
66 DRAUGAS 9? *• 

I.ITIH AN1AH DAILY bfUKUD 
TIIJMS OF SUBSCRIFTTOlfS 

One Year $5.00 
81 x Months $3.00 
Thurvda> s Edition $2.00 
DRAUGAS PCBIJSHING CO., Inc., 
1800 W. 4«th S t , Chleaso. Illinois 
fhone McKinlfj «U4, Kstabl. 1V0H 

; . * » » » » » » » ^ » » » » » » < 

. 

VfltoOT Cf »LUW« UIMtt 

N0V 2 5 1919 

.•.• LITHUANIAN DAILY FRIEND 
Fnbll&hed and dlstribnted onder pernrit (Mo. 408), anthorized by tbe Art of Octobet 0, 1917, on file ai tfie Post Office of Ohlcago, m . By the order of ttae PresJdent, A. S. Bnrleson, Postmastrr General, 

KAINA O CENTAI 
PRICE ^ CENTS 

CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, LAPKRITIS (NOVEMBER) 25 D., 1919 M. 
ENTERED A8 SEOOND-OIiASS MATTER MAROH 81, 1»10, AT CHICAGO, ILLINOIS LNDER THE ACT OF MARCH S, 18"». METAI-VOL. IV. No. 278 

Carranza Provokuoja 
S. Valstijas 

Ar susitaikins angiekasiai su 
operatoriais? 

ANGLEKASIAI PRIĖMĖ CARRANZA STAČIOKAUJA 

D'ANNUNZIO NORIS UŽIM-! BUVUSIEJI KAREIVIAI 
TI DALMATIJĄ IR ČER-

NOGORIJA. 

PASIŪLYMĄ. PRIEŠ SUV. VALSTIJAS. 

Dabar nesutinka operatoriai. 

Washington, lapkr. 24.—Po 
ilgo nepavykimo sutaikinti 
anglekasius su kasyklų opei;.-
toriais, pagaliais Darbo sekre-
tolius NVilsonas pasiūlė angle-
kasinms .'>] noošimt] daugiau 
užmokesties. 

Negi seks intervencija 
Meksikoje. 

Yra pavojaus Italijos 
monarchijai. 

PAKILUSI REVOLIUCIJA 
ITALIJOJE? 

SUSIRĖMĖ SU RADI
KALAIS. 

Pasekmėje 3 žmonės nužudyta. 

Washington, lapkr. 24.—Ke
linta diena Suv. Valstijų vy
riausybe nesulaukia nuo Mek-
siko«j prezidento (1arranzos at
sakymo į pareikalavimą kuo-
vei kiaus paliuosuoti iš kalėji
mo Su t. a Visti jų konsuliari 

Sekretorius tai padarė rali*L^^ įjeafcimsa, 
savo apskaitymų, nesiklausė^ y ^ ^ l m v o k . l l h a n i a , 
operatorių. - v M o s M o k s i k o s p a s j u n t i _ 

Anglekasių atstovai po pa- n y s t ė g*v«ai atsakymą, kuri 
sitaiimo pranešė, jog jie su- k a i p s^ndki induosian.ti Suv. 
tinka su tuo pašildymu. !Vt Valstija valstybės departa

mentui. 
Sakoifia, jog tuo atsakymu 

Carranza atsisakąs paliuosuo-

tuo pačiu laiku kasyklų ope
ratoriai paskelbė, jog jie tam 
griežtaj priešingi. 

Londonas, lapkr. 24.—Fleet 
gatvėje vakar buvo paskleista 
žinių, jog Italijoje pakilusi re
voliucija. 

Stovis Italijoje tikrai neži-
nomas, nes iš ten visos žinios 
aštriai cenzūruojamos. 

iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiiiii 
Belgradas, lapkr. 24. — čia 

pusorTcijaliai skelbiama, jog 
italų lakūno d'Annunzio ka
riuomenė mieste Žara platina 
terorą. Tie visi gyventojai. 
katrie neturi prisisegę italų 
ypatingų ženklų su 
"Italija arba mirt is ," visur 
užpuldinėjami. Jugoslaviai 
ten be jokio apdraudimo ir bu 
na užsidarę ir užsibarikadavę 
savo namuose. 

Italų ofieierai pranešę jugo-
slaviams, jog d'Annunzio nu
keliavęs iš miestą Sebenico, 
pasivadinęs "Dalmatijos iš
gelbėtoju ir (Vrnogorijos glo
bėju." 

Anot žinių iš Spalato, 
d'Annunzio noris užimti visa 

New Orleans, La., lapkr. 24. 
—Aną dieną miestelyj Boga-
lusa "Law amt Order" sąjun
ga,- kurioje priguli buvusieji 
kareiviai, norėjo suareštuoti 
vieną juoduke radikalą, ku/» 
organizavo juodus darbinin
kus, 

Balti radikalai mėgino ginti 
juoduką. Ištiko šaudymai. 3 
radikalai nužudytu ir vienas 
buvęs kareivį sužeistas. 
\ » r-

NAUJAS "UNGARIJOS 
PREMJERAS. 

LENKAI NEPASITENKINĘ 
GALICIJOS MANDATU. 

Jiems norisi visai pavergti 
Galiciją., 

Budapeštas, lapkr. 24.— J va i 
rių ungarų politikinių partijų 
lyderiai sutiko, kad Ungarijos 
premjeru vietoje Friedricko 
butų Kari Huszar. Šis dabar 
organizuoja koalicijini kabi
netą. 

ŠVEDIJOS KARĖS LAIVAS 
ATPLAUKIA Į SUV 

VALSTIJAS. 

Atveža jis pasveikinimą 
saviškiams. 

Stockholmas, lapkr. 23. — 
Švedijos šarvuotas skraiduolis 
(kruizeris) Flygia išplaukė iš 

Operatoriai tvirtina, kad r, Jenkinsą, kuriam buk priro-
sekretorius NVilsonas pejskai- rfomas prasižengimas prioi 
lė ir lodei jie negali sutikti. Carranzo< valdžia 

„ . v ,. > rį y 1 " n " T *««««$. „^Jlabuati.m ir paliuosuoti Cer- r-iyraouuK) lAngujaj i i\t\\ 
K a i p *ian<he tžtnyaon 14i» a*-- *"" T o č i n u s a n i e t a i n ė r a iok i i i i • *•» • , I York- -i k n r iShns: litri n t e i n a n -

naujintos. Pasakojama, jog ofieijalių informacijų. Į tYį) ' Į čio sausio 15 d. 
Darbo sekretorius WilsmMg, Tik aiškiai Ilgšio! žinoma, j ' " ' 
kuris atstovauja vyriausybe, jog Carranza S. V. reikalavi-' Y r a k a l b u aPie išdavystę, 
duos progos šiandie operato- l n o neišpildo ir Jenkins uždą- j Q R y m o pusoficijaliai pra

rytas kalėjime. nešama, jog d'Annunzio šali
ma nėra jau jokia paslaptis, jninkai pačioj Italijoj nerimau-

kad jei Carranza nepaliuosuos j j a . y i s gargiau ir garsiau kal-
Ir jei kartais operatoriai Jenkinso, Suv. Valstijos su jo , n a m a ^ jog jie pasirengę išda-

pasipriešintų, tuomet vyriau- į valdžia jiertrauks diplomati- vygtėn, ty. pasirengęs pakilti 
sybė imtų veikti. aitų visas^nius rįšius ir paskui turės }r sugriauti Italijos monarelii-

riams sutikti su ]>asiuly;uu ir 
kuoveikiau.s baigti nesutiki-
mus. 

j^i 

minkštųjų anglių kasyklas ir | sekti intervencija. 
pasibaigtu pavojus šaliai. Atrodo, jog be militarinės 

Šiandie angleka>ių ir opera- Į intervencijos Meksikoje nebus 
toriu tarybose, matyt, daiy-: galima apsieiti. Nes Carranza 
vaus ir kuro administuuiėrius 
l)r. Carl'ield. 

ilgas laikas provokuoja Suv. 
Valstijas, 

ANGLIJOJE SVAIGALAI 48 VALANDŲ SAVAITĖJE 
LIEJASI UPĖMIS. 

