 
Uivtiii*. i*.in*il |H,:.t |.;<k<lii| Ir ssprea. 
utaakjrmų.

T\v«»i:r sKYitirj
Metamus Ir iiu>tcru< mvirn lt me

tu nii'dau» dėl Ccktavnnu. perkiur*'- 
jlluo ir rutulsi mo o linu; nzs.il.)'. 
m n intu<u T.iiocu KkrriiHmc.

Nepaprasti] pinga įtu llai mimui.

«

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos 8^W iki 4:45. Suim
tomis iki pjet.
Homan A Arthington Street

ItEIKAUStll — I.E1RE1U.U. 
l'.mtiAun tlurtuK: gvra uunokcatia 

Tta K Mlir.l.TS CXK.
U. 4Mh A K Motk*m Mrx.

Itl JK U.IMII — K AJUI 
K.UtPKMMttII.U. .

liKrimN nuo Mukiu |>i utuh.yiuo 
friiglil karių.

TMi: KTIltl.TK t.XJ..
M'. IMli A K. Murgatt Mrs.

IŠKILMINGAS T> A T TITO! 
LIETUVAIČIŲ DAIjIUo;

Dr-stės Meteis ir Merginų Šv. Onos

SUBATO I, 22 D. LAPKRIČIO 1919 M.

I.V. at Kl.Kl I* VII VIUlIS MII..'
::»-ru t'laii- ir Auliuru Ate.

I*ni<lna ?.<mi ««l. saluuv. gir. 4|mimI.

Iii * l’i <i|lAM«* I-VI IhivaNo* T'i>IS liVIKN. KI'IUo* Iii N 
tin.tziAi >i \ i*AKii:i.i>/.n >t< >* i.i irrr v Inkais nritAiK Tutsi 
11»> - iiii.i.i.h ir uia-iL'ito.a .i. imk it’h kugru kiti usnį p.toli> <1>II. nes 
dovinio* jum laukte. Kin < lutiu n-u* anu« ir jaunu* ulMluukyli. o 
likr.it Uis., ailėultu.
MuUka 4i»i alsu Nuuktrilž.lul km • >u iinun hiiMITITTAN

TEATRAS ir BALIUS!
>ial« Ms-noji' ir no i< lt.-ui* kisamillH !*•■ tsnlti

“NETIKĖTAI"
i Draugyste Visu tventu

NEDALIOJE, LAPK1IOIO 23 D., 1919
•v. Jurgio Parap. Svetainėje. 32 ras PI. ir Auburn Avė. 

l*n«lM t t tai. taluMv.

IlkU-tul ,**te-. ir Ml >|NKal Muzika i"* imi. |i. %. IJrr-kiu.

9 k 
I I

ts
GRAŽUS IR BK1LM1NGAS

VAKARAS

SEARS ROEBUCK k C0.
V»lun«l.ai k:vo iki 4:<a. Nukalėtu!* 

iki nkt.

Homan Avė. A Arthington 8t.

darbu prie 
Mintele <>t 

l’n.tm-t, 
IImmI* IUoIk

te-ilo/rtal <lel t’iie- 
iMirbimo Cliur- 
luiieL Xi*>«4mm* 

tonuMtiir ItrM 
<*•»«. X. V.

IIUIiAUM.I: 
iHh'l.o 
<*«Hll.
W«mmI

PARSIDUODA

l'arM.I ■■•■<!« lui.Hrsv ir įtr.Mimr. 
Inlaul aeruj viltoj. Jokių nnt kretilo 
paritui m, jono m-r.i. rnniiit pisi 
įtino, purrlumiii nrlui otMin,Miii unt 
pto|x-it< s. 1*rk'itM»>tii> pantui nuo ne

kalu dirbti utMlki likit Kll'itul.
J. įterpiau, 

aria a. Mcdca- .%«<-.
Ti-Mumo X . • •

ra

1'alckkMii Jono Pociaus p.acinan- lu 
i- ItaoMnu) .tpakriaio Kvcdurm-* 
fuirap Kalltluuklo kalino «|>l<- 4* Ine- 
1<) acnntnn Turiu l.<l*ai Niaibi) n-l- 
kalų, jis pats arka kax apie ji kinute 
|<rune-lilte se kan< i>| lolreai);

Jumta- Maajtio, 
MUS taburn Ate.

