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Waddngtou. lapkr. 24.—In- 
ternacijonalėj darbo konferen
cijoj nutarta visam pasaulyj 
pravesti 48 valandas dari o 
savaitėje darbininkams. Tai

pranešama, 
kontrolė

I
I 
I

Vienna, lapkr. 24.—Austri
jos respublika per vienerius 
savo gyvavimo metus paderi* 
13 milijardų koronų deficito.

metu, 
kariuo- 
pasilei- gc“

i

prie- 
l’oli- 

susekti

koks piktadaris 
praeinantį advo- 
į jį ir akimirkoj 
artiniiau-ion

žinių iš Spalnto.
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TALKININKŲ KOMISIJA LIETUVOJE.
BERLYNAS. b ik r. 24.—Talkininkų komisija. kuri prisių

siu prižiūrėt.!. kad vokiečių kariuomenė evakuotų Pabaltijy. ii- 
keliavo Tauragėn. Lietuvon.

GEN. YUDENIČ REVELYJ.
STOCKHol.MAS. lapkr. 24.—Ainurvakarinės ni-ų armi

jos vada- geri. Yialeniė su -avo štabu nuvykęs Revelin. Kute
ni jo.-- Mistinėm

apkr. 24.- | vai- 
itikinių partijų 
kati Ungarijo-

• Friedricko 
r. Ais dabar

oalicijinį kabi-

Bet liečia Kinijos, Japonijos it ki 
opi*-j tų Rytų šalių, 
tnm j

UTHUANIAN DAILY FRIĘNB

IhMnno žygius.
* i

(d'Annunzio norįs užimti visą šaiua. jog ir |mni
Dalmatijų ir paliuosuoti Cer- kad d'Annungiu

1 nogoriją H po • juguslavin jun- ‘ neriiuaujahti if 
....

go.

Yra kalbų apie Udavyztų.

>
f

DRAUGAS SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

Carranza Provokuoja
D'ANNUNKIO NORĮS ūtIM-1 BĮ 

TI DALMATUĄ H ČER- 
NOGORUĄ.

Yra pavojaus Italijon 
monarchijai.

snsitaikiiis angkkasiai su 
operatoriais?

ANGLEKASIAI PRIAME 
PASIŪLYMĄ.

sckti intervencija.'
Atrodo, jog be militarinės 

intervencijos Meksikoje nebus 
galima apsieitu Nes Carranza 
ilgas laikas provokuoja Suv. 
Valstijas.

PAKILUSI REVOLIUCIJA 
ITALIJOJE?

_______________ \

Londonas, lapkr. 24.—Flcvt 
gatvėje vakar buvo paskleista 
žinių, jog Italijoje pakilusi re
voliucija.

Stovis Italijoje tikrai neži
nomas nes iš ten visos žinios 
aštriai cenzūruojamos.

nois, muADiENBiUrairns (November) 24 d., bis m.
MA»oa u, m*, ax oMAoo, ILUBOM vxMa nuc ACT OF MA&CS z, 1STS.
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SUSUKU SU RADI

* WRLAIS •

Pasekmėje S žmonės nužudyta. _______ ____ _

New La, lapkr. 24.
-Anų <liraų. miestelyj D-n-NcilDOma Pnei^Us. Anš

liusą aĄI Onler“ sąjun
ga, kurioje uiguli buvusieji 

1 kareivini, M ri'*jo suareštuoti 
j vieną juodu! 11 radikalą, kurs 
organizavo , lasius 

[ kits.
Balti radikalai mėgino ginti 

juoduką. Ištiko šaudymai, i. 
1 radikalai nužudyta ir vienus 
buvęs kareivis sužeistas.

----- r-
NAUJM

NUŽUDYTA ADVOKATAS 
GALLAGHER.

48 VALANDŲ SAVAITĖJE 
DARBO DĖSNIS.

Waahin<ton, lapkr. 24.—Po 
ilgo ■ nepavvkimo sutaikinti 
anglekasius su kasyklų <>|n*iu- 
toriais. pagaliaus Ibi risi aekre- Į 
torius TVilsonas pariųlė angh*- 
kasiams 31 nuošimtį daugiau 
užmokesties.

Sekretorius tni patlarė sulig
savo apskaitymų, nesiklausęs I 
operatorių.

Anglekasių atstovai po pa- • toks busiąs darbo dėsnis, 
sitarimo praneš**, jog jie su-j Bet tasai darbo <lėsnis nepn 
tinka su tuo pasiulyinti. 
tuo pačiu Iniku kasyklų 
ratoriui paskelbė, jog jie 
griežtai priešingi.

Q)M*rntoriai tvirtipn. 
sekretorius Wilsonas pet skai
tė ir todėl jie negali sutikti.

Kaip šiandie taryl»os bus at
naujinto*. -ParakpjHlM, jog 
Darls> sekretorius Wilsonns, 
kuria atstovauja vyriau-yiię, 
duos progos šiandie operato
riams sutikti su pasiulymu ir 
kuoveikiaus baigti nesutiki
mus.

Ir jei kartais operatoriai 
INisipriešintų, tuomet vyriau
sybė imtų veikti. Užimtų visas 
minkštųjų anglių kasyklas ir 
pasibaigtų |»avojus šaliai.

Aiandie anglekasių ir opera
torių taryltose. matyt, daly
vaus ir kum adiiiinistnit >riu* 
Dr. Garfield.

IŠPAKUOS KAKALIUS KI
TAIS METAIS BUSIĄS 

AMERIKOJE.

Vaehfaften, lapkr. 24.—In- 
teroacijonaiio darbo konferen
cijoje Ispanijos vyriausybės 
atstovas vtcegrafas de Eza 
pranešė, jog karalius Alfonsą* 
labai interesuojasi Amerika. Tr 
tad gal aplankysiąs šių šalį 
ateinančiais metais.

Vaahingtan, lapkr. 24.—Ke
linta d.ena Suv. Valstijų vy
riausybė nesulaukia nuo Mek
sikos prezidento Carranzos at
sakymo j pareikalavimų kuo 
veikiau* palioosuoti iš kalė ji- 
mo Suv. aVIstijų konsuliarį 
agentų Jaukinau.

Vakar ria buvo kalbama, 
jog vietos Meksikos pasiunti
nystė gavusi atsakymų, kurį 
kaip Kandie induoaianti Suv. 

, Valstijų valstybės departa
mentui.

Sakoiiia, jog tuo atsakymu 
Carranza ataisakųs paliuosuo- 
ti Jenktnsą, kortam buk priro- 
domas prasižengimas prieš 
Carranzos valdžių.

Tcčiaus apie tai nėra jokių 
ofirijalių informacijų.

Tik aiškiai ligšiol žinoma, 
jog Carranza S. V. reikalavi- 
mo neišpildo ir Jenkins užda
rytas kalėjime.

Čia nėra jau jokia paslaptis, 
kad jei Carranza nepalinosnos 
•lenkimo. Suv. Valstijoj sn joj 
valdžia pertrauks diplnn.nti- 

». niu- ryšiu- ir paskui

Praeito |s*nktadi<*nio vakare 
Mirbigan 'gatvėj**, arti 27 gat
vės. nužudyta advokatas 
P. (iallagb<*r. 43 im*tų am
žinus.

•J Dar gyvas jis Imvo |*aiuitas 
įliuo šaligatviu. Bet vežant li
goninėn mirė nieko neprašu**- 
k«*j».*s.

Yra keli liudininkai, katrie 
matę, kaip 
prils*gęs į 
katą, šovęs 
pasprudęs 
va i tėn.

Kol-kas nesurandama 
žnsčių to baisaus dmlsi. 
rija deda pastangas 
žmogžudį. B«-t kol-kas Im* |mi- 
sekmių.

Yra aišku, kad žmogžudys
tė atlikta ne apiplėšimo mo- 
tivais. Kaip veik (Milicija su- 
seks priežastis. tu<im«*t. ra-i. 
pavyks surasti ir žmogžudį.

Baisus <laiktni dedasi. Tik 
vien«>s žudynės, sansžudyslė?, 
streikui ir visa eilė kitokių 
žmonių nerimavimų ir ne|iari- i 
tenkinimų.

ATIDEDAMAS DtlANITO- > 
RIŲ STREIKAS.

Belgradas, lapkr. 24. — čia* 
pusoficijaliai skelbiama, jog1 
italų lakūno d'Annunzio ka
riuomenė mieste Žara platina rių ungarų 
terorų. Tie visi gyventojai, lyderiai suti 
katrie neturi prisisegę italų premjeru
ypatingų ženklų su parašu'butų Kari K 
“Italija arba mirtis.“ visur organizuoja 

| užpuklmėjami. Jugoslaviai netą. 
ten be jokio apdraudimo ir bu 
na užsidarę ir užsibarikadavę, Umdone ga|ta žinių, jog <U-

savo namuose. Annunzio kampanija pasicku-
Italų oficienu pranešę jugn si krizį. Kadangi lakūnas rm- 

daviams, jog d'Annunzio mi- ginsi ;ia«ikesiati prieš Ihilnm- 
keliavęs iš miestą S<*l»enico, t i ją ir Čcroogbrijų. tad. jugo 
pasivadinęs “Dalmatijos iš- slavini nusprendę su ginklai- 
.gidhėtoju ir Čvrnogorijos glo- pnsipri<*šinti ų- sulaikyti jk<- 
' hėju.** kvnišiusius

Anot žinių iš Spalati*, Tolinus iš lx»ndono prmrn 
i gauta žinių.

kariaomeaė 
(F joje Tekilę- 

noras Italiją jiakeisti respubli
ka.

Viskas galima. \<** amini
Iš Rymo pusoficijaliai prn į vyk u šieji Italijos pnilau*<-n- 

nešanui. jog d'Annunzio šąli- tan rinkimai |«rirodė lakūnui 
ninkai pačioj Italijoj nerimau- karininkui nepalankų-, 
ja. Vis garsiau ir garsiau kai- Daugelis nuoraoninu.in. kad 
Itanut. jog jie |»arirengę išda- d'Annunzio darbuojasi -u- 
vystėn, ty. pasirengę (mkilti griauti Italijos monarrbiją. 
ir sugriauti Italijos monarclii- paskelbti respublikų ir ištekti 
ją. ‘ j šalies prezidentus.