Vyriausybė paliuosavo 115 
milijonų galionų degtinės. 

ją-
Londone gauta žinių, jog d'

Annunzio kampanija pasieku
si krjzi. Kadangi lakūnas ren
giasi pasikėsinti prieš Dalma-
tiją ir Černogoriją, tad, jugo-
slaviai nusprendę su ginklais 
pasipriešinti ir sulaikyti pa-
kvaišiusius lakūno lygius, 

Toliaus iš Londono prane 
VVashington, lapkr. 24.—In- ' S a m a » i** i f t e n a i ^ a u t a žini,>b 

DARBO DĖSNIS. 

Londonas, lapkr. 24. -
rės metu Anglijoje buvo su
varžytas svaigalų vartojimas. 
Daugelis degtinės buvo su 
krauta į sandelius ir aklai 
uždaryta. 

ternacijonaiėj darbo konferen-
j ei joj nutarta visam pasaulyj 

Ka-| pravesti 48 valandas darbo 
savaitėje darbininkams. Tai 
toks busiąs darbo dėsnis. 

Bet tasai darbo dėsnis nepa
liečia Kinijos, Japonijos ii ki
tų Tįvtų šalių. 

ISPANIJOS KARALIUS KI
TAIS METAIS BUSIĄS 

AMERIKOJE. 

Ana diena vyriausybe pa-
liuosavo iš "ka lė j imo" net 
115 milijonų galionų degtinės. 
Nuskyrė jai augšėiausią kal
ną, kad nebūtų išnaudojimo, 
ir leido žmonėms vartoti. 

. Wasnington, lapkr. 24.—Tn-
Šiandie Anglijoje tad visi, temaeronalio darbo konferen-

kas tik nori, perkasi degtinės, icijoje Ispanijos vyriausybės 
Vifur ruošiami pokyliai. Prie atstovas vicegrafas de Ėza 
sandelių žmonės eilėmis stovi, pranešė, jog karalius Alfonsas 
kad veikiau gauti svaigalu. labai interesuojasi Amerika. Ir 

Indomiausia tas, kad vietos tad gal aplankysiąs šią šalį 
spauda kftone vienbalsiai pa- ateinančiais metais. 
giria nž tai vyriausybę. -

Apskaitoma, jog tos paliuo-
Miotos degtinės Anglijai už
teks mažiausia porai metų. 

kad d'Annunzio kariuomene 
neri niaujanti ir joje pakilęs 

Nuo 1907 metų skersai At-
lantiko nebuvo plaukes nei 
vienas Švedijos karės laivas. 
Tais metais paminėta* laivas 
buvo aplankęs New Yorką. 
Tuomet juo ' buvo keliavęs 
princas AVilhelmas. 

Plauks į vakarines Indi jas. 

Praleidęs Kalėdų šventes 
New Yorko uoste, Flygia pa
sileis tolesnėn kelionėn. Ap
lankys kai-kuriuos rytinius S. 
Valstijų uostus. Paskui plauks 
į vakarines Indijas. Balan
džio mėnesiu sugryž namo. 

Kelionės tikslas. 

Karės laivas turi 400 vyrų 
įgulos ir 20 oficierių. Laivo 
komendantas yra kapitonas 
Unger, tas pat, kurs anuomet 

noras Italiją pakeisti respubli-*įtuo l a i v u b u v o a t l i k ę s k e l i o n C ; 
ka . Kelionės tikslas — nuvežti 

Viskas galima. Nes andai pasveikinimus iš Švedijos vi-
įvykusieji Italijos parlamen- ? i e m s t i e m s saviškiams, kai
tau rinkimai pasirodė lakumu r i e k a r ė s m e t u b u v o atskirti 
karininkui nepalankus. |&uo savo namų. Paskui—su-

Daugelis nuomoniaitja, kad stiprinti ryšius Švedijos su A-

Paryžius, ląpkr. 25. —Augš-
ėiausioji taikos konferencijos 
taryba lenkams globoti pave
dė rytinę Galiciją. 

Gauta žinių iš Varšavos, 
jog tas lenkų nepatenkino. Jie 
tikėjosi, kad rytinė Galicija, 
kur didžiuma gyventų yra 
rusinai, pilnai bus pavesta 
Lenkijai. Kad tuo tarpu jai 
duota tik mandatas tą šalį 
atstovauti tautų sąjungoje. , 

Tuo tikslu, sakoma, čia at
keliausiąs lenkų premjeras 
Paderewski. Jis pareikalau
siąs rytinę Galiciją pilnai pri
skirti prie Lenkijos. 
Prancūzija yra prielanki len

kų reikalavimams. Bet tam 
reikalavimui griežtai prieši
nasi Anglija, gi paskui šitą 
ir Amerika. 

Su tuomi tečiaus nepasibai
gia lenkų neprisisotini nia-. 
Jiems be rytinės Galicijos no
risi dar užgrobti ir didelius 
plotus rusų Ukrainos. Ir su ši
tuo lenkų noru sutinka Pran
cūzija. Bet Anglija ne. 

Lenkų imperijalistinės pas 
tangos veikiausia pasibaigs 
tuo, kad prieš juos pakils vi
sos kaiminiuės viešpatijos. 

Latviai Paėmė Mintau
ją (Jelguvą) 

Talkininkų komisija iškeliavo 
Lietuvon 

LATVIAI PAĖMĖ MINTAUJĄ. 

LONDONAS, lapkr. 24.—Čia latvių atstovybė gavo žinių, 
jog latvių kariuomenė Kurše varosi pirmyn. Visur įveikia
mi vokiečiai-rusai. 

Taippat pranešta, jog latviai pagaliaus paėmę ir miestą 
Mintaują, Kuršo sostinę. ' 

PATVIRTINTA MINTAUJOS PUOLIMAS. 

REVELIS, lapkr. 24.—Iš vyriausios estų stovyklos ofici-
jaliai patvirtinama vakar paskelbta žinia apie Mintaujos puo
limą. Latvių kariuomenė tikrai paėmė Mintaują. 

Naujas Ėstomjoa premjeras Tonnison praneša, jog Pabal-
tijos viešpatijų taikai su bolševikais talkininkai nesipriešiną. 

TAI BENT JUOKAS, 

TALKININKŲ KOMISIJA LIETUVOJE. 
BERLYNAS, lpkr. 24.—Talkininkų komisija, kuri prisių

sta prižiūrėti, kad vokiečių kariuomenė evakuotų Paballiją, iš
keliavo Tauragėn, Lietuvon. 

Jis gali pasibaigti gana liūd
nai. 

PATVIRTINAMA PABALTIJOS VIEŠPATIJŲ UNIJA. 
LONDONAS lapkr. 24.—Iš Copenbageno pranešama, jog 

Suomijos užrabezių reikalų ministeris patvirtino seniau pa
skleistą žinią, kad Pabalti jos viešpatijos Įsteigusios uniją (pa
dariusios santarvę). 

.lis sako, jog steigiant tą uniją tarybose Dorpate bnvo ir 
atstovai Suomijos, Ukrainos ir Lenkijos. Bet jie neprisidėjo 
prie diskusijų. 

Ministeris yra nuomonės, jog prie tos unijos prisidėsian-
ėios ir ki?os kaimininės viešpatijos. 

d'Annunzio darbuojasi su-
į griauti Italijos monarchiją, 
paskelbti respubliką ir patekti 
į šalies prezidentus. 

HINDENBURGAS APŠAU
KIAMAS BUSIMUOJU 

PREZIDENTU. 

NIEKO NĖRA RUSIJOS 
* KLAUSIME. 

Paryžius, lapkr. 25. — Čia 
sakoma,- jog be ateinančio pa
vasario talkininkai nenusta-

Vienna, lapkr. 24.—Austri
jos respublika per vienerius 
savo gyvavimo metus padarė rysią sav0 pastovios politiko.-
Vo milijardų koronų deficito. Rusijos klausime. 