»

LEIBKRIA1 
TUCCKEK1A1

KAKIIOl tiE VY1LU 
PACKEU1AI

PRANEŠIMAS.
, Durlitnitikų Sujungi** 29 Ku*»|*» 
Krsiituvėj 901 W. 33 sii., y t.i alt- 
jęs l« iškas J

Adūiaaiii Vaditaėiiui
Pasta* Pasvalis 14 10-19. Malone ' 
kiti ataiiuit

K JAKAITIS.

BrigIHm Parke
L R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS 8 KUOPOS 

Paminėjimus 3 Melų Sukaktuvų Sąjungos Gyvavimo. 
NEDALIOJ, LAPKRIČIO 23 D., 1919 M.

J J. ELIJ0S1AUS SVET. 4600 So. Wood Str.

Ptadzia C vai. vakare.

Itr- ••iiiu>tm» jtn*l •• t»«ip ks«*l u»l*ilc iMMihakutnititi Ir gtuAril 
taiki |*r ’• • •»$>,••’(• r t- • Ai ki-h l.irim kn* ir \mi r il.«*tii>»*
kils \»Eril|rii< tmku ■<j*r»i*'U !»*•• leB»il- <• itikiA liktai
pjttaiu ♦h-h mh) IA

MOll-IClMs 2Mb,
tari* jiuaM hervikep hliko •ii<»K<’ll Kliedui

koMIILl.Ui,
I

I

SEARS ROEBUCK & CO.
Valandos K.-lMI iki 4*45 Su- 

balomis iki pi**t.
Homan Avc. A Arthington St.

Piistuvius vietos, dietos ui- 
gos pradžiai. Geni* pru"u įsi- 
dirbiuiui.

PIRKITE KARES TAUPY- 
MO ŽENKLELIUS (WS.S.),

vhor.it
likr.it


KEISTUTI Paskutinį Sykį 
Stato Scenoje

i Liet Vyčiu Chic. Apskr. artistai - mėgėjai

1201

Nedelioj, Lapkr.-Nov. 30 d., 1919 m. »

West Side Auditorium
5 S. Taylor St., ir Ratine Avė., Pradžia 7 vai. vakare

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Šeštadienis, b.pkr. 22 
iv. Cecilija, pana ltank.

Sekmadienis, lapkr. 23 
šv. Klementas, pop. kark.

Pirmadienis, lapkr. 24 
šv. Jonas nuo Kryžiaus.

d..

d.,

d..

DAR KASLINK ŠMEIŽTŲ 
**ITETUV0JE”.

1

šis istorinis nuovvkis — alvnicdinnnlN senovės Lietuvos gnlvltę, kada vi<*šputavo l)id. 
Kimig. Keistutis, <> t h •< lėkimui* brolvaikis Jognila, sėdėdamas Vilniaus soste ir norėdama* 
pagrobti Lietuvos valdymų j savo rankas, prikalbina vokivrius-kryiioku* užpulti Keistutį; 
gi kada Keistutis sttliuix<» lcryiokų galviu, Jogaila, pabijojęs lwusnM*s ui išdavikiškų dar
bą. apgaulingu bu<lu sutirta Keistuti ir pasmaugia K rėvas pilyj — Ims paakntinį sykį vaidi
namas (’uicagnjo. ų.vSfiN^. ■ ................ -<■

Kas praleis t y piogjy gailėsis. * •

higvkik tik retus iš kalno, kad išvengus susigrūdimo prie kasos langelio. Tikietns gali
ma gauti |ms kuopą pinui. hei “Vyėio ir “Draugu” redakcijose.

RKMGDCO KOMISIJA.

"Kai. ivi.” kvol-jas? Tami-la dilo-j duok ramtis* tiems nekalt ielus sli
di lįsi dol už. išlaikymą kvotimą. • įvėrimams. Iki turiu pridurti, kml 
Ih i I ol.i s.fili.I d*Jieroi .* Ar tą. ku j ištikrąją tas klaidų |mdarė. kas ta
ri* guli ežem dilime, ar tą. kuris "'i’*l*i iš|w įėjo ir Slinku ją ntifai-į

Tnmisla sakai, kml įlellu turi! 
tei.sę riišvtis "Kareivis.” knd buvai 
Dėsies Šamo kariuomenėje. Tamis- 
Iii ir čia klysli: kada buvai kuriuo-1 
iiienėjt*. tada ir galėjai rašy1is ka
ri ivitt. Ih*I dalair n<*si knriuotm-ne- 
ji*. Imlel nesi ir kareivis. Pasirašy
mas imi slrnipsnpalaikiu "Lietu
voje.” "Kareivis” nesuteikiu ta 
luistai teisiu įžeisti visuomenė** dar
bininku ir nepriduoda jokios gar
inu karti via ttis.

