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Keliauti per Lietuvą t

žeista.
GEN

Grand jary reikia.

KOV<

riiac*]*?

S 4 *4 *1* «

| 
♦

TEISMAS PATVIRTINO 
ĮSTATYMĄ IEŠKOTI 

SVAIGALŲ.

I

gų. inlarinmą turinčių * va i ga
šli rast u*

ja ir Im* |mtvirtini 
ir be prezidento | 
Imi* padtelbta t^il 

kr* fakta*.

nesutikti nmiMmėmi* taike* ^
*utariie* klanmme. Į |*in«iinu*ia praneša, jug jų
\ irai demukratai aroaturiai karinomror |m«'*mu*i Kijevu* 

riovi už prvsidrntų \\ ilaonų. ii^iic*l:i Kupj:m*k. I*n*tnm*i*

Washington, gr. |s._Tar|n*j Londonas gT. 18. Ib.lše- 
**._> lM*vieliil telegrafu ii 

*.Aiimknr- MariiVn* |Hnm*rii vi*ų eik* ži

i*i *vaijpdų -“mieliau, «

---------------------- Stori*

II __ ........  ......
Sako, darbininkai turi blogus Umdi* pradėti tardymui turi** 

bot |N«rtraukti.

Berlyną*, gr. 18.—Marien-

“DRAUGAS”
Lftžraantaa Dally Ertam!

SECOND EDITION

Neleidžia Bolševikui

LITHIJANIAN DĄDLY FRIEND
aucAco, nioioa ErymAMans, oiuodįmde

Turbūt, estei pertrauks kon 
ferencįi Dorpate

TŲ PARTIJOJE.
■__________

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ KI 
JEVĄ.

Landomu, gr. 18.—Kari** *e- 
krrtoriu* Cliuvrhill |«ria n ten
te pranešė, jug Vokietija tal
kininkam* jau atidavuri *avo *enatorių «lemokratų ima ap-'vikai Itevirliu 

|XjlWIO anuotų. 25,(011 kulka- drvikšti akaktymųrii 
*vaidžių. X<kM* apka*ų mottirų 'tu *matoriai demokratai ima laintėjmiu* k.i
ir 1.7d) lėktuvų. neentikti nnonMmėnM* taika*fr..niiH.*«-

| Ne*u*pėjo vokiečiai kol-ka* 
l talkininkam* pri*tatvti 42 lo- 
komolini ir 4.74<> geležinkelių 

I vagonų. Ne* »n* nėra l«*ngva
padaryti.

ŽUVO <3 DARBININKAI 
AMUNICIJOS SAN- 

DELYJ.

1

kuomet ši* pa*k< Ita. jog ji* ne- 
linini* n t niai nu
li* Mitariyje. Ir 
įrvrian Mitarti* 
nip gah'*ju*i m*

ANTROJI LAIDA

METAI-VOL IV. No. 2K_
- - - - -  ’ — a

Saliunininkai Imami Nagan
*ija* feilerak- grumi jury. MU_ 
raukta teigėjo Carpmteria. *n 
lik.*lu |Hiiraukli |ei*man vis^ 
eik raliiinininkų. katrie prasi- 

Bet pasipriešino konfisknuoti žengė prie* knri*s meto |»rohi- 
vežimus kuriais gabe 

romi svaigalai
bieijn* įstatymą. Matyt, visu 
intariami -aliunininkai l*u> apt? 
*kų*ti. *

Toji |*ati iframl jury ]«inra 
nagan ir {Miėiu* Federalitif1 
ngeiiliu iš vidujinių iiM>k<*sėiĄ 
kob-ktorian* nfiMt. Keli 
agentu hiiv,, *u*igiiiiiniave ra 
daugeli* *aliiinininkii. Nuo t^ 
m* tik fmpirkimn* imdara, tat, 
dnr jiems pri*tntyduv«» (žino
ma. iiž pinigu*) svaiguli}, kitur 
*uk«infi*kiM»tų.

Daugelis reikalauja alkoholie
Mokesčių kolektoriau* ofi- 

ran {MuluiMlama daug reikalą- ■ 
vinių gauti alkoholio. Alkoli - A^ 
Imi n*ikalanja ligoniiu**. di*^'* 

prn*arij*wų vaistinė* ir lt. Apli- 
kneijuer pnzynNMm. jog nlkobo- J 
Ii* n*ikalint'as mnlikaliaato I 
tikslam*. ’ e
‘Kolektoriau* <di*a* neturiu 

jokio alkoholio. Ik-t jo priežra--«
• n a •• -Hroję yra vr *

Vakar Cltieaguje pradrju *e- Cliiengoje.
«

28

Augiriattsiar lllinui^ val*1i- 
j*i* teisina* išdalii** juitvirti- 
iki ieškojimo ir iižgroliiniu įsta
tymų* iMilta-iantį svaigalu*. 
Solis lu j*latyn»o val*tijus j*» 
lirijMMai agentai turi teisė* už 

58 mylių pirtvakn-jktapti bib- kokią VH-šąją į*tni- 
T.— L _. r: “—y-“ -------- •—

• Kiiz:i *r “(likti kratą, gi 
ta’um nelaimių, lindi Gaigalu* paimli.

įmini • lo-t tarai |mt teiraui* pnsi- 
* i* t|*riežinn, kad policija tnrėtų

*utik*ių* *u jok 
mi*. |Kutary1era 
jei taip, tad 4 
tegu *aii guli In 
nate.

Kiti demokratai Nenatoriai 
turi kitokių pažiūrų. J k- raku, 
jog presi<ientas tat imti turi* 
pa*i<larbnoti ar. šiaip ar kitaip 
ir k neveikiau* Įpravruti tnikų. 
N<** greita taika būtinai reika
linga šaliai ir Visam |w*aulitii. 

] Pastarieji tvirtina, kad jei 
prezidentą* neatmainysiu* ra
vo pažiūrų, tuasm-t jie la-mlrai 
*u reĮŲihlikoaai- senatoriai* 
tal*u<»*ių už raeoliurijų. kuriu i 

‘------'*- !“*Jnimo *atariie«
proklemarijte- 

lika. kaipo ivy-

jnT pietrytnoM* mm Charl.<>

SHterijnje jie paėmę llar | 
tumi, už i 
ruošė mm Tom*k<».

Trnn*ka*pijoj įmkiih 
lyk *u I 
jngraMaje *ak<»ma. jog 
ti tw4ai>v<*u kareiviai |mty 
žudę savu ofieieriu*. tai|*|ait fcanfiskuoti aii1onml»iliii* arta 
ofirirriu*. Reiškia, luiknirvinę įvežimu*, katrai* gnltrnntni 
darlių, Isilševiknm*. svaigalai.

■ — -—. Tad kitiKMimt mi***t«4yj Zmn
W00D APIE DARBI- City *ukonfi*kuuli ra alumi 

NINKU8 Miiloiisdūlini turi** tai sugrų-
------------- 'žiuti ravininkam* ir teisėj**

Dorpatan, gr. 16 (Suvelia- siek*. arti Milbehnshavra, Vo- 
ta).— Estouijus premjera* 1*0- kieti joje, išliko ek*plinzija 
*ka ofirijalini paskelbė. jog amunieijn* ra m lėly j. 43 •Išdu
otų *u taisė vi k ui* konferenci- ninkai žuvo ir daugiau 1CMI *n- 
jn. rrgi* bu* {irrtrnukta ir ati- 
<lėta ligi sausio .1 <L Ta* klau
sima* tėčiam* galutinai Im* ap
tarta* tik rytoj.

Tam tikslui esama jirirža*- 
<’-ių. Susekta. jog bolševikai 
mėgina užimti dalį Erionijo* 
Narvos pusėje. Jie tų nori pa
daryti kaipd gvarantijų savo 
militarinėiu* *ų lygotu*. pusią- 
lomom* estam*.

Kita svarbesnė priežastis, 
tai ta. jug. anot žinių. Prancū
zija su ravo kariuomene no
rinti įsiveržti Pataltijon ir iš 
ėia pradėti veikti prieš bolše
viku*.

Anot premjeru pranešimo, 
yra maža viltu** toliau* tęsti 
taryba*. Ne* bolševikai nori 
taiko*. kad tuo tarpu estai Mo
vi tik už armistieijų.

Grytta m žtaraoda.
• *

(ten. Kartajev yra jau Esto-

gr. 18. — Ne
gauta čia žinių, ar ru*ų bolše
viku* Kari Radek kėliau* Dor- 
|Mtan koufereneijon *u Patai- 
t i jo* viešpatijomis, kauto so
vietų Ru*ijo* atntova*.

Pranešta, jog bolševikų ui 
i nbsžinių reikalų komi«ara* 
(mini*teri*) čievrin bevieliu 

u pasiuntę* lietuviam*
plynių praleidi per IJetu- 

vų ’ų. Oirrrin už tų lie
tuviam* pažadėjo palinosnoti 
kai-teuriuo* politikiniu* prari- 
iragėliu*.

Bet Lietuvo* vyriaa*ytr at- 
mėtč Ma*kvo* bolševikų parių-

* Retai praneaa. jog pas bolše
vikas nelaisvių*, paimtu* Nar
vo* fronte, radę inilitarinių 
boMevikų į*akyinų. Iš tų pati
riama, jog bolševikai yra su
manę užimti Eetoaijo* plotu* 
net ligi We*en*»urgo.

(Kari Radek yra pasižyuu- 
ję* tarpe vokiečių bolševikų 
(spartakų) Berlyne. Už savo
uolų ten veikimų jis buvo ra- ■•j°* teritorijoj. Jis parveža 
areštuota* ir rims laika* lai- sovietų Valdžios atsakymų es- 
komas kalėjime. Nesenai buvo •*■»* rutažių nustatymo kinu 
pranešta, jog Radek yra vie- sinie. 
na* iš rusų bolševikų atstovų,
paskirtų koafereneijou Dorpa- ko* sulygau. (Ii estai nori tik 
te. Paskui pranešta, kad Ra- vieno* artu ištiri jo*. Kuomet* 
dek esu* Bertvnr ir Rurijaa |M*tarieji

hm jiem* taika, manoma. Į—... . . .
bolševikų atstovai pareikalaus P° «*»U-

Ryma*, gr. 17.—Italijon par
lamente socijalistai atakavai 
reikalauja eksproprijuoti nu* 
žemvaldžių dideliu* neapdirta- 
i»*o* žrtnė* plotu* ir tuo* pada
linti bežemiam* ir mažažc 
riiam* valstiečiam*.

turu).

oi ir

t*

iaadruua. gr. 18. - ČSa
dreikuoja gatvekarių kondu’- 
toriai ir motormanai. Kelioli 
ka gatvekarių važinėja rivilėe 

< ^vardijo* sargyboje

Vuahiaftoa. gr. 18.— Kliudė 
l'land valrtijo* vardu te* val- 
*tijo* {irokuroraa Rirv aug- 

naujo* kallm* jmkilo. jog tai- 
kininkai gamina notų (“imli- 
įai *u pareikalavimu -duo
ti buru*į vokiečių kaiterį- 

(ienerali* Anglijo* prokuro
rą*. Sir (iordon Nevari, jau 
*urengę* vi*u* pienu* teirti 
buvn*į imperatorių.

