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AMERIKONAI PRIEŠ
AMERIKONUS 

KOVOSIĄ.
C-

PAVOJUS SVAIGALŲ PRO 
HIBICIJAI.

Ohio 
gali

valstijos referendumas 
sulaikyti amendmrnta.

n
PRANCŪZIJAI KARĖ AT 

SIEJUSI 159 MILI
JARDUS FRANKU.

META1-V0L. IV. No. 264

A

Anglekasiai sutinka pradėti

PROKURORAS SUTINKA 
SU SUMANYMU.

KABINETO SUSIRINKI 
MAS STREIKO REIKALE

San Francisco, Cal., lapkr. 
8. — Oliiu valstijos referen
dumas sutruškino svaigalų 
proliibiciįos amendmentą. Ki
tos kelios valstijos irgi tą 
klausimą riš referendumu. 
Maine valstijoj tilo klausimu 
referendumas įvyk* (ik rude
nį ateinančiais metais.

I ’roliiliieijos amendmentą

ui versti I kablrgratna l.
S. Dali-

Paryžius, lupki, s. Sulig 
netikrintu nn*kiiitnmi. Pran 
elizijai buvusioji kare al*irju 
si 159 milijardus frankų, ne
skaitant išnaikintos šalie* ir 

Įwn*i-
kin io* riekia* "kelis tuili

Panaikins veikimą, kuomet 
bus atnaujintas darbas. Gompers stovi už atšaukimą 

“injunetion”.
Washington, lapkr. 8. — 

Streikas anglekasvklose, kaip 
čia s|>ėjaniu. greitu laiku tu
rės pasibaigti. Nes angleka-ių 
vadai sutinka vesti tarybas -u 
o)M*ratorinis.

Pranešama, jog anglekasių 
advokatai šiandie eis federa- 
lin apskričio teisman ir tei
sėjui Anderson pasiūlys atidė
ti tolesniai. nors savaitei lai
ko. išklausinėjimus raiknle 
streiko teisolunio.

Tuo metu, anot pranešimų, 
streikuojančių anglekasių va-. 
dai atnaujins tarybas su nu- 
glekasyklų operatoriais.

Sakoma, jog šitam angleka
sių viršaičių žygini vvriausy- anglekasių organizacijos

Sakoma, jog nin|.|lfi jr.‘n|»elnai. prieš 
prokuroras kj) 
u sutinku*, j (tanipers buvo pasiųlęs “in 

junetion” atšaukti, pakvie.di 
streikininkų atstovus tarybos- 
na ir |>abaigti streiką.

Bet ivriausvls* stovi už ta- 
tai. kad kol streikas nebus at
šauktas. “injunetion” prieš 
streiką neims pansikinta*. Ir 
tik po atšaukimo streiko strei
kininkų atstovai turės progos 
vesti tarybas su anglcknsyklų 
kompanijomis.

Palmer konferavo su 
Goin persu.

Pirm eisiant kabineto susi- 
rinkiiiian. generalis prokuro
ras Palmer konferavo su Gom- 
persu. Am. Darbo Feder. vi- 
ee-pn’zi'lenlH Woll ir sekreto
rium Morrison. Palmer jiems 
pranešė, jog vyriausyliė nu- 
.-prendusi panaikinti “injune
tion” tik tuomet, kuomet 
•'treikas bu* atšauktas.

Gompers išreiškė opiniją, 
jog streiko pertraukti nebūt ią' 
galima, jei vyriausylM* steng- 

’ sis pravesti prieš streiką lega- 
les priemones. Taippat jis at- 
kreipė donią, jog tos vyriausy
bės priemonės su kiršinę visus 
aladnai šalies darbininkus.

Paaiškėjo, jog vyriausybė 
nei truputį nemano imsit rauk
ti iš užimtos pozicijos ir nu 
sprendusi vesti kovą ligi galu-j 
tino* pergalės.

Washington, lapkr. 
kar kabinetas turėjo 
kitną. Diskusuotn 
minkštųjų anglių kasyklose ir 
abelnai 

!šalyje. 
Įšaukęs
i Dalyvavo kuro mlministrato- 
rius Garfield ir generalis ge- 
iežinkelių din*ktorins llines.

Pirm susirinkimo kai-kurie 
kabineto milini sakė, jog vy- 

1 riausybė esanti griežinį prie. 
|šinga Amerikos Darbo HMe- 
rncij<»s prezidento Goinperso 

Ipnsiulimui, kad atšaukti gan
ią teisme “ injunetion”

I»ė nesi priešins, 
puls generalis 
Paliner su tuo žygiu sutinką

Teėiaii tarybų metu ne: 
streikas nebus pert rauktas, 
nei ‘•injunetion” nebus atšau
ktas. “Injunetion” teismas, 
sulig vyriausvliės aiškaus rei
kalavimo. atšauks tik tuomet, 
kuomet abi pusi pabaigs tary
bas, ir kuomet unglekasių vir- 
šaieiai atšauks streiką.

Anglekasių streiko užbaigi
mo reikale daugiausia dar
buojasi <iompei.-as, kuro ad
ministratorių* ir kiti.

'rečiau tas viskas. ku> čia 
iiugšėiau išreikšta apie gali
mą streiko užbaigimą, ofieija- 
liai nepatvirtinta. Visos xin’it»s 
paeina iš versmių, ari imu vv- 
riausylM-s representantam*.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
GDOVĄ.

Jei taip, tai Yudeničui 
blogiau.

dar

Londonas, lapkr. 8x-šiaur
vakarinės Rusijos valdžios i 
narys (lelsingforae gavo žinių.' 
jog Imlševikui paėmę Gdov 
Petrogrado fronte.

Jei tas bus tiesa, tuomet l>ol- 
Ševijcai bus perkirtę kitą Yu
deničo armijos komunikacijos 
(susisiekimo) liniją.

GAL BUS 50. UŽ VAŽINĖ 
JIM4 GATVEKARIAIS.
Ir vėl yra žinių, jog atei

nantį nirmadienj Stale Pnhlic 
l'tilities komisija sugrąžin 
siunti Cliicagoje 5 centus už 
važinėjimą gatvakariais vieto- 
• z ą • *
je anuo t iuooiių ic.

Taip bent pranešė tos komi- prisidėti paalikyti taiką 
sijos nariai Wilkerson ir Lu- 
cey. Tni bus jMtdaryta griežtai

R.-Va- 
sitsirin- 
streikas

indust rijini* stovis 
Susirinkimą buvo su- ■ 
sekretorius l.nn>itig.

i ratifikavo 45 i a 1*1 i jų legisla- 
t tiro*. Ratifikavimui reikia 
tik 36 valstiją. Bet iš tų 45 
valstijų 11 valstijų suliko ra
tifikavimą patikrinti referen
dumais. t

Tatai amendtuentas su at
einančiu sausiu negalės veikti 
ir taip ilgai, kaip ilgai anose 
11 Valstijose rebus pravesta* 
referendumą* (Oliio jau pra
vedė).

PRAŠALINTI pARBININ 
KAI IŠ KOMPANIJŲ 

NAMŲ.

(I
Paryžius, lapkr ‘ 

ginu o,INM) amerikonų įstojo kareiviam* išmokamu 
Lietuvos armijon. kad tuo tar ju< 
pu apie buvusių ameriko- jardu*', 
aiškų oficięrų turi vadom u________________
janč^is vieta- l.-uko armijoje. PASIBAIGĖ MOTERŲ KON

Jei .
*-ii lenkais 
tuomet amežikonai bu* priv 
*li kili prieš kitu- kovoti 
limoje ž«»mėje.

Pavyzdžiui jnidiiodamn - 
vis dviejų amerikonų brolių, 
buvusių S. Vzl-tijų jiėstininkii 
ofirierų. šiandie viena- iš jų- 
dviejų yra kapitonu lietuvių 
arini joje, gi anttn*i* majoru 
lenką armijoje.

prieš 
viršl- 
strei

ISPANIJA ĮSTOSIANTI 
SANTARVEN,

neišvengi inas lietuvių 
lii'irėmimas įvyks. 

N'ikon.'ii bu* priver- 
sve-

GRESAS.

Bolševikai Siūlo Taiką 
Talkininkams

Yudeničo armijos likimas 
labai blogas

RUSŲ BOLŠEVIKAMS NO 
RISI TAIKOS

YUDENIČO ARMIJA AT 
KIRSTA NUO ESTŲ.

Wauhing1on. lapkr. K 
čia pasibaigė ititemaeijnmdis 
darbininkių moterų kongrv 

(o- sas. Tę*ėri dešimtį dienų.
K«»ngre*«> melu padarytu , 

rezoliiteija ir protestas prieš 
blokadą Rusijos. Motery* sa
ko. jog joms Į ra gaila ne lwil- 
ševikų. lo-t Uiisiio* iiiolerų ir 
vaikų.

PREZIDENTAS PASKELBS 
ATSILIEPIMĄ.

TRŪKSTA ANGLIŲ MO 
KYKLOMS. BAŽNY 

ČlOMt.

Denver, Colo., lapkr. S. — 
Trinidade ir \ValsembiMge 
Colorado Pilei & Irnn kompa
nija prašalino iš savo namų 
daugelį streikuojančių angle-1 
ka.*ių .mi jų šeimynomis. Dar 
bininkai apsigyveno tiesiog 
laukuose.

Dės Moine. lova, lapkr. 8. 
— Pranešama, jog šitos vals
tijos aimlek:i*i klų kompanijos 
yra }>a.*i rengusios stoti tary- 
bosim. I 
pertrauks streiką.

Pasižada apmokėti senąsias 
skolas.

Grūmoja jai visiškas išsi
sklaidymas.

Washmgton. lapkr. S. P 
zidentas \Yilsonas parašė a’ 
siiiepinią į šalie- gyventojus, 
paragindamas iškilmingai pa
minėti arinistieijo* dieną, 
lapkričio 1 i,

a

UŽDRAUSTA AIRIJOJ TU
RĖTI AUTOMOBILIUS,
Dublinas, lapkr. K. Anu 

lų utilitarinė valdžia %i rijoje 
uždraudė Šitoj visoj šalyj 
žmonėms turėti ir vartoti au
tomobilius ir motoriniu* dvi
račius l>e utilitarinė* valdžių* 

veik-kaip veik darbininkai leidimo. Parėdymu* im*
• _ —_ I w« • • - *

ARBITRACIJA PABAIGS
STREIKĄ.

TAI

Apie

ABELNOJI VISŲ 
OPINIJA.

tai praneša lai kr. 
respondentas.

ko-

Lincoln, Nab.. lapkr. S.
Kai kuriose iiet«>*e Nehra* m 
valstijoj jau nt jaučiama a»i" 
liti Irnkiima*. Daugeliui tn<> 
kikili ir m-t bažnyčių veikiai 
pritruks reikalingo kuro.

BOLŠEVIKAI BRIAUJASI 
ANT OMSKO.

Pollšc- 
paėnię 
už 7<>

Londonas, lupk r. 7. 
vikni pranešu, knd jie 
miestą Isltim. gulintį 
mylių šiauriuose nuo Petropa
vlovsko ir apie už 17** mylių 
vakaruose nuo Omsko. Su 
l'liim paimta l.2<Hi Belaisvių.

tie to, bolševikui ne
laisvių paėmę I -t Buzidtikc.

Londonas, iapkr. v Darbo 
organas Daily llerald at- 
spauzdino sąlyga*, kokiom:* 
Rusijos sovietą* mielai sutik
iu taikinti'* *u talkininkai*.

Ta* sąlygas čia iš Ru*ijo* 
parvežė leitenantas pulkinin
ką* Malone lil»oralė.- partijo* 
narys parlamente.

Sovietą.* pasinio talkinin
kam* stoti tarybo-nn bilc 
katroj neiitralėj šalyj, pirmiau 
to visuose frantuose pravedu* 
armisticiją.

Anot sovieto, blokada 1 urė
tų Imi panaikinta ir talkinin
kai tmmiet turčių leisiu lais
vai imudoties visais buvusio* 
Ru*ijo* imperijos uostais ir 
geležinkeliais, įimant parnln*- 
žine* viešpatija*, kaip tai K*- 
toiiiįą. I.i<-tuvą. lailviją ir 
Suomiją, tnippiit lni*va pre
kyba.

Sol ieta* *ąlygo*c raikalau 
ja. kad ji* turėtų teisių 1 arėti 
snvo legaliu* reprezentantus 
viso*e talkininkų viešpatijose. 
Ir lodei pa*ižadn prisiimti at- 
niokėti visas sąna-ia* buvu
sios Rusijo* ini|M«rijo* -kola-.

Tas sovieto pasiiilyma* tal
kininkams, sakoma, gali Imt 
priimt imi* ligi lapkričio 15 .1.

Žodžiu tariant. Rusijos ln»| 
ševikų valdžia nori, kad 
ninkai ją pripažintų.

Stockiiolmas, lapkr. S.—Iš 
Kovelių privatinėmis telegra
mom!* pranešama, jog gen. 
Yudeničo didesnė dalis armi
jos atkirsta nuo e*tų. Bolševi 
kn raiturija ją blaško. Sako
ma. jog kuone visai armijai 
grūmoja visiška.* iškrikimą.’. 
.įimti, pasiskirsčiusi j aiški 
rius būrius. trankosi |*> plikiu 
boiku* ir pelkėtas apylinkes 
vakaruose nito Gairina.

Pramatoma baisi žiema.

Kareivinį pramato piisibai- 
*ė1iną žiemą ir su ana baisias 
*alyga-, kokia* jiem* prisieis 
praleisti, pirm neg sv-|h«s su
rasti kame nors pastovią sau 
vietą.

Amerikos Raudonojo Kry
žiau* valdininkai šalę GatČ-i- 
n< s l>uio siigaltenę daugelį 

meijžingo*. Čia spe
nelius suspėta visko 
Ir žymi medžiagos 

turės tekti liolševi-

iiiet Ii kalės 
jiiina. jog 
| ui si imt i. 
dalis gal 
kaltis.

Perorganizavimas armijos.

Kalbama, jog gen. YudeniČ 
p* nepalikimo paimti Petro* 
madą, ateinančią žiemą su iš
likusia savo armija praleis gal 
K-tonijoj. Ir lenui kariuome
nė- liekana* lutės perorgani
zuoti.

Tik klausimas ar estai su
tik- *avo šalyj laikyti Yiule- 
niėą >11 ji» armiją. Jei bolševi
kai kariais datą* laiką su Pa
baltijo. suprantama, jie pu- 
rei kalnu*. knd Pabalti ja atsa
kytų pastoge "eit. Yudeničo 
armijai.

tinka ir su kolektiviu dorėj; 
niuisi. Ne* lllinois ka*ikl<»se 
ta* praktikuojama dauginu 
kaip |H>r dvidešimts metų.