Berlynas, lapkr. 24. — Freld-
maršalas von Hindenburgas 
apleido Berlyną. Iškeliavo na
mo, į Hanover. 

Dideliausios žmonių minios 
nulydėjo jį į geležinkelio sto
tį. Aplink stotį taippat buvo 
susirinkusios minios. Visas 
laikas girdėjosi tik vieni šauk
smai: "Valio, Hindenburgas! 
Valio, mūsų busimas prezi
dentas ! ' ' 

Hindenburgas su pasiten
kinimu apleido Berlyną. 

merika. 

Tai pasiuntinio Morris 
pasidarbavimas. 

Visu karė s metu Amerika 
išbuvo kuogeriausiuose santi-
kiuose su Švedija. Tad ta ke
lionė v .bus kaipir išraiška tų 
nepaliestų nieku santikių. 

Švedija už tuos geruosius 
santikius su Amerika yra dė
kinga amerikoniškam pasiun 
tiniui Ira Nelson Morris, kurs 
mokėjo palaikyti santikius 
tarp abiejų šalių. 

Spėjama, jog laivas Flygia 
Amerikoj bus svetingai priim
tas. 

Automobilių suvažinėti: 
Henry W. Bath, 54 m., 11232 
Vernon ave., ir Bronislaw Taš-
eiski, 8 m., 1407 Dixon gat. 

Atlanta, Ga., lapkr. 25. — 
Aną vakarą čia vienas neži
nomas žmogelis sugalvojo pa
daryti juokų. 

Skaitlingajam žmonių susi
rinkime kalbėjo S. Valstijų 
viee-prezi<lentas Marsliall. 

Nežinomas žmogus patelefo
navo salėn. Pareikalavo prie 
telefono pašaukti vice-prezi-
dentą. Jam buvo atsakyta, 
kad vice-prezidentas kalba ir 
negali ateiti prie telefono. 

Tuomet nežinomas žmogus 
atsiliepė: " J i s turės ateiti.Nes 
mirė prezidentas, gi iš W^ash-
ingtone reikalaujama su juo 
kalbėti ." 

Apie tai poliemonas tuo-
jaus pranešė kalbančiam vice
prezidentui. | Šis pertraukė 
kalbą ir pranešė susirinku
siems, jog prezidentas miręs. 

Salėje pasigirdo verksmas. 
Imta giedoti šventos giesmės. 

Vice-prezidentas nuėjo prie 
telefono. Jam pranešta, kad 
tas netiesa. Jis sugryžęs apie 
tą pranešė/ susirinkimui. 

Valstijos gubernatorius pas
kyrė dovanų už susekimą to 
" juokdario" . 

VOKIEČIAI NORI PERTRAUKTI MŪŠIUS. 
I 

COPEN1LVGEN, lapkr. 24.—Vokiecių-rusų kariuomenes 
vyriausia- vadas Pabaltijoj, gen. Eberliardt, kurs yra užėmęs 
gen. von dov Goltzo vietą, paklausė latvių armijos vado per
traukti mūšius ir pasitarti apie armisticiją. 

Bet latvių armijos vadas neatsakęs į paklausimą. Nes 
gen. Eberhardt veikiąs išvien su pulk. Avalovu. 

GEN. YUDENIČ REVELYJ. 
STOCKHOLMAS, lapkr. 24.—Šiaurvakarinės rusų armi

jos vadas gen. yudenie su savo štabu nuvykęs Revelin,. Esto-
nijos sostinėm 

AIRIAI KALINIAI GALI 
SAU BADAUTI. 

Taip nusprendė anglų valdžia 
Airijoje. 

18 ŽMONIŲ ŽUVO EŽERE. 

Sault Ste Marie, Mich., 
lapkr. 25. — Ežere Superior 
Audros metu nuskendo gar
laivis Myron. Sakoma, su juo 
žuvo 18 žmonių. 

STREIKUOJA DUONKE 
PIAI. 

Madridas, Ispanija, lapkr. 
25. — Streikuoja duonkepiai. 
Jau kelinta diena nėra duo
nos. » 

Dublinas, lapkr. 25. —Vie
tos anglų - valdžia paskelbė, 
jog nubausti kalėjiman airiai 
ateityje nebusią paliuosuoja-
mi del atsisakymo nepriimti 
jokio maisto. Valdžia sako, 
kad katrie kaliniai atsisako 
valgyti, tegu su badauja ir 
i tai nebus atkreipta domos. 

PRISIEIS DĖVĖTI ČEPČIU-
KUS NAKTIMIS. 

Tas bus daroma, kad apsau
goti smagenis. 

Paryžius, lapkr. 24. — 
Louis St. Maurice po ilgų ty
rinėjimų sakosi susekęs, jog 
žmonių galvose smagenys an
gą, nuolat darosi didesni. Kad 
tuo tarpu žmonių galvos palie
kančios to paties didumo. 

Sulig Dr. Maurice, už kelių 
šimtmečių galvų smagenys pa. 

Čia pasakojama, jog dabar Į didėsiančios ir pasunkėsian-
del to badavimo Airijos kalė-jčios ir galvos kevalas (kaulas) 
jimuose pasididins mirtingu- j pasidarysiąs labjaus plonesnis. 

* j Jo nuomone, už kelių • šimtų 
metų galvos kaulinis kevalą? 
busiąs taip plonas lyg kiauli
nio kevalas, kuomet smagenys 
padidėsiančios. 

Sako, šiandie kaip mote
rims, taip vyrams patartina 

DIDĖJA SKAITLIUMI DAR 
BININKŲ UNIJOS. 

Berlynas, lapkr. 24.—54 at-
skirios darbininkų organizaci-
jos Vokietijoje įsteigė Geno-
ralę Amatų Unijų sąjungą. 
Sąjunga skaito 6,400,000 na
rių. Praeitą birželį ta sąjunga 
turėjo tik 4,800,000 narių. 

Reiškia, Vokietijos darbi
ninkai skaitlingai įstoja į or
ganizacijas. 

dėvėti, ypač naktimis, šiltus, 
vilnonius ėepčiukus, kad iw-
peršaldyti galvos smagenų. 
Nes nuo smagenų peršalimo 
pagaunama influenza ir kito
kios ligos. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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j Apsižiūrėkite Siuz-
dami Pinigus į 

Lietuvą. 
Kaikurie, ypač nelietuviai 

bankininkai, apsimdami per-
| siųsti žmonių pinigus į Lietu
vą stačiai išnaudoja lietu
vius. Žinia, kad 100 lietuviš
ku markiu atseina 4 dolieriai 
50 centų, tai 400 tų markiu 
yra ketiirisyk daugiau, arba 
18 dolierių. Persiuntimas kra-
sa turi būti 25 centai. Jeigu 
persiuntėjas-bankas butų pa
ėmęs 20 dolierių už 400 mar
kių, tai nieko nesakytume. 
Bet jis paėmė 24 dolierius 35 
centus. Kitaip sakant tas ban
kas perėmė u' dolierius 10 cen
tų, arba ketvirtą viso siunti
nio dali. Už $6.10 galima gau
ti 135 markes ir 55 skatikus. 
Kitaip sakant tas bankas, a-
pie kurį kalbame, jei norėtų 
būti teisingas, tai vargdienei 
žmonai turėtų pristatyti 535 
auksinus ir 55 skatikus, o ne 
400 auksinų. 

Taigi lietuvių skatikais tun
ka kaikurie Cbicagos bankai. 

Pasakėme ir atkartojame, 
kad tą padarė nelietuvio ban
kas lietuviui. Šiuo tarpu ne
garsiname to banko vardą, bet 
norėtume, kad visi, kurie siun
čia pinigus į Lietuvą ir užmo
ka už 100 .markiu arba auksi-
nų žymiai daugiau negu 4.50 
tegu viešai praneša visuo
menei, kad ji suvaldytu beso-
v • 

cius. 
Jeigu bankas Lietuvoje iš

mokės vokiškomis markėmis, 
t a i p e l n y s d a d a u g i a u . Het 
prieš tą mes negalime nieko 
padaryti, kol Lietuva neturi 
savo aukso ir auksu apsaugo
tų savo pinigų. 

