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GREY APLEIDŽIA AMERI 
KĄ

Kuro
Netari jis čia jokio sv?rbaus 

darbo.

Prancūzija blokuoja taiką 
Pabaltijoje

Prancūzija paremia rusus reakcijonierius '
PERTRAUKE KONPEREN 

CUĄ ESTAI SU BOL 
8EVIKAI8

■ s ■
IjDNIMkNAS. gr. IX — |h*- 

|*eėnje iš Stm-kbolino praneša
ma. jog ertai su tadšrvikais 
pertrankė k<ipfev>*nciją. veda
mą Ikųtati*.

Bolševikų atstovai pnimtač, 
jog «b< kni-kurią aplinkybių 
jw* pertraukia kouferra« iją li
gi paskutinių dienų šio mėne
sio. ,

EITAI NELEIDŽIA OROA
VIZUOTI RUSŲ ARMUĄ.

Panaikinami Angliniai 
Suvaržymai Chicagoje

Wasliington. gr. IX 
eijnliai pa-k«ll>t:t. 
spivijnlis Anelijo 

xiri ~n«fas t.n*x.
i .-ipleidžia

į 1>ri«ij;di- pntiicšiiiuis npiv 
|lni |M-krlltl:i iš priekis Angli- 
i j»e and*i*ad«»s.

Amlttisiebirtu- i Suv.
s • Valstijas nikeliniu tuo iih-Iii. 

> Wil*otut* 
apkeliavo sali taikos siitnrtiv- 
rriknle. I*n.«ktii prorėlenta* 
susirgo ir ligšinl nelitivu pro
gų* Anglijo* amlia*a«kiniii 
imlimti pmcidmtui savo vai 
diško įgaliojimo.

- (»fi- 
jog lieto- 
:ind;ira>lo

t rurn 
Wa*b- 

llUIIM*.

Copenhafen, Danija, gr. IX 
—Itn.sijn* liolšrviką vablžios 

'atstovas Litvino v dar yra ėia. 
Aną dieną jis, }M*iiuitūlodama 
Ibiuij<* \mšingumu. ėmė ir 
ĮHisiuntė per |M*tą bolševikų 

įtaiku* |*n*iąlymą ėia Amrri- 
;ko*, Anglijos. Pnmrazijn* ir 
'Italija* |wtsiimtiniams.
! Danijos \-yriau*)'bė teeiaiis 
.pnntajr laišku* sulaikė ir tuo* 
sugrąžino atgal Litvinovui.

| Danija nenori, ka<i bolševi
kai savo tikslam* naiaiotn-i 
jo* pušta ir siųstą talkininką 
||M-iuntiniani* pa*iąlynra«, ko- 
tkių talkininkai nenori matyti, 
j N<**cnai Maskvoje bolševikų 
sovietai turėjo kongresą. Nu
tarta dar kartą, ir tai jau de
šimtą kartą. |M-iųlrti talkinin
kam- taiką. •________________ ______

| To kongreso nuspermlimo DARYTA STREIKUOJANT 
.... kopiją pasiąsta utvmovui. <«i

“T"*“ ‘"'T*"“ ►>’ 

|M*inntininm*.
i Tis’-iau* ir šim> kartu nepa-, 
vyko žygi*. I’o šito IJtvinov 
tnrbut. iškdiau- Dorpatan.

Be to grūmoja jie ir Kijevui.

Washiiųtoa, gr. IX— Pigti- 
'lentas U'ilraaa* kuro admi 
;>is1ra"'itau* Gartieklo •‘••♦is-jriu- v...
narinių imtrirtmo ir IU"jaUs||M,j n|r4Uj 
jn vieton laikinai |«skyri* pr- ingtouą. ‘iškeliauja ji 
nerali p-ležitikoliii direktorių! 
Iliiic*. šita* du tai r turi du <> ; 
fisiL

(iarfield *ako-i |«a-itraukęs j 
iš ažiiuaiuu* vi«i'»s i«st**|. j«.-( _
nenutinką* *u |UiiK i|Miis. >ulig 
kurių vyriatisyb*' iinsidnilutvo1 
pclmigti augleka*m streiką.

(iarfield yra to* namamtė*. 
jog ateityje publika Im* |«ri-1 
versta nnArti brangiau už ang
lui. Nes jei angiekaaiani* Im* 
didinama užmokestis tuoinel 
ir kasikių komp.mij'is n<-n|*>i- 
Iciata neto*.

ATIDAROMOS KRAUTU 
VES IR DIRBTUVES

I m-I -i**k'*- anglių pu m sa
vaitė- a-lių- par diiuai ('lii«T.- 
gojv |*a-il»;*igiii -.1 ateinančiu 

' |*irmndieniu ryluuėm.
\|*i,- tai nranrila ofirijaliai. 
Krautuvė* ir dirlUmė- ha- 

latidanto- n*»nimk— savu va- 
|lali<ia-. Ta- pali<**’iii didžiuliu- 
Imsiu* ir visit* ofisu*.

B*-t tų suvaržymų |iaiinikiiii- 
mn- |«ilirėia tikini viršuj** f«-

tarnavimo kompanija*. ty. kai
ri - pri-ta1«* kraut uvėru-. *liriv 
t ii vėlu- ir bu-tam- reikalingos 
šiie-o*. šilumos ir -pėk"*.

t ii visi*- kito- dirbtuvė* ir 
vietos. kalti** nėra būtinai n*i- 
kaling*** ir pri *uli nuo turėji
mo anglių. bu- lolian* varva
mo* tuo. kad tetari- užtektinai 
anglių.

I> iigioin* pranešama,
jog už -avnitė- laiku gal |*- 
-k iltiniai suvaržymai l»ii< im
tut įtinti.

Airijos Klausimas S. V.
TENKA VISIEMS VOKU 

KŲ KARES LAIVŲ

i

Londonas, gr. IX—Pastaro
mis d'ietmnii* ta*IŠ4-\Ąm išnau- 
j*» uždrožė UnMį smūgį pit 
th-nikiuo i 
sparnui. Ilgio n|Mc 44U1 my. 
I'ų frontu DotiikiiHi amiija

,atmušta algai |**r kokia* 4<i 
jm.'lių.

Iš Maksvo* ofirijaliai pra
nešima. ,i«»g ta- to užduoti* De- 

;*iikimii sinugiu tatlševikai |uiė- 
, u*ę unratų Valiu.

Bolžerikai atmnžti Caririne.
Iš nukaro š«mr šalimai* t’nri- •

ciiH. iM*lševikai ntmnšti. Jie kurio vyriausyln* nutoriznuja- 
tenai IMIK-Šr dideliu* nuartu- lim ,Ur riraeriu* mrtu* k<ui- 
liuą Ibaiu kartokai tai|*|*at tn,|inoti cukrau* |*n*lukriją 
Mtnmir. raudenno«tu.- atgal. I ir kainą.

Butu* iiH'jau* paniurta* žr- 
!*Mtiiąjaiii kongreso luitui.

i
kopijų |m siųsi a Utvinovui. Gi

SENATAS PATVIRTINO 
CUKRŲ KONTROLIUO 

T! EILIŲ.

DIDELI NUOSTOLIAI PA

ANGLEKA8IAMS

Italijai tenka Austrijos arrno
tu.

RHVKLIK gr. B.-Pranra- 
zų armijos generolą.- Hrtivar 
imsiųlė Kst«itujo* vyriausybei 
leisti savo žemėje jsirorgani- 
zuoti gen. Yndemėa armiją. 
Taippal pasiąlė Ici-ti Ertouijo- 
je ton anuijon untbilizuot i bu
vusiu* nesenai pulk. Avaiovo- 
Bermondt» kareivius.

I I 
!
I 

|

Waahin<ton, gr. IX—Vakar 
semitas pravalė bilią, sulig | 

I

stnmir. rat*tanuo«ius atgal.
Pr tiniainr fnattr daugiau ! 

sin kovoja raita rija, šita am. 
jo* <iali* šiaiHiir ten užAi«.*«: 

Gen. E»ti var rakė, jog nauja svarbesnę vietą už | stati n i likus, 
rusų armija taitiuni reikalinga 
.šaauj** |N*krlti ofra-yvą nri *5 
Petrogradą.

liet pmneštH. jog tirt unijų* 
vyrinti.-yta'' griežtai ntmvtė 
luo* |ta*iųl.viiius.

Paryžius, gr. IX
čiau-ioji taiko- k^mG-n-neijo- 
taryto |<n*kutiuėj -avo -• -’»j'»i 
nu-prendė nirir-niaoriu* vo 
kiškų* ir nii-lni karė* laint- 
Iindaiinti Ijcnkijni. .laposimi 
jai. Port liudijai. Graikijai ir 
Rumunijai. Kiekvienai tai. |ta- 
ve-ta p* keli* laivu*.

Termų* pirm atidarim«i tni- 
kininkai tuo- laivus nugink- 

nr- 
■* reikn- 
annota* 

Gi pati vyriausybė, vuldy-lir kitus «laiktu- gab**- |*irk1i 
>• a f* • >> ••

Nukentč o vyriausybė, darbi 
mukai ir kiti.

A ngš-
REIKALAUJAMA PRIPA

ŽINTI AIRIJOS RES 
PUBLIKA

Eeikr.laujama. kadir turėta 
įvykti kart

W m * m ma Xnauda ui . ogemis

lt; tintame froute siaučia 
smnrki žiema. Tad knip Ih-i.L 
kitai, taip lailševiką iiifanti-ri-. 
,ui nnaib'jusi rugėiui*. šitas 
pavartoja ir stojant utaain. 

PRANCŪZAI SULAIKO TAI liet šalčių mrtu t<4ie pėeti- 
; niūkų susikirtimai retai |m*i- 
| taiko, šiandie daugiausia ten 

PahaRijai gnunaja bolževikai. veikia nrtilerija. dažniaaaia 
------------- išatvuoti autoettohiliai.

Sihrriokai turi <laug artile-

K< PABALTU OJE

Berne, gr. IX — Federali* 
Aveiearijn* -usirinkima* šalie* 
prrzidratu išrinko l>r. (tšanep- nqnisakoma.

Waahia<tea,’gr. IX—Nutio- 
jnal Cual A**ociation vibšiain- 
Įkai pranašė, jog ungleka*iii 
streiku tiH-in padui via noo-l>e 
tių «laugiiiu 'liMmrlrjonn <lol.

Palva streikininkai iš to jk; 
nešė nuo-tidių apie <št» milijo
ną dolierią vienai* uždarbiai*. Ino* ir nepalik.- jtni-e n<-i

Kasyklų <>|M«ratoriai turėjo;Madą. I’nskui to- šaly 
jaj»ie JO milijonų «lol. nmetelių.1 linga- tiem* laivam- i

pianui šalie* ge|ežink> !in-. ne- Anglijus i* Pranciiziju-. 
teko apie 3H milijonų ikilė/roi.• Anglija laikys visą vokišką 

I 
!

Gi kaip <lal**liu* nuostoliu*- 
i|Mti«-*«* visa šalis i: ’• •*•***•4. 
kairi** dėl štoko* anglių kentė
jo ir kenčia. a|iie tai kol ka* 

Ir grvū'-iau-iai

knrės laivą išrengi mą. gi liuli
4. jn Austrijos luitų anuota*. 

(Imbuitti žinoti. ką lenkai 
veik* sn kari-- laivai*.).

Washin<toa. gr. 13. Iš Ai
ri j«»- |uireitui klišių žinių. I’ra- 
sidėjn ten |**r*ekiojimai .tiriu. 
M«*ė -inn fetamrią ••rgn^mri- 
j«'s vn«lų katrų* stoti už Airi 
jo* n<*priklnii*oniylic, 

i Anglijus valdžia -iiiinu ta«»- 
vmitis ir ktmveikiatt- burini- 
išveža Anglijur.

Kii'Hi»*1 ten veikia*! Ilgšiui 
neginlė daiktai, ėia kuitgn-- 
*o airių prieteliai ir Airijos n<-

Reika- 
n»-i 
|«-

llf- 

E. I

turėt*'*

** pi Mot t a. Jis ulini* daharti nrt žinoma. Ne* to ne-
• 'nio prezidento Ador vietą. igaliup apskaityti.
i _________________________________________________________________________

PA ** Aut rija* gyventojai slip- 
riai ntsis|*iria |»rirš komuniz
mą. kuomet |*avojus sumažėja.:

R ti katinėli tuojau maistai Aiundta hmlaajaofiea guveik*-'

DORPATAN, gr. S (*u* lin-
ta).'—Taikinti** «u boiševikaM^rijo*. apie vieną aniw4ą kas 
estam- nrlebtžia talkinini-ui. 
ypač Pranrti z i j*, katra darbuo
jasi už atgal tinimą senobim-s 
Rusijos, buvusiose pirm k^ė* 
jo* ribose. Taip brat atrinka, 
jei Prancūzija pa remia Yude- 
niro veikimą ir nori, kad *u- 
truškipta ta šiaurvakarinė ar
mija butą atgaivinta toj pnčioj

’ Estonijoj.
Praneuzija visgi nieko nesa

lta, knd estai veda konferraei- 
ją armisticijo* klau-iiiM*. Ar- 
misticija nėra taika.

Prrmrtarnm bolševiką
viri kinui. " •

Estai tok imi stoviu didžiai 
m patenkinti, kaip lygiai m |«a 
lenkinti ir bolševikai tarti** ' 
mi* tik apie vb-ną n.inistirijn.

Nėra jokia |ia*lapti*. jog n.i- 
literiniu žvilg*ąiu Estonija nė
ra per tane «1ipn. 1‘r'eš nuo': • 
tiu* bnlšriikų armijos spaudi- > 
hių c lai. rn*i. atlaikytų keb*tą 
nh’-ne-ij. Gi paskui l utų drug 
yiH n

’ ai jog
'•ik*i ull • • rw»lil?Lo< 1

šimtas kareivių. Dėl tokio ar- 
motų skaitliaus ne visos jos 
vartojaiiM*.

PranrAaiua. jog tarpe Drni- 
nik'i ir gvorgenu respuldik*** 

|išunuju juuiu nuMtikiai. Pana- 
jkojama, jog abi pusi ar 

. i nesutaikius angiai.

| Eitai Hipnai laitai.
I Bo'ševikai savo smarkių

tik

a- 
taką iM*ĮM*rtraukia prieš ertu* 
visu frontu. pradėjo* Suomijos 
užlaja ir įtaigu* Narva, nuot 
o linijai, o estų vyriausybės rra- 
te Šimo.

Žiaurų* mūšiai seka išilgai 
Kuvoriirn — Fedornvka- Va- 
mhurg finui «. |h-t visur ertai 
atmušu tad-cviku*.

Gi iš Mn*kvos pranešama. 
’>»*.* Narvos fronte seka *nu.t 
ką* loiisoMf.* ledso-l ik411* teti
ki n«*tai«vią.

Jiv sutrauk* skaitlingų kuriuo 
tmne prie^ Pnhaitjją ir užplų 
\i*a« viešpatija*. Tuomet m-

niuiujiiin iir« guitiio* 

jik'ėia ir grinuja lunsbrueką.' 
Ką gi atneš rylojus?

TunjUM reikaliagM maiztu.
•‘IM tą ir «H kitą priežas

čių Austrijos gyvratojanip y-į 
ra Veikalinrn* ttmjnu* nulis J! rtdandų. 
tas. Talkininkų pareiga |ialai-Į 
kyli gyva kiekvieną at-kirią 
fantą.