Topeka, Kai., gr. 18. ri«. 
nui lankydamasi* gen. Wood 
vienam |M>ikallM*jime pareiš
kė, jog organizuot ietį i* dnrbi- 
įlinkam* butų laiku* ntsikra- 
tyli Mugu ir nrtikrų ravo va
dų. Timmet jotie m- darbi 
ninkam* Imtų laiminčiau.

Sulig gra. W«kmI. ėtni kokie 
{miliniinini prin<*i|mi. nnt ku
rių at*iremia šalie* vahlžia: 
I. ptatyinai ir tvarka: 2. Nuo 
ravybė* teisė*; X Teisė dirl* 
ti kiekvienam žmogui, nr ji* 
{triguli prie kokio* m«r> lini
jų*. ar nepriguli.

tien.
džiiimn įlariiininkų neturi or- 
ganizarijų. !I5 tumė. darbinin

ANGLEKABIAI GAUSIU 
NUO*. DAUGIAU

Praei^Dover. N. J^ gy. 18.—Praeini 
tą naktį kn<»n«* visti šiaurinę 
Nrw J<*r*ey valstijų supurtau 

,e baisi ek*j»li<aijn. pakilu** ainu-g 
uiriju* Mr**-n:ilr Pieatinny. gd 

u Po ck *plioziju* vo* pranešta 1 
uoj 

Jau* siisincšinia* |s*rkir*ta. Se,J

Ne- 
iš- 
tv
• -
*tl

Waihington. gr. I*. — 
nalo komitetą*. |m*kirtn* 
tirti anglių *tovj. pratlėju 
rinėti. kokiai* pamatai* 
Ii** vyrinn*-yla« «utaikė angle 
kn*iu* it- kokia *utarti* pn«la- įvyku*ių im laimę ir ti
ryla Imu tikrini. , j«m* Mlrinešima* |a*rkir*ta. I

llillmaii (’oal A foke Co. kančio. ek*Hiozijo* *unaikinq/ 
I M Į __— S— _ *

pn-zi<lenta* Giitbrir. liudyda 
ma* koi'idetui {•reiškė, jo; 
unglekn*imii* e*ų |«žmlčta H ar*enab* buvę nedaug žmoniųX

vė reikalavimu lei*ti valdi jai 
tam tri*mr i ‘ **• */ 
konriitueijinį >vaigalų 
biri jo* amendmentų.

Tai pirmoji valatija. 
trinim keliu pradedu 
prie* vi*atinų prakibirijų.