Pasakojama, jog seninti ko i 
kurie kasyklų operatoriai net 
finansais yra pmėmę angle- 
kusių orgnnizavimą*i. N<> nu 
gleknsių unijos būtinai reika • 
(ingos. Ir štai kodėl.

Darbininkai yra stipriai 
susiurgniiizavę, šitos valsti
jos unglektisiai turi gauti iš 
valstijos laidžios leidimą 
dirbti kasyklose. Tam tikslui 
turi išlaikyti kvotimu.-, u 
rištus sii darbais ]m> ž<*m«*. 
l'nistai valstijos kvotimų ta 
riboje Imi* im ik.i Ko

Taylorville. III., lapkr.
(entraliam lllinois angleka- 
svklų apskritvj operatorių, 
superintendont ų. mamidžerių 
ir inicių anglekasių opinija?

'galima sitlrnukti į sekančius
kelis posmus:

1. AnglekasykloM’ streiku* 
j nepa*ibaigs į dvi sekanti mi-

... i. i ijiniu žvilgsniu šitoj valstijoj
2. Normalia kasiklose dar- .. ....., .. . .. i negalima vesti jokių darbų

Ims neprashiės j menesį laiko. . ..
• . kasvklose m« umstii darbiom*J. Streikas bus |Mibaigta*'. * 

nrbitrarijo. keliu. I 1,'_ . ,
4. Operatoriui ..įtik, eul K"“ P™*"*":

peukimuie dori® dienom.*, jeil'?1“ ‘Url»>'“>k«'’ -e ' ''" 
Kau« rvuninti^ kad vyrian. yra d...« WĮĮO. Semoa.
evbė. kontrolimai....... gelefin-lUi •l«rl»n».km 

' ■_____ priataty. ka-yklo.n-
reikalingą kiekybę vagonų. I’_ ....

K.—

Paryžius, lupk r. 8.—Yra ii-
ntų, jog, turbut, Ispanija su- priešinimu, 
tinka įstoti Anglijos-Prancu- 
uijus-Ameriko* saniarven

dinti darbininkams nžniokestį 
pro|K»reijonnliai sulig pabran
gimo pragyvenimo, jeigu no- 
susidurs su visuomenės pasi-

lengvai pn- 
darbo. Jie 

eina iš kasikių į kasyklas, 
svtikč įmdi-i'1'“-.1 ■“‘į*™.' »-

turi užtikrinimo, nr bite die
ną jie turės reikalingą užtek
tina skaitliu darbininku.

Pagalinus: Unijos nustato

įlinkai neunishti brangiau 1 
vo apmokami.

Abelnai imant, kasyklų 
diuuis *u neunistais visai 
ap*im«»kaiiuis daiktu- ir n 
tai neverta diskustioii. 
oĮM-ratorini.

Šitu(| strėlių. *ako o]ht:i 
toriai, anglekasiai gal 
mėtų M raiką, jei jie gidėtu 
ilgai streikuoti. liet, jų nuo 
moiie, jie negalės ilgui strei
kuoti. Nes jų šeimynom* yra 
reikalingas maistas ir put 
gyveninms. Gi jei “injtine 
finu” neims pnonikintn, tii.- 
nict streikininkai iš niekur 
negalės gauti juišeljHis. Pri«*š 
juo* bu- uždarytas organiza
cijos |iarupintas fondas.

Kodėl laimės arbitracija
Abelnn čia opinija nusveria, 

kml šitą streiką pabaigs arbi 
t racija. Tik vieni nnglckusiui 
netiki arbilracijai. < >|»eratnriiti 
tvirtina, jog migleka-ių vadus 
nrbitrarijon prispirs visuome
nė ir vyriatisyliė. Tas klausi- 
tna* turės pnniškėli artimiau- 
siomi* dienomis.

< *|w*rntoriiii laikosi nuomo
nės, jog miglekasiiims augš- 
te>nė užmokestis 
liet ne <ib ntioŠ.

bu-

ve- 
n«*- 
įpir 
iku

ir lai

talki-

LAPKRIČIO 8. 1919 M.

Chicago. šiandie 
niaukę-; vakare, arba ateinat) 
ėią naktį ir rytoj pniiiinlfumt* 
lietu.*. Maža atmaina tem|M*ra- 
t liroje.

apsi-

Suareštavo daugiau 500
Radikalų

DAUGEL MIESTUOSE VIE 
NU ŽYGIU UŽKLUPTA 

RADIKALAI

Clrcagoje suareštuota 200.

Praeitą naktį, prieš lapkr. 
S, federaliai agentai daugel 
mi«*stiiose vienu žygiu užklu- 
|h* radikalius gaivalus, kuo
met tie gainiiio-i savotiškai iš
kilmingai paminėti metine* 
holšei ikizmo įsteigimo Kinijo
je siikuktiiie>.

Suareštuota Inilševikų.
reikalinga, anarebistų. industrijali-tii ir 
didesnė už kitokios rūšie* raudonųjų Štai 

jiastovią ir lygią darbirin- dabartinę. Nes tuomet ir ang- 
kailis užniok»-snį.

Nemuštai brar^dni.

Vakarų l’«-nnsylitanijoj yra 
daug kasyklų, nesančią a*.g-
lekasių organitacijos kontro- jlakiitų už didesne* užmokei-1 
lėje. Kari* metu tenai darbi- ii*. Taip negali būt ir nebus. į

saulvj.

ir
pa-

O peru toriai Stovi tmij."..

Abelnai imant, ojteratoiis’ 
stovi už anglekasių uniją ir 
jie pilnai sutinka su taip va

lys* pubrnngtų pusantro kar
to daugiau, kaip dabar. Ką 
j tų pasakytą anglių su varto
tojui, tie patyą kitų laku dar
bininkai. Tuomet ir jie v;si

reikalaujant minėto majorui PIRKITE LIETUVOS VAL- (imamuoju unijos reikalavimu 
Thompson. I STYBtS BONŲ. “closed abop” kasyklose. Sn-

kiek:
Chicago 
New York 200.
Detruit 50.
Pili halei phia 40. 
Neuark 36.
St. Louis 2
J sekso n. Mich. 6

Ansonia, Conn. 24.
M’aterbury. Conn. 6.
New llaven. 3 
llartford 2.

Yra aišku, kad ta* veikim.K 
prieš radikalus direktuojn- 
ina* tiesiog iš \Va*liiiigtonu. 
.\'e> vyriaii'Į'lH* buvo pa i n To r- 
iiiiiota apie visokios rų>it*s 
siioknlliiavinius.

Cliieago.|c federaliai agentai 
<u vielos jMilieijn kuone per 
naktį buvo užimta vežiojimu 
suareštuotų. Zyme*nėji dalis 
radikalų suimta no pačiam 
nliieago. I»et priem.esf’iuose ir 
a pi i ak i n i uos(« m iest ei inose.

Sakoma, kaip šiandie, radi
kalai visur trukšmingai butų 
paminėję rusų bolševikų lai
mėjimus. butų pagerbę bolše
vikų sovietą ir butų padarę 
pienus pakelti maištus šitoj 
šalyj.



2 DRAUGAS šeštadienis, lapkr. R. 1^0.

'įimmmmmimmiimiiiiimimiiimim

DRAUGAS ”
».rrwr*MAM kauv hufnh 

eiiMi-InMl Uni!> l v |it Nanday* b, 
mt vigas ei m įsiusti co. in<., 
Ikon U »«<b *•„ Chlrocn. Ullnoi*. 

teums cr si įimtu i*ti<>*
O*M* V -*al ••..«•*••••••••• 
*|X Vl**lltll— ... • • «•••••••■«••• 
Tuorsdit) ** Editton.. .........................

Adirro-ttiK rali* un at'plicAUoD 

Al NFAVS-STAMis »c A <X»PV

IŠ WESTSIDES. Liet. R. Kryžiaus Rėmėjams. r
-

Puiku, koncertas.

Puiid ir publika.

Bedirlnmt ištisą dienelę, ar' 
itni dirbtuvėje, ar krautuvėje

U.ooIlH’i <*h*v. taip žmogau^ kūno Draugija? Tiktai tamsuolis! 
Sami |)Pj proto jiogos išsieikvoja, Žmogus žinodamas minėtosios 

kad nekartų jautiesi visai be-1 draugijos tikslų ir galėdamas 
giu. Naktie? melu, prigulus,'remti,o neremtų jos, toksai yra 

kimo jiegos sugrįžta, darbe nedoras žmogus; 
nusilpusios raumenų dalelės j vengti kaipo 
vi i sutvirtėja, ir joj tik svei- pribrendusiu, 
kas, lai jautiesi i* ryto, tarsi, Į šveicaras 
naujai užgimęs. Nors pailsis• lbtid metais.
lygiai vi lkiu ir :..it m-rvų ir knygų “l’ii Souveuir de Sulip
ant smegenų, o tu'imi jau ant rim>” parodė visam (tasauliui 

proto, kraujo sut j hibai plačių, dirvonu užleistų 
darydami jį aiški *>• 

gi joolui nepakanka 
kūniško pailsto Imh 

jam vrn reiknlin-
I merija, 

švelni

uii:rivH kvr vi.iKi. ioi.mv.vsti*

“DRAUGAS”
Einn k«Mli<-n- «-*!>« m. i»<-«l.-hliciituw,

!•»»»..%. SUJiAlos KAINA:
Hil.su
i’uM-l M<-*V................................................ .. S.T.*H>

Prenumerata nx>ka*i IMcalnu. Lol-
kaa nkuitoal nuo uiairalriuo <li<-n<>a nr Žmogaus 

nuo Nauju Mrtu Norint juru.. n>li VTirkviilU 
*dr*M vl*a«1a mkt* (irUOiatl tr nti» 

•ilreaaa. 1‘iUiKili livtlu ua..i k.lapui 
katu k r Moję ar etptv««> *J4un< y <>i4er*' 
arba įdedant pini<ua | regtatruot* 

lai Ak*.

“DRAUGAS” PUBLISHING CO.
1800 W. 46th St., Chicago, III. k

T<-l«-f<mn* M< Kinl«-j ei lt

'vien tik 
at g.-iiv itiiitiu. 
ga fantazija, 
ko, gi ypatingai 

Ha
K<>n<*vrtas ir 

uumiiiimiiimiimiimiiimimiiiiimimi t.<1*41*111111 I“ liti* 
stijirintiiju ln-i 
mi.

Tūlo.*- išlygos 
go

Geriausia Sekasi
endrovei

Kuris iš lietuvių neremtų to- metų lx* panašios lal»daringos 
ki«»s lM*pnrtyvės. grynai labda draugijos, o Lietuva suorgani- 
ringos draugijos, kokia yra savo Raudonojo Kryžinus 
Liv’uvos Raudonojo Kryžiaus Draugiją pirmuose valdynmsi 

metuose! Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Draugija veiks ir 
šelps visus nelaiminguosius 
! Jet u vos gyventojus.

Lai Lietuvos R. Kryžiaus 
Draugija skaito savo turtą mi 
lijonais dolierių, o visus lietu
vius ir lietuvaites savais na
rinis, tai musų žmonės dar bus 
drąsesni beginant savos tėvy
nės ruliežius, žinant, kad už jų 
yra galingoji lalidaringoji 
draugija, kuri kiekvieną neini- 
niutgų žmogų sušeljis. lan visi 
lietuviai išeiviai iš persitikrini-!, 
mo liekasi Lietuvos Raudonojo x 
Kryžiau* Draugijos rėmėjais. 3 
tai Lietuvoje vargas lient (>or & 
jinsę sumažėtų. Ę

J«-igu šveicaram.* ėmė Fine !, 
t u.* sutverti jųjų Raudonojo E 
Kryžiais Draugiją, ir jie nenu- g 
leido rankų k »1 atsiekė savo E 

- 1 prakilnų tikslą, taip ir mes ne- s 
( iii leisime savų žmonių kvietę g 

l l’r*e šventos lal«iary Ih's prisi- S 
” .lėti. ‘ |

luiikykimės vi.*ų nurudynių E 
ir vykinkime viską su geru upu = 
ko iš mus musų tauto* valdžia E 
reikalauja. -Ink tai musų (airių s 
išrinkti musų valdininkai. -Iri E 
mes, visomis išgalėmis, savai E 

14 dienų svarstymo nutarė., vadovų m-rvmtume, tai patys E 
• ir parašai jmt virtino, au Ir.hjausia kenkt ima*. Iš visų = 

12 iš 16 atstovų. 9 (nisuiUs mu-! i’ 
šit) laukuose sužeistųjų gelia-ji-, dau 
mui. Dalmrtiniu, musų dienų.' 
laiku jau Raudonojo Kryžiaus^ 
Draugija likosi (uijiažintnį 
kaipo lai .dari ilgumo ideidas, vi-1

jojb reikia 
žmoniškume no-

lietui Duriant, 
išleis*lamas savo

=

=

Liet. Amer. Pramones

Dėlto kad
TEISINGAI SUMANIAI IR GABIAI YRA VEDAMA

- 
r

n lūži
ni uzi- '

t ūmui i
protu

yni
I IlOtlli 
atirnivintoju-

į dirvų—fairt sr u .*<*-
tiįjtį //t ibt jutut, lustus

knygos išleidimas prirengė in- 
tokmiilgųjų žmonių mintis pri-* 
tarti sekantiems p. Henri Itu
muli triūsams, šveicarų val
džia likosi laimėta jojo idėjų 
l»alaikymui. •• per šveicarų vai- Į 
džius tarpininkavimų p. II. Du- 
iiout’o užmanymai Imvo ».var
stomi lamt Iii valstijų tnrylai.se.;

I ž trijų metų, mm laiko mi
nėtosios knygot* išleidimo, p. II. 
Dunout matė net iš Ifi valstijų 
įgaliotinius, svarstančius jojo

yra reiknlin- 
kml butų nauda iš paril- 

-io. Valgis turi Imti gerai pa
gamintas. kad duotų kiniui 
tvirtumą. Panašiai ir k<»n<*er- j sumanytuosius lalslaryliėft bu
tu* bei ahelnai muzika |»riva- < los. Tai įvyko s judi ų mėnesyje 
In būti verta *avo augšto.* pa- tarp 26 ir 29 dienų. 1S63 nietuo- 
-i,inlniv*t'*. būtent: tvirtinti'

Remkite Paskola Pr'»ti-;l««s jiega*. IS'H. rugpjūčio S <l„ Vėl 16 vili
Kaip pa*il*iui vietų, bei stiją at*iunlv savus (galioti- 

žmogaus kūno (mlaikymui 
valgių yra visokių, taip ir 
koncertai n<*vi*i teprisiartiiin 
P? iv tobulyls*.*. Nors tobulylw* 
nėra tai lengva (atsiekti, Im*( 
veikimą į gerąją pusę krypu 
sį visuomenė turi teisę reika
lauti.