Socijalistų Minis
terija. 

Cliicagos socijalistų organas 
pajuokia krikščionių demo
kratų partiją, piešdamas buk 
ji atlaidus dalina. Tas pajuo
kimas tapo apskelbtas tuo pa
čiu laiku, kada iš Kauno j 
Chicagą parėjo aprašymas 
Valstybės Tarybos posėdžio, 
buvusio Kaune 16' spalių 1919 
m. 

Tame posėdyje Valstybės 
Kontrolierius p. Justinas Zu-
brickas išdavė apyskaitą iŠ 
to ką matė kontrolė socijalis
tų vedamos ministerijos dar
buose. P. Zubrickas anaiptol 
nepriklauso prie Krikščionių 
Demokratų partijos ir neturė
jo noro peikti Socijalistų mi
nisteriją. Zubrickas tik nega
lėjo paslėpti kaikurių laktų. 

Štai žiupsnelis, iš didelio pun
do. 
Ima P-no Šleževyeiaus kabi

netas bendrovei *' Bangai ' ' 
išdavė 24 trilijonus auksinų, 
o prekių gavo tik už 17 mi
lijonų, už 7 milijonus neat
siskaityta. 

2-ra Prekybos ir pramonės 
ministerijos darbai apgailė
tini. Viename centre j i turi 
193 darbininkų ir nieko gera 
nepadarė. J i turėjo daug viso
kių agentų, bet jų tarpe lietu
vių nesirado. 

3-čia Sugaišinta Lietuvos 
sodnų vaisių už aštuonis mili
jonus auksinų, nes prekybos 
ir pramonės ministerija Lietu
vos prekybą ir pramonę stab
dė. 

4-ta Muitinėms išleista 22 
milijonai 252 tūkstančiai auk
sinų, o naudos jokios. Kontra
banda eina netik Kybartuose 
bet ir Marijampolėje. 

5-ta Susisiekimo ministerija 
kelis mėnesius mokėjo algas 
valdininkams, kurie tik "laukė 
iš vokiečių gelžkelių vietas 
perimti." Tos ininisterijos in
žinieriai vis buvo svetimtau
čiai. Tie ponai išvažiavo į 
Vokietiją garlaivių pirkti, du 
mėnesiu užtruko ir grįžo Kau
nan be nieko. Lietuvos iždas 
tą visa apmokėjo. 

(J-ta Finansų ministerija ne
tvarkė mokesčių ir nerinko. 
J i rūpinosi tik paskolomis. 

7-ta Lietuvių Spaudos Biu
ras į 4 mėnesius sunaudojo 
milijoną 700* tūkstančių auk
sinu, o buvo visiškai bereika-
lingas. 
8-ta Užsienio ministerija bu

vo be tvarkos. Pasiuntiniai 
didelių ponų roles lošė pui
kiais mcbliajs ir daugybe sa
vo gyvenamų kambarių. 

9-ta Buvo įstaigų, kurios 
Valstvbės Kontrolieriui neno-
Bėjo duoti atskaitų, nei kal
bėti su juo apie savo darbus. 
— Kontrolierius nepasakė, ko
kios tos įstaigos. Valstybės 
Tarybos nariai ištarė viešai, 
kad tai buvo pats premjeras 
p. M. Šleževyčius. Kontrolie
rius, atsakydamas kalbėtojui 
ištarusiam tą žodį, nutyjėjo 
šį paklausimą. Kadangi kal
bėtojas buvo Tarybos vice
prezidentas, Justinas Staugai
tis, tai mes spėjame! kad ji< 
viešą įtarimą išreiškė žino
damas faktą. 

I)evvnios buvo kitados Per-
kimo galybės. Dcvvnis tik 
laktus ir mes išrinkome, kad 
skaitytojai matytų, kokią lai
mė yra tautai turėti socijalis
tų savo šalies vyriausioje 
valdžioje. • 

Devynios 'Zubricko kulkos 
p r o ' ' b r o l e l i " Š leževyč i t į l ė 
k ė . D e š i m t o s i o s K o n t r o l i e r i u s 
neminėjo, kad ji nepakirstų, 
tik prakeikti Krikščionys, 
demokratai nedavė atlaidų p. 
socijalistams, nei p. Duodžiui, 
kuris iš p. Sleževyčiaus 
kabineto gavo penkis milijo
nus auksinų. Kam jis juos 
sunaudojo tik jis viens težino. 

"Naujienos" ir Cbicagos 
"L ie tuva" Jabai nesenai ir la
bai smarkiai pyko ant "Drau
go" , už ką jis norėjo 
užtraukti žmonių atstovų kon
trolę ant tautiškai-socijalistiš-
kos ministerijos. Mes nesu
prantame tųdviejų dienraščių 
politikos, arba, tiesiau sakant, 
bijomės ją suprasti. 

Šituos liūdnus dalykus pa
tirdami nenusiminkime. Lietu
va vistiek bus neprigulmin-
ga. Šįmet esame laimingesni 
negu pernai. Pernai prieš Ka
lėdas dar tikėjome, kad toki. 
žmonės kaip p. Šleževyčius ir 
jo draugai gali vesti tėvynę. 
Šįmet jau mųs akys švieses
nės, nes 'žinome, kad tokiems 
negalima pavesti tautos rei
kalus aprūpinti. Tie ponai jau 

Lietuvių Pasportų Reikalais. 
Paskutinių dviejų mėnesių 

laiku į Lietuvių Biurą labai 
daug žmonių kreipiasi paspor
tų reikalais. Biuro vedėjas 
kreipės į įvairius lietuvių vei
kėjus tą. dalyką padėti išrišti, 
bet pasirodė viskas veltui. Tuo
met kreiptasi į Suvienytų Val
stijų Departamentą, klausiant 
kaip ir kokiu keliu lietuviai, ne
turintieji Amerikos pilietybės 
poperų, gali gauti leidimą išva
žiuoti iš Amerikos. Ant mūsų 
paklausimo gauta sekantis at
sakymas : 

DEPARTMENT OP STATE 
Division of Passport Control 

FOREIGN PERMIT OFFICE 
WASHINGTON. D. C. 

Octobcr 16, 1919 
Mr. Pranis Sivicki*, 

124 East 28th Street, 
New York City. 

\Vith reference to thc departure 
of Lithuanians from the United 
States for Lithuania, thc Depart
ment has reahed thp following deci-
sion: 

Each person of Lithuanian ori-
gin who has not obtained an Amer
ican certificate of naturalization 
should obtain a passport from a 
Kussian diplomatic or eonaular 
officer in the United States, but, in 
thc cvent hc is unable to obtain a 
Kussian passport, he iiray n ui kr an 
affidavit setting forth the placc 
and date of his birth. the plaee and 
date of his father's birth, the date 
of his ovvn immigration»to this 
country, periods of his residence 
herein, his American address and 
oceupation, thc names and places 
and dates of birth of his wifc and 
minor children who \vill aceompany 
him, a brief statement of his rea-
sons for the journcy. and a state
ment that hc is unable to obtain a 
Russian passport. To this affidavit 
should be attached a photograph of 
the applieant and cach member of* 
thc affiant's family who will 
aceompany him. A group photo
graph in vvhich fhe f pa turės of cach 
person are distinet is preferable to 
seperate photographs. 

A personai deseription of thc 
appUeant himself should be at
tached to thc affidavit, vvhich 
should thcn be submitted to thc 
nearest permit agent of this De
partment, (usually immigrant in-
spector) with \vhom a formai appli
cation for a permit to depart from 
the United States should be filed. 
lt will also be necessary for thc 
applieant to obtain a certificate of 
compliance with thc ineome tax 
law, application for Vvhich may be 
made to the colleetor of internal 
revenue of the distriet in which the 
applieant resides. 

Any further letter of inąuiry 
eonecniing this matter should be 
marked ','Attention—Foreigu Per-
mits Office, Division of Passport 
Cont ro l , " or addressed direetly 
thereto. 

I am Sir, 
Your obedient servant, 

(Signed) Edwin S. Puller, 
Chicf, Foreign Pcrmits Office/ 
Division of Passport Control. 