Jei tei«ma* Iri* pmtnuti tų 
nrf«|>ra*tų aprliaeijų. tuomet 
val*tija pirui viralui tam {• i^’V ■**iri organizuot ir*, knd 
riam augščiau*iam tesame pa. - 
rei kala u* “injunetion“ prie*' 
tų nmemhiM-ntų. kur* turi pra-' 
dėti veikti *u *nurio 16 diena.1

~~~.......................... - it

(Mikelti bylų I*rieš' 
|m4ti

1

I

derdand. O., gr. 17. —Čia 
gatvekariai* važinėjimą* žy
miai papiginta*, l'ž 25r. dno- 

itik* *u pariųkJ Utt“ 6 <'kriai. Cž — 11 
manoma, natv* *’kMų. Bet už tran*ferin* rei-

• • • ♦ e a »

Ta* klaneliui* paliečia tai-

|»ertraukti konferencijų.

Didėjo bolžortkų Ataka*

Savo kelia bolševikų atakos 
prieš estą* visam fronte kas
dien didėjs. kasdien ris žiau
riau r*lai atakuojami.

Tame Mševikų veikime es
tai įžiūri blogų jų valių ir vi- 
liugiagumų. Ne* jei jie tikrai 
pageidautų taikos, jie nenorė
tų aavinties Estonijo* teritori-' 
jų kokiems ten savo strategi- 

, uiams tikslams.
Vietos laikrašri 

.ibnta indomi depeša. Sakoma.
Praarusi jos

(tat vekarių konduktųriam* j 
ir motormanatn* mokama SOr.| 
valandoje.

PORTĄ!

katra
kova

W«md *ak<\ jog <ii
jtelef«»nų viela*.

Kk*p!mzij«r metu, rakamai
-S

|m*kui turėti ne*iiiagmnų. ko įmoš. dauginu iižmoke*nį iiž Jų likimą* nežinoma*. Bet die* 
kiu* vi*uomet aukrlia blogi 
vadai.

Sako, šalyj negyvauja 
lukratija. tad neturi loit 

darbo autokratijų*.

t 
uu-' 
ėia

kiek lniko |uidvigubinti. Toji nomi* ten tlirlubivę keli šimtai 
|tn>|M>xirija i*«jii*i nuo prezi \lnrbininkų. g

PLĖŠIKAI A PKRAUm J
BAMK4

gr- 18.—Andai 
ajeras Uojrd 

praritarė. jag jei bai- 
^geidauja taiko* *u 
ia, pirmiau jie turi 
i ra admirolu Kol-i 

■n. Draikiau ir kitai*. | 
Tai tik tuomet jiem* botų pro- *— 
•ra kalbėti apie taikų *u talki- jog 
bakais. iClemenceau virių* parlameni

Bnttevikų atriova* Litvinov >r pareikalausiu* ofieijaliai pa
‘skelbti karę prie* Ru«ijo* bol- 
ševika*.

Ir jei.taip įvyktų, šičia kon
ferencija dv veikiau t u ridų 
būt pertraukta.

j tai atsako, jog bolševikų val
džia tiem* kootrrevoliueijooie- 
rfiema taikų burna pasiųlu* per 
amerikonų Bullitt. Bolševikai 
gi tiesioginiu keliu nereikalau
ja Kolčakui ir kitiem* siųlyti 
taiko*. i

Bet tai dar ur vieku*. A*tn»-
_______ imhiu- Portą *ako, jog šių mė-

Ku* *kaity* šiuo žodžiu*, ta* {«baigoje, ar gal ir |«ei
aiškiai moty*, jog ariromuno **•"“•* pradė*ių kai-
Portą apėjima* apie paaaulio ’*rttir* ugnekalnini. vie- 
pabaigų neišripikk*. Mu*ų ir- t<uni* pakilriančioa andro* ir 
inš kaip Imvnai yra. Begalinėae neiintyto*.nrgir<leto* vėanlm. ‘ 

lenlvėee. kiek žmogui yra žino- Aplink Kaldla* barių grinu*-

Eartoa. Pa., gr. 18. — Nu- 
t'engtam klr*. IVIiite namuo*e 
vakarėlyj lletty U’bife jr ftn 
tart IjilMir. abudu jaunu. p<- 
ri* namie |iadnrytų »vaigalų. 
Abudu mirė.

| Parimib*. kad tmi*«* *dhiga 
luo-e hnvo išridirla; nuodai.

ALDERMANAI NORI
DĖSNIŲ ALGŲ

DI

d< uto Wil«oi>o. rakė Itmlinin 
ka*.

Anot (iutlirie. I<m|«*I ir kun* 
H>lmini*trutoriu* (iarfield re 
zigtiavę*. Ne* jei Im* |Nididiu- 
ti uhiarbiai nngk*kn*iam*. 
Iihmih-1 turi-* {MbmiiL'ti ang r° Nlal»- taukų. W>—t 25 gat. i 
Iv*. Ciceru a ra. Keli* tanko* dar

-  ----- ~— j Iii ninku* ir laiškų išnešiotojų
VALANDOJE 226 MYLIAS. nždnrė vnulton ir biukianiĮ

—----- - yutomohiliu nuvažiavo tį«**i<*g
Va ryžiui, gr. |8. — Esmns Cliiragon. Sakoma. | m imta api^^' 

ptinritzų lakiina- N.».!i l*<rein 
to |«a«lari n-konlų grrituuM. 
Ji* *u Irktnvn vienoje vnl-n- 
d«»j* praakralo 226 mylia .

ly*.

Vakar pinti pietų keli plėšt 
kai užpuolė ir n pk rau-lė Cire5

>

I
i

GRAŽUS SUMANYMAS

I _ &
4

Londonas, gr. 18. — Angli
jo* vyriausybė ka-dtaj i?lai 
idų nuo balandžio 1 ligi lap 
kririo 30 d„ L iu^ t orėjo, a- 
bclnai imant, po |12.396,000. 
Gi karės meto kasdien buvo 
išleidžiama po >29.000.000

atepang- lua>BfjVyku atmaino* gruodžio mų Žodžiu tariant. vi*a žrm. 
17 <L Plane*o* deite* pro kita* 

P'vn’Kra* n a* k riejo paekiriai* *au ke- 
^".iiai*. Ir vieką* {toeenovei |«*i-, 
1** liko. Tik bereikalo Įmdnri* ne.;

*magumų vi*iem* tiem*, katrie 
hhjau* linksta prie mnkrio 
teorijų, kaip prie amžinorio* 
Tireo*.

Po šitų visų ne|>avykimų ta* 
pat n*trunoma* Portą n«**iduo- 
•la išmušti iš saro užimto* |x»- 
zitiju** Tuujau* ji* ir vėl ,»rn 
neša, jog riaokiau g? vyta-* |« 
laikytoja Saulė a p* įvertu* 
(turi ut, kitu,šonu) ir todėl i* 
geibėjos žemę nuo pražųtie*. 
[Tai re. girdi, kodėl gruodžio

burianti *ujndinta rara {Mina

Bet ka* ėiu dabar tikė* to
kiem* paMaknjimam*. jei jau 
karių nejMvykn jam «u rara 
*pėjiniai*. Juk tai viavirn kad 
ji* *aky*r. jog akmeny* vnn 
denyje in* plaukioti.

Teorijų* teorijomi* ir pari-1 
lik*. Bet kuomet atri* |Ni*niilio 
pabaiga, nieką, iškalno nėra 

Įlėa nepasakyti. N«a ta* yra ži-; 
noma tik Tam. Kuri* Ui visa 
gražiui pnrėde ir *utvarkė. Ku
ri* leido pasauliui gyvuoti ir 
mums pasidžiaugti ir rtebrtie* 
tuo atliktu ralingu darbu.

New York, gr. 18. — 
m m* t o altlennanui gauru 
ii»Hup |k> $2.(NN) alpi*.

Ail» 
per

Tad

Nrw Torte, gr. 18. - Vir
to* K«4iiiiiIm> Vyčiai buvu*iu* 
kareiviu*

GREY BAUSYJ APLEIS M
VALSTIJAS. ;>tl

----------
Waihin<ton gr. 17. — Npe 

eijali* Anglijo* nnilia*adoriwj^ 
(irey *au«yj apkririų* Nuv. V 
*tija*. Ir Ilgi jo pnrkelnrvim^^

t
1

i
I
i
ijmgerliti gu*kirtn* nuolatini* čiair

sa 1 
i i i-anm 

ta* be jokių atmainų 
. ratifikujtų *ntnrtį. gal tno-^j 
iin-l mioltdiniti :unha*adoriu 

Iparilikių tn* pat (Irey.

jie |mk*4ė klausimų. knd jiem* jr Kimioji* Broaduay gatvėje Arisr|įj(^ :illlta*ndoriu*. 
dim Imt, *.r* li«ių«p*- .li.Hr -rtr Kuk ta- |.>wk„J,,11^ *
«un> l-r ta*. •«*+ k«*'M •*- .tarta' . ... ............. . ,

(Iiiragnje jau *eiu*i aldenna- 
nam* iiHikamn |w» *3.5tMi prr 
mrtue.

ANGLŲ ADMIROLAS 
LANKYSIĄS S V.

AP

O’!3\va Ksnadu. gr. 18. — 
Anglų admirolu* Jrllicoe sn- 
gryžo čia aplankę* visu* Ka
nadoj- uostus. K čia ji* žada 
iškeliauti į Snr Valriija*

l*ag>tyta |ai|wri4ėmi*. kntru- 
bu. dalinamo* Uilarbinm* ka
reiviam*. l*o|M*rėlėar karri- 

!viam* bu* nurodyta, kur turi 
kreipties ir gauti darl>ų.

• »,. abejonė* daugeli* be- 
d* rimu ja učių kareivių pnai- 
naudo* tomis darbo pa^iųlymo 
dovanomis.

PIRKITE KARES TAUPY
M0 ŽENKLELIUS W.S8).|«

• -

f

ORAS
GRUODŽIO 18 1919 M

Clncago.—šiandie ora 
p**tovu!j; rytoj gr*r

iri m u.

oįa

gf

/
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H 
du lietuviu kunigu: kun. J. 
Vaičiūnas, klebonas, ir kun. 
Vaitukaitis jo asisttetaa. Nei 
su klebonu, nei su asistentu 
policija nesi tarė apie laisva
manių surinkimo leidimų arba 
draudimų. Tų visa pramanė 
“Lietuva”, arlia jos bendra
darbis Jurgis Vaikis.

Šmeižtas tapo (teleistas su 
žinia ir su tikslu. “Lietuva” 
pašiepia žmones tikinčius, jog 
turime dūšių, ir pripažįstan
čius skirtumų tarp galvijo bei 
žmogaus. 
Allaivičių 
tu <įeito, 
bolševikų 
yra kenksmingesnis negu len
ką. “Lietuva” (meilinai pur
vina v’kiin darbščius ir pro
tingus kunigus. 'I'otlel tas ne
doras laisvamanių dienraštis 
užsimanė ir kun. -Vaičiūną 
Išvadinti velniu. Idant šita 
pliovonė išrūdytų šiuo-tub išt
remta. “Lietuva” pramanė 
ant kun. Vaičiūnu, buk |x>lici- 
jos kiuiisiniuu* nepatarė leisti 
laisvamaniams daryti surinki
mą.
“Lietuvos” apmaiKlii prieš 

tą visa ka> katalikišku einu 
dar ir tolyn. Tas dienraštis, 
i ;t.*y<hmui* apie luinkierių, ne
gerai apseinantį su žmonių pi- 
iniguis, tą Imnkierių išvadino 
i“ Draugu”, 
j“ Draugas” 
I dienraštis, 
uict imu (Holaryti 
dėlto imvartojo tokią priemo
nę, kokią guli vartoti tiktai 
purvini visuomenės dumblai. 
“Lietuva” tą padarė tyčia. 
Jos dama tu|»o ant to atkreip- 

Ctika yra grvkiška>.žodis. Jisjta. u ji liet-gi m*atitais4*. nes 