Kad būti link tobulybės pa
kry pus. reikalingas visuoti- w,w‘ apšviestos*- įimtose.
na* lwi ids-lmu- žmonių susi-! Kolei Lietuva buvo musų 
pratimas. Kas taikoma :iIh*1- kaimynų “ghds.jatua“ ir “kui 

tolei mu* visas pa
neš tau-' >a<ili.* laike už pusiau laukinius 

sutvėrimus. Vos Lietuvos žmo
nės nuo užpuolikų su-jė-jo apsi
valyti ir savąją valdžią išsirin
kti. tuė atsirado ir Lietuvos 
Raudouujo Kryžiaus Draugija. 
Tai y ra mu*ų augšto kuliurin-' 
gurno laipsnio ženklas. A’oeri- 

valdžia išbuvo visą šimtą'

\ ieni žmonės nenori juivo 
jaus matyti tu i pri|uižinti. kiti 
pavojų pamatę .-usiminkn ii 
sudrimba. Alivji palengvina 
savo jiriešam* uždavinį. Tik
rasis veikėja* turi matyti (ui- 
vojų. Imt m*išsiga.*ti jo. tik dnr 
labiau įtempti savo ji<*ga.<. Da
žninusiai p:i>i*vk:t pergalėti.

Tuip ir mes. Turimo jirijm- 
žinti. kad Lietuvos nvprigul- 
mybvi gresia didis Įiavoju* 
Talkininkai išranda, kad l.'e
fuvai gana yni natoimniij**.*. 
Taip Is-nt jie |jn.*akč 26 g<,,’ii 
žiu. 1919 m., (n iikiit • piinkic 
sąlygų paduotų admirolui 
Kolėakui.

Didžiau.*ia.* ]«avujm* tame, 
knd iš Ii* tuvių tarpu yra žmo
nių vedančių n«>ii|imntnnuj 
puliliką. Paryžiuje buvo Ku
si jos dalių konferencija. Joje 
dalyvavo lietuvių atstovai. 
Ta konfen urijn išrinko admi
rolų Kolėiiką Rusijos valdžios 
galva. Tat reiškia, kad Iii 
mus atstovai atsižadėjo Lie
tuvos liepriklniisoiiiy bėc.

Du daigiu šitoje žinioje ne 
aišku. .Nežinome tų “atstu- I 
vų“ (luvardžių ir nežinome, 
kokie yra jų suntikiai su Lii 
tuvos delegaeija l’ury ziiije.

Veikiai ture- paaiškėti, arba 
knd tas pranešimas pianu, 
nytas. oriui kad minėtoje kun 
lerencijoje buvo ne atstovui 
tik žmonės, kuriuos iivpnjie- 
tnioiic užtekt imii jui*merkti 
Faktas yru faktu, kad savo 
tarp,, turim** asmenų Ih* *ązi- 
n<*s. .b i ne ta nelaimė, >u I i 
tai* |iuvnjnis greit ajeidirb 
tum«*.

Bet te* ii*a mus 
intrtigonlija yni !»•* 

tona
Jam 

mini-tru 
! 'yni- 
reikalus

pa saulinė 
sąžines, 

yra tik-

se. Sektl’lėiltoM" meiliose, t. V.

niiw j ią patį Gem-vu.* miestą ir.
p..
prii i

išeivių Lietuvos piliečių tiek 
g pasišventimo reikalauja

ma. kad kas tik Uvtuvos labui 
ditrmun. turi mums išrūdyti 
šventu daiktu.

Dr. A K. Rutkauskas.

VOKIEČIAI NETIKI TAI 
KOS PATVARUMUI. =

3) 
stnnėin
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Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi;
1) šioje Bendrovė danginusia Suorganizavo kapitalo ir tik į kelis 

mėnesius laiko.

2) šioji Bendrovė plačiausiai vi.ro biznį jau net keliose šakose 
ir turi įsteigus keletu skyrių, kaipo:

n) Konslrulmijo* (statymo),
h) l'.'.|«nto ir li*i|H»rto (invežiino ir išvežimo prekių Lietu

vą ir iš).
c) Industrijos (išdirbystės). taipgi
d) biurą siuntimu pinigų, laivakorčių agentūras etc.

šio- Bendrovė* i narstytas turtas jau siekė keletą šimtų tuk- 
dolierių.

šios Bendrovė.- Šerai geriausių turi vertę, nes pinigai sau
giausiai yra įve*tinti į turtų, kurio vertė yru |>akilus jau ant 50% 
procento, n iškia. .ąrveiuis dabar Bendrovės turtą į pinigus, gau- 
min a liek jielno. I /.tai imt tiek put ir šėrai jau yra vertesni.

.’>) šioji Bendrovė didžiausių daro (teinu, nes į pusę metų jm 
KUsioiganizaviumi jnu išgali mokėti šėrininkams. nuo pelno iš a- 

, py varto-, m t (š'( ) aštuntų pr<wvntų dividendo.

(i| šioji Bendrovė linkumiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia jia- 
tamaujit Amerikos lietuviams |x*rsiuntime drabužių ir maisto sa- 
vicnisivm- į Lietuvą, uegeidžiant iŠ to jokio |>elno. tik su primokėjimu 
(teisiimtinio lėsll.

7) siu- Bctulrov*.- darbą užgiriu Lietuvoj Prezidentas, m-s 
jo prisia -tas laišku- šios Bendrovės vks(»urto skyriaus vedėjui, kuris 
čia tilpsta. duoda -am t ti. kati Lietuvoje pagelbn yra ivikalingn, 
ne* išgirdę*, jog yni 4o-t*. •.n<'iaiu:i laivas su auiistu ir drabužinis, lie
kuoja Ameiiko- Lietuviams už užuojautą, štai to laiško turinys:

“Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kad Lietuva susilauks is Amerikos Lietu
vių lapkričio mėli, laivo su valgiais ir drabužiais, pr? 
šau širdingai padejuoti Amerikos Lietuviams už jų 
užuojautą ir pagalbą gimtajam kraštui.

Didžiai Tamstą gerbiąs
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•t m zitioinjai. tas, taipjau, lai-(turimi.m. 
ko ir atskirai tautai, i 
tn yra žmonijos nariu l»ei da
limi. Tatai 
imi* 
kaip yra pakilę.* josios 
tM*i josios dailė.

M ūsų tauta per tiek 
įin.i-rgta. p:i*i*!ėgta. 
ta bei atšaldyta 
imti pirmo* bei 
• i"* V l< les. Ih*!. 
lw*i veiklumui 
(iu kuiiii’mi*ini*. Lietuviai ne- Vartą vyrų 
t it r šarmai y ti* 

..*i<*.* koncertus,
Tatai 

!npir p.
I.oiicviią 
pradžiugau 
iicriiimudnmiis

Penktą lapkričiu dienų, aš
tuntą valandą vakare, jau 
buvau p. Meldnžio svetainėje. 
Publikos prisirinko pilna rui
minga -velninė. Netik s/ily- 
nė» buvo užimtos, bet ir sta
čių matėsi nemaža.

K'iiiiN-rta* neprasidėjo pa vienybes jiegą. 
-kirinme, laike Ih*1 ta* |>iu--i- reikalingumų. 
iv*imas ne-idarė nuobodžiu.'veikimu* Imtų 
i *s Įjį'iio .li-tet-km žn\'*jaiiėios Tolinu dainavo 
-muikus 
l>ijanui, 
la-i įHIglIelilti.
iiėms

P«*ir<N|ė M-i-noje 
**idnryta* is Aušrų* 
Diev»» Ajivei/dos 
chorų. Ponas 
priešakyj**.

Batuto kirtimas 
žaibai * u mirgėjo.

tautos su*
v ra spi'enil/.itiiiuis

iprati 
iš to.
menat*

amžių 
suvaržv- a* 

liejicgė UŽ- ktis 
vadovauja!) “““ 
iiėiu triūsui jautriai 

vis neužsililm

Berlynas, Japkr. 7. - Bu
vę* Vokietijos I anclieris Bvl- 
btuann-llollvvrg. nacijų:.
Iri 9 lllll *• • *..» • «*>’ «s|«Z«a ’V

susirinkimo komiteto i.’-klnu- 
sinėjantas apie karę pažymė
jo. jog netikįs i taikos palvu 
rūmą. ir jog buvusioji kare 

*i nebuvus paskutinė. Dam* luti- 
-••*uių karių I įsią ateityje.

. sudainavo Sasnausko 
“l/.migo žemė“. Aušros 

choras dainavo: 
“Vai Broli.’’ l»«-i Po-
D/.iedukas“, Aušros 

chorus <lai- 
“Karvelėli.“ 

Kazimiera

(Pasiraso) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybės Prezidentas.
5 
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s
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Nm- šio* Beiidruv<* Šerai. >ulyg turto, yia verti jau po $1-">.(HI 
ir buvo mmioma mm 1 d. lapkričio. 1919 iii., tokia kainu pardavinėti, 
bet kadangi suplaukė iinngybc prašymų nuo norinčių prigulėti, tik 

• negulinčių dalie r už'imokėti. tmlel paskiausiam? Direktorių susirin- 
kin: Iii nutolt 6a’ trumpų laiką pardavinėti sena kaina. Tokiu 
budu dtmti progą visiems norintiems tapti jurininkais už pigių kaiuą. 
\ i<nok patariama pa-išklibinti, nes užsirašymai plaukia šimtais kas 
dienų ir neilgai trukus netiktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus 
Ih t gali prisieiti, kad ir už jokius pinigus šėrų negalėsi gauti, nes 
bus visi jau išparduoti.

Todėl nelauk, uzsirasyk šiandien. Dabar gali gauti po $10.00 
šėrą. Žinok, kad tai yra viena iš geriausių lietuvių Bendrovių, da 
ranti didžiausi ir pasekmingiausi biznį. Neužmiršk pasakyti apie toi 
savo draugams ir, siųsdamas pinigus, isitėmyk gerai jos adresą:

čiai prie dalyvavimo orkes
trai: Kokį minutos laiką vis
kas nutilo. Klausytojai, tarsi,1 
dvasios pagavimi* lauke ko tui 
nepaprasto. Ponus Pocius iš 
|m» juiHlą blakstienų, tarsi.! 

Mildutė prieš audrų iš |h» <!<*- 
Ik’sų. žvilgterėjo lai į ork<*strų, 
tai į dainoriiis. lyg butų ta
rę.*: “Čia cimi*i apie dangaus 
liej žemės V iešpačio garbę. 
Pasistengkit.“ Ir visi jo mintį i 
suprato. Pasiliejo nemirštantis' 
Curto “Itngna ’l'errae.“ Po
nios (i. Pocienė* tvirtas, sykiu 
žavėjančiai švelnus, suprano' 
solio, gi čia choro l>ci orkest
rus symfoniškn sutartim* taip 
užžavėjo kiaušy tojus, kud ap
lodismentai griaustinio garsu
mu sukėlė kokių tai malonių 
iaiisiiių audią ir tol nemiela- 
širdingai nenutilo, kol neat
kurtojo tą taip žavėjHiičią dai
nų.

Visas (troanniins išpildytas 
kiioptiikiaiisia, drąsini galima 
m-t svetimtaučių publikai pa- 
*iro<lvti. Gurbe suv'mnitomis • • 
jiegomi* veikiantiems cho
rams.

Po programai gerb. kun. F. 
Kudirka, vietinis kleboims. 
išreiškė (uidėkos bei užsitikė- 
jimo žodžiu*, knip choris
tams, taip ir -kaitlingui pu
blikai. Baigdaiuas savo iau*- 
niingų kalbų, ture: “Birdiiigų 
učių visiems -usirinkusiem* 
už aji-ilankynių į šį vakarėlį" 

Po tam aekė žaislės lu*i 
kiai.

Dauginu mums Įmnnšių 
tuip liesircngian- karvlių.

=

=
iš-kaitę* “Draugi-’* 

l’iM-iaiis rengiamų 
\l I slriilėjr. labai 

iš to ir laukiau 
įvykimu «lie-

•* duoti bile tų- (Šimkaus 
čia lis “
Narių mergaičių 
imvo Sasnausko 
kuriame panelė
Zauriutė gyvai Imi jautriai 
solistės tiulį išpildė prie skait
lingo savo draugių syiufoniško 
choro. Tas pat* choras sudai
navo Pociaus “Gale *odo rv- 
inavo“, ir Pociaus “Anksti 
rylą kėliau.“ Tarsi pnmargi- 
niimii sekė kalini. Kalltėjo kun. 
F. B. Serafinas. Kalbėtoja? 
trumpai, bet jautriai nupiepė 

svarbų, bei 
norint, kad 
pasekmingas.

Dievo A|>vviz- 
chorą*. Sudai-

“<> kas sodai“. 
Panelei Flmrviicijai Bulncrai- 
tei soht puikiai atliekant, cho- 

,m* savu užtlavinį irgi įs)tutlin- 
gai išpildė. Paeiliui sndaina- 
• ..... - “Paukštužėli“ ir

“Suža«iink jaus
is ml Dievo Apvaizdos 

choras

iiirliodijos, pritariant dos |>arapijo* 
kornetui, tramliontii navo Šimkaus 

nedavė žino 
progos iiuolNulauti. 

ir choras.
Vartų ir

(ainipijinių J v<> Šimkaus 
Pocių* jų j Gauni >d’<> 

mus. 
tarsi. J P-'ra J'*.*"’* <dmrfls užganėdino 

susirinkusius, tą aiškiai liti-

A.

Pasigirdo
lys sąžiningiausi ministrai ne- jautri laisvios širdies i;roi5-|«lija gamm? apbalisim-Htai. ku- 

gulės Lietuvos apginti 
t UŠciol
Lietuvos valdžiai
kimo tu» vahlžios
b
išvyti Kolėakinius iš Lietu-jls-ga šešiųm». 
vos ir i
tuos, kurie

l’agarbo* riuos isutartinė.
sustoju, nes pir

Lietuvos* apginti su kimo 
ui» lankomis. Duokime ženklui visi 

jiegą, pir- inučiau-ia dainuota Suvieny
tu- vi.ldžms paskolos tą Valstijų tautinis himnus. 

»ond*u«. kad veikiau galėtu Toliau seka Sasnausko “Kur 
Klausytojus 

sukimšti j kalėjimų už>y k sužavėja dainos* galy- 
Lietuvą paveda be, pasipila aplodismentai.

B.
Aušros Vartų choras labai*

=
i
ILithuanian American Trading Co.

g 112 N. Greene Street
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Baltimore, Md.