Lietuviškai reiškia: 
1 ' Tamsta: 

Kas liečiasi išvažiavimo lie
tuvių iš Suvienytų Valstijų į 

užbaigė savo ministravimą, o 
Lietuva dar nepražuvo. Jie 
buvo užsikėsinę palaidoti Val
stybės Tarybą. Ta Taryba 
atgijo ir juos iššlavė. 

Ne mųs pažiūrų yra pp. 
Smetona ir Zubrickas, bet juo-, 
du yra tikri tėvynės darbi
ninkai. Ne kas žin kokio mi
nistrų skaitliaus reikia Lietu-

Lietuvą, Departamentas pada
rė sekantį nusprendimą: 

Kiekvienas lietuviškos kil
mės asmuo, kuris neturi Ame
rikos pilietybės poperų, turi 
gauti pasportą nuo Kusijos 
diplomatiško arba konsulio val
dininkų Suvienytose Valstijo
se, tečiau. jei jis negali gauti 
rusiško* pa|porto, jis gali pa
duoti af'idavitą, pažymint vie
tą ir dieną savo gimimo, vietą 
ir dieną jo tėvo gimimo, dieną, 
kuomet jis atkeliavo į šią šalį, 
laiką jo gyvenimo šioje šalyje, 
savo adresą Amerikoje, savo 
užsiėmimą, vardus, vietas ir 
dienas gimimo savo moters ir 
nepilnamečių vaikų, kurie eina 
sykiu su juo, trumpą pareiški
mą savo kelionės priežasčių ir 
pareiškimą, kad jis negali gauti 
rusiško pasporto. Prie to at'ida-
vito reikia .pridėti fotografiją 
aplikanto ir kiekvieno nario ap 
likanto šeimynos, kuris su juo 
sykiu keliaus. Grupos fotogra
fija, kurioje ypatiškumai kiek
vieno asmens yra aiškus, yra 
labiau pageidaujama, negu at
skiros fotografijos. 

Ypatiškas aprašymas paties 
aplikauta turi būti pridėtas 
prie to at'idavito, kuris potam 
turi būti induotas artimiau
siam šio Departamento leidimų 
agentui, (paprastai imigrantų 
inspektoriui), kuriam formai iš 
ka aplikacija turi būti induota, 
kad gauti leidimą išvažiuoti iš 
Suvienytų Valstijų. Tap-pat 
bus rekalinga kiekvienam apli-
kantui gauti paliudijimą, kad 
jis yra išpildęs taksų nuo inei-
gų įstatymų reikauivimus.Kad 
gauti ją, j is gali kreiptis į In-
toinal Kevenue kolektorių to 
distrikto, kuriame aplikantas 
gyvena. J 

Jvairųs laiškai ir užklausimai 
tame reikale turi būti paženk
linti "Attention—Foreign Per-
mits Office, Division of Pass
port Control," arba adresuoti 
tiesiai: 

Eduin S. Puller, 
Cliief, Foreign Permits 
Office, Division oi' 

Passport Control." 
Besiteiraujant pasirodė, kad 

Rusijos konsuliai atsisako iš
duoti lietuviams pasportus. 
Tai-gi ir lieka tik at'idavito iš
pildymas. 

Čia reikia aiškiai suprasti, 
kad toks pasportas nėra lengva 
gauti, nes reikia nemaža kebe
lių pereiti. Su gavimu pasporto 
vargas dar neužsibaigia. Rei
kia dar jį užvizuoti. Besiteirau
jant pas įvairius konsulus, pa
sirodo, kad jie nėra UnKę jų vi
zuoti tol, kol lietuvių atstovas 
pirmiau jo neužvizuos. Girdė-
ties; kad Lietuvių Kkzekutyvis 
Komitetas tuo rūpinas. Užtik-
ro, kad tinkamų pasekmių dar 
nėra gavęs, tai-gi ir niekam jų 

'neskelbia. 
Mes patartume lietuviams 

laukti kol dalykai pilnai paaiš
kės ir jokiuo būdu nevažiuoti iš 
% am n tol, kol tikrai neturėsi 
pasporto, lavakortės ir paliudi
jimo nuo taksų savo rankose. 
Nemie esant ir pragyvenimas 
daug pigesnis ir nereikia. tiek 
daug vargo privargti, kaip nu
važiavus į pamarių miestą, ka
me šiais laikas net nei kamba-
rįo pragyventi nėra kur gauti. 
Be to ir atsižvelgiant į daugy
bes kitų dalykų, kiekvienas lie
tuvis turi turėti omenyje, kad 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

1 Draugo1 Kalendorius 
K A L E N D O R I Ų puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. S M E T O N O S paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų i r švenčių. 

KALENDORIAUS KAINA - - 25c 
Kas prisius ''Draugo" prenumeratą, metams, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI, t • 
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me. Juos sparemsime visomis 
jiegomis ir tokiu būdu suda
rysime tėvynės neprigulmybę. 

Pirkime Lietuvos Valstybės 
paskolos ženklus ir žiūrėkime, 
kad jie butų įduoti Valstybės 
Tarybos įgaliotiems asmenims. 

vai. Penkis šešis išmanančius 
ir dorus žmones vistiek rast-fjeį negali savo mieste, arba ar-

t imame didesniame , mieste 
gauti išvažiavimui reikalingus 
dalykus, leidimus, tai New 
Yorke, Bostone, San Fraucisco, 
Philadeipbijoje ar kur kįttū
bus daug sunkiau tai gauti. 

Pr. šivickis. 
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CAMELS pilnai užganėdins JŪSŲ page
idavimą link cigaretŲ—jie turi tokį 

H nepaprastą skonį, yra taip gaivinanti, taip 
švelnus ir prie to pilningi. Netrukus pa
žinsi j y kokybę ir tapsi CamePivi entu
ziastas ! . 

Camels yra skirtingi nuo visu kitu cigaretu kokius 
kada nors nikiai. Jie esti padaryti iš expertiškai 

sumaišytu Turkišku ir naminiu tabaku kas jiems priduoda nepaprastą švelnumą 
ir gaivingą skonį ir nuo ju burnoje nepasilieka tasai nemalonus cigaretinis 
skonis nei atsidavimas! Tasai mišinys jums genaus patiks, negu bent vienas 

tabakas, kuris paprastai rūkomas! 
• * > : 

/ 

Rūkyk Camels neaprubežuota i ! 
Jiejie jums nenusibos! Tasai mi
šinys tam užbėga kelią! 

Palygink Camels su bent kokiais 
cig arėtais pasaulyje nežiūrint j u 
kainos! 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
VVINSTON-SALEM, N. C. 

TUOJ! Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą TUOJ! 

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į met. 

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir .Arnerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančių rezoliucijų šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburglie. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5% nuoš." 

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES 
PIRKIME LIETUVOS BONUS! 

Visus pinigus nereikia dabar mesti. Dabar perkant bonų 
$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 '* 

$500.00 " . " " $50.00 $1000.00 
Sėsk-tuojaus ir išpildęs aplikacijų prisiųsk -tuojaus su reikalingu mokes

čiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei. 

f j 

J5 

yy 
" $10.00 
" $100.00 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS. 

ir su šî uo laišku prisiunčiu 

-> 
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95 Šiuomi užsirašau Lietuvos už $ 
pirmų .mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuvaf 
Mano vardas 

B
liatvė 
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Antradienis, lapkr. 2o 1919 

WORCESTER. MASS, 

Valio worcesteriečiai. 

Siuniui pranešu \\oreeste-
riečiants, kad pinigai $6,582.02, 
kas sudaro 26,305 Danijos kro
nas, surinkti per " T a g Day" 
spalio 18 d. ir per koneerta. spa
lio 19 d., jau pasiunti i Lietu
vę vardu Prezidento A. Sme
tonos. Pinigai pasiusti šitaip: 
Draftas išpirktas iš Meivliaut 
National Bank ant Privatban-
keni Kjobenhaon, Copenhagen, 
Denniark A. Smetona l 'ros. oi* 
the Litlmanian Rcjmblic, Kau 
nas, Litliuania. 