Sakai, kml kovojai prieš truto-

88E♦ £ £

PIRMA SYK CHICAGOJE!
“Kareivi. kvotėjau. reikalavai, 

kad Mulu į kvotimus prieš tamiatą. 
Žinok. knd kvotimui v ra laikomi 
ik* prieš tamsintu . kuri.* šiek tiek 
moka "Lietuvai" Ktraipxii|mlnikj 
tirh plioti. Ih'I prii š mokslo ž.iimin*x. 
o liudijimui ją mokslo lai yra dip 
lomai išdinnl.-imi t'-isėli* valdžios, 
apšv irtos ministerijos. arini "lto.-inl 

ioi’ Ediieution. ” Tat-gi. "Kareivi." 
kvotėjas. parūdyk paliudijimą. ku
ris patvirtintą tomistui .noksią ir

BŪTINAI ATSILANKYK |

i l*id>. lino .*! puU i.

tlar-gi i>ep:iž.isi:i. ih*« k:in ivio var
du pri<id.’llg<.*x. p.l -islėbes. nlliel. i
tni. T.'Unisl:i salini kml uum uėrn
reikalu dejuoti npie t.iroi-.lo. kailio l< >"-1 uum k v iest i kilus v putas j k vo-' u't*. tid-gi geni darbą utlikai. Imt

• •

” e ’ ....... *...... » e. -- v.,
ntikenlejiimi ir p.iai-kiui. kad kai- timiis. <> gausi ih* |<Nt dolierių, In*t m-matiyk. kad tus tamistai suteikiu
lis už tiAci įiekeiiėm, Tnip. visi ži 
iioim ir mipraiitiimo. kml už 1i<~ą 
lieprivido joki-'k.tilr- lillkenlėti. Iwt 
UŽ. šmeižimus ir pr.tv; *dži;itimus 
viesid įh r l.iikr šti guli t.imist.. 
Itnilib buk‘iileii. l.i'i.id.i mivo Imi 
1ę pmvnnlž.i;ivŲiH' Vienuoliu mo 
kyliiją sugidvojiii suversti mil vur 
U’ŠO M-eerm. kilt is V ISIII liek.dtiiK. Ih I 
utniiiik ir žinok, kml bik-iti laiiii- 
stos. Is- piumiio. paaiškinimus m p;i 
liuoMloj.i nuo ;il*'4ikomv Ih'h Nei kiek 
IM-dcjuoju npie laiiiistos kuilio ini- 
keiltėjihui. Is*t tikini pniuešiau |h < 
“Draugo 2.’di num.. kad v m b.m 
džinu t is elnlyimis. o pi r ši "linui 
go " lininei i pralošti, kad m tik t i* 
šąją šmeižiką i..ii!i. yru kentėjęs 
liet, remi.iiltie* isl.d; imtis leisimi 
kt-liii, ir visus kttims. Per "Lietu
vą” IregVM lamislni nušil tai , ti 
nuu pintą, kuriais drėln-i i s«-xeri- 
Vienuoles, praviinlžiinslamas jas. 
gi akt vaizdi>je teisėjo netikiu, kml 
tomistai tas taip lengvai pavyktą 
padaryti.

“Kareivi.” atsakyme* trečiojo 
klniisiiiio neprikisk man nukrypi 
im* nito tiesos, ites mm jus niekada 
nei ry pa ii ir mkiypsiii. liet, taiiMM- 
ta. savo lerllojimais pasirodai esi- 
tikru vi<*šii šmeižiku ir niekintoju 
tieiviM.