a dorų. Daug rašant ka Įbuvo |iadariusi >u tikslu. Mes 

laukėme dešimtį dienų, ar 
“IJetuva” nesusipras. Bet ji 
savo prigimties nemaino. Bu
to šlamštu ię liks amžinai.

RAČGAS PVBIjIKIUNG '
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l'rMoirnsmls moknM iMtnlnn. tat- 
aa skalios! nuo UMltuSymu dieniu* nu 
u« Naujų Metu. Norint nermniarU 
dretK> visad* reiki* prlsiijMtl tr mbas 
IreasK. I-tnical gorinusi* siusU tlpcr- 
*nt kraaojn ar expr«ae "Mono <»r- 
er" arba (dedant pinigu* | rrgu- 
~uot* laiftka.
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Iš tūlo žiūrint visi laikius
iai išrodo vienaip. ls*t tarp 
ų yra dalelis skirtumas: vie 
ii prisilaiko etikos, kili ne.

a dorų. Daug rašant ka 
gali kiekvienam (uisitai- 
aida. Todėl klaidos jmi- 

•*v-s '' xr nėra etikos pras- 
ujiinak K ai k rastis prastėja 
tiko# tik tnibiJuidu jis žino 
i<*sų. o (inrašo priešingai: kuo- 
liet jis (udeidęs. neteisingų 
kriaudžianėių (mskalų imat 
ankia jos; kuomet jis varto 
a žemas priemones, kenklių 
nas kitam.
“Lietuva.” išeinanti Cliica 

joje, bandė primetinėti ki 
ienis to imties miesto luik- 
*aščiauix imhmkumų lenkams 
liškiai ir tikrai žinodama. jog 
o palankumo nėra, Tadu (ai- 
ymėjome liūdnų faktą ir lio- 
-ėmės katilėli apie jį.

Ta jmti Chicago^ “Lietuva” 
233 numeryje |«arašė Imk Cice- 

miesto policijos viršininko 
ingeibinitikas “(atkalbėjęs su 
tunigu, sugrįžęs |iasakė, kad 
vidinio šioms prakulltuni* ne 
tuos.’’ -Mut luisvamuuuii r«-n 
ęė savo |N*akalha> Ci«*eroje. 
*o pranešimu į “Lietuvą” y 
-a pasirašęs Jurgis Vaikis.

| kelias dienas vėliau Cicero 
<v. Antano jiarapijus svetainė
je Imvo duug žmonių. Pers- 
<aitęs “Lietuvos” šmeižtų 
debonas kun. Jeronimas Vai 
'dumi*. žinodamas. kad 
lurgi* Vaikis atlindu ten. 
ivtuvių susirinkta. \ic»ai 
rė;
“Jurgi Vaiki, eik šunį, 

siirtuk žodžiu. ką parašei 
pupero*. Ei-iui tuo prie lel< 
nu ir pat- išgirsi iš miesto 
iciju- \ n-įninku puuelbininiei 

Uę ji* luills-jo tų dieną mi 
muilini.” Jurgi- Vaikis sėdė
jo nusiduoda ma*. knd nieka
lu liejmžj-tn.

Mandagu- klelaiiui^ liepi iė- 
įo ir netvėrė ls‘gvdį už api- 
kakle*. ]ia-it ikėdaiiuis. kud 
nor.- Vėliaus atšauk.- netiesą, 
kurią Įsirašę-. Bei iki šiai di«-. 
naį nei Jurgi.- Vaiki-, ;i<-i 
‘Lietuva * lo.» hvtivMi.* ųaat 

Šmeižte buvo aiškiai pa 
'"■k laisvamanių su- 

» Cicero liet u- 
•uiesle t-ra

X
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Kultūra Ir Gamta.

“Lietuva” kunigų 
išvadinu skandalis- 

kad jis | »asa k ė, jog 
pavojus Lietuvui

nes žinojo, kad 
yra katalikiškas 
kad teisingų už- 

negnlimu.

Jau pusantro iin'-m'sio pra- 
ėjo nuo to kaip įvyko Ameri
kos Lietuvių Tarybos imsėdis 
l'ittsbiirgbe. Pu. 4 ir a lapkri 
ėio. | tą (Misėdį atsilankė p. 
W. Suartluiut ir kalbėjo apie 
brigadų- n-i kalą bei jos orgu 
uizaviiuo lm<lų. lk*t p. Kwart- 
liaut nesiteikė Tūryliui pam
ilsti įgaliojan«'ių jį dokuuien- 

|tų.
Perėjo iirveik iiiėmm. Chi- 

engos lilieralų Taryba suma 
nė Lietuvos militarę misijų 
kviesti j Cliieagų. Lilieralų

| veikėja* krri|M*si prie kaiku 
jrių kunigų, kad jie prikalbin
tų katalikus prisitlėti prie tu 

I priėmimo.
Kunigai l»uv4» girdėju*, kad 

dokumentai ncta|M> |iarudyti 
Ameriko* Lietuvių Tarybai, 
deltų ir sutarė, 
sijos priėmimu

I

kati prie
prisidės

mi> 
tik
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“Draugo” Ibsiakciją iš Ekze- 
kutyvio Kmiiitetn atėjo visa- 
pundą- kopijų su nnts|Miudui-, 
liudijančiai- jų teisingumą. 
•'Draugo” ns lakei ja tuos du 
kumeiitų nuorašus panalė ku
nigam- -ii-irinkiisienis ta pa- 

'ėia dienu pu.- kun. M. Krušą. 
Tiikųi Imdu tapo prašalintu* 

j priežastys, kurios trukdė mi- 
litarės Mi-ijos pasisekimų.

I zvakarykšėiame “Draugu” 
j nmiuiryje til|s> oficijalis |>ra- 
įiešimus. kuriaim* (mankyta iš 

į kokių n-menų ta misijų susi
deda. Kol to pagarsinimu tie 

jbitvu tol daly vuvimus Misijų* 
priėmime galėjo išeiti juokiu- 
^t... .. ItuV’u j... ■ - J...«ą« !».:*• 
Mi-ijii -ii-idedaiit iš vienos 
|M>nio*. vielų, kuuigu. ir vienu 

•vvto niekuomet kariuomenėje 
'mbuvu-io

dėlės kelionės ir drąsus kelei
viai atrado daug žemių, kurių 
pirma europiečiai nežinojo. 
Susyk buvo matyti didis skir
tumas tarp Kuro)sis ir tarp 

j tų žemių.
Europoje buvo daug mies- 

Įtų, o atrastoee iBnėse žmonės 
gyveno giriose, kailiuose, paeže 

'riaia, pajūriais arim laukuose. 
Europoje buvo kelių ir tiltų, o 
atrastose šalyse ir takai Im
davo reti. Eurupie iai dėvėda 
vo rubus ir turėjo didelę pra
monę audimams gaminti, o a- 
nų atrastų žemių gyventojui 
vietomis vaikščiodavo visai 
nuogi.

UiImii lengva buvo pasiekė-
*•

Daugelis žmonių taria žodį Į 
kultūra nesuprasdami jo reik- i 
šmės.

Kad pievoje dygsta žolė ne
vejama nei neapdirhaina, tai 
vra gamtos darbas. Kad žmo
gus išaria dirvų po kelis kar
tus, užmėžia jų, užsėja parink
tais javais ir užakėjęs prižiū
ri, idant vanduo nenugertų sė
jos tui yra kultūra.

Kultūros vantas.
Tų žodį žmonės pirmiausiai 

ėmė vartoti Kvnio tautoje. 
Pradžioje jie jį tardavo tiktai 
kalinėdami apie laukų (gyve
nimų. Todėl pirmiausiai žodis 
kultuvu eidavo drauge su žo
džiu dirva. Rymiečiai sakyda- ?ti. kad tų atrastųjų žemių gy
vo agri cultura, t. y. dirvos į- ventojai pasitenkina tik tuomi 
gyvenimas. Kartais jie tųdvie-1 kų gauna iš gamtos, o euro 
jų žodžių (atdarydavo vienų. 
agricuitura. Tas žodis perėjo-) 
ir į kitas kailiu.--. Josi* jis reiš-;
kin žemdirbystę.

Dvasios kultūrų.
Vėlesniais laikais žirninės 

(mstebėjo, kud nevien dirva 
eina geryn pridedant dariai 
prie jos. liet gerėja taip-gi ir 
žmogaus dvasia, jei kas jų 
lavina. Pirmiausiai tat |>usi- 
rodė proto srytyje. Keinį pro-, 
tus dirltu iš mažens mokinda
masis, t„ išmintis naudinges-1 
nė laiva jam (metalu suaugu
sio amžių metais. Kuo geresnis 
mokintojas updirbinėja jauno 
asnn*ns mintis mokykloje, tuo 
daugiuu šiam būva naudos. Ai- 
tah durims vadinosi lotyniškai 
mestis cultura, t. y. proto la
vinimas. nors buvo ir kitas 
žodis eruditii tam f airiam 
daigtui. Mat žodi* “rudis” 
reiškė tamsuolį, todėl “erudi
te” reiškė išgelbėti iš tam
suolių tarįMi, o iš “erudite” 
|Misi<lurė “eruditis.” Tas žmo
gus. kurį išvedant iš tamsuo
lių tarpo nesigailėta daug lė. 
šų. vadindavosi liberaliter eru
ditus. Mat liberaliter” reiš
kia “duosningai”.

Nuo krikščionijos pradžios 
iki |M*nkioliktam šimtmečiui , 
IMisaulis kaskart labiau bran
gino dvasios apdirhinių negu 
medžiaginių apčiuo(>iamų dai
gtų lavinimų. Tais laikais už
augusioji kartu, lavindama i 
jaunesni,*, rūpindavosi ne vien 
žinių suteikti jauniems |>ro- 
tums. Is-t taipgi išravėti blo
guosius jausmus iš širdžių, 
mokinant jaunuosius susival
dyti. stiprinant jų valios jie- 
gas.

Tautų skirtumai.
Puskutiuiais keturiuis šim

tai,, metų žmonės vėl ėmė dau
giau domus <lėti pri(. medžia
ginių u|a'iuopiamų daigtų. I>i-

piečiai pagerina gamtos dova
nas pridedami mivo darlm.

.Skirtumas buvo nevien lau
kų įdiriūnie, nevien proto Kry
tyje ir budo stiprume, liet lie- 
veik visuose žmogaus gyveni
mo krypsniuose. Todėl ir “ag- 
rieultura” ir “menti* cultu
ra” jau Imvo persianti žodžiui 
tiems skirtumams išreikšti. 
Pinu u t inė pusė abiejų žodžių 
tapo atmesta.' Liko tiktai cul 
turą.

Gamta ir Kultūra.
Tisk'l tautos gyvenančio., 

vien tuomi kų duoda gamta, 
vadinosi gamtos tautomis, 
kuomet apšviestos ir <larbščius 
tautos ėmė vadintis kultūros 
tautomis. Vokiečiams užtems 
pirmąją vietų pasaulio moksli 
apie pabaigą devynioliktojo 
šimtmečiu, vokiečiai sudarė ir 
skirtingus vardus abejom.-* 
tautų rųšinis. kvieslį., aias 
