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KONGRESAS PRIEŠ SAVE NAUJA 
TURI DAUG DARBO. Lietuviais prieš 

Vokiečius

Teatrai nebus apšviečiami ir 
apšildomi.

Šalies kuro administratorius 
Dr. Garfiehlo įsakymu (liica- 
goje bus atimta elektros ir gn- 
zo šviesa ir iš jmšalies (kokio 
nors centro) pristatoma šilu
ma bažnyčioms, teatrams, sa
lėms ir visokioms viešųjų susi
rinkimų vietoms katros nein- 
t rauktos j grupę būtinai reika
lingų žmonėms įstaigų. •

Tas daroma *lel sntaupyuto 
anglių, katra išteklius nuolat 
malėja.

Taip yrf* ik* tik Uhicagoje 
Įsakymas paliečia visų šalį..,.

Norėta

dn
•jo nauja darbo 
j**i tokia jų ga
li. Kai-ka* ją 
ustrijine konfe- 

2

ėreacya sulaukta iš 
žyaridbsiųjų šalies ver

Be taiko* sutarties yra kitų 
svarbių daiktų.

Washin(tou, gr. 2. — Vakar' 

ntiilarvtn GG-toji Suv. Valstijų 
kongreso sesija, -j-

Kaip šiandie bus paskaity- vakar 
tas prczi<lento Wilsono prane- konfrr 

Valdininkai yra to* opinijos, ^inias. ' įima
i . .. • i-- = »-•— Kongresų laukia svarbus ir į pavadina :

dideli darbai, katrie paliečia | rvncija. 
naminius ir tarptautiniu* rai-i Konfei 
kala,‘- 17-ko* L______ ___________

Kiek žinoma. įwngresui pro- teiviy ir aiftatų. katrie, kiek 
žinoma, ne^stovnujn jokio* 
individu

Sušau

kad toks angleknsių nejtaklau- 
simas yru prasižengimas prieš 
“injimrtion.”

lova anglekasiai nedirba.

Dės Moines, Iowa, gr. 2. — 
Nitus valstijos anglekasiai ma
žai atkreipė domu* j* pankelia
ms. kud jimis padidinama už
mokestis 14 nuoš.. ir kad jie 
raginami gryžti durtam.

s *

(L’in ir visoj valstijoj mažai 
yra anglių. Paskelbta suvaržy
mai anglių vartojime.

17-kos

gramų jmsiųlv* prezidentas sa
vo pranešimu.

Bet ir be to jau žinoma, jog 
kongresas po atidarymo pir
miausia imsis Meksikos -reika
lų.

Paskui seks ir vėl toji nelai
minga taikos sutartis. Tai se
nato darbas.

Toliam geležinkelių klausi- i

Lietuvių kariuomenė apsupo 
Šiaulius

Londonas, gr. 1. - Iš Ita
lijos ] m reirut žinių, jog ten di
desniuose miestuose 
nerimavimui. Kai-ktir įvyks
tančios riaušės. Atvirai
ma apie jai kilsiančią revolii. 
rijų prieš inoaarehiją.

Tečiaus t«»s žinios ia*|iatvir
tiną mos.

Kaip šiandie atidaromas Ita
lijos |>arlam<*ntas. Sorijalistai 
atstovai, kurių išrinkta žy
mus skaitlius, atėjus jjarla- 
inentan karuliui jie. sakoma, 
aplei šių puria meilią ir. kara
liaus kaltais metu |Hirlaii>vnte. 
atlaikysiu kitur susirinkimų.

Sorijalistai gali jmkelti 
daug trukšmo. -lie prielan
kiau ja rusų^tadševikų valdžiai. 
Jie reikalauju. kad Italijos 
vvriausyta* pri|uižintų Rusijos 
ta»lš«*vikų valdžia.

RYGA, lapkr. ."50 (suvėlinta). Niandie I«a1vijoje |*akilęs 
ii<*ap*ak«>iiia- džiaugsmas. N«*> visa šalis |udiiio*ii«»1a nuo 
vokiečių rusų, l-alviai užėmė Muravjovo (Mažeikius), laimi 
svarini geležinkelių mnzirų (*u*il»ėgimų) t ji r į s* Mintauj«is. lae- 
jsijos ir Rygos.

Vokiečių rusų kariuomenė išblaškyta ir jiraktikaliai jau 
iieliegyvuoja. Tik vieni neskaitlingi imsimiho* apimti jos bu
liai mėgina šlaistyti*** įsi aplinkinius Li«*tiiv«*s miškus. Bot 
žiemn. Ti** būriai ilgai negalės gyvuoti.

’ Nevyksta vokiečių vyriausybei.

šitokio baisau* vokiečių kariuomenė* stovio metu Vokic*. 
lijo- vvriausyta* <l««da pastangas n«*p:isi«luoti. .lai buvo jmsių- 

■ lyta aimisticija. B<-t v«»kierini trukdo tų klausimą. ati<k*dn 
vi- t-tliau*.

Svarbų ji** tikslų turi. Kii«uiiel armi-tieija mėgina at'.dėti 
Šiliaus, tuo metu d<«<la |Mi-t:Higu* išg«*lta'*ti Lietuvoj** sukrautų 
savo auiiiiiieiją ir milžinišku* sandeliu* *u kąra- mvdžiuga.

T**ėiaus vokiečiai negaus <larvti armistirijo* pirmiau, kol 
pinuirui jie lietuviam* neatiduos savo ginklų, amunicijos žr 
kąra* i'H*«lžingo<'nrtai patyš su viskuom nepajiul* nelaisvė*.*

Lietuviai apsupo liauliui.

Iuit«ią kariuomenė susijungė j*u lietuvių kariu*.irene pri<-ž 
voki**ėir rusus šiaurinėj Lietuvoj.

Vokiečinm* atsimesti Prūsijon pniktiknlii.i paltku*; tik 
viejui geležinkeliu linija Miauliai-Tilžė.

Bet Šiauliai apsupti lietuvių. 
l:iu*. g* l«*žitik.-lių susijungimų.
ra*

pės. 
(Įvietoje 

darini 
ijos.

Pramatomęs aitrios

ne)Mvyknak 
talo k 
plieno t ra 
reiškė, 
darbininkų 

___  _ Pasta 
ma*. Aitas klausima* »uė* dpug ^*”*7*"* 

laiko.
. Pagaliau* aek*. kitokie 
miniai .jr «ižrubežinwi 
naai, ypač surižŲ *u

[programos, 
susirink imas 
rys raiką Ii ią HOOVER 8UGR42IN8 VY 

RIAU8YBEI S88.750.000.

"'Suvaržė!.
ir šviesų nepaliečia:

GeleŽinkęlių.
Armijos, laivyno ir fe*k*ral:ų 

jstaigij.
Va’stijų. pavietų ir miestų 

įstaigų.
Viesųjo naudingumo įstai- 

RU .
Rezidencijų. apartamentų, 

ofisų, viešųjų bustų, žilmlo iš
dirby srių.

Sk<*rdyklo£. ralių ir kitos 
visos dirbtuvė* negauna ang
lių nei šviesos iš viešojo nau
dingumo įstaigų.

Pakelta sumanymas kuov«*i. 
kiaus sušaukti valstijos le^d- 
slaturų. Aitą tegu |msi<larbuo- 
ja kuro klausime. Sako; tegu 
atšaukia įstatymą, kuri šian
die varžo anglekasių*. neišdir- 
busi’is kasyklose trejų metų.

lllinois M a nu fact u reni’
Ass’n atsiliepia, knd visuome
nė paremtų vyriausybės jm- 
rtangas anglių trukumo kta.o* 
»!me.

I vnnojiiiiu.
į Veikiai turės Imt sugrąžinti
I karė* laikai dėl anglių. Skir-
II linui* bu* tik tame, jog karės 
: melu aną žiemų buvo daug an
glių prikasta, tik nebuvo trau
kinių išvežioti jm žalį. Dalia r 
traukiniai liuosi. bet jau bai-

] ginsi angly*. Visa* mėnesi*, 
kaip anglekasiai bodarbiauja.

N ©dirba anglekasiai Ulinois 
valstijoj.

Iš Sjiringfieldo. Jolieto, De- 
cutur. St. Ijouuų Bloomington 
ir iš kitur jiranešta, jug llli- 
nois valstijos anglekasiai va
kar nėjo darban, nežiūrint 
anglekasyklų švilpynių bliovi
mo ir pažadėtos di<iesnės nž- 
mokesties.

Tik Braidaoode vakar 8 
darbininkai sugryžo. Matyt, 
jiačioje unijoje pakilo nesuti
kimai, ar ka* tokio. Kaip Šian
die laukiama daugiau augryž- 
tant darban.

kituomet 
ir kapi- 
Kurioj** 

galva viešai pa-
s nepripažįstu* 
jv-

Įk<»nferanc iju i vy • 
tiekė jokios

utys pakviesti 
tstovai pasida-1 
prograpuj.

dertats išraiš-
inimų. nes šiton 

nriaeina nei 
inkų atstovas.

iv negalės juk 
patirti darta* žmonių stovio 
ir jų reikalų ir troškimų.

darbininkų kietųjų anglių kn-
Įsykloee.
j

“Kelius fuidcelbtas streikas 
Darbininkai nepaduosiu jokių >r nebus |»adiioti operatoriams 

.'jokie
Imai.”
kasiai
viskas.

