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Suv. Valstijos Perspėja 
Meksiką 

Del anglių pritrukimo už
daromos dirbtuves 

• 

MEKSIKA TURI PALIUO TRŪKSTA ANGLIŲ; UŽDĄ 

PADEREWSKIO VALDŽIA 
VOS LAIKOSI. 

Varsavoje siaučia badas. 

SUOTI JENKINSA. 

Kitaip Carranza susilauks 
nesmagumu. 

ROMOS DIRBTUVĖS. 

Washington, lapkr. 21. — 
Suv. Valstijų vyriansy]W» la
bai rimtu tonu pranešė Meksi-

Tūkstančiai darbininkų ne
tenka darbo. 

kos valdžiai, kad jei toji ir to-'tuviu. 

Visoj šalyj anglių išteklius 
nuolat mažėja ir šiandie jau 
imama uždaryti daugelis diib-' . ->v 

liaus persekios Jenkšnsą, tuo
met susilauks nesmagumų. 

\Villiam O. .Tenkins, konsu-
liaris Suv. Valstijų agentas 
mieste Pueblo, Meksikoj, pirm 
kelių savaičių buvo pagrobtas 
meksikonų plėšiku ir už ji bu
vo pareikalauta $150,000 išpir
kimo. 

Cbicagos apskričio kuro ko
mitetas painformuotas, jog to
mis dienomis bus uždarytos 
kelios didelės ir visa eilė ma
žesniu dirbtuvių, jei kuovei-
kiaus iškur-nors nebus pristfl-
tvta anglių. 

I>ct iš ku r būg pristatyta, 
jei visur jų trūksta, jei visur 

eagai 

Dalis reikalaujamų pinigu fh..gianjas išteklius, jei angle-
plėšikams išmokėta, gi kita kasiai atsisako givžti darban, 
dalis pažadėta jiems išmokėti. Komitetas pažymi, jog Clii-
dalimis. Plėšikai Jenkinsa pa-
Kuosa vo spalių 2ū dieną. 

Po to tuojau s Meksikos vai-Įsu atsidėjimu bus kontroliuo-
džia suareštavo ne tik ii p.di. jmnas. 
Jenkinsa, bet i r jo tarnus ir _ •.. . , , , 

. , . . . T , • ! Daugelis žmonių be darbo. 
visus darbininkus. .Tenkins mi-

Paryžius, lapkr. 21. — čia 
gauta ot'ieijalių žinių, jog len
kų valdžia, kuriai vadovauja 
Padereuski, vos-ue-vos pasilai
ko. I r netolimas tas laikas, 
kuomet ji turės piluai sugriū
ti. 

Paderewskio vedama valdžia 
palietė smarkus krizis. Nei vie
na partija jos neparemia. Kri
zis pakilo iš agrarinių reformų 
klausimo. Socijalistams pa
vyko savo pusėn patraukti liau
dies atstovus. Šiandie socija-
listai su liaudimi griežtai prie
šinasi visokioms valdžios suma
nytoms .reformoms. 

Po nesutikimu agrariniam 
klausime pakilo naujas, suma 
nius maistui ir kitokias refor
mas. Tu visu sumanymu nie-
kas nenori paremti. 

Žmonės krinta gatvėse. 
Seniau lenkai l'adere\vskj 

gerbė. Šiandie kiekvienam žin
gsnyj jį kritikuoja. Sako, jis 
perdaug klausas svetimų šalių 
patarėjų, kurių patarimai ne
tinkami Lenkijos viešpatijai. 

SUŠAUKIAMA NAUJA IN-
DUSTRIJINĖ KON

FERENCIJA. 

Prasidės gruodžio 1 Wash-
inįftone. 

Washingtori, lapkr. 21, — 
Prezidentas \Vilsonas vakar 
parinko naujus atstovus nau
jom industrijiliėn konferenei-
jon, kuri ))rasidėsianti ėia gruo 
džio 1. 

Atstovais paskirta 17 žmo
nių, inėnms vvriausvbės valdi-
niūkus, verteivius (biznierius), 
buvusius kabineto narius, bu
vusius guliernatorius ir kitus. 
Šita konferencija užims vietą 
kituomet nepavykusios nacijo-
nalės industrijinės konferenci
jos. 

Visiems 17-kai parinkti] at
stovų prezidentas pasiuntė 
pakvietimus. 

CHICAGOJE 
PAKELIAMA KOVA PRIEŠ 

DIFTERIJĄ. 

LATVIAI PAĖMĖ MIESTĄ 
NUO VOKIEčIŲ-RUSŲ. 

Londonas, lapkr. 21. — Lai
vių kariuomenė po žiauraus 
mūšio užėmė Kuršo miestą 
Bausk, už 25 mylių pietrytuo-

Toji kritika dtngina valdžiai j s o m u /u į l l t . u l j o ; . 

anglių užteksią 20-čiai 
dienų, jei anglių padalinimas 

vo intartas, jog jis buvę- suo
kalbyje su plėšikais, kad pasi
pelnyti išperkamais pinigais. 

Suv. Valstijų ambasados 
Meksikoje valdininkai t"čiaus 
pasidarbavo Jenkinsa pnliuo-
suoti iš kalėjimo. Jis buvo pa-
liuosuotas ir už keliu dienu iš-
naujo suareštuotas. 

.Tenkins serga. J i s tvirtina, 
jog Meksikos valdžia nesirū
pina jo likimu, kaip nesirūpi
no kituomet jo išpirkimu iš 
nelaisvės. Carranzos valdžia, 
prasimaniusi intarimus, tur
būt, nori sukelti nesutikimus 
Meksikos su Suv. Valstijomis. 

Suv. Valstijų vyriausybė 
diplomatiniu keliu dabar pa
reikalavo Jenkinsa tuoj aus pa
l inguot i iš Pueblo kalėjimo, 
arba susilaukti blogesniu, pa
sekmių. 

Ateinanti sekmadieni mie-
C 4. 

stelyj Argo uždaroma Coni 
Products Co. dirbtuvė. 2,600 
darbininkų palieka be darbo. 

Tos pačios kompanijos dirb
tuvė mieste Pekin, TU., jau už 
daryta. 

Rytoj bus uždaryta Alton 
R riek Co. ir kitos dirbtuvės. 

Angį i i stoka, sakoma, tuo-
jaus palies ir gyvulių skerdyk
las Chjcagoje. Skerdyklos, 
anot pranešimo, anglių turin
čios vos tik porai savaičių. 

Iš \Vashingtono pranešama, 
jog iš anglekasių atstovų su 
operatoriais tarybų nieko ge
ra nebus. Manoma, jog greitu 
laiku vyriausybė užims visa? 
minkštųjų anglių kasyklas. 

I r visf sutinka nuomonėmis, 
jog anglekasių reikalavimai 

jperaugšti ir neišpildytini. 
— — -

Sutarta su bolševikais su-

priešininkus. 
Šiandie Lenkijoj siaučia žie

ma. Iš tos šalies atkeliavusieji 
žmonės sako, jog ten tempera
tūra siekia 15 laipsniu 
žemiau zero. Varsavos 
gatvėse krinta žmonės 
nuo* bado ir šalčio. Bulvės 
ir kitoks maistas visur naiki-
nasi del stokos transporto. Len 
kai kareiviai karės frontuose 
apsitaisę vienais skuduriais. 
Anglių stovis daugiau kaip ap
verktinas. 

Valdžia už tai visa kaltina
ma. Atrodo, jog griuvus Pade-
revvskio valdžiai, šalyje pakels 
galvas radikaliai gaivalai. Te-
čiaus žinovai tvirtina, jog len
kuose nesama vietos bolševi
kams. 

Apie tą žinių čia gavo vie
tos latvių pasiuntinystė. 

Latviams teko dideli gro
biai, palikti pulk. Avalovo ka
riuomenės. 

Latvių kariuomenė aplink 
Mintaują pažangiuoju. 

PAVOGTA 141 AUT0M0BI 
U U S . 

Tiek automobilių pavogta 
šįmet tik vienam Grant parke, 
kur žmonės atvažiavę kai-ku-
riam laikui palieka. 

l)r. llobertson, Obicagos 
sveikumo komisijonierius, pra 
neša, jog difterijos epidemija 
mieste plečiasi. 

Už tai, sako, pačių žmonių 
kaltybė. Nes tai visa paeina 
iš apsileidimo. Nes jei laiku 
susirgusiems butų įšmirkšta 
toxin-antitoxin, tuomet relaį 
pa s i t a i k V tų m i r č ių> 

Kuomet gatvekaris arba au
tomobilius miesto gatvėje su-
važinėja žmogų, tuomet pake
liama baisiausias rėksmas. 

Gi kuomet diftefija smau
gia vaikus, tai tik atsidūsta
ma ir sakoma, jog tai esąs 
toks likimas, kokio išvengti 
negalima. 

Tečiaus difterijos išvengti 
visuomet galima. Kaip tik vai
kas ima nusiskųsti gerkle, ar
ba pats pamatai nenornmlį 
vaiko stovį, tuojaus reikia 

Kas bus toliau su Taikos 
Sutartimi 

TAIKOS SUTARTIS GAL 
BUS APTARTA SE

KANČIOJE SESIJOJE. 

Pienuojama taiką paskelbti 
be prezidento parašo. 

Washingfton, lapkr. 22. — 
Prezidentas Wilsonas visai 
nieko neatsiliepia apie nepat
virtinimą taikos sutarties. 
Abelnai manoma, kad kuomet 
gruodžio 1 dieną susirinks 
kongresas papraston sesijon, 
prezidentas išnaujo induos se
natui taikos sutartį ir parei
kalaus patvirtinti. Tik neži
nia, ar bus pareikalauta ir vėl 
patvirtinti taip, kaip ji yra 
originale, ar gal prezidentas, 
del šventos ramybės, sutikę 
padėti kokias nors atmainas 
ar pa sargas. 

Apie taikos sutarties liki-
kreipties į gydytoją ir vaikas jmą čia yra daugeli^ visokių 
bus išgelbėtas. spėliojimų. Sakoma, kad jei 

prezidentas induos senatui su-
TARNAITĖS SUTVĖRĖ 

SAU UNIJĄ. 

Berlynas, lapkr. 21.—Para 
lyžiaus paliestas čia niirė 'A-
dolpb Groeber, centro partijos 

Į pirmininkas. 