Kun. J . Čaplikas, 
" T a g Day" koin. pres. 

CICERO. ILL. 

Pranešimas Cicero draugi
joms, kliuhams ir kuopoms, kad 
susirinkimas draugijų Sąryšio 
bus šiandie, t. y. lapkričio 25 d., 
8 vai. vakare, Šv. Antano para
pijos svetainėj, 49tli Ct, ir 15-

9 tos gatvės. 
Gerbiamieji draugijų delega

tai, malonėkit visi atsilankyti i 
šį susirinkimą aptarimai svar
biu reikalu. 

Valdyba. 

ant pagrindų. Nieko indomaus 
neparodė. 

Graliai padeklemavo B. An-
drejunaitė, 7 metų mergaitė, 
eiles "Darbininko liupesėiai." 

(i i įdėjau, kad ta pati Andre
jų naitė lapkričio 25 d. Šv. An
tano parap. svetainėj atliks 
snmikos šmotelius. J $ smuikos 
mokina p. K. Bičiūnas. Garbė 
tėvams, kad iš mažens savo vai
kus pratina darbuoties Lietu
vos kabot. Svečias. 

R E I K A L A U J A 

JAUNOS MOTERIS 

TAVORU SKYRIUOSE 

ROSELAND, ILL. 

ROSELAND, ILL. 

Nedėlioję, lapkričio 1(5 d.. 
11)19 m., brolių Strumilų sve
tainėj buvo sureugtas balius 
Kalvarijos Stacijų r'an. šv. 
llož. vyrų ir moterų draugijos. 

Programo pertraukose laivo 
pavelyta Lietuvos Sargų komi
tetui pagarsinti savo organiza
cijos tikslą ir kaip Lietuvos 
Sargai organizuojasi Koselan-
de; ką ,jų organizacija reiškia. 
Tuo tarpu atsirado moteriškė, 
kuri, akis užsipylusi svaigalais, 
nesuprato ką. jis aiškino apie 
organizaciją Lietuvos Sargų ir 
įžeidė mus tautą, nes ištarė la
bai negražų žodi, kuri gėda ir 
laikrašti n rašyti. 

Tai-gi, moteriškėlė, jeigu pa
ti neperpianti tokių dalykų, pa
siklausk daugiau žinanėių ypa
tų, ką tie dalykai reiškia. 

Moteriškėlė, nežemink mus 
tautos. IMiaukšdama tokius žo
džius darai s;v<lą mums visiems. 

Narys, Ten Buvęs. 

Lapkričio 19 d., 1919 m., L. 
Vyčių 8 kuopa laikė paprastą 
susiriiikimą Visų Šventų par. 
svetainėj. Susirinkiman atsi
lankė neperdaugiausia narių. 
Nežinia delko nariai taip nesi
lanko i susirinkimus ir nesiima 
už didesnio veikimo, iki šiol ne
mažai veikta ir darbas parodė 
gražias vaisins. Bet to neužten
ka. Turime veikti daugiau, būti 
vienybėje, lankyti susirinkimus 
skaitlingiau, dalinties minti
mis. Jeigu kas kenkia, galima 
susitaikinti ir dirbti išvien. 
Mųs mergaitės vytos ypatingai 
mažai lankosi i susirinkimus ir 

• 

mažai veikia. 
Mes esame Lietuvos jauni

mas, todėl privalome darbuo
tiem jo>s naudai. Neatidėliokim 
kitan*, kartui, bet šiandie stoki
me darban. Organizuokimės, 
tas atneš mums patiems naudą, 
o lw•• iorganizuodanii darvsime 
naudą savo tėvynei Lietuvai. 

Tat neužmirškime, kad esa
me jos sunais ir dukterimis, 
nenuleiskime rankų. 

Pasidalinsiu keletu įspūdžiu 
iš šio susirinkimo. Nutarta ren-
gtiei p i k vakaro, kuris įvyks 
vasario S d., 1920 m. Vakaras* 
bus m įvairiu programų. 

Nutarta rengti diskusijas, 
kaip tai : 7 Ar Amerikoje gy-

įvenili ar Lietuvon važiuoti." 
G lies uis apkalbėjimas atidėta 
sekančiam susirinkimui. 

Tad pageidaujama, kad visi 
nariai susirinktų, nes be to bus 
dar daug svarbesniu dalyki] 
ap tar ta . Po susirinkimo bus 
žaislės. Susirinkimas bus lap
kričio J(i d., 1919 m., Visų Šven
tu parap. svetainėje. 

Valdyba. 

P R I E 
Ryšimo pakel iu 
Peržiūrėjimo tavoro 
Dėjimo Tavoro 
Sverimo parcel post užsakymu. 
ček iav imo tavoro 
Pakav imo orderiu 
Pripi ldymo orderiu, 

ir kiti darbai reikalingi mušu tavo-
ru skyriuje. 

Pastovus darbas. Gera užmokestis 
Garą proga išsi lavinimui geriems 
darbininkams. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vai. 8:00 iki 4:45 

Homan Ave. & Arthington St. 

CICERO, ILL. 

Subatoj, lapkričio 15 d. Lie
tuvos Kareiviu draugijos pa
stangomis buvo surengtas va 
karas A. J . Lautcrbaeho svetai
nėj. Programas susidėjo iš dai
nų, dekleniaeijn. ir kitu dalykė
lių. Publikos buvo pilna svetai
nė. Atidaręs vakarą, pirminin
kas, p. Pilkis, paprašė orkes-
tros, kad atgrajintų Lietuva, 
tėvynė mūsų, kaip progranur 
pažymėta. Orkestrą atsakė ne
moka ir gaidų neturi. Stebėti
na, ar ne. Paskui vakaro vedė
j a i paprašė p. K. Andrejuno, 
žinomo giedoriaus šv. Antano 
parap., padainuoti. J is savo 
tvirtu, storu balsu gražiai pa
dainavo. Pabaigoj padainavo 
dar "Pr i rodino seni žmonės." 
Ta dainelė žmonėms labai pa
tiko. 

P . K. Andrejunas turi neblo
ga balsą. Pirmiau per keletu 
metų priklausė prie Dievo Ap
vaizdos parap. choro, o dabar 
Cicero j . Pageidaujama, kad p. 
Andrejunas tankiau pasirodyti] 
vakaruose BU savo tvirtu balsn, 
kad nelaikytų paslėpęs, kaip 
dauguma daro. 

Paskui dainavo ukrainų cho
ras iŠ Chieagos. 

Monologą atliko J . Deveikis. 
J is , apMinetęs girtuyplelojos 

RACINE, WIS. 

Lapkričio J) d. L. L. S. sky
rius staįė scenoj "P i rmi Žing
sniai ." Vaidinimas pavyko. 
Lietuvos Liuosybės Sargai, ku
rie yra pasiryžę visomis pa
stangomis gelbėti tėvynę, todei 
ir ši vakarą rengė tėvynės nau
dai, nes pelną skirė L. K. K. 
Pelne, rodos, bus, nes publikos 
buvo pilnutė svetainė. 

Pert raukosi buvo deklemaci-
jų. P. Petkevičiūtė padeklema
vo "Nemunėlis," M. Petkevi
čiūtė " B e epetito." Reikia pa
žymėti, jog M. ir P. Petkevičiū
tės yra dar jaunutės, bet pilnos 
lietuviškos dvasios ir noro dar
buoties, nes, apart jų, reta ku
ri čia gimusi mergaitė taip dar
buojasi jaunimo tarpe. 

Agota Zizminskaitė padekle
mavo "Atsisveikinimas su va
sara ," "Vaikinų malda" ir 
"Atsiustą iš Lietuvos." 
OnaJmlisauškiutė " L . iv. K. 

reikšme 
Paskui L. L. Sargai padaina

vo keletą lietuviškų dainelių, 
kurios darė nemažą įspūdį. 

Ant galo sugiedojo Lietuva, 
tėvynė mūsų. 

Po programui prasidėjo šo
kiai ir tęsėsi iki vėlumai. 