Suprantama, tuomi bu* iš- 
reiškiaimi simpatija minkštų
jų unglių kasyklų darbinin
kams. i

prieš suirimus šalies industri- • 
jose.

PRASIDĖS STREIKAS IR 
KIETŲ ANGLIŲ KA

SYKLOSE.

reikalavimų.

PitUburgfa, Kai., gr. 2. —
Kansa* anglekasių organiza-1 
rijos distrikto prezidentą*1 

Hovat parvažiavo iš Wasli- 
ingtono po n«*|*avykusių tary- 
taj su anglekasyklų o|>erato- 
riai*.

Ilovat tvirtina, jog į kelias PIRKITE KARR8 TAUFY 
diena* jaune* darbu* 160.0(10

-- ---------------------- . . ..■'J-'JgĮ.MF-!---------------------------------

darbininkų reikalą vi - 
sako Howat. “Angle- 
tik paines darbus ir 

• •

*

MO RENKLEUU8 (WB.S ).

Meksikos Klausime

f K* •
Ties Humboldt nuo liėgių nu
krito keli spocijalio'traukinio 
vagonai. Tuo traukiniu į čia 
važiavo valstijos kareiviai ir. 
laisvanoriai tlarbininkai anglis'<•'P 'daiga jie atšaukė atraikų. 

kasti.
žmonėmis.

Čia vakar atkeliavo 1^00(kų. 
kareivių ir laisvanorių darbi
ninkų. Tuojau* visi pasiųsta į 
artimiautuas anglekasykla*.

Kanzaa Cfty, Mo., gr. 2.—Vie
tos geležinkelių darbininkai 
kaip staiga buvo sustreikavę,

Nebuvo nelaimių ^Streikavo 1#M) bėgių sukiotų
jų ir vardų (kiemų) darbmin-

9

BELGIJA NEDUODA AMU 
NICUOS MEKSIKAI.

Gal bus suareštuoti 
anglekasiai.

Indianapolis, Ind„ gr. 2. 
Fedrrnlėsr sferose kalbama, 
jog, regis, bu* suareštuoti au- 
g1eka*iai. katrie vakar atisa
kė eiti dariam. kuomet atida-

Jankint nepalluocuojamaa. jaus nugalabino.
x ------------- Vilią, sakoma, nusprendę*

Vaahingtaa. gr. ,2. — Viešai l»PT> gyvos savo galvos keršv- 
paskelbta pastarosios K. Vai-'ii (’arranzai ir tiems, katrie

i
Tolesnis ielpimai, sako, nerei i 

kalingai.

tfshintfon. gr. 2? K i-Į 
timmet Suv. Valstijų kongre
są* laivo |*askyręs 1(1) milijo- , 
uų <loli<*rių šelpti nukentėju
sias šalis Eur«*|Mije. Ti** pini- j 
gai buvo jiavesti Amerikos j 
Paš<*l|M(s Administracijai, ku- I 
ri*»s viršininku ligšiol laivo ži- 
tt<*iiias li<*rlu*ri ll<»over.

Su tais pinigais ll«*over ♦la
ivė |iašel|ių nukentėjusioms ša- 
il'iiis. Amerik«>j** buvo sinierkn-

• • •
Įis!hs maistas, drabužini ir kibs 
ki»* <lniktai ir buvo siimči.imi į , 
nurodytas šalis. Tų šalių vy- ; 
riausyls'** iiupirkdnvo prisių
stus daiktus. Taigi pinigai 
grį ždavo. ta*1 ta* jokio jm*Ii«i.

Dntair ll<a»ver pn*k«*lta*. jog 
jis šalies vi riaiisĮ ta*i sugnjžiii- 
siųs $SS,7.*H).O(K) iš to 1(NI uiili 
jonų. Kiti likusieji jiinigai |<a- 
vartoti daiktų persiuntimui ir 
vaikams šelpti fondui. Aitas 
fondas, matyt bu* Nuv. Val
stijų dovana.

Iš to> KM) milijonų dol. pa- 
šelfNis didesnė pusė, nes net -*i(» 
milijonai, imvartota šel|rfi 

Lietuvai teko vos 
7(M).(MM) dol.

4-enkijoje vaikų fondui iš tų 
100 milijonų išleista 5JKNMNMI į 
dol. Gi LihIiivoji4 kaip tik * TiiutnH vvnaii>vlw buvo priverkta |M*rtraukti 

P ................................. " ‘

Lietuviai p-iėmė RadvilSL, 
Šiauliai gi lut* mementa* 1^/ 

pulti. T«*n vokiečiai turės pa-įduoti mtr-iem- lietuviams.

Vokiečiui patiko nelaimė.

žino kartu vokiečins-rusii* patiko nelaimė tytatllijoj. 
nuostoliu* lnrė* |Mik«*lti |iati Vokietija. X*** I uit vi ja 

-nutikiu* su Vokietija. 
*ii latviai*.

I’ž 
!*- 
lJa-

stijų notos Meksikai turiny*. prisidėjo prie ipm. Augele# nu-|. ...
U2... ___U___ M—veLkinintnValstybės sekretorius ilgoje 

notoje reikalauja paliuosuoti 
konsuliarj agentų .lenkins*. 
Tečiaus notoje nėra jokių per
spėjimų ir grūmojimų. Nėra 
jokio ultimatumo.

Nota vakar induota Carran- 
zai. Teeinu* Jcnkins nepaliuo- 
snojamas. (’arranza niekus da
ro iš Suv. Valstijų reikalavi
mų.

Ei Paso, Ten., gr. 2.—Įvai
rioji amerikoniškos korporaci
jos ir kompanijos. kurio* turi 
visokius reikalus Meksikoje, 
pranešė ten savo darbinin
kam*, kad kuoveikiaus. kiek 
yra galima, apleistų Meksiku.

Vilią Sodo carransistus.

I
Bnuselū, gr. 2. — Belgijos (>»«* 

užsienių reikalų *ini«terija 
paskelbė, jog belgų dirbtuvės 

I negamina jokio* karas ruedžia- 
'gw» negi amunicija* Meksikai.

įstatomi vientik 
šautuvai. Tie

1 • • __•___1 užsieniu* p1*
edžiokliniai

1 jo
nnčinmi tik

EI Paso, Tex., gr. 2. — Einu- į 
revoliucijonierių vada*| 

1 Vilią dega pagieža prieš (’ar-l 
ranzų ir visus jo šalininkus už 
nngnlnbininių generolo Ange
lėli.

Ties Rancho Eshejo. šiau
riuose nuo Santa Realia. Vil
ią užtiko 678 Carranzo* karei
vius. Visu*, išėmu* »lit. tuo

I 
į

I

Meksika sutraukia 
kariuomenę.

uEI Paso. Tet, gr. 2. 
gai šiaurinio Meksiko* 
žiaus Carranz.-. sutraukia savo 
ka riuom*rę

Sk.'itlinga kannumenė kon
centruojama O ji nagoj. priešais 
Suv. Valstijų miestą Pre«idin, 
Tęs.

1 
rūbe

tai
skelta* |**r1 raukiant i diplomatiniu 
storoji suskato taikinti*** su latviais. B<-t laivini taikinsi* 
tik tuomet, kiminet Vokietija atlygins už -UHr.ikinima Ir.tvių 
Žemės. ’ ,

l'ramatoma, jog Vokietija Ims priv<*r-i-t iš|-il<lyti latvių 
i'<*ikabiviiiius. Di<l«*siiė* m*laiiiH*s ner«*ikia.

Nepavyko militarisUms.

Kuomet |s» nrutistirijos. vakarų fronte pnd.irytos. Vokie- 
tijoj«* įvyko (*»litikiiič> šalie- valdyme a1::>iiiio*. *<u<* :u<*tu 
l.tivij*»j ir Lietuvoj raikė, taip va*l.. “ge|«*ž!ii*‘* «li<*i/.ija.** va
dovaujama gen. von der (ioltzo.

Naujoji vokiečių vyriausyta'* įsakė tni divizijai apleisti 
Pabaltijų. B<*t divizija ne|Miklausė. Tiiomei vokiečių 
turistų |iMstanzoiiiis tn divizija ne tik nebuvo nubnu*tM. net 
jai leista Palmltijuj (msilikti. tenai veikti ii iš V^kirlljos jai 
pristatyta didelė kiekybė amunicijos ir kalės medžiagos. Pri
statyta dnr dauginti ir kareivių.

Tai buvo tikslą*- vokiečių utilitaristų susijungti su rusų 
imperijalistai*. kovojančiais prieš Imiševiku*.

tavo geležinė divizija.

KuoiiM*t |Ntgnlinu« talkininkui privertė vokiečių vyriausy- 
n* būtinai atšaukti tų divitijų. /iivizija ir vėl nejMiklauflč. 

. . i *u ja ryšius.
(tMl dol. Pn šito divizija jiasiskelliė veikianti prieš ls*lš«*viku* ben-

luitvija ir Suomija taip|iat drai su rasai*.
yra gavusio* pašelpos vertėsi 
l>o kelis milijonu*.

Augščiau pamkiMi pinigai | 
sugrąžinami vyriausyta'-s iždini ^'.1 
ir sakoma, jog tolimesni* tų 
šalių šelpimu* nereiknlingn*.