Ifi L. L. SARGŲ RAŠTINES.

Pranešimas.

<• • • > > I « « ’ l » 11 - » < • ••

Kurijai, kad joje turėti; augs- tarsi, Inuigų gaudimas jūrės* 
tesnių ė :•<-iuin.;r.*nių vietų. Aušros A artų chorą.* I—

iš klausytojų sau užsi
tarnavo. Galutinai pasirodė 
scenoje musų garsi Hopratm 
ponia O. Pocienė apsiaubta 
galingo choro nariais. Publi
ka sutiko jų dU tnii<štnine:ū< 
aplodismentai*. Išėjęs p. A. 
Porina ramiai ir gan šaltai at
liko tolus juiturimus, kaip j 
choristams.

Pasirodo įvairių pranešimų į 
ir atsišaukimų net į L. L Sar
gus, kad jie kreiptųsi j kokius 
ten komisijas ir tt.

Gerbiamieji L. L. Sargai! 
Jei jus eaate į tų organizacijų 
įstoję, turite savo būrelį ir 
ricaitotės nariais tos organiza
cijos. tai visi turite lygius tei
ses it priederystes ginti savo 
organizacijų nuo disorguniza-1 
vinto.

Patarčių vuioms L. L. Sargų 
buriuins ir pavieniąms būti 
tvirtais, tikrais Lietuvos sar
gais ir ginti savo priedermes 
kuo visokių ((asikesininii).

Visokiais reikalais ir neuiš- 
ktinuus kreipkitės į L. L. Sargų 
raštinės vedėjų, J. K. Milius, 
438 Grnnd f?L, Brcoklyg, N. Y.

šo

va

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Drau<o Ofise, 1800 W. 4fi St.

Geresm BiscsiU Padaryt; Gerėtam Budu

Oyster 
racKers

PAT. O F f.

• nprtita prlduudunU Ir tūbai lunkam) erto tįsuktu su* 

l»llj Ii kv|»nių

i vartai autu.MO <r SSfSl
r«btu dilaurtia

—Viliojamu att '.tinkina au 
dijur ant 
u imu.

Akrpti ku<l net ir Holundiote

Mato atrodo be
Irimui ilrSeliaU UUp kud pa* 

kud butu tiktai ik pofiuua

Ma-ttta 
miimIuiHi.

Sawyer Biscuit Company

Trii't'Muo' Hm marki-* !!•<•

Pas Tavo Krautuvninka

Hil.su
nrylai.se
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Dievo Apveizdi parap. 
$600.00.

Nekalto Prasidėjimo P. šv. 
parap. $400.00.

šv. Mykolo parap. $300.00.
Aušros Vartų parap. $2oo.oo. 
Visų šventų parap. $200.00. 
šv. Petro ir Pauliaus pa

rap. $100.00.
šv. Juozapo parap. (So. Chi- 

rago) $100.00.
šv. Antano parap. (Cicero, 

III.) $400.00.
\Vaiikegan, III. $250.00.
Roekford, III. $200.iM).
Chicago Ileirhts. ill. $200.00. 
Springiivld, III. $Lm).00. 
(’ollinsville, III. $150.00.
Melrose Park. III. $150.00. 
E. St. Louis, III. $100.00. 
\Vestvillo, III. $100.00.
Gary. Ind. $200.00.
Kenoslia, \Vis. $.*100.00. 
Raeine, \\ is. $130.00. 
Miliiaukei*. \Vis. $100.00.
Visiems aišku, kad musų pa

rapijų Verti,'—Lietuvos sušel- 
pime—musų cent raliai veikėjai 
gerai pažįsta. Musų parapijos 
privalo savo vertę palaikyti ir, 
jeigu galima, dar padidinti. 
Patartina, kad gerb. Klebonai 
patys Nuorganizuotų aukų rin
kėjas bei užrašinėtojus, tai 
darbo pasekmėmis visi pasi
džiaugsimi*.

Musų gerb. Klebonai vituo
met gausiau# už kitų pašauki
mų lietuvius šelpė pinigais ir

Gerbiamieji ’

Cliicagoj ir apidinkė#e 
visoje Amerikoje lielnvių 
rupijose vadovaujantieji, 
klausykite mu#ų meldimo,
busimos lapkričio 27 <l.,“Padė- 
ko# tlienos,” padarykite kaip ir 

1 lietuvišką švento iškilmingai 
^uuiiiiiėti karėjo galvas pagul- 
džiusiiis lietuvius už Lietuvos 
laisvę, už jųjų sielas atlaikant 
šv. mišias. Tanu tikslui pritai
kintais pamokslais butų galima 
prirengti žmones pri<* aukoji
mo. Idant nekliudyti draugijų 
susirinkimams. tn«* po namai 
dų. palai tina sušaukti <lid/.in- 
liaiisius susirinkimus (innss. 
meotings) ir, geriausioms vieti
niams v<‘ikėjams Paginant, rin
ki aukas Lietuvos Rmidmią- 
jam Kryžiui, Raksiu dova
noms. Rėmėju ar Tautos Fon- e*
»"• skyriai privalėtų, iš anksto, 
suorganizuoti atsakančias aukų 
rinkėja# ln*i užrašinėtojus. Rei
kia duoti kvitas n r ženklelius 
visiems, kurie stambiomis au
komis atsižymės, liet ne ma
žiaus vieno dolierio. Ženklelius 
ir kvitas Imu visokia# t. v. 
“blankas” visi (’hieagos apie- 
linkės rėmėjų ar T. I*', skyriai 

♦ ir gerb. Klekinai gali pnn įka
lanti iš gerb. kun. Ig. Alhavi- 
ėiaus. 717 \V. IStli St., Chicago. 
III. Rytinėse valstijose gyve
nantieji teiksis kreipties į rė
mėjų pirmininką, gerb. kun. J.
Petraitį. 147 Montgomery st.. intekme savo tėi-ynę, Lietuvą/ 
Patersou. N. J. arta į Centro 
raštininką p. J. Tuiiinsonį, 456 
(Iraml St.. Brooklyn. N. Y.

L Rami. Kryžiaus Rėmėjų 
Centras pažymėjo s<*kaiiėiiis 

.skaitline# kiekvienai parapijai 
skyrium kai|x» Kalėdų dovaną, 

šv. Jurgio parap. $StXMKI. 
šv. Kryžiaus parap. $800.00.

C"■ - “ 1
AOIvaisku klek, kurio vietą uz.eim* 

dabar kun. špnkieviėia.
Taip-gi kun. šaulei iria iš 

Siiios pranešė man. jog per 3 
metus karės visoje vyskupijoje 
išmirė dauginu# per .*>0 kuni ’ii. 
tarp kurių skaitosi: kun. I’an- 
eeris—iš linkių, kurio vietą už 
ėmė kun. Voleiirevskis. Toliau 
mirė kun. prnl. Rnvilniiis, kun. 
Bnreeviėia.

Sudegintos bažnyčios laike 
knrės: Žvingiuose, Kvėdarnoj. 
Tauragėj. Eirognloj, Betiga- 
Joj, Žogiiiėje. Viekšniuose. Ku
žiuose, Unkštoje, Šimonyse ir 
tolaus iž Šimoniu kartu su 
miesteliai#.

Žmnniėių-smninarijvj yra tik 
apie 60 klierikų./! kunigu jau

Vyskupo ka|M*l., knn. šaulys, 
liko prelatu ir kandidatu ant 
antrojo sufragano Žemaičių 
vyskupijoje.

šiuo kartu mos tikimės fu* 
laukti dnr gražesniu pasekmių, 
uos Raudonojo Kryžiaus veiki
mo tikslai visiems npšviestiems 
asmenim# suprantami ir. žino
ma. remtini.

Tiktai stipriai susiorgani- 
zuokim iš anksto, o tikrai Ka
lėdų dovanos Lietuvai Ims gau
sios! Dr. A K. Rutkauskas.

Siuntiniai [Baisai] Lietuvon
Liet. Amerikos Pramonijos Bendrovė atidarė Skyrių Chicagoje tarpininkauti Siuntimo baksti Lietuvon. Baksai 

yra padaryti specialKkai dei siuntimo Į užjūrį be iokio perkrausimo.
Sekantis laivas išplauks iš New Yorko Liepojon 15 d. Lapkričio.. Norintieji pasiskubinkite užsisakyti tuojaus bak

siu Visi baksai dėl siuntimo Lietuvon yra sekančiose vietose: Iz. Nausėda ant Town of Lake 4605 S. Ashland Avė.;
Ant Bridgcporlu Iz. Nausėdas kraut. 917 W. 33 ir Darbininkų užeigoje pas p. B. Jakaitį. Visas kitas informacijas apie 

siuntinius ir Liet. Am. Pram. Bendr. serus galima gauti kas-dien pas P. Baltulį Gencral šką agentą: dienomis nuo 9 iki4 
Peoplcs Stock Yards Stale Bank ant 47 ir Asbland Avė. Telcpbone: Yards 9460. Vakarais nuo 4 iki 9 3261 S. Hals- 
ted St. Tel. Yards 6126. Visi siuntiniai yra apdrausti ir L. Am. Pr. Bendr. pilnai atsako.

PAUL P. BALTUTIS, Liet. Am. Prm. Bendrovės Generalis Agentas.
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menės, laukia daugiausiai dėl-, 
to. knd esantieji J malkuos ir 
jo apieliukėso vokie. iai daro 
žmonėms įvairių jeibių ir žiau
rumų. Pn.-ieuvj jie pra<l jo nt-

I • • •p-

Į karves, nes esą jie nuo vokiečių 
pn\*ogti:grohia pinigu-, nudek-i 
lus, lašinius, mėsą ir kitus 
(laikius. Nėra kam imsiskųst, 
m*s vokiečiai ten šeiminmkan- 
ja savivalingai ir virto- gyven
tojų Imli- yra prastesnė. Taip 
visoj Lietuvoj. Toji sunki gy
ventojų padėtis yra labai gera 

a uitai oriam#,
giedantienis amžiną giesmelę 
apie lietuviu ir vokiečiu biriu- 
liavimą. Reikia pripažint, knd 
šita agitacija prieš lietuvius 
turi pasisekimo ir neapykanta 
prie- juos kasdien auga.Lietu
vos valdžia rimtai turėtą šiuo 
klnusinm susidomėti.

*’Lietuva” Knntms.

•įimtiiiiiiiimiiiuiiiiimiiimi iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiiiiii!iiiiiiiiiiu!iiiiiiiiiiiiiiiiiimi''4

Jei am Tuvi

Lapkričio mėnesio pradžiuji* 
iirasideda Lietuv<»# Raudonojo 
fryžiau- R i aukų iii 

mas. Kaip jau buvo “Draugo” 
ir kitų laikraščių numeriuose 
Minėta, knd iki lapkričio niėn. 
pabaidai turime surinkti ma
žinusia 25,000 dol. nukų Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
Draugijai.

L. Rami. Kryžiau# Draugijos 
reikalai yra labai svarbus, to
dėl kiekvieno lietuvio Ameriko
je yra švončiau*i*a priedermė 

^įą organizaciją remti ir prie 
jos prisirašius 'lnrlamtie# Lie
tuvos pavargėlių naudai.

Kitose lietuvių kolonijose vrn 
užprašyti kallu'lojai ir.knip tik 
fnusiine nuo jų prielnnkų atsa 

kynią, tuojau# sudarysime 
maršrutą ir išriti ritinėsimo sky
riams.

Pereitą savaitę gauta drabu- 
* žilu iš sekančių vietų: Tenafly, 

N. J.—1 skrynia, Chicago. UI., 
N. S.—3 skrynios, Biugluiniton. 
N. Y.—J bak., Raeine, Wi«.—2 
* rynios, So. t >mnlm, Nebr.—2 

skr., Nashiin, N. 11.—I skry
nios, Niagara Fall#, N. Y.—1 
skrynia.

Pinigai gauti išsekančių vie
tų:
J ’lymnulh. Pa......................$36.00 Į
rieroslya. \Vi*n ftv. Pet

ro draugija....................
Paquon<H*k. Conn..............
Keno#hn. Wi*.....................
Noruood, Mass.................

Visiem* aukotojams ir na
riams tariama širdingą ariu. 
• Pereito# savaitėm lcukraščiuo- 

nor įimat*“* —
skelbtose lietuvių kolonijose 
kiek katra turės L R. K. R. au
kų surinkti, buvo apleista \Vil- 

Ates—Barte, Pa. - $300.00 ir

Xor« <»• h 1. M ass.—$ 1 t k».(m.
šiuomi taip-gi pranešamo, 

kad vilnos mezgimui švedei ių 
jau perkamos. Jau nupirkta 
tuo m tarpu už pusseptinto šim
to dolierių. Vilnos pirktos Pa- 
ęuonock, Conn. ir kaip tiktai 
jas gausime, tuojau# ir bus iš- 
siuntinėtos skyriams, kurie jau 
turi prisiimto užrakvmus.

Tni-gi, broliui lietuviai! šis 
mėnuo lai huną I.. K. Kryž. Rė
mėju mėnuo. Lili nei vienas lie
tuvis nesiranda tar|w> musų. ku
ris atsisakytų gelianti savo bro
lius varge esančiu# Lietuvoje. 
I411 visi, kaip vienas, stoja dar
ini n ir lai muitų skatikai gelbsti 
Lietuvos piliečius, musų bro
lius. Girdime, kati ten kanuolė# 
šiauria, ginklai barška ir viso
mis pusėmis dejavimai. Tat-gi 
eikime jomis pagdboii. dėkime 
nukus L. R. Kr. Draugijai.

J. Tumasonis.
Ie R. Kr. R. sek r..

436 Graid St., 
B moklini. N? Y.

23.(X)
90.50
65.00
85.00

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
(Rvdiikrijai pri#iuntė kum P. 

Vnnaga# iš l’tira, N. Y.).