“Me* šiandie mokame tri*- 
I dešimt į kainą už viską, ką tik 
i|M*rkame. Mes šiandie nieko 
• neturime, (ii jei dar ką ir tu- 
;rimr. tai sulig [m<taryto- tai 
ko, -utartic- -.-ame priver-li 
atiduoti talkini-:kam-.

•*Ai eisiu ir apie visą (misą 
musų Šalies stovį pran«*šiii nu- 
gšriausiąjai talkininkų tary
bai ir reikalausiu kuo veikiau
sio* pagelta*-.
“.iuo atsakomybė* už knn* 

mes neat«i<akoine. Ik-t me* tu
ri na* gyventi.*’

Reikalingas kreditas
Tdian* kanrliaj* pareiškė, 

jog Aurtrij< »s i yriau** <*-, r»-i- 
••RuMaėa knll»a*i apie boiše- kalingas kreditas. Už prisiųstą 

vikiznm javojų. Ar gnlinm nmistą ir kitokiu teikiamą j*n 
duoti ta* n t kokį pnlitikinę var- gell*ą austrai tuojau* negali 
*ą lirai.*, katrie dėl imi* užmokėti. Nes neturi iiko.
kyla despemtim-n revoliuri- Talkininkai turi palaukti ša- 

jjaa ? Ih** sustiprėjimo.

Paryžių, gr. 13. — Austri
jos respuIJikos kanciieri- 
Kari Rranrr atkeliavo Pary
žiun. Jis ėia kreipsis augš- 
ėiąusiun taiko* kontenmcijo* 
tarytam, kad talkininkai kuo 
veikiausia duotą logelluj Au
strijos gyventojam*, kuriem* 
grūmoja neišvengiina* baitas 
ir šalti*.
“Aušinta būtinai turi gau

ti talkininkų pr.gelhą. kad ap- 
*i*auguti hado ir rabankruti- 
jimo,** sakė kanrlieri* A * so
čia ted Prese atstovui. paaiš
kindama*. -kokiai* tikslai* ji*' 
ntkeliavę* čionai.
“Kūdikių mirtingu ii m- Au

strijoje,** mkė Ilenner. “padi- 
•lėjo ligi GH'nuoš. Pačioje Vie- 
nnoje namų apšildymu- yra 
retenyl*'*. 
viralu.
angli* 
vienai 
skinama šeši svarai

Tu* |sit yra ir *u 
Vyriausyliė |»adalinn 
gyventojam*. Kiekvie- 
šeimynai per savaite 

anglių.

B. V. PERKA MILŽINItKA 
ANGLUOS ORLAIVĮ.

Londonas, gr. IX — ()r.> 
ministeri- |Mi-kell**-. jog Ang
liju* milžiniškų orlaivį 
nupirko Suv. Val-tijų vyriau- 
«yla*. Orlaivi* iš Anglijo* j 

i Ameriką *kri* ateinttntj lie]**- 
iih-im—į. Bus valdoma* ameri
konų orlaiviniakų.

Manomo, jog -keršai Atlnn- 
tik« kelionę tn- orlaivi* atliks

H-3H yru didumu kaip ll-.'U. 
Turi prakiš inžinu- ir daug 
> i-okių |«tgerinimų.

Atarėjo

ANGLIJA TURI TIKRŲ 
NIŲ APIE ŽUDYMUS 

ŽYDŲ UKRAINOJ

EI

Lordorra, gr. IX Angli
jo* vyrian-yl** gavusi putvir- 
tiiuinėių žinių apie *k«*rdyne. 
žydą Ukrainoj. Žydu* ten žti- 
«lę gen. Ib-nikino kazokai *u 
bitais kareiviui*.

Apie tn |MirlnnM-ntr firnncš.. 
vyriansyhės aM«tvn« ll>>nnr 
Ijiw.

ANGLIJA NACIJONALI 
ZUOS GYDYTOJUS

priklausomyliė* šalininkui pa
kėlė kluii-imą pri|M7.inti Airi
jai nepriklniisymyl* 
la:ija pri|*a/.inti n<-žiūrint
ta. kml su Anglija larėtą 
kilti ir katė.

Vnknr llliiiui- valstijų* 
stovas kougn—--. U'illiam
Mmmc. imlavė k<»ngn-iii kili 
-nlig kuriu k«»ngr«*sa- 
|Ki-kirti ii|mih>|^M
jin- n*-piibliki* ėiii |tn-iunfini 
ir kotiMiliu*.

Nežinia kaip k«»ngn-.-a- at*i- 
neš i tą biliu. !b*t jei biliu ,iri- 
iiutą. lai reikštą Airiju* n**- 
|Hil»liku» pri|mžinimą.

Biliu- p:i\«--tn* komitetui 
Ir kaip *iandi(« ta* kongiv*u 
komitetą- atlik- išklan*inėji- 
mii-. )mklnu*y* argumentą to 
I .liatt- klna-ime. ty. ir |n»ėią 
ririų tauto* -tuvį aptar-.

Šimaite tad Wn-liing1unan 
-iivužiiiojit visa eilė Airi jie ša
lį.liuku. Jie visi |iake|* navo 
l..d-ą. knd kungn-a- |«gnli:in* 
t.iriu -a«u galutiną ži*lj: ar 
Siiv. Valstijų- veikia tikrai tei- 
-vIm'-s prinri|n«i*. ar lai* prin- 

Prezidentu* rJ—ds- ‘ 'Imo* prisidengiu.

ATSISTATYDINO PADE 
REW8KI

Nes lenkuose platinasi 
socijalisnsas.

Paryžiui, gr. IX Iš Varša- 
Vi»- < m atkeliavo artin . Pa ta- 
.••>*ki«* draugai. Pranešė, jog 
Padeiensl:i r‘/.igiuivo i- prem- 
,* 11 • t - . I .......... ...................
k* jo n 7 i •ma vi mą |*nt.i-i ih*. 
l’nd*rrv*ki" draugai LuFanu 
jj išmiujo užiMili j»r 
'-irtą ir malanti nsuj, kata 
i.< ių. liet ji* nesutik".

Svarbiausia prieiui-t* i
*i»latyditiiiiw«, tai *i:nrk»i. «» 
• .jali' tą nlstovų seiiie* v> iki- 
••«•* | ri«š jį. iš t«* I 'ad* n*s -ki 
įsvnk*, jog sahje -: ..*r,..ri- 
•iigriiinis plnlina-i *<»-i’jil'-z 

'i i * ir l«*|e| jam mgdi hut 
•. ė *«. v y riniisy ••ės pi trsat.*. j*

, t*i * pat )•> :r<Uė..ui* >.u< 
\ aršiivrjr įvyko **«*ijali*tų

|dem«Huc|racija. Nrsta dalelėm** 
'rnnlėinis pi,rn-ai: •'Malin l’n* 
d'Ti’ -ki.” S*s-ijali*ių buiiai 
Itn-km ap-iautė ruinu . kur 
gyvei.<» l*n*l«-rev-ki. ir šių. a p 
švil,*-.

i Paskui i'orijalintni mėgino 
- ii'iii-u*»ti pri»» prezidento pi|. 
L*j<*>k|(l i-ezideiirijo*. !*«•» *oik»

Li . *■• . ’• • •♦ j«rpiytgė > ai lietui* p 
i”g*s»o žnionių *»•* ld»mn»*. 

••«' lu atsitik**!.-* Padvrer *• 
• vzignavo ir ii vai ’i'.fcit m

’j j* reikran ė ; sav,« viejta;.
Bristol. Sakoma, iškeliausiąs ■

SENATORIAI KALTINA 
KITI KITU8

Wa«hinft4Hi. gr. IX- i'žva-^ 
vnkar pirmu kartu šitoj ***nn- 

ijuj Imvo pri-iminta tai-, 
k«»* -utarfie- klnu-ima-. T
•; .|.<' V;i v f--tH gėlo

l:«*!iu klausime.
Itepiiblikoiuii -»-!inljXini 

Ve, .04 taikos sutarti* yra jau 
**intm-i” ir jn salė* jodinti 
»:! j»-. rdeiita- su ža»!ė*»i -av.» 
-tso-i * iliu prnmėiiuu. Kad »u- 

Įtarti* n-*huv„ nitifikiadn už 
tni kulti <1 ■mokintai, sakė jie.

liet demokratai -ennbiriai 
tnojau* atkirto, knd ••Hartį 
prrldoškę n,, jie. l*-t r*pnbli- 
korau.

Vi-gi nt-in«d<> keli senato
riui, kairi, imtarė mesti šalin 
p.irtiji iiu- iiž.-ivarinėjiniti- ir 
n. -'imti tikrai* reikalai*.

■

♦

Londonas, gr. 1.’’ Vytimi 
syhė turi sumanymą nacijuna- 
lir.nnti visu* šalie* gydytoju*, k 
Gydytojų uilaikyma- tuomet n 
priklausytą nių, vyrMrtMgrte* tį 
t*ip- kaip Landi* prikSuso jis Šveicarijon ir uisiimmą* 
annijo- ir laivyno ofirieriai. mm ika.

GRUODŽIO 13 191? M

Chicago. — Gra^ urm. 
bjutif. šalta; ateinančią nakti 
temperatūra *ogryi z«-miau *' 
rytoj tajppat gražu* or* 
šalta.

I
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IBM W. Mth M.. IlOnoto.
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PRENI MERATOS KAINA: 
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Pu-ei Mėty ..,

M V. VALST.
Mi-tam- ...............
Vu-si .Meti; ....

Vri-tiune-mta n ' ■ 
kaa ik.itioni mm u«air 
nuu Nauji; Milų,
adresu via. oi a reik a |-rl»iųiU ir mum 
adresas. I'inicai geriausia siųsti lAper- 
kant kraMMe nr cxpreae “Moncy <>r- 
dar" ariu įdedant pimpus | rc-sis- 
truot# Imška.

“Draugas” Publishing Co. 
1800 W.46thSt. Chicato, IU.
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Siuntimas Pinigų | Lietuvą ir Puda 

vinejimas Lietuvos .Valstijos 
' Pašto Markių.

Va

SS

LR. LB.kitaip sakant, pelnytų 70 mi
lijonų dolierių. Galima spėti, 
kad kabyklų savininkai sam
dys agitatorius, jei galės iš 
pačių darbininkų tarpo, kad 
tik uiiglokiisiu* j tr i kalbintų 
neklausyti vadų ir toliau. Kuo 
tankiau darbininkai neklau
sys vadų, tuo daugiau laimės 
kapitalistai.

Aitame streike buvo vienas 
ir visai liūdnas dalykas. Dar
bininkų Departamento Sekn*- 
torius Frank Wil*on buvo jmv- 
žadėję- darbininkams pridėti 
31 nuošimtį, darlidaviai buvo 
(uižadėję pridėti 21 nuošimtį, 
o (taškui prisėjo grįžti prie 14 
nuošimčių. Grįžimo pri«*žastis 
yni aiški. Pakėlus- mokestį an- 
glrkndants 21 arba 31 nuo
šimčiu, hutų atsėjo pabranginti 
anglis. Kuto ailniini-tnitoriu* 
Garfii-li| tam p::-i prie-i no, pre
zidentą- V\**nlr«»vv Wilson 
piiįmžin<* jam tic.-ą. Darlst 
sekreturin* l'rank \\ iI-••»» ža
da n**t del1*; at-i'iikyti mm 
vietos.

Nežiūrint viso- prirža-rių 
svarlms visgi reikia pripažin
ti. kad allgsčmu-ioje Amerikos 
valdžioje šiuo atveju nebuvo 
-n-iklaii-ylito. Ar neicikėj,, p. 

11*. \\'ilsoinii -usižinoti su p. 
tiaifieldu prieš padarysinu! 
zumiiėin- prižadą? Vienijant į 
rą sykį loki- valdžios 
kiaušyinas guli praeiti laimiu- 
gai.l’i t reikia tupinti-, kml j< 

[daugiau nebūtų. Toki uugšto- 
[ '.yriau b.-s ii*-sūri klausymą i
pa-itaiko tada, kada dalykai 
yni laimi sii-ipainioj*;. Jeigu 
'ka> mintytų, kml daluir du r 
bininkų reikalų apgynimus ei
na lengvai ir viriem* supran
tamai. tni butų klaida, „ ka* 

jdaro klaidą, tas gauna k**ntė- 
[li jo> vaisius arlut (tasekmes. 
j .1. Is xvis itiisileis<iiinias mm 
131 ir 21 nuošimčio iki 14
• nuošiniėio suprato, kml an- 
gh'Uisių reikabii yra puvo- 
vujuje. ir kad dnlmr reikia

l'tmli lą uždarbio padauginimą 
kurį, galt gauti jau šian-

• dii-n ir įiealH-jotiniai. *• neuž- 
-i-pirti ant dalelių reikalavi
mų. kuriuos galima pralošti 
vi-ai. I.«'wis’o tat pasielgimas 
hino protinga-, ir darbininkai.

Ilieiib'-ju, par**m- -nvii vadą.
• ________________

A

I

UTSlIsl-

l'»

Oficijali* Lietuvių Eksekuty-' mos ant pinigų, ls*l jas 
vio Komiteto Pranešima*.

Ims 
na-gulima vartoti siuntimui 

minių ir užrub* žinių laiškų ir 
kitokių rimitiniu.

Visos galhno* pastangos bus 
daromos apsaugoti siuntimą 
ir užtikrinti išmokėjimą pini
gų ypatoins, kuriom* markės 
ir paliudijimai bus siunčiami, 
vienok nei Tautos Fonikas, nei 

I Lietuvos NepriguliuylM*s Fon
dus neapriims jmtyn (K*rsiųsti 
jokius pinigus m*i marges, nei 
jie u|Kiims priimti kokius 
nor- <l**|»ozi!ii-. pinigus nr 
niurk**.*, kud juos (uilaikyti 
siuntėjui ur sitim-iuinum. Vi
sas persiuntimą-* ir visi susi- 
nešimai bu* daromi |>učių 
žmonių, kurie nusipirko mnr- 

l k<*s.
Lietuvių visuomenė. Ameri

koje. yra |>rn.:<>nia kuouoliau- 
siu imrernti šį užmanymą ir 
pilnai juomi pasinaudoti, kuo- 

jini bu* atnešta dviguba nauda. 
Viena. |>aranin ir |iaše||m savo 
giiiiiiiėms. o antra. ]uigi*llm 

i*'Lieluvo* Valstijai sukelti uniu 
laiku šiek tiek pinigų. Visi 
pinigai sukelti |ier šį vajų bus 

1 |uinaiidoti Lietuvos Valstijo- 
ir kariuomenės reikalams, ftc- 
šiašdešimtas nuošimtis bu* 

_„... tuoj (HTsiųsta- per kurjerę į 
ir neužtik-' Kauną, o likusieji bu* sūnau- 

plasti \*aal«i-/i4k<Aliglekasių sąjungų vadai 
hidiauajiolyje grmelžio lo d. 
laimėjo 14 nuošimčių pri«*do 
prie uždarbių. Tuomi galima 
pasidžiaugti. Jie laimėj,, dar 
ir pri<*dą, kad tamtikm komi 
sijn ne vėliau kaip į <lu niėiie 
siu ištirs aliglekasių reika
lus ir (Mikei* jiem- užmokestį, 
jei bUs galima.

Nors ta komi i.ia žadu |»ir- 
TUr iU^fi įlalvkus ir pa.-ielg- 
ti. kaip tas ištyrimas partnlv-, 
liet ji negali panaikinti j,m 
]>ri]uižinto pridri-ko. „ gali du 
jaikelti jį. Tai taip gi nauda.