tanias jie vadino ir vadina 
Kultur voelker. (Voelker vo
kiškai reiškiu tautas», .» netu
rinčia* apšvietus (išvadino 
Naturvorlker. L v.- gamtos 
tautomis.

Virt garbinaioe gamtų ir gė
riai darome, liet neturime už
miršti, kad ne ji mums duo
du |>iniiyneigų. apšvietę ir to
bulybę. Ta visa galime gauti 
tik iš kultūrų.-. Geriau sakant, 
ne “galime gauti.’* u patys 
turime pasidaryti. Kas moka 
apdirbimu ištobulinti gamtos 
dovanas, tas via kultūros 
žmogus.

Prancūzų pažiūra.
Prancūzai nuo senai neužai- 

viežia vukieriaiB deltų nevar
toja vokiečių įvestų vardų 
tuutoius suskirstyti, nors skir
tumus pripažįsta dėlto, kad 
jie yra labai aiškus. Prancū
zai tamsinsią.- tautas vadina 
“les |>euples prunitifa**, t. y. 
pirmykštėmis tautomis. Te-

Mana patys pamanai pripa- 
žįzta, kad tos tamsiosios tau
tos ne visos yra vienokios. 
Vienos niekad apčvietos netu- 

i ręjo, o kitos išaugėto laipsnio 
nusmuko žemyn. Taigi Pran
cūzijoje dar tankiai girdėti 

1 žodis ”les peuples aauvages”, 
L y. laukinės tautos. Bet tas 
vardas yra visai klaidingas, 
nes mokslas susekė, kad tarti 
žmonių dera tokio skirtumo, 
kaip tarp naminių ir laukiuių 

1 žųsų. ar am'ių ar arklių, ar ki
tos rųšies gyvuolių.

Civilizacija.
Apšviestąsias tautus 

euzai vadina “les peuples ei- 
vilizČH,” t. y. civilizuotos tau
tus. Kolbų muk-limnknni-* fu* 
žodis civilizuotas laimi nepa
tinka, nes ji- yra sulipintas iš 
dviejų kailių: lotyniškos ir 
grekiškos. Iš bitynų kalbus 
čia |iainita.- visas žodis civilis, 
iš grekų kaliais imta tik vie
na įlalelė iz. Pa įtaigą pridisln 
kiekviena kaliui nuo -avęs.

Isityniškai civis reiškia 
miesto gyventoją, o “civilis” 
reiškia kuris beveik nesiski
ria nuo miesto gyventojo. Pri- 
<lėjus grekiškų iz išeina civi
lizuoti, t. y. (atdaryti, kad 
žmogus panėšėtų į miesto gy
ventojų.

Anglų nuomonė.
Anglų mokslininkui ir rašti

ninkai prieš didžiųjų katę la
biau (išlaikydavo vokiečių pu-

> žiūrų ir tautas dalindavo j 
’ gamtos lM*i kult orus tautas.

Karės metu anglai ėmė nie
kinti vokiečių kultūrų ir pra
dėjo remti prancūzų )mžiurą 
dalindami tautas į civilizuo
ta* liei m*<*ivilizuoias.

Mes galėtume atskirti karę 
su vokiečiais nuo moksliško 
dalyko. Vokiečiai karę (iralai- 
mėjo tai ir gana. Bet jie turi 
teisingų pažiūrą į kultūros

> skirtumą nuo gamtos. Ta 
žiūra turi liktis mokslui, 
mokslas žiuri tautos, o ne 
litikos.

Kultom ir civilizacijA
Ne visai reikėtų paniekinti 

ir prancūzų mintį, nes joje yra 
gera dalis. Mieste žmon<‘- gy
vena arti vienas kito, lodei 
turi daug santikių vieni su 
kitais. Tų santikių geras sut
varkymas ir ištobulinimas y- 
ni taip-gi žmonių minties ir 
(įstangos vaisius. Kaip javų 
sėjimas įth 
taip santikių 
sugyvenimo 
geras lieudru 
nimo sutvarkymas gaktų va
dintis civilizacija. Kalias* 
mokslininkai jatkeuėia kitų 
blogiau sustutytų žtalžių. (at
kentės ir šitų.

(Palatigu ant 3 pusi.).
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Turime oficijalį KkzekutyvioĮciiicagų kai|*o Lietuvos Mili- 

Komiteto pranešimų, kad Ue-įtarė Misija, tni butų gnna juo- 
tuvoz MiliUrė Misija Amert ■ kingu jį trijiunCaliai priimi nė- 
koįe susideda iš Pulkininko t i. Jis karišką misijų gali tiek 
Gedfuudo. f 
filio ir brigados generolo Juo 
dodžio“

Brigado- generolų J tiododį 1 
žinome. Jis ištikrųjų yra p. 
U'illiam Swarthaut. Girtlėjo- 
me. knd ji- yni išvažiavęs da
bar į Lietuvą. Taip hh|<> ir 
vienas, iš Eluekulyvio Komi
teto prisiųstas vtiokumentas. 
Apie p. Gedgaudų žinome, kud 
jis senai veikia Prancūzijoje. 
Neturime pranešimą apie jo 
atkeliavimą į Ameriką.

Minėtasis čia “ komisijoiiic- 
riu> Žili-.” yra turlmt kimi 
gus Joną- Žiliu-, m— jis yru 
minėtas dokumentuose pri- 
<iit-tno-<> i •* Draugo” rėdai: 
rijų. Nėra ftliejonės. kad ji« 
yra Amerikoje.

Teeinu jeigu vicn tik kuni 
ga- .luitas Žilius atvažiuolų i

. . , ... «•

Komizijonieriaus !i<-ikšti. kiek žinomas kuriuo- 
' menės nimievruosr dalykas, 
vadimimn* “ennemi man|uė.” 

Darant manevrus kariais 
luistato tik lazdelę su vėliavė 
le. aut kurio- (atrašyta “pul 
kn.-”. ari* “divizija.” Mam*- 
vrnujancidji kariuomenė su 
tu vėliavėle turi a(meiti kaip 

Įsu priešininko pulku arba 
divizija. T<s|el tokia vėliavėlė 
jir vadinasi “priešu |>ažeukli- 
įiiiinu.*’ Prancūziškai priešas 
.yra ennemi. (inženklintas yru 
nuinpiė.

Mes uorei ome. kad Lietuvos 
kariuoiiH'iie- aprūpinimas eitų 
rimtai.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
'STYBES BONU 

“Draugo” Ofiso W 46 St

laukų kultūra, 
lavinimas yra 

kultūra. Tai-gi 
žmonių sugyve-

pran-

PINIGUS LIETUVON
JAU VĖL SIUNČIAM

Dabar Biunčuun Tiktai Viona Marina.
Pirm negu siųsite savo gentinis j Lietuvą pinigų — 

jmsiklauskitc ims mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi

gimu negu visi kiti ir iiž pinigus pilnai atsakome.
'Kursas mainos kasdien. Rašykite šiandien:

NEPAMIRŠKITE PAPUOŠTI

KŪČIŲ STALĄ 

:-LIETUVOS VĖLIAVA-

I*-
m*s

I*

Ponia 0. POCIENĖ
Pagarsėjusi Soliste ir Mokyto
ja l’<s*tliovfno Kon-crvatorijoj 
kuri loš -varbinii.-iu role statu
moj operetei
“KORNEVILIO VARPAI”

Gruodžio 21 d- 1919 m.
ARYAN GR0TT0 TEMPLE

Stli ir Vahasli A ve

I

I
|=

Cffitnh Bendras Lictavią Baskas 
Centras: <32 34 Cross Str., Boston. Mass 

Skyrius: 366 W Broadvvay. S. Boston Mass.
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KtTLTURA n GAMTA.

iietmiai Amerikoje. Į (Tąsa nuo 2 pusi.)
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Pasibaigus parapijos bana
nu, gruodžio 3 d. įvyko drau
gijų atstovų bei bazaro darbi
ninkų vakarienė ir draugiškas 
pasikalbėjiiuas apie daliarti- 
nius vietinės {jarapijos ir tė
vynėj reikalus. Susėdus už
kandžiauti vakaro vedėjas I*. 
Vuali* pranešė, kad kun. F. 
Kemėšis puotou nepriims, ih*s 
labai svarbiais tėvynės reika
lais išvažiavo i New Yorką. To
linus buvo pranešta kiek kiek
viena draugija savo būdoje pa
rapijos naudai uždirlio. Ir taip: 
6v. Jurgio draugija $2l(k(M), 
Lietuvos Dukterų—$248.(M),
Suravienijiiisi 2.30 k p.—<292.38 
Darbininką Są-ga—$281.65,
dv. Juozapo—<117.(10, .Moterų 
Są-gus kjj.—<325.00, Priauga- 
mUjv Vyčių kp.—<193.91. Su- 
aivienijiitK> 171 kp.—<837.1G, 
kun. J. Jonaitis su mokyklos 
vaikais—<310.85, Prie durų in- 
ėjo—<424.86, Lietuvos Vyčių 
79 k)>.—<1,101.86. Sekančiai
kalbėjo: J. Kaarviėiua, mergelė 
Bntkelaitė, S. Juodvalkis S- 
Stepuhoms. A rusinąs, mergelė 
U. Matūrai t ė, Misiukevičius, 
Petrukas. A. J. Alrksis. J. E. 
Karosas ir kun. J. Jonaitis. Vi-! 
si džiaugėsi, kad ačiū jMisidar- 

. barimui draugiją atstovams 
parapijos iuau<iai uždirbta su 
viršum <4,00(1.00. Vėliaus buvo 
i našta, kad prie t<m progos |m- 
remti musu tėvynės Metams 
reikalus. Nusirinkiisieji šį su
manymą parėmė su dideliu en- 
tazijarniu. Aukavo sekančiai:

J. Kaušis $5.00. 
Krupienė $2.00. 
Po 1 dol.: M i si ūke virius, Gri

gaitis, Varancckas. G ri gabaus- 
kas, Vareneckas, Petrukas, 
Grigas, Nidaras, Ntepulionis, 
Meldažiutė, J uodvalkia, Aalaše- 
vieurs, Vinalis, Paurazas, G<*l- 
laanis, Očikas, lltnderis. Ari- 
neonas, lx*nkMitis. Stankus. Ka
nevičius, Balnis. Jermokas, 
J«xi vaikis. DruškauskiriH*, 
Petrokienė, Ntankiem*,. Kan>- 
zaa, Vainorai!*, kun. Jonaitis, 
Bntkelaitė, Gustaitė. Aleksia.

Viso Nurinkta <40.00.
Vėliaus pijsnu |iaskambiiei 

J. Jaugutė. Vakaras užlmigtas 
Lietuvos himnu. 
* Linksma yra matyti, kad da

bartiniai santikiai klelsino su 
parapijonais bei draugijomis 
knopuikiausi. Buvusių didelių

kaiti*, daug i neša į musą kolo
niją gyvumo.

8e redoje, gruodžio 10 d. įvy
ko vyčių susirinkimas. Nutar* 
tarta: 1) partraukti “Manda
gumo vadovėlio’* tiek egaem- 