NĖRA TAIKOS TARYBŲ 
—SAKO ANGLIJA. 

Copenhagene bus diskusuoja-
ma tik nelaisvių reikale. 

I • • • simainyti nelaisviais 
BUS SUSIMAINYTA 

NELAISVIAIS. 

Dorpatas, lapkr. 20.—Vakar 
vakare čia paskelbta, jog Pa
balti jos viešpatijos ir Rusijos 
bolševikai sutarę susimainyti 
Belaisviais ir imtiniais. 

BOLŠEVIKAI ATIDUODA 
SAVO LAIVUS. 

trale juostą tarpe Rusijos ir 
kai minimų viešpatijų. 

SUSTIPRĖJO ESTŲ 
VALDŽIA. 

Londonas, lapkr. 21. —Esto-
nijos pasiuntinybė Londone 
praneša, jog bolševikai pasi 
rengė užstatyti savo karės lai-
vus Suomijos užlajoj, kaipo 
gvarantiją taikai. Lygiai bol
ševikai sutinka pravesti m-u-

Revelis, lapkr. 21. — Vakar 
pa-ibaigė Estonijos vyriausy
bės krizis, kuomet naci jonai i-; 
estų susirinkimas patvirtino 
naują ministerių kabinetą su 
premjeru Jaan Tonnison. 

Kadangi bolševikai gana 
rimtai grūmoja Estonijos ru-
bežiams, visos partijos sutiko 
bendrai darbuoties šalies rei
kalais ir duoti reikalingą, savo 
vyriausybei paramą ir pagel
to}-

Copenhagen, lapkr. 20.—Bol
ševikų atstovas Maxim Litvi-
nov, kurs čia atkeliaus tary-
bosna su Anglijos atstovu O'-
Grady, tarsis tiktai apie pa-
Huosavimą Anglijos nelaisvių, 
laikomų Rusijoje. Č'w atke
liauti jis susivėlino. Nemano
ma, kad jis čia butų pirm atei
nančio šeštadienio, Litvinov 
yra Darpate. 

Savo keliu Anglijos atstovas 
atitaiso įvairias vietos spaudos 
paskelbtas žinias apie galimas 
diskusijas taikos reikale. O'G-
rady tvirtina, jog Anglija netu
rinti nei mažiausio pasiketini-
mo su bolševikais tarties kito
kiais reikalais, išėmus nelais
vių klausimą. 

I r tie visi, katrie pažįsta 
Litvinovą ir jo pobūdį, tvirti
na, jog jis nekuomet pirmuti
nis neprisiminsiąs apie taiką. 

Danai bijos demonstracijų. 

Čia friek daug kalbų sukelta 
apie tą, konferenciją, jog Da
nijos žmonės prisibijo kokios 
nors rųšies demonstracijų at

keliavus bolševikų atstovui. Jei 
ta baimė nuolat didės, galimas 
daiktas, Danijos vyriausybė 
pareikalaus, kad toji konferen
cija įvyktų bile kokiam Angli
jos karės laive. 

Aną savaitę vietos valdžia 
čia suėmė-bolševikų kuopos va
dus, katrie finansavo savuosius 
agitatorius, visoj vidujinėj Eu
ropoj išsisklaidžiusius. Tie va
dai naudojosi klaustuotais pa-
sportais. Kai-kurie iš anų, tu
rbūt, su tais pasportais taikė
si keliauti Amerikon. 

Cbicagoje tarnaujančios 
turtingesnių žmonių namuose 
virėjos, tarnaitės ir šiaip 
merginos patarnautojos galu 
-gale įsisteigė uniją. 

Dabai- unija ]mdavė šeimi
ninkėms reikalavimus. Lai
stės reikalauja dešimts va
landų darbo dienoje ir pen
kių ir pusės dienų darbo sa
vaitėje. 

Reikalavimus unija p-we-
mia streiko grūmojimu. 

Pasakojama, jog šeiminin
kės nenorėdamos turės priim
ta tnos reikalavimus. Nes dar
bininkės namuose yra reika
lingos ir jų nelengva gauti. 

Unijos organizatorės t vi įti
na, kad ligšiol tos darbinin
kės namuose dirbdavo po !•*) 
arba daugiam valandų. Ir ne 
visos šeimininkės tuo buvo* 
patenkintos. 

tartį su apdraudimu fcos ori
ginalą, tuomet svarstymai se
nate išnaujo prasitęsia per 
koki pusmetį, kaip yra buvę 
praeita, kartą. 

Pienuojami kitokie žygiai. 

Jei taip turėtų įvykti, tuo
met prezidentas atsisakytų ir 
proklemaciją skelbti apie su
grąžinimą taikos. 

Bet republikonai senato
riai, sakoma, prieš tai parū
pintų vaistų. Senatorius 
Lodge, republikonų senatorių 
lyderis, tvirtina, kad kuomet 
tik susirinksiąs kongresas, 
jis kuoveikiaus parūpinsiąs 
paskelbti taiką. 

Anot jo, taiką gali pa.-kclb-
ti pats; kongresas ir be prezi
dento. Tam tikslui bus pada
ryta rezoliucija. Tą rezoliuci-'Suv. Valstijos. 

[ją turės patvirtinti senatas ir 
žemesnysis kongreso butas. 
Rezoliucijoje bus pasakyta, 
jog karė pabaigta, jog tai
ka pravedama. 

Ir kuomet kongresas tuo 
keliu paskelbs taiką, senatas 
ir toliaus galės .svarstyti tai
kos sutarties klausimą. 

Taip bent daugelio nuomo-
niaujama ir kalbama. 

Kaltinama nevykusi politika. 

Kad taikos sutartis nepat
virtinta, daugelis kaltina n^-
vvkusią vvriausvbės vedama 
politiką. Abelnai imant, nesi
gailima nei tautų sąjungesj 
nei kitko, bet atkreipiama do-
ma^ į pačius gyviausius ša
lies reikalus. 

Kalbama, jog vyriausybe 
su ateinančio gruodžio 1 d. 
atmainys savo užrubežinę po
litiką. Iš visų pasaulio dalių 
busią atšaukti kariuomenės 
būriai, visos misijos ir viso
kie komisijonieriai. Gi tautos 
sąjungos klausimas pagalinus 
bus išrištas piliečiu balsais 
generalių rinkimų metu atei
nančiais metais. 

Talkininkai nepatenkinti. 
Pareina žinių, jog talki

ninkai labai nepatenkinti S. 
Valstijų senato žygiais. 

Iš Paryžiaus pranešta, j.>g 
augščiausioji taikos konferen
cijos taryba nusprendusi tai
kos sutartį su Vokietija įgy
vendinti su ateinančio gruo-^ 
džio 1 d., nelaukiant S. Vai 
tijų apsidirbimo. 

Reiškia, jog su gruodžio 1 
d. bus paskelbta taika ir ims 
gyvuoti įkurta tautų sąjunga, 
kurioj kol-kas balso,' neturės 

PASIBAIGĖ BUČERIŲ 
STREIKAS. 

Cbicagoje pasibaigė kelių 
šimtų bučerių (mėsininkų, 
dirbančių didesnėse mėsos 
krautuvėse) streikas. , 

Bučeriai *% sustreikuodami 
reikalavo $40 savaitėje. Pa-
galiaus pasitenkino $35. Pirm 

Tardymų keliu susekta, jog j streiko imdavo $30. 
tarpe suimtųjų yra ir didelių j Kalbama, jog nuo t0 užmokės 

sos industrijai ir maisto pro
duktams visoj šalyj. 

Nedidelis anglių išteki ius 
yra gyvulių skerdyklose. 

Antai, Morris & Co. įstaigo
se turima 7,200 tonu anglių. 
Tų užteksią vos dvylikai die
nų. 

Kitos kompanijos turinčios 
dar mažiau anglių. 

Pareina žinių, jog daugel 
suspenduojama /?.& vietose 

\ exarių važinėjimas. 

NUKENTĖJUSIEMS VAI
KAMS KARĖS METU. 

desperatų, su plačiais krimina
liniais rekordais. 

Suprantamas daiktas, jog 
Danijos vyriausybė labai nepa
tenkinta Litvinovo atkeliavi-
nlu. 

Atkeliaus per Berlyną. 

Vietos policija tiesiog buvo 
nustebinta, kuomet gauta ži 
nių, jog bolševikų atstovas Lit
vinov čia atkeliaus per Vokie
tiją ir Berlyną. Nors apie tai 
tikrų žinių nėra, tečiaus tas ga
li įvykti. 

Tad Dinijos policija iškalno 
šiandie sekioja visus svetimša
lius, atkeliaujančius iš užrube-
žių, ir siu atsidėjimu patikrina 
jų kreclencijalius raštus. 

čio padidinimo nenukentėsian 
t i publika. Nes krautuvių i n 
kai de l ' t 0 nepabranginsm mė
sos. 

Bet kas čia gali tikėti to
kioms kalboms. 

Savo keliu, streikavusieji 
bučeriai savo įkurtas a\ėsos 
krautuves ir tolesni a i palai
kys. Kol-kas tose krautuvėse 
vis* dar gana pigiai pardavi
nėjama mėsa. 

NUŽUDYTAS BE JOKIO 
PERSPĖJIMO. 

PAVOJUS MAISTO PRO
DUKTAMS, 

Miestelyj Glencoe prašneko 
sužeistas privatinis detekti-
vas Barry. Kitą detektivą, 
jo draugą, miestelio policmo-
nas Hauck andai nužudė, ai 
jį patį tik pašovė. 

Barry tvirtina, jo^ polic-
monas į juodu abudu ėmė šau
dyti be gok i o perspėjimo. Ne
davė jis progos nužudytajam 
pakelti augštvn ranku. 

Rymas, lapkr. 22. — Šven
tasis Tėvas Benediktas Pen
kioliktasis paskelbė encikliką 
į visus episkopatus visam pa
saulyj. Liepia gruod. 28 dieną 
padaryti aukų rinkliavą labui 
nukentėjusių vaikų visose nu* 
teriotose karės šalvse. 

Šventasis Tėvas pats tan 
fondan davė 100,000 \\\\\. 

PRAMATOMAS VOKIEČIŲ 
BOLŠEVIKŲ SUKILI

MAS. 

