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Amerikonai Žudomi
Meksikoje

Talkininkai aptarę Adriatikos 
klausimą.

KARĖS 1BSMAS PALNIO 
SAVO KUNIGĄ.

PABALTUA PADARYS 
TAIKĄ SU BOLŽE 

VIKAIS.

UŽGINAMI MŪŠIAI 
SOSTINĖJE.

NIEKO NEDAROMA IŠ
AMERIKONŲ.

Mezico City. Inpkr. 29.—Su
vienytose Valstijose ir kitur 
pasklydusios žinios, jog čia 
gatvėse pakilę susirėmimai, 
yra l»e jokio pamato. Nėra ko
vos tarpe (’arranzo* ir Obre- 
gono.

Labai galima intervencija.

San Antonio. Ter., iapkr. 29. 
Meksiko* konsulis iš laimio 
praneša, jog Meksikos prezi
dentas Carranza nepnta'*ges iš 
sostinės M<*xico City.

dar keli 
skaitliu*

vyriau-

Londonas, lapkr. 29.—Angli
ju iiidavė užtikrinimą Jugosla
vijai, jog augšriausioji taikos 
konferencijos tarytai veikiai 
imsianti svarstyti Adriatikos 
klausimą ir Anglija |uirem- 
sianti jugoslavių reikalavimus.

Apie tą faktą pranešta tuo
jau* po to. kuomet Jugoslavi
ja pareikalavo tarybos kuo vei
ki utis imti svarstyti Adriati
kos jurtą jmkrašrią klausimą.

Abelnai yra manoma, jog la
kūno d’Annunzio žygiai turės 
pasibaigti be nieko. Italija ne
gaus Eitum* ir Dalmatijo< pa
kraščių.

Iš Paryžiaus pranešama, jog 
viena italą ] tart i ja pareikala
vusi savo vyriausybės blokuo
ti d’Annunzio kariuomene. Gi 
kita partija reikalaujanti, knd 
vyriausybė vielai paremtą 
d'Annunzio žygius.

Londonu, lapkr. 29. — An
glijos karęs teisme buvo tei
smams Au>t talijos armijos 

I ka|M*lioiuu<, kun.Tliomas J. O’- 
Donnell. Kunigas buvo kald

inamas, jog jis nesenai 
susirinkinmoM*

. bedamas nev.i 
I si reiškęs 
|sybę ir |

Kataliką 
na i nori* jo, 
nell kad ir 
haustas.

Tečiaus UŽ savo armijos ka
pelioną ri 
jos vyri 
karė* t ei 
nign. Rask 
tas inlnrianiiio<e apkaltini
muose.

I

i
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Taip tvirtina skandinavai ir* 
kiti.

OARRANZA PABĖGU It 
MEK8IKOS SOSTINĖS.

Prie* jį pakilo buvęs karės 
minirteris.

Saa Antonio, Tex., lapkr. 29. 
—Iš Meksikos |»arėjo žinių, 
kad mieste Mezico City jiaki- 
lusi revoliucija prieš Carran- 
zą. Revoliucijai vadovauja bu
vęs karės ministeris gen. Aiva
ro Obregon. Ji* yrn kandida
tas į Meksiko* prezidentus.

Įvykę susirėmimai sostinės 
gatvėse.

Anot prun<*šiiiH>. Carranza 
pabėgęs j Gueretaro. sauge*-1 
nėn vieton, (’arranzo* karimi-' 
menei vadovauja pn. Palik)1 
(iouzales.

Žinovai tvirtina, jog tenai 
susirėmimu* buvo m*nai nujau
čiamas. Bet laivu manoma, knd 
sukilimą* ne taip veikiaėįvyk- 
mą*.

Vathington. lapkr. 29. — 
Baigiasi intemacijonalio dar- 
bo konferencija. Darių, ofisą n 
pirmininku išrinkta* Artbur 
Fontaine. gi generaliu direk
torių Albert Tboma*, abudu 
prancūzų darbo atstovu.

Washinfton. lapkr. 29. — 
Vaistyta'** <lr|Nirtnnienta* gavo 
žinią ir faktų, jog tomis die
nomis. t y. |mi suareštavimo 
konstiliaro agento Jvnkinso. 
Meksikoj** nužudyta 
aincrjkoniii. Tai-gi. 
aukų nuolat didėja.

Reiškia. Meksikos
syta* m*atkn*ipia domUte į tuos 
žmlymu* ir nr]iadaro jiems 
galo.

(’arrnnzos prusižengimų 
j prieš Suv. Valstijas šiandie 
pnsi<larė tokia krąva, jog kai- 
kurie vietos uugštesnieji valdi
ninkui ima nuomoniauti. ur 
kurtais nebūtą laika* pravesti 
tvarką toje nelaimingoje šaly
je, kur autokratiniai vaMovau- 
ja (*arranzn su savo žentais ir 
kitokiais giminėmis.

u Išlyta* ihpartamentns
surankioja faktus apie naujus 
prasižengimus Varranzos.

Cžporyt atidnroma* K Val
stijų kongresas. Ta<| kongre
sui bus induuta Meksiko.* klau
sima* *u vfriatisyta'** sugesti
jomis.

Negalima pasakyti kokia* 
sugestija* kongresui j induos 
vyriausybė, liet galima* daik
tas, bus pnsiąlyta jiert raukti 
diplomatinius santikius su 
Meksika.

Konsulinris agentas Jenkin* 
J nepnIi trasuojama* i* kalėjimo. 
iCarranza *avo atsakyme j Suv. 
Valstiją notą tarp kitko parviš 
kia. jog kituomet ir pačios K 
Valstijos buvo suareštavusios 
Meksiko* konsutius. Bet. saku, 
Meksikos vyriausybė ne kuo- 

jmet, nebuvo pakėlusi tokiol 
Itnikšmo.

i 
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Anglekasyktose bus Dirbama 
KariuomenSs Priežiūroje

VYRIAUSYBĖ NENU8ILEI imti augštesnią kainą už iška- 
DSIA ANGLEKA8IAMB. :*amna anglis.

• I •

*
•» ——-

Viebiagton, lapkr. 29.—Ofi
eijaliai vyriausybės paskelbta, 
jog anglekasiai negali gauti 
daugiau užmokestie*. kaip tik 
14 nnoš.

Taip yra nusprendę* kabi
nėta* j»o ilgų ir nuodugniausią 
apsvarstymą. 14 nuo*, daugiau 
reiškia gana šiai* įnikai* dar
bininkam* pragyventi.

Podraug vyriausybė pareiš
kia. knd tuo pačiu žygiu an- 
glekasvklų savininkai negali

i

BOLŠEVIKAI TURI KRŪ
VAS AUKSO.

\

Gali pirkti maisto ir 
mašinerijų.

Londonas, lapkr. 29.—Iš (’<>• 
penlingeno pranešama. jog te
nai bolševiką atstovas Litvi- 
nov pranešęs. kad bolševikai 
turį pinigą užtektinai. Sako, 
jie galį tuojau* išmokėti -MM) 
milijoną rublių auksu už mai
stą ir mašinerijas.

Litvino v yra (’openliagene. 
kur jis su Anglijos atstovu ta
riasi reikale sitsimainynio ne- 
Inisviai*.

airiu
Airijoj kal- 

išdavingui iš
• Anglijos vyriau-
karalių.
riešininkni liūti
mi kun. <>' Don- 

Apkaltai butų nu-

i stojo Australi- 
•Ih*. Pasekmėje 
i palinosavo ku- 
ė, jog jis nekal

VOKIEČIAI ATSISAKO AT 
LYGINTI Už NU8KAN 

D INTUS LAIVUS.
a
i

Berlynas, lapkr. 29.—Virto* 
oficijaliuose rateliuos** sužino
ta. jog Vokietija atsisako duo
ti reikalaujaipą atlyginimą tai-Į 
kininkitm* tž nuskandintus 
vokiečių kari** laivus Kra|ia 
F1o«- užla/jj^ur laivai buvo 
imlaikoiiii pu annisticijo* |m- 
darymo.

Vokietija tvirtina, knd ta
sai klausima* turėtų Imt |mve- 
sta* tarptautiniam tribunalui 
Bangoje.

Pagalinus Vokietijos valdžia 
įtvirtina, jog ji negali atsakyti 
už jurininkų korpuso darbu*,

i.Ne* jurininkai Kca|ui Flow už 
1U joj*’ nebiiv,, vokiečių val
džios žinytaije.

su rusą tad- 
sii-itaikins. 

ir artimiau-

viešpatijom* 
padaryti.

Didelis Lietu viii Armijos 
Laimėjimas

Latvija atšaukia pasiuntinį 
iš Vokietijos

LIETUVIAI GRŪMOJO SU- joje. Sakoma, kiek paskiau jie 
NAIKINTI V0KIECIU8.

Suvaržys streikus.

Ik* šito vyriausybė suvaržys 
anglekasių streiką sulig karės 
meto įstatymą ir neleis |mkelti 
streiką kitą darbo šaką darbi
ninkams. jei tie nori** jiukilti 
dėl simpatijos.

Katrie streikininkai mėgins 
•taryti kokias nors kliūtis su- 
gryžusiem* darlnin darbinin
kams, tokie tuojaus bus pa
traukti teisman.

Spėjama, jog didžiuma ka
syklą savininką bendrai veiks 
su vyriausybe. Ir tokiuo būdu 
apsaugos šalį nuo pritrukimo 
reikalingo kuro kaip namams, 
taip industrijoms.

NERIMAUJA KIETŲJŲ AN
GLIŲ KASYKLŲ 
DARBININKAI.

Scraaton, PA. lapkr. 29. — 
Kietąją anglių kasyklą darbi
ninką atstovai tarėsi su ka
syklą operatoriais. Darbinin-

Kasyklos Hrin—Mih
priežiūroje.

Visą kasyklą u|N*ratoriams
su šiuo pirmadieniu liepta ati- kai grūmoja pakilti streikan. 
daryti kasyklas ir imti darban 
norinčius dirbti darbininkus.
Darbininkams iš pirmos die
no* gvarantuojama 14 nuo*, 
didesnė nžmokesnis. Jei prisi
eis tiems dnrbininknms duoti 
apsaugą, vyriausybė pasiųs 
kariuomenę.