Londonan, lapkr. 24.—“Re
voliucija Vladivostoke numal
šinta ir prasidėjo galabinimai 
sukilėlių.“

Tokia žinia tomis dienomis 
parėjo iš Vladivostoko.

Iš pirmesnių žinių patirta, 
jog Vladivostoke buvo pakilu
si revoliucija. Jų pakėlė gen. 
(laida. Pasekmėje revoliucija 
numalšinta ir gen. (laida su 
aavo šalininkais suimtas.

Gen. Gaida yra jaunas vy- 
ras, apie 25 metų. Tai milita- 
rinis genijus.

Reikia atataatati praeitį.
Kuomet Rusiją užvaldė bol

ševikui. tuo metu netoliausia 
Kijevo buvo susikoncentravu
si rekų-slovakų kariuomene. 
Jos buvo apie 50,000 vyrų. Tai 
buvo talkininkų šalininkai.

Bolševikai darė taikų su Vo
kietija Brest-Litocske. Čekų 
slovakų kariuomenei prisiėjo 
kraustyties iš Ukrainos. Gryž- 
ti Cvko-SUovakijon nebuvo ga- 
limn. Tnm šone prieš in tyko-

įjo vokiečiai su austrais.
Tad čekams-slovakams pri

siėjo traukti skersai Rusijos j 
. Ni!»eriją ir per ten V’r.divosto- 
ikan, iš kur buvo maiieiiui Iš
sileisti namo per Amerik.].

Daug vargo pakėlė ta skait
linga čekų-slovakij kariuome- 
' nė maršuodam.i jier Rusiją, 
paskui per Siherijp. Kiekvie
nam žingsnyj tupėjo grumiies 
su Itolševikų kariuc:**f*nėmis. 
Bolševikai mėgino sunaikinti 
čekus-riovakns, kad šitie atsi
sakė prisidėti prie jų.

Baflale sosmiaad hnliavflril

. Čekų-slovakų kariuomenei 
sargyboms vadovavo jaunas 
kapitonas Gaida. Kuomet bol
ševikai nuolat užgulę sekė pas
kui užpakalines sargyhas. ka
pitonas Gaida ties ežeru Bai
kalu sulaikė savo vadovauja 
ihą kariuomenę ir nusprendė 
pamokinti bolševikus.

Tai buvo žiemos 
Skaitlinga bolševikų 
menė ežero ledu buvo
dusi briauties pirmyn. Ka|»i- 
tonas Gaida su savo kariuome
ne atsisuko ir ant ežero sumu
šė bolševikus. Buvo baisiau
sias kraujo praliejimas. Mažai
liolšcvikų kareivių išėjo svvi- Gen. Gaida su savo štabu šu
kų iš tos kruvino? pirties.

Kapitonas Guda generolu. “Į
' * I

se ir jis buvo imuugštintn* 
generolu leitenantu.

čekų-slovak kariuomenei 
ne|>avyko apleisti Kilierijm*. 
Tam tikslui nebuvo trensjMir- 

Įtų. Jie pasiskirstė į Imlius. 
Gen. Gaida buvo vyria tiri imju 
jų vadu.

Praeitą pavasarį gen. Gaidų 
susipyko au admirolu Kolča- 
ku. Gabia reikalavo kuovei- 
kiaus sušaukti Ni beri joje <tei- 
giamųjį susirinkimų. Kolčakui 
tas reikalavimas nepatiko. 
Kadangi čekų-slovakų kariuo
menė buvo skaitoma dalimi 
rusų kariuomenės, pasistengtu 
gen. Gaidą prašalinti iš vado
vystė*.

Taip Ir įvyko.

Gan. Gaida Vladivostoke.
Po to gen. Gabia apleido 

centralę Kilterijų. Jis iškelia
vo Vladivostokas. Pakeliuj jis 
suokalbiavo prieš Kolčako 
valdžių. Nuvvkųs Vladivosto- 
kaa savo snokalbiavimu» pa
mėgino įkūnyti.

Ir pakėlė revoliuciją su ne
skaitlingu buriu 'kariuomenė*. 
Jis tikėjosi, jog prie jo prisi- 
>l<*s visas rusų garnizonu* Vla
divostoke. Bet apsivylė.

Revoliucija numalšinta.

A parlamentinių mimų džin- 
nitorių streikas turėjo prasi
dėti lapkričio 27 <1. Bet d'.m 
niiorių unijos pirmininką* pi- 
rkelbė. jog streikas atideda
mas t«ib**niai. Sako, dabar. 
kiKiim-t nešaltas oras, džinui- 
toriam.- streikuoti neaprimo 
ka. Streikas busiąs (mskelb- 
tas. kuomet im- siausti šnl-

• • cnai.
šiandie džianitoriam- na

mų savininkai moka nuo 1125 
ligi $200 per mėnesį ir duo

bia veltui pagyveninius (kam
barius). Bet džianitoriui rei- 
kalauja dar pusės tiek dau
giau, kiek daliar gauna.

Talkininkų komisija iškeliavo 
Lietuvon

LATVIAI PAĖMĖ MINTAUJĄ.
LONDONAS. lapkr. 24.—<’’ia latvių atstovvliė gavo žinių, 

jog latvių kariuomenė Kurše varosi pirmyn. Visur įveikia
mi vokieėiai-ntsai. ;

Taip|iat pranešta, jog latviai (mgaliaus |Niėmę ir miestą 
Mintaują. Kuršo sostinę.

PATVIRTINTA MINTAUJOS PU0LIMA8
KEVELIS. lapkr. 24.—Iš vyriausios estų stovyklos ofiei- 

jalini patvirtinama vakar paskelbta žinia apie Mintaujos puo
limų. luitvių kariuomenė tikrai paėmė Mintaują.

Naujo- E-!oiii.ios premjeras Toimison praneša, jog l'altal- 
tij>>- vieš|inti.Įų taikai su liolševikais talkininkui n<*sipriešiną.

PATVIRTINAMA PABALIUOS VIESPATUŲ UNUA.
I.< »NIM INAS lapkr. 24.—Iš Copr-ulmgeno pranešama, jog 

Suomijos u/.r«ils*/.ių reikalų ministeris ]iat virt ilki seniau Iš
skleistą žinių, kad l'ahaltijos vieš|iatijos įsteigusios unijų (pa- 
tbtriusios santarvę). ___

Jis -ak«O<»g steigiant tą uniją tarybine Dorpate buvo ir 
atstovai Suomius. Ukrainos ir lx*nkijos. Bet jie neprisidėjo 
prie diskusijų.

Ministeri- yra nuomonės, jog prie tos unijos priablėsian- 
ėi«i* ir luto.- kaiminiu*'* vivš|Nttijos.

VOKIEČIAI NORI PERTRAUKTI MUKIUS.
<’< ti’ENII A<iE.N. lapkr. 24. V<»kie« ių-ru-ų kariuomenė* 

vyriau-in- vadas l'nlmltijoj. gen. Eln-rhardt. kurs yra užėmęs 
gir. vmi dar Goltzo vietą. |*aklait-ė latvių armijos vado per
traukti mušiu.- *r pasitarti apie anuistiiiją.

Bet latviu armijos vadas neatsakęs į |mklailsimą. Nes 
g-n. EI s r| m <■< lt veikius išvien su pulk. Avalovu.

SUAREŠTUOTA 38 CIK 
RAUS PIRKLIAI.

Miandie mažai kallianin iri 
dar mažiau rašoma apie1 
streiką plienu industrijoj**. 
Neturima žinių apie jį.

! (*lii*-aą«i> |M»1irij*i? viršinin- 
>kas. anot angliškų laikraščių.
; iš So. Cbiragos atšaukė (MMt 
polirmonų. katrie ilgas laika* 
veikė aplink plieno dirbtuves. 

Palikta vos kelios dešimty* 
(Milirinonų. Sako, streikas jau 
kaipir išnykęs. Didžiuma dar
bininkų <lirlm.

Butų geras daiktas 11 imi liū
čių streikininkų išgirsti šj-.ą 
apie streiką plieno industri
joje.

Tam tikslui “Draug 
mielai bus duota vietos.

I
imtas. Sakoma. j> taippat ir 
•užrista.".

Pasirodė, jog Kolčako vai- 
Kapitonas Gaida po to p«i- džia visgi stipriai laikosi ir 

garsėjo rusų oficterų rnteliuo-! palaikoma. z

taigi ditlvlį |M«lną imimdnvo.
Ta? pat galas yra su svies

tiniais ir kiaušiniais profite- 
rininkn's. Iš prokuroro ofiso 
užtikrinama, jog tomis dieno
mis ir tie plėšikai bus su- 
jrešt įloti.

Prokuratorija atkreipia (lo
mą j drabužių pirklius, katrie 
šiandie labiausia 
nes. Suko, veikiai 
ir prie jų kailio.

Iš TVashingtono
jog karinė maisto 
iš na ujo atgaivinta Kuri* me
to maisto administratorius 
lloover jadiiiosiiotas nuo pa
reigų ir maisto kontrolė? val
džia pavesta generaliniu pro-

BUS PAIMTI NAGAM
SVIESTO IR KIAUŠI

NIŲ PIRKLIAI

Paskui *ek* rūbų pirkliai.

Chiragoje |mgalinus suareš
tuota 38 pirkliai cukrumi. Jie 
kaltinami už ėmimą uuvšlti 
kainų |uirduodanmm cukrui.

1 aa

Fmleralis prokurorą- ("lyne 
įsako surinkęs Užtektinai fak* 
jtų prieš tuos profiterininkus 
ir jie neišvengs kalėjimo.

Tie pirkliai parduodami cu
krų naudojosi sukty1a**iris.
(•roserainkaius jie vieno cuk-ikurorui Palmerui. Tų padarė 
raus neparduodavo. Ka* iš • prezidentas IVilsonas. 
groserninkų pirkdavo maišą I

a 1 • a a C C a a aa^ . . 1 «a a a a » ■ . . aa

Ii

Prokuroras Palmer <k**s pa- 
'cukraus. tas turėdavo imti ir štangas, kad cukrus visoj ?a- 
1 maiši; kokios nors kavos. Pir- «yj suvnrtotojanis nebūt bran* * ' 

gerais, kaip tik 14 centų sva
rui. Teisdarystea departamen
tu- užsiims padalinimu cu
kraus.Aną vakarą Hamilton Cltib 

l susirinkime kalbėjo Dr. II11- 
fu- A. M’hite. buvę> Chicago? 
uiykyklų taiylHis nsty*.