Laikraščio Black" Diaincnd 
(anglių prekybos žurnalas) 
leidėjas Murphy praneša, jogĮ!ais-ęavo sėbrais buvo nužu-
anglių trukumas grūmoja mė-

Fort Smith, .Ark., lapkr. 
22. '-+ Mountain Home baltie
ji nulinčavo juoduką Lee, 
kurs pirm kelių dienų su ki-
•v . S 

dęs vieną farmerį. 

Londonas, lapkr. 22. — M1-
litarinis kritikas Maurice lai
kraštyj Daily Mail išreiškia 
nuomonę, jog pietinėj Vokie
tijoj vokiečių bolševikų re
voliucija neišvengtina. 

Anot jo, pirmiausia pačioj 
Prūsijoj įvyks sukilimai prieš-
atkiutančius reakcijonierius. 
Tai bus ženklas abelnai bol
ševikų revoliucijai. 

Maurice sako, jog ta revo
liucija didžiai grūmos ir vi
sai Europai. 
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DRAUGAS SeStudienis, lapkr. 22 lOlO 

"DRAUGAS" 
LTTHUANIAN DAILY FRIEND 

Fublishetl Daily Except Sundays by 
DRAUGAS PCBLISHING CO„ DJIC, 
1800 W. 46Ui St„ Chlca^o, IllinoLs. 

TERMS OF SI BSC1LIPTION 
One Vear $5.00 
Six Months 7. $3.00 
Thursday's Edition $2.00 

At NEWS-STANDS 2c A OOPY 
Advertbing rates on application 

UETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

66 DRAUGAS 99 

Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 
* PRENUMERATOS KAINA: 

Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus į regis
truotą laišką. 

"Draugas'' Publishing Co. 
1800 W.46thSt.Chicago, 111. 

Telefonas McKinley 6114 
^ ^ ^ ^ į > > '<ą '^S^^tf .^ '<ij^^į?> "*i&*įįį>~ 

parodo, vakaro vedėjas su
grąžina pinigus ir> mandagiai 
parodęs duris, pasako: "Ta-
mistos išauklėjimas perdaug 
skiriasi nuo mųs visų. Geriau 
mums persiskirti.Štai durys ." 

kia pasikviesti kitus du-tris 

Padekite Prancūzijos Belaisviams. 
(Pabaiga). 

Kas demobilizuojami, tas 
paprastai užsidirba apie 15 

Jei švilpikas gineytijsi, rei- J frankų dienai. Bet demobili-

vyrus, kurie jam pasakytų, 
kad grįžtį į svečių tarpą ne
galima. Reikale galima pa
šaukti policiją. 

VISOKIOS ŽINIOS. 

Kova su Kenksmin
gais Gy vuoliais. 

Indijanos valstija paskyrė 
tam tikrą dieną kovai su 
žiurkėmis. Anglijoje tas įpro-
tys yra nuo senai. Amerikos 
Žemdirbystės Departamentas 
pavedė mokslininkams išrasti 
gerų vaistą prieš vabalus ir 
spragės. Mums lietuviams 
taip-gi reikia rengtis kovoti 
su kaikuriomis rūšimis kenk-
•tiiingą ųyvuolių, pasirodan
čių dažniausiai teatrų lojime 
ir koncertuose. 

Dažnai kokis nors pienbur
nis pavydi savo vieimieėiui, 
puikiai lošiančiam gražią ge
rai išmoktą rolę. Kuomet vi
sa publika iš tikros širdies 
džiaugsmingai ploja ranko
mis, pavyduolis ima švilpti. 
Jam lengva tą padaryti, nes 
ilgai ganydamas galvijus 
daug turėjo laiko išsilavinti. 

Tokis pavyduolių menas 
kenkia lietuvių visuomenei. 
Kuomet pasaulio doma kas 
kart labiau kreipiasi į lietu
vių pusę, tuomet kaskart 
daugiau ir tankiau svetimtau
čiai užeina į mųs surinkimus. 
Matydami visų nuoširdų plo
jimą ir girdėdami begėdišką 
svirplių švilpimą tie svetim
taučiai įgauna minties, buk 
lietuvių tauta nemoka apsei-
ti viešame surinkime. Mes tu
rime gelbėti savo tautos var
dą, ypač dabar, ir privalome 
prašalinti iŠ savo tarpo tuos, 
kuri© svetainėje apseina taip, 
kaip prie galvijų bandos. 

Vaistas yra lengvas ir pi
gus. Vakaro vedėjas, išgirdęs 
pirmą švilpimą, turi atkreip
ti domos į tą vietą iš kur 
švilpiama. Susyk negalima 
susekti švilpiko, nes toki dvo
kiantieji gyvuoliai slepiasi. 
Jie susitaria trisia. Švilpikas 
įsėdi viduryje, o du kraštuose 
šalę jo, kad atidalintų švilpi
ką nuo kaimynų. Antras su-
švilpimas akylam vakaro ve
dėjui parodo trijų pienbur
nių grupę. Trečia syk sušvil
piant jau galima ji aiškiai 
pastebėti. 

Tada vakaro vedėjas pri
eina prie švilpiko ir mandt-
giai pasako jam t u rys rei
kalą pasišnekėti su juo sky
rium. Nusivedęs netoli duriu 
vakaro še i nry J ii 11 kas paprašo, 
kad švilpikas parodytų savo 
įeigos ženkleli. Kuomet tas jį 

Del spaustuvių streiko New 
Yorke negali išeiti gruodžio 
numaris laikraščio "Messen-
ger of the Sacred Hear t" , iš 
kurio Maldos Apaštalystės 
draugijos imdavo žinias apie 
mėnesines intencijas. Taip-gi 
ir mėnesinių intencijų lape^ 
liai negalės būti nei atspausti 
nei išsiuntinėti. Toms draugi
joms pranešama, kad gruodžio 
mėnesinio intencija yra netikė
lių atvirtimas. 

Žemdirbiams Žinios. 

Suvienytų Valstijų Sveika
tingumo Valdybai tuojaus 
reikia penkių- dešimčių den-
tistų. Ta proga gauti minėtą
sias vietas geriausiai gali pa
sinaudoti dentistai, tarnavu
sieji kariuomenėje arba lai-
vvne. Pirmenybė bus duodama 
tiems, kurie tarnavo skyriuje 
vadinamame Dental Corps, 
bet nebus atmetami nei den
tistai buvusieji paprastais ka
reiviais. Aplikaciją reikia 
siųsti į VYashingtoną, 1). C. 
vardu Surgeon General of 
tlie United States Public 
Health Service. Attention of 
the Dental Section. 

Suvienytą Valstijų kariuo
menė buvo sudariusi tamtik-
rą organizaciją parūpinti 
darbą ir pelną buvusiems ka
reiviams, paleistiems iš tar
nybos. Tos organizacijos ats
tovai pasiskirstę dirbo visuo
se miestuose ir žymesnėse ap
gyventose vietose. Jie suėjo i 
pažintį su' įvairiomis dirbtu
vėmis ir šiaip įstaigomis duo
dančiomis vyrams uždarbį. 
Ta organizacija labiausiai už
siėmė netekusiais rankų ir 
kojų ar šiaip narių kareiviais. 
Mokindama juos jjelningo dar
bo, ji labai daug naudos pada
rė. Dabar ji nori savo darbš
tumą praplatinti ir pagerinti. 
Dabar apskričių viršininkai 
galės išrišti galutinai dau
giau klausimų nesikreipdami 
į VYashingtoną, todėl mokini 
mas i)elningo užsiėmimo eis 
lengviau. Ta organizacija da
bar sueis į artesnę pažintį, su 
Netekusių Sveikatos Veteranų 
Sąjunga ir Amerikos Legija, 
kad visos tos organizacijos 
pasekmingiau dirbtų buvu
siems kareiviams ant naudos. 

Šįmet javai lengvesni. Žem
dirbystės departamentas šį
met seikėjo ir svėrė įvairias 
javą rųšis, kaip tat darydavo 
ir seniaus. Pernai kviečių bu
šelis sverdavo 58 svarus ir 
keturias penktąsias dalis. Šį
met sv.eria 56 svarus ir tris 
dešimtąsias. Avižų bušelis per
nai sverdavo 33 svarus ir vie
ną penktą dalį. Šįmet sveria 
31 ir vieną dešimtą dalį. Mie
žių bušelis pernai svėrė 46 
svarus ir devynias dešimtas 
dalis (beveik 47 svarus), šį
met sveria tik 45 svarus ir 
vieną penktą dalį svaro. 

Galvijų ir kiaulių įvesimas 
iš Anglijos į Ameriką sustab-
dintas 90 dienų, nes pasirodė 
užkrečiamoji liga. Del tos li
gos tapo atšauktas leidimas, 
įvežti 850 veislinių galviją. 

zuotis nelengva. Reikia tam 
turėti nuo kokio-nors darbda
vio liudijimas, kad gausi išė
jęs iš kareivijos uždarbį ir 
netapsi valkata. Na, nemo
kant kalbos dažnai sunku y-
ra* rasti toksai geradėjas, ku
ris duotų tokį raštą. To dar 
negana. Prancūzijos karo mi
nisterija dar reikalauja kiek
vienam demobilizantui nuo 
Lietuyps valdžios liudijimo, 
kad yra ištikimas (ne bolševi
kas) ir gero pasielgimo. Be to, 
kiekvienas, norintis demobi
lizuotis, turi patsai paduoti 
Karo Manisteriui prašymą su 
savo parašu. Paskui Ministe
rija dar daro tyrinėjimus ar 
teisingi tie liudijimai. I r tik 
po to visa duoda demobiliza
ciją. 

O laikas, labai jau laikas 
grįžti Lietuvon. Rašinėja 15-
ten belaisvių giminės, kad nėr 
kam ūkių vesti, nėr kam vai
ku auginti.... Pridedame, gale 
keletą ištraukų iš laiškų, pa
rėjusių iš Lietuvos į belais
vius ir iš prašymų į valdžią. 

Dvasiški belaisvių reikalai 
nevisai gerai stovi. Daugu
mas negali išpažinties per ke
lis metus prieiti. Nors lietu
vių kunigų Prancuzyoj turi-
riie, bet jiems išpažintin pri
iminėti nevalia be vyskupo lei
dimo, kuris gali but gautas 
tik tam tikrus kvotimus iš
laikius, prie ko reikia apie 3 
mėnesius rengties. 