pliorią, kiek yra kuopoje narių,
2) studijuoti etiką ir lavintis 
lietuvių kalboje bei rašyboje.
3) įsteigta taip vadinama 

144Klausimų dėžutė,’* į kurią 
nariai parašę dės įvairius jiems 
nesuprantamus klausimus, o 
tam tikslui išrinkta komisija, 
laike susirinkimų jims išaiš-

i kilis. 4) Naują Melą sulauktu- 
'vių pagerbimui surengti iškik 
miugą vakarienę su įvairiu pro
gramų.

1*. Vyčių dram. ratelis ir-gi 
nesnaudžia, laikytame susirin
kime nutarta po Naują Metų 
pastatyti komedijas: “Nesi-f 
priešink." 4,Aliuhinė iškilmė” 
ir 44<lyvieji iialtašninkai. ’’ O 
Gavėnios laike scenoje įsta
tyti |s*ukių aktų dramą “Kut- 
vilė." Išrinkta vahiyha: 1. Stc- 
pulioni»—pirnL, E. Valo</*škiu- 
tė—rašt^ J. Varanecka*—kas. 
Vyčių clsiras išaugo į milžinus. 
Metro i t iečiai savo choru laitai 
didžiuojasi. Nauja choro val
dyki: J. Valiukas—pirui., O. 
Jamaitė—rast.. A. Petkus— 
kas. Čia jaunimo yra nemaža. 
Brandui>lis jo—tai tyriai.

VuDmaas.

stora cm, iowa.

5\’V

nesusipratimą i leidi ko nei pėd

laiipkričio 23 d. buvo sureng
us limuiras |tarapijos naudai. 

Atminiu svetaim'*n prisirinko 
tiek, kad net sėdynių pritruko.

7 vai. vakare prasidėjo pro 
gramas. Pirmiausia suvaidin
ta vrikaliukas “Undinė.*’ Visi 
vaidintojai savo roles gerai at
iko.

P«i vaidinimai dar pa<leklr- 
mav«i eiles A. Balčiūnaitė. A. 
AlackrviririH* ir M. Ntankevi- 
rienč. Su tuo ir programas |ia- 
sihaigv. Paskui prasidėjo Imau
ras. Perstatyta tns Lietuvos 
miestai: Kaunas, Vilnius ir 
Nuvaikai. Taijsgi bendrovės, 
vartotoją krautuvės. įleidimas 
daiktą ir bandymas giliukią 
tęsėsi iki 1 vai. nakties. Prieš 
išsiskirstant pranešta žmo
nėms. kad kermošius <iar Iras 
24, 25 ir 30 <L š. m.

Ineigų tame vakare buvo 
$1419.(ŠI. išlaidą $257.3(1. Tat 
gražuus |jeliH> liko.

Ariu musą gerli. kirlsinui,
kun. M. J. Kolvekui. kuris is*-

šakio. mažai jiasidarliavo prie įrengi

Prakalbos mo to Irazaro. Ariu taip-gi mu

Nedėlioj, gruisižio 7 d. Mote sų duosniems k raut u vii inkams.

rą žiąjupgos 54 ku<ijw surengi* kurie prisidėjo gausiomis au

labnr įdomias prakaltas. Apie komis, k. t. A. Jukniui, A. Gra

Moterų Ną -gos organizaciją ir 
Av. Kazimieru Akadetoijos 1U*-

žiui ir P. I-taskautskui. Ačiū ir
jrarttp. komitetui už jaisidariia-

Inėjų draugiją gražiai kalbėjo 
Žinouia visuomenės veikėja. 
44Moterų Dirvos” mlaktont. 
gerk A. E. Nausėdienė ii (’lii- 
engu. Iii. Pert ra ukosi* puikini 
(Mdemavo ir skamlNmi pijanu 
talentuota devynių metų mer
gaitė Felicija Nausėdaitė. 
Tnippat lietiemsvo U. Matu- 
aaitė ir kalbėjo J. E. Karosas. 
Vakarą vedė F. Aleksiene. Prn- 
kdbų pasekinėnjatai puikios, 
nes suorganizuota Av. Kaži 
miem Akad. rėmėjų skyrius ir

* snstiprinta vietinė Moterą Ką- 
goe kuoj«n *

tis-taz.
č’ia apsigi veno žiuomas pub- 

Įleistas J. E. Karosas. Jis yni 
Federacijos s<*kn*t.iriiHlo ved/* 
ju. Iš to nuotikio Ibdroito Iii* 
tuviai (o yjiar jaunimas) Intai 
džiaugimi. nes gerk .1. Knro 
sa*S kfiijKi intdigruta* ir piliuo 
oru.eon Lrm Lma l.itt.•*■•-*■ I

vimą. Tilvykai.

Kutaliką Centrais lapkričio 
Kl dieną sušaukė max>-mi- 
tingą. į kurį buvo sukviesti vi
si neivarldeėiMi. kad |iasikalliė- 
jus apie Liet. jmsk. Imhius. I’Ih- 
ėiai apkailiėjus reikalą, nebuvo 
nei vieno priešingo. Nora kartą 
viai sutarė ir, nežiūrint įtarti- 
ją. pardavinėti L faukolos la>» 
ną išrinko komitetą iš vienuoli
kos yjMitą. Pirm.—P. Lukšis, 
vice-|NHiL—S. Pranis ir V. 
Ambrozeviėius. rast.—H. Sa- 
rapas, |>ag.—D. Rupumui, ižd. 
— M. Akclia. Koųnteto narinis: 
A. Masuudukas. A. Staktiis. I*. 
.loėis. K Vašku* M iH-gryta.• 
kas.' Tas komitetas turės veikti 
sulig nurodymo Ekaekutyvio 
Komiteto. IVasIiington’e. 11. (’.l 
Dabar tik laukiame paliepimo.

R SampiLS, rnat

I

IIIIIK

Bell = System

MllMI ktMUlilVt
dovumj. Tatiilri.t 
bukit iiliikrintt. k.id Jum
Iii/i k.mi;i AlMlI.mk lUsH’t.ita, 
Lai llaVltiin.

Ti-ta-iMto l>raii|uiaiji*. uJitaitaii- 1'lant.r- ir 1‘alarsui*■««*■ 
ira statMitiH-l lalk.lt- mi Taoli-ka <tiara-ilrt-llka. <h*- 
riau*4 ti l'-liHual >m |H-rkami. c<-rtau-4*« trtrfMsn |«alar- 
itaiisna*. tra ilu.Mlatiia- ir gi-rina-iu* inamr- kam* ui- 
1-klM darlM lavai.

ralarnastma- |utai*n-ta alual i mi»«i tirta loki, kukt- Ji. 
buto (ssti-- kari-.

Vra I4ktan.ii kad 1.4«-i<>ih> faiurtuitimui- |iaM«-k- in;- 
t-iauUa Ir gt<rian*ia laiftMii. liti. <fa darna l«m tlMtkkt. 
|ia-4aM*<» kari ui«> riTHin-M- n*Mataal«..

Biznierius Žmogus Sako
«—ii duuii'.tu i.ž-ia-ui.-n-Mttr. c,-tu l’a- 

tmuutiHiH imeu taniuosni'. V- turiu nii<it 
art-1 I*atarua»inui. su*, kitaip a. uiualfu 
Man iu tart Ii.."

Hutu tikinuiM kati k.-lutl melai kare, kar dtak-Atmi- m*|i- 
Imtai* (anltr. butu JteMrt. M* kartųjį- Mltir*. M-|Hin* nu 
lijustal laukt Mintai luk-lam-lM t>ru Imti. uimiiMi ta 
Maita*. itiHl.Mtaait. nuli>mu >*ita-4M4. tr karr kuri ai- 
Uet>i tn-im -Imta a^liMmla. įlekitart- lulijuuu aluln-rtu 
t ledai Mu.-ulintM t Imi- tlaltku- iImit.

Ir ta. Mlkruji.i tatji alUtlku.

lai Asnrrak.Hiii < liamkiert-llka kati lan-ta c**riaM.iu- K«li- 
kadtat. ilntiuiuda. krantui ė. ir iterianda. imlarlit Mė
ta U «.

Me. iM'MC-ikaaieiUuame kud liktai mki iililieSi atlikti, 
liet Mr- t IMK mi.t MetmiattM-. atlikti įtartai kwa«eriau-

ntlIM AME MIIKKTV HOZUK. 5 
Krantini- alialarjla kunta ta- < 
kara ir nealeliiitar. iki Kah’tlt.i.

I*n ik u. kalitMlairiu. 
aijkat.

ltalmr yra paturi atM Ir rarto- 
Ja m ra daufumor- Uatuviv. Mana am- 
jija koncertina ir au*Mai raMoroau- 

I ..uojaina kaipo geriuuala koneartino 
IMuluryta SuvlmytoM Valrtljoaa A- 
merija. tara gailine Ja* parupiati 
•u-lpto arba Jane tono.

Tle>kalauklta katal'<o. kur) Itatna- 
Matn* dykai.

GE0R6I & VITAI MUSIC CO im w. «Tta m.

MASTER SCHCOL, 
J. F. tOMtaka. F iClIll 

190 K. Šute Str.
KaaM>. lake Gal. 4 tataoM

Chicago.
>la |»ripii<iv lai, n.ilijiau*»»«•> luvutu <lt*l Kal« «lų

n«i|ilrk»tt «b»viin.in iiiuaų krautnvrj. Ir
nitptrkMil ^iriMiiMn t.ivoru, icrnil.iUMlM UHiin.i- 

u/llki itiniti uxK.tn« iIimiiim ir trutingu |«m-

į savaitę
kiriH jiai ir kriaučtai >ru ivikulu 

t l.ititl viMut'iiK'l. jie turi Iruiupaa v 
laipl.i* ir lenta* durim.

Mt-« Kailiui- Jti* l*in<,k>tl tau tlarl 
i truiiipu l.ukn du nuiuiM ur vakara 

liuli* kaina. Spccijalia okyri 
| iiiukiniiuii ant Muvnmu l*uwcr mat 

•M-

Tokiu budu kultūra reikštą 
apdirbimą ir ištobulinimą tų! 
vigą daigtą. kuriuos gamta 
duoda žmogui, o civilizacija 
reikštą sutvarkymą ir ištobu
linimą santikią tarp |ia<'*ią 
žmonių.

Kulturingu žmogum reikėtų 
vadinti asmenį apdirbanti 
gamtos dalykus, turinti išla
vintą protą ir stiprią valią. 
Jei jisai apnėjimv su kitais 
butą nuožmus ir nemandagus, 
tai jis turėtą vadinti** įiecivi 
lituotu. Tokią kultūringą m*- 
ci vi lizdui ų asmenų yra gana 
daug.

Kas mandagiai apseina su 
namiškiais, naudingai daly
vauja visuomenės organiznei- 
jutą* ir pasekmingai tarnauja 
tautai, tas, nors nemokėtą ra
šyti neį skaityti, nors ir šiaip 
amato nežinotą, tas bet-gi bu
tą civilizuotas, liet nekultūrin
gas, žmogus. Tokią taijegi yra 
nemaža.

(geriausia yra žmogui būti 
ei vi lituotam ir kultūringam, 
t. v. išeiti mokslus jaunystėje, 
darbu tobulinti gamtos dova
nas. gražiai a| teeiti su atski
rais asmenimis, dalyvauti ge
rose draugijose, tarnauti tau
tai ir visai žmonių giminei.

Kun. P. Bučys.

U Vyrią Pitts. Apskričiu 
inelinis susivažiavimas įvyks 
gruodžio 21 d.. 1919 m.. <• vai. 
vakare. Honieatead. Pa.. Kv. 
Petro ir Povvlo |M>iiažnytiiiėj<* 
svetainėje.

Visos kuo|M»s turėk ii sau iiž 
priedermę prisiusi atstovus į 
šį susivažiavimą, nes kaikurios 
ku<»|M>s. įsi Vyrią VII seimui, 
nė žodelio iH*prau<*šė apskričiui 
apie save.