Kuu kanauniuka# P. Segė
ki# i# K o v ar s k o rašo man, jog 
apie l’kmergv buvo baisi šilti
nė. Viename jo dekanate išmi
rė 8 klelamai bemaž viename 
mėnesyje: kun. Adaninvičia— 
Taujėnų kleb., kun. Šliogeris— 
Traupė#. kun. Stapulioni*— 

$••••••• ••_<a • •»««*» •<••«£« Šauta* AaaaAa*aaa*400 
Deltuvos, kun. Zakareviči#— 
lUguvelės, kun. Cc#evičia—\’i- 
diškių, kun. Tumėnas—Vodok- 

Tių, kun. Kviatkau#ka*—Ko-

Suvalkai Gegužės prad ini 
čia ntvvko lietuviu kareiviu bu-• • * 
r<*lis. Ilgainiui atėjo kiek dan 
ginu. Vietos gyventojai lenkai dirva įvairiems 
pradžioj gan prielankiai žiurė
jo j lietuvių kareivius, liet nu- 
rėžus demarkacijos liniją—Au
gustavo kanalu, lenkai, kurio 
pasiliko šioj kanalo pusėj pra
dėjo į lietuvius kareivius žiūrė
ti, kaip į įsiveržusiu- į jų šalį 
priešus. Santikiai pablogo kai 
buvo nukautas lenkų milicinin
kas. Milicininko palaidojimas 
lenkams suagitavus virto de
monstracija prieš vokii'ėius ir 
lietuviu-. Sekant instrukcijų, 
duotų iš N arsavo# visoje srityji 
iki Augustavo kanalo uolini ■ 
rengiamas sukilimas prieš Iii*-' 
tuvius ir vokiečius. Darbuojasi1 
uoliai slaptos kariškių organi
zacijos. kurios gauna iš vokie
čių ginklų: lipina įvairių pr«»- 
kl«*mn<*ijų prioš-vokiečins ir lie
tuvius. godžiu sakant, stengia
si padarvti lenku vnl. tvbės iu- 
l<TV»*m*iją. Sukilimą li<*|N*s or
ganizuoti patsai Pilsudskis, 
kad jis turėtų progos atvesti 
savo kariuomenę į Suvalkus. 
Knd ir neužjaučia žmonės Šito 
organizuojamo sukilimo, tečiau 
laukia ateinant lenkų karino

AM. L R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
Worcester, Mass.

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi- 
dentas, 2634 W. 67th St., 
Chicago, Iii.

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th Ct., Cicero, Iii.

Kun. F. Kcmėiis, sekreto
rius, 381 ’Aestminster avė., 
Detroit, Mieli.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise, 18C0 W. 46 St.

r--

SVF.1KATA

*

t
k

Žinoma* per 25 metus ir Valdžios prižiunuum

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

ir gvanuituojk
Norinčio* gauti preke* pinigų ir kitų iinil} • 

meldžiame kreipti* pa*:

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVĄ

»

Atdara vakarais Ketvcreo nuo 7 iki 9 Suhalomis nuo 9 išryto iki 
9 vakare.

Mus perviršius yra 12mil.dol

Tėvą, Motiną, Broli ar Seserį 
Lietuvoj, Neužmiršk 
kad žiema artinasi.

Pasiųsk jiems keletą dolierių. taip kad 
jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia
me varge.

Mes siunčiame Markėmis i Kauna, Su-
C C F

valkus, Vilnių ir Grodna už žemiausias
< C i.

kainas.

BANKSTOCK
YARDS

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tas GATVĖS

DIDŽIAUSIAS, SEKMUS IR TVIRČIAUSIAS VILSTI- 
JINIS BANKAS VAKARUOS NUO GYVULIŲ SKERDYKLŲ-

=

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
•t'.ktnamn: nnrliAkoa Ir UcluvIMtou 

ludhų. tiritnictikoa.-kny cvedyatt-a. mr- 
n<'»:rnfij««. ty|»«-u-rmnc. pirkly-bon tcl- 
»tt|. #uv. Valui, iatorijoo. ui h-Ineta tMo- 
rijo., Kcorrufijnu; politikui*-* ckono- 

|>ilit-ty«lė«. dalliaraByatė*.
Mol Inlmo valandėta: nuo * ryto Iki 

4 vulundoa j>o piety; vakarai* nuo C 
Iki 10 vai

3106 So. Halsted St.. Chicago.

Dr. 0. VAITUSH. 0. D.
Uirri VIS AKU. MT.i lAl.lsTAS

k«*<4 'lnuvuiu >;«•
U ifiuuju Ą K • •

K h a t
A-l" Li«’L
* ,*r .. I * • <4l4 U t
U b* blMM-a Yj
t d M IN I* N<
k |« I
KU • U» IIIM
K-bt’-n )•
nu** 1 > k • < Vn*

I«ii |N*t Tt- '* f*WMMl l*r

3E z: 3®

R-
Lietuviu Laivas

Išplauks Lietuvon

Lapkričio 15d.■ V B

Kuri.* dar norite pasiųsti Kalėdų dovanu Lietu* 
vmi, tuojau# siųskite, žeminu paduotu mirė-u;

Pristatymu# gvaraijtuojama.-. Dešimt# dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakui 2 pėdjj ilgio. p;. jhMu 
pločio ir 11 j pėdų gilumo užninka nevi* e už jHTsiunti- 
mą ,bet ir už npdraudą ir pristatimą iš Boslono j liet 
kurį dali Lietuvos.

Platesnių informacijų galima gauti pas:

<•

k-
L1THUAN1AN SALES CORPORATION

120 Tremont St., Boston, Mass.

T~ ■■ Z— v

• Itu 1

1553 W 47tli St. ir Ashland Av.
T»»*» Op*w4*l»< «k« — U t U V4L

s 30
SERGĖKITE SAVO AKIS.

sui«tonu. gaisu pritaikiau akiniai 
bu* palange almu dol Ju*ų akly 
Kuomet tu kenti nuo palvo, aka u- 
dėjimo, kuomet raidė* liejam | kro- 
»*. kuomet ar niūri ar ra
kai. tat tuomet yra tenklaa. kad 
reikia Jurai akiniu Mano II tarty 
patyrime- p ridu n* J'sraa gerlauel. 
(Mtarnarlma ui prieitam* kaln* 
net taip temai n.t i» ta ••

JOHN SMETANA 
Akn? Spenjalinta* 

1801 8 * hland Av. Chicaco
Krzarr. sutelkiama, dykai 

Kampa* l»-tue galera 
>-4ioa luboe rtM PlatVo aptlekaa

iCair.bana lt, J B, K. 17 tr II 
Tėmyklt. | mano para**.

Valundoa- nuo 7 vnl llryln Iki •
) tai. vakare. I*aoed< luta. Srredo- 
/ tiiia ir retny čion ta

JAU SIUNČIAM!!!

=

I
ii!

TODĖL

DĖKITE
LAI

jau siunčiu pinigus j I.IETI’VĄ ir į 
kitiig sulis.

viKll*

vienSIISKITE DABAR. Neleiskite savo 
ge nė i a uis badauti.

PINKU S TIK SAVO ĮSTAIGON.
JIS!’ PINIGAI UŽDIRBA 6 PROCENTĄ.

Centralis Bendras Lietuvių Bankas
32-34 Cross St., Boston. Mus.

š

■I

f
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karės užbaigimo dte
NOS ŠVENTĖ.

\Var Cuinp Community Ser
vice pradeda visa šulinę kam
paniją tarp visų Amerikos gy 
ventojų panelyt! savo put rijo 
tiškumą ir švęsti, lapkričio II 
dieną pagerbimui kai*ė»- ti/Juii 
giino dieuos.Paturimai, In-ėkm 
tieji tos dienos programą, j.m 
yrn surengti ir siuntinėjami 
War Campt ’omniunity Service 
viršininkų, N‘rw Yorko. Tie j.i 
tarimui prieinami, kutu- tik no
rės tą dieną š\ę.-ii.

Parodus, iškiliu' .-. k«>i<r«-riai. 
šokini, atletiški /.aidai ir vaka
rienės yra lik keletas iš daug 
kitų putai imą, kuriuo- \\’ar 
(’amp <’«>i i m 11 j 11 i ly Servie< dtu»- 

knr«'i\iai ir nniiji piliečiai Su 
vienytų Valstijų. kurio i--i«mė 
Išperas ir kurie paliko pilie- 
ėia i s.

\ nt patartina, kad -y km mi 
parotlomis. vcteranni Naminė- 
ir l.-panu-Aiii<-i ik<» kurių Imtą 
kviečiami dalyvauti -y kiu su 
tais, kurie kariavo pri - Vokie
tiją. Yra taippnt p.duriam.i. 
kad kareivių umf iu«<>. Kando- 
imjo Kryžiaus u \Var (’amp 
(.'ouuuuiiity Serviee darbi n ni
kiu, tnie-tų departlimentų at 
stovai, civilčs ir liažnytinės «»r 
gan i žarijos, industrijalės gru 
]ws ir Amerikoje esantieji sve 
tinitaučiai luitų pnkvic-ii da
lyvauti parodoje, pa n <|ę tau
tiškuose rūbuose.

Demobilizacija tarnystes vė
liavų ir pašvi-ntima.- miestų vė
liavų taippnt patariaina. kaip 
ir specijalės |<;li'*ty Ih«s eeri-iuo 
nijos. M tiži kuliški programai, 
sykiu su žaislais, gulėtų Imt, 
teikiami tą dieną.

Vietiniai skyriai gali turėti, 
vakarienes pagerbimui ,-ugrį 1 
žūsiu kareivių. Ta- tik gali Im 
ti apielinkės dalyku*. arba jmi 
miesto priežiūra.

Patariama turėti miiziltuliš 
kus prugrat mis pagerbimui 
“Armistieijos” dienos, dainos 
turėtų užimti svarbiausią vietą. 
Dainavimas tautiškų dailių vi 
sų tautų yra raginntna.

Muzika turės daug svarlms 
apvaikščiojant lapkričiu II die 
ną, siilyg pienų \Var (’ampI 
(’oiiiimmity Serviee sudary-' 
tų. Galimu turėti muzikališku- 
koncertus dainininkų draugijų 
arba ln*nų ir <<rk«-slrų. |«aė 
patrijoliškos dainoj, turėtų Imti 
dainuojamos visų tautų, kurios 
turi priežastį džiaugsimi iš to, į 
kad tą dieną taika prasidėjo.

Tautiški riiluii, Įvairių atsto
vaujančių tautų pritinu- dailu 
margumo dienos progruniui. 
visiems vlmmiiis daly vaii.iimt 
ir šokant tautiškus šokins. Da
lyvavimas kitų tautų to* <1.. Į 
apvaikM-iojiim* nebus tik joms
(Mieloms garis. Ih-I atneš ir' 
daug naudos amerikiečiams. Į 
kurie girdės dainuojant daimt- 
litVt Ztiis i.- UZhiai'io.

vyram*' pn«tnti tik ’ perind”, žiūrint, kuri yra vė

užmokant dviejų m nešiu pro* Jesnė data, ir jei jis tą pasuko 
mijas, nieko m sakant apie Įgavo aplikacijoj. Kuprantoma, 
sveikatos stovį laike trijų mė
nesių, jm» niėiu-sio, | 
buvo atleistas iš kariuomenės.

Praslinkus trims niėnesiams atnaujinti, 
mm paleidimo iš kariuomenė-,' 
n u o aplikanto bus reikalauja
ma sykiu su rašytu ajilikacija 
atgal pristoti prie apsaugos 
pranešimo, kad jis vra tokia
me put sveikatos stovyje, knip 
kad jis buvo laike paleidimo 
iš kariuomenė- arba užsibai
gus taip vadinamo “graee pe- 
riod’’, žiurint, kuris laikas 
vėliuu prieinu.

Knd suteikti progos atnau
jinti savo apsaugą vi.-iems 
buvusiem.- knri-iviams, kurių 

suspenduota, imant tuos vy
ru-. kurie buvo paleisti per 
18 mėnesių arba daugiau ir 
kurie dėlto senesnėmis regu- 
liarijoinis būvu neprileidžiami 
pri«* įstojimo atgal, ]>adaryta 
.-jieeijalė reguliueija, kuri 
džia visiems buvusiems 
reiviani- atnaujinti savo 
saugą prieš gruodžio 31 
1919 m., jei tik nplikantas v- 
ra taip sveikas, kaip kad bu
vo laike atleidimo iš kuriuo- 
menės, nrbn užsibaigus “grace

kud jis turi užmokėti dviejų 
kuriame mėnesių premijas už visų .su- 
............. nią apsaugos, kurią jis nori

vyra*, kurie už- 
savo apsaugą iki 
1919 m., kuomet

——

SE 5 T

loi. 
ka*
Op
el.,

Paleistieji 
simokėjo už 
li«»pos 25 d., 
buvo reikalaujama užsimokėti 
tik už du mėnesiu, padavė 
Biurui rašytas aplikacijas ga 
Ii visu- (icriiiokėtas premijas, 
ka- viršum dviejų, ]m-kirti už 
busiantį mokestį. Pav.. jeigu 
moke.-nis buvo užsivilkę.s už 
š<šis mėnesius ir vyras at 
naujindamas apsaugą užsimo
kėjo premijas už d mėnesius, 
vietoj už d»» ii* imli srauti ke
turių menesių kreditą.

Atgal pristosimo provizijo: 
neapsaugoja tol, kol pristujan- 
tis ištikrųjų nepristoja. Jei 
jis lankia, jis gali būti m-ta'p 
sveika.-, kaip kad jis buvo lai
ke paleidimo iš kariuomenės, 
taigi gali ir visai prie apsau 
gos būti neprileistas.

Neatideliok atnaujinti savo 
apsaugos. Daryk tui dalmr!

BIZNIERIAI GARS1NK1TĖS 
“DRAUGE.”

ŽIVILE Duktė Karijoto
5-kių Veiksmų 8-nių Atidengimų 

Stato scenoje

Liet. Vyčių 8-ta Kuopa Roseland. III.
Lapkričio-Nov. 9 d., 1919

STRUMILŲ BROLIŲ SVET., 158 E. 107to» GATV. Kampas INDIANA AVENUE

Pradžia 6 vai. vakare. įžanga 35c ir augščiaus.

*

I
l\vi<' !!inw visus atsilankyti į šį taip įdomų Teatrą. kuris yru labai svarbus lietuviams iš lietuvių senovės valdy

mus!. Pu- t<» bus puiki muzika griež įvairius lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Tikėdami, kad busite užganėdinti 
tik meldžiame ncpnsivėlinti, ju s lašintas prasidės pagarsintame laike, (i vai.

Komitetas

JI 3E i £ ±

i
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CICERO LIETUVIŲ DOMAI!
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti “Draugą" arba peduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar 
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus.