Knlbėdniiui* ji* šaukė. in\ 
vyriausybė visoj šalyj snim 
tn? anarchistu- ar kitokio*

hliai tuomet už cukrų padė
davo kuinų tokių, kokiu nė 
ra priešinga vyriausybės 
norams. IU»t kavos vardu u’.-

I

rųšies radikalus turi tuojau- 
d^poriuoti arba sušaudyti.

Reikalavo uždrausti Suv. 
Valstijose spnuzdinti Inikrnš- 
ėius svetimomis kalbomis.

LAPKRIČIO 24 1919 M.

Chirago. — šimulio gražtr- 
om.«; rytoj laukiama atmaina: 
vidutinė temperatūra.
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ITeaumcrala mnkiial IMurino. 1_^ 
ktm skaito*) nuo utairakymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresų visada reikia prisiųsti ir m-naa 
adresas, rinlnal jreriausla siųsti il|*r- 
kast kratoje ar evpreae "Money <>r- 
dcr" arto įdedant pinigus | regis
truotų 1al*ki>.

“Dragas” frbfehing U 
ĮSU W. 4 Sdi St Chicago, DL 

Tv«e<<ma« McKtak-y I1H

Waterburio Lietu 
▼iy Labdarybė.

daugiau. Į prieglaudos triobą 
reikėjo j vesti elektra ir cen
trais šildymas; reikėjo nu
pirkti virtuvėj indus, rakan
dus ir skalbimu padarus; rei
kėjo taip-gi maitinti prižiūrė
toją ir vaikelius; reikėjo kur
ti triobą ir aprūpinti kitus 
reikalus. Nuošimčiai už mor- 
gečių sudaro 270.000 metams. 
Sudėjus visa« išlaidu nuo 
pradžių l-alslarybės iki du- 
Imr išeina $3692.40. Kadan-gi 
įneigų buvo tiktai 2300.01 
tai neprieteklius pasidarė 
1392.39.

Jaunas, darbštus, protingas 
ir geras \\aterburio lietuvių 
klebonas ir tokia pat asisten
tas tikisi, kad Waterburie- 
čiai sudės tą trūkstančią pini
gų dalį. Jeigu jie nesudėtų, 
tai neprioteklių turėtų pa
diegti parapijos kasa, nes 
\Vaterburio labdarybė savo 
žemę ir namą aprašė .savo pa
rapijai.

Yra sumanymas \Vaterbu- 
rio Labdarybę suvienyti su A- 
mo rikos Lietuvių talidaringą- 
ja Sąjunga, kurios centras 
yru Chicagoji*. To siiiuanyiuo 
da nesvarstė nei Waterburio 
Italnlarvbė, nei Chicago* Są
jungų. Iš ankstu 
lyti kliūčių tam 
Galtenimas vaikų 
būrio j Chicagą
nes ir lirangiai atsiūtų, ir Clii- 
cagoje nėra lietuviškos prie
glaudos ir rytinės valstijos ne
galės apseiti be savo prie
glaudos.

Veikiausiai išeis, kad turės 
Imti trys lietuvių prieglaudos. 
Viena Cliicagoje, kaip rengia
ma. Ji aptarnaus vakaru^ iki 
L'itlslmrgliui. Kita jau pradėta 
l'liilndelpbijiije. Ji aptarnaus 
Pensilvaniją. Trečioji arba 
\Vaterlmriu priegluu«ia t u ridų 
aptarnauti visas lietuvių kolo
nijas į rytus nuo Michigan ir 
šiaurius nuu Pensilvanijos.

Visos trys prieglaudos tu
rėtų sutarti veikti išvien. Su
tartis ihug |»alengvintų. Jei
gu tVuterburio prieglauda Im
tų sutarusi su Cliieagine, tai 
nebūtų mokėjusi (ir< už mer
gučių, t. y. 2?tl.tM) į metus; bu
tų turėjusi amžiau išlaidų. 
Vienas kitas Cliirngos vaikas 
kol nėra prieglaudos ant vie
tos. galėtų gyventi Philadvl- 
pliijoje ar IVaterburyje. Tik 
reikėtų jmlaukti progos jį 
nuvežti.

Sutartimi ir maži daigtai 
greitai išauga.

galima ma- 
sumanymui.

iš Water- 
negalimas.

I 
I

ištiko Waterl»ury,
Pereitų metų rudens ligoti 

skaudžiai
Conn. Iš vienus Hv. Juuzajiu 
parapijos mirė apie 1(M) žmo
nių. Daugelis jialiku neapni- 
pintų vaikelių. Pasidarė vi- 
suomenės nelaimė. Maldos 
Apaštalystės draugija pirmu- 
tinė atkreipė domų į tatai ir 
surengė našlaičiams pricgluu- 
tlą.

Nuo ligų iki metų pabaigai 
tapo surinkta $442.4L Ta]io 
aprinkti namukai su liuusa 
Žeme netoli šv. Juuiapo baž
nyčios prie Congree.s avė ir 
nupirkti už 5/MJ(L<N). Vienas 
tūkstantis taj>o užmokėta pi
nigais, o 45<MJ.UII liko skolos 
po 6 nuošimčius.

I prieglautlą ta|Mi suvesta 
18 vaikelių mažyčių ir dides
nių. P-lė Viktorija Kuzlaus- 
kaitė už 45 dol. į mėnesį aj>- 
siėmė Imti prii*glau<los vertėju. 
Jai padėtie ir p-lė Marija 
AJacevič-aitė.
llguiniu glulb'-jai atsiėii** tris 

našlaičius, liet vienas pribu
vo naujui. Dabar yra 16 naš
laičių prieglaudųje.

Katalikiškosios Waterburio 
draugijos prisidėjo prie to 
gražaus <larl*». Kaikurios mo
ka net pi 25 dol. kas mėnesį. 
Kitos moka mažiau, Ih*1 vis-gi 
remia prieglmnlą visomis iš
galėmis. Dvidešimt keturios 
draugijos prisidėjo prie tu 
gražaus dariai. Jus suduro 
Waterburiu l^ilalaringąją 
Draugiją, prie kurios priklau
so apie 3<) pavienių u>menų. 
skyrium nuo draugijų. Tie 
pavieniui nariai muku kiek 
kas pasižada. Vieni žadėjusi 
mokėti, ir išpildo, jai 25 reni, 
į mėue>į, kiti jmj dolierį ir 
daugiuu. Draugijos rengiu te
atrus tui draugijai ant naudus 
ir daru rinkliavas savu ]K>sė- 
džiuosc. \’yėių vakaras atne
ši* Inlabiryliei $17o.no. Aidu 
$101.oo. Pilnųjų Blaivininkų 
kiiujia $C.oo. Kitų neminėsimi* 
d* l trumpumo.

Prieglaudoje yra vaikų, ku
lių motino- mirusio.*, u lėtai 
gyvi. Tie už kudikj pirmu mo
kėdavo 2 dolierių savaitei, 
dabar moka 3.00.

Visli im-igų nuo l;il><lary)č - 
įrikuriino iki liiihar susidarė 
2300.01.

Llaidų-gi pa iduiė <!<<ug

Žalia kiauliena laimi puvo- 
jinga yra valgyti, m-* galimu 
užsikrėsti mirtina liga. Užsi
krėtimą* į vykstu valgant ne
gana stulytą ir neganu rūkytą 
nevirtą kumpį. Kartais l>edu- 
rant namie dešras iš žalios 
mėsos ir neišvvrdant jas guna 
gerui viduryje lieka gyvų li
gos perų. Norint išvengti už
sikrėtimo reikiu arba visai 
urvui gyli nevirtos kiuuli<*nos, 
arini duoti veterinarui apžiū
rėti imdidinunriuis stiklais, 
(•eriuusiu yra išvirti taip, kud 
|M*rus naikinantis karštis |**r 
imtų netik dešros jiavirŠių, 
bet ir patį vidurį kuogeriau- 
siai. Pavojingiausia yra trie
iliuos liga. Iš kiekvienų 71 
meitėlių nors vienume iki šiol 
vi* rasdavo jus jierų. Tri- 
rliinmdo' kiaulienos pavalgę-- 
žmogus gali net numirti. Ne 
visada nei gydytojui pasiseku 
atgriebti. Nors ir pačiam gu
lima pamatyti triebinos imtus 
kiaulienoje ]mt gerą |iudidi- 
dinantj *tiklą. bet atvangiau 

Į yra m-valgyti žalios kiaulie
nos. ypač- rudens metu, jei ju* 
m ra ]M*ržiurėję» veterinarus 
i r? ' uolių te.i.i L

f z*
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Lietuviu Kai Moterų Dr-joe 
Atsišaukimas.

Nesigyrus, nes ir taip vi-1 
siems buvu žinomas prieš ka
rą lietuvių katalikių moterų 
veikimas. Mus laikraštis 
“Lietuvaitė” su tūkstančiai* 
ėmėjų, skyriai, draugijos iš- 
sodyti skersai,* išilgai Lietu
vos; mus ruošos, ūkio, audimo 
mokyklos, saldainių kepyklos, 
valgyklos, skalbyklos liudija 
moterų užsimojimų plačiai 
tėvynės kultūrai ke ti pasiry
žimų.

-Karas-gi viską žaibu nu- 
trenkė. Kaimietes subniko |k>- 
žemiuusna slėpta**, inteligentės 
-gi išvaikytos toli Rusijoj ne
galėjo užmaryti savyje į pra
sto troškimu—saviškų gyvas
tį ir sveikatą kaip kūno, taip 
dvasios ginti ir plėtoti. Tam 
tikslui atsiekti gelbėjo susi
darę Rusijoj įvairus fondui ir 
įstaigos.

Didžiąjam karui (Hikrikus, 
pralaužę musų jiegomis ne|»vr- 
galimas kliūtis, vos ne vu- 
parkeliavom Lietuviai, knd 
mūrų nustatytų prieš karą vei 
kimų su imilvigubintu gyvu 
mu šinitei iopai praplėsti.

Atgnivinom Katalikių Mo
terų Draugiją ir daugelį jos 
skyrių įvairiuos tėvynės kam
peli uo* ir įteiii|M*m (tajiegas 
statyti kulturinį gyvenimą 
Neprikluiisomos Lietuvos.

Pradžiai įgijom galuilą ž<*- 
mės ir vargais-negalais įstei- 
gėm mergaitėms ūkio moky
klą.