________________
UŽGROBĖ GRAFO KARO

LYI MILIJONUS

I

Biidspeštais. I.ipkr. 2!h
Vietos ungatų policija grafo 
Michael Kralvi tumų rųsysc 
atkasė keliolika paslėptų dė
žių. kuriose atrasta upic IRO 
milijonų koronų auksu, sidab
ru bondeai. ir nndrand^.

Divizijoj** buvo dalis rusų kareivių, paimtų kareiviauti iš 
voki<*ėių nelai*v«'«s. Tiems rusams ir iš dalies vokiečiams kn- 

i' reiviams paklėsta* vadovauti pulk. Avalov-Bermondt. Aitas 
*u savo kariuomene puolč-i prieš Rygą tuo metu, kuomet gen. 

udeničo armija l*riovė*i ant Petrogrado.
Nepavyko žygi* Yiideniėui ir Avalovui. Išnyko šiaurva

karine ru*ų armija ir voki**čių gel«*ž/nė divizija, (ii Imt vija sn 
Lietuva gyvuoja. Džiaugia*) nugalėję vokiečiu*-ru*n*.

(firiKsIžio I d. telegramoj** iš Berlyno pranešta, jog tarp 
lietuvių ir vokiečių annistirija jvyku-i ir patvirtinto. Reiš
kia. lietuviai jau |Miėniė Aiauliu- ir vokiečiai turi pildyti lie
tinių paduotas sąlygas).

Viskas konfiskuota. Grafas 
M., va raly i yra tas pat. kurs 
kitu#, *1 premjerių udamas 
V n gar..J buvo pavedęs boHe- 

nirtnigiifc liiHn t
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šiandie šalčiau.
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“DRAUGAS
dailt
Eacrpt

uaaąjvių kataukv 

“DRAUGAS“
HUJtUMKBATOa KAIMAI

Mmu M«««.................................... ąa.M
Praanmarau mokoal likalno. Lai

ka* *k*lt«at aua ulairuAj-mo diraoa na 
Bua Naujų Metų. Nort*t permaiaytl 
a4raa* vlaada reikia prMyatl Ir *-n«« 
adraaai*. l’inlinii k<tIi>ukU hiųhU IA|ht- 
kaal kraauje ar esprrac "Nuncy <»r- 
4ar~ arba (dedant plnlirua | regia- 
truot* laiik*.

“Draugas” PubfiihiatCo. 
1SM W. 4Sdi SL Chicaia, ŪL

or bCBaa
••••••••••••B

katalikystę. Šitie netari nei 
pagiežos, nemėgsta nei grio
vimo darbu, bet visas jiegan 
darbščiai sunaudoja naudin
gam statymui. Taip J. H. 
Nevnuin neniekinu protestan
tų, nekenkė jiems, bet katali
kystei ant naudus darbavosi 
tiek, kad ir kardinolu tapo. 
D-ras Kinsman yra, beabejo
ne*, n ilgšio mokslo žmogus.
Jis žino Ne*mano gyvenimą 
ir, veikiausiai, bus jam |mnu- 
šus.

Apie Lietam Valetybfe Bonos ir apte 
Adas Lietom.

VISUOTINAS AMERIKOS 
UETUVIV POLITIŠ

KAS SEIMAS.

I

Stambus Atvirtimai Ml

IKFinu trijų mėnesių. 2 rug
pjūčio, šių metų. “Draugu.*” 
jia talpi no straipsnį “Ar pro
testantų vyskiipn* taps kata
liku!” Ten laivo kalba npie 
Detanareo protestantų Epis- 
kopulų vyskupų D-rą Kitisma- 
n’ą.

Tame strai|«Miyje mes in-- 
drįsoiue pianašauti, lik pažy
mėjome iMiiuišuuių tarp l)-ro 
Klusnia no ir !)-ro Neuniun’o, 
gyvenusio apie 85 iil unksėiuu. 
ir tūpusio kataliku.

Trimis šio ruden.- mėne.-iais 
jvyko faktų, kurių nenorėjome 
utstoti >iM*li<ijiinais. Episko|»a-

. Ių Bažnyčios Seimas įvyko, 
^'t įsųmstatė griežto reikala
vimo. kml visa tos Bažnyčios 
dvasKkija pripažintų ir skelb
tų Kristalų tiesa.*, aiškiai už
rašytąsias Evangelijoje ir l»e 
užrašo įteiktąsias pirmajai 
Krikščionių gentkartei.

Finu trijų mėnesių im - sjs*- 
juiiM*. kad taip gali būti, ir kad 
to pasekus* Ims vyskiųio Kili- 
sman’o išstojimą- iš Epišku- 
I>alų Bažnyčios. Taip ir įvyko: 
jis iš jos atsitraukė.

N<*drįsume sakyti, kml ji.-, 
atsitraukęs iš Episkopalų Ba
žnyčios, taps kataliku. ne> ži
nojome, kad katalikų vysku
pu jis negali tapti susyk, o 

jojome ar jis turės tiek 
drąsu* '*<4cs • salios t virtylms. 
kad nužengtų nuo vyskupiš
kos MUgštylM** į paprastų pa- 
saulieėių tai jių.

Vi tat dabar tumu labiau 
džiaugiamės, kad D-ras Kin- 
»man*as pasirudč aug»ėind 
statąs tiesą už savo laipsnio 
augštybę. 2!» lapkričio dien
raščiui pram***, kml D-ras 
Kinsman. buvęs Delawan**o 
Episkojialų vy-kii]Mi*. |s*rėjo 
į kataliku*. Jj priėmė kardi
nolu.- G ibiam.- ‘a.-. Bnltiinorė.- 
urkivy.-kujHi*.

Gal ir •‘Draugo” skaityto
jų maldo* prisidėjo prie to. 
kad asmuo ieškantis tiesos 
rudu jų. Dainį r dar reikėtų 
|Ki-imeLti. kad D-ra- Kin-- 
nuin'n- padarytų Katalikų 
Bažnyčiai liek naudus, kiek 
jo- pmlaiė pereitame šimtme
tyje D-ras Nvuiiinn'a*.

Pažymėlina yni, kad nt»i- 
initantieji iš katalikystė- as- 
nii'iiy- Ima cik vi-nom«*t nieku 
kito nedaru tik griaiiju ir r»» 
■lu i*ugiežų. 1 'riešingai daru

Suv. Am. Vnlstyln’-s, kurios 
ietie kurą už tautų laisvę ir 
demokratizmą, kaž kodėl vis 
atidėlioja pripažinimą Lietu
vos už laisvą iicprigultningą 
valstylię. šios šalies valdžia 
ulnsio lyg aliejutų apie rei
kalingumą turėti lietuviam* 
l*»litiškas savistovumas.

Lietiiviiinis, kovojant sii ke
leriopu miv(I priešu. Amerikos 
Suv. Valstybių užtarimas lui
tų laimi brangi {Mispirtis. I 
Suv. Am. Vnlstybes visos ki
tos valstylM-s. esančio.* alijautų 

.pusėj, žiuri kaipo į kokį savo 
I vadą ir tėinija ką jos |msakys 
tam,* n-ikale.

Bepigu Imtų niums ir 
Lietuvos tai i > vės Bonai** 
daug geriau suktų* juo*
liarduoti, jei žiiiotiiine aiškiui 
kaip ši šalis oficijaliai žiuri 
į Lietuvą.

Jeigu Suv. Vulstybė* dalyką 
primiršo, tni reikia išnaujo 
vėl klabinti jų dūri* ir smar
kinu klabinti, nes pasakyta y- 
ra: “prašykite, o gausite; 
dunksnokite, o l,u.* jum.* ati
daryta”...

Amerikos lietuviai suvieny
tomis jiegumi> dar kartą turi 
išreikšti savo reikalavimus 
viešai, iškilmingai, oticijuliai...

Be Suv. Am. Valstybių ga
lutino žodžio turinio Lietuvos 
NeprigiilinylM-s reikale, umsų 
kaip kurios |mstangos ip vei
kimai i,**<uri tinkamo pasise
kimu.

Aš sakyčiau: r«*ngkiiia* Vi
suotiną Amerikos Lietuvių 
Politišką .Seimą! Jį turėtų |>a- 
skelliti ofieijalė musų įstaigų 
Amerikoj,*: Lietuvių Pildo- 
masis Komitetas.

Lietuvių širdys jau taip yru 
inkaitintos troškimu savu Tė
vynei laisvės, kad jos tame 
momente m*«iguilės nei di
džiausio pasišventimo suvažia 
vimtii į skaitlingą minią <lel 
tarimo viešai ir galutinai žo
džiu savu teisių reikaluose.

Aš tikinu.*, kad musų brolių 
šiame seime entuzijazmas Im
lų kur kn* didesnis už entu- 
zijaznui. kuris laivu |>ar,„lytas 
pa*tarame Seime, anuomet nt- 
sihuviisiame Nei* Yurko mies
te.

Visos musų organizacijų*, 
draugijos, kno|ws. parapijos, 
susivienijimai, laikraščiai pri
valėtų atsiųsti savo atstovus 
Amerikos Lietuvių Valias ga
lu) innin išreiškimui.

Lietuvos Vaistytu** Bonų 
pardai ifiejima* Amerikoje ei 
na *ilpnai. Jeigu tokioj tvar
koj ir dvasioj jie toliau bus 
pardavinėjami ir įperkami, tai 
me* mitža 
ma* lame 
žodi, o ji- 
šventos.