Nauda yra ir (a. knd žino 
nėms nereikės branginu mokė
ti iiž anglis, šitas dalyku- y 
jiutingni svarbu neturtingiem* 
žmonėm-. jM-rkantiem- migli ' 
|m» vieną tuną arba ir nmi.-ai-.' 
Didžturčiai papra-iai peika-' 
anglių va-aro- laiku visiems 
m., m*- turi kur krauti pirk 
ta* anglis. Jiem- nerupi ang
lių |uibrnngim.*t- žiemos me
tu. Tik vargšam- į-i-aimlžiti 
s'vjii* ma/Jio-c nameliuose, ar
ba ir tų namelių -aviniukams, 
neturintiem- vietos -audė 
liam-, priseina pirkti anglis |h< 
keletą kių tų žieino- nie! o. Tai 
jiem* labai gerai iš jo, kad 
l*rezidcntas W il-ona- i-akė ii 
unglekasiai pritarė, idant aug 
lys liepa bra ng I ų šią žiemą.
Jiiii ir taip j«»„ |ierpils iuan/e- 
lirs dalmr negu buvo pereita 
v a-ai u.
• Streiku- juu buvo aišnuktn- 
pradžiuje lapkričio m< m--io. 
bet darbininkai atšaukimo ne 
juiklau-ė. Tą jie -nniauiugni 
padare. Vyriniisyl*- kaltine 
i.nglckasin vadu- iiž s||-eik« 
pradžią, aiigleka-iai parodė, 
kad jie m-liaiijn -tn-iko. noi- 
vadai liepe paliauti. Tokiu Im
liu anglekasiai p:i*ekming:au 
-iai apgynė savo vadu*.

liet dar tebelieka baimė, 
knd anglekasiai n'*paklail-y- 
vadu ir šiuo žygiu. Tai Imtų 
jau klaida darbininkam- ii 
dideli- laiiie įima- kasvklų 
av itiinkam-. Dabar suvinili 

I .ii m tm i teį-. s pabranginti 
augti-, o turi priedermę (mal
dinti 'lurbininkų jcdiuj 14 mm 
šilučių. Tie nuošimčiui sudaru 

I1J Ijii tiilH**.

:ijrJ«n. tai kasyklų -avminką 
Jok.' •• • "’e. te ih re

Ar Nepabrangs 
Anglys?

Ibi nemalonu- at-itikiinai 
[vyk-ta. lllinojau- valstijoje 
[keliose žymio-e vietose angle- 
k.*i-i;«i negrįžta darlatn. nors 
Indija na | Kilyje latve sutarta 

Įgri'ti. Kuro Administratorius 

Ura* Gnrfield atsisako nuo 
savu vielų-.

Hitas antrasi- atsitikima* 
daugeliui išrodo geistina*, 
fe Garfieldn- padalė, kad 
aiiglekasimiis pridėta tik lt 
nuošimčių vietoje 31. kaip jie 
lik-jusi, i|- kaip buvo žadėjęs 
į. I-’. \\ ilson. Nežiūrint vi*ų 
P ro Gttrfieldu iiii<>|m*|iiu jvy- 
kilsiu karė- laiku, mes ne*irtl- 
P’ti.iipe j,, ,-i-menim. Tegu miii 
ut-i-akytu. Ilei jisai atsisaką* 
vien dėlto. ka<l žadama žmo
nėm- migli- .pabranginti šio* 
z.i< mos metu. Ta* pabrangini
mu- skaudžiai užgauna visus 
įimžaturi-iii*.

Klnusiijia, kas kaltas už pn- 
branginut.' laikraščiai spėja, 
kad Garfielda* kaltinąs ūžta 
tai Nii vieny tų Valstijų
ri.ill.si I*;, kam ji jierduilg 
-ileidu-i angleka-iatn.s. 
deja -udanti komisijų i 
žmonių: 
ka.-yklų 
valdžios 
dar ii‘‘pa1»rangin„ anglių, liet 
ji Imi tei-i- pad.tiigiriti angle- 
kasiam- algas, nors ntseitų 
pabranginti anglis, GaiTicldas

i-

lt

VV- 
nu- 

Ji ža* 
š trijų 

mtglekusių atstovo, 
.-aviniukų atstovo ir 
atstovu. Ta komisija

Pu«iremiant ant nutarimų ir 
užgyrimų abiejų Tarybų ir 
ant pienų, priimtų bendrame 
posėdyje Tautos Fondo ir Lie
tuvos Neprigulniybės Fondo, 
lapkričio 26, 1919, ir sutartyje 
su Lietuvos ValstijoM Finansi
ne Misija į Suvienytas Valsti
jas per jos teisintai įgaliotų 
narį, kun. Jonų Eilių, pardu- 
vinėjimas Lietuvos Valstijos 
Pusto Markių yni pavietas 
kontrolėn Tautos l*'oii<l«» ir 
Lietuvos Neprigubiiyla’j, Fon
do lygiomis dalimis. Abudu 
Fondai turi teisę įgalioti nuo 
savęs įvairias Lietuvių orga
nizacijų- j .alsia viiiet i šias niar-( 
ko*. Lietuvių Ekzi-kutyvi* Ko
mitetus kontroliuos jmrdavinė- 
jimų tiktai jicr tarpininkvstę 
fondų.
\‘ieša- |NtnbiviiiėjimMs pra- 

sid. ju gruodžio lo. 1919. ir tę-. 
sis iki kovo JI, 192U. Iatikas 
galės Imti (mkeistas sutartyje 
sil fondais.

Markė* bu- pardavinėjamos 
vi-ur viena preke— vieuns auk
sina* už 25 centus. .

Kadangi siuntimas pinigų į| 
Lietuvų yrn šiuo tarpu grv-. 
nai sjiekulntyvis i_______
rintus, o norinčių duoti greitų doti, po Vahlzios 
piniginę jiagellui -*avo giini-'kariuomenėn n ikalums. 
nėms ir pažįstamiems yra la
imi daug, tai lietuvių Ekz<*- <*ijų. 
kutyvis Komitetas, kui|io tei-iTautos Fondo, p. K. Krušins- 
siotas atstovus Lietuvos Vals-'kn. 45S (irand St., Brooklyn. 
tyla-s Ann*rikoje, ir abudu N.
Fondai, sutinkant ir užtvirii-. vo- . _
nnnt Lietuvos Valstijos Finan-1 |»-lę F. Jurgvlitdę, 
sinei Misijai. įst jos teisiotai St.. Xew York, N. Y 
įgaliotą narį. kun. J. Žilių, nu-’ smulkmenos ir nutpdyiuai bus 
statė, kad šios markės jiasių-* pilnai paskelbti per abudn 
stos į Lietuvą reg^strmdtiosi- Fondu musų spatnloje. šie pa- 
laiškuo.M* kartu su tam tikrais skelbimai bus ofieijaliai ir pil- 
paliudijimais, išduotais per' niausiąs pasitikėjimas jais 
Fomlus laike pirkimo markių, vrn prašmims nuo visų <ie! la
bus išmainomos Liettivos ]>aš- 
tose ant Lietuviškų pinigų. 1š- 
nmiuymo vertė bus pilna, t. 
y. už kiekvienų auksiną nuir- 
kių bu- išmokama pilnas auk
sinas pinigais. Markės |m-

<leidžiant pilnesnių infurnia- 
kreipkitės į sekretorių

Ym nrlnt į sekretorę Lietu- 
Neprigulliiybės Fondo. 

:’A»7 W. :knli
\ įsos

i
i -

pri-| niausiu.*

Im; Liiduvu-.
Liet. Fkzekulyvo Komitetas 
(Liet. Atstovylą* Amerikoje)

M. J. Vaikas, Pirm.
B. F. Mastaaakas

sių-tos į Lietuvą Im* tinkamų Nary* ir Pirm. Amerikos 
imkvitavojimų nebus mainu-1 Lietuvių Tarybos.

I dalis negrįžtų tlarban, tai 
streikuojanėių kasyklų savi
ninkai kreiptųsi prie minėto
sios trijų asmenų komisijos, 
kad (utdcngtų nuostolius. Jei 
kumisjja a į išimtų (atdengti, 
(ai ji turėtų arba sumažinti 
aliglekasių užmokestį. ariat 
Išbranginti anglis. Jeigu ko
misija nuo-tolins (atdengti ne-

imkeltų nnglekasiaiiis algas 
ii išdėstytų ,|M> ant anglių kai-

teisę (tadidinti daria; užino- 
kestį tik tiek, kiek tat galinta 
p;*dary t i nepabranginant ang
lių.

Nežinia ar pi<*zi'i<*nta* (inr-, 
ficblu atsisakymų priims, ne- 
z.iiiia ar minėtoji komisija |ia-' 
Ii nesirupį* apsaugoti šalį nuo 
anglių pabtangiiiio, lodei ga-1 
lime būti Ih* Imimės.

Ik*t parėjo žinių, kad dvi- aprimtų, tai navininkai putya 
dešimt tukstunčių anglekarių 
lllinojau* valstijoje nenori' 
klausyti viišaičių nutarimu ir nūs. Tadu ^tisiilarylų nelygyla*
nenori grįžti darlrnn. Ką kiti: užmokesčio lllinojau* ir kitų 
vadina dbleliu dnrbininkn lai- valstijų nngleka-iaiii-. Iš to 
idėjiniu, tą jie vadina praloši- žiltų darbininkų vi**nyla*, o 
mu. Tokios šnekos labiausiai,kasyklų savininkai ilžiangtų- 
ginlėtis Karione. Kincaid’e. 
Jolm-on Citv. Coiihterville.
Stoninglon. Vnlier ir (’edar tarimas tikrai įvyko daugu- 
Point’e. N«*|mtenkintų angle- 
kn-iii -kaičius -itdar,, niaž*iaug 
ketvirtą dalį visų lllinojaus 
valstijos anglekasių ir apie 
dvidešimtą dalį visų minkštų
jų kasyklų darbininkų. e

Ateitis sunku i*j**ti. Imt IIli
nojaus val*tijos nnglekasių va
lia- p. Farringtun sako: “Ti 
kiinės. ka<l lllinojatis vytai 
grįž darban. Lei-ti jiems širvi- 
kiloti kuuiitet kitu vaisi, ka.-vk• • 
lu* dirbu, tai butų vis vien, 
ką prikalti lllinojaus angle- 
ka.-ius prie kryžių.*’

Suprantama, kad tokių tiu
ly kų reikia saugoti- kaip ug- 
uies.

.1* i*’u 1 Iltie*i.'tti ;in*.'leka- iu

I
' si. ne* vienybėje yra galyb*-.

Kas sutarta tni sutaria. Kit-

ma halsų. tmlcl visi lllinojau* 
unglekasiai turi tų sutarimų 
1 m gerbt i ir liauti atskirą strei
kų.

TIK PO SVEMOIŲ VAAIUOS 
VVASHINGTONAN

Prieš maisto |ni lira ilgimą
-tinkat,, kovoti ir miesto tory. 
Ih>- sveikumo komitetą-. Pn-- 
kiita atstovybė Uashingto- 
nan. Atstovybė kreipsi.- tie- 
i,,— •• m n .... 11.„1,,,. .eiUg neilgi, ii js<i< mui.iii-

kongn—o Veikti prieš 
gintų

Iki
kelia

jmbran
pragyvenimo.

:it-tov vbė t\ usbinntonar

Ariu lietuvių itaridarimavi
mui, L. Kaud. Kryžiaus rėmėjų 
Kalėdinis Fondas aup* Atsi* 
randa ir dauginu lietuviškų ko
lonijų, kurios savo “ųuotas” 
jau prisiuntė, štai jMTvitą sa
vaitę jau gavome nuo šių lietu 
viškų kolonijų: 
. No. (’liicago, III.. HazIetim, 
Pa., Plyiuoufh. Pa. ir Brad- 
<lork. Pa. Pastaroji kolonija 
žada tolinu (insidarhooti dau
giau.

BueiHis Aires lietuviui ir-gi 
neatsiliko. Jie gyvrmiaiui toli 
Pietinėje Amerikoj;*, išgirdę 
musų dedamas iiastangas su- 
šelp>mui Lieluvo.- -varguolių, 
(įricidėjo* prisiusilami 1<> »lol. 
vardu kun. švagždžio.

Vėl naudas Nai—«

Iš miesto Tours. Pram*uzijo- 
jr. gauta štai kokis laiškas:

IJctuviM Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų oraan. Amerikoje:

pMKidrąMiiU šiandie valdau savu 
myline) <lr.iurą šilą maldo* gruma 
tą l.icIuvtM Riiudoiiąjam Kryžiui 
Amerikoje rašyti. Mes rūmai r-an- 
tieji Kiigmiiieji skaitėm jimą iš A- 
nierik** mums primuKlą laikražtj 
"GantSM** ir matėm, kokius mivl:;- 
širdinifUK darbu* jus musą bro
liams brangioje tėvynėje, kur* ii 
gralio kebai, suteikėte ir kad jums, 
taip kaip ir muina. džiaugsmo aša
ros per veidui* riedėja. Mes. ju 
draugliroliai. «iaug kančią iiki-nl* -; 
jotui per tą ilgą kartį laiką. Dulmr. 
pripur.itim* Atighims musą tėvynė* 
tH-priklausoinylę. esam*- nuo pran
cūzą tauto* iš fronto k<tnt|4iuijo> 
iiliui*uoli ir rimuo j T«sim : utrau- 
kti, nuu kur mm j'trvišlię paaitin- 
riaiiii busime. Skaudu mums, kad 
mes m-gjtiėjoine ten gyventi tam 
džiaugsmiiigiim pri*ikėluoe mušti 
brangios lėvyne-, ia-t link-:ua yrn 
girdeli, kad ir jus. mi-li <lr«iugbn>- 
liui. savo M*ttosiox tėvynės dar ne- 
užmiišute.

To-k-l ai ju-.ii;i«*li mus draug- 
1*r«4iai. vardan savo draugą, uuil- 
dauju ir aut musų ėiouui esančiųjų 
tu-laisvių atsiminti, kud ir m*-* dar 
šioj iH-lai-vėje eaantirji jūsų bro
lišką širdį ištirti gautum, kaip 
linksmai priimtume kokią dovanė
lę nuo mūsiškių, kurie atlapus jū
rių gv vcna. Ar nr didis džiaug
smas butų, kad mes į tėviškę par-1 
keliavę, nuo miiluitrdingų darbą, 
kuriuos mums musų liteliai anapus 
jūrių gv-veliantieji išrodė, pa pa-a 
kot galėtum.

M<*s esant čamai 44 vyrai ir koks 
butų džiaugsmas, kad mes patirti 
guutum,' kad šita musų gromata 

prie musų drnugbmliiĮ Amerikoje 
iškiausitnų raalų.

Mnlihuju Raudonojo Kryžiaus 
šitą niaito praiušimą Hdausyti ir. 
jei galima, atsiliepti.

Nu augštu panriiiniiiiti

Jona% Htįilhrii.

Nėra alvcjoiH-a. knd uteiras! - . - ;
mu*) l.n» tukli), kuri!) iuIiuu.r®’ »»•>“»*•»- u

UhIA t,.ik. —muo* |™lin<-- mokyk-

yųunu—f—ų——
. . ‘ T ' • • •

Artina*! Kalėdos — nųaite dovanu ””
mirikite savųjų — Lictnvoja — jaa kalina, ypač taikrai&ami 
seniai i ten atdara* —
L Užraukite jiems dienraštį “DRAUG4. ”

Metami už .................................................................. MM
Pusei matų ..................................................................