Skaisčios lietuvaiti**, užsi
likusio* |m» karo baisenybių, 
ištraukusios prie kėlinio Lit- 
tavus prisitlėti. su pasitikėji- 
mu puolasi prie mus maldau
damos įsteigti joms tuom žy
giui katekečių ir prieglaudų 
kursus, tarnaitėms ruilkis 
kursus, aniMtų mokyklą, aku
šerijos kursus, ligoninę ir t.
1..........- - .. T

IFT R IR R Auro1^ 111 ......... ♦’0100L*.I: na RBi n* AAWTU.MJiaiicago< Iu (,H . jggj
[Tenafly, N. Y....................... ILSO

.Dėtroit, Mich. 13.25
iSioux City. Iu»a .... 360.00 
IJereey City, N. J. .... 64.00 
Cicero, III........................ 158.45

IE. Moline. III. Susiv. k 
| R. K. A. 231 kuojia 26.95 

lliiladelpliia. Pa. Kun. I.
Zimblys .......................... 40.00

Portage, Pa......................... 8.00
Girardville, Pa............... 150.00
Maizeville. Pa................ 100.00
Westville, III. .-................ 23.00
l^etvinton, Me.................... 93.00

Veikimas turėtų pasidvi- 
gubialL

Balnui ini* laikas, tai Ka
lėdinis Fondan aukų rinki
mo laikas. Kiekvieno U R. 
Kr. R. dariu veikimas turi*- 
tų būti nukreiptas vien kuo- 
liaugiausiai aukų sušolpimui 
Lietuvoje esančių mus bro
lių lietuvių surinkti. Taigi 
visos lietuvių kolonijos ir 
•bus tuo išmėginamos. Bu* 
spręsta, kaip kiekviena lie
tuvių kolonija. |«gal surink 
tų aukų skaitlių, Lietuvui, o 
ypač jo# |mvurgėliaiii>-, at
jaučia.

Taigi, broliai lietuviai, pa 
sidarbuokite laike šio L. R. 
K. Rėmėjų aukų rinkimo ir 
imsirodykitc vertais savo 
gimtosios šalies Lietuvos.

Visais reikalais kn*ipkitės

t
Darom suvažiavimus ir kon

gresus, subėgau nuolatos j 
susirinkimus ir vėl nusiminą 
su širdgėla grįžtam į šaltus 
butus, kad trūkstant lėšų, dar 
prie iikilusios neapsakomai 
brangenybės, aiekuom nes 
tengiam jų prakilnius pasiau
kojimus {Mtremtu

Skamlm musų ausyse Ame
rikos dolierių gausylie ir jų 
pajiega, vien giliai ntiliums. 
kad jų kol kas pasiekti nega
lini.

Lygiai nuolatos girdim apie 
.Jūsų, Broliai, 8eselėa, tyrus 
vorus tėvynei prigvlbėti. Kol 
jums Aus randasi nepasiekti- 
na, mes čia gyvenančius su
tinkam jus imvaduof ir ne
maža intelektualių IMijiegų 
turim.

Vieno mums trūksta, 
materijalės |iagclla>s. 
ką nrlm kad ir keli 
čiai prisiųstų mums 
musų nusiminusią 
kaip iš numirusių.
Siųskit mums kiek pujiegiat ir 
greičiau kaip galit; hmm ir tė
vynė Jų* tą darbą amžinai 
minės.

Tuom žygiu Jus tiųisite pi 
jonieriais nuo amžių atgiju
sios kult liros Lietuvos.

Pasitikėdami Jūsų, taip 
duug kurių niuuis girdėtu Lie
tuvai prielankumu. |»usilieka- 
me prašyilamus priimti musų 
Draugijos giliausius linkėji
mus ir Dievo malonių uius 
maldaujamų pagellią.

M. OaMikianė, Pirm. 
M. Ruskytė, Sekr.

Tarybas nariai: ,
A. Smailytė.

J. Msžeikiiti, 
S. Paliulytė. 

Kaunas( Rotušės aikštė.
Spalio 31 :L, 1919 m.

Ui
Keliuli- 

lukstnn- 
dolierių 
dvasią, 

prikeltų. f

f

Drabužiai jau siunčiami.

šią savaite liko išsiųsta! 
Lietuvos Raudonojo Kryž. 
vardu. surinkti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiau* Rvmė-I 
jn Amerikoje, drabužiai. Dra
bužius veža Lietuvos Ame
rikos Pramonės Bendrovė. 
Kitą savaitę bus pranešta, 
kiek kokių drabužių buvo 
surinkta ir kiek reikės Ben
drovei atlyginti už jų nuve
žimą Kaunan.

Kalėdinių Dovanų Rinkimas.

Kalėdinės dovanos jau 

pradėjo iš kaikurių lietuvių 
kolonijų plunkti. Antai pra
nešu. kad viena Chiragn ža
da apie 50 tukstum'ių dol. 
surinkti. Butų tai jiavysilis 
visoms Amerikos lietuvių ko
lonijoms. Taigi yra viltis, 
kad ji<* savo prižadu* atliks.

Kiti Raikalai.

Vilnų siuntimas truputį už
sitęsė. nes išsiuntimą* dra
bužių ir jų galutinas regisi- 
ravimas užėmė daug laiko. 
Kiekviena esanti unt rekor
do liet, kolonija gaus paskir
tą dalį vilnų ir gnlės 
puučinkus ir svHcriua.

Gauti Daiktai.

Pereitoje savaitėj:* 
iš šių liet, kolonijų 
nius su drabužiais: Iš Koše, 
lund. III. — 4 liuksai, tirand 
llapids. Mieli. 1 Imk.. \Vo|-
cester. M 1 buk.. Dėt-
roit, Mieli. 3 Ivik.. Giiard 
viih*. Pa. 2 liuksai ir Ne* 
llaveii, Cutin. 1 boksas.

Pinigai gauta T*kami.u:

mėgsti

gavom 
skry I imi*:

• J. Tamasonis.
L K. Kr. K. Sekr.

< i rami XI..
Brooklyn. N. Y.

PIRKITE LIETUVOS V AL 
STYBES BONŲ.

Draugo Ofiac. 1800 W. 46 St.
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‘Draugo Kalendorius
KALBNDOR1V puošia gražus Pirmojo Liepiv<m Preridcuto A. SMETONOJ pavcilulaa.
Kalendoriuje yra pažiinčtoi dieni* pasninkų ir ivenčių.

KALENDORIAUS KAINA - - SSc
Kaa priaiųa “Draugo” prenumeratą metama, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI.

TUOJ! Lietuvo* Paskolą TUOJ!

a
*

t

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. j met.

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos IJetuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią rezoliucijų šiame reikale tapk. 5 d., Pittsburgiie.

“Amerikon Uetavių Taryba pripažįsta tr apaiiasa ramti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Boodrovės saktti- 
me $1,000,000.09 paskolos dvejiems metalus ant

KO MUMS DAI LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PIIEOEIMES
PIRKIME LIETUVOS BONUS!

Visus pinigus nereikia dalmr iuešti. Dabar perkant lamų 
$50.00 reikia i n mokėti nemažiau $5.00 $100.00 ” •’

$500.00 ” ” " $50.0011000.00 " ”
” $10.00 
” $100.00

Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokes
čiu. Tada galėsi Imti ramus žinodamas kati aavo priedermę išpildei.

7"“
LIETUVOS BONŲ IŽDAS

130 TREMONT ST. BO8TOM. MAML

Miuutiii užsirašau Lietuvos už $............................. ir su šiuo laišku prinončiu

pirmą mokestį $..................
tai gyvuoja Lietuva] 

Mano vardas ..
Gatvė .
Miestą*

•> I
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Colorado CoBsolidated Minės & Power Co.
<1X1 rniEtlI HA DVIKJV VALSTIJĄ: <XM>OUA1K> III AIUXUNA)

Kapitalu ILMH.MAM
l*anrd. I»J Uitukoinr Ubai avarb« Mral- nstania tukt* |>ulki« vlci#. luk| dideli Ir

PM1| dtdttuunUunr ir (irk nita*ta«iatam« Mu4««iiiMduaial JrcnaU U brika,
(’oloradua laikraMyJe **Tb« 1 Km trr Port.** naujausi* ra»drna*eicktru« fabnk* ir l»-
Nuv. 1C. 1»1». Merai|>Mia ratytaa tinotn: bai dideles ir turliaaaa kasyklas. <rcitu
kasyklų uutorllelo y. W. C. Blair. laiku liks viena 11 didttausiu ir turtta-

l*-aa lllair rūta, kad COLX>ltAlKJ CON- klausių kasyklų kompdalJu S-v i'oloradaj.
MOUDATKH MIJhKM * l*OWKIi KOM- Taip raAo apc <'UMjUAIX> <X>N1KJ1J- 
PAXUA garėtai varu prickya IMauktaius l>ATK M1NKM A I*OW1CK <30. viekas ii 
darbus KhcnuuaV ir kad dauesila darbi- juriaasiy Coiurados kasyklų Ubovų. Pa. 
tankų dirba prie tvariaustų irsarimo dar- naJUų «uta1J« turi vtai tie. kuris allaaku 
bil llaau, kud lUuuklnlai darbai bus arti- Mos kornpaaljoa propanas Sherinata ir. 
ta laiku lubatcU ir kompanija aaU-s dirt- kurie aavo akimis pašuto visus JtaMrMUs 
U via* aicm«. Talpai rato, kad COL. COJf. fabrikus ir — t f—*-------- * «i<*les M Uotta-
M. dt I’- CO. istoicusi dideli “Tėbams" g*, aukse Ir uldttbre kasyklas.
fabriku. kur| aueriauja W> U Je panaudoja iraastmn a.rta.i
įvairias niajinu*. trutnvajų. ir lt l*ric da- , rrud-r siusti i vaidilos

rM<“ 'r <U"’“ *“*■ ° **'

mraipurjc pat^mija. kad <XIU)KAIM)
CONII. M. a f. CO.K rudlco fabriku, asu 2TkX 
nesu i* puikiausių vištoje Coloradojo ir įCį g-*- 
kad /readUau. u.iujauatamH ir geriausiu- „Metalą, dali, itru
MiU KiMftHioiiil*. VMuMi jrcn*tamB UUn. ■■•■ar parmauoda paaautine dalia *rfŲ.
kad pėrilrbUuui rudiem u Lai cit u uiciMUriii l'Utigal rcnktinl pąikvtlafan.JXyki.. r£ ilTXXX-
1/tų Valstijų seolotai ir sainoralovai. kaip TTo Jri. *i—komoanHoa 
Ptvf Haydon ir kiti, pripilto. Joc Mos - —

mZaVK NEI DIE- 
aoje ptot-rakartB+J Loloradoj. Sako, kad Sog VtSIHAdYK TVOJAVII. iBvaotuok 
kaso-klase matosi suvir* t,•••.•*• tonų ra- _______ ___
dies. kurtų lik reikia tautil ir perdirbti. <l*r*(erred H- Commoei kartu)

Koinpabijal. sako, labai p•kopiąs dar- ui *i*.d«. e aao Gruodllo.ltoe. l-iaua jau
to du dideli automobiliai <trekai), kurio torų ksiua bus *2*.M ut abu., arba po
Htvatlaio li> Cbtrukoa. Ta t Alai Ja. kud C<)| * )!•<>• llMtsirada.
CiiN*. M lt r. <X». ut vieke UBuba "msda." HtuskHc orderius Etprciu Mvn<-> tto- 
•\nt cala pitnicsa. kad rita kotnpautp tu. denu arba taške* dtadu.

biųsidtv vratrius Kaprost* Money Ordotsa ar įsaakv. anotu.