I'/.tenka mum* rinkli Lietu 
reikalam* aukas <k*.*untli

kai* ij- k\eteriai.*! Privalo bū
ti nuskirta už kiek lietuvis ar 
lietuvaitė Imtina! turi niui 
pirkti Lietuvos Bonų. Jeigu 
Amerikoj,* Imtų tik 200,000 
dirbančiųjų lietinių ir lictn- 
vuičių. tai. sakysime, pykda
mi ib Bonu U rit id. r*t* 30 dol

tejM’InvMme. Sei- 
dalyke tartų savu 
butų galingas ir—

(Pabaiga).

Tiek apie būnu*. Dalmr šį-tą 
apie aukas Lietuvai. Kaip au 
sakiau. Liet, valdžia ne auko
mis laikoma, bet-gi Lietuvoje 
yra visokių įstaigų, kurios gal 
reikalauti aukų.Tokioje turtin
goje šalyj,*, kaip Amerika, ir 
tai Raudonasis Kryžius renka 
visokiais budais aukas. Tai-gi 
ir Lietuvos Raudonasis Kry
žius gal rinkti aukas ir reika
lauti jų. Citatai jeigu norime, 
kad žmonės aukotų Raudonam 
Kryžiui, tni vi-ųpirnui pasini- 
pinkuiM* iMMŪskinti apie reika
lingumą aukų Raudonajam 
Kryžiui Jeigu įtikrįsime. tai ir 
širdis kickvieim žmogaus |>a- 
links prie to gražaus darlsi. 
Nebevicną kartą buvau gerb. 

Dr. Rutkausko prakallmse, kaip 
kada ir |mts kelius ž«mIž1u.i |mi- 
sakydavau. Tai-gi mačiau Kaip 
gausiai žinom-s aukojo Raudo 
nąjain Kryžiui. Jei turėtume 
itaugiau tokių daktarų, kaip 
Rutkauskas, tai aukų surink- 
tuinčiii tiek ir tiek! Juk jau vie
nų drabužių ir avalynės išsių
sta Lietuvon už puaę milijono 
dol. Ko-gi galima daugiau iš 
žmonių reikalauti. Tai-gi sii 
gerb. kuu. Baltučiu aš nesutin
ku. Nors ir geriuusias tėvas 
mi rykšte rankoje lieptų auko
ti. tai jau nelielaitij auka.

Auka yra liuumis valios do
vana. Butų didžiausia neteisy- 
hė ir nelogiškumą*, atstovu- 
šiam aukų. (m rokuoti už prasi
žengimą ir iM*ivisti tokiam ly
gini su kitais uauduties IJetu- 
vos laisve. Lietuvos vuklžia tu
ri pilnų teis,; n|siėti mus mo
kesčiais. t u du kitus dalykas, tu 
du jau mes galėtumėm vienas 
kitą prižiūrėti, kud musų val
džios |«ili,-pilnai hutų šventai 
išpiliiyti. o už nviš|»il<iymą Iti
rėtai iw teisę ir ant pas|sirt>> 
žmiklelius klijuoti. Teėiaiis į 
mielaširdingo žiiMigaus darinis 
niekas negali kišt irs.

Neapsnnkinlcime ir uegąz- 
ilinkini musų iieivių. grįžtan
čių Lietuvon. Jie jau ir taip iš
auginti. Ne linksmyl** juos 
čia atvipk*, liet vargai. Nesu- 
rasdami jokio užsiarbio Lietu
voje, nišų valdžios prislėgti, 
visur niekinami, išgirdę, kad 
ten kur už jūrių galima liūte 
siau ]Mtl<nti. užsidirbti ir sa 
viiosiu*. tėvynėj,* vargstančiu*, 
gdls' ti—ėjo į tą šal*

Rusai, kaip koki** faraonai, 
pastatė ant rul**/.iv dvi eile* 
maskolių, kurie juos einančius 
|mi fiilie'žių šaudė, durluvais 
liadė. šunimis pjudė—gal ne
vienas ir mirtį |iatiko, liet-gi 
rusai iicMtlaikė—pu*,'* milijono

žmonių atkeliavo Amerikon. Iš 
karto ir ėia ne pyragu* rado: 
kiek jie kentėjo po visokias 
kadegarnea, po fabrikus, pa
kol, ant galo, darbą gavo ir ga 
įėjo pety* užsilaikyti—tai tai 
pasakvH kiekviena*. Tai-gi da
lia r, kada jau galima grįžti 
luisvon Lietuvon, lai niekas 
n<*|msako, kad ta* turi dides
ne* teises prie laisvo* Uetu- 
vos. u kitas iiiaieancs. Visi lie
tuviai lygias turime teises savo 
mylimoje tėvynėje. Nora dabar 
kas ir keturias eile* pastatytų 

i kareivių, ir tai nesulaikytų lie
tuvio. grįžtančio Lietuvon. 
Į Aveniu priedermė kiekvieno, 
ant kiek galima, indcngvinti 
saviesiems sugrįžti tėvynėn, o 
ne apsunkinti visokiai* lipdy
mais ženklelių ant |>asportų. 
Vienas tik Ekzekutvvia Komi
tetas turi teisę užviznoti pns- 
|M>rtn. o daugiau nieko. Norė
čiau. kad tie visi, kurie bus iš
rinkti ir |ųistatyti ant rultežių 
imtikti grįžtančius, kad netik 
|Migal |»asportų, Is-t j akis pa
žvelgę Įiažintų savuosius ir 
kirkvienum lietuviui ar lietu- 
vaitui koplaeiausini atidarytų 
visus kelius Lietuviu.

Sutinku su tuoin.' kad su ge
ra;.* Lietuvos sūnumis sugrįš ir 
menkesni, o gal net ir niekšai, 
brt nereikia jau taip bijotis. 
Tie |mtys silpnadtišiai. atsira
dę tarpe geresniųjų, taps ge
rais, arlia išnyks. Socijalistai 
nesuras sau įlarlsi Lietuvoje. 
Tenai nėra-gi kapitalistų, su 
kuriais jie kariauja, nėra nei 
buržujų. Lietuvoj,* visi lygų* 
įtariamlikai prie vieno stalo 
drauge valgo. šnrkiH'iuojasi 
gas|>a<lorius. <larliiiiiiikas. ku
nigas. daktn ras; inžinierius. 
K rikėt'ionių-<h*ni< A ratų partija 
jau senai nutarė iemes išdalin
ti liežeanuuus .tai-gi socijalistai 
nels-ras dvarų, kuriuos norė
davo | nutolinti. Neturės Liet u- 
voje ką veikti nei žmonės klai
dingi) |>ažiurų. kurio ėia Ame
rikoje tiek daug energijos eik
voja. kariaudami su Bažnyčia. 
išiiiekiiHlaini jausmus tikinčių
jų. Nes Lietuvoje visuomenė 
tikinti, tai-gi menkutė jiartijė- 
lė negi išdrįs eiti pri<*š vinute 
menę. Gal tad su laiku Lietuvo
je išnvks vinis partijos-|iartijė- 
lės. o bu* tik viena Lietuva ir 
lietuviai, visi eidami už vieną, 
u vienas už visus.

Kva. D. Mikiys.

i

kiekviena*, pasidarytų Miiua 
KUNMI.000 dol.

Ta* Seimu* atliktų du dide
liu šūvi lis: palielstų dar sykį 
j Suv. Valstybių valdžios dū
ri* Lietuvos Ncprigu tolybės 
pripažinimo nukalė ir nusta
tytų t vark* pardavinėjimui ir 
pirkimui tart n vos Bonų. kad 
sudarius tinkamų paskolą na u 
jo* valstybės reikalams.

Mano žvilgsniu, tinkamiau
sia vieta Seimui butų Wasb- 
ington. D. C., šios šalies udm* 
nistracijos Centre. Tokiu bu* 
du valdžia, rasi, geriau at
kreiptų atidą j musų reikalu 
vimus, ne* ne vieną žymią y 
l>alą galima 
sijų turėti, 
jog lietiniai 
bruzda...

Lietuvių Pil<iotim*ix Komi 
tetas teiksis temyli i musų vi- 
suom<*nės opiniją šiana* kinu 
.*im<* ir .*ulyg josios pa-a-lgii.

Kuu. T. Lapelis.

laitų ir ant m*- 
kad jšitikrintų. 
n«* juokais juda-

PRANEŠIMAS.

Skaitau *uu už garbę šiuu- 
mi pranešti visuomenei, kad 
p. J. E. Kamšau, pu kviesta s 
Aiu. L. K. K. Federacijos 
valdybos užimti vietų Fcilc- 
racijus sek tetari jalo vedėjo, 
sutiko tų vietų užimti ir jau 
nuo lapkričio 24-tos dienos 
pradėjo savo darbą. Federaci
jos raštinės adresas kol ka* 
Ims tas pats: 3SI M'cstminstcr 
Avė.. Detroit. Mich.

Fed. Sekretorius.