2. Graži ir laitai Kalėdoms tinkama dovana — maldaknyge — 
**Ramybė Jums.’*
Minkštasis morocco apd. auksuoto tuo
Nkurvles* h(m1.
Audeklo apd..........................................................................A00
Gružių |<uwikriėiių su linkėjimais, kiti M maldele 
S lt j H* r M imt liti 11
1(1 su persrantmiu •«••••••..#.BBk
KK) sn persiimtimu..................................... ...
Kita rųšis paveikslėlių didesnių :r gružes: ių 
1 s:t (irisiiintimų 7c.
10 m: pririunlimų ............................................................ 30c.
10*J mi prisuinlinių..............................................................$2.00

Mažesniems u;’.<ikymam.* galima siųsti kraaott ženklelius.
H. v “DRAUGAS" PUBLISHING C0.
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Pirk Musų 

Apielinkė* 

Krautuvėj

* rasitikėt’ao* 
Šviesos Aprodymui 
Kalėdų Eglaitėms.

S. >xia>Mins bilda* a;<r<d> O K.fl>iti 
r.'ųlniti * t:<l <-!<klru. N»pu«llk.-U nl>1 
i.-mui-h;. i.''i,trtr KIiojm yri Vi. tea, 

k'irii*.- K.-'I;' ... kaii.I puiilikvtinni 
..‘Įrt.iio's t.;ir.-d> imli švIi-ikmi. uto-lur 
i.ndi.il i'iyiuu kiton kokliu, dora

Duokite Elektros Dovanai
l'nailrinkil.- <

Kirk Irti
Hlci-trlc
Eli-trti-
E'i-trO-
Eiectrlc
Kln-trtc

Commonvvealth Ediaon 
Electric Shops 

7? Attomr HfrcH f
N» Park^de Alr. 3127 IsMtati Hh4 

i<«». «Ut*u««* A*i. <?33 ltru«J«»ay

dnlykt;:

■ ToMtm
Iruti*
Orllln
l*«rc'>U.l>-ri>
IVusiicr* 
•'iinucrs

VALSTIEČIŲ DKLEGACI 
JA KAUKE.

Spalio 9-tą. šiandien, atvyko 
valstiečių delegacija į Kaunu: 
Juozas Vailionis išMizerų kai
mo, ls*i|ia!ingio valsčiaus ir 
Jonas Tadaraviėius iš Puns
ko. kai|»o įgaliotiniai Lietuvių 
seimelio, atsibuvusio spalių 5 
dienų laudijuose. Jie įdavė 
Lietuve- Valdžiai ir Santarvės 
atstovams rezoliucijas.

Rezoliucijose nusiskundžia:
I) Kųd okupuotuose lx*n- 

Lų kraštuose negalima vesti 
mokyklų, kad Neinu lietuvio*

gailestingumo širdy'* teiks gio- 
kių tokių |iaše||»ų tiems musų 
buvusiems ilgus metus iielais- 
vėje broliams. Jeigu kas norė
tų pasiųsti kų tokio lietus var
guoliams, lai savo aukų pri
siunčia Centran, įžymėda
ma*. kad tai vi«*u Prancūzijoje 
esantiems musų broliams lietu
viams auka.

Centrus |iusisteng> nupirkti 
tinkamus dalykus .ir persiųsti
jiems.

Atskaito*.
Netrukus išlciciiuc išlaidų 

atskaitas. kurias pasiųsime 
kiekvieimm L. R. K. rėmėjų 
skyriui. Daugumas žingeidavo 
jas gauti. Im-i Centras laukė, 
kol drabužius bu.' galima išsių
sti. Dabar tus dariau* jau atlik
tas.

J. Tumasonis.
L. I* K. K

4. s • (> ra i«l <M«
\

• tų atstovų tarpininką ir iul- 
’kų. apreiškė:

“fti yra pirmutinė Lietuvos 
delegacija, kuri šiais reikalais 
ir šiais Nusiskundimais yas 
mane atsilanko. Kaitų ai «•- 

' mi gavęs jau gana daug pana-. 
šių (Misiskundimų. Visus juos 
esini ]N>rsiuntęs į Londoną ir 
lį Paryžių. Juu tūlas laikas, 
kaip kš rūpinuosi, kad butų 
sutverta komisija, kuri šiuos 
skumbi* ištirtų. Projektuoja
ma. kad ta komisija ausidėtų 

j iš: 2 Angių. 2 Prancūzų, 2 Lie- 

Įtuvių ir 2 lx*nkų. Turėkite 
kantrybės, mes (Ntsirupinsimc, 
kad jūsų (lakrančiuose neimtu
mei c skriamlžiami. Tikiuosi, 
kad už visus ]H*aeižengūnttd 
la*nkų kaltininkus galėsime 
(tatraukti prie personali* atsa
kui nvl s-s.”

1. tlHm.

|

h>s yra u z* Ia ryt o s, u mokiniai 
išskluidy t i.

2) Kati prnkilnesniiib ir žy
mesnius Lietuvius Lenkui įt
ręštuoju ir |>ertAt' Lietuviui 
turi (Nilikti suvu u kės ir l>ėg- 
ti už demarkacijos linijos.

o) Jankai verčia Lirtuvius 
rašytis kud stojus už Ismkijų 
ir verčia juos dėti pinigus ir* 
aukoti daiktus lx*nkų iškiD 
mėnib ir agitacijai.

4. Lenkams nesimpatizuo- 
jančius ĮHTsekiuja, daru (ms 
juos kratas, atima tūrių.

5. L'tikai skelbia užimtoje 
Li<*liivoj<* iii*J>iliz«ciją jauni
nto nuo 19 iki 25 melų.

Ii. L nkų kareiviai ir jų >u- 
orguuizuoti (mrtizunai (tercinų 
demarkacijos liniją, užpuola 
artiuiUj, so*iz.ius piešdami ir 
grulniniui. (Miškui vėl slepiasi 
nž Ii ui jus.

< >bmc! V ar*l. politinis ang 
Iii iit-1uvn . per meile, kaiis*

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. *4 Dran
gą” atstovauja p. J. MARGE
LIS, 5U Myrtle atr.

Pa* jį galite “Draugą” už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
j jį pajieškojimun ir pagarsi
nimu*. Galite gauti ir knygų.

šiuumi atšaukiame įgalioji- 
jius kokiam nors kitam Gran- 
ds Rapids, Mieli. “Draugo” 
agentai.

K a |Ni- jį i.- G rauti llapid--; 
lietuvių užsini»« “Draugą”, 
tam ji* duiriu dovanų “Drau- 
• ** 1*fii**t 1 t'iii

t
2

i.ndi.il


PRANEŠIMAS!

s*

Kapitonas J. J. Binkis su

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

hnlynins kas im ar nors vie
na* būva teisingas. Av. Bene- 
liktm •pasirodė jo mirusioji 

sesuo Scholastika nereiknlnii- 
laina (lageltais, u prnnešditnm, 
kad kyla j daugi). Rusijos ge
nerolui Ragratijonui 1812* m. 
pnrirodė* žuvęs jo draugas ge
nerolą* ll<»sti»pč*in ir į m* įsakė 
esąs pragare. IL-t tokią lil-rai 
prirodytu atsitikimų yra įnikti 
mala.

Klausimas 4. Žmonėms pa- 
.‘itniko naktimis klaidžiot. Jie 
tvirtina, kad juos vadžiojo 
pikta dvasia arba kokis numi
rėli*.

P. K. BRUCHAS
Jubilicrinc Krautuve

3321 S. Halsted St Chicago
Mum) krniilvv- jr.i p»ipi|<l» i.«. n tnji m i.w* pi ><l<. tav-ru ■!■ 1 I\.i1<<* i 

■lovuuų. Tiiutri.i tiupltk-Mi dman.iM ut.i •* t<it-s ipumi ki>uiuv<j Ii 
bukli uitlkiintl. I.. <1 i" inplil:->t . r« it . t <v..r i. i.il.ni .i r.mn >
mų k.i. m At«i!.,nl:iiiMi m . .u'ikbn- u. r. n< di.iii. > Ir i. -uic.i 
t 'in.iviiu i

I MMnk iiim.i*- *

Ita InuiliHuiu iitMta.
I a Mikliu. nuUairiu.

I ji ik rodei ta. h-nHnR«dta.
I įrangai tai u, Albumu ir lt.

rnimiMi: iini.ru iiomis.
' krantui,'- atl.lnryui koltui
i knra ir ncil.'m.nt- IM kal.SIti. 

I*ulk>i» kabule.li- t i i. m* 
ittluil.

CER1AUSĮ AEJUMhTAl.
Vi>i arguinenbii pH'anlyj 

kuriuos išdirb.ėjiH galėtų pn<- 
tatvti ir prirod'li apie >avo 
produktus mbiiin n<>i puse 
t ii|> iiaiiilingi ir veri kaip tie 
laiškai kuri** ateina iš visų 
daliu pusiiilio. Je* lai yra ge
riau-i argumentui nes jie pa- 
rialo kokia vertė iiv produk
tai turi tarpe žmonių, pa-kai- 
tykil ką- .-ako šitas žmogus: 
“l-apkr. 2, 1JH9 Brnrken. Pen
iui. Aš ir mnno kaimynai tu
rime prijNižinti kad Triner’s 
Aiueriran Elivir ir Bitter \\'i- 
nevra vienas iš geriausių vai
sių. Ji< duoda greita paleng
vinimu visuose vidurių ligo
se. .los. |{omann-ki.*’ — 
“1-npkr. 4. Suart z Croek. 
Mieli. Triner’s American Eli- 
xi’s of 
riatisias 
šeimvnn 
ka.“’

Jiisų vaistininkas tari 
.-torke ir dėl tave-. Jeigu 
šalti arba kosti (eirpiknlaiik 
Triner’s Coiith Sslative! —
-losejib Triner Compnny. 
43 S. Asblnnd Avė., (’biengo. 
III. (Apirr.)

K. \. R.

Atsakymu. Aito,* visos (Mi
stikos vra pramanytos. Zaionė.- 
kaltinu piktą <|vnsių uz savo 
klaidžiojimų delta, kati pilys 
ivsiipiiinta. knip gulėja klai
džioti žinomoji* vietoji*. Tie 
įmonės pripratę vaiki’io’i 
dienomis. Nakties tamsoj** to.-- 
(Mh-ii* violos visai kitr.ip iš
risiu. Naktyje žmogus, yjaič 
rammno netekęs, laimi smal
kiai atsimena kaikurino-* daik
tus. Jam rodosi, kad ji< juos 
mato, ir jis eina prie jų ar
tyn. Ilgai lavinant ir atsimi- 
*iima« susilpnėja. Tada maty
tasis daigias, tarsi, išnyksta. 
Tą (i.ijutęs žmogus s|M*ja. Imk 
kas ž:n kas jį klaidina. Mok
slininkai senai žino 1n žmo
gaus y(»atylw*. kad smarki 
mint :< slegianti smegenis gal- 
v ;je. tam pačiam žmogui iš
rodo lyg daigias matoma? aki
mis Ta ypatylk* turi ir vanlą: 
minčių tibjeklyvacija. Ligoje 
ir girtylk'-je ji būva užvis sinnri 
kiaušiu. Girtiems nulosi. Imk • 
jie velnią mato. Kartais ir ne
girto žmogaus nusigandusi 
mintis parodo velnio išvaiz- 

Idą. Tikrasis velnias niekuo
met žmonių neklaidina vaikš- 
riojime. Ia*t takai dažnai klai
dina ajisėjime ir tai dienos 
metu tokiu bildu.* knd pa- 
gimdo blogai daryli. Velniui 
nėra naudos iš žmogau? klai
džiojimų (Mi laukus: jis naudo
jasi mus nuialėmė-mis.

(Pabaiga bus).
Kun. P. Būtys.

Gerbiami Šėrininkai Metropolitan Stati B nkos
Siuonn pranešame, kad barsime susiimk mą ber doje, Decembcr, (Giua- 

džio) 17 diena, 1919 7 vai. vakare M. Mcldaro Sveti, r.i'į. 2242-44 W. 23rd 
placc Chicago, III.

Susirinkimo tikslas yra šėr.ninkai kur.ec’ar yra ncužs’mokėjc uz. Šerus, galėsite 
' užsimokėti viršminėtam susirinkime. bp Godone.

Metropolitcm Statė Bank

KALĖDOMS

Jau Nebetoli šv. Kalėdos

ii*p«i yru paturi atu. a* von- 
iuhhm daurumo* llaturtų tcnrir trr* 
Uja konc«rtl*« ir aurStin rakamo* 
diioMina kaipo cerlauM* kun<-ertm 
padaryta Suvim/toea Valmijo** • 
'■■•-rlku Mr* pallm* ja* tmrupm- 
«<i*Mo arba temo Xp&o
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PEARL QUEEN 
KONCERTINOS IApie vaidinimus.

Klausimas 1. — Ar tiesa, 
kad piktos dvasios vaidinasi, 
j mum rodydamos katinu arba n- 
vino pavidalu? Daug tokiu 
daigių esu girdėjęs Lietuvoje. 
Alūno dėdė pasakodavo, kad 
jam vakare einant )mt mi*ką* 
pasigirdo didelis 
kui pakilo audra 
nyko »* akių.

nigų neatsikasi— mirė* ir pi
nigai ilgus metus išbuvo žemė
je. žmonės nukirto medį, pa
likdami kelmų ir pinigus po 
juo. Bepūvant kelmui ėmė* nak
tį eiti šviesa. Tų išvydęs kitas 
žmogus ėmė* kasti ir ntnfilo 
( iiiigų. Iš to kilo šneka, knd 
užkastieji pinigai dega. Bei 
daug syk pasitaiko kelmams 
puti, daug syk žmonės mato 
šviesą einant iš žemės, daug 
syk ten kasa ir nieko neranda 

paša- delta, kml ne pinigai dega, 
kos ajne velnių (msirodymus o (mvantis ožuolo kelmas švie- 
nvino, meitėlio, katino arba 
žvė*ries pavidalu lieveik vi-a- 
dn būva klaidomis. Retai los 
klaidos kyla iš gryno melo, 
tankiai jm-aka *u-id:iro iš bai
mės, didėslamn pa-kni iš žme- 

8- nių jpručio jierpasakoti girdė
tus atsitikimus su pagrąžini
mais. Pusgirtis žmogus užva
žiuoja ant akmens ir apvirsta. 
Iš to kyla |»nsaka. kad velnią-- 
apvertė*. Iš girtyliės laimi tan
kiai velniai nulosi akyse įvai
rių įvairiausiai* pavidalais. 
Kartais jie išrodo lyg bitė*, 
kartais lyg avinai, kurtais lyg 
žmonės su ragais. Tamiatos dė
dė jausdamas audrų prisiar
tinant buvo truputį jbugęs. 
Jei girioje tuomet subliuvo 
laukinis ožys, tai dė-dei galė
jo pasirodyti lyg avino bliovi
mas. Besimainant šešėliams gi^ 
rioje apvvakariu prieš lietų ir I 
beieškant, iš kur buvo Miovi- 
ma*» gulėjo ir šešėliai išrodv- į

*

avinas, jok
it avtnns iš- ’

K. A. K.

čia. Pasakų apie Imidykles. 
suiigojnnėias žmonių užkastuo
sius pinigus yni nelietuviška. 
Ji j mus žemę parėjo iš Uk
rainos. Jau tūkstantiu melų, 
kaip Kijavo žmonės yra krik- 
šėiimys. l’rieš tai plati to 
miesto ajdelinkė visa buvo 
stabmeldžių gyvenama. Jie ti
kėjo. buk ėsųs baugios išvaiz
dos naminis dievas, kuris sau
goja užkastų turtų visaip gu
rdindamas nori nei us tų turtų 
paimti. Ištiesi) daug kartų j- 
miiriose vietose tajio rasta 
i’uiug užkastų senovė* pinigų 
ir nei kokia baidyklė* nesirodė* 
atkasantiems. Lygia dalimi y- 
ra praman.vta žmonių pasaka 
apie grįžimų pinigų j žemę. 
Kuomet dviesia iškasa pini
gus ir vienas juos pavagia 
nuo kito, tuomet sako prigau
tajam, buk jie sugrįžo j žemę.