Knygų lietuviškų pareiviai 
taip kaip neturi, nes krasai 
nesusitvarkius iš Lietuvos 
beveik neateina. Laikraščių 
nuo seniau gaudavo belais
viai tik du: "Išeivių Draugą" 
iŠ Škotijos ir "Prūsų Lietuvių 
Balsą" iš Tilžės; dar iš Lietu
vos kartas nuo karto pakliū
davo keletas laikraščių. Pas
kutiniu laiku pradėjo ateiti 
iš Amerikos: (1) "Darbinin
kas , " (2) Chicagos "Drau
gas ," (3) "Lietuva," (4) 
"Sandara ," (5) "Dirva ," 
(6) "Nauįjienos", (7) "Sau
lė ," ir kiti. Iš Lietuvos atei
na su kurjerais "Lietuvos 
Ūkininkas/ ' "Darbas , " "So
či jaldemokratas, " " Kariškių 
žodis," "Vienybė." Nors 
prašyta ir kitų redakcijų, bet 
iki šiol neatsiliepta. 

Labai reikalingos maldų 
, j knygos, dainą rinkiniai ir ki

ti lengvesni pasiskaitymai. 
Taigi arti 1000 lietuvių 

laukia, kada galės sugrįžti na
mon. Kitos valstybės pamažu 
gabenasi saviškius tėvynėn. 
Lietuviams-gi tai nepergerai 
sekasi. Šiais metais vos tik 
kelios dešimtysr lieutvių par
keliavo per Prancūzijos Dele
gaciją Lietuvon, priežastis to
kio užtrukimo—pinigų stoka. 
kad taip butų ištekliaus pinigų 
nors 20^000 frankų, tai gali
ma butų per kokiu du mėne
siu beveik visi Prancūzijos 
lietuviai pargabenti namon.Su 
Prūsų Lietuvos lietuviais be
laisviais Prancūzijoje, mies
te Turs'e, tas pats. Amerika 
ir Anglija visuomet atsiliep
davo į savo brolių vargus. 
Pati Pareivių Komisija^ kuri 
darbuojasi Paryžiuje, tur i di
delę paspirtį iš Amerikos lie
tuvių. 

Tikimės, kad ir šį kartą su
silauksime reikalingą sumą iš 
anapus didžjurio, pradžiugin
sime laukiančius gimines ir 
griūvančius ūkius, duosime 
šaliai naujų pajėgų, žodžiu, 
pagelbėsime atsistatyti naujai 
Lietuvai. 

/ 

Paduodame surašą*) esančių 
mūsų žinioj Prancūzijos ir Bei 
gijos belaisvių ir šiaip norin
čių grįžti namon lietuvių, tik 
neturinčių tam pinigų. 

Gal atsiras gerų žmonių 
Amerikoj, kurie atsiųs nuo 
Savęs Delegacijai pinigų su
grąžinimui savo artiriių žmo
nių iš svetimos šalies Lietu
von. 

Pagal apskaitymą, iš Pary
žiaus Kaunan per Vokiejtiją 
parvažiuot atsieitų apie 100 
dolierių: gelž^elio bilietui, 
bagažui parvežti, maistui ke
lionėj, kanceliarijos ir pasų 
(vizų) išlaidoms, pagalios ap-
rėdymui žiemą keliaujant ir 
netikėtoms išlaidoms. Kas 
liktų iš tų pinigą, tai butų 
nusiųsta Kaunan, kad parke
liavusiam į tą vietą pinigai 
butų atiduoti. 
Delegacijos adresas: Dėlėga-
tion de Lituanie, Avenue Mar 
ceau, 55, Paris, France. 

Pareivių' Komisijos prie 
Prancūzijos Delegacijos 

Pirmininkas: Dras K. Grinius, 
Sekretorius: Kun. A. Vilimas. 
28. X. 1919. 

• < * • 

Uždirbk 
$35iki$50 

į savaitę! 

— 

me. 
*) Surašą skirium prisiųsi-

K. G. 

IS TRAKŲ APSKRIČIO 

Rašo: 
"Užėjus vokiečiams, gyveni

mas daug pablogėjo. Surekvi-
zavo abudu arkliu, taip-gi ir 
gyvulius. 

Kaip nueinu į koloniją, labai 
baisu, kad nėra tvarkos; vaikai 
sveiki, bet baisiai ištvirkę. .1 ei
gų ilgiaus pabūtą nedraudžia
mi, nemokami, tai nebežiiiia 
kas iš ją butų; rąstai, kurie bu
vo suvežti dej įmdavojimo, tai 
jau sudeginti. Stogai pradeda 
plyšti. Nei vi^no arklio nelai
kau, tik vieną karvę ir tely
čią ir 7 ožkas, aveles ir kiauliu : 
kę. Kada pagrįžau 1918 metais 
iš Rusijos, tai visas laukas sto
vėjo dirvonu. Nebuvo kam dir
bti. Šiais metais aš dirbau, bet 
dar visų dirvonų neišdirbau." 

" -
IŠ STAKLIŠKĖS. 

Praneša: 
"Tamstų žmona šiais metais 

mirė. Kelis metus kamavosi ko
ja. Vaikai sveiki, tik varginga
me padėjime. Žemę dirba švo-
geris. 

Iš nelaisvės ir Rusijos beveik 
visi grįžo, tik stebėtina, kad 
tamsta ligšiol negavai progos 
pargrįžti namo iš Prancūzijos. 
Stakliškėse stovi lenkai, Jezne 
lietuviai." 

KIETVIŠKIO VALSČIAUS 
Šuolių viensėdžio Juozo Bliu-

jaus (be datos) rašoma: 
"Likausi vienas su 16 metą 

pusberniu sūnumi—pusantro 
darbininko, išmuitinimui 20 as
menų, brolių ir namo šeimynos 
ir apie 40 desėtinų apdirbimui 
lauko. 

Prašau nužemintai paliuo-
suoti (mano brolį Ignatą Bliu-
ją).iš nelaisvės namon paliktos 
šeimynos ir lauko globoti. 

Prašytojas Juozas Blujus. > > 

IŠ KIETVIŠKIO PARAPIJOS 

15. X.. 1919 
"Namieje buvau viena su po

ra vaikų 4 ir 6 metą ir sena vy
ro motina, ir neišgalime gerai 
apdirbt tarimųjų 6 dešimtinių 
žemės ir atlikti valstybinių 
priedermių, ir šeimyną pramai
tinti. 

Nužemintai prašau pasirū
pinti mano vyro namon paliiio 
suoti. $ * J. Miliančius. 

KirpeJiaJ Ir kliaučiai yra reikalą* 
jaml Yisuornet, Jie turi truzupaa ra 
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakarais, 
u i maža kaina. Specijalis skyrlm 
mokinimo ant siuvamu Power maši 
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Kasntrka, Ferdėttnls 

190 N. State Str. 
Kamp. Uake Gat. 4 labo* 

•f 
• 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bila* Visuose rei*rnun»*» 
Ofisas Didmiesty}: 

At w. WAsanrGTon KTKEKT 
Kambaris 6«» 

Tel. Central 5471 
Gyeenimas. 812 W. S3rd St. 

Tel. Tards 4681 
•• • • * t 

? Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
ltosehuule: 10900 So. Mlchigan Ave. 

Telefonas Pullman 342 ir Pullmon 3180 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo Vakarais nuo 7 Iki 9 
Telefonas Tards 7*3. 

w 

i 
i 
1 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue 
Itoseland. III. 

V Al JIN UOS: 0 iki 9 vakare. 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markei Str. 
Pottsville, Ponu a. 

}Su visomis ligomis priima nuo J 

I Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. i 

S. D. LACHAVVICZ 
I.letuvyp Ciaboi ius patafnauju, laiilo-

Hno.si- ko pipriaunia. Keikalo meldžiu at-
Bi.va.ukti. o ntano darbu busite užganėdinti. 

|2314 VV. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. tanai 2199. 

K 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South Western Boulevard 
Kampas W. 16-tos gatvės 

K ' 

Dr. M. Stupnicki 

s 

3109 So. Morgan Street I 
CHICAGO, ILiilNOIS 

Telefonas Varde 50S2 
Valandos: — 8 iki 11 15 ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėllo-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

• • • ——— • • • • • • • • • • • . . . . . į | 

J.P.WAITCHES 
ATTCtRNEY AT LAW 

LIKT D VIS ADVOKATAS 
14456 S. HERM1TAGE A V L M E j 

CHICAGO. 

I 

.•i 

A 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S J 49 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro S t , Oslcago, UI. 

8PECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 

| Iki 10, nuo 12 iki 2 po plet, nuo 7 
lkl 8 valandai vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet 
Telefonas Tards 687 

v j 
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linillllHIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
riesid. 988 So. Aaiiland Blv. Cnlcag* 

Telefosas Haymarket 8644 

DR. A. A. ROTH, 
Husas gydytojas tr chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, VyriSkv 
Vaikų ir visų clfroniSkų ligų 

Ofisas: 8864 So. Kalsted Bt.. Cbicas-
I .v 

Telefosas Urovar |«9I 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 p* 

pietų 7—R vak. Nedėliomis 10—12 d 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiifiiiuiiimiiiu 

žiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiNiiiiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitt 
E PIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS ant 
= BRIDGBPORTO yra < 

I CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT 
BANK 

= A State Bank = 
| 1112 W. 35th. St. (3 blok. į vak. nuo Halsted) Chicago. | 
i Kapitalas ir Pervirš. Banko Turtu Viršina. | 
| $550,000,000.00 $5,000,000.00 f 

Persiunčia pi
nigus į Lietu
va Ir visas da
lys pasaulio 
"Teitai, saugiai 
ir su pilna at
sakomybe. Už
tikrina man
dagu ir rū
pestinga patar 
navimą. 

Priima pinigus 
| taupymo sky 
rių ir moka 
3 nuoš. 2 syk 
per metus. 

Pinigus grąži
na ant kiek
vieno pareika
lavimo. 