I

LIETUVIŠKI REKORDAI

Linksmi Juokai ir Šokiai padaro Jus Linksmais.
lO toch 85c.

f ATV IRI> 1X1-310 HAA'CKMi. 
E4181 m—*•

[r*U.VlAKIV VA1A. AK 

"IUurom'* yra polka, m paprastu tematu Nut
rauktu j tciMnai šokių tempą ir grajinama 
<m gražiu iiutrnincutaliu efektu—kaitik to
kio* rųšira rekordas nctiuabūna namų šokė
jus. ■‘1‘ilviikių vairas," yni vicnaa ii tų gražių 
moderniškų šokių nu ypatinga viliojančia iš
vaizda.

i MEltiUOTOJ U. dali- |4rmn 

') .MKUtnmMAI. l<aH- antra 

MtKiiikimai dviejų medėjų 
l«i rekordo ir mina aiškiai

<.

užpildo 
imliniK I

I

t

E4180
I

Juokingi 
abi puse*
Npręsti. kuri* daugiui! meluoja. Viena* jmuct-
koja. kad nušovęs *><M) kurapkų nu vienu ža
viu. «i antra* perviršiu* jj su 5<KI zuikių, ir 
pa|MMk<>ja kaip jie užpuolė knikodiliu* o ji* 

ji užmušė su šautuvo diržu.

Juokingi Rekordai ir Šokiai Lietuvių Muziko* Mylėtojam*. 
k-smc ĮiMrt.* IhtkMM. I'.ilku.

l'ulntubloa m*||UM.
baltino bo/ti*. IMk:. 

Koncertina aulo.

E 4238

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINES INSTRUMENTALRS MUZIKOS.

Kiekvienas Coliui ibiu Rekordų pardavėjas mielai sutikt- pagrajint 
Jums Bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jum* kn- 
taliogą Columbia Lietuvišką Rekordų. Paprašyk )ias jj.

f IMatagaa. J. I'llenlunaa ir I*. 
Lu>makuj»«.

MaoMaa* lu-Uoaač. Muaulozaa. 
i*. LuftnMu.jia.

Km<ų itariuie.. Maaurim. CuluuilMua Uraną.
Jaunimu IStikn. <*ulumbioa Iknaa.

E-4237 1

Pilkite Suv. Vai. 
Taupymu markes.

f

Kaip pirksi rekordu, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numeriu.

Žiūrėk kad toks VaiMbateaklis butų ant kiekvieno Rekordo.

COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY

1 
f <V

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.

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetas.

Aiis-rikus Lietuvių Taryba ir Amerikos lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d., PitLsburgbe.

“Amerikos Lietuvi* Taryba priperta ir apsiima ramti sutarti 
tarp Ustuvus valdžius ir imsrlims Ustari* Prakybos Bsndrovis stiMti- 
me $1XMM)<OW.OO paskolos dvejiems metasu aut UVs

• ) %

Visus pinigus nereikia dabar ineitl Dabar perkant hunų
— - ‘ ------ - - vt ••

• • 9$
$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 

$500.00 ” ” ” $50.0011000.00
” $1000 
" $100.00

Sėsk tuoju i* ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus nu reikalingu mokes
čiu. Tada galėsi būti ramu žinodamas kad savo priedermę iipildei.

t

i

1JETUVOS BONŲ IŽDAS
■*• soma, ium.

ir su šiuo laišku prisiunčia

Valstijos l)e|Mirlaiiientii8 
praneša. kud Jugo-Slavijo.* 
Valdžia tariasi siųsti misiją į 

Valstijas ištirti 
finansiniu*, 

daly* 
užincgsti artiiiH*Miius n- 

.*u Suvienytomis* VaJsti- 
kud ts^aull iš 

knslitą. 
.1 ugu-Slavi jo* 

k«»lą: 
atsist

Sin iraytas 
komercijinius. 
žemdirbyste* n mokslo 
kils

Įšiu*
i j- nūs; taip-į>at, 
Amerikos sindikato 
varant liejant j 
|»migu* ir Ino 
išsivystimų

120 TREMONT 8'.’.
a'

*

Hiuomi užsirašau Lietuvos už $ 

pirmų $.....................
Lai gyvuoja Lietuvai

Mano* va"Ja* ............... .*.
‘latvė.....................................
Miestu. ....................

’Z" ^SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄLUI
n

e

5

S

I
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V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

♦

t

dirltfi lauke. 1>hii..~įih*1uvus.

I

i
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Dr. L E. MAKAKAS

Lietuviai Amerikoje.

WAUKBGAM, ILL.

PARSIDUODAnuo

PLUKKSMO8.

Av
Ge*

K94M IMNGI
Vaikai 14 mrl<? ir auvir. drl 

netoMr dartui. Icn<v»m fabrike, 
ra utmokertiM

l'unt-h 
lengva u*

M.

l’.irMtduod* tunu, ant 3 pagyre- 
nttnų. grorerne ir bu.'erae, *rb« gali
ui* i9,iiait>,ii utii kito bioaiu. Airi- 

! Maukite
331 I M. totrrukl A»r.

ItMKUJSKM.
4*rwu Opcntt oriai 

dari<lOTa nfttnokcirtiK.
G. SA.%4, COMPASV 

4419 KairamraaS. Avr.

14*444 UASGOM.
Mcreoiic-o 14 iiicty Ir Aauriau dirb

ti ar n«n dieno* ar nuo Mukln long- 
va ui fabrike 4 4 VilMdn, Mfartrj; 

IN*M Mukto dirbunSina ukdlrb* 
,420 Iki S39 aavailĄt.

M. G. S V VU COMP VKV
44 4S 4lai<-Ma*M*d. A«r.

Lapkričio 23 d. buvo pirmu
onis bandymu pardavinėti 
Lietuvos valdžios bonus. Par
davinėjimu rūpinasi vietos 
Tautos Fondo 24 skyrio iirink- 
tas komitetas.

Bonų pirko 14 ypatų už 
ABOOlOOl ftrko sekantieji:

Po lOOdol.: A. Žiemiu, A. P. 
Navidonakaa, J. V. Nevidona- 
kns, J. Gudas.

Po 50 dol.: V. Butrimaitis, 
V. L'adila, Al. Nevidonakas, F. 
Kapelis, antras M. Nevidons- 
kaa, J. Gikis, M. Taukus, J. 
Musteikis, B. l'losas, P. Su-' 
biestinas pasižadėjo.

Tai pirmutiniai Bochesterio 
lietuviai, kuriems tėvynė yra 
arti širdies ir kurie remia Lie
tuvos reikalus. Yra vilties, kad 
ir kiti Rochesterio lietuvirū 
netik kad neatsiliks, bet dar 
geriau pasirodys.

Bonai pardavinėjami pobaž- 
nytinėje svetainėje ket vergai s ’ 
nuo 8 vaL vrdeare. čventadic- I 
uiais nuo 7 vai. vakare.

Tat gerbiamieji Bochesterio 
lietuviai, pirkit kiekvienas Lie- ' 
tavos valstybės bonų.

Awt tomnls.

rių haraNtv, p. J. Mouorahto 
meška, p. M. J. Šimonis—vii- 
ka< p-lė K. VHkvtaMtatė—la
pė, p-lė M. Mačiutukė—1 aui- 
kjs, p-lė M. Subatkiutė—II sai
ku.

Po lošimui jaunutė mergaitė, 
Ona žitkiutė, gražiai ant pija
nti | taškambi no.

Skaitlinga* vyčių choras pa
dainavo “Lėk Sakalėli,” “ ga
lioj vėsioj Raguvoj.” Dainoms 
pritarė ta pati orkestrą, kuri 
pritarė ir operai. Dainos taip 
gražiai išėjo, kad net po keli* 
sykiu* publika privertė atkar
toti.

Operų** ir dainų dnokytojuni 
buvo p. V. Greičiu*. Ačiū jam 
už didelį pasidarbavimų.

Žmonių buvo daug. Visi Im- 
vo patenkinti.

Kiek teko būti vyčių pramo
goje, visados publikos prisipil
do pilna salė.

Girdėjau, kad L. Vyčių 25-ta 
kuopa rengiasi prie milžiniško 
veikalo—‘‘ Išgriovimas Kauno 
pilies.” Be abejonės, vyčiai su
drebės jį sulošti.

Gyvuokit, vyčiai, keldami 
dailę tarpe svetimtaučių, nes 
sykai keliate ir lietuvių vardų.

- ■>««»«>»

negu bent vienu 
štai rūkomas!

mišiny* ii

Ttluonu rullman <0

Mm rniim* )u*
| trumpa laika dlMomls 
ui ■■*■ kaina, a*ed 
■aeklaltno tat stovams 
■K

landas tr

Uždirbk 
•35 iki *5t 

į savaite

MASTEI SCHOOU

190 M. Stoto Str.

Jeigu mėgsti dgaretą kurs burnoje 
nepalieka nemalony dąaretinį 
skoni nei............................. tai
rūkyk •• 

up 
taitoki cigarete, kun yra riebus, švelnus ir turi tą tabakinį 

rukykCamels.

Išmėginęs persitikrinsi, kad Camd* yra vienatini cigaretei, kurie pilnai 
atsako jusy skoniui 1

Palygink Cameb link kokybės ir uaiganėdinimo su bent kokiais cigaretei* 
pasaulyje nežiūrint jų kainos.