Kl&nsimaa 3. Rako, kad 
miktimis vaidiuMsi nabašnin- 
ko paveikslas, jei tas žmogus 
yra nesava mirtimi persisky- 

r žmogus luuuidęš'pinigas de?r'*< >u Siuo o tapęs

gaut, negali jų iškasti, nes be- nušautas, a r ha pats save nitsi- 
y kasant jam rodosi visokios bai- žudęa

dyklosf Jeigu taip, tai kas jai “ * “
tokios yrn! Ar tai tiesa, knd 
atkasti pinigai atgal pareina 

į j žemę? Jei taip, tai kns juo*
partraukiu

*

įf
ti aviną. Ny lodant šešėliam* 
jis, .žinoma, turėjo išnykti.

KlanKuras 2. Ar tiesa, kad

*

K. A. R. I

’ Ataakym&s. Pinigai žemėje 
nedega. Tečiaus paraka apie 
jų degimą atsirado iš vieno, 
ar keleto, tikrų atsitikimų. Iš 
pūvančių kelmų knrtaiF nak
tyje eina lialsgana šviesa. Tą 

; gali kiekviena* išbandyti paė- 
ps 

lan.sian e šilta
mo 
už- 

ki$<I

męs ąžuolo galia lėlių, supudi 
juos ir pftdi

taime 
nė*s 1

L<>

«

ejęn
1 m rv

pi h
I

Senovė** i 
ro p
> IHC

JN

mg 
iliir

K

H A. R.

Atsakymai. Kur įvyksta ne
laimė sakysime, savažudystė, 
žmogžudystė, arba ūma nedo
rėlio mirtis, ten gyvieji na
miškiai būva neramus ir laimi 
baimingi. Iš neramumo ir bai
mės jiems daug ko pasirodo 
akyse, nors ištikrųjų nieko 
nė-%. Dievas, žinoma, gali lei- 
.'ti nabašninkams, kad pasi
rodytų, liet tat būva labai re
tai, kaip ir visi stebuklai. To- 
kis stebuklingas nabašninkų 
apsireiškimas visai nepriklau
so nno jų mirties staigumo, o 
nuo jų išganymo reikalo. Daž- 

ji. (įrašo juos geibi . 
Du arbn gomn <jai- 
elių tukManM1) pa.«n- 
plt*

t

**•

sūriai 
maldai 
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L. L. SARGŲ RASTINĖS 
PRANEŠIMAS.

1Pranešu visiems L.
Sargi) burinius, kud. susižino
jau su snvo artimiausiomis ko
lonijoms. sutarta rengti pra
kalbų maršrutų L. L. Sargu ir 
(laramos reikalais.
. Kalbėtojai bus Lietuvos ka
reivių uniformom*, arba jau 
Lietuvos kareiviai.

Ta i-gi, kurie nemano važiuo
ti j Lietuvą, tiems bus gera 
proga pumatvti kokia Lietu
vos kareivių uniforma.

Taippat tos kolonijos, kurio-, 
ne dar nėra L. U Sargų, kad 
rengtų prakalbas ir prirengtų 
sudaryti L. L. Sargų liurt Ij.

Kreiptlainiet paminėkit, ko
kiose dienose galėtumėt suren- 

Įgti prakalbas, kad galėtumėm 

(atsakyti tikrų laikų ir išankato 
žinotumėm kur a(Mtiėmę, kur 
ne.

Visokiais reikalais kreipki
te* į I*. L. Sargų rnšt. vedėjų

J. K. Miliui. *
4ii8 Graud St., 

Brooklyn, N. V.
P. 8. Pirkit Lietuvos Pašto 

ženklelius; pas nms galima 
ganti.

• I

MOTERYS RAGINAMOS 
KOVON PRIEŠ BRAN 

GENYRę

“Fair prire 
mininkas. majoras 
siu o komitetai! ji 
moteris ir daliur r 
moteris pakelti k 

. pnbrangimn maistoI i ‘Y

komiteto pir-
Kprague, 
taė dvi
IDfl

ų pneJ

Bitter Kine tai g<*- 
vaistaa. Visa 
jj vartoja. .Jos.

iiiini

M1VO 

turi

PATVIRTINTOS F1LMOS.
l'aliiolk' l*n*-Keiir*i 
l*a*Hei«l<> -itMH. KrttliuatooUu- 

krlM- Krfpu Ir \i-tlai-
k «*l.i tena n* l*MUat>ii.

‘V7INGS Of The MORNING’ 
U ilHam F'nmnm 

Q rrehij)

yra ifitrre^inKna tr 
ImMihm ypačiai Mn-

< tVm. Fox

M|1*r p.*nrlkulim 
unitu*. P.irniiii.'* 
m» -I, Klallyttil kaipo Kariau
sią*. Uiilvaa sudutta i^aelbAtujua iru- 
misai mi <nt<>i>u*. Kili lofa'j.ii yni la
imi k«-'I Ir verti klekvl.n.in pa
matyti.

“ER8TWHILE SU8AN“
........................t ouMmci ItlniM-y

*< K«-ii1iirt —

paveikslu*
lt. atari pirm etini 

lAli-ldn pu 
Mt.i«

paimti*

yra nri-nut .a«tal
HVn pa. 

t ardu *Voldl«*r» 
yru )u antrur 

l>ra*Jual u laiku

i

I

^23—SS
D

F. P. BRAOCHUUS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
IM W. Mourur. C'or. Clar< 

liauni IW7. TH. CrMral 19d 
CHKAOO. IUJVOU

Aito*
F<-ru«. 
veikalą 
••f l'urtunr-*
V Jadfli* 
k uolin i ni-k'irlo tiii'inaa vl**n."p kai. i 
lodavo kltrip <1.*ry4av«,> tlnlykn* 
at*it>nka n<-kuriu> M- dabai- 1'i-nti ■>'!- 
irnljo* kur motin* IrHkydnvo už tur- 
Mltė*. Futano* ivi'iucijo nuo na- 
minia dorini | kob-Flja. ri U i<-n 
paakul k;ih> l ii kutivia nekrvtoriua | 
•i jmakui kainu Gulo rnatonnu* i>ati. 
Ainme veikale ConaUUM* lilnney ti
krai parodo *.ivo ribumui ir veria 
kiekvienam pamatyti. "Knrtahlle Hu
nai!" yra viena* l* veria uolu veika
lu r n-’ra ulo'jonc* kad Ji* tur/a 
dideli ftanlaakimn.

“LOŠT MONEY“
..................................Madlainr Tra*rr«. 

(Wm. Fu» — i Keellų) 
• 1

Itramntltkn luutakn kuri yra to-rnlo 
perai atloMa. Ancl.i* neteki* |>lnln- I 
BU l>tt nplt t.d n- - ii. * tavu dukteriai | 
kuri tiki kad t--v:«* turi deimonii- 
ner maitina Sent h Afrikoj. Ant »alo 1 
v laka* lAein* IvtrAu ir Ji* netik |>*ta L 
jkllmrta') varini* bet dar Ir aavo du- 
kuri įklampina

Nadia Ine Truver* labai realiai Jin ■” 
drarnatlMca role ntloda. 1 
draugijoj yra tinoiim kaipo paveldė
toju aavo tėvo turtu kurie gult |nj 
drifontinėj maino/ t Hlklnui viri vi- 
• I ja dėlto myli ir kuip HHlkrųJtj dn- 
l>kai iirtdn kiiornit jie '-no yru 

npnakyta naapaakuma j ura*)*: *ia- fr 
me

!*<«ntV»no

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S).

1

♦
♦
♦

Si i-i-^i.h, j.jiv. il.slų ir Kpulvitiotų

T<ii<*u|«ln!:kin j<»s n« i 
gėrimų. Turinu atsivėsinti 
skyrių iš.inii.'i.-oi.i- l-iiš! i:x 
įvairių laikraščių.

Turime l'rczidviiit* A.
Ėvirgvaiki'i. T* t* ii Liekei. ii::s tiriu. iš jų jffija.

Čia y “IHJArt.O" ag. iltimi. Gulima čia p.iuti “Drau
gu” ausi pirkti, peluoti j jj iHt-ztimiiiiinų ir darbų. Turime 
t;iipf.;ii knygų n ii.nl.lnkię uit). I'niiutm* atsilankyti.

Morgan Street Chicago

'O

»■

LIETUVIŲ DARBI XINKŲ SĄ 
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
viriui*. Turime įvairių besvtFi'ritumčii) 

ir K E «TEAM <». Turime kraaoa 
ir kitus nikalu* iitinkam. Turime

patrikai*.

“THE FEUD“
.................................................. T.an

<Wm. Fot — C R<*-1lų

I Altaa |m>v< įkala* |<rįrodo dideli 
Utlklna tarpe dv< jų kaimy nu |*l> 

tuo: . Tiui n-apki-titlma* vieni kitu “ 
vra |>'>idii'>datnn« nu.rvlen.ai karto* 
kilni Kūninei aulUnoma kad vtcncai 
Arlmynaa aunu* MniyH J ni-a|>krn* 
riaanoa >-• tmyr. « .lukteri, taip anai- 
kuria ta aeapikant.a uctila k d »lr- gS 

- t - I * ■ k. _H
tna riirtoa
Bu | raka

Itl
*J1

£
ų*

kurt'
kin 1 
k«tM 
rn k

NA tirt | 
uplltania 
4 nuo ta
» Bt'l »»1A<

Pinigus Lietuvon
GALIMA SIŲSTI.

LIETUVIŲ PREKYBOS B-V E išmoka Lietuvoje
100 Auksinų už $5.00

* i. y. 20 auks'n'ų už k.ekvieną dcJe j

Mes cf-amc po valdžics kontrole ir krucija. Per unt mis gvarantuojamas. 

Peraiani’’*” lūs Palis Koclrolhcs'ts.
m*- ■■ Mes šduosrmc Tamstai ce«q kuri Tamsta paritui pats kiškų Į Letj ą. Su 

tuo čekiu L etuvoje gius pini u.. § s buc'ns vi ? gre čaus s ir te sing ausis. N eks 
mii H P nČ u HctJalčl sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl pei/unli o. :iysk tc ček u aib. Monry Od.-ru pi
ne- ■■ duoik mi aiški an!r?ša to kam nor te kad p.n i Judu 1 etuvoje išmokt ti. tn.i;>g 

pat į ui.'nok savo ašku ant ra ša. Už pcrriunLmą nieko nereikia extra mokėt'. Už 
■J kiekvieną dolieri kuri mums prisiusite mes pas tįsime Lietuvon 20 auksinų.

Lietuviu Prekybos bendrove
R >om 505 B

šį 120 Tremont St., - Boston, Mas
W.W.W.W.W.V.W.,.W.V.W.V-”

iini.ru


NAKTIS IZOLIUOTAME
4L

F
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Siųskit Pinigus Lietuvon 
--------------------------  Savo gentinis ir------------------------- -  

Padarykit Linksmas Kalėdas 
Suteikdami jiems savo pinipškų paramą.

KAPITALAS
$200,000

PERVIR IS
$25,C00

/>

Mii-ų Idini.. 
kurį galite 
kaina. Li**l

Paranl:

J« ->i:i n J i.i i 
v. .M M

I

z

— Stipru:, —

I

S iug~o.s Bankas

LKIVERSAL SI ATE BANK
3252 Soiuii Halsted Street Chicago, IUinois

v\i^iM'< s 1.. ii.,, m............ .. H.i :■ p<> i><«ių. rtaminko
lt Sulr.l. V.ik..I.vi bu,, lt rjto lU- 30 V k-lf’ -

■U

&

i

>

uiii:iiiini!!»i::Tiin!i!iiui::!ttmniii:unui;!i!iiiifi!H’;n:mtiui:i!i!ii:mi»iiuni»im:

PINIGUS LIETUVON)

SIMF1£X UMVISuAl

JAU VĖL SIUNČIAM
Dabar Ša nčiam Tiktai Vienas Markes.

Pirm in*'.i! -ių-ite • p'-ntim- į l.ietuvų pinigų — 

p,i.-ild:r.i ' ;i< p jųjų Lnr-o. .\i* -iiinrimtie pi

m-gii > i-t • :• r. ; iuij. ; pilnai apsakome

kn dien. li.išykil, šmndien:

Po valgiui
Man vnMan tavo skilviui yra EJLTO- J
M1C. PraJnlIna virus narrnsrumii. 
luviriikmimo, o tas raukia. kad rei-

Ma nava apuakorina.

aš

CEFfTRAL MANUFACTDMHi DBTMCT
BANK

A Štate Bank
1112 W. 35tk St. (3WeL j nk m HabteJ) Ar 

Kapitalai ir Pervirš. Baske Tartas Virnaa.
*6000,000.oo

Dr. a VA1TUSH, 0. D.
LIETUVIS AUV SPECIAI4STAS

IMl.-r*. » no «ikių vevn* 
i* t .t> k >m >nk ir. 
• •‘.inv K4t!v<un *kae 
rtėjtr •». atimta*.
«n i* vt.a^tak, a»-rio.t»- 

vmm. ..aat!<lnn>'it ui*lJt*citfi luarAa'iM akių* 
kreivų ak ų ikiutio ir kitų kėi-ittmų. £|«*-
• *>lė r4>«la atktvMrnu | mokyk.vaiku*

akla ir prirenka aki*
totu* Kedtl erti |*m* avrtiiMtaatl h m*k«*ti
• • iv«la«a?

VaUn Ima nuo 11 ryla lkt 7 vnt. %*ftkarv 
n u-* * !<rl I vai. |m« |4vtų 

1553 W. 47th St ir Ashland Av.
Tacs Opmmbeiiiier krautuve.

Tali'f—* llraaerr

*5B0,000,000oo

REIKALAI.
—

A Štate Bank.
yra jau visiems Unomaa. kaipo vienas Ui didžiausiu ir 

stipriausiu banku kloję npelinkėje. čia yra laikomi pinigui Hurtcnytų 
ValaUjų. l‘a*tŲ įlankų. I'sHoto Cnok. Mirėt., t'hlcagoa ir daugybe Cor- 
IHirailiu. liruugysėlu. Kllubų ir TukaUm'ių darbininkų.

Alsino Kinko rra Įtaisytas speeljalls lietuviu skyrius kur galima 
atlikti visokius bankinius reikalus prigymtoje kalboje. Visokie patary- 
mal veltui.

CENTRAL MANUFACT0RIN6 OIRTRICT BANK
A Statė Bank

1112 West 35th St tarpe Morgu ir Racme Gal Ohicago.

Septintų valandą vukurt*. ligoninė* var|**lM garniai nu- 
>kaiiilh«j<i. Durininke tuoj nuėjo prie tiarų ir sutikti dorynitdi- 
kos melų jaunikaiti. Raudoni nkruoniai ir degančio* nkyn aiš
kiai liudiju jo ligos pavojų.