Katrie kasyklą savininkai 
nenori** atidaryti savo kasyk
lą, tas kasyklas užims pati vy
riausybė ir leis įdirbti darbi 
ninknm*. katrie sutik* 
darban.

Ir jie kasyklą savininkams 
stato tokius pat reikalavimu*, 
kaip ir minkštąją anglią ka
syklą darbininkai.

Ir šitie reikalauja CJ) n u oš. 
daugiau uždarbio ir <» valandą 
<larta> dienoje.

Čia pasakojama, kad kietą
ją anglią kasyklą darbininkai 
Ipakels streiką gruodžio 1 die 
ną. Tai busią.- simpatijiuis 

' įtreika*. kuomet nepavyko
gryžti'minkštąją anglių kasyklą dar 

įbininkam* atriekti M vq tikslą.

Vokiečiai pasiuntė dvi notas.

Paryžiui, lapkr. 29.—Vokie- 
,čią atstovvliė taiko* konferen
cijos sekretoriui Dutaste va
kar imlavė dvi nota*.

Vienoje imtoje vokiečių val
džia praneša talkininkam*, jog 
ji atsisako duoti atlyginimą už 
nuskandintus kari** laivu*.

Kitoje—vokieėią valdžia rei
kalauja talkininką |ialiuo*uoti 
vokiečių kari** Belaisviu*.

Ttų, tarpu augščiausioji tai
ku* konferencijos taryta svar
sto apie |m<lalinimų vokiečių 
kari** laivų.

Londonas, lapkr. 29. — An
glijos premjera* IJoyd Geor- 
ge parlamente pranešu'*, jog 
anglai Austriją jau gnnn šel
pę. Tad dalmr yra reikalas, 
kad tą šalį šelptą Amerika.

t
LIŪDNA NAUJIENA.

bus atšaukti.
laitvija taip elgiasi pa - i reni- 

dama nežmoniškuoju pulk. 
A valovo-ilrniiondto veikimu. 
Nes tas pulkininkas vokiečių 
vyriausybės palaikomus ir pa
remiamas.

Stockholmas, lapkr. 2S (Ra
šo angį, laikraščių korc*|mn- 
<i«*nta*). Kaip Kvetlijoi, taip 
Danijoj likimą ir nvalmaino- 
mai tvirtinama, jog Pabahija 
i kelis mėnesiu* 
M'vikais ne tik 
liet dar UŽ.IIlegv 
siu* ryšiu*. 
, Patadlijus
duos progos taip 
kuomet Maskvoj,. Ims įsteig
ta nauja socijalistų valdžia, 
tabjaii* m«Hleniiškesiiė. toli
ma nuo tų visą baisenybių ir 
teroru.
suomei 
si riši*.

Kad 
vyks atmainos, 
jaučiama, 
daug nusikamavo, kad karės 

.vedima* jiems nu*ipriklino. 
IK*t kariu jie nekuomet n«*ga- 
lės pert raukti, jei savo vai

zdžioj** neįves refonuą. jei jon 
nejsih*i> MM’ijalislų menševikų. 

Tad šiandie vis dažniau ir 
kalbama, kad laminas 
ksiąs nucijonali 
kad susirinkimą)) 
renkami visokiu 
stovui ir 11.

Svarba prekybos reikalai.

Teko man pasikallmti su 
vienu apšviestu suomiu, iške 

.liaujančiu Am«*rikon. Jis pa-. 
'žymėjo, jog Pabaltijo* vieš 
Įimtijos ir kitos Įuiruliežinės < 
jvi«*š|utlijos negali kariauti su 
j bolševikiška Rusija. Ir tai tuo 
žvilgsniu, jog ateityje toms 

-visoms mažoms vieš|iatijom* 
prisieis vesti prekybą su Ru
sija. Paluiltijos gražesnėji ir 
taimingesnėji ateitis prigu
lės svarbiausiu nuo genijų jų 
santikią su Rusija.

Ir kii<niH*t. sako. Pabaltijo' 
vieš|Mitijos pasiek* krizj. t y. 
kuomet stos tarytaisna su Imi). 
š<*vikai*. tuomet pnmi* 
jos talkininkų pagelbą. Ir 
štai tuomet jom* neliks Bau- rijo* 
ginu nieko, kaip tik stisiar- Ntanibulvasky pasiniš*'* |*> tai- 
tinti *u Rusija ir i* ten gauti ko* sutartimi, padaryta tarp 
n*ikalingo* paraiiKi*. I Bulgarija* ir talkininką vieš-
Namori kariauti ra bol*evikai« lM,,'jy- l’«<virtinima* sutar- 

die* įvyko Prancūzijos mieste 
Neiiilly. Taiko* sutartyje in- 
koipiruota ir tautų sąjunga.

Visi talkininką atstovai Im- 
vo *av„ vielose, kuomet buvo 
luišiiuktns bulgarą premjeras. 
Taiko* konfen-ncijo* piriai- 

jog prieš ne|Mi- įlinka* Clemenceau jatkvietė jį 

.pasirašyti pi taiko* sutartimi. 
IH kaipo prieš |-£ minučių Bulgarijos

yrėinu gražumu n|U„VM. j,(ll |,Uvo pasirašę*.

Pasiraiė ir amerikonai.
Nuo Kuv. Valstijų pi taikosi 

sutartimi pisirašė Krank L.Ii"™0 
Pulk, vaistyta'** pHM-kretorius.• JI biip pavaišino. 
Ilenrv Wbite ir gen. Blis«. jam išimta

. ‘ i
Kito* šalis iš talkininką pu- inki*. Ta* piditryta. 

m'*» alfabetiškai padėta po su
tartimi.

Po sutartimi ncĮuisirašė .lu- 
gostavijo* ir Rumunijos atsto j 
vai Tie p»'irašvią pirmiau I 
pat viri imi- jiem* -utart į *n 
Austrija.

Kai kurios sutarties sąlygos
Sulig sutartie*. Bu*

su kuo bolševikai vi- 
buvo labai stipriai *n-

Maskvos valdžioje j- 
•s. tas senai nu- 
Bolševikai tiek

susą ii- 
su*i rinkimą, 
liuusai tais' 
pažinių nt-Į

Copenhagen, lapkr. 29. Pa
niški. jog ta* veltui vokiečiai- 
nišai sutiko atiduoti visus sa
vo ginklus ir karės medžiagą 
lietuvių armijai. Jei jie Imtų 
to ne|tndarę gražumu, lietuvių 
armija butų sunaikinusi vokie
čių -m -ų ka ri i u nn< -ne.

Nuo pragaišties voki«*čins- 
rusii* išgelia*jo talkininkų ko
misija. Kitu, matyt, nesigailėjo 

I vokiečių-ru-ą. Ib*t gal jai pa- 
Įgailo. kad lietuvių armija |ui- 
: garsėtų. Tad stojo tarpiniu 
kauti.

Lietuviai tečiau* nenusilei- 
<io. k<>| pagaliau* priešininką* 
nesutiko atiduoti ginklų, amu
nicijos ir karės nusižiitgo*.

Lietuviai ilutair b*i* keliauti 
Vokietijon nuginkluotiems vo- 
kiei-iams-rusam*.

I
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LATVIAI PERTRAUKIA 
RYŠIUS SU BERLYNU.

Berlynas, l:t|ikr. 29.- Sulig 
pusoficijalių žinių, laitvijo* 
vyriansyls* atšaukia savu dip 
lomatinį atstovą iš Berlyno it 
tuo bildu p-rtratikin diplomą: 
tinius ryšiu* *u Vokietija.

Vokietijų* atstovai kol ka- 
dar pa*ilicką Rygoje ir IJepi-

I
I

BULGARIJA PATVIRTINO 
TAIKOS SUTARTĮ.

Viskas atlikta be jokią 
iškilmybią.

RUSAI ĮSTOJA ESTŲ 
ARMUON.

Copenhagen, lapkr. 29. —'•Iš 
tivlsingforso pranešama:

<ivn. Yudeiiiė rezignavo. Jo 
vietą užėmė gen. Glasvnapp. 
šiaurvakarinė rusų nnnijn |M 
n<*p.t vykimo paimti Petrogra
dą ta-veik išnyko. Estai rusą 
kareiviu* nuginkluoja. Dauge
li* tų kareivių į*toja estų ar
mijom

šiaurvakarinė ru*ą valdžia 
įtaigiu irti. Keli jo* de|mrta- 
mrntai jau uždaryti. _

i

ATMAINOS KOLOAKO 
VALDŽIOJE.

Vladivostokas, tapk r. 29. — 
Kolrakn valdžios ministeriai 

'susispietė Irkiickan. Ib*zigna- 
h<> ministrrią pirmininkas 
i \ olog«M|*kii. Jo vieton Kolėa- 
Im* |wi*kyrė vidujinių reikalą 
minislerį Poiieliajevą. Matyt. 
*i1a* |ierorganizuos visą kabi- 

•imtą.

Paryžius, Inpkr. 29. Italga- 
ministerią pirmininkas

priverčiamu sugrąžinti Rumu
nijai ir Si*rbijai visokius dai
lė.. daiktu*, kokius karės me
lu |Mgrol>ė. Tnipjuit tom* ša
lim* turi duoti apie 
(MMI atlyginimo.

Sutartimi Bulgarija Betenka 
Trakijos ir Ktrumnitzos. Pa
staroji prijungiama prie Ser
bijos.

Priverstinas kareiviavimas 
luina ik inaiiia* Bulgarijoje.

.Bulgarų armijos skaitlius ap- 
ritaitas ligi 2II.IMM) vyrų. Polici
jos leidžiama turėti nedaugiau 
RUNKI vyrą.

Man teko knlliėtie* *u nng 
lų karė* laivyno ofieięrai*. 

iAitie tvirtina, jog anglu kn- 
ri>* laivą vyrai tMip|Hit ta* jo
kio noro ir gyvuliai veikia 
prie* bolševiku*.