1442 So. 49 th Avė.
Pas jį galima gauti malda 

knygių ir kitokių Knygų. 
Pasinaudokite.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ.

iReraREeRiet'teKSBIi:KEEaKaMH»IM»BIBM»HIHaR| 
5 Mes Nupirkome ir Dabar Siūlome ant Pardavimo S 

! $20,000.oo ą
% SEPTINTAS NUOŠIMTIS PREFERRED STOCK Iš g
§ THE JOHN BALNIS COMPANY g 
S 4536 So. Paulina St. ir ■
S 4538 ir 4540 S. Marshfield Avė. ■S CHICAGO, ILLINOIS.

r t
■

■
n

r

X

cionais mes pridnodame ištraukas iš laiško Pono John Balnio, Presidento šios 
kompau’io«:

M 
n

□ 
ra

R
‘•S.uyg ju u piil iiiiu nuo mu- $20,(MMi.OO musų 7G preferred Ca- 

pilal >i n k. iiiu.-u retai! krautuve atidaryta 1912 ant Paulina gat
ve- lulr -o ir nuo to laiko taip išsidirbome savo bizni kad nusipir
kom. savo narna Ir tinime stock’o už mažiausia $10,000.00 kurio mes 
p < utie apie tri- kart j metus; |x-r paskutinius metus mes buvome » 
t .ip >u iš;i l aip ir kili krautuvininkai negalėdami gauti iš vholesale 
krautuvui seklyčios (parlor) sotų Apskritai imant musu biznis už 
uug«l:iv<» iki mo.tio j metus. Kadangi mes turinų* savo reniu ir ki
tu rakandu fabriku taigi dabar nm>u biznis pa-idvigubins nes mes 
n.« m e kitoms krautuvėms da.-tatyti rakandus ir kitus reikalingus 

d. lyi us. M -u fabriko plianns via išdirbti už mažiausia $2<X1.000.00 
rūkau iu i m< tiu kuriuos butu gulima (iarduoti į kitas krautuves su 
• Ii b liu uždarbių. Me- įgaliojome Jus padaryti sutarti kad iues atpir- 
k i.iu* v -•.urn’a kuris Ims mus siūlomas po dviejų metu, ant ra- 
' .imlu j . pu $1KUl0 ir padidinančiais dividontais už kiekviena 
$ U).tni jį.’.-i M*ko. Iš uždarbiu nuo dabartinio biznio mes galėsime 
šmol -ti diviileiitu- keturis kartus ant to preferred st<x-k’o kuri jus 

pirkote, kml ir bizni- nepnsididintu. Mes jau išdirbame rakandams 
n’. ; im . u- išmušimi- ir trumpu laiku pradėsime išdirbinėti reniu- 
t. p 1 ad viMk m landus galėsim,. palys išdirbti, o užsakymu mes 
l uiir. t ! ka.l ru gid -inie visu apdirbti. Spalio 28 d. gavome 7.000 
i n y u u .-nt rakandu ir vis ka- diena gauname daugiau, taip kad ne
galim visti išdirbti."

?vL;S REKOMENDUOJAME PIRKIMU ŠITO STOCK’O

Prenumeratos priimamos jau dabar. Telegrafuokite, mes apmokėsime.

| ŠERU KAINA $10.00
■ CHICAGO TRUST AND LOAN CO.

741-743 Fort Dearborn Bank Bldg.
Chicago, Illinois. 

(Pristatymas bus daromas per kiekviena atsakančia banka su apmokamais 
kaštais, mokama su apmaina.)

■E»8iKHZ»BiaiMHMaai»MMsaaaM8iBiM»ai»ii

Is kares apsaugos 
BIURO.

Sutinkant l'inigyno Sekle 
toriui, Karė- Ap-auii<»- Biu
ro Dir< l.toriau- i'|«*i-t v»*v

sutoikiuina 
lenyve.’-nė,, sulygo^ atgal pri 
stoti prie iip-augu, kuri Im 
vo panaikinta arba -u-pii- 
duota.

Pinigyno nusprendimo 47 
provizijos yra paliktos. Stilyg 
jų yra duodama l* mėnesių 
laiko nuo puliiio.-avimo iš kn- 
riuoinenė-. kud atgal pristoli 
prie apsaugos, užsimokant tik 
tai 2 mėnesių premijas už 
visą apsuugos -urnų, prie ku
rios yra pristojuma. Tveiatt 
tas nusprendimus yra paleng
vintas nauja proviziįa, krd 
paliųoMjotieflis ii kariuomenės

BĮŪZĮĄUSU Į lETUVlSKt KRAUTUVE ęHIGAGOJE

NEMOKĖSI PINIGUS BERKI K A L0
Musu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame ui taaiaušą kainą, kur kitur taip ncgauai. 

Mašinėlių kiškai na drukuoti ir ofiso darbams yra naujau- 
airis madoa. Uflaikom visokius laikrodžius, žiedus, limbi
nius ir deimantinius; g r wul fonui lieturižkaia rekordais ir 
koncertinių gr n ausiu, armonikų ruaiikų ir prūsiškų išdir- 
byačių Balalaikų, gitarų ir amnikų. kukių ūk reikia Dir 
bume vim.kiui ženklui, d ru ūgy s U-m*, taisome laikrodžius ir 
muKikališkus instrumeutue atsakančiai

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASŪLAND AVĖ., CSICAGO, ILL

Telefonas: DROVEK 7309

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ”
•t
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DRAUGAS s
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Lietuviai Amerikoje.
CICERO, ILL.

S<*kmadiviiyje, lapkričio 9 ik, $|10.41 ’ 
3:30 vai. j»o pivt, atvyks čion 
Jo Malonybė Chicagos arkivy
skupas, lurgis Mundelein, ku
ris Šv. Antano bažnyčioje su*

< teiks dirmavonės sakramentų 
virš 4<M) žmonėms. Taippat J<» 
Malonyk* arkivyskupas atliks 
įvairias 
nvčioje. 
draugijos prisirengtų skaitlin
gai ir puošniai jį pasitikti. 7.

manė, kad keA'auiečini sudės 
tiek aukų. Kiek-gi ? O gi

4
4

4

i

konsekracijos 
Butu gražu,

WAUKLGAh, ILL.

įtai
ką*!

Kas nematys, tas gailėsis.

I.. Vyčių 47 kuopa stalo m , 
noje labai puikų veikalų "Ro
žės t«i|»e Dilgelių” lapkričio 
9 <1., 1919 iii.. (> vai. vakurr. 
Lietuvių sA’ctainėjv, 9lli ir No. 
Linrobi gat. Minėtas veikalu- 
yra naudingas pamatyti, kaip 
senam, taip jaunam.

Tai-gi uaukoganiočiai ir 
jtpiclinkės lietuviai, pasimiudo 
kitę šia puikia proga ir visi at 
eikite į viršminėtų vakarų, kad 
)H> laikui nereikėtų gailėtie.-. 
Nors visados I*. \’yčių 47 k lo
pų puikiai savo užduotį atlik
davo ir publika Imdavo paten
kinta. Is*t iki šiol dar nebuv* 
statę* tokio puikaus veikalo. Pa
sitikime, jog visi atsilankysite.

Visus nuoširdžiai kviečia
Valdyba.

KEWANEE. ILL.

*

♦

t

*

Jau antri metui slenka, kaip 
keuaniečiai nebuvo girdėję jo
kių | •rakalbų. Manėm, kad jau 
tu> kaui|w*lis liko visų užmirš
tas. Niekaip gal nei nesisajs 
navo, kad Amerikoj yra K**- 
Manee ir dar pusėtinai apg) 
Venta lietuviais.

Npulio 2S »!.. š. iii., utvyko į 
Ketvanoe su jtrakallHtuiis gerb. 
kun. J. Laukaitis su p. Cesnu- 
liu. Keuanieriai dar nebuvo 
girdėję tokių prakalbų ir var
giai kiniu išgirs.

Ineinunt svečiui, kun. J. lutu 
kairiui, sVi-tainėn, publika su
stojo pagerbti jį. Gaila tik. kad 
liepajiegėm nei tautos himno 
sugiedoti. Nors musų choras 
menkutėlis, liet ir tas nesusi- 
rinko, i?skvrus tris choristus.•
Publikai prisiėjo stovėti kol 
svečias jierėjo jnr svetainę. 
Paskui mus klcltoiias, kun. J. 
(’isiis. perstatė* gerb. kun. J. 
laukaitį.

Pirmiausia visus pasveikino 
vardu laisvos Lietuvos. Publi
koj pasigirdo smarkus runku 
plojimus, kuris gan ilgai tęsėsi.

Po to gerb. svečias papasa
kojo daburtinį Lietuvos pudė- 
jtmų. /'iiioiHij buvo daug. Musų 
s<H*ijulistūki*i ir-gi atėjo pasi
klausyti. I atike prakullioa viri 
ramiai užsilaikė. Prieš pat uu- 
kų rinkiinry. neramus gaivalui 
bandė pakelti triukšmų, \ ivnn- 
soeijulistukas atsistojęs pro 
verksnius ėmė pasakot, buk ga
vęs laiškų iš Lietuvos nuo mm 
čiutės. Rašanti jam. kad negu ti
lta nei jokit,* pugelbos. Gauna 
vivntik kunigėliai, pnnclini. 
Tuip kulltetluuuis socijulislėlis 
manė u t kulis-1 i žmones nuo au
kojimo. Aš nuo savęs pridursiu, 
ar daug esi, ponuli, paaukojęs 
katalikų Tautos Fondui bei ka
talikų prukullsiM* f Kaitink ne
gavimo jtašclpt*, tui j m dėkoki t 
ponams tautininkams, kurie 

piritai ijtttuMy
b:“nos” pinigus, kuriuos ir-gi 
beveik vieni katalikai surinko.

Nežiūrint t<>. ka*ia prasidėjo 
rinkimas aukų, žmonės pasiro
dė duo.-nųs Ir niekas nei ne-

Aukojo sekantieji:
Po 20 dol.: P. V. Bielskis, M. 

Mikėnas. M. S. Piliponis.
5 Po JU <|ol.: K. Sakalauskas, 

Ig. K. Dambrauskas, P. Zujus 
A. Niurkus.

M. Pociūnas $7.00.
Po G įlok: J. Norkus, ,J. Jur- 

konis.
Po 5 dol.: A. Girdžius. J. 

Nausėda. J. Klioris, J. Pinai- 
tis, B. Kuėiukas, A. Pdiponis, 
A. Gleskienė, B. Valenčiunas, 1. 
leleekis, K. Tamošaitis, A. 
Kairys, V. Gurinamas, A. Le- 
knvičia, A. Mikėnas, K. Vilkas, 
P. Songaila, K. Piliponis. N. 
Piliponis. A. Žėglis. A. Kuklis, 
V. Norkus. A. Baltrušaitis, B. 
Šimkus, J. Piliponis.

J. Viniavičia $2.50.
Po 2 dol.: B. (tudnionieiiė, O. 

Višniauskicnė, A. Juodviršienė.
A. Greičius $1.50.
l‘o 1 dol.: M. M. Kvetinskiu- 

tė. J. \'arcntavičienė, M. Pele- 
nienė, J. Gaiža, M. šaltiem*. A. 
Nausėdienė, A. Valenčinnienė, 
M. Žiglienė, P. Nkrinskienė, 
<h*dvilicnė, M. Malonia, N. 
Lindzbarkas. A. Žilis, A. Au- 
linskas. J. Raškauskas, J. Nau 
sėda, F. Ntanskis, M. \'eiceris, 
V. Podžiuvidis, K. Incias, J. 
Paškauskas, J. Jasaitis. J. šal
tis. S. Jasiunas, A. Krapavic- 
kas, P. Vyras, A. Barkis. K. 
I rvikienė, M. Beibokienė, M. 
Ja-olaitivnė. M. Jončienė, V. 
Sv ickis. K. Nkirienė, M. kebe- 
dienė, E. Bražaičiutė. J. Niū
ronis. K. Norkus, J. Valantie- 
jus. J. Pipiras. J. Pašiskeviria. 
K. Kvetinskas, B. Kučinskas,
J. Nnbeikis, B. Norkiutė.

Smulkių aukų 41c.
Visu tą vakarą 

$294.41.
Ant rytojaus jH*r 

kai t į pridavė**:
$5.00, V. šaukiis $5.00.

I P<
'‘tmdailieiiė, E.

Tokiu budu viso laito aukų 
surinkta $310.41.

Valio kruanirčiai! Nors sy- 
, kj ir mes pa.-irodi m visuomt*- 
, ori. kad mylim tėvynę.

Po kun. Linkaičio kalis*jo p.
K. č’rsnulis apie Pramonės 
Bendrovę, ragindamas pirkti 
šėrus. Kruanieviai, suprasda
mi svailuj to darlto. vieni pirko 
šėrus, kiti pasižadėjo vėliau 
pirkti.

Ant galo «iar kidltcju kun. J. 
' Laukaitis, (išpasakodamas 
- daug indomių žinių.

Vietinis.

kų daryti. Visi musų atsižadė
jo. Mes tik vienų Dievų teturė
jom už tėvų ir .as Dangiškasis 
Tėvas mus stebuklingai užlaikė 
gyvus iki šiol.

Per karę pas mus Tirkšliuo
se nebuvo lietuviškos mokyklos. 
Buvo vokiška. Aš išmoksti vo
kiškai rašyti ir skaityti. Gerai 
moku vokiškai šnekėti. Lietu
viškai mokinomės namie. Alpo- 
nns moka pasirašyti. Bronė jau 
knygas paskaito. Rašei mums, 
kad esi išsiuntęs valgio ir dra
bužių. Mes dar nieko negavom. 
Tie daiktai mutns yra dideliai 
reikalingi, nes jau uuirmštos 
musų kojos nuo tų klumpių. Ne
galim liepavaikščioti.

Dabar parašysiu apie tam 
stos brolį, Antanų, kud jau ne
gyvena taip-gi 'ir jo tranai ir 
viena duktė. Pas mus. j Tirk 
šlius* buvo atsilieki*.* Imlševikai. 
Susisukęs sau lizdą, išskleidė 
raudoną vėliavų Eiziko mimuo
se ir pra<l* jo žmones verbuoti, 
Kad rašytųsi prie jų. Kai-kuric 
pradėjo rašyties. Tamstos bro
lio sūnūs, Augustinas, ir-gi pri 
sirašė, kurs buvo tik ką parėjęs 
iš vokiečių nelaisvės. Neilgai 
trukus užpuolė vokiečiai; pra
dėjo šaudyti į miestelį iš visų 
pusių. Mes baisiai išsigųndoni; 
lėkėm, šaukėm iš baimės. Kul
kos šviljH* visomis pusėmis, 
lindo kiaurai per sienas. Daug 
žmonių užmušė, taip-gi ir tam
stos brolį Antaną nušovė ir jo 
sūnų Augustinų. Antras jo Mi
nus. Justinas, pats save nusi
žudė, ka*ia vokiečiai paskelbė., 
kad jie ims jaunus vyrus į ka
riuomenę. Justinas pasakė: 
"geriau aš pats numirsiu, ls t 
vokiečių kariuomenėn neisiu.” 
Išgėrė ihkmIii ir mirė. Duktė. 
Amilija. iš priežasties ligos mi
rė.

Bolševikai vos s|W*jo išbėgti 
iš Tirkšlių, kada vokiečiui at 
ėjo. Paliko visu.- ginklus, lnėję 
vokiečiai miestelin sudegino 
Eiziko namą ii bolševikų vėlia
vų.