R. J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
WINSTON*SALEM. N. G

Tautininkų skambalas.
Nedėlioję, iajikričio 23 d. tu

rėjo įvykti čia ncjiaprasti daly- 
kai. vienok viskas, taip kaip 
buvo garsinta, neįvyko.-Tauti
ninkai nubudę traukė Rock- 
fondu gatvėmis namo.

Ir kaip nenuliūsti f Skauiljn- 
las, kurį norėjo kiekvienas pa
skambinti, liko nratvežtas ir 
turėjome pssigmiėdinti tik jo 
paveikslą Negavę paskambin
ti klausėmės išsižioję “gaivą” 
kalbėtojų.

Pirmiausia kalbėjo p. Dūda*, 
antras advokatas Braddmlis, 
trečias p. Bagdžiunas. P. Dū
das {išsakė, kad valdžia pir
miausia siunčia žmonėms rei
kalingu,. daiktus, o skambalus 
tuonmt, kuomet turi užtek
tinai laiko. P-a* Bradchulis be
veik nieko tokio svarbaus nepa- 
aakė, nei-gi p. Bagdžiunas, iš
skyrus tris deklemarijas: 
“Yra šalis kur upės teka,” 
“Varpas” (V. Kudirka) ir 
“Kur lianguoja Nemunėlis.*' 
Po prakalbų Iravo renkamos 
aukos. Surinkta $316.00. Bag- 
džiunui sunuuiius surinkti 
$500.00, buvo eita antru kartu 
ir dar surinkta $33.00. Viso pa- 
sidarė $349.00. Čia reikia pa- 
otobėti, kad neraiiežninkai ir 
Matininkai ėjo išvien, o vienok 
negalėjo “subytyti“ vienų ku-

lapkričio 16 <L, 1919, Liet. 
K. K. 1-abd. Sų-gos. 11 kuopa 
statė scenoje komedijų. **Dak
taras i A Prievartos.” Veikalų 
n t loš<- Liet Vyrių 38-tos kuo- 
l*os nariai ii Kenosha. Via.

Nors IVaukegan? tenka tau
kiai pamatj-ti įvairių perstaty 
mų, liet ar tik nebus pirmu
tinis taip gerai pavykęs. Visi 
lošėjai savo salės gerai atli
ko, kad gėriau ir norėti nega
lima. Veikalas publikai taip 
] m tiku, jog negalėjo atsigerė
ti

Garbė lai būna L. Vyčių 38 
kuopos nariam* už tokį loši- 

’“4-
Vakaras visais žvilgsniais 

pavyko. Kiek teko sužinoti, 
gryno pelno liko apie $80.00

Nors Waukegane dabar yra 
sunkus laikai, nes jau trečias 
mėnuo kaip beveik visi darbi
ninkai nebedirba (streikuoja), 
bet nuo gelbėjimo našlaičių 
neatsisako. Vakaru Btvųa.

REIKALAUJA.

taiiim.

“Ortų KarakM” šėmųjų

Kart* nuo karto ir žioje too- 
tonijoje gaunam* progos kų 
nors naujesnio bei svarhosnio 
pamatyti scenoje. Tankiausia 
tai parodo L. Vyčių 25 kp. Jos 
surengtuose vakaruose deve- 
tondiečiai vis kų nors naujo 
ssenoje pamato.

Lapkričio 16 d. vyčiai statė 
scenoje “Girių Karalius,” vie
no akto fantastiškų operų. Ar- 
ti6tai-m*gėjai, kaip jau nrpir- 
inų sykį scenoje, roles atliko 
gerai, žinoma, žiūrint artistų 
profesijovalų akimi.s reikėtų 
daugiau reikaiauii. Bei iš dar
iai žmonių negalima dauginu 
reikalauti-

Sekantieji aMMtuys <ial>va- 
vo lošime: M. Ardu jauslu*— 
.Malėjas, p-lė .M. Pidtanavjėiu-

(Tuma).
Eina ilgos diskusijos apie eikvoji

mų pinigų, bet galų-gale raportai 
prumtss.

Pikrltsi finansų Mausimas. Nie
kas nekalba.

Kuopų inefemsi.
Daryti Sandaros Mavaitg didini

mui orgaattseijsa.
Diliftai: “Mos, kaipo partija, 

negalėsim ilgai gyventi; mes turim 
didinti okaieiiį nrasų narių.“ Apie 
tai dar kiti kalba ir įn^*^ pri
imtas

Įnešta ir paremta daryti savo 
žcnkldhML Priteis

Caitiro valdptei.
Insdta notetoti aamdtem narių 

ir finapsų storis. Paremta ir pri
imta.

Išrasti takj badų ir nfiaikyti du 
“ Sandaros ” redaktorių.

Delegatai: “Pirma suraakte bū
dų vienų apmokėti; paskui apie ki
tų kalbėkim ’*

Kitas delegatas: "Kad nsbutų 
leidžiama organe užsipuldinėti ant 
■ai o Kriovės žmonių arte ant Tau
tinas Tarytsu”

Slrinmiti*- “Ksip
ink rili kunti Tsryhų, kuri susidatv 
nr iš mušti nonų; B. Vilmantas 
ne uiųt> narį«. <» yra Tari b** pirmi
ninku. ’*

litrui*; "Organu* tori ntin-ti
s 

principų.

Mtymų p. Bh-IUuui. Sako: "Kad 
jia butų kokia kriminalislus. 1<ik: 
atsakymų jam negalima duoti."

Redaktoriac p. Norkua kailiu

REKAUNCILE1BER1A1
nepadaro, bei daug blogo ir pat- ' 
aekretoriua nemoka rai.vti," įtai
gia kalbų

Nočkus Įneša, kad Cveiniai rrikia 
tartb *u katalikais.

Redaktorius p. Norkus:"Jus im- į 
rit eit švelniai su išdavikais, kaip 
Kaupaa, kuris pasirodė musų šni
pas; tai eikit švelniai su žalčiais!**

Daug kalbama apie organo užsi
puldinėjimų ant savų veikėjų ir 
apie p. žiratkauako rašymų.

P. živatkauakas: "Jus man 4>e-: 
uždarysit burnų. Jeigu jie Lietuvų 
pardavė, tai aš ir parašiau. Jeigu 
neteisybė, kodėl jie man neatsakė į 
■ano klausimus! Jeigu jis bus p. 
Vinikas, Balutis ar pats vdnias, aš 
jų neslėpsiu.'*

IncŠ4au»: 1 visus UMipuidiiiėji- 
nma duoti aavo veikėjams kartu at- 
aakyti tame (tariame numeryje. 
Priimta.

Antros dienos pirma Ncsija užsi
baigė.

| antrų sesijų | tąsi vėl i imu.
Vinilu*: "i atstovai iš Neftrigul- 

n>ybės Raudo ir C iš Handarus iš
rinkta į T. Taryti* ir dar manot, 
lud jtM ndumtroliuojat Tnryltų, 
kari turi tik 20 narių***

Inešimaa, kad ^iHtivus Ncpri- 
gutaytMB FfMsdss bdtų sujungtas 
ra A. L. T. Randara, atmestas.

L. N. Fondas yra autonominė 
įstsigs, vedama 6 žmonių, išrinktų 
Sifidiros 8eiw$e

A L. T. Tarj bos raportas para
šytas p. tirvydo. Svartteenca iš
traukas uinšuui. k. t. apie Boyro 

biurų. " Nrturėjome pinigij, užtat 
patarėme j| likviduoti, nes kito iš- 
ėjinio nebuvo.

“Spaudimas, kad katalikai at- 
šauktų p. Maatauskų ir Cesnulį, kas 
ir pavyko”

Baportas ilgas, tiri kiti dalykai 
nesvarbus. Delegatai užmeta, kad 
rapnrtsa yra labai numlatyiaa ir 
švelniai parašytas Iš kalbu pasiro
dė. kad A T. T. nariai turi nema
žai nesutikimų. Raportas priimta*.

įnešimas, kad visos vidurine-' 
įstaigos liiri imti ]*> Sandaria prie- 
v,Į,r* ir

< Dau< m u Ims.).
Ir vi*l inriin* aUiprušyli už- 

ųaui'i asmmn ui negražiu* jiems 
padarytus prini«-iinėjimu*. Ne m** 

|JQo* jiems įlai oiiic. \ im žino. Kad 
p. Kaupa* nėra tokia. k»ir ėm a-

i

KE4KAL45GI—valkai 1C ir auvirft 
dirbu prie drnti.l'i Imtrumcntų.

I*ll«l 40*^1 Co..
9S24-M W Salli *u. t krro. IIL

KUM V4.4\<;tM> moterį* Ir iiietti- 
bm dirbti. Imsi ii- darba*. |>i.o laaktr- 
atrmo adklų: v*ro* «M*rbu>

L«nnar<1 Sced Co..
' 229 W. Sinti) St. Oilearn m.

llriku'inc > iii< < eina prir M iro < 
b» Kirbuo onl i lando*. ui<-keetia 
■nj U ^■♦^*9 9*4* *♦ ** » 4 99f} m ‘

4*. ktindna*..
3I3<| bu. Ilal-lfd Mr. < lil>air<,.

Tr4. I*n)irr C39S

dar- 
i KV

III.

A

Rfifc P r*< iativdą»

< V**
.. M

IIKLKAJJNCr — I.RtBKIttAI. 
t*.isitev«M darko.; crra ufttookestia 

rtu: fliurr* co..
a k.

Darba* 
frcight kartu.