Valio Lietuvos Liuosybės 
Sargai-

' J , Ak. 

J A I NOS M U l t t i l N O S 

TAVORU SKYRIUOSE 

P R I E 
Kyšimo pakeliu 
Peržiūrėjimo tavoro 
Dėj imo Tavoro 
Sverimo parcel post užsakymu. 
Čekiavimo tavoro 
Pakavimo orderiu 
Pripi ldymo orderiu, 

ir kiti darbai reikalingi mušu tavo-
ru skyriuje. 

Pastovus darbas. Gera užmokestis 
Gera proga išsi lavinimui ger iems 
darbininkams. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Vai. 8:00 iki 4:1". 

Homan Ave. & Arthington St. 

MKKtJAlTKS 

A n u i a u s 16 nu-iu. 

* A 

TAVORU S K Y R I U J E ***»..' 

I Urbti mušu družnų Sidabriniu 
Daiktu ir žaislu Skyriuose. 

i 

Pripildyti orderius ir dirbti kitus 
darbus reikal ingus prie tavoru su
dėj imo. 

Gera, proga mergai tėms kurios 
nori išmokti bizni. Geros algos pra
džiai. Pastovus darbas. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vai. S:00 iki 4:45 Subatomis iki p u t . 

Homan Ave. & Arthington St. 

JAUNI VYRAI. 

17 iki 25 Metų amžiaus. 

Pakeliai 
Rišėjai 
Sverėjiai 
Orderių Išpildylojiai 
Rrje Stoeko 
Mes turime vietų kurios g& 

rai apsimoka ir yra geros ir 
pastovies vielos. Geros algos 
pradžiai. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 
Homan & Arthington Street. 

VYRAI. 

LEIBEBIAI 
REIKALINGI 

TRUCKER1A L 
VVAREHOl'KE 

Darbas viduj, 
Vietos pastovios 
Geros algos pradžiai 
Gero proga išsilavinimui. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 
Homan & Arthington St. 

\ 

DRA.UGAS 

niiHiiiiiniiiiniiiiiiiii 
"DRAUGO" KNYGYNE 

Galite gauti. 

6 Veiksmų, 9 Paveikslų Dramą. 

"KANTRI ALENA" 
Parašė. 

P r . M. Juras. 
Kaina 35c. 

Ją galima gauti taippat ir pas Lietuvos Vyčių 5-tos kuo
pos ingaliotinį p. S. Mureiką, 1700 \Vabansia Ave., Plione 
Monroe 5191. Chicago, 111. 
2. GRAŽIŲ LAIŠKŲ — su paveikslėliais, gėlėmis ir gra

žiais linkėjimais a) i tėvus; b) į pačią ir vaikučius; c) į 
brolius; ii) į seseris; e) i gimines, Rašantiems laiškus 
į Lietuvą pajutimame j u įsigyti. Kaina vieno 10c. 

3. PAVEIKSLŲ -
a) Atminimui Pirmos Komunijos po 15c. 
b) Atminimui I urmavones po 15c. 
c) Atminimui ŠI i ubo po 25c. 
Jie yra su iur.i tikrais atspaustais žodžiais, kurių tarpe 

galima dasirašyt', kas reikia, atsižvelgiant i žmogų ir vietą. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th Street, Chicago, 111. 

[ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
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rot Vout frOMACh'S Un l i 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i viena. Parduodama 
pat v isus apt iekoriua 

Bft^-^Hft 

Vakarėlis parengtas Lietuvos Naudai 

Koncertas Privačių Mokinių 
Šv. Antano Parapijos Svetainėje. 

Kampas 15 St. ir 4!) Ct. Cicero. 
Utarninke, Lapkričio (November) 25, 1919 m. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiame nuoširdžiai atsilankyti i ši vakarėlį, HGM 

l)us labai dailus programas. Prie to dar bus keli lietuviš
ki šokiai. Rengėjas G. LIEBONAS. 

iA R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ? 

Mes jau išsiuntėm lai
ško, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pnshjs-
ti. Jeigu Tamsta dar ne-
g;irai to laiško, meklži.i-
me mums prauešti ir mes 
prisiusime. 

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONT STREET 

BOOM 616 D 
B O S T O N . : : MASS. 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mea duodame dviguba* o t i m p u 

K e t v e r i a i s ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime raunami. 

Visokie materijolai. Talkams drabu
žiai. 61ebė« Ir takutes. 

Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

Uždirbk 
$35 iki $50 

l savaitę 
Rlrpejlai ir kriaučial yra reikalan-

Jam i visuomet. Jie turi trumpas va
landas Ir lengva darna. 

Mes ga l ime Jus išmokyti šio darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specljalls skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
/ V. Kasnlcka, Ferdėtlnls 

190 N. State Str. 
K a m p . Lake Gat. 4 lubos 

R*-

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuos© Teismuos* 

Ofisas DidmiestyJ: 
«9 W. WASHENGTON STRKKT 

Kambaris «•» 
Tel. Central 6471* 

Gjeeuimas . 813 W. SSrd IM. 
TeL Tards 4881 

H' 
Dr. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

PLUNKSNOS. 

: • : • 

Paskutinis Orenčinis Balius 
PRIEŠ ADVENTĄ! 

DRAUGYSTES ŠVENTO MYKOLO ARKANI0L0 
Ketverge, Lapkričio (Nov. 27, 1919 m. 

Atlas Svet. 1436-40 Emma St. prie Milwaukee ir Noble 
PlsuTiilil i-iiin *al. IM> pictij J/^itiKa tfte. Vimliii. 

siiuinii Kviočiaml visus skaitlingai atsilankyti i vlršinineta baliij 
Kuris Ims vienas iš l inksmiausia ir gražiausiu bulių taii>K> kurie turės 
dausiąttSl <'remiu Kaus imikas (iovanus. 

Tajgi Draugui ir drauger Seni ir jauni atsilankykit j ta balių. 
Nuoširdžiai kviečia visus KOMITETAS. 

^.< 111131111111111C) 111111111 i 11111111111111111111111111111111111 i 111 • 11111111111M U11111111U1C1111M1111 J. 

Į Paklausykite Mūsų Patarimo i 
iv in'pirkiti* sau siuto ar o-
Verkoto pirma nepamato 
mušu didžiųjų sandeliu. A])-
simoka >>ntI atsargum ir a]>-
sidairyti ši sezoną, kadangi 

s galima apsivilti su kaina, 
kokybe ir padarymu, ypn-

= tingai, jei jus nepalyginsi
te pirma nusipirkimo. 

5 (ial jus žinote, kad mušu 
a Įstaiga išaugo didžiausia 

savo rūšies pietinėj dalyj 
5 aeiu savo vardui kaipo pil-
5 nai teisinga ir pasitikima, 

visame turinti pasitikėjinm 
[ .žmonių per ištisas mylias 

S aplinkui ir tuomi teisingai 
jjasididžiuoja. 

Taigi 'šitas yra tik kaipo 

priminimas nuo 

t S 

THE0D0RE WERNER 
& C0MPANY 

Tom Hoekstra 
J. J. Stonkus 

I 11140-44 Michigan Ave. 

Teodore Werner 
a 

i J3 

Roseland 

1: 

F, P. BRADGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
[ 1 0 5 W. Monroe, Oor. Clark 
' Koom 1207. Tel. Centrai 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Cyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yartls 2390 

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

K a m p . 49 Court 
Kes. 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso' Cicero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI 

Telefonas Pul iman 60 1 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS m 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michlgan Ave. 
Adynoa 8:30 lkl 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. 

Nedčl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. A ?.'«»». \v»r. 
Phone Drover H>*M 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
pjaone Prospect 8585 

Roselande: 10900 So. Michuran Ave. 
Telefonas Pallman 348 ir Puliman 3180 j 
Chicago j : 4515 So. Wood Str. 

Tik K et v er po Vakarais nuo 7 Ud 9 
Telefonas Tardo 7t3. 

I 

Telefonas Puliman 8 5 6 $ 

I Dr. P. P. ZALLYS I 
Dentistas 

§ 10657 So. Michigan, A v e n u e 
Koseland. 111. 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Markct Str. 
Pott»sville, Penna. 