Dabar turim lietuvišką val
džią. Mums yra dabar geriau, 
kaip kad buvo prie vokieėių 
valdžios.

\ i.-kas paliko bi-kį pigiau, 
viskas brangu, •» pinigų netu
rim. negalim nieko nusipirkti. 
Lašinių svaras 7 rub.. rugių pū
ras 1.50 nik, bulvių pūras 40 
rub., druskos svaras
valiai neišpasakytai brangų.**. 
Kitų daigtų ir gauti negalima. 
Žydai ką slapta parsiiraukia.

kun.

suaukojo

kun. La ti
ri. Čisas

2 dol.: M. Valaitienė, O.
J liodveršienė.

LAIŠKAS 16 LIETUVOS.

REIKALAUJA
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DR. W. A. MAJOR 
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į savaitę
Kirti. i‘«l tr kruu.'-lnl ym reikatao- 

juml viatiutneC. jie turi trumpa* »•- 
landa* ir lengva darhn.

M. • trialittie .'u* iAinokyti 4io darbo 
ll tru* ip > laika <li*n<ml* nr vakamla. 
Į u J mala kaina apsrljan* •kyTlu* 

-nc.kir.itH<> ari siuvamu l*ower mali
nu.

MASTF.R SCHOOL.
J. F Kr.-iil<Ua. IVr.1«'llnG 

190 N Stale Str.
Sunip, lake Gal. 4 lubo*

tai lupa nuo žmonių kiek ualė- i 
darni.

I’as mus yra visokių i -ujie- 
nų. Visko aprašyti tamstai ne
galiu. Kitų kartų patašysiu 
dauginu. Dabar sakom tamstai 
Nutliev. Pasilik sveikas niusų 
aplankytas.

> Dr. A. K. RUTKAUSK.‘S i

i ____ ________________
! *4ft< South W<—t, m Ht.iilrtard
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REIKALAUJA.

FEDERAL SIGN SYSTEM 

ELECTRIC

212N. D ESPLn* NES STREET

T

REIKALINGI VYRAI.

už-

LORD BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street

MERGINOS 
Ir 

JAUNOS MOTERIS

Amžiaus 1G iki 25

GENERALIAM OFISO 
DARBE.

TA VORE IR IšSlINTlMO 
SKYRIŲ >SE.

<>l Įso DARBAS.

Merginos ir Jaunos moteris 
kurio- galite gerai ir gražiai 

i rašyti, ir galite gerai skait
liuoti arba drnkuoti ant tiru-Į 
kilojamos mašinėles, kuriu.- i 

i ieškoti pastovaus darbo urbti 
tik ant nekuriu laiko galite | 
gauti 
musu

čionnis puikias vietai 
Ta voru Skyriuose.

kurios turi prityrimu 
darbe gaus mokėti sulvg

>. . . ..—■■■------------—•--------— --A
Tel. brover "*<!

Dr. C. Z. Vežeiis 
luti vis itiarriKTAs 
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l IHGOMNINKAN.
I.i.ų jjun k vur*..ntnluii<. 

Vi,H,— prie ki:t a Ii kilk u* 
Guliu mokinti Choru. Jeigu kuriui,, a 
GrrtiluniŲ Klebonu 1‘Uiiuu reikallnguM. 
luatoneklle atrlAaukti j

-*UnniguM i<iiiiiuiMm«-iio.
IMKI ll. Ik Str.i i I tiftUKo. III.
<P. A )

iMlvkkuu

*t’I os 
šinnų. 
gerumo padarymo darbo.

Taip pat geros algos yra
'mokamos ir toms kurios tik
ėtai pradeda mokintis musu 
Genenilmni Ofise ir gera pro
ga išsilavinimui ofi , darln*. 
Pastovus arba liglnikinis dar- 

i Ims.

Dr. S. Naikelis
OVIOTOJAS III 4'111141 II*. Vn 

4111 Ko. JUtHaM) Am 
l*liou< l'rt.n r 9043 

iV»rn t*ffIcr
414? W 14-tfc St 
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Dr. L E. MAKARAS

I.litini- G*d>U>ja» ir Chirurgą- 
Itu.rh.n.l. - lir'Vt) *w Ml< l.lfU A«r.

TilHonu. I*ullnutn 313 ir l*ulln>i,n 31M 
i lii«-ni;,,j: 4616 No. U.mmI str.
Ilk Kriirr** l .ikarui- nuo ? Ud * 

Trl,(onu- Vanto 1*3.

K

JOSEPH C. WOLON
’etuvis Advokatas

X8 NO. i.A NAI.I.l. Nlllll 
Gyvenimo Tel Hnmbnldt >?

Vakarui* 1411 W 2l-nd F’r-e 
Tel R«>-k«eU C4C» 

chicago. r j.
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DR. LEO AWOTIN
(,jd>toJiL». Clilrarea* 

Akusert*.
IV2o No. llal-tM Chicago 
Kalba lletuvifkai. latvlftkai lt 

ru*i*kai
Vftlandna- IV — 1? rjti»; t — » 

vakar* Tni ('«»*< 4$<
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BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ.

t

Vyru 'r Jaunu Vaikinu p;. ■lni i.J 
■Dt orduG.. *luta> ir overk rtai Imt ■ 
nrataiAftilklI. r/-li»Uft1U modrllu nu<i J 
S2I>.<M> Iki 416 00.

Vyru >r Jauny Vaikinu gntatil 
•lutai tr vTerkeUii $16 iki $2*>.6n J 

Vyr- Snl-ni* p«- $.’•.*»<* Ir *tu V. i « 
Vaiky Siutai po *.',.IMI ir *u|S Inu } 
i'irk ».-ivo overkoty <1 it< r prie 

tietng. kuomet kainui- puk-la
M<*» t>K,.j>ai turimo pilny eile bi- 

*kut) nešiotų mIuiii ir ovarkoty nu,. 
•*.6o ir nur* mu

I-’ull r*re*k Tux«*do. f-'ro -k siu 
Ui ir tt. tio.oo ir augii'iau.

Atdaru kiekvienų v har, iki > 
vai. Ned* įlomi* iki C valandai. Fu. 
batomi* vI-* di,m> Iki 10 val.ind ,

N. «.oici,o\
1416 K IUM<«! M.. (Tiicagn, III 

|M«-igt* 1403.

t <-h togu- CuUiiubu

Dr. P. P. ZALLYS 
Dcntistas

ior.57 s->. linini;.m. Vienu* 
tloM-lan.l III.

i kl <>UO*> n Iki S -ukore.
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Dr. A. B U R K £
(Lietuvis)

llb U. Markei str. 
I’oll-i ii Ir. fStitm.
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j S. D. LACHAWICZ

fUu i . | M I. llltMlą'a ttt.i

2314 W. 23 PI. Cbicogo, IU.
TcL l aimi 21 PO.
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Iš Tirkšlių miestelio, Teisią 
apskričio Virkutirnė savu vy
rui St. Vilkučiui, j Ci ii ragų ra
šytume laiško tarp kitko rašo*

Pranešam tamstai, knd mos 
du r visi esam gyvi. Karėk metu 
daug perkentėjoiu visokio var
go ir bado. Kiauri musų, kų 
mes valgom ir kuo mes a | kūrė
jom. Kito nieko mes nevalgom. 
kaip tik juodų putrų. Duouo* 
įiesum matę .tau kelinti tuntai. 
Bėgdami i4 Lietuvon rusai vis
ką ėmė r.uo žmonių. Mes dra
bužius buvom sukasę* j žemę, 
is*t mažai laimėjom—supuvo, 
nes ir vokiečiai viskų nuo žmo
nių plėšė. Ėmc kų tik galėjo. 
Mes nei už pinigus nieko nega
lėjom gauti. Buvom po 2, S'die
nas nevalgę. Pradėjom silpnė
ti. Mama liepė imti į burnų 
druskos ir vandeniu. Per nak
tis negalėjom užmigti. Mažieji 
br**Hiai mamos prašė valgyti, 
o mama iŠ rūpesčio nežinojo nei

TIKRIAUSIAS PAMATAS. 
Tristiešimts metu vra 

na skaudus bandymas, 
ner’s Amcrican Elikir of 
ter M ine t;q>o pirmiausia iš
rastas l^JMi ir savo luini lynui 
išlaikė, šiandiena jo reputaci
ja yia viena iš geriausiu, .b* 
išdirbėjiai visuomet prisilaikė 
prie įstatymo kuri suformu 
lavo Andre* Carnvgie. VisusI
pro«luktUN liiikyti iNio,-giio* 
mui daugiau negu justi pi*- 
kėjiai reikalauja. Išdirbimas 
vrn tai geriausia rrputariju 
ir tikriiiu-ui * pamiltas ant 
kurios gailina r.tdavul;. Tuk
siančiai žmonių kuri - kentėjo 
nuo nt'turėjinio apetito, m* 
dirbimu viduriu 
HM ulenrt*. galvot 
ir netfviškumo ir t. t. nt*kuo- 
in<*t neužmiršta rckomemluoii 
ji savo draugams. Jie žino, 
kad jis pagi-lhfti. Kili vėl iš
randa kad Trinei *s Angelira 
Bitter Tunika- labui daug y 
ra jiems pugelbėjęs ir kad 
Triner’s (’ough Sedativo vrn 
iK'pupru.'tai gera- vaistas nuo 
šalčiu ir kosulio, ir Triri'*r’- 
Linimentas duodu greita pa 
geiiia nuo rūmaiizmp ir ncni- 
algijoc. Tavo vaistininkas tu
ri visus šituos vaistus savo 
stucke. Joscph Triner Compa- 
ny, 1333-43 Ashland Avė. 
ckicugu. 11L (Apgt.)

mikulingu iKtm.ilt,' mergina dirt,. 
' i ■ I.
tx>ntJ«»J |•l»•l•n<■j <! -žJ iuo.4., n. ..ti 
būti ftiolt* 30 inetu. labnl gera vieta, 
akulbimna utllekui.ia *u akalbiaiuu 
niukina. Ateiftaukil..

2.*l« t n<■ ui At«*.
T, Ivliuniukiii l>ru,« r 34KP

Itl'IK VI.ISG VN, mokintojo* kum 
uiokytŲ nint t-tuallk< ■ tr Lrultluio, ta 
Suirtu •tUkti nuKt<e*no* tnokyklo* 
įlinkint* tiktai vien. valandų po ploti) 
nu **l>C<>tui» auiulaiaiaMinv. Malonu, 
kitu utaikaūkite lui>ky )

••Oraiico“ .\iliiitab*tr*i-ip». 
imki M. 4b Mm-t Ctik-ajio, III.
< J. U )

arba U'lefuiių Vard* 4641

TAVORI IR l.šSU NTIMo 
NK YRI FONE.

tt—<

t •

apetito, 
luup reikia, 

■ skaudėjimo

lleik>.linai 
IHUMtlne 
f*Ja 
>n«>kr> nl" 
traku:

tu.,.iua j lietu.ilk*, 
kruiiiti. p*t) rusiM purdu- 

lir rgalle di.,I«M |M«*tOt*U» U»- 
geruli Bimteulute Muu an-

M’Tgaif«•> ir moteris kurios 
norite pastovaus darbu ar ku
rios norite dirbti tiktai jm 
pu-<iieni musu L, im. Žaislu 
Aptiekus, Sidabriniu Daiktu ir 
Graznų skyriuose. Peržiūrėti 
dalykus, surišti juos į pake
lius sverti jMircel jiost užsa
kymus.

ANT PARDAVIMO.

ton t.OfrlM

\-lil a«i \«r. <lt*a£<,. III

Itl |K 11 l%M»s 
pin<.« iflrbt* Irnm 
»ktr*t>iui> rėklu. c<

I*x4rri* Ir 
• 4*tb*n prir 
i a* utdurbi*

M-ou-.t M*«MI «'o.
23* U. Kiuri* Mt. Cliiogu m.

Geros algos pradedant. Ne- 
{iiipraMiti gera proga išsilavin
imui.

TOKIOS PROGOS DAR JUS 
NEESATE GIRDEJE!!

Atul ’|i4t*lduodu Motini* tu.ma» «u ; 
f-*r>«eiliniui* ir K*ntj vtetuj. pri*.

Valandos R:00 iki 4:45 Nuimto 
mis iki pint.

4
L<*iie navininkui yra relkalinui luitai 
Vlmirr '. kitan, bisnmj. taigi k.a m.ina* 
tun būt* fhtrduu'.*. nupapraalal pigiai

8-nui Kalupini* narna* tu (toru tr | 
4 pug)veniniai* Taipgi tari būti par- I 
duota* u* tokia kent* kaina apie ku- I 
ria Jim 
kito ne 
tuojau*

nnraato ari aamiavr Nr-aUd* - 
.trflu, ininiiUN t*tH atetklu 
l*»

8. SI o ūkinis.
3357 8o Hahted 8t. Chicago

SEARS ROEBUCK AND CO
Homan & Arthington St

2li>niii tinę Uivjj 
n ..nitą* |*i> L imtnli.il i 
•enumo; puiku* ba- 
btalto* kinko*. Nloi 
deiftuftt.tu,, drapaBy

**ac**nivniui pilnai 
d<— nvku arti |l*e < 
Ino* yra terf.i* I 
pirk* tuojau*, guli 
344.44.

-I»K II GAK" 
IIHMI W. 4«th Mt„
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DR. J. SHINGLMAN
* k l*N 1*šV X O A** «UIiuj (M'r»

4930 W 13 Str., Cicero.
KIMVIl/.UO III Kil ki JO

l.ll.l SIU * I\I.IMAS.

tAI’IN*1 t.v*. • III t. »l >,.1 nūn 
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įDr. M.Stupoicki
3109 So. Morgan Street

I
( IIK'VGO, II-I.IMHK 
T<!<*f->*i*» V arda

Vainn<i>*< — • Iki 11 tt ryto, 
•• |*<> l/i'-i . iki fe rak. Na*l*'ii<** 
tol* nuo • Ik* * 1*1. Vakare.

tt

• • •

Dr. G. M. GLASER
I’raktit-<«>)■< !* metai 

(Mi-aa 8IIU *h«. Morgaii ***■ 
Kert* 82 l*i M.. Ob-ago, IIL 

srncijAiArrAM 
M«>lori*liu. V>ri*kU. tntpg1 

mik y bry 
(tymo valandos; Nuu 
<U 14, nuo 1. Iki 3 l*>* pint,

iki • Vftlaadal »*k*r<
Si Mll Ii,-.!.1* U-U » Iki > P« l'lftt 

Tui r t «&** Tard* 44?

c. ii ra-

I ryto 
nuo 1

x
1‘ lKSIbl OPA. 

btdrl:* murini* narna* ant J gr. 
veniniu, tun* po < dideliu* kauit>* 
rtua (Narna* yra 
kaip dvi fceJl.u kauio<r|t|). 
ir grindy* kiautai aSuolinlai. 
■nauji, mi plytų 
llatidasi naru a* 
apieltnkėje. *u 
narnai* v,*nu* 
•trvotkariu tr arti kampo C3«C1o* 
gatvė* Kimu verta* pairai kių 
brang"- ,. laiku įmigtai 17.640 00. 
l>H pi.-ajuo* ui 4.400 44. Narna* 
fi g.tu onniooluotu UuK>m<mt* 
plovyk aatia

Kreipkite* kiun a<im*u: 
DRU d.U" PI IU- lkv

IMA) w. 44Ut Mr- CKkago. mUUUIIIIUmi!

eta*}ta* didumo. I 
Tcintagai' 

* teliks, 
P<vr«'i*i* lt fronto. I 

lietuviu aj<> venf j 
puikiai* mūriniai* i 

l.lr.kia* nuo KMrbJ

tu
su

imiiiiiiminiihiummimiimnmmmm 
hnaid «M Po A*UU«d Uit.