J ie sa ko.
kenčiamą bolševiką idėją rei
kia kariauti.
žinom** — 
susitaikinti 
kraują. Taip 
lis.
Netolimoj ateityj, knip prn- 

iiiatorna. buvusio* Rusijo* 
naujose viešpatijose pnižydės 
nauja tvarka, nauja* gyveni
mas. Kiekviena tania liuesai 

.kvėpiu^ savo šalies oru ir lai
mingai vystysi*.

ir liauties lieti 
tvirtina dauge-

I

I

Gavome neoficijalį praneši
mą, kad daugiau nebegalima 
persiųsti pinigą į Lietuvą. Jei 
kurie agciH#' ’r ausims ta ua- 
daryti, tai jų aptemimas yra 
n-supruntamas. Tikimės, kad 
ritas uždraudimo* yrn trum 
pa m laikui.
iiimimmmmiiiiiiiiiNmiiiiiiiimiiiiiiii

Wa*hinrtnn lapkr. 2®. 
lig oficijalią žinią, karė* 
Iii S. Valstiją armijoje už 
kili* prasižengimu* nugalabin
ta 35 kareiviai. Iš jų 10 Euro- 
l**j«*. gi 23 Amerikoje.

Su 
mo- 

>iiii

Londonas, lapkr. 29. —Pirm 
poro* savaičių čia buvo pra

siėję* mivii kampaniją amrri- 
I kliniškas prohibicijonistas
itViIliam E. Jobnson. liet iš 

studentai 
kad datar 

viena sugadinta 

kad ap- 
-nugoti kitą akį nių, prama- 
totno ĮMVojaiis.

LAPKRIČIO 29, 1919 M.

Chicago. Nc|m*tovii* oras 
šiandie ir, turbut, rytoj; šian
die pramatoina* lietu* «u snie
gu; rytoj šalčiau.
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Konstrukty ve ir De- 
struktyvė Kritika.

is 
gy v.- 
gris-

Cuiistriiere lotyniškai raiš
kiu statyti, dc.*tniera raiškia 
griauti. Kritika pagerinanti 
kokį nor.* daigią vadinasi 
konstruktyvė. i, ta. kuri tesi
rūpina tik griauti vadinusi 
<lest rukty vė.

Gerbiamasis kun. Lapeli- 
jau kelintų straipsnį raš«, a 
pie Federacijų. pai<><lydaina- 
jos silpnylM*.*. kurio* yra. ar- 
ba tik išrodo jam kad vrš. 
Nors ••Draugų” rcdagiioju 
Feilcracijos v iev-pirmininku*, 
nors kun. laųtclis tvirtina, 
kad F’ctlenicijo* valdvba v ra•» • • 
nioiiareliisl iškai autokratiška, 
lėčiau*'kun. Iji|*<'li(l kritika 
telpa ••Draugi-” taip kaip ja 
Gerbiamasis Autorių* parašo. 
Fcdcraeij'i* valdvba tų skai
to ir m protintuoju. Iš to ma
tyt. kad dabartinė Federaci
jos valdyba iie*u*i<|i*da 
moiiiirclii'tu autokratų, 
naneių diktatoriškai* 
niai*.

(iabu* kietuma* ir iškalbin
gu* raštininku* yra kun. I.a- 
pelis. Skirtumų koii*triikt>- 
vės ir d«’.«t ruki v vė* kritiku* 
jis aiškiai žino. Vienu griuvi 
luu jis n<-p::*ilehki*. Todėl pu 
straipsnių išrodančių tikra*, 
arba malini na*. F’rderaciju* 
silpnybe* ji* im* rašyti pozi 
tyviu.s sumativmus ir kmikre 
tinitls pasini vilnis kaip turėtų 
būti. F'isleiacij'i- valdylm l<» 
laukia Kaip ji Jrjęk-’ti ar* 
kunigu Lapelio už ,•<>. vietuini*. 
aštrių kritikų, taip ji* malo
niai priims, kuomet valdyba' 
išdrįs pakrit ikui'ti jo stiliui-' 
nvmu*. kada jis juo* išraikš. 
Daliartini- valdylm* t;. Įė ji i. a* 
yra laiikiina-. o m-pri-ipažiiii 
ma*. kad taip yra. kaip (ier- 
biama*i.* Kritikus *ako.

Ji- htbinii'iai kaltina F'iib 
racijų už tatai, kad j.»* kun
ti! arijuje ; 
Jrješkun.** 
įlies, Ii J 
k v ta, kad 
tobulinti i 
Žarijų ir 
draugija*, 
tani' did' 
kent radik*

M. • Ll' -Uis Jui 
j! 1!t > tO* k 1

Nilcinj i>

I

Federacyos Konstitaajm Reikale.
Pereitame savu straipsnyje, 

kuri* til|io “Drauge,” paro
džiau. kml b'i'ilvrncijos įlalrnr- 
tinė konstitucija yra nevyku
si — ji netinka. Tai mano as
meninė piižvulga. tiuli pykti, 
gali-nc tie veikėjai, kurie ji.t 
sustatė, užgynė ir tlitlmr liepia 
kutalikiškiijai visuomenei pil
dyti. Prie tobulumo einame 
vi*i |a*r klaidas, tiabiaiisi. 
prakilniausi žmonės nėra liuo- 
*i nuo klaidų.

Kas reikia daryti, kad su
silaukt ulių, musų F'ederm’ijai 
Konstitucijos, kuri butų im- 

I pulsu *iivivni.iimui lietuvių ka
i tulikų Amerikoje lieiidraiu, 
iikuuokratiškiliu krikšėioniškui-
patrioti*ku*i<i* kultūras liur
lini.’ tsal.vilias j tų klau
simų piiL'iili iiiio l''ed<Tm*ijo* 
dabartinių vadų |ui/.vak*ų: jei 
jie sprendžia, kad jų pirmieji 
žingsnini yra neklaidingi, kad 
k'įlįsti t nei ju ir kiti F'ederaci- 
j<s dalykai yra tvarkoje, tai. 
zirnumi. \i-nkio* kritiko.* ir 
xisiiouictiės vienučių atsiliepi
mai neiiiiieš naudos: viskas 
|ia*iliks **|hi *etiovei” siilyg 
u.’tip kurių a*uieiių politiškųjų 
'prviidiinų... Tada yra pavo 
jus Amerikos lietuvių katali
kų \ isiiunieįiės suskilimo j dvi 
parliji: j kon*ervutiviškųjų. 
kuri •'neieško tobiilyliės ant 
žemė*" į ir pragrosi vi škų jų. 
kuri ieško pilno demokratiš
kumo ir tobulyliė.*. l*riiK*i|ir 
ta* mii.-ų vi-iioineįiės |«a*idali 
niuias jau yni. tik ji* neorga
nizuotas. Duok Dieve, kml ji*
ii neimtų organizuotas. Kata
likams vienyliės reikia laiky
ti-. n ne skaldytis. Federaci
ja privalo Imti ta urgaiirzm-ija. 
kuri visu* jungtų Imndran 
ryšiu, lirolv Ib-ii.

Duburį ibiai Federacijos va
dai privalo atsiminti, kad 
įtaisui, kurį išdrįsau pakelti 
-pandoje, pritariu būriai kb* 
Imiiiu ir imsaulieėių inteligen
tų. Tikiuos, kad F’ed. Valdy- 
i»a atsilieps pritariančiai i 
liakcitųji klausimų ir išreikš 
norą sudarymui tokios kotu 
tituojos. kuri patenkintu lient 
du trečdaliu musų visuome 
nės. Vi-ų niekas nepatenkino 
ir nepatenkins. Pavyzdžiu ga
li Imti Suv. Valstybių Kons
titucija. Vi'iiomeni* at*lovnvo 
jo* sudarymui «’m atstovai, 
pa-irašė gi imi ja tik .*•!•.

Kaip kurie pasteliėjo. kad 
manoji F'edenieijo* dabartį 
nės konstitucijos kritika ne 
virtoj: i *ų |M*rvėlu kritikuoti 
pradėta darini... tai de*trukiy- 
vė minty*. Toki* *prciidiinas 
via iie,ap*viii*lvta*. Man eina 
*i npi' princifia: ar dnltarti 
nė l’e'lenicijo* konstitucija 
tinka -avo lik*him*. ar m*. A*

pn- 
ru- 
vė-

'parodžiau, kad ji netinka, nes 
pilna klaidų ir neaiškumų, l'ž- 
tat aš meldžiu ir kalbėti apie 
]Mitj primi|Mt. o n<* apie mano 
valios blogumų, jos destrukti- 
viškiunų. Aš tikiu aksiomai: 
tik ant tvirto, kunkrvtinio 
mato gali stovėti didelis 
ma*. Kitaip ankiėiau ar 
liau tas rūmas grius.

Aš niektai nebūčiau rašęs 
tos kritikos, nor.s ir didžiau- 
*ia.*, savo sprendimu, klaidus 
joje bučiuu matęs, jei konsti
tucija butų barusi tveriama 
sulyg tam tikrų normų arba 
taisyklių, kurios yra priimtu 
vartoti lai kokių nors orgu- 
ni'zacijų demokratiškais |>a- 
mntais tveriant. Vieim įtaisas 
turi nusileisti didžiumos lutl- 
sui.

Kad nors konstitucijos pro
jektą* butų buvęs bent s|HUI- 
doj |iatalpintas visuomenė* 
žiniai ip apsvarstymui. Juk 
tai butų buvę laimi svarbu: 
vi*iioinenė butų apk:>inavu*i 
inii'ii veikėjų norų eiti kartu 
»ii jųjn siekime prie bendrų 
idealų... Bet kada konstituci
jų gauiuiiiic netikėtai kuž kie
no sudarytų (nes nei pradžioj 
nei |Kil»aigoj konstitucijos nė
ra apie tai užsiminta) ir rei-' 
kalavimų jos pildymui, tai. 
žinoma, n<*i kiek ne*iiklvdmi. 
jei ,*avo |Mižvnlgas išdėsčiau 
apie jos klaidas ir 
••Draugi*” dienrašiyj.

Lauksime opinijų* iš F'ede- 
raeijo* valdininkų, kurių ran
kose randasi Federacijos at
eities likimas.