= A State Bank. 
r šis bankus yra jau visiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausiu ir S 
2 stipriausiu banku šioje apelinkėje. Čia yra laikomi pinigai Suvienytų S 
~» Valstijų, Paštų Bankų, Pavieto Cook, Miesto Chicagos ir daugybe Cor- Z 
3 poraeiju, Draugysčių, Kliubų ir Tūkstančių darbininkų. 
- Šiame banke yra įtaisytas specijalis lietuviu skyrius kur galima s 
zS atlikti visokius bankinius reikalus prigymtoje kalboje. Visokie patary- I 
5 mai veltui. 

f CENTRAL MANUFACTURING DIRTRIGT BANK ( 
A State Bank 

S 1112 West 35th St. tarpe Morgan ir Racine Gat. Chicago. Į 
Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

E SEKEDOMIS Vakarais nuo 6 iki S valandų. 
5 SUBATOMIS per visa diena nuo 9 ryto iki 8 vakare. 5 

iniiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiĘ 
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I Š\ R C O N R A D I 
I J M i J LIETUVIS FOTOGRAFAS 1 
S HB^Sl 3 1 3 0 s Halsted St.. Chicago. 111. | 

Kurio gaunate paveikslus ift Lietuvos ~ 
neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 
didelius. Mes perimame senus padarome 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir
tingų. 

Traukiame paveikslus namuose, prie S 
Bažnyčios, sueigose, veselijolse, grupes, 5 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- B 

Phone Drover 6369 ?S riausia. 
^iHiiillltillllllIllllllllllillllllllllliiilllliiiiiiiiiiiiiirE?!;ii!iiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii 
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1 JAU SIUNČIAM!!! I 
| CENTKAL1S BENJJKAS 1JKTUV11J BANKAS vi- E 

sioni.s gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lic- E 
S tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir j visas 
S kitas šalis. 5 
<**• mm 

E E 
| TODĖL S11JSK1TE DABAR. Neleiskite savo vien- | 
| geneiams badauti. s 

I DĖKITE PINIGUS rJ^K SAVO ĮSTAIGON | 
| LAI JŪSŲ P1NKJAI UŽDIRBA 6 PROCENTĄ. 1 

i Centralis Bendras Lietuvių Bankas i 
E 
| 32-34 Cross S t , Boston, M įss. 
^IIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIR 

Pinigai j Lietuvį jau Nueina 
PRISTATOMAS GVARANTUOJAMAS 

Siųskite per Lietuvių įstaigą ' 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO. Vedėjai 

3249 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Kreipkitės raštu iš kitų miestų. 

B p W ^ 
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Noringus gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
\ meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Sclmitzer State Bank 
141 Wa^iiington Street, New York, N, Y. 
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Šeštadienis, \i\pkv. 22 1919 DRAUGAS 

R O S E L A N D , III . Po 2 dol.: M. Zakarauskas, J . 
l p a r a k a s , K. Gasiunas (pasiž.), J . 

Nedėlioj, lapktir-io 2:} d., bus pir- Bukauskienė, O. x\Iankienė, M. Ado
mą; syki drieagoje toks atsitikimas. 
Tai Visų Švontu parapija rengia 
maskaradini balių Strumilų svetai
nėj, kur bus nepaprastų dalykų ir 
keli šimtai dolierių dovanomis išda
lyta tiems, kurie turės gražesnius 
kaukimus apsirėdymus. Pradžia G 
vai. vak. Tėmvkite paskelbimą 
' ' Drauge. ' ' Parapijomis. 

ROSELAND. ILL. 

L. K. Kryžiaus rėmėjų skyrįo su
sirinkimas Įvyks panedėlio vakare, 
lapkričiu 24 d., 8 vai.. Visų šventų 
parap. svetainėje. Visus nartus-rė
mėjus kvieėiu būtinai atsilankyti 
šin susirinkimam Neprigulinčius 
dar t a ipg i kvieėiu atsilankyti ir 
prisirašyti. Visi turime remti L. R. 
Kryžių. Ai F, Stankus, pirm. 

CICERO, ILL. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 59 sky
riaus svarbus susirinkimas bus lap
kričio 23 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Antano parap. svetainėj. Laukiame 
skaitlingu atsilankymo narių ir no
rinčių įstoti arba prisidėti pinigais 
bei darbu. Darbo randasi labai 
daug, ypač moterims ir merginoms. 
Tikimės, kad ir mūsų moterys ir 
merginos neatsiliks nuo kitų kolo
nijų moterų ir merginu. • 

Drabužių jau Centran pasiuntėm 
4 skrynias. Pinigų, rodos, valdyba 
pasiuntė suvirs -i<2(H).00. Bet ar-gi 
mes, eieerieėiai ir eieerietės. ant 
tiek ir apsistosim? Ne. Dirbsim 
i r nepasirodysim kitoms koloni
joms, kad jau mes pailsome. 

Tai-gi, broliai i r sesutės, i tolesni 
darbą! 

Jai. Šliogeris, 
L.' U. K. rėm. rast.. 

1314 So. 49th Ct.. 
Cieero. 111. 

maitis, P. Kelpša. M. Jokubauskie-
uė, K. J odelis (pasiž.), B. Kelpšas. 
B. Kelpšas. A. Kislauskis, A. Raba-
čauskas, J . Mikalojunas, J . Vetaus-
kis, J . Ziibavičia, M. Laurinaitienė, 
M. Daujotas, kun. P . Vaitiekaitis. 

O. Rimkienė $1.50. 
Po t dol.: J . Tamošauskas, K, 

Katilienė, M. Mikolienė, O. Kaje-
nienė. O. Petraitė. J . Povilaitė, A. 
lgnatavieaitė, O. Mažintienė, M. Zi-
levičimė. T. Rekašienė. O. Mila-
šauskienė. M. Trubšienė, E. Gricai-
tė. O. Janušauskienė, P. Tarcikie-
nė, Al. Freitikaitė, J . Abromavičia. 
J . Seškeviėiimė. A. Račkauskas, J . 
Zaukniiis. J . Spraitis, S. Bakutis, 
1). Naruševičių, J . Guriekas, J . Ti-
leikis. K. Kučieiiė, M. Jasienė, J . 
Zupavičia, J . Joeienė AL Adomai
tis. J . Povilaitė, A. Zakaras. P. Sa
kalas. K. Taugaitė. A. Rudavičaitė, 
Z. Srupša, B. Suvaikąs, AI. Vai-
eianskienė. O. Angliekienė, D. Jak
štienė. K. Urbas, V. Urbas, P. Gar-
bu/as. J . Žerdeckis, O. Dambraus
k u i t'\ L. Žukauskas, A. Kalinaus-
kienė. A. Noreikis, T. Sobitavičia, 
J . liusevičia. J . Zalaginas, J . Ali-
kolaiisis. A. Lnkoševieia, J . Valai
tis, S. Dovidauskis. 

Viso stambių aukų su pasižadė
jusiais $240.50. 
• {stojimo i L. R. K. $1.00. 

Smulkių aukų $15.07. 
Viso labo $256.57. 
Jei^u pasitaikytų klaida aukoto 

jų surašė, meldžiame pranešti 
' Darbininkų Užeigoj," 1447 So. 

50llt A ve., o klaida bus pataisyta. 
L. h'. Kr. Valdyba. 

REIKALAUJA. 

VAIKAI 

16 iki 18 metų. 

Mes reikalaujame keliolika 
vaikų mūsų tavorų ir kituose 
skyruose prie visokio darbo; 
prityrimas nereikalingas. 

Geros algds išpradžios ir 
gera proga išsilavinimui to
kiems vaikams kurie ieško 
gero pastovaus darbo. 

SEARS ROEBUCK & C 0 . 
Valandos 8:00 iki 4:45 Su

imtomis iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

RED. ATSAKYMAI. 

C H I C A G O J E , 

PHILADELPHlA, PA. 

Lapkričio i) d. Šv. Kazimiero A. 
rėmėjų draugija laikė mėnesini su
sirinkimą. Tarp kitko nutarta su
rengti vakarą po Kalėdų naudai 
Sv. Kaz. Ak. Rėmėjų draugijos. 

Prisirašė 8 naujos narės. Tai-gi 
po truputi d raugi ja auga. Vakarui 
surengti kojnisijon inėjo p-nia 
Pranekunieiiė ir p-lė Unguraitė. 

Vyslunti Sakelė, 

CICERO, ILL. 

Lapkričio l t d., s. m.. Cieero at
lankė su prakalbomis L. K. K. rėm. 
reikalais gerb. kun. J . Petraitis. 
Prakalbų pasiklausyti skaitlingai 
susirinko žmonių i Šv. Amano pa
rap . sffctainr. 

Gerb. kalbėtojas taip aiškiai nu
piešė dabartinį Lietuvos vargingą 
padėjimą, kad gal dar pirmą kartą 
mums, oiceriečianis, teko išgirsti to
kią kalbą. , 

Be abejonės, minėtos prakalbos 
nepasiliks be pasekmių, bei suža
dins mus dar prie didesnio veiklu
mo, dar labiau remti L. K. Kryžių 
visomis mūsų pajiegomis. 

Paskui kalbėjo vietinis-klebonas, 
gerb. kun. Vaičiūnas, kurs netik žo
džiu, bet ir darbu duoda pavyz
džius mums, eieerieėiams. nes nebu
vo lij prakalbų kuriose jis nebūtų 
prisidėjęs su stambia auka. 

Pertraukoje buvo renkamos au
kos. 

l 'u rinkliavai dar kalbėjo gerb. 
kun. Petraitis, ragindamas visus 
lietuvius Lietuvos pirklyba imti į 
savo rankas ir remti jau susitvėru
sias bendroves. 

Laike prakalbų aukojo L. Kaud. 
Kryžiui : 

Kun. 11. J . Vaičiūnas $31.00. 
M. Joeaitė *:JO.0O. ^ 
Po 10 dol.: Dr. A. K. Rutkaus

kas, S. Tamošaitis. Q. Nausėdaitė 
(pasiž.) 

Po T> dol.: A. Gudavieaitė. B. Sa
kalas. P. Ambrozaitė. I*. Tesnagai-
tė, P-nia Mockienė, O, Šimonaitie-
uė. M. Aleirunienė, J . Mozeris (pa
siž.). J . Nekrasis.-K. Zajauskas. J . 
Jaučius ( pasiž.). 