Teiofo*** UarouukM *444 

DR. A. A. ROTH, 
Uumu gydytoj** tr ctururgaa 

RP*kU*1:*Um Moteruk g. V,rt*ku 

Valku U *l*u rhronltku H*U 

Oftaa*; «»»4 Ko. HalMed FU Cbiea«a 

Talafuo** l»rov*r »«»»
VALAKDJLb: 14—11 m* 1—4 P9 

platu T—1 enk. N*d«bonJ* 14—13 d.

imtnli.il


IŠ CHICAGOS UETUViyCHICAGOJE. KOLONIJŲ

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

BRIDO SPORTAS.

K

n!

reik:i-

MIRt MIKAS SEPUPI8.

Angliškieji laikraščiai pra

U BRIDGEPORTO.

U
I

I’er kun. 1-aukaičio prakal-
"• . la*. lravu*ia« Diyvo Apveisdo* ,
Valdyba. parapijoj, tilpusiam? aukų sa

lt BRIDOPORTO.

pll-

DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

vakaro.
Stanley J. Petkui, pina.

KATALIKŲ VIENYBĖ8 , 
CFNTRO SUSIRIK 

RIMAS.

Apsvaigino krautuvininką ir 
pogrobė deimantu.

GALYBĖS ŽMONIŲ ĖŲVA 
NELAIMINGUOSE AT 

SITIKIMUOSF.

NEDALIOJE, LAPDUdO 9,1919 M.
Mildos Svetainėje. 3138 So. Halsted St 

M&8:99ni
_____

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.

Į __
PLĖŠIKAI NIEKO KEPEI.

NĖ.

uu, ftv. J urgio avėtai nė j.
Pradžia K vąj. vakare.

Raqffn>a Kondaija.

Ijapkriio 9 <L, tuoj )»o pamal
dų įY.vk* ausi rinkimasextra
l^ik ‘Sąjungos kp.6 Vii*i nariai
teiksitės atsilankyti tau rari-
rinkinuin. Turime daug svar
bių reikalu aptarti. Tai|»-gi
teiksitės užsimokėti mėnesiniu* 
mokesei us. katrie dar nėra nž-

Al<iir.«> Jnmiikaičių drnu-KV

gija. ftv. Jurgio skyrius, laikys
savo susirinkimą uislėlioj. Ia|>-
kričio 9 <1., 1 vai. po pietų, Av.
Jurgio ptt ra p. svetainėje. M ei-• l

dž u visu nariu laiku susirinkti. • *
’c;; yra įlaug <lal\kų apturi
mi. kaip tai: ateinančio vaka-

kuris ntsilra* lapkričio 26 <Lr
Tu’p-gi ir rengimas vakarienės
ir sileikimas dovanų su grižu-

l
.* iems nariam* kareiviams irI
Jūrei vintus.

Taip-gi r:i|*»r:ai Iii* išduoti 
• ir> nm u praeito Imliau* ir |ia- 
Į’i*rįpm<i įimsų klelsum vardu
vių

RADO $11.000 BONDSŲ AU
T0M03ILIUJE.I

A iibmiobiliaus (taxi) *ofe-
i1. <)p|**r nuvežė vieną žino• i

••U iš Morrison viešbučio i
geležinkelio stoPulk gatvės

Ii. Ties stotimi paleidę* žnm
I šoferi* iiutoiuobiliuie-ą
rado įsimestą didelį pilką Mi
ką.''kuriniu laivo I(>I1JMN* ver
tės ln.n'1-ų.

Tas buvo Ibib<*r|žmogus
lloffinan. 40 No. \Vells gr.t

Jam sugrąžinta Imnilsai.

Valdyba.
I

BRIDO SPORTAS.

It NORTH 8IDK.

n*ik:i-

Koncertas
RENČIAMAS—

DVIEJU CHORU
Sv. Cecilijos Choro nuo Town of Lake, 

Liet Vyčiu 36 Kuopos Choro iš Brighton Park

Ned., Lapkričio 9,1919
SCflOOL HALL SVETAINĖJE, Prit Uta ir HONORE GATVIŲ. 

PMUKa 7:M r*L vakare.
e

[AMA VISUOMENE:

Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes tiesa

Vyrų Choro, parinktų solisčių ir gražiausių duetų. • Taipgi puikios orkestro® pritarimo 

gerbiamųjų norės iigirsti puikiai (Įlavintų Chorų, tegulChoramsrhu tik stebins klausančius. Kas ii 
nepraleidžia progos.

Po koncertui pasilinksminimas.

I.. IL Katalikų Vienybė* 
Centro mėnesinis susirinkimas 
Ims antradienyje, lapkričio 11 
<1., vak.ir<\ Dievo Apveizdos ‘ 
imrap. svetainėje. įraukiama 
skaitlingo atsilankymo atstovų 
iš skyrių ir draugijų, ir katali
ku veikėju iš visu kolonijų.

Valdyba.

Karės metu per devynioli- 
ką mėnesių žuvo 511.150 ame
rikoniškų kareivių.

Tuo jmėiii laikotarpiu A- 
bueriloije nuo Įvairiu nelai- 

d.Jiuingų atsitikimų žuvo 126.-

teštadienis, lapkr. 8 d 
Sv. Godfridas.

Sekmadienis, lapkr. 9
tv. Ižganytojaus Braz. Užde,. (»54 žmonės 

Pirmadienis, lapkr. ,10. d..
tv. Ar.driejvs Avel.

■ Stony Išlami Trust and Sa- 
'vings tiankos yiasiuntinys < tr

io* «<•*»• kiton Imnkon čekiu , * 
■vertės kelią tuk<tanrią dol.

u.n. Pakcliiije užpuolė ji keturi 
1*r_Ml plėšikui ir atėmė krepšį.

Kadangi krepšy j buvo tik 
\' ni čekiai, plėšikai nieko 

. !i<-|M*lnė.

Du plėšiku smarkiai apmu
šė jiiLilicrinės krautuvės. l.._ 
Ogtlen aw.. savininkų Engle- 
manu ir paliego su $2.tMNi ver- 
lės deimantų.

Buvo taip:
i'žvaknr ryte inėjo krnulu-

\ėn jaunas vyrukas.
“Dr. Carl Mever štai iš ši 

tos ligoninės (netolios krautu-1 
vės yra ligoninė) man reko
mendavo šitą vietą”, tari* in- 
ėjęs. “Aš mylėčiau nusipirkti 
deimantą.”

Krautuvininkas ėmė rody
ti deimantus.

Staiga krautuvėn inėjo ki
tus jaunas vyras ir tasai at 
biliejM* į pirmutinį:

“Tamsta, daktare, 
btujamas į ligonini;.”

“Aš sugrvšiu paskiau”, 
tari* pirmasis i kraut aviniuką. 
Ir abudu išėjo. |

I’ž keliu valandą pirmasis nešn. jog širdies liga pakir- 
vėl sugrvžo krautuvėn. I'1'1 JO'V.V’M.‘ lietuviui Mikui 

šepupiui. gyvenusiam |*o num. 
S|7 IVest 34 place. Kepitpis 
buvęs duonkepis.

. ■

DĖL TRUKUMO ANGLIŲ
SULAIKOMA DAUG

TRAUKINIŲ.

L. V. CH. APSKR. DRAM 
RATELIO NARIŲ DOMEI.

Aeštadiciiin vakari*, lajikričiii 
•» d.. Mark \Vltile Stpiare įtar
iai *v tainėje, 7 :'U) vai. vaknre. 

i įvyks Dramatiško Ratelio pir
mutinė imntoka. Tmlel visi, ku
rie esate užsirašę, stengkitės 
atsilankyti. Pamatysite ir iš
girsite ką nors i m lomaus.

simokėję. Taip-gi esate kviečia-j 
mi ir tie. katrie dar uepriklau- “llraugo” 
mt prie labdarybė*. / 
prisirašyti ir remti jų.

ir vėl siigryžu
Aiuo kartu kuomet krautuvi
ninkas ėmė jam rodyti dei
mantus. “daktaras“ staiga 
su gelžgaliu smogė galvon 
krautuvininkui. K rautui 'min
kąs sudrilm. Tuomet plėšikas 
sirižėrė jam rodomus deiman
tus ir spruko laukan.

latake stovėta automobi
liai!* ir jo laukta. Automo- 
hiliuje hino kitas piktiularis. 
Abudu nudilinę.

Krautuvės savininkas 
imtas ligoninėn.

249 num. liko ne-l 
Ateikit |mgar*inta Broniriava Ken*-, 

gnilnitė, nukojuri $5.00
Felikna* Deny*, per klaidų 

pagaminta A. Geny*, aukojo 
$5.00.

Mot<«n, Są jungo* 4 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
la|Aričio 11 iL, 7 JO vaL vaka> 
re, Av. Mykolo Ark. parapijos 
svetainėj. Kratom nares pa* 
skirtu laiku nusirinkti.

Balius! Balius!

Alrtfiacal k«

Imli. Sąj. 5 kp. extra *u»i- 
i lūkima* įvyks nedėlioj, lapkri 
ėio 9 d.. 1919 nu, 1 vai. |>o pietų. 
Viri nariai malonėrit ateiti į 
. uririiikitiią. ne* yra daug da-

D<*l trukumo ir taupumo )vk„ „ptarti. Taip-gi turiny 
anglių, kokių yrn nejierflnu- reiigtie* prie vakaro, kuri* bu* 

liipkriėio 15 <1.. š. nu, ftv. Jur
giu parap. svetainėj. Turėsim 

j išrinkti dnebiniuku* minėtam 
'vakanii. Kviečiu ateiti ir ne- 
Iprigineiu* dar pririrašyti prie 
IjilMlaringo* Sąjungos.

ginusiu. Cliivngoję siistalidyla 
net 65 pasažierinių traukinių 
išvažiavimas iš miesto.

Iš lų traukinių yra 10 In 
kalių Cliirago ir Nnrtlivi***- 
t»*rn geluži n kelio: 51 trauki
nis Chicago, Ililunukee k St. 
I’hiiI geležinkelio; 2 iš Cbira- 
go> į Cedar llapid*. lova ir 
2 važinėjiisi<*ji į Kterling, III.

Chieagon kasdien atvežama 
daug anglių. Anglis įstai
goms. dirbtuvėms ir geležin
keliams ėia jiaskirsto kuro 
ndminist racijos nuskirta* api- 
•id’ė< komitetas.

Pranešama, jog Cbicag.ij“ 
anglių nepriimk šių |**r kokį 
mėnesį.

• J........ • •
Ir norima dar, kati teismr. PIRKITE KARĖS TAUPY

MO ŽENKLELIUS (W.SS.).

TAIPGI JUOKAS.

Krank B. Būry. N’ortli 
cagos aidi rmnnus. aną dieną 
išvažiavo j I.il**i1yville. tenai 
apsivedė su Miss linzei Guuld 
ir tuojaus Imvo simrešliiotns 
ir ]M*rgreitą automobiliu va
žiavimą.

Taikos teisėja* 11 iibba n I 
šoferį nubaudė ąitMl. Būry už
mokėjo pabaudų. Po šito teisė 
jas prasijuokė* ir sugrąžino 
jam pinigu*. Pasakė, jog tik 
dr! juoke suareštuota*.

Cld-
J. M

DARBININKŲ PASKAITOS.

uutoritetai Imtą gerbimui.

K D.S. rengia |Miskaita* 
apie dnrhiniiikų reikalu*.

l'aekaita* laikys gerk prof. 
; kun. Pr. Ihiėy*. Jo* įvyk* lap
kričio 11 d., taip-gi ir 14 d. to 
pnlies mėnesio.

Meldžiame kuodaugiauriai 
žmonių susirinkti. Čia > n dėl 
visuomenė*.

• 1 • * S • 1 I * A V • •
• j*.* '•Htit S2AJ& į

proga. Pirmo* ]>a*kaitu* busi 
utnrninke, lapkričio 11 <1.. 1919

rašė įvyko pora klaidų. Pagar
sinta Ona Kriupaniutė aukojo 
10 dol.; turėjo būti Ona Kriu- 

L. Vyčių 16 kp. rengiasi įkur-' koniutė aukojo $10.00
ti vakarinius karau, kuriuos Taip-gi nebuvo pagarsinta* 
Inu išgulilmia lietuvių kalbos jona* Kimoninas, kun aukojo 
gramatika. Kamai prasidės
lapkričio 10 d. I j^gu |>u(y klaidų, prato-

l’amokos bu* du vakaru *a- lne pranešti Tautos Fondo raš- 
vaitėje: pirmadienyj ir antra- tininkui, Pr. Kuprioniui, 1928 

čanalport avė. •

Taip-gi nebuvo pagarsinta*

dienyj, Av. Jurgio parapijos 
mokyklos kambaryje.

Kaip vyčiai, taip ir nevy
kiai galės naadoties tais kur
sais. Visi rašyti galima Darbi
ninkų krautuvėj pas p. B. Ja
kaiti. 901 W. 33rd Kt

Rengimo Komisija.

P. K.

Anų dienų rinkimų komisi
ja patikrino praeitų rinkimų 
piliečių halsus.

Į Nusekta, jog miesto j 50 ’ I | |» • ą | •
l'wnitiy pnUaohiiiru tūta us i. tuu*

Garsinant aukotojų vardus perėjo vos S56 įtaisais didžiu 
kun. .1. laukaičio prakalbose mos.

It TOWN OF LAKE.

t

I
_ _________ - -- -------------- - , ------------------------

Biznieriai garsinkite* “Drauge”
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