“Noriu matyti perdėtinę,” tarė jis.
I’i-rdėtinė iškviesta ir jaunikaitis, kuri* jau laivo ittsisė- 

’lę>. padavė jai laiškų, prašymų nuo vyriausiu ligoninės gytly- 
K»jo. kati priimtų jaunikaitį jiuguidyti jį isoli imtame skiri ujo, 
uos jis turėjo aiškius ženklus staigių rauplių.

Tumo laiko, apie kurį čia rašau, nebuvo n< viešų ligoninių, 
iiobuvii taip vadinamų “iiiaromimų." Visus ligonius siųsdavo 
į Seserų ligoninę ir tenai visuomet dažiurėdam juos prideran
čiai. Priežastis, dėl kurios ta Seserų ligoninė turėjo izoliuotų 
rauplių skyrių, buvo tu: mieste nebuvo jūreivių ligoninės ir 
valdžia sutarė su seserimis, kad apžiūrėtų jūreivius arlia dėl 
valdžios upėje iM-sidarbuojanėius. Apie dešimtį mėnesių atgal 
pukrleivis užklydo į ii|a* ir susilaikė seklumoje. Apie dešimtį 
jūreivių, visi juodieji, likosi laive, vandt ns pakilimp laukti. 
Jo uis toiuu ii-.-iml, rauplės ii/.pu<dė ir visus suguldė. Kreip
eisi Seserų ligoninėn ir, aulig sutarties, jos priėmė ligonius, 
IMirengė visai atskirus kamluirius, davė slaugytojas tų baisių 
ligų dužiurėti. Keletas žmonių neišlaikė, gi seserų dvasiškai 
d.-žiiir« ii jie mirė šventai ir laimingai. Didžiuma ligonių sugi
jo n iš-iskirstė. Skyrius buvo išrūkytas, išvėdintas ir buvo sau 
dikas p. r lilių laikų. «'ia buvo ligonis, ir netruk'iant laikų pri- 
nio».- jam lovų. Nuveilė i kambarį. !ie|s* jam prisiruošti prie 
karšios vanos.

“Vai'tni man nieko negellH»s.’’ tarė jaunikaitis, “nes 
imi siu šių naktį. Čia tik atėjau su kunigu |Msiiiiatyti.“

“Kunigas negyvi-na ligoninėj,-.“ paaiškiuo Sesuo ilžveiz- 
dėtoja. ••Jis užbaigęs čia savo dūliui nuėjo klelionijoii ir ne- 
grįž iki rytui mišių laikyti. Mes jį pakvie iim- kaip tik jis 

t : .alfis.

“Tuomet Ims jau |»er vėlu,** tarė jaunikaitis. “Aš jau bu
siu negyvas. Aš dar šį vakarų turiu jj Įianuitytu“

“Kodėl, gydytojas nesakė, kad jus esate pavojuje.“ tarė 
Sesuo. “Geriau pasiduok gydymui ir lauk rytojaus!’’

I.i. oiiis subruzdo. ’*Meldžiu įieatidėliot, <> pakviesk kuni
gų. I ziikrinii. kad aš mirsiu šių naktį. Aš n<d <lalmr mirštu, 
nors jus to nežinote.“

Jis nė kiek neišmdė mirtum, tik jojo ei*, imąsis nusteliino 
vienuolę. i>e|Niisaiit josios įsitikriiiiiim. Būdama pati atskirta 
mm kitų. ji. Imu tikru triubuėiu, kalltėjosi su p<*rdėtine ir ska 
lino, kad pa-imitinys kuoveikiatisiai paviestų kunigų - ligoninės 
k:i]sli joną. Perdėti nė gana neimriai sutiko pakviesti kunigų, 
manydmiei. kad klaidingas buvo reikalavimas, teeinąs geriau 
suklysti dėl atsargumo.

Slaugytojai pa-akius. kad jau pakvietė kunigų, jaunikaitis 
labai nudžiugo. Sesuo nuplovė jam kojas, davė vaistų ir lii-įiė 
atsigulti. Jis žiiirėdamas į jų prabilo: .

“Norėjau imsakyti. kodrl aš troškau kunigo. Aš <-sit nuo 
«l\y liko- metų nadaičiu. mane (lasisavino ūkininkas, kuris kas
dien siunčia mane su pienu miestan, šiamlie. kaip ir paprastai, 
atvy kau miestan ir štai kaip matote sergu. Tūli draugai mivo- 

idė mane ,,as gydytojų, o jis man davė laiškų, su kuriuo atėjau 
••ia. Kuomet gydytojas pasak*'* man. jog dikėiai sirgsiu, atsa
kiau jam. knd aš tų žinau, tat pirmiausiai *aš noriu*gauti kti- 

1 iiigų. ‘Gerai.’ tarė jis. ‘iiiihiiimu tavi* tenai, kame gausi kunigų 
ir bus apžiūrėti visi tavo dvariški reikalai. Siunčiu tave Sese
rų ligoninėn.* Džiaugiausi čia eidamas, n<*- aš tikiu į katalikų 
nmkslų. tik bijojau ar ne|ieriigai.**

“Tai tu nesi katalikas!“ pralalo mislelmsi sesuo.
“Ne; nš nepriklausau prie jokio tikėjimo. Žmonės, su ku

riais gyvenu, taipjau neturi jokio tikėjimo. Bei aš noriu pasa
kyti jums i ienų daiktų pirm mirsiant.”

čia s<*siio šypsojo, m s jaunikaitis nors ir degė karščiu, 
vienok nebuvo jame jokio sunkios ligos ž.nikio užvis mažinu 
mirties ženklo.

“Jus nemanote, kad aš dalmr mirsiu! Matysi- laikas pa
liudys. Kažkas manyje aiškiau iiž žodžiu*, kad aš šių naktį 
mirsiu.*’ •

Ik 1. kaip tu užsimanei kunigo taip urnaitarė Sesuo, kaž
ko susigraudinusi.

“Aš turiu du kataliku vaikinu, mano amžinus. Mes siisiej- 
'd.ivoim* kas mieją mugės «li« nų ir jie veždavosi mane aut mišių. 
1 Buvo tai labai neturtinga, maža koplytėlė, kur jie eidavo, liet 
kunigas buvo dūšios žmogus; jo |iainokslai tiesiog smigo nutn į 

| širdį, aš mėgdavau jo klausyti. Pamaldoms pn-iliaigiis vaiki- 
1 nai paaiškindavo man kų kunigas mokino apie dūšios išgany
mų. Aš taukiai manydavau apie (ai. tik nebuvo progos, kml 
kns man pagellH-tų. Apie tris savaites algai kunigus kalis jo. 
knd žmonių skaitlius didinosi, taip kad jau nebuvo vietos ko|e 
Ivtelėje. ,ii.» norėjo statyti naujų Imžnyėių Ji« sakė, knd ma- 

i žiatisiu anka turi reikšmę. n<*l 1 ienas auksina* jau prisidės prie 
statymo ’,r suteiks Dievo palaimų. ‘ Pr'mgtnm.’ jis sakė, ’aš 
inelsiim-i mišiose kasdien už ųiikautojti-. kad duotų jiems Die
vas dorų gy venimų ir laimingų mirimų.* ” ,

Ligonis sindnjn truputį, tarsi, pasidavęs užsiuuistymiii.
“Ir kų <langiau!” klausė sesuo.
“Tai-gi.” traukė jaunikaitis, “nš tun jau vos tik auksinų 

.savais*ir priėjęs prie kunigo |mi mišių latiau jam: 'Tėve, štai 
\įsa kų turiu: tikiu, kad neaimesite, nes aš -u neturtingas ir ne 
jūsų tikėjimo. Aš norėčiau, kati laitų |iasl.ityta luižnyėia. Ji* 
pažiurėjo į mano veidų. |iaėinė mano ranką ir tarė: ‘Mano šil
imu. tu nemirsi, kol nebusi musų tikėjimo. Aš melsiuosi kas 
dienų mišių laike, kad Iii taptumei geru kataliku.’

•"Nieko nesakiau Mpie tai savo draugams, tik ši rytų Įmsi- 
jul,1 'įtinau sergąs, palikau arklius su Vežimu pas imžįstamų. 
gi gydytojui liepiant man ria ateiti, pasirįzau |Hrmiiėiaiisini su 
kunigu jmsimulyii ir surasti būdų kuip numirti tikroje tikylio- 
.i*-”

Toje pat valandoje pasiuntinys |*a k< il>ė. kml ka]M'lijouas 
jau atvyko ii tuoj ateis pa- ligonį. Se*uo pram*šė apie tai Ii 
•jonini ir jis labai nudžiugo iš tos žinios.

Tuomet ji nuėjo į mažų knmbarėlį sutikti kunigų, ir keliai 
zodznn- pupnsakojo apiinky iuų stovį.

Kapelijonas kaip liežiuriiil jau btr.< pi k* ligoniu b>vo.< 
Porų klausimų ir Inoj pauiU.ėjo. knd ji- <'aj* yra nekrikštyta? 
ir jam i**paiiov»»s prašant, dar urna mirtini Imgrų-rnanl. kuni
gas |uikrikMijo jį-

I
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Centrališ Bendras Lietuviu Bankas |
- Centras: 32 34 Cro-s Str., Eorton, Mass

Skyrius: 3C6 VV. Broaduay. S. Boston. Mass.
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Taupykite Piningus:
Perkant vistm avo KAKAN- 

DI S. PEčII S. KAKPKTUS, 
I IAM S. \ ICTOl.’ttLAN. SIU 
V AMAS MASINAS ir t.t. pas

P. KVORKA & SONS
1551 — 53 W. Chicag0 Avė. 

arti Ashland Avė.
Cash ar ant Išmokesšėiu.

1.1 Iii*,. tl.HIHH’ ..'.Ull
i.r. utiii. atdara Ner,-4<.tui* .r 
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L PINIGAI VELJEINA LIETUVON I 
S utį■, sV : • 

imt
prr Ige 
r l1'11 1

1*1. MrMMMy ««M

DR.S.BIEZIS
< vt>niMA« m matuti 
1AIANPO1 Ilkll Vakar, 

aiti w. 4twd Mr.
Arli lUUaie

VISI BŪTINAI TUBITE 
ISIGYTL

A. SMETONOS
P>rmo 1.1,-tuviM Pmldeule 

fM r<4k<l<.
Ittdmr kų tik U<'-J« IA spaudu* 

ui<> I4riuvoa Hrr-titlmlo Antano Kum-- Į 
tnona |areik»l.ia ant atvirutė* fof-’ 
u u, to. taip kad gal ■■aite bile aavo . 
draugui paalŲMtl l^iiuU grutUI ut- 
,psnata prukkMr iųMl«<Me. ILiljrue , 
f'reti deni o pavalkMo 14eti*vo» valu- I 
tybtnė Ir tautinė rėliuro*. v irki u Je 
ptealdrato tirgvaikla. Ir vir* Mf*vui-1 
k .o Uctnvon Laluvėg Varpau No. t 
1. Kaina tik Se.

Antru padailinta dailininko '
šllėlkuu. eu Lleluvoa ir Zei.uiltljoa 
hcrlaila. au Gedimino k. Inu. Vilniau* 
m natų. |k.rodanti u;>ę Vilija Ir Melu- 
voa himnu. Itvrjoae epalvoaa. No. Z, 
Kaiaa Sc.

F. K. MaJiau ncaiu«U4a»e. kaip IS 
attiruėių. nra kitaip ui apMrardn 
Uumiau-

Adreauoklta:

UETUVOS VĖLIAVŲ
DIRBTUVE.

2259 Vest 22-nd St., Chicago.

plr
lunkaa atdara* kasdien nuo • ryto iki S |><> plotu. 
Xi:iti:iX<MlM Vakarais nuo fi Iki ■ valandų. 
Hl'lIATliMlN per visa diena ui.u * ryto Iki k vakaro.

. m.

VMnrln vAiUma* 
‘ I as* 

savo puvoikv'u pa
rpk) skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. l>abar jnučlooo 
ir e»u link«uia* ir lfiCfc arkly dėkoju Halu ta ra* myt'.atų <•- 
ir linkiu v.sėliu, saro draugams kreipties prie rali.iaraa;

kALVTARAa,
i Ilk-MK AL IMtnTHTlO* d. Balte. aa», Pful..

If01 No. UakNed Nt.. Trlepbone t Onai *411, <ZU

*

AJ labai araan par > pUvmm Bnra
•Ut n»virlnima» pllvalio. nu»Ub«*Jimaa Kraujo. InkMa Nervų tr 
•beina, ap^kų auMojtmaa nae kūno, tr buvau t>uMoJ«a vlIUaa. ka4 
bvcyvenaiu. Vlaur Mkojau ■“« P**«lb««. aa*«ai]/ja« vteoj* Aarart- 
koj ir ut rubatlų. bet aiakur aa*uvau ravo evaUatal pa«alboa

Bet kada puretk»Urau Rulirtaraa valetų. Blttarlo. Kraujo vai irto
jo. Nervntoaa. lakatu tr KaumatUtmo ryduolėa. tai po auvartoJUael 
nuiMtoa rvduol#* pradėjo mano pilvu* n tai ra e t. atipr.tt. gerai dirbt. 
K ra uja. iMiralk. Narvai ėmv atų-rcj dirbt L lakatai atal*a,o. Heu- 
m«tirmaa pranyko, dlearllul BeheSr.ilė »»n krutina 
Iknyko po utniuilmul viaų Ilgų. Bėglu a mėnesių ifigardarau kaa 
raitė po jmtel) Salutaraa. Hitleriu ir po 1 mėn. 
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I Lietuviai Amerikoje.
Į ,,- ____ _________________ . -

mttbton. pa*

Pittstonas yra senas Pvnn- 
aylvanijos miestas, apgyventa* 
abiem pusėm upės Susųuehau- 
na. Euionės gana grožiai gyve
na, dirba daugiausia anglių ka
syklose ir gerai uždirlu*. čia 
yra taip-gi didelė ir sena lietu
viu kolonija, kuri taniu ai atsi
žymi visokiomis aukomis Lie
tuvos labui. Lietuvių jaunimas 
turi neapsakomus gabumus, 
kaip merginos taip vaikinai ir 
pasišventę dirbti griovei tėvy
nės, Lietuvos.

Nesenai sulaukėme lietuvį 
gydytojų F. Akksaitį, kuris 
buvo Pranruujoje daugiau me
to laiko. Ten atsižymėjo prie 

^sužeistų nei ia prast n savo<larl»- 
stumu ir gabumais. Kalia r pa
sekmingai tarnauja savo bro
liams lietuviams 1‘ittstone.

Praeitą mėnesį buvo dve
jos laidotuvės a. a. Kyžio, tė-;

Ii

narių, sugrįžusių iš Suvienytų 
Valstybių kariuomenės. Vaka
rėlio survn,riiims dabar ]wvo- 
stas naujai vildyhai.

Susirinkimą.' atsilankė kun. 
Pr. Vaitukaitis. Jis pasakė pra 
kalliėl?, kurioje nyrino visus 
prie didesnio veiklumo ir pats 
žadėjo sykiu veikti.

J. Kudirka, vietinis fotogra
fių ta.> kuopos narvas pranešė 
kuopai, kad di ritamas kuopos 
paveikslas jau beveik gatavas.

Ant ?alo buvo renkama nau
ja valdyliu, kurion pateko:

Kuu. H. J. Vaičiūnas, dvas. 
v.kU X Zakaras—pinnM K. 
Bin kienė —pirm. )»ag., J. Moc
kus -nut. rašt., J. Zalaginas— 
fili, rast., J. Brazauskas—ižd., 
J. Narakas ir M. Iznartaitė— 
iždo gloliėjai, A. Krenrius— 
maršalka, M. Karkauskus—re
žisierium, J. Kudirka ir P. Mi- 
leik’utė—žaislų vedėjai, P. 
Z lankus—koresp.. K. Račkie-

’ p. A. Staknys—;
•iunas—pirm. pag..lL Brasas 
—sekr., J. IVlutis- ižd.