DAR KASLINK ŠMEI 
" LIETUVOJE." i 

ŽTŲ 

Lietuvos" 2~>1 num. patėmijar, 
straipsppalaiki iš Brighton Park'o, 
užgaunanti Seseris Vienuoles, bu
vusias mokytojas ir vietini klebo
ną, bet, kadangi, kaip man, taip ir 
plačiai visuomenei rupi ne spėlioji
mai ir šmeižianti straipsniai talpi
niu ir šmeižianti straipsniai, talpi
nami "Lie tuvoje" ir taikomi į ne
patinkamas ypatus, tatai per 
" D r a u g o " 250 num. pareikalavau, 
kad straipsnio tepliotojas—"Ko-
respoiidrutas Kareivis'*—tą, ką. iš
plepėjo, nusiėmęs kaukę, faktais pa 
tvirtintų ir prirodytų teisingumą 
savo žodžių. Bet "Kare iv i s " ar tą 
atliko.' Kur-gi jis tau atliks! Per 19 
dienų ir naktų džiovino smegenis, 
laužė galvą, ieškojo faktų\ patvirti
nimui saro melui ir šmeižtams, bet 
veltui, kadangi jų uėra—kur juos 
surasi.' Ant galo per "Lietuvos ' ' 
267 num. duoda neva atsakymą, ir 
pradeda šiaip: "Tamsta klausi pa
aiškinti, kada buvo galima gauti vie 
nuoles Kazimierietes." "Kare iv i , " 
ar tamstai tas neaišku, kad aš ne
reikalauju tamistos paaiškinimų, 
bet reikalauju prirodyti faktais. 
įnik ir skaityk " D r a u g o " 256 nu-
merj, o ten rasi šiuos žodžius: "Ka
reivi, meldžiu nusimauti savo kau
kę ir, išėjus aikštėn, prirodyti fak
tais tą ką išplepėjai "Lie tuvos" 
251 num. liet "Kare iv iu i " fatyai 
nereikalingi, nes jo paaiškinimus 
visi ir kiekvienas turi priimti už 
šventa teisybę, tad-gi ir aiškina, kad 
seserys Kazimierietes buvo net siū
lomos gavėnioje, š. m. "Kare iv i , " 
ar tamista nežinai, kad jokis vie
nuolynas jokiai parapijai seserų 
niekada nesiūlijo ir nesiūlys dėlto, 
kad seserų mokytojų visada truko 
ir trūksta. Toliau tamsta aiš
kini, ki:d "kaslink vardo Mazuric-
tės"—ėia įvyko klaida: iš N pasi
darė Al." "Kare iv i , " ar tamisla 
nežinai ir nesupranti, kad iš mulo 
staiga negali pasidaryti arklys, 
taip kaip iš M nepasidaro N. Tad-
gi nekaltink ėia zeeerio, nes čia ta
mistos blogo noro darbas. "Karei
vi," ka-gi reiškia kabėse lenkės 
" Hazurietės," ar n e pravardžiavi
me ir išjuokimą viešai gerbiamų se
serų, kurios niekada tamistos ne-
užkliudė. nieko blogo mpadarė ir 

(Pabaiga ant 4 pusi.) 

P-nui G. S. Mockui Rose-
land, 111. Paprotys reikalauti 
iš redakcijos, kad jį talpintu 
korespondenciją tada, kada 
jos raštininkas pasako, re
dakcijai yra nepakenčiamas 
ypatingai tada, kada tokių 
jau reikalą vi imi susibėga ke
letas. 

n ... ._ _. .. — ^ n. . ! • 

Auksas Turi Būti Išmėgintas 
Per Ugnį. 

Auksas išmėginamas per 
ugnį, o .vaistas išmėginamas 
per k r i t i šk i aus i a s v a l a n d a s 
nesve ika tos . Pe re i tu me tu ne 
suska i tomas ska ič ius mirei u' 

• 

buvo tai tikra ugnis. Triner's 
American rOlmr of Bitter 
Wine tikrai atstovėjo savo 
išbandymą ir sulaukė daug 
draugu. Užlaikant vidutuis 
liuosus, šis vaistas tokių bu
dy užmuša bakterijas, kokio* 
galėtų rastis, ir kuomet vidu
riais yra gerame padėjime 
tuomet jie gali gintis nuo vi
sokių ligų kurios ant žmogaus 
užpuola. Triner's Angelica 
Bitter Tonikas tai kitas geras 
vaistas. Ponas Ant. K lement 
savo laiške rašytame Lapkr. 
1, 1919 Addy, AVasli sako: 
"Jūsų vaistai Triner's Ame 

rican Elixir of Bitter YYine Ii 
Triner's Angelica Bitter To
nikas, teisiai stebuklus daro. 
Du buteliukiai išgelbėjo mano 
dukterį, o kuomet aš daviau 
savo kaimynui kuris ilgus 
m. sirgo, po dviejų dienų atėjo 
(lekuodama^ man jis galėjęs 
miegoti ir apetitas jau page
rėjęs ir prašė kad tuojaus 
parašyšiau į Špokaite ir, užsa
kyčiau jam vaistų.•-' Jus gau
site tuos vaistus pa* savo vai
stininką. Joseph Triner Com-
pany 133o-4o S. Ashland A\v. 
Cbicago, 111. (Apgr.) 

. 
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5 DRAUGIJOS BENDROMS SPĖKOMS RENGIA 
T MILŽINIŠKA 

BALIU 
NED. LAPKRIČIO (NOVEMBER) 2 3 D. , 1919 M. 

Pilsen Auditorium 1657 Blue Island Ave. Prie 18 Gatvės 
Pradžia 6-tą, v. v. Įžanga Vyrams.50c. Moterims 25d. 
Ant minėto baliaus bus išlaimėįimas auksu du dalykai, 

pirmas $50, antras $25. 
Šiuomi kviečiame visus skaitlingai atsilankyti į virš-

minėtą balių, kuris bus vienas iš linksmiausių ir gra
žiausių vakarų. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS 

Si 

n 
n 

n 
11 
i 

• • • « 

KONCERTAS ir BALIUS 
Rengia 

Lietuviška Teat. Dr-stė Rūta No. 1. 
SUBAT0J, LAPKRIČIO 2 2 D. 1919 M. 

M. MELDAŽIO SVET. 2242 44 West 23-rd Place. 
Svetaine atsidarys 6 vai. vakare. 

F'rofcruma* p rasuks ligoj ts-ta valanda vakare, š iame Koncertą 
Dainos jvairus geriausi 
kitų. Taipgi bus ir pa

dalyvaus Kabiausi solistai dcklcmatorkoe. 
chorai, kaip tai, Lietuviu Latviu Husų ir 
marginimu. 

Taigi draugai ir drauges Senį ir Jauni nepraleiskite tos progos 
aplankyti t^ puikų Koncertą. Kuri atliks geriausi Chlcaffoe ir apie-
linkes n u r i s t a i , Solistai Deklematorkos. Po Koncertu galėsite pa
sišokti kiek tik norėsite. 

Kviečia. KOMITETAS. 
• • 

• • 

Koncertas! Vodevilius! 
Dievo Apveizdos Par. Svet. 

Prie In ion ir 18 gatvių. 

Sekmadienyje Lapkr.-Nov. 23, 1919 
Rengia 

Liet. Vyčių 4-ta Kuopa 
Pititi/ia l>giai 7 vai. vak. Į/.anga |Qc. ir aiigšėiau. 

l'ii piograuio bus šokiai prie II. J . J. Jakaičiu orkestrus. 

I 

<:r.l{IU VMO.M ViSVOMKNE! Tie, kurie mat© inu.su veikalų 
"Sugrįžo", kuri jau du sykiu sulošrnie vienoj parapijoj, dabar 
d/Jaugia.'O neptab !•• progos. Dabar rengiame kitų milžinišką pro-
gruioą, kuria m i k,. \ nebus prastesnis. Uus • dainų, dekleniacijų, 
akalty'mų, lodintų ir t. ; Tai-gi, pasitikėdami savo gale u/.ganrdinti 
Jum ta, i.in<širib;iai kvickXa.no paremti mus. Pelnas skiriamas para
pijos i . i i . l ' i . LIET. VYrH I KLOPA. 

REIKALAUJA. 

MERGINOS IR MOTERIS 

OFISE 

IŠSIUNTIMO 
I R 

ą TAVORU 
SKYRIUOSE 

l 'ri tyriinas nereikalingas 

OFISO DARBAS 

Ar gerai gali skaitliuoti? 
Ar gali gerai aiškiai rašyti; 
Ar moki an t drukuojamos maši

nėles; 
Ar nori išskirstyti poperos mūsų 

Skyriuose; 
Mes galime jums suteikti pastovia 

vie ta su gerų mokesč ių ir g e r a p r o 
ga išs i lavinimus. 

Pritirusioms ypatoms mokama su-
lyg jų vertes. 

J 
:•:*- i»«»J4.< mm* » • — « 

LŠSIITNTIMU SKYRUJ 
Tvirtos darbščios ir intelegentiškos 

merginos ir moteris reikalingos del 
pakavimo, viniojimo, sverimo ir sor-
tavimo parccl post pakelių ir express 
užsakymų. 

REIKALAUJA. 

VAIKAI 
JAUNI VAIKINAI 

VYRAI. 

TAVORU SKYRIUOSE 
IR 

I S S I U i m M O SKYRIUOSE 

Dirbti mūsų Tavorų ir HM 
siuntimų skyriuose, pakiuoti,j 
Risti, ir Dapildyti mūsų kos-
tumierių užsakymus. Sverti 
pareel post užsakymus ir t t. 

Vietos pastovios. Užmokes
tis gera pradžiai nepaprastai] 
gera proga išsilavinti. 

SEARS ROEBUCK & C 0 . 
Valandos 8:00 iki 4:45. Suba-1 
tomis iki piet. 
Homan & Arthimjton Street.1 

REIKALINGI — LEIBERIAI . 
I'astovus darbas; gera užmokesti! 

T H E STREETS CX>., 
W. 48tli & S. Moi-gaii Strs. 

TAV6RU SKYRIUJ. 
Merginos ir moteris suvirs 1G me

tų amžiaus del čekiavimo, peržiūrė
jimo ir sutaisymo partinių užsaky
mų niusų Tavorų Skyriuose. 

Nepaprastų proga išsilavinimui. 

P I R K F A R M A \ 

Tai nereiks bijoti bedarbes. 
70 akru fannų Uliniojaus Vals

tijoj kur žeme yra derlingiausia ir 
geriausia del visokių javu. Šį i'arina 
yra netoli miesto, mokyklų gelžke-
lių ir t. t. 