PEOPLES INVESTMOfT C0.
220 S. Statė St. Room 1422. Tel. Hnrrison 2024 Chicago, UL

ofisas bus uldatrt* l'adi-kavones IstciMs. u Ncdrliomla su« II Iki 5 po pietų.
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DRAUGAS

Į Lietimai Amerikoje. "]
DUGUISMB, liūdesio sulaukėme tlu kunigu, 

klebonui pagelbininku, tai

t

9
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Lapkričio 9 d. L. R. Kryžiaus kun. Oenn) ir kun. Valančiun^. 
rtogėjų skyrius huvo surengus 
vnkart-prakalbaK Programų 
iipMė Apšvietus ir Dailės eta
ną po vadovyste p. K. Sabonio.

Apart choru, solo dainavo ' 
pato p. Sabonis, kuriam piJanu 
pritarė jo tmona, p-nia Sabo- 
umbč. Graliai savo užduotį at
liko.

Baskui kalbėjo kun. Oepanu- 
nią ii Homeateado, lhū, apie 
dabartinį Lietuvon |mdėjimų, 
ragindamas visas ryžties broli*, 
tam mcilėn ir vienyIm*ii ir šelpti 
tėvynę bei navų brolius, suse- 
ris, nukentėjusius nuo karės.
Dfcr nebaigiant kun. Cvpana- 

niui savo kalbos, tik kišt ran
dant kaklų bolševikas ir užme
ta kalbėtojui klausinių, kuris 
vimi nesirišo su kalba. Nors 
kalbėtojas neprivalėjo duoti at
sakymo ir susirinkusieji neno- 
ršja, bet kun. Oepananis klau
sant priėmė ir tokį davė atsa
kymų, kad bolševikas nuraudo, 
o visi žmonės, (Judami ranku- 
mit, šaukė: “Ura! Vra!”

Geras pamokinimas bolševi
kams, kad rinituose katalikų 
vakaruose nekištų savo kvailo! 
trigrašio.

Pamkui buvo renkamos aukos
L. B. Kryžiui. Aukojo:

P. Jankauskas ir T. Gudnsi- 
nas po 10 dol.

A. Ix*kavičia ir J. Pocius jmi

S dol.
A. Jx*šrinskas 3 dol. A. Ad- 

minis 2 dol.
Po 1 doL: M. Gedminaitė. P. 

deštokas. K. fteštaktenė, J. 
Bųruotaitė, G. Galinis. S. Nor-| 

Vitas, L. Nonūlienė, L Jakšas.
M. Petraitis, F. Vaitkus, V. OI 
M—kas, P. Galinis, J. Visbaras, 
K. Radzevičienė, E. Komi rotas. 
P. Stulginskas, V. l*enkauskas, 
J. klinikas, B. Jakubauskas, A. 
Štamas, 8. Vaitkevičienė, K 
Petrauskaitė, K. Bugailienė, O. 
Bnitkus. A. Buitkiem-, P. Kar-

Dabar musų parapija teb- 
žytli savo pirmesnėje grožybė
je. Turime gerus vadovus, tu
rime mokyklų, turime Seseris 
Kazimierietes už mokytojas, tu 
rime Seserų namų, turime naš- 
taitnamį ir seseris, kurios auk
lėja tuos našlaičius. Kaip mes 
esame laimingi. Kaip gausiai 
Dirvas mus apdovanojo saro 
malonėmis.

Sulaukus šventadienio žmo
nės būriais iš visų pusių trau
kia liažnyčion. kati išgirsti gra
žius puiiiokslus, gražius pamo
kinimus visokiuose reikaluose. 
Musų {tara pi jai rinkas taip se
kasi, kad nieko mums daugiau 
nelieka daryli kaip tik džiaug
ies ir IHevui dėkoti už Jo gau
sias malones.

Atminkime, kad yra tokių 
vietų, kur musų broliai ir sesu
tės neturi dvasiniuose reika
luose vadovų; neturi bažnyčios, 

Į neturi progos išgirsti Dievo 

žodžiu. Tokie žnnnmi it naktyj 
be žiburio klaidžioja ir negali 
eiti t liesos keliu. Be kunigo sun
ku kn naudingų nuveikti. Paty
rimai rodo, kad kur parapijos 
gyvuoja, kur turi kunigų, ten 
žmonės jiasirodo savo tlarltais, 

Isavti utikomis bažnyčios nau
dai ir tėvynės reikalams, nes 
turi kas juo« |taragina, kas pri- 
duisla noro ir energijos dar
buoti^.

Taigi iš tų laimingųjų ir mes 
Į (•šame, nes turime laimę turėti 
tokius gerus dvasiškus vado
vus. kaip gerk kietumas, kum 
J. J. K a įlinkis, ir pagalbinin
kai: kun. P. Cesiui ir kun. Ig. 
Valančiumi*.

VyitoBti takalA

IMteUta • A L ul, ta. tateuo 
draugija laikė susirinkimą, kuria- 
■m, aptarus draustas mikalua, pri- 

datiate apie' tšvyate vargus. Bula
to L R Kryžiui paaukoti $10.00. 
GaMta daagiau paaukoti, nca yra 
gana turtinga. Dar ir nariai aakuju 
po dolierį Taip-gi išrinko 6 kolek
torius bei užrašinėtojua nariuerė- 
nėjus L. R. Kryžiui, šitie, pašilei- 
dų P®r kolonijų, girdėjau, surinku 
pinigų viri 90 dol.

Garbė ta. Antano draugijai ui 
tokį pasidarbavimą tėvynė*, Lietu
vos, ūbui.

Dabar reikėtų sušaukti susiriuki- 
mas tų žmonių, kurie aukoju nema
žiau vieną dolierį, nes jie yra L. R. 
K. nariais rėmėjai*, išrinkti valdy
bų ir pradėti darbą. Taip-ri pa
kviest paremt auka ir kitas draugi
jas bei kuopas. Kol kas liko įgalu* 
ti Šv. Antano draugija* pirm. Si
maitis, ir mkrrtoriiiK, K. Skrebu
tis, darbuoti™ tuo reikalu.

Taip, kcoraniečiai. Senai jau 
mums reikėjo tą darbą pradėti, bet 
iki sol suuduriavom. o gal ncatjau- 
tėra tėvynės reikalų. Tat daliar su- 
kruakime ir valio darban!

Slarkttt.

nnukDKLna^ pa.

I

S

t

Karts nuu kartu ir musų koloni
joj įvyksta šiokie bei tokie margu- 
mynai. Galima sakyti, kenaiūečiai 

gimuenė, J. žalis, D. Žalienė, 14in*'t wikia.
O. MUM, J. KoUuu. A. Tu- L u,*r"r‘- • A'1 “;L ' **• 
Buonu. O. IWrmUi««-, M. K“"1“ ‘“““-Į

. . I karėti [isgcrbiokui narių. sugr}žusiųPangumem-, J. Krukelis, J. L V-1 ^„0^^ Progra- 
Bornottcne, O. Kriatapaitiene, «wddčjo iš dainų, kalbelių ir 
K. Kristapaitis. Į dckleniacijų. Vakarienė buvo p*-

Smulkių aukų 92.H0. rengi* iš skanių skaniausių užkan-
Viso laitu $74.80. džių. Už tai ariu vytėms M. Kvc-
Viaiems aukotojams ariu. Itinskiutci. L Haukenintei, O. Ga- 
Daugiau tokių vakarų. leckiutėi, B. Norkiutci ir M. llar-

L. R. K. taOL ^rirĮąpį šalki ulei, kurksi daug tame pasi-
■

nULADKLPHIA, PA.

rbmalauja.

RU1.UJKOI — I.EIIIERIU. 
Pastovite darbas. gera uRtnokcsUa 

m k atstu tn co..
W. 481h 4b S. Murgaii Ntrv.

I

REIKALINGI — K\Rlf 
KARFKNllElUtf.

lUrlMi* nuo Blukiu prielai*>-iiiii • 
treight karty.

THE antEITN VO-
W. 4kth * K. Morgą* Mr*.

dari*, prie I*dlrl4inu Chai- 
acelAle oT llmc. Mr>****M- 

Pmd*r«i < 'uMTMiy F'irM 
liauk BMb. oica*. N. Y.

PARSIDUODA

I'nnddu.ala teateini- Ir KTnenv, 
labai geroj notoj. Jokių imt kredito 
pardavitiėjlino Meru. randa pigi 
ltt.ee. parduosiu url-a inaln.'Kln ant 
propane*. I*rtetaa1i» pardavimo nė
ra kam dirbti atmAauklt greitai. 

J. Nagi Irai, 
kilk H. KrOak- Avė. 

TrSefrmae Pneduad K277.

t

*

■•X

f
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SERGĖKITE SAVO AKIS.

i ;.iaeu>uoa reril prttalktDtt akiniai 
' Lua valangi miniu dėl Ju#ų Aklu 
i Keomet tu kenti nuo gaiva* Skaa- 
) dėjimo, kuomet raidė* iKjaal | kra-
> v*, kuomet skaitai ar siuvi ar ra- 
' Bau tai tuomet yra toaklav, kad 
t .alkia J urna akiniu Mane Ik mėty
> patyrimas pndum Jums imuuiij 
' pauraaTim* ui rrluinamy kalas 
J net taip Šernai aot ir tk.se.