Knn. P. Lapelis.
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L R. K. R. REIKALAI.
i

išplaukė lUr- 
kuriuo Liet, 

surinkti 
Liv
ru u- 

Krv- • 
t tins

Nuveikta* miHiniikas 
darbas.

savaiteh
laivas.
Kr. Rėmėjų 

yra siunčiami 
pavargėliams ant 

Raudonoji*
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Ai* Imnkas

li.-nkna atdarcs k.-iMlt.n nuo 9 ryto Iki 1 po pietų. 
SEIlEImMIK Vakarai* nuo 4 iki * valandų. 
Sfll.vToMIS imt vtea diena nuo 9 ryto iki I vakaro.
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A Štate Bank
>n» Jau vu>iciua iinoitu.*, kaipo viena* IA didUaualu Ir 

FtipriauMu lainku Aiujr aiM'linkėJe. i'ia yra laikomi plaigal Suvienytų 
ValalIJų. l’.iAtų įlankų. I'avieto Cook, Niektu l'tucago* Ir daugyba Cor-
puraciju. 1'ruUKyačiu. Kllttbų ir Tuksiančių darbininkų.

Siuntė Lunke yra llntartna Kpcrijalla lietuviu akyrina kur galima 
atlikti visokiu* bankiniu* reikalu* prigj'mteje kalboje. Viaokle p*tnry- 
ntai veltui.

CENTRAL MANUFACTURING DIRTRICT BANK

FATONIC

BANK
A Stato Bank

1112 W. 35tk St (3 Mok j vak mo Habted) 

Kapitalas ir Perviri.
8550,000,  OOOoo

<Uim

pL 
•Mn>* | »*h«- 
v* Ir vAmm da
ly. pasmilo 
greitai. Mtactal 
Ir mi pilna At
sakom) IM*. I i-

tS.OOO.OOO.oo

ponų, vertės apio $200,000. 
10656 baltų ir spalvuotų 

mot. drebių, vertės $100,000:
6800 vyrų maiikinių ir ke

linių upatinių, vertės apie $6.- 
500.

6300 vyrų kelinių viršutinių, 
vertės apie $30,000.

4000 visokių jHiin-iakų, a- 
pie $2,500 vertės.

3120 senų ir naujų čevery- 
kų, vertės apie $16.000.

3000 skrybėlių ir kepurių, 
vertės apie $3,000.

Muilu vertės apie $500.
Cukrau* vertės $5(1.
Kavos ir arhato* vertės 

pie 100 dol.
Miltų verte* $5o<i.
Vi'iikių • kitų dalykėlių 

pie $1000 vertės.
Viso vertės apie milijonu 

dol.

Pasiųsta 241 skrynia.

Visi viršminėti daiktai bu
vo siiĮiakuoti į 241 skrynių į- 
vairaus didumo. Dauginusia 
svėrė nuu 400 iki 900 svarų. 
I~o skrynių buvo pri]mkuo- 
tos vien storais drabužiais. 
11 skrynių buvo .*u čevery- 
kai>. Itt skrynių *u valgomai 
šiai.* daiktais. Kituose lutk- 
siiose buvo visokių smulkes
nių daiktų ir lialtinių.

\Vorcvstvr ir llostono sky
riai L ll. Kr. Rėmėjų pri
siuntė daug naujų drabužių, 
kuriuos )Mistaruoju laiku su 
sli’jii |uisiųsti. Kitos kolioni- 
jos irgi prisiuntė naujų dra
bužių. kuriuo.* surinko nuo ge 
rų žmonių.

Visi siunčiami dralmžim 
yra a|Mlrausti dviejose koni-J 
juinijo.M*.

Siuntimo lėtos.

Siuntimo drabužių lėšos bus 
ganu didelės. Atsieis upie N 
tūkstančius dol. Buvo manyta 
sulaikyti tuos drabužius r 
tuos |M*rsiuntimu pinigus pa
siųsti Lietuvon. Imt vėliau 
gauta žinios, kad Lietuvoje 
nei už pinigus m*galima gauti 
dra]Minų nusipirkti. Tai galų 
gale nutarta ir suderėta su 
komi mni ja, t arj liniuku ujant
Lietuvos - Amerikos 1’rahhi 
nės Dcnd rovei.

Taigi ir kreipiamės jais L 
ll. Kryžiaus Rėmėjų skyrius, 
kad šie surinktus skyriuose 
pinigus neatidėliuduini siųstų. 
Žinom kai kuri uos skyrius, ku
rie turi surinkę net |m> kelis 
šimtus dolierių. liet juos laiko 
pas save. tu(l tarpu čia laimi 
sviiriiųs reikalai turi Imti stab
domi dėl ,*toko* kapitalo.

Taigi gerbiamieji skyrių 
valdininkai, neatidėliokit pi
nigų siuntimo ant tolinus. Im*( 
juos siųskite kaip galima 
greitai. Siųskite čekiais ar 
inoiiey orderiais išrašę juos 
ll. Vaškeviėiiitės vardu, ad
resuojant laiškų <*entro sekre
toriui. »L Ti’mnsoniui. 456 
(inind Sf.. llriMiklyn. N. V.

Iš priežasties išsiuntimo 
dra|Hinų Lietuvon, siuntimą.* 
vilnų skyriams užsitęsi*'. (ii 
dabar, kada jau vieiut dalbų 
laimingai užlutigėnie, tai grieb 
*imė* prie kilo ir skyriai, kg 
tie turi prisiuntę raikalavimu* 
siūlų, ar lai (innėiakoms nr 
svcdcriaiiis. gaus jų. Prisiųs
tus siūlu* storiausius reikia 
vartot sveteliams, plonesnius 
panėiakuins. Trys matkai-rišu- 
liai artai I *varns vilnų (Nida- 
ra I -veteri lie rankovių, (ii 
pusantro malkelio plonesnių 
padalo 2 |Mni |»aričiakų.

Kitas iiitm marija* žadėjo 
pranešti laikiašeiiiu*e gerb. O.i 
Slaliniuiit'*. I.. II. Kr. II. *iu ' 

i iitcz.miiif, *kyilU il*d«--|

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

PtohAr rra p*tori*■«<■« lt
Jaiuoa daugiiiao* lietuvių, kuri* gr»- 
JU* k«acertla» Ir A'tcUal r^kanien- 
RuoJudi ktolp* c«ria-.:M* ko» «rt*na 
padaryt* tiuvjearlcM V«l«Ulc«c »

M«« gtdlm* Jaa p*n>t,|n j 
*a«tto arba terne topo

Ra.kalauklta katalogo, kur. J»ino

GE0R6I & VITU MUSIG CO
IMN W. 47 Ik NU CDIcmi*. UI

A Stale Bank
1112 West 35th St tarpe Morgas ir Barine Gal Chieago.

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgai 
Ofisai 4930 W. 13 St. 

tf*Mp 4* Visut
Ue*. I2» W. « Ainttir 

Telefonu, t’ieero 1*54 
ofiso Cicero 49 

k.tLHAME METI VIMAAI

««■ Nanto

MOKYKLA
Mokliiutna: angliAkoa Ir lletuvUkoe 

kaltui, ari t metiku*. knygvod)«tt«, ate- 
nogra/ijoa. t>t>ewritlnc. p.ikljlo. tei
kiu. Kuv Valei tatonja*. alieltio* isto
rijos. gc<«rafijoa politipinė, ekono
mijų*. piliety*!^.. dalliuraAiratda.

Mokinimo v* Lindo* nuu * ryto iki 
4 valandiui po pietų; vakarai, nuo 4 
Uu 14 vai.
□106 So. Halsted St., Clxica*?o.

P. CONRAD
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St. Chicago. HL 
Kurie pnumite |>uvelk«lua IA lAeiuvae 

nentįdrliotliu.il luiitidun kito daugiau, arba 
dideliu*. Me* itcrlųuunr urnų, padarome 
<b<lrl‘ii*. Kudedatn nnt vieno IA kelių akir- 
llnirų.

Tmuklmnc pavelk.Jua numuoar. prie 
llatnjčiu:., auetgaa*. v<wUJoae. grupes, 
pavieniu* ir tt. įtartai atliekame kuoge- 
rinuKla. l’bono lirovcr «JC9

29= įompi* Dykai 
Ant apnbtmlo laiko ir Ūkiai au kidvlcem 
(KrklMkt.

Šių 
tuvon 
Raini, 
drabužiai 
t II Vos
kų Lietuvos 
žiaus. su prašymu, knd 
drabužiu^ viršminėta įstnign. 
*u centru Kniine. išdidintų 
Lietuvos žmonėms dykai. Dra
bužini vni siuiiėiniiii tiesiog 
Kalimui.

Drabužių sąstatą.
Kaip jau buvo minėta pra

eitam •• Draugu” num. taipgi 
kituo*e lai k rašei uom*. kiek a- 
Itelna >ų*tata drapanų buvo. 

Dili reikia paminėti, kad nuo to 
Į laiko yra gautu dar lient vie
na tračia dali* drabužių dau
giau. Išsiųsta sekančiai:

1O25<< vyriškų uvrrkučių. 
Vertės apie $250.000.

(b'HiO moteriškų storų žiu* 
polių. Vertės apie $.*|INI.(MM).

12650 vyriškų žiiijMtnų ver
tės apie $120.<N)0.

15656 moterų lengvų žiu-
■ '

sakinį, kad kini, laipcli* gulė- 
jo pa*ipiktinti juoini. Bet Fe
deracijos Konstitucijos auto- 
riu- jau kelinti įlietai kaip gu
li kapuose. Jo jau negalima 
pataisyti jMižymint jo išsitu
rimo netobulumą.