Prie to šia farma. galima pirkti 
HŪ visais gyvuliais mašinomis ir ki
tais padargais ir galima pirkti su 
mažai pinigų nes savininkas pats 
duoda paskola. 

Rašykite arba atsilankykite y pa
pas 

S. SLONKSNIS 
3357 So. Halsted Str. 

PRANEŠIMAS. 
Darbininkų Sąjungos 29 Kuopos 

Krautuvei 901 W. 8%Str., yra atė
jęs laiškas . 

Adomui Valintelini 
Paštas Pasvalis 14-10-19. Malonė
kite atsiimt. 

B. JAKAITIS. 

IŠKILMINGAS TJATTTTG? LIETUVAIČIŲ MJI\Lil U O i 
Dr-stės Moterų ir Merginų Šv. Onos 

SUBAT0J, 22 D. LAPKRIČIO 1919 M. 
ftV. ill'KCilO PAISAPUOS SVET., 

:J2-i*o IMace ir Auburn Ave. 

IMadžia T.oo \a l . vakare. 12a nga 25c. V pa lai. 

}\l* Ui (H)AMUH 1>V1 DOVANOS TOMS DVIEM. Kl.'HlOS BUS 
GUAZIAIMA l'ASIKKDV.irSlOS EI ET1" VIŠKAIS KUBAIS. Taigi 
vis«.s iuytery« ir ineiKinos .stclij?kit*'.s kiigražiausia pasirodyti, nes 
dovanos jus laukia. Kviečiame visus senus ir jaunus atsilankyti, o 
tikrai ncaitaflėsite. 
iMu/ika Jovaišų Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS 

» — » • » « » — — » » ' K 
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TEATRAS ir BALIUS! 
Stalo M-eiioje Iri jų veiksmų komedija po vardu 

" N E T I K Ė T A I " 
Draugyste Visu Šventu 

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 23 D., 1919 
Šv. Jurgio Par. Svetainėje 

1MUE :*2 PLACE IK ALIU KN AVE. 
'I'ikietai V'ov. ir 50 ypaUii Muzika i>o vatl. p . V. Ežerskio. 

Po teatrui bus draugiški šokiai, kur prie gaivinančio Buffeto visi 
linksniinsiiuos iki vėlybai nakčiai. 

Kvieč ia K O M I T E T A S . 
-. rf- '^^.^^H^^v^i^'v : *j«^^^W^^>i^- *?%&^^^^^^&*-* '. ̂ '^^c^^^^P^v^ ' v 
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SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos 8:00 iki 4:45. Subatomis 

ik i j i ioL 

Homan Ave. & Arthington St. 

PARSIDUODA 
Parsiduoda bučerne ir grocerne, 

labai geroj vietoj, jokių ant kredito 
pardavinėjimo nėra, randa pigi 
$18.00, parduosiu arba mainysiu ant 
propertes. Priežastis pardavimo nė
ra kam dirbti atsišaukit greitai. 

J . Bagdon, 
5718 S. Kcdzio Avo. 

Telefonas P : : ; •:*. ':Z". 

Paieškau Jono I'ociaus paeinančio 
iš Raseinių Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą., jis pats a rba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
3202 Auburn Ave. 

REIKALINGI — KABIU 
KARPENDERIAI . 

Darbas nuo štukio prietaisyim 
freight karių. 

T H E STREETS CO., 
W. 48tli A S. Morgaii Strs. 

REIKALINGI: Leibcriai del Chej 
niiAko darbo prie išdirbinio Churj 
coal, acetate of liuie. Koysiou^ 
W<MM! Products Company l''irsi 
Nat'l . Bank Bldg. Olcau, \ . Y. 

« — 

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

Kamp. 49 Court 
Bes. 1229 W. 49 Avcnue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

K-
Telefonas Pul lman 10 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki] 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare.] 

Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 
g » « « » » » « » » • • » » » » — » » » » • • • » • 

GRAŽUS IR IŠKILMINGAS 

VAKARAS 
Brighton Parke 

L. R. K. LABDARIŲ SĄJUNGOS 8 KUOPOS 
Paminėjimus 3 Metų SukaktuvŲ Sąjungos Gyvavimo. 

NEDĖLI0J, LAPKRIČIO 2 3 D., 1919 M. 
J. J. ELIJOŠIAUS SVET. 4600 So. Wood Str. 

Pradžia 6 vai. vakare. 1. ..., 
/ 

BUS daugybe* juoko taip kad galėsite pasilinksminti- ir grąžai 
laika praleisti. Orkestrą griež puikiausius l ie tuviškus ir Amerikoniš
kus nokiąs. Ne«tilima visko aprašyti kas tenais bus, o reikia tiktai 
pačiam atsilankyti. 

IfcANGA \ Y'BAMS Mc. 310T| iRlM8 80c 
t'/. (Jral.iu.iu pasidėjium nereikės nieko mok«'jti. Kvteria nuoširdžiai 

visus KOMITETAS. 

LEIBERIAI 
TKUCKERIAI 

Dr. S. Naikelii 
%1V4 bo. Ashland ATO. 
Phone Drover 7049 

Cicero Office 
4847 W. 14-th 8 t 
Phone Cicero S9 

Rezidencija 8336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

Tei. DroTer 7(41 

Dr. C. Z Vezefis 
LiIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: BUO 9 ryto /iki 9 vml 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4719 SO. ASHLAND AVEMC 
ar t i 47-tos Gatvės 

WARHOUSE VYRAI 
PACKERLAI 

Pastovios vietos. Geros al
gos pradžiai. Geras proga įsi-
dirbimiii. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos 8:00 iki 4-45 Su

batomis iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

**m *• ^L . .J f * 

» ' 

? ^ JOSEPH C. W 0 L 0 N 
Lietuvis Advokatas 

99 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2811 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6899 

CHICAGO, ILJL. 

r* PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė Bavo gyvenimo vieta \ 
Brichton Park . 

2»14 Vi. 43rd Street. , 
Tel. McKinley 263 

UfiMaN: 1757 W. 47tta St* 
(47 ir VVocKi ant,) 

tlamJos: 10 ryto Iki 2 po pintu, 6:30 I 
UU vakaro Nodclionna 9 iki 12 

Tel. Boulevard 160 

PIRKITE KARĖS TAUF 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.| 

file:///i/pkv
http://inu.su
http://kvickXa.no


DRAUGAS Šeštadienis, lapkr. 22 1919 
.T_. r_.. 

Paskutinj Sykį 
Stato Scenoje 

ililljlHllllillHlllHlliiillllui 

N. 

Liet Vyčiu Chic. Apskr. artistai - mėgėjai 
Nedelioj, Lapkr.-Nov. 30 d., 1919 m. 

West Side Auditorium 
1201-5 S. Taylor St, ir Racine A ve,, Pradžia 7 vai. vakare 

Šis istorinis nnovykis — atvaizdinantis senovės Liduvos galybę, kada viešpatavo DkL 
K'nnig. J\eistnlis, o nedėkingas brolvaikis Jogaila, sėdėdamas Vilniaus soste ir norėdamas 
pagrobti Lietuvos valdymą į savo. rankas, prikalbina vokieėius-kryžiokus užpulti Keistuti; 
gi kada Keistutis sulaužo kryžoku galybę, Jogaila, pabijojęs bausmės už išdavikišką dar
bą, apgaulingu būdu suima Keistutį ir pasmaugia Krevas pilyj — bus paskutinį sykį vaidi
namas Cliicagoje. ^ ' ^;^- i i,.k,,....._ ,- - • , 

Kas praleis tą progą — gailėsis. V 
]sigykik tikietus iš kalno, kad išvengus susigrūdimo prie kasos langelio. ^Tikietus gali

ma gauti pas kuopų pirm. bei "Vyčio ir "Draugo" redakcijose. 
RENGIMO KOMISIJA. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Šeštadienis, lapkr. 22 d., 
šv. Cecilija, pana kank. 

"Kare iv i . " kvotėjas! Ta mist a duo
di 100 dol. už išlaikymą kvotimą. 

duok ra.mybe tiems nekaltiems su 
tvėrimams. Bet turiu pridurti, kad 

1*1 koki simla dolieriu? Ar tą. ku-j ištiknjju tas klaidą padarė, kas ta-
r is j^uli t'/i'i-o d u g n e , a r tą. k u r i s 
p a v i d a l e rudos d a r t r ū n i j a ka lnuo-

Sekmadienis, lapkr. 23 d., *? 
šv. Klementas, pop. kauk. 

Pirmadienis, lapkr. 24 d., 
Šv. Jonas nuo Kryžiaus. 

Kareivi." kvotėjau, reikalavai, 
kad stotu j kvotimus prieš tamistą. 
Žinok, kad kvotimai yra laikomi 
ne prieš tamsiuius, kurie šiek tiek 
moka ' •Lietuvai" straip*npalaiki 
nuteplioti, bet prieš mokslo žmones, 
o liudijimui ju mokslo tai yra dip-

j lomai išduodami teisėtos valdžios. 
(Pab. nuo :> pusi). , . apšvietosministerijos, arba "Board 

:lar-«»i nepažįsta, nes kareivio var- of Edueation. Tat-j^i. "Kareivi , ' 
iii prisidengęs, pasislėpęs, atlieki kvotėjas, parodyk paliudijimą, kil
ai. Tamista sakai, kad man nėra j ris patvirtintų Tamistos mokslą ir 
reikalo dejuoti apie tamistos kailio į teisėtumą kviesti kitas ypata's i kvo 

mistą išperėjo ir sunku ją atitai
syti. 

Tamista sakai, kad dėlto turi 
teisę r a šy t i s " K a r e i v i s , " kad buva i 
Dėdės Šamo kariuomenėje. Tamis
ta ir čia klysti: kada buvai kariuo
menėje, tada ir galėjai rašytis ka
reiviu. be4 dabar nesi kariuomenė
je, todėl nesi ir kareivis. Pasirašy
mas po straipsnpalaikiu "Lietu
voje,' " Kareivis' ' nesuteikia ta-
mistai teisiu jžeisti visuomenės dar
bininku ir nepriduoda jokios gar
bės kareiviams. 