JOHN SMET ANA 
Akių BpecijųUstoe

1801 S '"'hland A v. Chicaoo
Egvum.. e auteli lama* dykai. 

Kampas 1S-toa gatvėa 
1-dJoe lubas virt riatt'o aptiekoa

Kambario 14. 18. 14. 1? tr 18 
Tėiuyk.lo I mano i-iiaAy

Valandos: nuo 7 vai. lėryto Iki S 
Vnl. vakare, l'anedėllala. Nerodo
mi* Ir retayčiomla.

<

<

Sukatoj, lapkričiu 8 <1., vakare, 
turėjome nepaprastų iškilmę. Šv. 
Jurgio pampi jin choras “Rūta,’' 
buvo surengęs vakarienę su pasi
linksminimu pas p. SL Bajoriuuą. 
Tarpe kitų vakarienėje dalyvavo ir 
mus klebonas, Iran. I. Zimblys, ir 
studentas P. V. Montvilas. Visluu 
buvo gražiai ir skaniai parengta.

Užkandžiaujant mų* klebonas 
pasakė gražią prakalbrlę ir pagyrė 
chorą už tai, kad sutartinai veikia 
ir meilėj gj-vciu.

Po klebono kalbus kalbėjo var
gonininkas Grajauskas. Jis išreiš
kė didelį norą darhuotk-s tautos ir 
Bažnyčios labui, darlrautics sykiu 
su choru ir ragino jaunimą koilau- 
giausis rašyt iev prie choru

Jam (išbaigus kalbėti, gražių pra
kalbę!? pasakė Ktudentas P. V. 
Montvilas, taip-gi ragindamas jau
nimą rašyties prie choru ir įvykiu 
veikti su veikiančiais jau nariais^ 
Ant galo dar kalbėjo choru pinu., 
St. Zubaitia.

Vakarienė pavyko. Pavyko, nes 
šeimininkėmis laivu sngahim nn-r- 
gailės, būtent p-lės C. Bajoriuiutė, 
O. Stafianoviriutė. V. Bajoriuiutė 
ir vienas iš vyriškių.

T<m kuvęt.

t
I 
|

l’aii-Alutu Joao Iteriasa tuirinam'm į 
IA lt:<M>lnbi Apskrietu Kvcdarne* ( 
p;ir>.|>. Kaiillntiklo kaimu apie 44 mv- , 
tų .neminiu.. Tūrių I ilmi marlei rcl- < 
kalų. JI* |>al« arba k.i > apie jf tinote 
praai-Aklio M-kasčių a<1rv*ų:

Satiisa* Kla*;ll*.
33*3 AMburu A*c-.

I
i

REIKALAI.
VISI BŪTINAI TURITE 

ĮSIGYTI.

A. SMETONOS
Pirmo l.ieluin* Prerlihvto 

|Mi<ik*l*.

Iiuluir k* lik IL-Jo 14 *txiu<lon plr- 
tuo IJduMH PecrMcKlo Antano Mwc- 
bmo* |>*velk»la* nnt atvirutė* for* 
tnalo. taip ku<l pal.alto tilo savo 
draurul paalŲHti. laibai graliai at> 
a| įausta penktom- galios-. Aalyac 
I*rcal4ento pa veikalo Lietuvon vala- 
tybiaė Ir tautinė vėliavos. virUujo 
t>rcxldcnto ilrrvalki*. Ir viri tirrval- 
kio Idetuvoa Laisvė* Varpaa No. 
I. Kaina tik 5e.

Antra padailinta dailint..kn Jano 
Mleikoe. su lactuvo* ir ženuiltijoa 
herbai*. su Ged'.mino kalnu. Vilniaus 
tni<*lu. parodanti up? Vilija Ir iJetu- 
Vos himnu. Itvtjoae tųialvime. No. 1. 
Kaina te.

I*. S. Maitau ni-rtunėiamc. kaip 12 
aliinaėt*. ari kMaip neaptemoka |»er- 
niuntima *.

Adresuokite:

LIETUVOS VĖLIAVŲ 
DIRBTUVĖ.

2259 West 22-nd St. Chicago.

»

PEARL QUEEN

t*, *’
(to

N
V 
s

M
*

l>ah«r >ra matuti etos ir
Jac us Osacuinos lietu' kuria s * 
JU* koaoartmi, tr •*<.>• rakamo*• 
aiK.mna kaipo gar.iioiui • «r<rtin» 
laidant* buvioa/L.-M v*. a- 
nar:<L Mm gMtu.O Įo*
**s:.iu art* lrao loni

ttolkalauklt* feą|Mil''*c. kur) IMltm 
etamo dykai.

6EIR6I & VITU MUSIC CO.
ims w. am st., < iii-^ao, m

Dr. 0. VAITUSH, 0. D.
UBCTLVia AJUV KPECTAUSTA“

< “' > !•«!..I-' > • «*>•(

.i........i »'•
«' i >

»• ll I ’U, 9841M« Kl* lt l.ttų Kta*|UliiV K|| - 
,. H ’k I. • l-l .1 . • k .•» V• i;.’*.4i»i "i»'hM4 sakia |r l« tm<ul*a Ibi*

i i '•!- 1* !•) 4-|ti • avrtnnt avėtą ir n»»«L>ą|
I « ,«m

V inlaauin 11 <> įteiki Z Msl vakar-
• lite. Utį! |4t>*> 9 Ilki I '•••. pM 1-4 • ;

1553 W. 47th St. ir Ashland Av.
Tie* Opnenhcinier krautuve.

Trl.-i«M* llr-.r* V-4M.

CUKRUI
"•.BRANGSTANT

Aš |utrgnl"*mi daUĘiM* 
EarnH-ndm lucdnus į l'hicaga 
ir pats atvyksiu y pa t likai ir 
visiems pristatysiu į na niuo 
kurie tik prisinaite savu iizmi- 
kynuia. Taigi nieko mlaukila- 
tni siųskit! tlŽMikyiuus. Kaina 
$1 Ml už mūrų keliuką im
ant <l;.itt;iau pat iluiisių pigiau 
Siunčiant luiškti* ailn-suukitc.

Walter Strygas 
Sparta, Mich. 

arba dėl gn-'tesnio atsakymo 
W. Strygas

G. D. P. 0.
Chicago. UI.

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
DRAUGE

— I

• ------------

MOKYKLA
Mokinama: ansliAko* Ir hcluviUco* 

kalbų, artlnicliko*. kn> yvedyatėa. *te- 
nocmfijo*. ty|KwriUnc. pirkiybo* tol- 
■llj. Suv. V*4*1. lolurljo*. abclnua isto- 
rljo*. ceoKrafljo*, pulįtikeko*o- 
iuIJoo. pUtcty*t<«. d*illara;y*l< *.

Mokinimo valandos: nuo * ryto iki 
4 vniundns pu piety: vakarai* nuo 4 
iki 10 vai.

3106 So. Hatated St., Chicago.

«•

IKI. NeKIAMtt Maa
DR. S. BIEZ1S

«.» uvt.ua* m «amtuAn 
VAlJtMTM** I IU > Vakare 

aia W. UTM. *T. tMK'AGM. ILL 
Arli Ui**, mv.

Uždirbk 
•35 iki •SO 

į savaite

MASTER SCHOOL.

1W M. Stato Str.

darbavn. Sugrįžę nariai kareiviai, 
svečiai ir nariai visi buvo viskuo 
jiatenkihtL

Gal nebus pro šalį lsaLbrėxli I T“H» kitko pririnūma apie Šime- 

22. *•*
t.n.|*n. T™ .iUm

Sv. Kazinieru (mrapija jau I $U 2r, 
•aviršum 25 Inetai kaip gyvuo- Aukojo:

... . ...... . Po I dol.: M. Kvctimšuutė, E.
Pradžioje 1919 m. tamsu* <k’- iHauskiutr K. Songaila, P. Zujus. 

besta buvo u»-X* ant musų įia- h. Miškinis, B. Maršalka, J. Kvetin- 
npijos, kada negailestinga V. Mikmas. IL KučimšuuL J. 
toirtta pakirto a. a. IcutL fiodvi- Mikėnas, M. Mikėnas. J. FUiponis, 
dj, ftv- Jurgio parapijos klebu- J. Vetukus, L K. Dsmbrsuduis. O. 
ag, ir ii musų parapijos atėmė Galeckiutė 2&e.
•erb. tam. Zimbų. Runų para- ntai. kad pikiate ariora
ptad paliko liūdna, mm Uk<* tik£ut^ri*'* ** Uri 
vimmt klebonas. Beikalų <lau- 
gjrbė, o klebonas jau nebe jau- 
apatėj—reiktų daugiau jianil- 
aMa, o Ha tai paa ligonius, tai 
| MrnbaMns tik eik ir eik. I Ir 

dje.aedavalgfs, aedaaūegojęn, 
altoiliLii «pe -avė, had tik ki 
tinas paduryti gura. Parapijų- 
Mjs bijojo, kad jiersidirbę* 
Msbonan m*atgultų į lovų. į

Dr.P. P. ZAU.TS

ĮIMA? ko.

VALAM

tau

«

lw.

I
II
aitotod

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Marke* Mr. 
NMtevtNe. Pian

«<

vmomla ligntnia priima *i 
Nuo * Iki lt vai. ryto 
Nuo 1 IU 1 vnl. po piety 
Nu* t IU S vai. vakare.

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

■ ■■F. 48 C.mrl 
tir*. 1238 U. 48 S«r**r

Tclifiuia* CiifTo S4S4 
'ih*.. Cicero 49

N ūmams: įseki viuiai
a-.--. ■X

REIKALAUJA.

B08KLAND. ILL.