L. V.. Pitts. Aptkr. Rait.

ORAUGIS

P. K. BRUCHAS
Jubilierine Krautuve

3321 S. Halsted St.

|**l*klt liuli*

Ita-tiiuuiitaiiii >•<.!«.
I jmita-riu. «ii4.«tiŲ

I jUkrotMiu. ta-oi-taiKi-tau.
Ilranuiliiiu. Alt»*e<i ir tl.

CHICAGO- TELEPHONE COMPANY

REIKALAUJA.

UIUM.iMktHM moti i-o- ir oti rKi* 
noa dirbti: It-turiu* dariu**; pnu JAakir- 
atymu a<-lilQ; Kurna tlAdarbl*.

i*MMuinl M*<xl C,,,
Ž3* W. kmzic M- < l-rraRti. III.

BUKU VYRŲ

šiiMsui |»miM*MU (jcrtoiauiaMUs 
Nori h Kide. Kad ui parkeliu sam 
O'vcninia veta |mi N«. IMI N. 
Paulina Nt. Tai|>ni dalia r visokiai* 
reikalais malonėkite kreipti* nuu- 
j*Aii vieton Is* to galio* užaiioikyli

Draugų'* ant metų ir neilėlin ir ( 
galite nusipirkti "Draugo" ka-l 
«*ndoru. ir nuililaktiygu ir kitokiu j

I

Mtžnyrioids daiktų. Visi ir visi*
liudiHirkite alsi lankyti į iiius:i

drabužių ir saldainių krautuvė.
Nu iMigarits

A. Nanteda,
IMI R. Panika Str.

twsS

J»

VISŲ DIENKAiCiO “0KAU- 
go” sKArnrroją domai 
SVAIBUS PRAKilMAS.
Tvatykite aštuoniuiikieėfaii. tad 

I92<i nrtauM Kalendorius su Lie
tuvos pn-zidrula paveikslą ir su i 
Švi-tilieinik. jsii gailiui*. Tui|»k> I 
kas tižairašis dirti raiti " IhuutĮit " I 

ant įlietą |s*r mani* tas umu 
Ir puikiausi kalendorių, taippat 
Kalima jsig>'ti visokiu kiti iru ir 
maldaknygių ksip lai "Rundi i 
Jums" "Pulkim nui kelią*' 
"Ahiolus Sargas Ilaumių* Ji 
žvaigiilutė" ir tt

* A. Stulginskas. 
1817 South Union Avenue. *

Dirbti 
kitę

i

Ai<*i
ant

1'žiiHika kasdieną.

LORD & RUSHNELL.

2424 So. Laflin Str.

A. f A

JUDZ. STASELIS
Atzūkyre zu šiuo pa

saulių 26ta diena zaunio
men. 1917. Paėjo iš Kau-

I no Radybos Raseinių (da 
I bar Tauragies) apskričio 
I Kvėdarnos parapijos, už
I aitri kaimo. Tėvas Prano j 
I Staaiulio gerai žinomo 

Brighton Parideėianis ir 
Tovnoflakiečianis, taipgi 
Mikolai St&sinlis jo bro 
lis tos pačios parapijos, I 
Paragaudžio kaimo, par 
ristino su žinome pašau I 
liu 24tą diena rugpjūčio. I 
1917 m. Pamaldos atribos I 
Sukatoj 20tą diena gruo- I 
džio (Dec.) 1919, m., Ne | 
kalto Prasidėjimo s M. | 
P. Bažnyčioj ant 44tos ir I 
So. Fairfield Avė. Brigh I 
ton Park. ant 8 tą valanda I 
iš ryto viri gestis ir pa 
žjstami labai meldžiami I 
atsilankyti, ant pamaldų. I

Labai nuliūdęs Sūnūs.
Pranas Stasįulis. I

U. 0. VAITUSH, 0. D
IIITI A I*. VKI| srtTI VILTAS

M • V 
t. lu) u««ą k a n ' l • 

tad .l>u ikkltlli- 
luiik kdhn«. tfta
ik> n|«<« iu.Ui. iu-< 

et Ir«>« iQa
IU Ilk ty kf 1 ivn* rK> ■ 
ll*^ikVM« **L R m>l<<Lil. 
t* kitai f***t•*•!■.ut ita ti).- 

litai I*' Akit.t'l |at lt '•H.ntiii OeMtatti 
I «ltl tlie 1-41'1 .»!••» ftalCall-Mtu Ka'Ffca - 

• til^JI»»|»i i * . I U» • It ltl* lU~ !«••• 
lai..!, u. uu«a ir .ki n vnknrn. Ni 
t.iuo !*• m< I t f V

1553 W. 47th St ir AshUnd Av.
l<-l<-«Mlu. lUairr -.KM*.

Uždirbk

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Dr. L E. MAKARAS

f
ICKIkAf4M4OS.

Iii tiii-rtriiii'ių 17 nu-tv ii ,1.1111.1.1'1* 
01 u- IrtiKiuti* iiiitiH, <ni iiiidtlnu*.
i.ii'.-oi l.ioru.i- l*ril i riit;:i • m-ri-i. 

kilimini* Tim lurvtu m.-tij piilimll- | 
jimo. *

Al*Uuiuktti-:
l'<4l A lar>a*M M<« 

17X4 V. rautam Mr.

m:ik tušui
\.t l..»i lą Slirly iilltitilHs it ePUlll 

••nr l«*iiL*iiitH durį** «niv i4iuN4ti««*» 
t'imii l.ilirtk* I *ri< 11 nu*'* ti* r«-t- 

K.ihtiM**. Td>* tur« ti m« t»/ p.»1imii 
JllMtt.

A 1 Mkilllkllt
IHl ▲ limiHl .Mlfl. <es. 

f7X» \. I'msiImsm Mr.

Ib'ikllIililĮJi* ĮUIH lilMJII K (iru- 
I.iiiiiIm-i ii* ,\|ill iliirltu Inkis kuri* 
Imi u< in pniiiili *u kontraktu* 
riais. tora protfa ifi*r»tn žt:n»L*iii. 
AtMMtnkilc.

Heitemann Lumber Co.

5852 S. AshUnd Avė.5852 S. Ashland Avė. 
Telefonas Procpect 4000.Telefonas Procpect 4000.

PAIEIKO t

l«
I'ulitakuu Jonu l**M'l& .* pi«uiian,'io

ItiiMinnj Aluikrtii, Ki< daine*
puSati. s«iiu»'ik ••• i .......  apie 19 nj< •
tu M-hlllliu. Turiu labai „varliu r<!|.
kalu. Ji* Imi. u r l.u ku« spic ji v.iniite
l>i«ni-.Jot« Mkaiu'iu ndrosu:

Junaa* btn-yli-. 
>202 .labom .!«<*.

\t.t pat vii* 4tt»«» btx*H« li'lmtij
4» tifs j % m f.»| |»r»' m p.< t <1.. % itn«i 1
tlfllflkšl* l*<**4«tlll«»JU l kibi ii»n •

J.
£HI M. 4< < Istt-Mtfis.

■ ■ ■ ■

FATONIC
it"'

F. P. BRAOCHULIS
■

Dr.A.BURKR™

S. D. LACHAtflCZ
Ei«tu.>> «š4MlMHitas |Riiarteaaaj« Ima 

iint^, Ko piaiaUtam ItnhMk* ism'MAAu •<- 
•'m*tikli. • aiuatota tlarMi Irtiaiia uAtfasmiistt 

2314 W. 23 PL OhkMOr UL

J. P. VAITCHES
ATTORNEY AT LAW

METI Vita Al*t<ML*TA*> 
«MS h. «<MH» KTHHET 

CMJCAUO.
M'

»
- I

4,
■X

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 SL 

lkuni|i. 49 Court
Ui-*. tOSS W. 49 Atruita* 

Telefonas t "irrro 3C5C 
<ifua> Cimro O

...................-...................................... ............
Ti-I. lirmor 744J

Dr. C. Z. VezeZu
uiti ils iH:»nsTAN 

\dlniwli.x mik :• ryto iki t> iuk. 
S'rd-'llvrui* jMfiuI autiilim.

4712 so. .MMU IMI ĮVIJUS 
arti 47-li>- Gatia»

t-
kMJIAMt: IJirri.lIAMAI i “

Dr. G. M. GLASER
1‘raJi t lituoju J* metai

OIImi* 41 Ik Mi. Muncan M.
Kerta- 321» Si.,

M'/li t i-ky.
SI'MIJ AI.ISTIS

V> r taku.

(JiiiOKo. •*•-

t opai
Ii,Ak u Ilgu

«»i ISO VAl.AA'lmS. Nuo » Ijt* 
<i.i Ik. nuo 17 iki 7 pu plil. uuo • 

ki a vulnaUul Vakare
J**d*but>u* nuo > iki 7 t-■ put

Tilvfun** 1 .ii<1. 4.17

X-

..... . .................. »
Dr. M. Stupnicki

i
|N 
lili

LiclU'tii Advokatas 

Attomey at Law 

l»a U. Minim, f'or. ClarL 
K'otii I3u7. Tvl. Ckarttad 2X«i 

ITIK'AGO. II.I.IMOIS

SI 12 Ma Halaird Mrrrl 
Mr* sr.r»

3109 So. Morgan Street 
CU1CAGO, IUJMOM 
Tek-fuaM Vanta bOU

Valandos: — I Iki 11 l» ryto; 
* po plotu Ui 1 rak Nodėjlo
mu nuo i iki * vai vakaro.

ItraM. a.t:: si imiUihI lui. Mouaau. 
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OR, i A, ROTH,
IltiMt- cubKijM. ta ilnmri.u- 
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’ JOSEPH C WOLON
Jetuvis Advokatą I ' 

2» MI. I.A KALUS s ritasi 
autine Tek liuuibuta *

Vakarata >*JJ W. M*S*
TeJ EockiraU-'*'
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
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CHICAGON ATKELIAUJA 
GEN. PERSHDfG.

Ketvirtadienis, gruod. 18 d., 
tv. Teotimas. Rufas.

Penktadienis, gruod. 19 d., 
tr. Kvartalinė diena (pasn.).
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Jis čia bus ateinanti šežtadie 
ni-

I re|wtirija Įvyk* |S*»uyčinj, 
Igrmslžio 19 d., š. m. Anau 
l<ir»«tl«i ’l’eiiiplr Tbriitie. prie 
’stli ir No. \\aliasli Avė. I’rn 
<lžia 7 vai. vilkai e.

Todėl visi choristai kviis'ia- 
Imi Lili imti suvažiuoti, urs kits 
paskutinė- n*j»,-liriju.

\L Idzin laiku siivažiuoli.
Z . M.

praeit ils metilu, gaus gražią do 
vanėlę kii ^veikslu Lietuvos 
prezidento. Antano Smetonos.

A|iart l«> \ra iš I apskričio 
atsišaukimas kaulink prisiren
gi nm pri< ateinančiais metais 
busiančio ('hii-agoj seimo.

Atentatui susirinkimėli, alsi 
veskit ir liauju Marių.

R. Andreliuna*. rait.

8UIMTA8 NEPAPRASTAS 
“ KOLEKTORIUS”

I

I

CHICAGOS L. VYČIŲ 
DOMEI

Pametimas.

Jo kambaryj atrasta daug pa 
vogtų daiktų.

Privatiniai ir miršt,, driek 
tivai aną vakarų užpuolė kam 
l»arj Minuosi* |»*» nu... .*•.*» 2
Brvnnt avė. Kanilmiyj gj' <• 1 
n<| dobti Sclimidt.

Sclimidt yra 47 tortų am | 
žiaiis. Pasisakė ,-*ą* koleklo 
rilis. Jo kamlmryj atrasta dali 
gyhė pavogtų visokių daiktų, 
kaip tai įvairios rųšie* brangiui 
blizgalų. brangių kailinių, šit 
ko ir kitko. Viską* apkaitino 
jonui ligi ♦•'itMitttl.

Policija ntmiiMitiiauja. jog 
Sclimidt, regi.*, bu*ią5 nesVri 
k„ proto. Tas |iasirodė- iš jo; 
imsielginio jį tankini.

Tuo Julijau. ka«l jo kalnini i 
ryj atrasta ir daugeli* gelr-Į 
žinkelių vinių (kokiomis pri-Į 