Narna* aat pardavimo 2 pafyveei- 
nuj ir giradtiua 4 karams tr automo
biliu Kinte. Galima pirkti vkyrium 
a r bu kartų.

MM* k. imtrald Ai e. t

IH4»UJh KlKliEKtN.
I*ar>adnrwi* labai |tni>.u« 2jr? lubi? 

uufceio mūrinio narnas 3 l*asyr. >a 
4 kaui bartu- »u lutarmenti) 7 peSt) 
prie 12-ihI at.. ir Me. MTatlace st.. na
rna* turi boti greita) parSuetaa HM 
■aviamka- 
l*rekc tik 
o t Iki imu* 
prie.

KM. KAgLACSKAS. 
sis W. sars IM.

TrL BMletarS 1491

Kvalluoja snt forus
13.900 00 įmokei IMd.dd 
kaipo tead*. Kreipkite!

PKAMESIMAB.
Dr. M. T. STRJKOL’IS

ŪKTI
Gydyt mju> ir t'binMgnn 

r**rk*'« n. vn rrv. nlmo v.-tų | 
Br*gLt«*aa Turk.

t»14 W. 4^rK Mrrrt.. 
Tai. M«-Kiniey fCl

(><K««: tW. 43U MU 
<41 te Wna4 r»l.»

\*liib<|nd' Iv rytu Iki X |»«* pHu. C 
I 44 naAuh*- X*-«UL*tii:a * Iki Ts

T« l IMM« . arą

Dr.A. BURKE
(Lietuvi*)

Ilk W. tMr.
l*utt>itllr. l'rnna.

vijotai* lliroir.i* priima 
Nuo k Iki 19 vai. ryto 
Nuo 1 Iki 3 vai. po |>«<W 
Nuo C Iki » vai. vakare.

at uw

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

l«X)W.47tlik*iiip.Wood Kto 
duodamo dvigubas

■aatn akims

AUT PASIDAVIMO.

I*> akrų famia Arkanas* ValrtijoJ 
19 akru Ikdlrlrtoa aptverta, au naujais 
budlakith. puma* sodas 1 mylia 
Kvltkeiio ir mokyklos <«••.

M. m.nn<7.. 
W>r. Vk.

nuo

Ant pordatimo bargonaa ('teartas 
33 pėdu ilgio l»<ai. parnduos viri 
karti? arba po m-m.

J. T. Wk£AM.
4744 W. 83 M*.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

žiaoaiM per M ir VeMtie prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Paruli jaut Suvienytą Valstiją Valdžiai kaip piram 

taip ir dabar

ir gvnrantncja
Norinčiu* gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer Statė Bimk 
:w \ ork N,141 Washington -Stireet, ?

M

llI

- Y/ į

K TAMSTA C-AVA1 
MUSŲ LAIŠKĄ?

M«-» Jnu LMtnilėm tni- 
Mcg. kuriame i>r*i*-wim. 
kud Jnu idnlgu* culluia 
-li)<tl Ijeuivim Ir iitiro- 
•kum- Imjp reikia pa*tų*- 
tl. J ei su T»n«u dar ne
giliai l« laiAkn. meldtla- 
m.- tutini-. fZMiHMtl tę me* 
prioiųMlmr. , ‘

etuvių Prekybas . B-vS 
120 TREMONT STREET 

*»«• a<a •
BOSTON. MASS

4TT0BMBT AT LAW
IJLTIVI* ADVOKATAS 
4342 K. «0041 STK2CKT

CHICAGO.

m
Kasid UI be A.hland Itlv. CbMa*o

Tolafoaaa llajmarkot 1640

a a 
Mi Mi

Raau gydytojas Ir chirurgas
4>p*e lobsta* Mi taritku. Vyrldk

Vi.'ky .r *'m >ar>.t»Uu. Ilgu
r

VAi«A 
p tetą T-
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Penkių Veiksmių Drama

TIKTAI ANTRŲ KARTŲ CHICAGOJ
STATO

..Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija

Nedelioj, Gruodžio (Dec.) 7 d., 1919

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
Antradienis, gmod. 2 

iv. Paulina.
Trečiadienis, gruod. 3 

tv. Pranciškus Ksaveras.

Prie 32ro Mace ir Aukurai Avė.

, a . i a\; •
- - MJ - ■> *1.U.. ■.. MJ. L't»" ■ ■ ftJU

7:31 taL vakare.

Jeigu nematei šio veikalo pirmų kartų lai būtinai pamatyk jj dabar nes tai gal pas
kutine proga. Jo gražumas yra neaprašomas, nes tiktai tie žino kurie ji mate. Protarpiais 
bus dar kiti pamarginimai k. t. solo, duetai ir 1.1.

NEUŽMIRŠKITE MENA, VIETA R LAKAI!
Nuoširdžiai kviečia visus

JOSEPH C. WOLOH 
Jetuvis Advokatas 

N BO. IJk BAI4.E STREET 
GjrrasUao Tai Hutnboldt »?

TUmu X»ll W. 11-nd BtTM< 
Tai Koekw«U • »»» 

CHICAGO. PJL.

j S. D. LACHAW1CZ
I |JM»ry< Or»lH.r1u. t—
;:uv*ar uo |x«<*uaia J;s>k*M at-

■■s-aktl. • ,»>• <larUa hu*t. «4«a*Mini 

2314 W. 23 PL Chicago. IU.
TH Canal SIM.

venai. Juk ne dėl *avo gi*ro ti 
'darai—tą darai, kad parapijo 
skolos Imtų siunažiirtos; A«*ii 

1 jums, ariu!
Apart to viso, aukime idėji 

•nes draugijas. Praeitais 1911 
m., kada laivo Tautos Eond< I
1 ui i s vės Savaitė, kas |»u kloji 
pirmutinę šimtinę nnt tėvynei 
aukuro! Musų grrb. klelMinns 
Neužteko, kad davė tokią stam 
bią auką, liet |mts ėjų namai 
nuo namo, rinkdamas aukas dr 
suvargusios tėvynės. Gi šiuose 
1919 metuose po Tautos b’oud. 
rarteriu susiorganizavo L R 
Kryžiaus lėmėjų skyrius kur ii 
stovi ant tvirto pamato. Kas-gi 
tų j m matą jam padėjo? Atsa
kymas mu«ų gerk, klelronas

Bet ypatingai numylėjo jis 
1 labdarybę. Jis aukoja šimtais j 
našlaičių (mulą; jo pastango
mis galime pasididžiuoti dide
liu skailliu-garls s narių; jis 
nepamiršta joH *avo pamok
sluose; jo jautri širdis atjaučia 
vaitojimų mažutėlių svetinmse 
prieglaudose, nelietuviškose. O 
gal ir nekrikščiomškoae.

Dėkingi jnm« esame, gailes
tingas tėve! Dėkingi Ims tie 
5(MI nekaltų vaikelių laututi į 
motinišką minui, kuri tikimės 
truni|Mije ateit v je anlankti.

Tyta.

IS TOWN OF LAKE.Tad ’iitmlii- kallsiimi, jog 
gulH<rmd«u iii. nugšriaii putli 

komisijos nariu* pamai- 
tivsiųs kitais žinoie-mi*.

B«-1 tai tik kalbama, 
tai truksiu tikrų žinių.

Savo keliu. gatvekarių

d.. n«‘to.»

d.,

kotu- 
MIRĖ PARAUTAS POLIO- l,H’*'.i« I«'idavinėja tikelus gnt 

veknriiiis važinėti. Kas nori pi 
•.•imi važinėti, fa* 1*-gu p*rka 

. tegu iškabto apmoka 
kmii|Ninijų. Nes taip nu*pren 
dė Statė Publir l'tilitie* ko
misija.

Kas nori gauti važinėti po' 
K centus, tas turi pirkti ma-! 
žiauria iiž $3.00 tikėtų. I’ž tai 
gauna ."iii tikėtų.

Kas neturi iižt«*ktinai pini
gu. tas gali pirki irs !<• tikė
tų už (ūXc. Išeina fi1 •_•«*. vienam 
tikelui.

Gi kas nenori n«*i tų. 
kitų tikrių. |M>M*tmvvi turi mo
kėti imi 7r. už važinėjimą.

Pasirodo. jog kompanija 
taip “mibėdinejuri**. knd ja« 
iškabto n ikalingi pinigai.

Indomti patirti, ar tn koini- 
*i ,a till jo teisių leisti koni|Mi- 
nijai miiidoties lokiu in«*1<Mla.

Iškalno apmokėjimas kotu 
panijos |uųirnstai reiškia jai 
skolinimus pinigų. Bet kompa
nija už Ina* pa*kolintus jai pi- 

j ūgus nemokės žmonėms jokiu 
i nuošimčio, tik leis piginu nuu 
[dalies gal vakariais.

MOKAS
_____

Policija nesuranda žmogių- |,','bl'*

džio.

Aną vakarą salimu* 
kani|io <?r* 
šautas |Krii<*nionas

Jer-

tant 
ir li;il ti*<| gat. |hi- 

M ir Ii ari 
Duffy. Jis jau mirė šv. I 
nardo ligoninėj. i

Emogžtnli* vra George Ko- 
gers. Jis {Milicijai buvo žino
mas. kai|M» trnkšinadaris. liet 
ligšiol vis dar niekur m-uran 
damas.