Sakai, kad kovojai prieš teuto
nus, tat-gi gerą darbą atlikai. l>et 

lukeutėjimą ir paaiškini, kad kai-' timus, o gausi ne KM) dolieriu, bet Inemanvk, kad tas tamistai suteikia 
is už tiesą nekenčia. Taip. visi ži-į 500 dol. ir ne tuos. kurie guli eže-Jteise pravardžiuoti ir Įžeisti ramius 

DAR KASLINK ŠMEIŽTŲ 
"LTETUVOJE". 

F0# YOUB STOMAClfS SAt t , 

Po valgiui neužmlrSk, kad g-eriau-
alas vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa*, visus aptiekorius. 

įome ir suprantame, kad už tiesą j ro dugne, arba kalnuos.', ir ne nuo 
teprivalo jokis kailis nukentėti. bot 
iž šmeižimus ir pravardžiavimus 

vpatos. kauke prisidengusios, bet 
nuo Briįrhton Park'o klebono ir bus 

•iešai per laikraštį *jali tamistos J išmokėta ne rudos pavidale, bet Šu-
ailis nukentėti. Tamista savo kai-[vienytu Valstijų, auksu ir bus išmo-
e. pravardžiavime Vienuolių mo-
ytoju suįralvojaį suversti ant var-

zeeerio, kuris visai nekaltas, bei 
fmink ir žinok, kad toksai tami-

tos. IK1 pamato, paaiškinimas nepar-
iuosuoja nuo atsakomybės.Nei kiek 
jftlcjuojti apie tamistos kailio nu-
entėjimą. bet tiktai pranešiau per 
Draugu" 2">ti uuin.. kad yj'a bau

biantis Įstatymas, b per šį " Drau-
o " numerį pranešu, kad netik vie-
ijjij šmeižikų kailis yra kentėjęs. 
lt, remiantie« įstatymais teismo 
eliu, ir visas kūnas. Per "Lietu-

len^rva tamistai nusikratyti 

kėla "Peoples Sttn-k Vards State 
Banke,' Chieairo. 111. Laiko tam 
duodu 5 dienas. 

Tamista toliaus sakai: "Vaikai 
šaukė trečiame kambaryje .kad ne
teisingai parašyta.' Tamista ne-
šmeižk treėiojo kambario vaikų. 
Mūsų .mokyklą lanko vaikai lietu
vių katalikų, kurie padoriai užsilai
ko ir gerai mokinas, bet ne " 'šau
k i a " kaip tamista kad sakai! Kur
gi tamista girdėjai, kad šaukė: ar 
ant gatvės, ar barzdaskuty kloję ir 

|kas tamistai tą sakė? Sakai, kad 

piliečius per "Lietuvą." Giriesi, 
kad gini lietuvių reikalus. Tat-gi 
kur gini lietuvių reikalus: ar bar 
zdaskutykloje ar kur kitur? Kokiu 
būdu gini lietuvių reikalus? Jeigu 
supranti, kati pravardžiavimas ir 
šmeižimas viešai visuomenės darbi
ninkų yra gynimas lietuvių reika-i ' .v* _ ., 
lų. tai ištikrųjų.esi keistas ginėjas. I Atsišaukite nuo H) vai. vyto 

VYRAI. 
Pasisavinkite sau geresni gy

venimą padarydami sa
vo liuosa laika 

brangių. 

Mes turimi suorganizavo 
lietuvių skyrių ir reikalauja
me keletą, intelegentišku išli
kimų vyrų dirbti su mumis 
koletą valandų kasdiena. Ar-
ba koletą, dienų kas savaitė 
per visus metus. Jus galite 
atlikti šį darbą labai lengvai. 
Be atsitraukimo nuo dabarti
nio jūsų užsieninio. Oi era ̂  
pelnas, puikus pnkylimas gy
venime. 

=g= *a 

CHICAGOJE! 
BŪTINAI ATSILANKYK J 

Nuo panašių ginėjų lietuvių reika
lų apsaugok*mus Viešpatie. 

liriffhlon Parko Khhnuus. 

L. VYČIŲ 4 TOS KUOPOS 
NARIAMS PRANEŠIMAS. 

Jau metai laiko kaip kuopa yra 
nutarusi nusiimt paveikslus. Kurie 
nariai dar nenusiėrnėte, meldžiame 

"rašant svarbiu reikalu pavardžių Į -n i a t l i k t i nedėlioję, lapkričio 23 d 
[neišduodu." Kodėl neišduodi pa- P; } P uo purvų, kuriais drėbei į seseris 

'ieiiuoles, pravardžiuodamas jas, i •»• -> r„ , , , , 
. . . . . vard/iu? Todėl, kati ju neturi! O 

i akyvaizdoje teisėjo m tikiu, kad • » -, 
. . 4 '' ar žinai, k a i pavartojimas svetimų 

įaustai tas taip lengvai pavyktų 
adanti. "Kareivi/ atsakyme trečiojo 
mušimo nepriki.sk man nukrypi-

payardžių neteisėtai vadinasi teisė
se " forgery ." o už " t 'orgery" ne
vienas kailis jau yra nukentėjęs. 
Tat-gi tamista., teisėtų liudytojų ne-

e nuo tiesos, nes n u o jos n i ekada I t u r ė d a m a s , sve t imų v a r d ų neišdrį-
ekrypau ir nekrypstu. Bet, tamis- sti pavartoti. Tamista sakai, kad 

C. Pansirną. Po minėtos 
di( įos bus jau pervėlu, nes iki KaT 

ledi visas darbas turi but pabaig# 
tas. Komisijii. 

iki 1 vai. ]>o pietų arba nuo (> 
iki 9 vai. vakare tik šią sa
vaitę ir klauskite. 

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių Skyriaus Vedėjas 

Room 847 First National Bank 
Building, 68 W. Monroe St. 

Iš TOWN OF LAKE. 

Visas lošėjas veikalo ' J u o d o j i 
Suemytė" kvieėiame susirinkti į re-

savo terliojimais pasirodai esąs;ant viškų buvo periami ne vįšėiu- peticiją panedėlio vakare, lapkričio 
kai. bet ančiukai ir tuomi klaidą i 24 d., j šv. Kryžiaus parap. svetai-kiu viešu šmeižiku ir niekintoju 

esos. 

' 'Lietuvos ' ' 251 num. ar-gi ne-
ip rašei: " J i rašydavo ant sieni-
s lentos, tai vaikai šaukė, kad tai 
teisinga, kad knygoje netaip pa-
«yta," o dabar po 18 dienų ir 13 

aktų sunkaus galvojimo, sakai : ! 9 
Aš nerašiau, kad ji bemokslė, tik S 
rirodžiau, kad nemoka lietuviškos 
•mistikos.' Tamsta prirodei. kad 
moka lietuviškom gra.matikos. bet 
.m prirodei ? Ar stulpui, ar mėnu-

ui. ar saulei \ Kur prirodei ar 
irzdaskutykloje. ar saliune, ar 
r»t gatvės kampo? Aš nerandu kul-

apie lietuvišką gramatiką "Lie-

atitaisai. Nieks neklausia, kur tami-1 ne, 7 vai. vakare. Laikas trumpas, 
nes reikės lošti gruodžio 7 d., š. m. sta buvai perėtas: ar ant viškų, ar 

ant kelmo, ar kur kitur. Tat-gi Rengėjos. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti ; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overteota dabar prieS 

tiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eilę bl -' 

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

į Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St., Chieago, III. 

Į steigta 1902. 
55-

Pasportai Lietuvon!! Į 

šventų Parapijos 
Maskaradini • 

'V 

* 

•' 

Lapkr.-Nov. 23,1919 
' ! 

9 

Brolių Strumilų svet, 
107 & Indiana Ave. 

Roseland, 111. * 

Devynios galybės juokų!! 
$500.00 Dovanų!! 

/ ĮŽANGA SU KAUKĖMIS 60 c. 
„ be KAUKIŲ. 35c. 

PRADŽIA 6 VALANDA VAKARE. 

•i 

-

KOMITETAS. 

^ 
m 

SE- 3E ^ 

S Kurie norite įsigyti pasportus arba pasiusti piningus 
S į Lietuvą kreipkitės j • -

i •• 

Ivos" 251 num., taip kaip ir neinu ! s: 
a tamstos prirodymų, tik randa 
rgžd&us paaiškinimus, kurie no
ri jokios vertos. Tamsta sakai: 

Jeigu ji (lenkė) muka teisingai 
lunatiką, aš duodu 100 dol.—te-
il stoja į trumpą laiką ant kvoti-
i- Jeigu išlaikys—jos pinigai, 

amista reikalauji. ka<l mokytoja 
'aikytų prieš tamistą egzaminą, 
ba kvotimus, o už išlaikymą gaus 

dol. nuo tamistos. Jei mokinys 
ri laikyti egzaminą, tai jis tini 
'inti ir profesorių. Tat-gi tami-
šiame dalyko nori atvaidinti ro-

profesoriaus kvotėjo, bot nopa 
kai kas per vienas esi ir kur gy
ni—ar* ant saulės ar ant Marso, 
ant kokios kitos planetos; koksai 

mirtos diplomas ir kas ji išdavė? 

Metropolitan State Bank 
807-809 W. 35 St. ir Halsted 

Kur gausite geriausj patarnavimą 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiMiiiiiiiiiiiHmiiiimimnnmiž r 

ARAS!! 
Aušros Vartų šv. M. P. Parap. Svet. 

2323 West 23rd Place 

I 

-

DIDELIS TfcATITTC! 
RUDENINIS D A L I U O 

Draugystė Ražancavos Pasalpinės 
• - atsibus 

KETVERGE, LAPKRIČIO (N0V.) 27 D., 1919 M. 
sv. JURGIO PARAP. SVET., 32ro PLACE I R AUBURN AVE. 

Bus duodamos 3 dovanos, kas gražiau pašoks, t a s gaus puikią 
dovaną. 

Muzika Brolių Sarpaliy. „ « 
Prailžia 3 vai. vakare . įžanga 36c. 

Visur* nuoširdžiai kvieča KOMITETAS. i BE »K 

Nedėliomis, Seredomis ir Subatomis, t. y,: 
Lapkričio 22, 23, 26 ir 27 dienomis 1919 

Inžanga Del Visų Vakarų 10c 
Pradžia Nedėliomis 3: 3W; Subatomis 4:00; Seredomis 7 vai. vak. 

3SS 
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