I

Ml I 
> <4B<

Kl ik iUhi.i
dirbti prie .lenuate iu.-Iimaruly 

I iill.il t*nl*l t u..
1084-28 W<. 3Mli M.. t k*

Perkant vinis savo RAKAN
DUS, PF/iUS. KAKPETl S, 
I’IANI S. VkTOllOI.AS. SIC 

V.UIAS MASINAS ir t.t. |ms

P. KVORKA & SONS

PBAMESIMAS.
Dr. K T. STRIKOL’IS

I4BT1 *ė»4y1o)«a Ir
•’**X*-**T-?*I4 M I4H .

pW- M* KšNĮr, ta! l'.M H Iltis
• 61 to Wl«wl g«« »• m- tai 9 trn <Subbmm. • ąfc,

r*lsfoMS aayisorkot 8844

DR. A. A. ROTI!,
Rusas ardytoms Ir oairargos

MpoiijaUsUs Uoior.Uu. VyriBku 
Valku Ir oteli ekroaiak.i l«gw 

nriML*. 4184 m> Hstetod M. Cklcm 

Tolofoau Itrovar *4t8
VAI-AJ4DAS; 18—11 ryto 8—8 v 

plotu T—4 vos M*dMlv<»la 14—1'’ «* 
iiiiniiiiiiiiiiiuiih.«ii.liiiiimuntinHHB

L. R. Kryžiam rėmėjų kkyrio mi- 
airiiikimaa įvyk* pancdėlio vakare, 
lapkričio 24 d., 8 vai., Viuų Aveniu 
parap. trclaiiH-jc. Vinux ttarian-rė- 
tnėjus kviečiu kutinai alnilankyti 
iin Mufritikinuui. Ntftriguliiičitni 
dar taip-gi kviečiu atailauky ti ir 
prisirašyti. Viai turimi temti L H. 
Kryžių. A. F. Slt»Lu, pirm.

Pirai Ažuesrini Chicagoje. 
Mm gavome laitai tiaug n-iku- 
lavimų talpinti jų kormpon- 
dsmcijas pėtnyčioje. 21 lapkri
čio, bet jos viso* net liftu j vie
nų numerį.

tie, kuri* nebūt
i kušmun 

viepą doL
Lapkričiu 8 <L, š. m., Šv. Kaži 

mieto draugija buvo surengus pasi 
linkuninimo vakarą. Judėjisuis ba 
vo kaip Lictivoj kmnošiujc

10 valandą, laikas vakarieniauti. 
Aut phtfunM* tara tyčia pamtg- 
toj virtoj pridėta siųs mergelių bei 
moterėlių papuoštų dėžučių su nc- 

Viriuun liūdesiui dar nšpm- UMI•‘•nuis skaniais valgiais. Prasi- 
ttlinkur, štai kitan uh*jo—nt»- 
tcnknnie dulkiai geritipinos Kc- 
sen»-vicnuolė* Elenos, kurių 
jaunutę dur žiaurioji uiirtia iš- 
plėšė i* inusii tarini. , , . . ~• 1 • t•<••••• 4mU.vU. rHi»v |to'ln««

bUHirupimi klebonu*, ausim- tlra„K,ja purapij.,
piuit ll pttiupijunys, liet Die-luaudai. Ariu P-IIUII PrleiirieiKi 
va# uik Ihšii dingiu. Po didelio nc» tai jos buvo šis suauiųmsa

dėjo varžytinės. M. Kvclinskiulc* 
amžiui |iu|iuimu dėžutė įlaėju m-t 
iki 11 dol. l’ž kitų dėžutes ir pu
sėtinai įvai*yla.

Teko girdyti. kad x siu ras dr-jai 
t

Piningus:

’ ® ll1 zrraa Į i

1551 — 53 W. Chicago Avė. 
arti Aihland Avė.

Cash ar ant Išmokesščiu.
Trh-hMut*. Mianr I.'.ou

Krautuve atdara KvrndoiuM
I*. in>ėluiiiia Iki t lui. vakare. Kilnia 
i a kuru ia Iki 10 takute.

knyga sveikata turėtu
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO

LIETUVIO!
MuHĮ k«4<,*i. raSoktarui « 4**<*iu i«k»i*<n 

4oo>* ut, «crt«, k*rM Uutyli
*,r*n* u niaterim*. MpiMiam vaito*. Sn,. 
t* ton Ml p*,l*p,e» U k*M Melu* vn»-
k*| fuv<ikUi| ap*« tmol*i.» kuo! **aijlna 
t>rotu**«a*4!ku*pda-f *« k»«i*o>a MX.**

84oMM*r** Ir Sotyr* T Hari 
Jualill mralytiU *|m *aa*uU* Tun IM 

padarau. OrakuląMd^no t*4aru*M lik N M
PaalaplyaSSaarOntnlaa! ir roki- 

luotą kort|| Sadtpm, n**k>^ Muk^. juoki, ir 
ip*a*. Paalap* a. KaUao>> tiktai M*.

Mat r*o*l !«••» 
gieemra •' talka- 
•aey (itaja
•nekilta rvkordu. 
Utki apUiaJcii >i« 

o»uae **i 
kapidcu t-l |w-M|- 
g.yaf. »"><U •> ter4 
b.l««. o lik l.-rl kr* 
n m ta t A • aa I 4*4
yra Ia. t«- amia* •*» 
tn.w-«e’»»u*l«-P pr 
gtr’vki
KAINA $12. 50

S*ld.M (uaiCtuadrama. kjtr

: i
i
i

i

S. P. TAMS & CO..
31 KAST 112th STREET. CHICAGO, ILI

Tol. l'roier 'til

Dt.C.Z. Vėzdu
UKTCns DENT1STAS 

Valaadoe: mm B ryto dkl » v ak.
Nedėliotai! pagal e*tarim« 

4718 kO. AftNLAND A VENI.B 
Uatvde

iill.il
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LIETUVOS BE NDROVE
Pirmiausia ir Didžiausia Korp. Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu

Skyrius Kaune Inkorporuota ant $1,000,000 Exporto Ir Importo Skyriai

320 Fifth AvenueLithuanian Development Corporation

Lietuvos Atstatymo B-ve Daugiausia Patarnauja Lietuviams
!

Skyrius Lietuva-: At-tatymo Bendrovė* Lie
tuvoje į'lojo j didelį bizni: pradėjo IMPORTĄ 
ir n-ngia.-i prie EXI*OltT(t, o taip-gi PRA
MONES. Iš Lietuvos e\|H>rtuos ūkiai prisiūk- 
tu-, mišką etc.. išdirbinė* ukėms padaigos 
••1c.. aprūpins koo|ieralyvitt- (antrais iš užsie
nio. darysi kinkine- o|s-raeijas kartu su Lio
liuos pramonė* liauką. Savo veikimą išplės ir 
už Liet mos ribų. Jau l.ie|Mijnje rengiama 
-uli skyrius SU sandėliais.

I ž kelią dieną gaus'pirmą didžiausią trans
portą tavorų iš Amerikos, nuo Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė.

Lietuvos atstatymo daria* Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė jau padarė didelį žingsnį; Kati-

no skyriaus randėjai darbuojasi kiek viename 
svai’lūusiuume daulie.

Amerikoje Lietuvos Atstatymo Bendrovė iš- 
r u pi no lietuviams l’ASP< iRTI’S.

| liet U va rengia siųsti vėln dideliu* trans- 
|M>rtus Imtinai reikalingų dalyku; jau turi su
tartis dėl ūkio mašinų etc. įrengimu pramonės 
įstaigų Lietuvoj nųunasi ir siųs inžinerią ir 
amatninkų darbuotis j Lietuva.

Aniatninkams yra svarbu užsiregistruoti 
prie Lietuvos Atstatymo B-vės.

UŽBAIGIAMA KELT KAPITALAS.
Lig Naujų Metų užbaigiamų kelt visas ka

pitalas ir šen; daugiau nebus pardavinėjama. 
Dabar laikas įstoti į LIETUVOS ATSTATY-

MO BENDROVE. Liko parduoti tik keli laks
tančiai serų.

Dabar proga'vra pasipirkti, kus nori da
lyvauti Lietuvos Atstatymo darlac ir vėliau 
turėti didelį ]M<lna; dividendai kils ir šėrei 
augs, vertėje.

Jau šįmet IŠMOKAME 5 NI0AIMC1VS. 
Kitą metą išnstkės daugiau negu liek.

Stokite į Lietuvos Atstatymo Bendrovę.
Aėras $1(1.------- liet vienam asmeniui ne iš

duodama mažiau kaip 5 šorai ir nedaugiau 
kaip vienas tūkstantis.

Dėkitės su didesniais pinigais.
Tuoj rašykite čekį nr money-orderį ir siųs

kite:

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, I

Pirmadienis, lapkr. 24 
•v. Jonas nuo Kryžiam.

Antradienis, lapkr. 25 
•v. Katryra, pana. kank.

<L.

CHICAGOS LIETUVIŲ KO 
LONUŲ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS RĖMĖJŲ 

DOMAI

Liet. Raudonojo Kryžiaus 
rėmėją (’liiragos Apskričio su- 
sirinkimns buvo laikytus Auš
ros Vartą pnrap. svetainėj 
(Besi Kale). ('Iiiea^o. III., lap 
keičiu 12 d.. 1919 m.

Susirinkimą atidarė Dr. A. 
K. Rutkauskas. Maldą nlkalliė- 
jo kun. F. Kudirka. Pakelta 
klausimas, kaip sutvarkyti au
kų rinkimą L. R. Kryžiaus 
Draugijai ** Padėkavouės die
noje.’’ ApkallMjus dalyką, nu
tarta :

11 Kad L. R. K. rėmėją (’hi- 
ragos Apskričio sky riai, siisiži 
laiję su savo klebonais. sušauk
tų susirinkimus prieš •’Padė- 
kavonės dieną*’ ir tuose susi
rinkimuose surašytą VĮUitas. 
kurios tą dieną rinks aukas po 
namus.

iždininkui, kilti. I*. lut|M*liui, 
ItKtMi No. \Vnlmsh avė.. Rose- 
l.iiel. III.

5) Išreikšta |uigeidnvintas,
j ka<l kur skyriai negali patys 

Į surengti kokio |M*rstatym«i. kad 

: kreipią.-i į kokią vietinę drau- 
Igiją. kur’ atloštų kokį v« kalą 
L. Rami. Kryžiaus Draugijos 
naudai.

<•» (‘liieagos Apskričio visą 
skyrių valdykis teiksis laiškais 
paduoti savus adresus L R. K.