George I toge r s su kokia tui 
moteriške lutvo užėjęs saliu- 
nan. Būdamas girtus lenai 
grūmoję* ją nušali! i.

Buvo pašaukta du polū Ino- 
nu. Itogers vieną iš ją pi*<>. 
Tęs ir pabėgi

-a Kas (en ištiki uju buvo, ne 
leLeva |Hi*ukyli. Policija ne- 
išdflM^i visų pi ris p'i u. Ne* 
Icaikurfe iMilirniouni dažnai 
gimini įlojusi . su nedoraisiais j 
žmonėmis. Gėdą jie daro vi-i? 
snm policijos k<*rpii*iii.

Neseni tie įnikai, kimi 
vienas |M*licnmnas. budai 
unifonnoji. apiplėšė vieną 
liūnų. Ir ligšiol tas latvę* 
lirmona* nesurandamas.

Žinovai tvirtina, jog jis 
gulėjęs apleisti miesto. I 
‘‘nesurandamas" ir viskas.

(Pabaiga).
Na. dalelė imrapija. ilideli 

Apie' j'1* *r reikalai, didelė mokykla, 
daug yra kambarių, daug vai
kų. daug turime užlaikyti ir 

, 1 mokytoju. Nejaugi dvi arlm 
! trys s<*scns galėtų mokyti 9tm 
, vaikų. Mokykla jau yra |mg»*- 

j l iula ir jHulidintn. įtaisyta dau 
.'ginu naujų kamluirtų. Jtr-gi 
patys savaime nentristojo. Rei- 

1 kėjo tą viską apmokėti, o kame 
Į.šiluma ir šviesos į tuos visus 
, kambarius ir į seserų namą. į 
kbdmnijų ir į liaž.tiyėią; kame j 
algos visiems tarnaujantiems 
prie bažnyčios, kame nuošitn- J 
čiai, kul ių, apart skolos, taip j 
daug reikia išmokėti. Ir kas čia , 

i viską išskait linas. \’iskų su-; 
'ėmus į daiktų. ti<*siogsunku įsi- 

n'*1 (vuizilinli. iš kur tą visų gali 
, padaryti ir skolos kas Mirtai 
įtiek atmokėti. Kad sum«egur 
galą mi galu. Imvo surengtas’ 
biuutras {tarapijos naudai rug
sėjo mėiiesyji*. š. m.

Musų parapijos gyVaviim* 
baznrns pirnų kartų įvyko. ImI 
buvo vienas iš didžiausių ir pil
nas įvairumo. Klausimas, kas jt 
surengė |M*r trumpų laikų, t.y. 

, ’'- gyj dviejų savaičių! Kas su- 
\ žė tuos vimis įvairumus.* Ar 
j> patys savaime stojosi? Ne. 

j Ti< a. daug prisidėjo timsų 
gerb. kunigai asistentai—ariu 

Tuo tarpu pigų važinėjimą ji( nts; įlaugiausia |tasi<iarluivo 
yra gva- • n:ttsą gerb. m*.h*rys Nazarietės 

.-Tariu joms; daug vargo ir 
'Gailio pridėjo iiiusii parapijos 
I komitetai — ariu jiems; 
! «iaug naudo* atnešt* savo ptisi- 
įlejimu musų itlėjim* Im*i |N>šel- 
pinės draugijos - ariu joms; 
daug nuovargio patyri- visi tie. 
Imrie baznre darbavosi—ariu 

į jiems ir visi |iarn pi jonai, kurie 
taip skaitlingai Imzaių lankė — 
:«* iu visiems. Ib*» ka.: daugiati- 
*ii, tuomi rūpinosi, kr* j* taip 
I įtiktoje tvarkoje vedė pt r visą 
laikų ! Tai musų grrb. klelionas, 
musų uolus ir nenuilstantis 

pabran-1 darbininkas. Nekartų atėjus į 
luizurą, teko išeiti su sujudinta 

[širdimi matant taip daug tlir- 
' Imat. senatvėje laiptais nuo 
viršaus į apačią, iš vinto kam- 

1 liurio į kitą, nuo vienos budos 
prie kitos. Nuvargęs, liet link
smas; 
meilės.

Senas klebone! 1 triko taip 
daug rūpiniesi, ar amžius gy-

žmonėms kilįlomių 
rantavusi 
darydama 
tų. kokį1K-- |

Ik*! komi*ija.

|mti kompanija. pr 
mi miestu kontrak 
šiandie sutrii*kin<

Šiandie. gruodžio 2 d.. H vai. 
vukart*. Av. Kryžiaus |mrapi- 
jos salėje, Katalikų Vieny
tu** skyrius turi* priešme- 
tinį susirinkimą. Viri atstovai 
teiksitės susirinkti. Valdybų.

IŽ BRIDGEPORTO.

GATVEKARIŲ KOMPAKI 
JA PARDAVIRĖJA 

ą TIKĖTUS.

Miesto 'adK<'*>;atai Bukaitų dar 
bnojasi.

prieš gatvekarių 
Koiii|tanijii turi

\'i.»as ••triulH*lis” tame, kml 
tų pačių žmonių išrinktieji n(- 
stovui valstijos l<*gislutiiron 
kilimnu-t pravedė įstatymą, 
kuris leidžia gubernatoriui 
skirti Statė l'iihlir l'tilities 
komisijom „nu patitiknmus 
žmones. Gį į*tnlymas leidžia 
tai komisijai laužyti kontrak-
I u*. j

Pasirmlo imi. jog už. važi
nėjimo gal vrkariais p::h:an 

•gintų yra kalti patys žmonės.' 
patys piliečiai.

I
I
i
I
ŽUVO AUDROJE TĖVAS IR 

SUKUS.

I.. Vyčių Iii k p, laikys prieš
ine t inį siimrink imą gruodžio 
3 <1., Av. Jurgio jmr. Vyčių 
kambaryj. Visi nariai malonė
site susirinkti. ne* bu* renka
mu valdytu kitiems motam*.

A. B.

Krank KltMilager, 2742 W. 
23 got., leido pi važi noti auto
mobiliu dviem jauniem vyru
kam. Kiek pi važiavus tiedu 
išsitraukė revolveriu*, auto- 
mobiliaus savininkui liepė iš
lipti ir patys vieni nuvažia
vo.

-1 L". T 1 ■— - ■■ y

PAIEŠKO

Miestu advokatai nukaitė 
darbuojasi su tikslu sugrąžin
ti miestui 3r. už. važinėjimu 
gatvekarinis. •• Injunetion” 
gauti nejmvykii. Visa viltis 
įlaliar padedama iiugšėiausio- 
jv valstijos teisimi nu*pren<li- 
me.

Pasirodo, jog miestui nevy
ksta kovoti 
kompaniją,
gabius advokatus. Kompanijos 
pusėj<* stovi Slide Public l'li- 
lities komisija.

Pastarąją komisiją yni pas 
kyręs gulu*!mitoriu* l.owden.

Mieste prieš tą komi.*i ją pa 
kilimai protestai. Guliernat” 
riui Lo'vden tie protestai ir 
žmonių n'-pa-itcnl.iniiimi la
imi neparankų*. \ ■* ji nori 
būt kandidatu Į šąlu* pinti 
.entus. Taiu tikslui būtinai 
reikalinga Chicago* piliečiu 
arama.

Praeitų šeštadienį 
metu Micliignn ežere žuvo žu
vininkas Hichard Miteli ir jo 
sūnų* ('baries. Jiedu gyveno 
vakaruose nuo Gary.

Jų valtį su tinklais ir 4<M> 
<varų žuvų rž.ero vilnys išne
šė į Michigan City |>akraščius. 
Valtie* stvininkai pražuvę.

audros

Per savnitę. pasilutigusių 
lapkričio 30. Cldengok* mm 
inflm-nzo* mirė lik |H*nki 
žinom-. Pcrniui tuo pačiu lai
kotarpiu buvo mirę net 14^

4

. . . , . .. ttaulluukio kxUno «• m*.
I ll/.simąstęs. lH*t pilims (ų arminio. Turtų lakai rvarbų r*l-

LIETUVIŠKOS GAIDOS.
I. Kmhiur* ai.K-ų «rkr.orl, H

ku>wNa
XI — fl _ 8 S*n» lenkta!. X. : no-Mral

1 r*‘",uu -

Yr^ 4 Aoktų 1‘mlrinyM. nul J«n»« ym II
•e UertVitUkM ė«al.r4

<*. , att OU». . rt U. **ku * Biy •n.»r*-ų Iri* i*ų taktu u m vi turų ir t t I
h - , .i. j •: *v in«» u 'ji-.' X .. k liktai |4 •

t FAataikH MiiEiktii aMla. |h tarimą l*>ano ..................................... ..............
lt IStikl^* dMMk.kM *.ir* i ........ .........
T lotyaų h«barw .......... .. ................

PurduaiiH vahuiA t'.anWK *i«»jamaa tn«šiaa< M y f tau a a. |«u: lavatMA 
ttaa x .»«* «*• >ta tuuohaj

V. IiICKUS Musical Instruments.
10306 Michigan, Are., Chicago.
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| Dr. A. K. RUTKAUSKAS

TvlafoBM McKlnlay IH4 
OYDO n soti A* IJGA* 
tU7 Routh neulerard
Klupu W. garrAa
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