I Dr-jos “Lietuvos Aušrelė” 
tikslas ir veikimas bus dau
giausia pagrlls-ti jau gyvuo
jančioms ir veikiančioms drau
gijoms, ariat, gal. didžiausias 
jos uždavinys Ims platinti 
a|£vietų. L A. dr-jn žada ne
vienai dr-jai va iki* neužliėgti 
kelio. •

Palinkėti geriausios kloties 
naujai Misitvėrusiai dr jai.

V—ta.

KEWANEE, ILL.

vo garsios lietuvaitės dainium- Į «!••, J- Narakas, M. Karkaus- 
kas, A. Zakaras, M. Lenartai- 
tė ir Mileikintė kmųios vei- 
k'anėiooios komisijos nariais.

Turint tokią valdylių galima 
tikėties, kad kmųm gymop. 
narbuosis, o vaisiai to darbo 
lūs gražus.

kės, Marijonos Ryžkitės, kuri 
yrn išvažiavus j Lietuvy dirbti 
jos labui ir u. a. C. Katkau*- 
kiutė*, lietuvaite* . iaugutojo. 
(nursės), tarnavusios prie li
gonių. praeity metą sergančių 
“influenza.”

Gyventojas.

ANSONIA OONN.

Liųikriėio 23 d. sv. Onos dr 
ja pobažnytinėj svetainėj bu
vo surengus vakarų.

Žmonių buvo pilna svetainė 
ir matėsi, kad visi buvo užga
nėdinti. V’eikalukas, kurį vaidi
no, gerui išėjo. P-nla Dilienė ir 
P-l ė Karlamskiutė tikrai arlis- 
tiškai atliko savo roles, ftita 
ine vaidiniui.* vyni roles turė
jo moterys, kurios gerai nu- 
vai<lim>.

Paskui gražiai |aideklemavo 
eiles Sta|M>ni( nė. Ant galo Av. 
Ono> choras, po vadovyste vie 
tinio vargonininko, gražiui jmi- 
daiuavo keletu dainelių.

Pagirti reikia Ansunio mote
ris, kad moka surengti gražius 
vakarus. Todėl ne|>uilskit iė 
ant toliau.

MAIZEVILLE, PA

Lietuvių susi pratimas kas
kart vis kyla augštvn.

Kciterneuni via susiorgi»iii»a- 
vo Kat. Kp. Draugijos kuo|M*, 
kuri puikiai gyvuoju ir smar
kiai darluiojasi. Jos rust įnin
kąs, J. l/evulirs pM-s-amiIlgai 
platina katalikiškų spaudų, 
yjiar “Draugą.” Pastaruoju 
laiku kiek gaudavo “Dr.” vi
sus jrttrduodavo, ir dar 5 eg%. 
karaimu užsakė dauginu ir liki- 
m paaiNvkimu pardavime.

Linksma, ku I Maizevillės ir 
"Gilbertono liet anai nenori pa
silikti užpakalyje kitų apšvie
tei* srityje. Taip-gi yra Moai- 
pratr tautiškai. Lietuva bu* 
dėkingu jitems. kada |m> vargų 

• ir prienpaudų išplauk* ir ra* 
savo *unu* susipratanius.

Valio maitevi IIiečiai ir gil- 
bertoniečiai 1

CICERO, ILL

L. Vyri y 14 kuopa faikė 
prieš;n«*tinį susirinkimą, kuris 
susirinko lM\rik *isi nariai.

Pirmiausia išduutn įvairų* 
rujairiiii. išrinkta atstovai į f,. 
\‘yėių t'liicsLos Apskričio tu
si rinkimą ir į Kutalikų Vieny- 
l«'-s rciluų. kuris Ims gruodžio 
1 *. IN ii

I

Pr.

BALTIMORE, MD.
I —— ,

(Prisiųsta).
Moky klų Kumisijonierių Ko 

: n isija rūpinasi prigi Ibėti ju'n- 
, justi pasiangoM* išmokti angliš 
k»»s kallms ir |mstoti Suvienytų 
Valstijų pi!i« *iais. I ž mokini- 
i* n mokės; irs tieiiaama. Busite 
p;».;-'kii i klesu-o su Žmonėmis| 
savų rietu ir savos tautos, jei
gu tai bus galima.

Sukai ėjos mokyklos yra nli-l 
darytos nuo spalio iki lialaii- 
•Ižin mėnesių, mm 7-Kt iki 
vai. vakarais.

L Fayotte ū: Green Sts., jmi- 
nislėlyje. utaminke ir serviloje.

.‘k>. Hollins A Monrue St*., 
panedėlyjc, utarninke ir ra-re- 
doje.

4 *. Arajuitli A Orleaną 
|win<«<k-lyje, utnniinke ir 
vergo.

42. Broadivay A Bank 
punedėlvj, utarninke ir ketver
gi

“U. Wurrcn Avo. A U'illiam* 
Sts., panialėlyj. utarninke ir 
k<*l vergo.

Plačiau sužinoti galite In- 
ternalioiad Institute. 2 N. 
Broadivay, kur surasite žnai
bęs, kalbančius itališkai. i*jia- 
niškui, čekiškai, ąprhiškai, ru
siškai, lenkiškai ir lietuviškai.

N t s., 
ket-

CICERO, ILL.

<'ia.ii vėl naujiena.
Nmlėlioj, graudžio 14 U., 4 

vaikinių |n> pietų, parapijinėj 
sveL bus prakalbo* L ltau<L 
Kryžiaus rėmėjų. Yra |Mikvi<*s- 
ty> įžymus kallM-tojai*. Aukų 
rinkimo neims, tik Ims prašo
mu. kad visi Cicero* lietuviai 
l«Uiptų nariai*-rėmėjais Liet 
liauti. Kryžiaus.

Kas ueatailankys j tas pra
kalbas, ta* laitai gailėsis. Dėl
to nepraleiskit -progos. Tiki
nk*, kad kiekvienas cicerieti* 
ue|>a»ilikM namie, o atsilankys 
paklausyti prakalbų.

Komitetas.

NWARK N. J

19 <1..
(M ra p

Nauja draugija.

Xor> * Ni-uttrki' jnn mum 
įlaug yra visokių tlr-jų. kuopų 
ir kliulMj, tėčiai!* gruodžiod., 
J. mu liko euorttanisuota dar 
imui.'i lirniiL'i i.i vnriiti “l.iitii.

pirm., P. S. Mi- ta nu© difterijos ištiknjjų jie' 
‘ir ’* mirštu dėlto, kad jų tėvai ne

žino arini nvsirupiuu kaip 
is apsaugo: i.
Dityerija yra laimi Ii įlipamu 

liga ir daug vaikų gali jaja 
užsikrėsti. D1 tos priežasties,! 
kur liktai difterijn npsin*iš-1 
kia, daktaru į'ii'-kia ant. 
toksinų netik ligoniui, bi,. 
tai]i-pat, i;ad ap-auguti nuo li
gos, ir tiems, kurie turėjo pro
gos prie ligoniu prieiti. T:i.- 

!ym vadinama tų asmenų * '• 
iminizacija”. Kad imunizuoti, 
nėra taip dau-” antitoksino dilo 
daum kaip lipiniui. Ix*t (ik 
tiek, kirk užtektų apsaugoti 
nuo difterijn* imt mėnesį lai 

i ku nuo įčiržkauo. Tam laikui 
Įjia-ilmigils jo ap-.iugojanli jė 
ga prapuola.

Schičk’o bandymas.
i Prieš keletą metų buvo at-; 
j rastas 
asnino 
ti rija.
yra

%

<Jru<»tlžio 1 <1. š. m.. \Vnl- 
vtordi Ml'g. Co. savo uaikiiuuim 
Imvo surengus Seiniiiiiiij vaka
rėlį »|U programų. Kita kompa
nija prie dirbtuvių užlaiko 
du kliubu: vyrų ir merginų.

Vyrų kliūtie mokiiutnm 
augių kalba ir rašylia. Dy
kai gaunama knygos. p«»| era 
liei paišeliai, žindžia sakant, 
niekas ladėšuojn: dar užninka 
už tas valandas, kada mokinivs. 
Gera pn»m Keunnees lietu
viam* pusiinokint anglų kal- 
lx<s. kati nuėjus sankrovoj! 
ar šiaip kokiais reikalais susiti
kus su anglų kalba nereiklų 
mykčioti. Namlokimės pro n. 
ne« retai tokių pusitaiko. Mu 
kintojauja moterys. Mokinių 
yra įvairių 
ucduug.

Vakarėlio 
iidorinaciją 
skaitės, M r. \V. W. Turk' r u. 
kvietė li« tuvius gi«-.|«<ri’is. 
A komponuojant p-niai E. 
Ht-luienei. ’ lietuvių kvarktas, 
kurį sislarė M. Kvvtiti-kiit'e. 
M. Marsalkiutė. B. Norldut^ ir 

gražiai jgtd.d- 
dė.

motery a
tautų: lietuvių-gi

I. Kv*.dm;-|ui*. - 
įnavo. Kettanves lietuviai 
kingi yra toms ypaloms 
jos pakėlė lietuvių Vardą 
waiiėjo.

Ant rytojau* vielinis nn/lų 
dienrašt i s *• St:tr-< ’ouri. r ”
gražiui at«ilie|w« apie lietuvius.

Apart lietuvių, solo dninavb 
lenkė ir lielgas.

Vėliau sekė šokiai.
Niaip Kevain'-je lietuvių tar

pe ramu. Visoks judėjimas ap
sistojo. Kaž ką įnami mus vy
čiai ! Ar nesurengs kokio va
karo. Starku.*.

•«’

i

DEDAS SAMAS, SVEIKA
TOS PATARĖJAS.

Kitoje “Draugo” vietoj** 
opauralinami pranešimui Nu 
vienytų Vahtijų Viešosios 
Sveikatos Biuro V«s!ėjo. Kur- 
goon General Rapert Blue.

Dėdė Kama.-. Sveikatos Pa
tarėjas, utsakys Šioji* vieton* 
arini laišku, klausimu*, turin
čius visuomenišką svurbą ir 
fialierianriu* liygieną. .-unitą-, 
eiją ir kaip apsisaugoti nuo 
ligų. Jis aegalė* atsakyti unt 
tikrai ypatiškų klausimų 
duoti receptų. Adoruok:

Heultli Ad virai r,
% Lithuunian Bureau.

124 Ea>t 2Sth S’.reet, 
New Y’ork Cit y.

Įlašant, jiažyimk kokį laik
raštį skaitai taip, kad mos 
žinotume, į kurį laikraštį siu
nti atsakymų su paaiškinimu. 

Piitaikmintas naujų ižradimų.
Artinantie* šaltam orui, mo

tinos turi saugoti -uvo vaikus 
nno slogų. pl.'Urių uždegimo 
(pitnuiKHiu i ir difterijos. 
Praslinkus kūdikystes me
tams diftenja yra viena pavo- 
jinguusių vuikiuii* ligų. Iš vi-, 
sų vaikų, mirštančiųjų tarp 
triiu ir L’i.tiirt'i nj^ai 
dungiaii kai s,*ptintir dalis 
miršta nuo dift< rijus-

Diftelijo-
ir jei tinkamai gy 
titoksinu. ii vm m

aut

I

h r
gali užsikrėsti dii- 

ar m*. Tas bandymu- 
žii.oi.iH . kaipo Scliick’o 

(šiko) bandym-. Knd ištirti, 
'tuo badu įčirškiamn keli lašai 
! prirengto difivrijus toksino i 
*ta|ų ir jaitum žiūrima ar |iasi- 
Irody.- parektei agas raudona 
I ratelis toje vietoje, kur buvo 
toksinas {čirkštas. Jei tok.-'ai 

■ratelis nejutai i.-i.-kiit tarp dvie- 
jjų ar trijų dienų, lai pnnalo. 
■kad asmuo dilu riją už-ikrėsti 
' negali.

Nuotatinis nuo Diftaros ap 
sisaugojimas.

‘ h irs, pas (iriuos |nuvkt« 
įgas raudoiuumis apsireiš 
t ir kurie yra žinomi, jog 
Ii už.- il.rėsi i 
r daktarai

uii*trrija, da-
].:itari.i keletą 
j’irš’i.ini 

uirie
'.ja

i.j.-augf ir.nt •-

pa
la
ka r

yra 
!IIW> 

’• icv r h 
gydymas 

!>uM<le<!;. iš tujų ..užu jčirški- 
mų, duodamų '.i- 
Jie i i pale j.- 
taip kaip ir •'•i«*p» ;n;»l nuo ruu- 
pų ir y ra visai nepavi.jmgi. Jie 
apsaugoja nuo lig » imt daug 
metų, o gali Imti m-t ir js r 
vi*ą amžių.

Koilel t >'•* prašyti <1 • titro. 
į kad jis ištiriu ju*ų kudikiu- 
j >u Nrliick’o bandymu, o jei 
lištvnu pu*'iv Iv tų, kml truk 
.--ta ap>*'it!g<’** nuo d'ih*njos. 
!:«m1«-I r ‘duoti jam 11 i- apsau- 
gojam ius jeirškimu*.'
• Tie. kurie moka angliškai 
-koityii ir nori dauginti žino 
t i. kaip pm arteli šj naują i 
radimą.
v -u: I N. I’uhlie Ib-jįJtli Ker- 
\irc, Ua-liinglon. P. <’.. ir 
gauti veiLiibj; S 'į*|i’* ■ K*ni Xo. 
14, Dipltlii' iia. it- l’rvvenlion 
nn<l (’onlrol.

žaizdu.-

M' 
r Ii rašiii šiuo .•••i
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REIKALINGI VYRAI
Prie luribc’-io.

.'iMŠitukitc nuo 7 išryto; Užluo- 
kestis karalicną.

LORD & BUSHNELL 00.
2424 S. Lafiin Street

S9II3MI11IUU1

ReJ»ia:*janie Pardavėjo*
Prie |>ard:ivinėjii!K> lotų ir 

namų mokat.m geros komiši 
na.-. Galite lengvai uždirbti su
virs į sųvaite ir dau
giau. l*Apen-ai apmokami. 
Atsišaukite į

Roo;n 410
17 N. La Šalie Str.. 
J. N. Zcv.ert. Mgr.

t

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

Vvrų ir .la. nu laikinu n*i!irH' 
aul urdi'rl'i Mut.i ir ovarki-t.il ta’ 
n>»tH'<<ukti. v.'lau.iv mo'lvllų t>u< 
*30.00 iki *U«Ni

Vyru Ir Jietnų Vaikinu mtavi 
siutai Ir nvrrkotnl *1.*» Iki *3N.M>

Vyrų KrllniK pe 0.1.00 ir aiisVlau. 
Valku rautai n<* *.V«mi ir nucA< iiu 
l*lrk MITO r*vrtl.i'*!i ilnl.nr prie! 