Dabartinė Federacijos Vul- 
dyba. gerlnlama senąjį savo 
konstitucijos tekstų. |*cniiuiiiė 
liktai tas vietas, kuriu* jau 
dabar reikėju taikinti prie 
p'-rsimainiii*ių gyveninų, v pu 
tvbiii. Toii valdvba rengiu su 
manymų ir tolesnių |x-rnuiimj. 
Ji laukia, kad (icrbialiuisis 
Kunigas lgt|M*li* greičiau ap

, • i..... i, .1 •pįAu.MiitH 
savo kritiko*.
tikisi
Į*tatu 
Iė it 
Liis'l

I

da-
i

6<vi ten. kur yra kalba apie 
v ir-patijų paremtų ant ten- 
krališko anloritelu. Toje vie
loje *akit!V* •• neieškome toltų 
hbėf. atit žemės” reiškia, 
jog Federacija netiki, kad 
batų galima ant žeme* tokiu 
visuomenė* organizacija, kuri 

.jnu Imtų pa*ieku*i tobulvlię. 
icija neieško tokios or- 

nereikėtų

orguni- 
ZllIOll'lH 
» malu

411 j 
ri

I

l

F'iilrr
giinizarijo*, kurio* 
<liiugiau tobulinti. Taigi 
il«’l arijos kollst it tiri jo* 
t» '.*t;i- parodo, kml joje nėra 
prieštaravimo. kml ji nori to- 
Kilinti- ii tobulinasi, lu*t m- 
tiki tni*. kurie -ako, kml jau 
• I. .1 • ta • • |
ItHHiH (M b|4l H Retel

nieko nrlu-liko mainyti ir to
bulinti ti-uoiiK'iiė' siitiarkv*

Ki
kuti-

I

i. kml į 
.’ I"
I maa a aI J.1II

kad
I JIĮH'li-

ll L ♦ s L ’ l’J H i X
hDlIMl Ilki * U4(tJ į * tiltu ii

nes ta valdytai i ju.
*avo rengiaiiiųjj \ i*ai* ra k.dai* kreipkite 

mainos projektų gu- jki>: 
ti naudingu* knn. > J. Tumasonis. Centru Raštin. 
inutci'mu*. ■ 156 (ii.tml S|_

FederaI Electric
Wasber

La lupų yra viena IA gra- 
iium-ių — verta daugiau ne

gu urna ut jų reikalaujame. 'Me. pria- 
taiyaitiie Jum. abidvi l'aderal Ir tampų 
I J u* ų Bumu* tikti su

88 lt KALNO
d 

Likučiu, lengvai. iAmokėJi- 
inal. ka. incauo au Elektrų, 
bilų.

▲teikite ir pamatykite.
▲<r«

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvii Advokatas 

» NO. LA toALLE MTfUCET 
Oyv*ni*o Tai Uumboldt >7 

Vakarai, t>11 W. «-nd
TaL HockvaU 4»»l 

CHKUOO. IU-

PAAVĖSIMAS. .
Dr. BL T. STUKOLIS 

įaarrcvu 
<1,‘lytąją* Ir Chtrur«*» 

«“> .rvenini, virtų | 
llri.htua l-.rk 

reII M. Ur* Mrr*C.
T.L MrK.ntey »»> 

OOm.1 mt W. ittte K.
Illir 

V.i-t..ln«: 1* ryt" Iki r r***0 *:*• ‘kl 
Ii. t ako r N'< 4r0wi.it* t iki 11 rytai.

Tri n.ua.arU i**

nent%25c4%25afdrliotliu.il


kitus

I

darbu* 
dėjimo.

'riplldytl orderiub Ar dirbti 
rvikuliRguN |»ric tavoru su-

Geru
nori Iftiuoktt li!xni. Gero* niro* |>r:i- 
d.iai. 1'uatovuK darbu*.

I>r<>*ru uicraaitėiim kurtos

l'uatovu* durims. uimukt-Mbt
Gera progų ttailuvlnliuul tzcrictuu 
darblulnkaiim.

I Urbti mu*u Gr«inų Sidabriniu 
Dulktu ir jtalidu Skyriuo**.

ORAUGAS

CICERO , ILL.

Įžanga nebrangi.

MIS<M MKKUIM**

PRANEŠIMAS! TAV«»ltr SKYltli osE
Itl'JKAUNGI — LKIRKKI.U. 

1‘uMtuiUH UurlMui; *cra uitHokotta.

TNK NTK4»TrN CO.
W. 4OU. « N. Mor*aa Mrx.

Lietuviai Amerikoje* T eatras!

■

Paskui Ona Jurgutaitė su 
Juoku Jurgutaičiu (policmonu) 

Katalikų Vienybės 2 skyrius] išpildė duetų. Publika i Marilė 

atkartoti Solo dainavo taip-gi 
pJė Jurgutaitė. Ji ir gi buvo iš
šaukta. Paskui padainavo tris 
lietuviškas dainas. Programas 
užbaigtas vyčių himnu.

Taip tai Westvillės vyčiai ke
lia lietuvių vardų tarpe svetim
taučių. Girdėjau, kad tų pro
gramų žada atkartoti Danvil- 
lėj. Pasisekimo.

Mus mulkintojai ir jų pase
kėjai, liezdžionių ainiai, visaip 
vyčius ir katalikus ni<4cina. 
Girdi, tik vienas jų įpėdinis K. 
yra geras, o kiti kunigai yra ai
rių agentai. Nalmgai nesakž- 
ninkai užmiršo, kad katalikų 
vyskupų yra iš visokių tautų, 
b įdomiausia, kad socijalistų 
kalbėtojai ir visas ncprigul- 
tninguosius išpeikė, kurių yra 
ir kitur apiel3.Girdi, visi nege
ri, gi niusų lianibixai tiki, kad 
kuris tik papuolė, tai ir geras.

Mainerio M.

tanky s susirinkimų nedėlioję, 
lapkričio 30 <L, tuo jaus po su
mos Šv. Antano (terapijos avė- 
Ugnėje. Kviečiame atstovus vi
sų katalikiškųjų draugijų ir 
valdybas tų draugijų, kurios 
frr nėra prisirašiusios: taip-gi 
visus tuos, kurie nori prisira- 
Syti prie Kat. Vienybės. Susi
rinkimas, be abejo. Iras laitai 
svarbos, nes jis Iras pirmas 
žingsnis priv rengimosi sci-

Katalikų Vienybės Illinois 
valstijos seimas Imis gruodžio 
17, 18 ir 19 dienosi*, 1919 nu 
Dievo Apvesidos (tarapijos 

. svetainėje.
Cicerieėiai! Visi j šj susirin

kimų, kad galėtumėm pasiųsti 
M-iman kokį 10 atstovų.

Kviečia Vaidyba.

WE8TVHXE, ILL.

Musų miestelis, turimi, visus 
kitus viršija visokiomis (įskrai 
pomis, dėlto gal daugiausia ir 
nesutikimų yra.

Mus moterėlės, vadinamos 
“apšviestomis”, labai neužgn 
nėdintos, kad kas tai paduoda 
“Draugui” žinias apie jų ne
padorus (Misielgiiiius, kaip tai 
rengimų negražių (lerstatynių 
ir tt. Kaip pelėdos žvienos bijo, 
taip mus “ajišviestuolt'N” 
teisybės nekenčia. l*a\ų kada 
klebonas persergėjo ir pabari* 
už renginių bei lankymų n<*pa- 
dorių perstatymų, tai tūloms 
“apšnestuulėins” taip nepati
ko ir taip užsi karščiavo, kad 
vietoj aušti, dar karštin eina. 
Kad dar labiau išlieti savo 
neapykantų, lapkričio 16 <L 
parsikvietė iš Ciiicagos tūlų 
“kalbėtojų,” Dubickj.

Būdama moteris, tik kitokių 
minčių, nuėjau ir aš pasiklau
syti, manydama kų gerų išgir
sti, bet labai apsirikau.

Išėjus ant pagrindų prakal
bų vedėja prabilo, kad, girdi, 
"buvo surengusios debatus, į ku
riuos pirmiau žadėjo stoti kuni
gas, bet paskui atsisakė, ir per
statė “kalbėtojų.” Išėjęs tas 
tuojau užsišoko ant kunigų, vy- 
skupų, katalikų bažnyčios. Vie
toj pasakyti kų nors pamoki
nančio, jis visų laikų bievyigo- 
jo. O tų žmonelių, kaip amalo, 
buvo prigrudus svetainė. Mote
rys susiradę savo vaikus klau
syti pbovonių. Nesmagu darė
si matant Jtaip motinos nuo ma
žens jau j saro vaikų jaunas 
sielus bando (kvėpti neapykan- 
tų doros ir te viso, kas 
kiekvienam katalikui yra šven
ta ir brangu. Rinko ir aukas, 
nes reikėjo apmokėti “ludbėto- 
jni” kelionės lėšos.

Atsiminus, knd lame vakare 
yra kuopos va
kari pabaigos,
išėjau, knd akys nematy
tų, nei ausys negirdėtų tokios 

nplvietos.”
Eidama vyčių vakaran ma

niau, kad rasią tuščių svetainę. 
Apsirikau. Tiesa, vietinių lietu
vių buvo nedaug, bet daug bu
vo iš DanviHės ir taip-gi daug 
svetimtaučių, mat vyčiai nuo 
semi repgėsi prie to vaksro, 
kuriame turėjo atlikti angliškų 
veikalėlį vardu “Thosc Dread- 
fui Twins Migli School.” Musų 
“aiišvicbtuui’s.” turhut, (mbi
jo jo tu vakaro, t<»d«*l ir sun-ngė 
blevyzga*. i

Vakarų pradėjo Amerikos ir 
Lietuvos liMunaia. Pa.* L ui atli
ko veikalėlį. Svetimtaučiui gė
rėjosi ir protarpiais raukomi* r 
ralaaiJ* 4

A

**

"Linksmos Dienos” 
Rengia 

I^Marin^w_Sg^s4 

Lapkričio 30 d. 1919 m. 
DIEVO APVEUDOS SVETAINĖJE 

18 tos ir Union Avė.
Pradžia 7 vaL vakare.

TAVOItV KMYHIUE

1U1H
lllAuuo pakeliu
ItarMurvjiiuo tavoru 
Ih'-jint.. Tuvoro 
(tvermių luin-vl |-<»4 uZuukymu. 
iVklavItno tavoru
1'akaviinu orderiu
Pripildymo orderiu 

ir kiti darbai roikullnitl iuu»u tavu- 
ru skyriuje.