“l/mlitvos” 231 uum. ar gi ue- 
toip rašei: "Ji rašydavo ant sieni
nės Iciitie. tai vaikai šaukė kml tai 
lieti-isingu. kml knygoje nviatp pa 
rust ta."' o dalmr po 13 dieną ir 13 
tinklą sunkaus galvojimo, sakai: 
“Aš m ašimi, kml ji Ih uiukslė. tik 
prinslžūiii. kml nemokn lietuviškus 
gramatikos T.imst:i prirmlei. kml 
nemoka lietuviškos gnuuutikus. b t 
kam primik i f Ar stulpui, ar mėiui-. 
litu, ar Hitiki? Kur prinslei ar 
bnrzdaskiiltkloie. ur Milium*, ar 
ant gaf.ė k.oupo .‘..'.i neramiu kai 
Imk apie liettnišl.ii gramatiką "l.ie 
tuvi*" 2-*d iiiiiii . taip kaip ir neimi 
tau tamstos priimlyiiiii. lik randu 
Is-rgždžius paaiškinimus, kurie ne-1 
turi jokios vertės. T.iinsla sakai:! 
“Jeigu ji l< nkė * moka teisingai 
gramaiika. aš iIihmIii Itin i|*>l te
gul -uja i trumpa laiką ant kvoti
mą. Ji igu išlaikys jos pinigai.” 
*1 niiista ■ * ikalatiji. kad mokv loja 
išlaikytą prieš imuistą egzaminą, 
arba kvotimus •> n? išlaikymą gau« 
Ilsi dol. nm* i.uni-ios. Jei mokiny*! 
turi laikyti egzaminą, tai jis turi | 
pažinti ir profesnrią Tat-gi tani* I 
ata šiuim dalyl.r nori aivai.liuli n»-1 
ję prcfcMiriuu* kvotėjo. Ih t nrpn 
Mikui kas per vienas oi ir kur gy
veni—ar ant Mules ar ant Marso, 
nr ant loto* t <o. plane?'**; 1?:!. ai 
tomisto** 'lipb'in.i* ir '.u- ji imImvč?

•>isi d<J. ir ne 1u<k. kurie guli ež. . Ji i iaę pravnrilžiiioti ir įžeisti ramius 
tu dugne, aria kainuosi', ir m* nuo 
v pati*, kauke prisidengusios, liet 
•r.io Iii igliton Park o kleknm ir bu* 
išmokėta m rudos pav idale. In-t Šil
tu ut tą Valstiją ai;k*u ir luts iš*uo-

1

i

keta " Peopleu Sioek Varils Sinti , 
♦ tr ukę.” 1 *bie:|oo. III. Idliko tam 
iIii.mIii Ži diena*

Tamisla toliau* sakai:-" Vaikai 
šaukė treeiamc Luniuir\ji- .kml ne- 
teisingai parašyta.” Tamista nr- 
šteeiž.k Ireėmjti kambario vaiku.. 
Uu-n .tuokiIdą lunku vaikai lietu-! 
vią kataliką, kurie padoriai užsilai
ko ir gerui mokinas. Im-I nr "šau
kiu" kaip l.-imist.i kad rakai! Kur
gi lamiida girdėjai, kml šaukė; ar 

jatd gatvė*, nr lu:rzila><?iiit> kloję ir

piliorius |«*r "Lietuvą.” Giriesi, 
kud trini lietuviu reikalus. Tat-gi 
kur įtini lietuvių reikalus; ar kr 
zdaskulykloj.* nr kur kitur? Kokiu 
bmiii gini lietuviu reikalus ! Jeigu 
supranti, kad pravardžiavimas ir 
šmeižimas viešai visuomenė* darbi- 
ninku yra gynimas lietuvių reika
lą. lai ištikrąją esi keisi aa ginėjas. 
Nuo panašią ginėjų lietuvių reikti- 
Iu apsaugok mus Viešpatie.

Ih iiihliin Pttrl'ti Klrlumti.

L VYČIŲ 4-TO8 KUOPOS 
NARIAMS PRANEŠIMAS.

Jau turtai laiko kaip kuopa yra 
uularuai nusiimt paveikslu*. Kurie

VYRAI.
Pasisavinkite sau geresni gy

venimu padarydami sa
vo liuesą laika 

brangių.

Mes turimi suorgnnirgivc 
lietuvių skyrių ir reikalauja
me keletą intidegentišku išti
kimą vyrų dirbti su mumis 
keletą valnndų kasdiena. Ar
ini keletą dienų kas savaitė 

i|n*r visus metus. Jus galite 
'atlikti šį dailia labai lengvai. 
Ik* atsitraukimo mm dūlintii- 
nio jusli u/.si<4Wuio.* Gera* 

i pelnas, puikus pakvlimas g}’- 
' • vt*ninw.

| Atsišaukite nuo 10 vai. ryto 
Įiki 1 vnl. |m> pietą arlta nuo G 
!iki 9 vai. vakare tik šią sa
vaitę ir klauskite.