■ rėm. A p*’ ričių pirmininkui Dr. 
A. K. Rutkauskui. 3457 No. 
\Vestern Blvd.. ('laieagaa, III. 
Taip-gi reikia gauti adresus vi
sų. norinčią mokytiem teikimo 
pirmosios pageliais ligoniams 
imt Ammikos Raudonojo Kry
žiaus Draugijos tarpininkavi
mą.

7. Kitą susirinkimą nutarta 
laikyti gruodžio 2 <1., Dievo Ap
vaizdos parap. svetainėj. IK-ta 
gatvė ir No. I'nion avė.

Susi rinki nu; uždarė Dr. A. 
K. Rutkauskas. Mukią atkalln*- 
jo kun. F. Kudirka.

V. M. Stulpinai.
L R. K. rėm. (’liiragos 

Apskričio II rast.

KEISTUTI! NUŽUDYTAS 
KRFVOS PILYJ

2l Išreikšta |ingeidavimns. 
kad kitą susirinkimą sušauktą 
** l'lldeknvonės dienoje." tuoj 
|s> laitiiitldą. d« I rinkimo auką. 
( lai pildanti galima arini tuoj 
!<• pamaldų, arini vakare, kaip 
kuriam skyriui parnukiau).

•D Kurie skyriai neturi kai 
botoji; dėl tos dienos, kad 
l.r<*iptą>i į ('hieagos |(. K. rė
mėju Apskričio valdybą, kuri 
skyriams gelbės visomis išga
lėmis.

I

4» Išreikšta jmgvidnvimas 
Ui'i kieki iena- skvriils sureiig 
ą vakaru- su |M-rstnty tmiis ar 

krutamu paveikslą rudy* 
u;;, kurių piną tini pa.-iųsti 

hiragn.s R. K. reni. Apskričio

Iužpulti ant Keistučio, prižadė
damas ih si įloti savo itfigvlbos.

i l'žpuolus kryžiiM-iaius Zr- 
inaičių kraštą. Keistutis grū
mėsi su jais, o Jogaila ramiai 
sau sislėjo Vilniuje. Nupratęs 
Keistutis Jogailos veidmainy
stę. išrinkęs ]iatogią valandą, 
užpuolė Vilnią ir |taėnię Jogai
lą nelaisvėn. Jogaila buvo sun
kios liaiisinės užsitarnavęs, liet 
gera Keistučio širdis tuojau at
sileido ir netik kad Jogailą 
paliuosavo. liet <lar pav<><lė val
dyti Vitelisko šalį.

Antru kartu Jogaila vėl su- 
s arė su priešais ir. Keistučiai 
m ant namie, užvedė juos ant 
Vii iaus. Keistutis, surinkęs

• Žemaičiuose stifirin kariuome
nę, vėl pasiskubino gdlM«ti tė
vynę. Jogaila, pa b ilgę s |»atekti 
vėl nelaisvėn, pradėjo prašyti 
mitaikos. prižailvdamas dau
giau maišto prieš dė«lę neiiekel 
ti. Keistutis sutiko taik.vties. 
Jogaila užsiprašė Keistutį ir jo 
sūnų Vytautą [Mis save į sto
vyklą. Jiemdviem nuėjus, Jo
gaila palie|M« juodu suimti ir

J nugbeuti Vilniun. Vilniuje Vy- 
j tautą uždarė kalėjiinan. o Keis-
• tutį nugalieno Krėvos pilin. kur 
penktoje naktyje, brolvaikiui 
Jogailai įsakant. Keistutis ta
po luisniaugtas.

Aitas liūdnas istorinis nuo- 
rykis Ims atvaidintas lapkričio 
3(1 <1., West Side Auditorium. 
1*JH—5 XV. Tavlor Nt. ir No. 
Ručine avė. Vaidinimas prasi- 
ik>s lygiai 7 vai. Kas pavėluos, 
nematys pradžios.

Veikalas paskutinį skvį bus 
vaidintas (’hiragoje. TaUgi pa
skutinė proga jį pamatyti.

įžangos ženklelius galima iš 
anksto nusipirkti pas L Vyčių 
Cliieagos kuojių pirmininkus 
bei narius.

Ainme laike, žengiant mus 
tėvynei j laisvę, visiems 
svarbu jiamatyti tokį veikalą, 
kuris atvaidinn senovės mus 
tėvynės didvyrius, narsiai ko
vojančius su šalies priešais.

Tai-gi rengkitės 
Kviečiame.

I

Istorija mums sako, kad se
novėje mus tėvynė buvo didelė 
ir galinga, knd vieš|uilaujant 
broliams: Keist indui ir Algir
dui Lietuvos rubežiai siekė net 
Maskvą. Anuose laikuose visi 
Lietuvos priešai, kaip tai: vo- 
kieėini-kry/.iokai. gudai ir toto
riai dreliėjo prieš lietuvių gaiv
ia;.

Mirdamas Algirdas prašė 
Keistučio, kad Vilnium sostan 
|insodintų jo stilių Jogailą ir 
reikale šelptų patarimais In-i 
ginklais. Brolio prašymą Keis
tutis išpildė. Bet Jogaila pasi
rodė nedėkingu: susinešė su 
Mmiitiaisinis Lietuvos priešais 

kryžįoėiais. k\ tęsdamas juos

It DIEVO APVEIZDOS
PARAFUOS

Lauraičio. fmdninnvo gama gražia iK. Pirmininkių, apie lietuvius ka- J. Kluogsaiaitis. K. Rimkų*. J. Ka-
• nrivius, kurie turi mi tėvynės prie- 
:autis kariauti ir apkasuose įvairius 
! vargus kentėti, ragindamas ant gu
lo sumesti auką, kiek kas gali. Su
rinkta $-rtfi.H4.

Dnlraatcs aukas sudėjo: A„ Ba- 
eevičia 10 <l<ii.

Po 5 dol.: J. Šalna. A. (Icrtffa- 
nax.

Po l dol.: kun. Ilučya, A. P. Gcr- 
dziunas. M. Andruškevičia. J. Pet
raitis, S. Kregždė. A. Šimkus. P. 
Valaitis. A. Gcudrimas. J. Tviraga. 
K. Butkcvičia, A. Pcnkauikas. P. 
Stainvs. P. Mačys. M. Kišonictiė. P. 
Mateika. A. Kirile v iėienė. V. Nau 
•ėda, J. f'rpaitis, 0. Vnikuiiienė. R

keletą <iainelią: "Kur Inga Ncšu- 
pė." " Karvelėli.**" t'žauigk " ir ki
tas. kuriss žmonėm* luitai patiko, už 
ką |>a<k'*kojo gausiu ranką plojimu. 
Eiles pasakė vaikiai: A. (Inzikaus- 
kaulė "Tėvą ataak«imybė,” Savic
kas ir l^apIaasknM tėvynę." Va
tam* "Paliokas'’ ir B. (luziknun- 
kiutė "Rairinuaans į aiaokyklą" ir 
" Viskas grįžtu.*’

Paskui geria, prof. kun. Pr. Bū
rys pi.kallaėjo apie Lė-tuvos dalaaar- 
tanj |Mtlitik<M< stovį, kaip ji įgijus 
prieš metus ncprigulmyltę nors 
sunkiose aplinkybėse, liet vis-gi per 
tą laiką daug pa<iarė. kad ir kitos 
valstijos pri|tažiuo ją subn-udusią 
pati valdytus ir skaito uenrigul- Šerpei i*. A. Nausėda. J. Kaitulis, 

mindai. Bils na|<ami grtlžųs ju-' *****'ir*- Kalbėjo <lar Kišoists. L. R. O. Sinkevičienė, B. Radižiiniienė. 
darnieji paveiksiu Tnt viMiMl*’ 
šios k<tlonijos lietuvius kvi<«čitt » 
atsilankyti tan vakaran ir pa- * 
remti L Ratui. Kryžių.

M|Ariči<> 15 <1. vietinis Ka
talikų Vienyls** skyrius buvo 
surengęs vakarą L. Rami. Kry
žiaus naudai. Programą išpildė 
L Vyčių 4 kuo|wi. Jos artistni- 
mėgėjai vaidino ant n; sykį 
dramą—•“Nugrįžo.** Kadangi 
laivo suimtos vakaras, tai pule 
likos ne|M»rdaugiausia atsilan
kė. (Irylio |sdno liko apie 55 
dol. l'ž išfiildymą programų L. 
Vyčių 4 kp. tariame širdingą 
ačiū.

(iruislžio 7 <1. toje jmt svetai
nėje vra rengiamas kitas vaka
ras i r-gi L. Raud. Kryžiaus

t

It DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

TjafAričio 30 d. Lak Kąj. 
kuofta rengia imloinų vakarą 
Ijila. Sąjungos naudai. Alinimų 
1 kuopti (nuo Toan of Ijdce) 
atvažiavę suvaidina gražų vei
kalėlį. Tai-gi aštuoniolikiečiai. 
sulaukę lapkričio 30 d., visi į 
Dievo A|A*eisdos parap. svetai
nę. Pamatysime ką nors nepa
prasto.

R Jt

lapkričio 1G «!. šv. Mykolo par. 
(ciminifts vakarienė viaais žvilg
sniais nusisekė. Mcinūnitikėmia bu
vo pakviestas Moterą Sąjungos 4 
kuopos narės, kurna su mielu noru 
sutiko Ir atsižymėjo Aanią valgią 
pagaminimu. Vadovavo joms: K. 
Barkienč. K. NaiiMilimė, V. Pocie- 
in*- ir O. CepaitirinS kitos prigrlltč-
jo. Kvečią prisirinko apie (HMantro 
šimto Im* vaiką skuitant. Pinniau- 
sin klebonas sukalbėjo maldelę «» 
paskui prakallajo į susirinkusiu*. 

, primaudamas, kad ta vakarienė tur 
labi u u* ie •apIj.Miua surikti broliš
ka nciie. draugišku rugy veuimu ir

vekemn L didesne vienybe, nes vienybėje yru 
galybė. Paskui, kuomet svečiai vai- 

Rengimo Komisija žinom, choras, vedamas vargon lt.

vai Minkai
Smulkią sumetė $9.R4.
N no vakarienių liks taippat ir 

fmnipijtM naudai apie $2(^00.
Paskui arkė žaidė*. X.

t

P olai Tylai Town of lake. 
Tnmistos korespondencija per 
‘vėlai atėjo, dėlto negalėjome 
patalpinti jos pėtnyčios nu- 
maryje. Ją įdėsime vėliaus.

I

________ ________

S. J.
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