Uždirbk 
*35 iki *50 

į savaitę
Klrpcjial Ir krtnm'tal ;r» rolksla*- 

Jaml Tiouomot, jlo turi .trumpa* va
landa* ir lenrra darbo.

Me* iTMlini* jua llrnokytl Mo įtark e 
| trumpa laika dlonotnla ar vakarala, 
ut m a.'a kaina. Spocljalia akyrioe 
mokinimo ant riuvamo Powar tnaM- 
nų.

MASTER SCHOOL,

190 N. Statė Str.
■ ■■» lake Got. 4 Inte*

Veikalą sulos 13 kuopos Vyčiai. Šis veikalas pas mus 
dar nekuomel neloštas, laigi kviečiame visus atsilanky
ti o tikrai busite užganedinli. Pelnas eis musų našlai
čiams. ■ Kviečia KOMITETAS.

SEARS ROEBUCK & CO.
Vai. Iki 4:44 Subatnml* iki piet.
Homan Avė. A Arthington St

SEARS ROEBUCK & CO.
VmI. 4:00 iki 4:45

Homan Avė. A Arthington St.

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Veda llilaa Via uore faiamueM 

ofiM* OldmlMtyj.
W. MAAUJMGTOM bTKKKT 

K*mt«rta 44*
Tai. Ceutrul 4471

UycrulMM. SIS W. SSrO M.
Tai Tardė 4441

Ijųtkričio 20 d., vakare, pas 
linui buvo surengtos Raudo
nojo Kryžiaus rėm. skyriaus 
prakalbo*, kuriose kalbėjo, Dr. 
A. KutkauskaK Nedidelis bū
relis susirinko žmonių, kurie 
su didžiausiu atsidėjimu klau
sė gerk kalbėtojo, kurs per 3 
valandas nuosekliai |»a]utsa 
ko jo apie Lietuvos vargus iš
kentėtus laik<> Ijaisios kart**.

Ant galit priminė apie nau
dingumų Lietuvių .Raudonojo 
Kryžiaus draugijos ir kirk 
daug gero gali pailaryti ji mu
sų tėvynei 1 Artu vai.

Aukų išviso tų vakarų 
surinkta 53 dol.

Aukojo šitie asmenys: 
l*o 10 dol.: I*. Rymša ir K. 

Vasiliauskas. ,
1*<* 5 dol.: J. Šimkus, J. Ma

žulis, J. Adomaitis M. čiplis ir 
D. Adomaitis.

i*o 2 dol.: X Sucilo ir J. Su
eik*.

I*o 1 dol. M. Muitą, X Juk
nevičius, J. Šnekutis ir X Ga
rui kas.

tajKi

HIAGARA TALLS. M. T.

Idipkriėiu 23 d., t. y. nedė- 
lioj, Martinas Kaulys apvaik
ščiojo iškilmingai krikštynas 
savo sunaus Leono-Martino. 
šių iškilmybę jiažymėjo ne tuo, 
kad (Kvaišinti ir (talinksmiiili 
MTefiaa, bet atjautė Lietuvos 
kovų už nepriguliiiyhę, nes tam 
tikslui, laike krikštynų Išky
li u. sumetė Tautos Fondan 
S17AU

l.aike vaisių vaikučiai pa
dainavo išmokytas dainas, L L 
“Saulelė raudona,*’ “Du bro
leliai” ir Lietuva tėvynė musu

Pavasaryje čia bos statoma 
i j c t avių svetainė ir mokykla. 
Svetainės fonde jau randasi 
surinktų pinigų pusė tūkstan
čio dolierių.

Niagara Kalis lietuviai dirba 
pavyzdingai, išskirus desėtkų 
raudonųjų.

v.
DETROIT, MIOH.

LtpkiTio 29 Inta puiku* 

liūs svetainėje ant 24 ir 
rliigan gatvės. Prasidės 7:3(1 
ir tęsis iki vėlinusi. Svetai
nė yra graži, lisieins žinoma. 
Mnz.iklinini bus vieni i« ge
riausių Detroite. *

širdingu! kviečiame ih*ln>i- 
to lietuvaites ir lietuvius at
silankyti į šį dr-jos Lietuvos

ha-
Mi-

«•

Keistutei Paskolinimo ir Budavojimo Draugija No. I ] 
atidarė 74 Serija Spafio 31, 1919. Akcijos kainuoja po 
12’z-jc. — 25c. — ir 50c, akcijos užsibaigia kai atneša 
verte $100.

Skoliname pinigus dd pirkimo ir budavojimu namu 
su lengviausiomis išilgomis ir Be Komišiao., neapleiski
te šios progos.

Susirinkimai atsibuna Ketvertais ir Pėtnyčiomis Ma, ‘ 
vaL vakare Woodmano Salėje kampas 33čios ir Lime • 
gatvės, arti Habted Street.

Kviečia Valdyba ir Direktoriai. {
,■*,*.****»

RUKAMKGI — KARI V 
K.4Rn»II>EKI.Al.

Burba* auo Atuklo prlctalaymo 
frcieht karti;.

THE NTREKTR <X>„ 
W. 4ath a S. Morgaa Mm.

IU3K.1MNGI: iu-llK-rinl dcl Cbe- 
nilkka 
ertai.
WlMtd

j NaCL

duriai prie 
acetate of

Pnaka -i* 
liauk lUdc.

REIKALAUJA. ’ REIKALAUJA.

Itetkalinca mergina prie uHimi dar
bo. I>arb.ia ant viaadoa. ■■■okcatia pe
rą. Atadtauklte kino adreau:

1». K«Mxlruta-.
3130 No. Malatcd Mr. lbi<as<>, IM. !

Tr*. Ilevicr S3SS

I tilkulmicK* potyry* fuluKrufiKt.i*. 
OariMui ant vla*d<>*. mokeidlM sena. 
Atalkauktte fcluo udrenu:

T. kumlnM*-.
313* Nu. Hal-ded Ntr. ctek-agu. III.

Tet. l>riM<-r *3M

conti: RllViTEIl: l-mo* Kilu-i 
•o* varyti : riltndri; cuai; varomu 
mantine plunta: turi InrMl pirmo*' 
klano* pulludljliHH. ir pradėti tuu- 
jau*. Goru algų.

IMrORTING <XNCT.
44 E- Kbudc Mr.

PAIEŠKO

VAIKAI

REIKALINGI VYRAI. 16 metų amžiaus.

Prie himlM*rio.
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kuisiieim.

LORD A BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street

I'iisiiiiitiiiiti Dailiai 
Pripildyti orderius 
Surišti Pakelius, 
(•eros pastovios vietos kuri

os upsiinoka gerui. Pradžiai 
geros ulgos.

i
94

itclkulbici t-.'-ndrea |> >u) ll.ininkal 
ir lėliai Iki g< i >. tlilnol.t-’-t I* |M*totU* 
darini*. A t alku ūkite .

Aos-teati llldg. |At«MMlr« Cu. 
234M* b. spriMcGrld Ale.

SEARS ROEBUCK & 00..
Vai. iki 4:45 Sub. iki piet.
Homan Av. & Arthington Str.

1**1 teku u Jono Pociau* pacinaački 
M Kaaelnly Apskričio Kvcdurnc* 
pa ra p. kautlauklo kalino apie 44 me
tu acoutno. Tūrių labui »iarbų rei
kalų. ji* pala arba kaa apie ji tinote 
prakeikite sekančiu adresu:

inoaan Manyti*.
mm amKm a»c. »

Ityikalmri glindų ir mmlit; moldo-! 
riai. Punta*ii.-, dirbu*, kc-i.i utmulu-*- 
11*. AtaiRi likite.

Am<Tic«H Hkl<. lAMmlry <*«*, 
23IM b. sprtagrb-lil A«c.

4

PateAkau Antano lAtnnla paeina I* 
Kauno G u berti Aiaullų mleiitcllu 
Kuolį* • Amcrlkc. ITia* kure r>vc- 
no iHlttueanc. Pranu. Jbi puta arltu 
kaa apie ji tinote praneškite aekun- 
iMų adreuų;

MaainUrraa Gri«4u«.
Muštu CM>. III.

ICI.IK ALI M.I—taikai 14 Ir aliviri 
dirbti prie >l<nn t>; tn-'.ruti.< ni</.

I Minti ircMtul
34U Sol b M.. 4 SITŲ. III.

MERGINI
1'rK- fabriko durim; f 14 | aavallę- 

mokinau Uc».
Nuo Mukių—417 iki 424

AMERKAS IXM LATEU
M IME CIIMX CO„
*54 W«M Stid Mrrct

* 4K3I-:

PARSIDUODA

r. o.

pigi:
ItyMuiu pakeliu
Pcriuutčjiiao tuloro
Ih-joiiu Tavoro
Nverlmo pnrrcl |><wt uiaukymu. 
<''«-k .. lino tavom
Pakavimu orderiu
Pripildymo orderiu.

ir kiti darbai rilkallngl uiumi tūlo
tu skyriuje.

SEARS ROEBUCK & C0.
Viii. 4:01) Iki 4:45

Homan Avė. & Arthington St.

JAUNI VYRAI.

17 iki 25 Metų amžiaus.

Pakeriai
Rišėjai
Nvrrėjiai
Orderių Išjiildvtujiai 
l*riv Sterko
Mes turime virte kuriu* ge

rai apsimoku ir yru geros ir 
pastovios vielos. Gerus algos 
pradžiai.

I

♦

SEARS ROEBUCK & CO. 
Vai. 8:0(1 iki 4:45 Štili. iki piet. 
Homan & Arthington Street.

VYRAI.

LE1BEK1A1
REIKALINGI

TIH’l’K EIGAI 
WAREI!orsE

IHllU JN1LM4GEYAN.
Paraiduodu labai nrutua 2jų lubų 

aiUKio mūrinis namas s poli v. |k> 
4 kambariu* au bum-mml i; 7 peili; 
prie 32-nd nL. Ir No. YVallacc M., na
mas luti būti nrrltal parduota* ne* 
savin Ink** Mvailuoju ant furnp.h. 
Preke tik ia.M4.44 jmok«-t • 344.04 
o llklttou* kaipo rėnd*. Krcipkitca 
prie.