ADAM MARKŪNAS
ueniTiq ^Kyniits v eaeju 

Romu 847 Fint Nutional Bauk 
BaiMag, 68 W. Movm St

♦

♦

jlun* tomistai tą šukė? Sakai, kad* d*r ••‘■mtuiėmėto. meldžiame
|"iašaiit svariau reikalu |tavardžią |l ' “'bkti msleliuje. lapkriėm 23 d.
neišduodu.“ Kmlel iieišdtlodi pa
vardžių.’ Trelei. kad ją neturi! <» 
ar žiliai, k“ ' pa vartojimas Metimu 
pavaldžiu neteisėtai vadinasi leisė- 
«• “forgery.” o už‘"forgery“ ne- 
viena* kailis jau yru nukentėjęs. 
Tat gi tomistą. teisėtą liudytoją ne- 
turėalanuis. svetimu vardu iteiidrp 
*ti pavartot i. Tomistą sakai. kad 

p'lit v >ką laivo |s*riumi m* vUteiu- 
kai. bet nurinkai ir t įlomi klaidą 

liitilaisai. Nieks m klausia, kur lanii- 
|sia laivai Išmėto*: ar r.nl viską, nr 
pint I.elmo. ar kur kitur. Tat-gi

It
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Visų Šventų Parapijos
Maskaradini

Lapkr.-Nov. 23,1919
[

P : p. t . I'atisinin. Po minėtos 
di. tos bus jnu |M*rveltt. lies iki Ku-! 
lįsiu visas durims turi būt palmig. 
tas. Knntinj»t. *

---------------------------- |
Iš T0WN OF LAKE. Į

Virau loii'jmi veikalo “JuiMloji 
Siieinvtė" kvieėiann* kuki rinkt i į re- 
|M*tieiją pam-ilėlio vakare, lapkriėiu 

,24 *1.. į šv. Kryžiaus parap. avėtai- 
nę. 7 vai. vakare, laukas trumpus. 
imu reikėti kaiti gramliM 7 d., š. m. 

Ilt ugi jot.

BARGENAS VYRŲ 
DRABURTŲ.

Vyrų Ir Jaus, Vaikiu, padirbti 
•■t orderio siutui Ir orarkotal. bat 
•aataUMkU; vMlaual, modalių M. 

Iki H&jN.
Vyrų ir Jaunų Vaikiau gatavi 

siutai H* overkoui SIS iki MLM
Vyrų KvIlaJa po OSjto Ir aagtflau. 
Valku Mintai po ąajM Ir augU tau
Pirk aavo overkot, daboj* prie* 

tiem,, kuomet kainos psklla
Mn tnlppot turimo pilno oUc M* 

skuą sekiotų siutų ir overkotų auo 
M-ld ir augtflau

Pati Drm Tuinta. Frock kiš
tai Ir U. tiSjSk Ir augtflau.

Atdara kiekvienų vakarų iki • 
vai. NadJ-llotnla iki < valandai. Ka
balomis via, dienų IU ld valandai.

k. GOHIKIM.

Brolių Strumilų svet.,
107 & Indiana Avė.

Roseland, III.

I

mis a.
» >x t BE X

Pasportai Lietuvon!!
Kurie norite įsigyti pasportus arba pasiųsti piningus 

į Lietuvą kreipkite* j
•• •

Metropolitan Statė Bank
807-809 W. 35 St ir Halsted

Kur gausite geriau} patarnavimų
itliiHIUM

i 
I

DIDĖLIS RAITTTa 
RUDENINIS DALIUS

Draugystė Ražancavoa Patalpinės
i.i.iba.

KETVERGE, LAPKRIČIO (NOV.) 27 D., 1919 M.
iv. JI IK.to I* VII VI*. M ITT.. 33rv IR At'Ht'RM AVK.

liūs duodami* 1 devam*. kas gretinu |>a*<>ka. tas gaus |>ull.ių 
dovanų.

Mtisikt Urulių Sari>jlių
t*fn.|>M S vrl. vakare liaugs S*r~.

Viii. nuoiir.lMai Um.-.h kOMITI'TV-.

■«

•s

Devynios galybės jnoltų!! 

ISM.M Dovanų!!

ĮŽANGA SU KAUKĖMIS 69 c. 
„ be KAUKIŲ 35c.

PRADŽIA € VALANDA VAKARE
t

KOMITETAS.
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