kalami bėgini).
MPo suradimo tų visų daiktų| 
policija imsistrngs | tat irt i.
kiek jis hankojr turi pinigų. 
Nes manoma, jis turėsią,, 
mažų sumų.

Sclimidt prisi|Nižįstn. 
jis visur imdavo viską, 
tik jam patikdavo. AP8ISAUG0KITE.
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sinoi'ii pranešu vi-n-ms, kad j 
kuri* iiiritc iinėmc Vyčių1 

rdavi ••'•I. ti! ielu 
Ii.. Varpų.” Inet
ai- n« parduotu -į 

. i ».l\ll«'j. gino- 
pi. tą.

,u ta ii i<v.-ii
i-idri*’ i Iii* .-kaiiui-ii 

kaipo .-rdu*.;i it nž Ino* bu 
p;-n- I I: itin i -ai-.-ų.

P Vnralralh.
1720 P.v.ble Str

-Izit. | ; 
tiki**! v 
džio 2
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Amalgamal«*d Mrat ('uiters 
and Ihitcbcrs Morkim-u of 
Nori h Aus-rica A. I \ of U l.o- 
••ai 2-*»7 turės pri. šumliių susi- 
ri"kii!*ą I. t verge, grmslžio IS 
’ S vai \ rtl art

■i, - fr
■ i.Viųj. Visi ii: ni ir naras 
-a’.e maloniai kviečiami alsi- 

l.mkvti. i:.-s bus linkimas nau
jo.* valdylsis ateit.antimis mr- 
l. •*.’i’ai-gi k’t*k\ no nario al
si!’nkv n,-;* j ra I n'ur.i rcika 
liu*.*a .

Valdyba.

Kp^met <k*tektivai inėj,, jo* 
* -'n. atrado jį beskaitant

’Auit

dūupAk i 
ko jie Pasisakė pas
kui, jog tie vi>iNt*NH|ii e*anti

geležinkelio vi 
įtekti vams nieko 
įkė. tik pnklau«r.

jo nnoMvyliė.
Daugelį pavogtų daiktų 

mos ir krautuvės | m žino.

I'tiirtiinke. Ki gruodžio. S:3<t 
ikare 4.*m4 So. Wc*|ern ai,-, 

lietuvis Kur
ti/, 

šė
A. 
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ANGLIŲ GALI GAUTI VISI

Ku šiandie |ianaikinami 
angliniai suvaržymai privati
niams narna uis.

Anglekasių streiku metu Į 
privatiniu^ luuiiiia anglių bu
vo pristatoma tik tiek, kad 
užtektų vienai savaitei.

Halui r gi kas tik nori ir kiek 
nori gali anglių pirkti kur |ni- 
tinkanui. Xe> jau atvežama 
šviežių, vos tik išimtų iš ka
syklų.

Giieagoje gatveknrinis va 
žinojimo klausimas nei kiek ne- 
Išstūmėtas pirmyn. Augšėiau- 
sius valstijos teismas pranešė, 
jog ligi ateinančio vasari,, mė
nesio miestui prisieina laukti. 
IO>! teismas jiuskelbs sav„ ga
lutinų nusprendimų.

Miesto advokatai reikalavo. 
ka<| ligi to laiko luitų sugrą
žinta a rentai. B*-t teisiu* ih- 
sutiko.

Kakomn. jog ateinančią *n 
vaitų Cliieagoje augštesiiysis 
teismus (apskričio valstijinist 
jMskelIis ištarmę reikalaujamo 
“injunction” prieš koin|*anijo 
klausime.

Pasirodo. j«.g miestas kur 
tik nežengia. vi*iir *titink:i 
pasipriešinimus ir nepavyki- 
mus.

Tad dabar majoro nuskirto 
ji komisija ima darbiioties apie 
siimiestininm gatvekariu. Bei. 
turbūt, ir čia hn« tokios jud

ką reiškia koni|Minijui 
*^nu« ir gem«. išln- 

*»*.
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IS MOKSLEIVIU JUDĖJIMO I ----------- I

j tiriiotlžlo 1*1 *L I kivis Sųiiare 
parko salėje I.. V>cių 13 kuo
pa laikė priešinei i tų -tisirinki- 
aią. Posėdi i- Misii i.I.<: dailg na
riu. T riiiiau ia i*l ia.**y1a už
nikusieji riport: . Vieni Inivo 

p iimti. kiii nuiH- i. I- buvusio 
vakaro “ Išgruniinas Kauno 
pilies” galutina* ra|s»rtas 
ati ! ta kitam susirinkimui.

I’ii'kni sekė rii'kima- iinujos 
192'1 n*, v. Idylais. In.is. vado-

t

Arli ■ i Ii.••h'do*. Vrliuasi 
laikas. ' . !.i i >.*»l, -leiviai ir 
moksl .\č «\ž ' vi-ųkraš 
tą imr .oit Iru i-o 1 ii,o |«isil- 
siui. ’.i ai., . i buvo maria 
S. I.. K. K. d. A. • ii<-.igosap 
*kr.. k d , t dė-djiir vakn 
rijas . v, i. *i v:,’arą. Nutari 
ma.* vii . > k i minia .

Sau-. i 4 d., titjtt m.. • ra ict«- 
girniui * v aku ras *u programų 
ir pasir>rtl:*i..iiiimu. Vakara.-
Ims Ibisvlandr brolių Strumilų vu išrinkta kun. X. Pakalnis, 
svetainėje, ant |<i7-tos ir ludia- 
mt av<*. Visus iškabto kvi<*č-iu 
atsilankyti. Tikiu, jog šį kartą 
moksleivės ir moksleiviui pa- 
ro«Jys ką nors tokio nrpapra 
siti.
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ta|Mi areštuoti 
Itališkas ir II. .1. Bi*lmpp 
luirdavinė-jiiiią apgaili i ligų 
rų. Areštai imą Įvykino I-’. 
Kor-oka* r_trj.*i l'nioii avė, 
\V. I’ulniaii. III. Visi kurie yra 
pirkę apgaulingų šė-rų iš tų 
dviejų asmenų t*-gu teikiasi 
gailinsiąs n-*vt<« atnešti į po* 
lieijo* .|oti niU kampu 17 los 
ir l'aulimt str.

AU8TRAI SAUKIASI P/.
GELB08

d

iš A" atrijo*. Mistinės Vien 
lio* iiilu to miesto majoru |b-u 
mauti (’liiragos miiiorns Tltom 
l»M*n gavo atsiliepimą. Austrui 
šaukiasi pageliais. Xes jie Im 
.hriįa ir atsidūrę baisiau >!•» 
v in. Austrija yra be maisto i; 
lw kuro.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ

It NORTH 8IDE.

I

Korespondentas

Ii BRIGHTON PARKO.
• •# •.

S. L lt. K. A. Kitt kp. laikys 
priršnicliiii siis'rinkiiną ardė-- 
lioj. grmslžio 21 d.. 1919 nu 
Imžiiytiurj rvctaiiicj t kampas 
4-! t«'s ir So. Fairfield avė.| 
tuoj j»o paninldų.

.Maloniai •-sale kviečiami na
rini šin siisiriitkiman. lies turė
sim rinkli naują vnldylią at«*i- 
lUlUtirius metams.

Taip-gi gavau iš (’entro gra- 
•ų l.nleiidoi ių kii*kvi«*nani įta

ri. *. Kuri,, pilnai užsimokės už

Bazaru! Basaras!!
N«*dėlioj. gruodžio 21 d., šv. 
koto Ark. p.irapiios svetai

nėj. tuoj po t išjiarų L.ib. Sąj. 
ii kp. rengia Itazarti. V:-i norll:- 
sidieė-ini lietuviai ir Ii* iuvailė* 
ura i liuzarą.

(ierlt. i lo’vry ir i:.< rgitios. 
katret atjaučiatv unšlničių Ii 
kimų. pa<'iik-iak*i kokių daijitų 
iiiii Imznrai. Kalno pa •i’.i-lė- 
įote paaukauti. enh'žiu savu 
auką atnešti kl«*l*onijou pas 
gerb. |;lrl«<iną arba pas A. Xau 
sėdą.

Vienu žodžiu. visi lietuviai ir 
lirinvaiti *. r--iiikirie ki*-k kas 
galim l.ab. Nąj 
žarija 
cianis 
mimą,
pa-togėse.

. ne- ta organi- 
stenginsi mų.' našlni- 
|iaatatyti prieglaudos 
kud nevargtų svetimų 

Valdyba.

PRANEŠIMAS

šilimui pranršo. kad I.. V y 
jėių Chitagos Apsknėio <hoto 
generole “Kornevilio Varpų”

pirm? A. Panavus. viii*-pirm.
M. J<M-nit«*. imt. rašt.—Z. Ba- 

joriiiaitč, i’in. rašt.—M. Pana
vas. izd.-y.1. Baltulis, ižihi gh»- 
ličj«is- Z. A’aviskaitč ir .M. Ju
čaitė. T< iitrnliško skyriaus ra
telio pirmininku- I*. Birgiuln. 
Valdybitn inčju <larl*štųs. veik
lus mirinu Ym viltis, kad jų 
•btrliflvimnMs |w-r I9*jtl įimtu-* 
atneš šimteriop.-.1 naudą.

Baigiant sii^irinkiiną umk- 
sb-iviai: .1. Klikas ir U A1«a- 
rausluis atsisveikino su ku<»|ia, 
linkėsliiini dnu-4 geni.

Z. Mustauskaiiė pranešė, kad 
ji |ier>ikeisi:inti kiton vyčių 
ku*>]Min. kadangi persikėlė- g\ - Rį 
vctiii kiton kolonijom nį—S
PIRKITE KARES TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.SS ). įj

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas.

Pinigus Lietuvon
GALIMA SIŲSTI

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje
100 Auksinų už $5.00

t. y. 20 aukshuų nž kiekvieną do&erj.

Persiuntimą Jas Palis Kontroliuosite.
Mes išduosime Tamstai čeq kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus, šis būdas yra greičiausia ir teisingiausis. Nieks 
pinigų negalės sulaikyti.

Siunčiant pinigus dėl persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški ant r ašį to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
Et paduok savo aišku antrašo. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 

devieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinų.
• •

Lietuviu Prekybos Bendrove
Room 505B

120 Tremont St, - Boston, Masi.

Ponas J. KUDIRKA
Vienas iš solistų statumoj operetei

KORNEVILIO VARPAI”
Gruodžio 21 d. 1919

ARYAN GP.OTTO TEMPLE 8th ir Wabash Avė.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Xepralei«k progos. Ateik pamatyk. išgirsk!
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SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ”
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