KEIKAI.IM.ON uiot.-ii- Ir invrgl- 
n<>* dubti; lenam* dariai*; pn<- l**kir- 
Ktyiiiu ».kli;; ti. raa uJklurl.iM.

l^iHiard kerti < «...
X2» «. Kinte- M.. < lipaun. IU.

YYttAI
Mukmkitca l. .radaakut>at« a. I*i<na 

ar vakarai*. G«roa VH-tua laukiu Juk 
Kiloto nava U n; Ger«>» alpr-a. 
UinR>kRc arba rūdykite.

Molrr ItaHMv CoMrgc.
14A K. W<4L MT. . ilikaan.

Nmiiiu* Mdl p<rda«rliiiu 2 |>ar>-real* 
liiy ir KorudUtUM 4 kuruma Ir autotu*- 
liiil<; barat. Galiniu pirkti ttkynutn 
arltu kurty.

344N* H. laMtata A»c. t tako*.
_

FAKMDI <H>A S uu**>'-it; uiuriaia 
mImiu* ii pa*, KAIUia, 

i ruimai pasyveniniiit rondo* 
uicncM) 33 dolierių. paraiduu- 
S.'5(*i*.t*4>. (luinu* runduai ant

Barbu- *. * !
Vietos puntuvius
Gero.* algos pradžiai
Gero proga iš.-ilHviiiiintii.

AtM-

i

Haoia* 
vlrAul 
neša | 
da ux
llt idmpori prie pat M. Jurgio Uai- 
ny<''iua u t atkaukite greitai paa

C. r. M MOMMkl
33M N. lial-U-d M. CUiCiUto. UI.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Vai. RXMI jki 4:45 Suk iki piet.
Homan A Arthington St.

SERGĖKITE SAVO AKIS.

l'aMovus (tariant. Gera uzinokerdle 
Ger.i proga lAailavIniuiui gcriiin* 
darbininkuiu*.

f
I

---------------- ------- --

Dr.ABURKE 
(Lietuvis)

■414 W. Markei Mr. 
PutUiiilo. Fi-muu

4Ku viMimla liromis priima auo 
Nuo * iki 14 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. |>o pietų 
Nuo C Iki 8 vui. vakar*.

X

AR TAMSTA GAVAI 
MUSŲ LAIŠKĄ?

>!«•• jau iūMUittf-ni lai- 
*k*j. kurlnim- pruuruatn. 
kml jau pinigu* galimu 
siŲMl Metimai Ir uur»- 
llnllie kaip reikia |ul«lt;— 
Ii. Jeigu Ta*u.-tn «Uir m*- 
giivnl i«> įninka. iiK-Iiir.ia- 
n>«- iiiutn* pnibraii ir nu-* 
pri*iųninir.

| Lietuvių Prekybos B-vf 
I2O TREMONT STREET

*oom eta t*
UOSTOM. MASS

•Xx
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
METI Y tt* Al>% l >KAT Ab 

4154 N. UI41MI1 Al.l. ĮVESI E 
l'Hlt Al.O.

*

CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Km tiktai ii (Metro norite 

gauti “Draugų” Mka yiHtetrti 
i j| apginsimų, ar krirj dar
bų (Jobų) kreipkitės prie p. 
X Valančiaus.

1442 Bo. 4Mh Ava
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų.
Pasinaudokite..

l‘urMdiio4* liutnia uat 3 |>o*yic- 
mmi|. arm-erae ir teui’-croc. mtImi rull- 
in.i iAniula>tl Mat kitu biaam. At*l- 
Aaukltc

3514 K YaamM A*r.

GKl*E:UXE IK MTOUfE 
AeO Pardavimo

Ilgiui
Gera proga tari, ka* uioku beturi Akai 
ir k nk lakai.

4444 No. ( allfomia Are.

X<

Ow»liiaoo tarti pritaikinu akiniai 
tra* naloafvinlno do! Jo^; aklu } 
Kuotnat tu kaati nuo galvoa *kaa- 
44Jlmo. kuomet raldta ll«Ja*l) kr o-' 
»». kuomet ekaital ar eiuvi ar ra
tai. UI tuomet yra lenki**, kad, 
reikia Jas* akiniu Mano 14 metu 
patyrimai prlduo* Jum* fariauat* 
patarnavim* ui prieinam* kala* 
a«i l*l» temai ant lt 14.44.

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. J- *M»>and Av. Chicacc 
Efsa m r j auteiktatna* dykai. 

Kampa* 14-toa <•*<♦*.
>-Ctn* iub<« viri Plalt'o apuoko*

Krmbcn* 14. 14. H. 17 Ir 14 
Tėraykil* | mano para** 

Vataa4oa: nuo 7 vai lAryto iki 
'•1 **»LarT- <*!*!•« fOrod

Dr. G. M. GLASER
PrakiikuujK •» tentai 

l>ri*a* 3144 Nu. Murina M. 
Kert4 tt-ro M.. lu-

SFEC1J AUSTAS 
MotortAkų. Vyriški;. Uupgf ekro- 

Bitky IlSv.
OFMMi VA1-ANIX>«: Nau S ryto
Iki 14. nuo 11 iki t po plot, noo f 

Iki 4 valandai vakaro
Modšiloml* nuo 4 Iki > po pint 

Telefoną* Yard* 447

lnhinu«in, kad 
r-k irto.- tiem*, 

i Inu i*nr;r‘“l*‘.
Lietu vulc.

tt—...............................................
Patarimas Dykai!!

DR. LIEBRECHT
• Specialistas akių ausiu,

nosies ir gerkles.
1<lydo fi< rt i| it kfMiijn ly^ur imu*

• 35 S. Dcarborn ir Monroc
Galvių

k.Hii>Miri** •!('
> ikt C Ktd lh»*ur 1R-1R

RB***^**^»*^»**«****** *******1

: ! Dr. A. K. RUTKAUSKAS
• I 
f I f f I
• i Ii t• •• •• • •

Telefoną* McKmley 4744 
U Y IKI V Įsom Ak LIGAS 

4457 Houtii Motera Bouh-ianl 
Kaupa* M' 14-toe nlW<

t
<
i
l

-a
r r«

*

«

<

!
l

i

Kc*.<1 4ti Ka Aihlin-1 Bl*. <‘blcac*
Tolafuaa* liayn**rk*l 4444

DB, A. A. ROTH,
7/ Ii C&4 «m

t'P*ei;ali*ta* MotoriAkų. Vyrtikų 
Vaiku ir n«u r nmalAku llau

Itfiaav; S444 No Halr.od M. «'3I<*«« 

Tvlefo*** Drrror 4*44 
▼AIJLNDAS: 14—11 ryto 1—S p* 

4>Mu 7—* **k. Ntklčllonto 14—13 S. 
niiiiiiiiiiitiiiiiiiii.,.H«(iA4iniimuattani



KEISTUTI Paskutinį SykįPaskutinį Sykį IfFIOTIITI
Stato Scenoje | || 11

Liet. Vyčiu Chic. Apskr. artistai - mėgėjai |
§ Nedelioj, Lapkr.
■ C!-iri3West Side Auditorium

5 S. Taylor St., ir Racine Avė., Pradžia 7 vaL vakare

i s
ši> istorinis nunvykis — atvaizdinantis senovės Lietuvos galybę, kada vieSpatavn Did. 

Kiinig. Keistutis, <i iH*«|ėkingas brolvaikis Jogaila, sėdėdamas Vilniaus uoste ir norėdama? 
Išgrobti Lietuvos valdymą j savo rankas, prikalbina vokieėius-kryžmkns užpulti Keistutį; 
gi kada Keistutis sulaužo įcrvžokų galybę, Jogaila, pabijojęs Imnsmės už išdavikišką dar
bą, apgaulingu bndu suima Keistutį ir pasmaugia Klevus pilyj — bus paskutinį sykį didi
namas Cbiragnjc.

Kas praleis tą progą — gailėsis.

Įsigykik tik irtus iš kalno, kad išvengus susigrūdimo prie kasos langelio. Tikietus gali
ma gauti pas kuopą pinu. Imi “Vyčio ir “Draugo” redakcijose. ,

RENGIMO KOMISIJA.

I

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Šeštadienis, lapkr. 29 
Sv. Saturninas.

Sekmadienis,
tv. Pirm. ncd.

Pirmadienis,
tv. Eligijus, vysk. Natalija.

lapkr. 30 
advento.
gTuod. 1

cL

d.,

d..

BAIGIASI ANGLIĮJ IŠTEK 
LIŪS. *

Nežinia, ką atneš rytojus.

I
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turi 
Nes 
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ėjo

• lililų. Keikti . 
iiiėi«>* k«iiiii'ij<>' 

siila'kyti ligi 
t. ismo misprrn

kit iMisilaikiusin proga ir pra
dėki t < lankyt tu**' kursus.

Kviet’-iame skaitlingai atsi
lankyti pauedėlio vakare. 7:3*1 
j vai. Nek l’rasid. į m ra pi jos >ve 
taiuėii, prie 4 4 tos ir So. Fair- 
l’ield av«*M iižsin-gistruoli. Ta 
me vakare uutarsim. kokiais 
vakarais turės Imti Įtllmokos.

Komisija.

I* BRIGHTON PARKO.

rimo. Kiekviena moteris gali 
atsiveši i mi snviri ir savo kū
dikius. Mokiniui“ laiku juos 
prižiūrės Imu tyčia išlaviulos 
glota'jos. Kiekviena turi atsi
nešti savo pavyzdžius (pai- 
terul ir nicdžiag-.*. Jaunosios 
motinos čionai gali išmoki i 
kaip darosi aprengimas ma
žiems kūdikiams. Tam tikslui 
yra sudaryta atskira kirsiu

r

I

“JUODOJI SUEMYTE”
Statoma

GRUODŽIO 7, 1919 m.
Švento Jurgio Parap. Svetainėje

Jeigu dar nenusipirkai tikieta tai tuojaus nusipirk. .Platesnis aprašimas tilps
kitos savaites “Drauge."