UeniB. kuomet kaino* |>akila
Me* tnlppat turime pilta eile bl- 

•kilt) m-i ’U alutu ir *iv.-rkotu BUn 
bn.Mi ir ■»» ir* ..ui

S'ull l*r»*a Tu«rd«. Frock Siu 
ini ir IL kio.no ir augamu

Mdarn klekvirn.*. vak'iru iki k 
»al Ned*'įlomi* iki 4 valandai Su- 
bntomla vl*u ilii-na Iki 14 valun-la' J

S. GOHIMIV. J j
141* B. Hnb.|- <1 M.. .'htiUBn, III. • 

iMHctn t VIS

į
I

PAIEŠKO

bU • BRANGIAU.
I'v ".-ik'kj Ir <•<-*«• MI’l'Kl'S 

:. si.ir.i V ••■lruk.i* II MM* l*n- 
•n.tiu I nuuiu*. i"lit«-.'t:.', IU 
A *lr«» u"***.

W. Strypas. 
Gencral D. P. 0. Chicago.

Vp.'tiAL. t Knltlr gnlili 
I'Im k rdr’-K’i

K. Markuckas.
2123 W. Coulter Str.

Ail... |.H. k M sus: XV. 4Mh. 
Str Anl ;in:rn hibii i*ln< i:.«. II

l*;< Akliu J.*n»' l’mliua im-lr m-M*. 
i* lUmrinlu \| ’ •-»•''<- Kv. dttrnc- 
t*arn;< Sautlnnkln leninio .įpir 4" tin
tu neninnii Turiu lnl*al avnrbv rrl- 
kalu. i>» i-it» arta km apie JI ilnotr 
pranc-MilIc «<lnnT4y t>dr«mM

Jnoza- sta jtl*.
Vtihuru A»r.

I Uždirbk 
r35 iki $50 

į savaitę 
Klrpejlul Ir k rU učiai yr» i^ikaluu- 

<i;l vimiotrift. Jie turi trumpu va- 
lnndnn ir li-nevu dariu*.

M.- *u’.' . u« li’"..k>U Im darbo
tr.. I dk-noiei* nr vakarui*. 

: * ;. .tn/. OpcclJallB >kyri<iM
;it ,.tn.ittiu l'varvr uutM-

f 
ui
!■?<•). inii*<«» 
tiy.

MASTĖS SCH30L,
J. r. Ka-ob-lui. IMiViIbI, 

lyu N. Statė Rtr. 
kan:|i. takr GbU S luta*

f :v wĮ lt 191 TlV ■ >1* .mUiVivV
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Ned., Gruodžio 14, 1919PASKUTINĮ SYKĮ CHICAGOJE

Drama 3 Aktų, 4 Atidengimų Pradžia lygiai 7 vai. vakare

Rengia L. VYČIU 4ta Kuopa
Veikalą Stalo Scenoje jį®

LIET. VYČIU 364a KUOPA S

CICERO, ILL.—r*- I

I
CHICAGOJE.
______________________________________________________________________________________________

■ Iš CHICAGOS LIETUVŲ 
j • KOLONIJŲ

i

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, apiplėštas firmos dar- ie aušros vartų parap.
i RININKAS.

d.. ----------
Paimta S900 pinigais ir $45, parupU*’’’ l :t”.iia ..

i

težtadienis, gruod. 
Bv. Lurlja. Otilija.

Sekmadienis, gruod.
Sv. Spididionas

1 Pirmadienis, gruod. 
ftv. Kristiona.

13

14 d. 000 čekiais.

15 d.,
i Tliilip-lsii n drabužių firma 
pa-iuntė baiikoti darbininką 
iHMiige Kl.iviko-ki. Iš metų 

SUIMTAS POLICMOKO NU- ”avė jum mi krepšiu nunešti 
pinigais ir $4.*i.(NNl rė

kutis.

Tai buvęs kareivis iš Detroito. l^iiMiriti tankon Khtviko*kį 
užpuolė sesi plėšikai ir atėmė 
krepšį.

Į
I

i iš balos, i kurių jų buvo įklain- 
’ • •_ • a B _ _ • •
i*

kaip
vi

ŽUDYTOJAS.

Įspnuilu.s žmlj/ar |M»litinj pra- svarMomn svarbus reikalai, 

'ižeiigimų. Jei taip, tai <li«lė
lė lutuda butų: riisliprėlumėin 
|hi> i ryži urnose, fsitikėjime į 
save kaip reik dirbti, )>asi- 
švęst ir kovot kantriai už di
džiausių gyvenime laimužę: 
liuosyta y putos ir tautos.

Truputėli*.

tt BRIDGEPORTO.

P. Cibulskis..
laikinas ra.’t.

u DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

dintn vieno veiksmo komedi
ja ” Tiktoji Gudrybė”. Veika
lėlis vra gražu* ir pamoki
nantis o prie t() ir labai juo
kingas Dnr bus ir dialogas. 
J. 1-anraitimė dainuos solo.

Komisija.

A. 1*. K. K. Moterų Sąjun
gos 2-roa k p. priešmetinis su
sirinkimas bus nedėlioję, 
gruod. 14 <L 1:30 p. p. Visos 
narės Imtinai turit ateiti, nes 
avarinis reikalai to reikalauja. 
Taip-pat .bus renkama valdy
ba metams. Naujų narių 
laukiame visados. Valdyba.

l’r.uiią imvailę p.i.-ihvgė 
. kuris, kaip 

paiini. parapijai davė 
gi i ;o ]n*lim virš »* l.tMM.tM. Bu-j 
vii i. tazara aiškiai atvaizdi- 
no takjhioėių v<. ;sidi«*ėių dva
sių parapijos ir taž’:y<*’«s rei
kalu žvilgsimi. I’av; •.'.dingą.*, 
sutartina- veikimas visų kata
likiškų draugijų mi parapijos 
knmiletu ir gerk klebonu prie
šakyje <lnr kurtų priminė scuų 

j lietuvių pti< ž<»dį: vi« iivliėje- 
j gulyliė.

Džinuasnias ima žiūrint, kaip 
musų parapija baigia išbristu

I

Polirija pagalinus suėmė 
Itav Nrliilling (kuri* vadinasi 
dnr ir kitokiais kelinis var
dais! buvusį kareivį iš IM 

Mielių tarnavusį Praneii- 
itasi* p< i-ipažino.

Draugija Nv. Al; muro Logi- 
rijušo. Bažnyčios Daktaro, lai
kys su.-irinkinių gruodžio 14 <L, 
t. y. nodėiioj, 1 vnl. ]x> pietų, 
šv. Jurgi < ištara p. svet. (Vyrių 
Icamtaryj). Viens nariu* kvie- 
riaiiM* būtinai susirinkti.

K. Juikevičia, raK

Tautos Fondo 31 skyrius 
laikys priešinetinį susirinki
mų nedėliuj gruodžio 14 d. 
Dievo Apveizdos jiarap. sve
tainėje, 1 vai. |si pietų, šiame 
susirinkime 
ja valdyki 
tams, todėl 
lankyti.

i___L

reikė* rinkti nnu- 
ateinantiems me- 

kvieėiti visus atsi-

Kuprionii, rašt.

• It NORTH SIDES.

Kisieliuje. gruodžio 14 ♦L, 
Moterių Sąjungos 4-tos kuopa 
rengia vakarų Av. Mykolo Ark. 
p:*rap. svetainėje. Bus vai-

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinamu: iiftlikot Ir llatvrUltoa 

kalu,, aritraetlko*. kay(v«SyaŪa. at*. 
BacraflJoa. t>Tx»r1tli<. plrkljboa tat
ai,. Sut Valai. latorijoa. abalnea tata- 
rt;o*. CMgraflJoa. polttlkla*a akaea- 
mU«a. ptUatyalėa. 4aUlar*SyatM

Mokinimo raiandoa: nuo » ryta Iki 
« valandos po platų: ToUrtU 
Iki !• r*L

3106 to. Halsted St, Chicagn.

rijoje 
jng ji ei nužudęs |M>lie
itmnų Duffy *nliiuic |s» mim. 
(>1X5 S<». Il.d*t«*d gat.

Srliilling turi platų kriiri- 
nalį rekordų ln-!;-oite ir ki
tur. Sakosi šaudymo melu ji* 
buvęs girtas. Ik-t Šaudę- į ai- 
ėjusį ]s>lielnoną 
mo tikslu. .\'e* malę-. 
Iiel:iomi* siekius salo• • rm.

Ik- girtumo, sako.-i. 
buvęs nusiminęs, m* 
tam saliune pavogta #4iMl.

Suareštuotu* buvo (tersitai- 
aęs Kanados kandi io iinifor- 
nraje, kad |mlieija nepažintų, 
l'urbut. jis ėia pienavo atlikti 
dar kitus kokiu* kriminaliu* 
darbus, jei neapleido miesto.

SUIMTA PLĖŠIKAI, API
PLE4USIEJI KLEIN 

KRAUTUVŲ.

Iš

-u upsigiui- 
kilti po 
revolve-

jis dar 
iiiio jo

KRAUTUVĖS LAIMĖJO 
TRI8 VALANDAS 

DAUGIAU.

NEPATINKA KRITIKA 
PROKURORUI.

________ Maisto dirt kiurius l’mtle
(’biragttje visoms krautu- nariai kritikavo vyriau*yl»i> 
m<, išėmus valgomų pro m^ntų veikimų dėl muisto pa
dų krauluves. angliniu kri brangimo. Pažymėjo, jog truk- 

• metu Ihivo įsakyta vis<».
•iš savaitės dienomis laiky- 

ti ntitlnrjdas lik <» valanda- 
uu<> 12:<*rdi< na ligi (»:<•♦ vaka
re.

Vakar jm-kelbta
Ii ngvin'Ui’i

'•are !e:
^*1.

įlaugiiiii.
Ki*ni.tu\iniųkui Intai 

lenkinti su varžymą is. 
jiems reiknlai mažėja, 
prieš švente-.

Visgi pi!
• . »:••* *-štadieiiiai* 

■:» turė'i atidaryt: 
t v tris valanda*

liepa
Xes

ypa<-

SUNAIKINAMI ČIA
VEŽTI VAISIAI

AT

šmingni kitimuet buvo pas
kelbta apie suareštavimų nu
kraus profiterininkų. (ii iš to 
nėra jokių pn.-elm-ių.

I’imiI taipjuit p:i»:.kė. jog 
taip vadinamas “fair 
’eirit iii- t li'iaguje. 
paim-ta- juokas.

Prokurorui ('lyne 
nepatiko. Prokuroras 
jog Poo| nesenai 
rektoriaus vietų, todėl daug 
ko nepramokęs. Padirbės jis. 
•ai bent Mtsipnžin-. jog ne
lengva* daiktiu kovoti prieš 
profiterininkus. Tam tikslui 
yra reikalinga* vi«ų tandrns 
veikimas.

IHN'sto di 
, trri:<»«|[CM | 11

* !? s II

(irai 
liftai.^ 
ir ('Ii

rink

pine įvairus *'gera<lariai.”
X.d< l,.,į. trriio*l*14 d., I 

gird-ii. bus šanki.'iHin?
• ctiiii j4irn|H.įo<i sm-iriuki-j 

t iiiiie tik. klld diilei ik tl;i-
I- piinjijo* l.ou’ite'o usnių., 
meta pa<'>>:i'riis, :’.i 1.1 ••.♦.si-.
■ . k’ < i lino .- . . I \ |i>i ii. .1 ilk j; • 
avo p:< ■ o: u daug l;.i dar : a-1 
‘ jų i.u miv.' | ar; I.dm '

n'.< tnni i ;<«• e l ietuos .» kv -
Pn nipi jonai.

‘SIBIRO ŽVAIGŽDĖ”

Veikalas •‘Sibirt, Zvaigžtlė”.' 
Iii- atkartota* l>ievn Apveiz- 
do* parapijos svetainėj mslė- 
li.'je. 14 'I. šio mėnesio. Tai
gi. ka* jo dar n<-su1 matę, už-, 
simokėtų pamatyti.

•'Sibiro Žvaigžilė" poe- 
iškrt sakinys ir tumu gražiu 
akiniu veikalus užvnnly- 

tas.
I(rusini gulima spręsti, jei 

lašėjus mokėjo juirinkti tokį 
j gražų vardą, tai mokėjo ir |m<- 
tj veikalų nelušėiai parašyti,, 
o gabus 3<» ktmjios Vyriai mo
kės jį tinkr.iimi suvaidinti.

Nilanija turi daug skaudžių 
priminimų mums lietuviams. 
Kiek vienas išgirdimas to žo<l- 
žio; “Sitarija** a įneša musų 

j jaiismuosua: ar tai gailesį, 
•■•r tai skausmą, nr tni span- 

j.L ą m pakautą *en<»s, net«*jsin- 
kritika r°s burliokų valdžios.

sako. Nemariau ir neskairiau minė- 
užėiiię* <’ • b« veikalo, užtai daug ko ir n»‘- 

"aliu rašyti apie jį. Kad ir 
vienų kitų s|N>jimų rašydamas 
nenusidėsiu ]s<rdaug prieš aš- 
toniolikuviiis. o Jei žingeidu
mo ir ji» 
rėti ir tik 

'pilnų vertę, 
s'in iš jo.
\ isgi. nr -iaip. ar taip wknl- 

’s k. ••Sibiro Žvaigždė” reikia 
pamatyt. (<nl ir labai kokia di
delė drama, o gal ir musų pu
rių brolių yra skurdas vaidi- 

įnntnas. kurie buvo ištremti už-

I »<>«•-

N. L, R.-K. A. 15 kp. prieš- 
inrtinis susirinkimas įvyks ih*- 
<iėlioj. gruodžio 14 <L. 2 vai. f m 
pietų. Hv. Jurgio mokyklos 
kambaryj, ant 3 rių luta. Visi 
nariai būtinai turite ateiti į su
sirinkimų. r<-s reikės išrinkti 
••.’« -mautiems n:« tams valdyba.

V. Petrauskas, ražt

PRANEŠIMAI.

Draugija šv. Kazimieru Ka- 
. io. am ’i ii of Lake, lai- 

priešineiini ;<u brinkimų 
;nedė!*oj. gruo IJo 14 J.. š. nu. 
;2 v:.k |h» pietų, šv. Kryžiaus 

p:>eapij«»s svetainėj.
j Visi nariai yra kvits'iumi 

l»ribiiti. ims Ims rinkimas val- 
dyiMis ateinae’i'-iiis metams. 
Tnip-gi yra ir k tokių reikalų.

J. J. Palukas, pirm.
I 
l i PRAKALBOS.

Kum vienijimo Amerikos lie
tuvių Kareivių II akyriau* 
praluillios Įvyk* gruodžio 13 
<1.. K vai. vakare. Dievo Apveiz- 
dus imrapijoK svetainėj.

Visi lietuviai kveėiami atsi- 
lankUi j šias prikalima. Apart 
prnkallių. Ima ir kitokių pamar 
ginimų.

J. Getovtta, rUt

ir nš ateisim pnžiu- 
tada tesiiprasini 
koki įspūdį gm-

’ It NORTH UDE.
U D. K. 20 k|K pHešmetini: 

susirinkimas Ims gruodžio 14 
<1.. 1919 m., tuoj aus po pamal 
dų. parapijos svetainėje.

šita* susirinkimas tuo m i 
svariais, kati priešmetinta Rei
kės rinkti nauja valdyta ir ap 
kaltati svarbius reikalu*.

Dnr karių primenu, kad 
kiekvienas atsilankytnmėt į Jn 
siri ūkimų.

A. V. Gcrdžiunas, reit.

It WE8T SIDE.

Katulikų Vi< nyl»ės 3 
riaus susirinkimas bus nedė- 
lioj. gruodžio 14 d.. Aušros 
Vartų pnrap. svetainėj. 4 vai. 
po pietų. Visi draugijų atsto
vai malonėsite ntsilaijįy ii. Rus

J
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