{Kl 
va
da 
vėl

IŠ CHICASOS LIETUVIU
KOLONIJŲ

<-

L. R. K R. CHIC. APSKR. 
SUSIRINKIMAS.

Pavyko prakalbos.
Užvakar, t. y. Padėkos 

Dienoje brigbtonparkiškis L. 
Raud. Kryžiaus rėmėjų sky
lių' buvo surengęs prakalbas, 
kuriose kalliėjo prof. kun. Pr. 
Bučys. Aukų surinkta L. R. 
K. "š dol. 75c.

Taliu* pačiame vakaro dau
geli'' užsirašė Lietuvos val
džios paskolai pas su<idaru>i 
Liet. Vai. tarnų pardavinėji. 
nm komitetą.

I'late'fiis prakalbų aprašy
mas tilps vėliau.

i — 
f

Pui Kazimierui Baltikaus- | 
kini Tovvn of Lile (Cbiraga). ■ 
Po pasikallMjimu apie tą dn- Į 
lyką su ju-ų klebonu. prane
šimo “Draugan“ sutarėm no. 
talpinti.

9

X.

I* TOWN OF LAKS.

l<nh. Nąj. I kp. paprastas 
J'it'irinkiiiias Ims rytoj, t. y. 
lapkričiu .*!<• <1., ."■ valnii<L> va- 
I are. h* . Kryžiaus parapiji
nė j<* svetainėje.

Į Nariai, teiksitės surinkti.

Valdyba.

lių. Anglių pirkliai ‘ niou iive.
ištiištin- 'avo l.ie I.. !’: i*-* Kryžiaus rėmėju 

įdėliais.“ .skyrių v. Idyl*o> lai tuirupiiia
tina, jog k: - no 'n I’- • kinimą irapotąt.
veikiamu iimj.ii . !*uvn iš vi o
i-ųsuli Imt |h !vėhi.H‘>n:"> vavi-u*. si,mikna

Vvusliiiigtone mi- '‘‘ *ki‘ |'-u*'iuėjit,ias pirmutiuių 
is. pavojus neiš skyriaus t ,r<jų ir visų aukų 

rinkėjų, ir skyriaus glolsjų. 
al'tijos gi..... .. Ki,‘k •"‘•'L avalynių
ngliu trukumą tv r >‘'>**'«' >ur»Mkv. iki

, jog kaip šiandie ’"l**" *“d.. 1!»I9 m. Mini 
-’ivo ž<u|i. gal pa- rni-Hlitose privalu Imti
' iiis m.r. pienus. Įvanlmti visi žymesnieji aul.o- 
s Citv pareina ži mk';’
s-otiri valstijiK gti v:*r‘.,us l«’v"r‘,<;; "• l.i‘-tuv<.je

.......... - ...i.,: •-•ii.iiin < vietas visų Ių lalslarių. 
ki.iie aukojo pinigais ar rūbais 
lamui i;:;,)* 4*—-*.ttl I,,<*tiiv <,.s
Kami‘ i>*>jo Kryžiaus Draugi- 
tai p< r ••ėmėjų skyrių tarpiniu 
kv 'lę.

S!., rių valdytais ar tųjų vai- 
• L ą rudė tieji et-lovai l;.i ru- 
pešti igni ir leisiugni pagilini 
•a ra|sii iiis pirm grmslžio 2 d.. 
IMt‘1 m. Lai ltio< nutolins, m- 
y . a;-• ša 'iisiriiikiman. | 

Dr. A. K. Rutkauskas.

KOVA UŽ VAŽINĖJIMĄ 

GATVEKARIAIS.

Mastas darbuojasi ff.’.uti, “in
junetion“.

H ateinančiu pirnuulieniti 
git'.’ i’ių l;ou']»nnija n-ngia 
si ziuutiėm- pardavinėti tikę 
tll> j,<> <le. i|- |h, ti' _r. už važi- 
Jtėjint;: galveknriais. Koiupa- 
Iti.i 1 • «.p in
te I ’.ililjc I ’ iii’ i •- 
nusprendimu.

IM niie-to advo 
veikiau* tvisinuoM- 
va prieš tos komi 
pretidimą. Kaip
Jii;i “iliiiilirti

kutas
pitkčl 
sijos 

nnd iv

IS BRIGHTON PARKO.

Svarbus pranešimas.

Kiekvie aiu lietuviui ir lie 
tiivaitei, kuriems rupi mokslą' 
n . pšvi a. įkibai proga pa.'i- 
u. n< i - Lietuvių Darbiniu
• i Sąjungos kun|ta Įsteigė 

. i,.- liiuiis kur»i|s t* :• M Žal
• io! a < |i:, us>k ,i- |b>
’tvi?k<»' •r.iuimt'kos. nritiiMdi-

ir pienų IraDyufo. Tai-gi 
l*iiglitoiiparkie<;:ii. pasiuaiulo

L. 7).

PRANEŠIMAS

8. Chicagos Apskričio 
Nariams.

(’liieagos 
kimus lapo 
tos vakaro 
kimus bus 
Dievo Apv 
lėj. |S ir I nioii Avė.. 2 val. |m> 
pietų.

šis susirinkimas yra labai 
svarbus, taigi visos kuojais 
malonėkite Imtinai prisiųsti 
delegatus.

M. L. Gurinskaitė,
A. I). K. Apskričio 

Rast.

Apskričio 
|s*rkrltiis 
j riedėlią.

lapkričio

i

priėmė

PIRKIME LIETUVOS ROKUS!

s

I
• s • •

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar }x*rknnt lionų 
$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 ” *’

$500.00 ” ’’ " $50.0011000.00 ” ”

RED. ATSAKYMAI.

□KALO

Šiuomi užsirašau Lietuvon už $ 

piniią mokestį $..................
l^ai gyvuoja Lietuva] 

.Mano vardan 
Gatvė
Miestą

EIHOE

ŠITOS YRA MANO 
GRAŽNOS.

________ *
“šitos yrn m.nm gmžmis“ 

snke (ornelia. motina (iraee- 
Id. du tuksiančiai metų ątga«l 
lios, kuomet kas laikinus** jos 
|mrt»dy1i >av<» gražnas kurie 
buvo jai sudėvimi i. Geriau
sios grąžuos kokius gali tu- 

’rėti kiekviena* iš«lirl*’j-ts tai 
jo produktai ir koki rezultntn 
ji«* jam nliieša. Kiekvienas 
vaistas turi i.:'iph*toti tarpe; 
žmonių arini pražūti visai. 

;Triner*s Anv*riran Elixir of( 
1 Bitter Wine ta|io atrastas 30’
■ metų atgalios, šiandiena jis j 
'turi geriausia reputacija, jis
i yra visiems žinomas knipi 
Į geriausias vaistas nuo nežleh- 
čiojimo, negriimuliavimo gal
vos skamlėjimo nerviškumo ir 
kitu viduriniu ligų. <» Triners 
Angelica Bitter Tonikas, Tri-J
■ r» .....r. ... ■ « *

1 mo nerualgijos Triner*s Congli

susirin- < ,.
i> auba- tier’s Liuimeiitas dėl rumatiz-Į 
Susirin-{t

30 d.. Sedativo ir kiti Trincr’s vai>- 
rap. sa itai kuriuos gulite gauti pas 
* ■ kiekviena vaistininku Suvie-

irvtose Valstijose ir Kanadoj, 
“(’ionnis ym musu Gminos“ 
sako Jos. Trincr \Company. 
1333-43 So. A-liland Avė.. ( Iii- 
rago. III. (Apgr.į

PRANEŠIMAS.

(’liimgos Moterų Są-gos Ap
skritys laikys susirinkimą nr- 
<|e|ioj. lapkričio tk) <1.. 3 vai. |s> 
pietų. Visų šventų | ui ra pi jo s 
svetainėje, IKSUS Ko. \\uliasli 
avė.. Roseland. III.

Visas delegates kviečiame 
suv ižiiiuti šilau si$<iriiikiiiian. |

M. Brensaitė, pirnuj 
M. Jocaitė. mšt.

PRANEŠIMAS.

Eng|euiH»d’<» Moterų Kliu- 
bas vėl prade*la mokinti sinti 
Davis N<|uare l'arke Eield” 
llouse. Mokslu gnli naudotis, 
moterys ir merginea. Jos gali 
ateiti čionai ir išmokti pasinio 
ti rublis sau ir savo šeimynoms. 
\’i-<is jtattmkos yra duodamos 
dovanai, (ialima taip-gi pn'i- 
mokvti angliškai kalinėti ir vi-

PETRAS UMBRASAS
Mirt lapkričio S7 d. 

191$, 10:50 vaL vakare; 35 
mėty amžiaus. Paėjo ii 
Kauno Oub. Salaką Pav. 
Dūkio parap. Amcrike 
ii<yveno 14 mėty. Paliko 
dideliame nuHudime pa
čia Veronika ir S moty 
dukrelę Antanina.

Laidotuves atsibus u 
tarninke gruodžio 2 d. iž 
Sv. Kryžiaus bažnyčios 9 
vaL ryte į iv. Kazimiero 
kapynes.

Visi gimines ir paristo 
mi yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse po aust 
4343 S Hermitagc Avė.

Nuliudus
Veronika Urabrosiene.

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

š

!

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba 
sekančią rezoliuciją šiame reikale l^apk. 5 <1., Pittsbiirglie.

“Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės 
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5% nuož.”

sutartį 
sukeli-

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEOERMES

” $10.00 
” $100.00 

Kėsk tuojau* ir išpildęs aplikacijų prisiųsk tuo jaus «u reikalingu mokes
čiu. Tada galėsi Imli ramus žinodamas kml savo priedermę išpildei.

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TREMONT 8T.

ir xu Šiuo laišku prisiunčia

A Dužiam itntiftaiiMTiit cncime

NEMOKĖSI
■tu, i™*,*
Parduodame ui i—ia—kainą, kur kitur taip mgauM. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Uflaikom visokius laikrodžius, žiedus, Blaki
nius ir deimantinius; gramafonus tirtu vilkais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų ruaiškų ir prūsiškų išdir
by učių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėm!, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai

Steponas P. Kazlanski
4632 So. ASHLAND AVĖ., OBIOAGO, ILL

Telefonas: DROVER 7309 /
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