Su visomis l igomis priima nuo 
N u o 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po piety 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvyg Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale niekižiu at-
sibeukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, m. 
TeL Ganai 2 1 M . 

iSm m m m*m • • • • • • • • • • • • • • » • • • » K 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonaa McKlnley 5784 

GYDO VISOKIAS LJGA8 
S457 South W e s t e m Boolevard 
Kampas W. S5-tos gatvės 

K - * - - - " - - - H 

Tel. Drovar 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto /iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą. 

13 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

l g » » » » » » • » ! • • • » • • » • ! • » « , • < » • » ; > 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLIilNOUS 
Telefonas Yards 50SS 

v - . H P ) . v : —. H IUI :i :s ^yto; 
o po yieiŲ IKI 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakaro. 

J 8 ~ — — -

J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4456 S. H E R M I T A G E A V E N U E j 

CHICAGO. 
II 

» » » » » » » » » »^»-»^g 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockvvell e909 

CHICAGO, IL1* 
» $ • - • 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

I.IBTCVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vieta 1 
v Brighton Park. 

2914 W. 43rd Street., 
Tel. McKinley 263 

Ofuuu: 17S7 W. 41th 8t.. 
(47 ir WMd gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po plotų, 6:30 iki 
8:»0 vakare Nedėliomis 9 lkl 12 rytais. 

Tel. Boulcvard 160 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

K' — * 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S149 So. Morgan Si . 
Kertė S2-ro St., Cslcago, UL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N a o 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, n a o 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki S po pis t 

Telefonas Yards «87 

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniiiiiiii i i i iuimiiiiii 

Resid. 922 So. Ashland Blv. Chtcag© 
Telefosas Haymarket 2644 

DR. A. A. ROTH, i 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

SpecUalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 23^4 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drovar 9C92 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 1 0 — i r 4. 
IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUimiiuifilitlIilUllllllll 
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D R A U G A S 
— j ~ g 

Antradienis , lapkr. 25 1913 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Antradienis, lapkr. 25 d.. 
šv . Katryna, pana. kank. 

Trečiadienis, lapkr. 26 d., 
Šv. Silvestras. Leonas. 

PADIDĖJO CHICAGOJE 
PLĖŠIKŲ VEIKIMAS. 

PRANEŠIMAS. 

Pavagiama daug automobilių. 

T J. "R. K. Am. Lalxl. Sąjungoj* 
Centro mėnesinis susirinkimas 
bos semlo.j . Lapkričio 2fi d., 
1919 m., 7:.*>0 vai. vakare, Die
vo Ap\oizdos parapijos svetai
nėje, prie l 'nion nve. ir 18-tos 
gatvė*, ( l i iea^o, TU. 

Valdyba. 

kad Mos kolonijos Ikruviams 
nereiktų važiuoti k i tur užsira
šyti. Čia j au yra susitveręs 
komitetas pardavinėjimui bo-
nų, lik lankia įgaliojimo kuris, 
tikimės, neužilgo ateis. 

Tikimės, kad tame reikale 
mušu klebonas daug pagelbės. 

J . K. E., 
L. R. K. rėm. rast. 

'®6^&&&®/&&%W^W&%&W&'&WįiW&&% 

Didėja plėšiku užpuldinė-
jimaiCbieagos gatvėse. Tam 
tikslui yra ir priežasčių. Del 
anglių pr i t rukimo kaikurios 
miesto dalys naktimis tam-
>N». nėra žiburių. Tokios vie
tos piktadar iams labai tin
kamos. J i e ten turi t ikrą pjū
tį. Tokiose vietose naktimis 
dedasi baisus daiktai . 

Naktį nuo šeštadienio į se
kmadienį, anot policijos pra
neš imų/plėš ika i su savo dar
bais atliko rekordų. J a i pra
nešta apie eilių eiles užpuoli
mų. Pavogta net 28 automobi
liai. Atlikta tiek daug piktų 
darbų, kiek Cbicagoje da r nė
ra buvę. 

PasekiViėje net paties mies
to majoro automobilius buvo 
pavogtas, 

Policijos viršininkas vidu
nakčiu buvo pažadintas iš 
miego ir pakviestas imties 
priemonių prieš piktadarių 
siautimų. 

Geriems žmonėms šiandie 
naktimis yra baisu pasirody
ti gatvėse. 

IŠ BRIGHTON, PARK. 

PAKLOTAS VIENAS PLĖ 
ŠIKAS. 

Vienas detektivas pažeistas. 

Policijai buvo pranešta, jog 
namuose po num. 12-20 Wes1 
4J> gat. yra visas plėšikų liz
das. Septyni detektivai sekma
dienio ryte apsupo namus. 

Du detektivu mėgino^ineiti 
vidun. Tuomet plėšikas Tlieo-
dore Pieeh pasirodė ta rpduryj 
su revolveriu ir šovė į detek
tivu. 

Vienas detektivas paleis
tas. Bet tuėtuojaus kitas de
tektivas paleido kulipkn į 
piktadarj ir tasai išsitiesė 
prieangyj. 

Atviko daugiau policijos. 
Namuose padary ta k ra ta ir 
suimta keli intariamieji. 

Namuose . gyveno šeimyna 
Pieeh. Nušautas buvo vyriau
sias sunūs plėšikas. Kit i jau
nesni vaikai ta ippat sekė sa
vo brolio pėdomis. 

Policija suėmė tėvą ir moti
na — Pieeh. 

J a u ir brigbtonparkieėiai 
pradėjo judi uties lig iš miego 
ir veikti tėvynės labui. 

š ta i užpraeitų subata, 15 š. 
m., bažnytinėj svetainėj buvo 
prakalbos. J a s rengė L R. 
Kryžiaus rėmėjai. Nors žmonių 
neperdau^iausia atsilankė, bet 
visi grašiai užsilaikė. Kadangi 
kalbėtojas, gerb. kun. Petrai t is , 
del tūlų priežasėitj neatsilankė, 
tai tapo pakviestas gerb. Dr. 
Rutkauskas užimti jo vietų. At
vykęs gerb. Dr. lvutkauskas pa
aiškinti priežastį, del kurių J . 
ša l iunas ir kun. Pet ra i t i s neat 
silankė, kaip buvo garsinta , ir 
pradėjo aiškinti vakaro tikslų 
ir tikslų L. IJaud. Kryžiaus rė
mėjų. Nupiešė Lietuvos var
gus, jos dabartinį padėjimų ir 
reikalą teikimo pagelbos. 

Gerb. kalbėtojas prirodė, 
kiek daug mes esame skolingi 
Lietuvai ir kaip lengvai mes 
galime šelpti ją per L. Kaud. 
Kryžiaus rėmėjus, renkant 
drabužius, pinigus pirkimui 
medikamentų, kurie taip labai 
reikalingi Lietuvoje. 

Po prakalbai buvo renkama 
aukos. 

Aukojo šokantieji : 
A. š r n p š a (Lib. bonds*ą) 

$:><>.< M) . 
A. Zylienė 

*!<>.( K). 
Po 5 dol.: 

PRANEŠIMAS AŠTONIOLI 
KIECIAMS. 

Katal ikų Vienybės 1 sky
riaus posėdis įvyks šiandien, 
25 lapkričio, vakare, 8:00 vai., 
Dievo Apveizdos parapijos 
mokyklos kambaryje. Kviečia
mi visų Draugijų atstovai ir 
taip nariai d r-jų. prigulinčių 
prie Katalikų Vienybės. 

Kurios katalikiškos drau
gijos dar nėra prisidėjusios 
prie 1 Kat . Vienybės, kviečia
mos atsiųst i savo atstovus. 

Turime daug svarbių daly
kų aptar t i , būtent : ateinantį 
Kat. Vienybės Seimą, Raudo
nojo Kryžiaus reikalus ir 
daug bėgančių reikalų. * 

M. Ziza. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Teatrališko kliubo "Lietuva" 
nariams. 

Visi nariai yra kviečiami su
sirinkti šį vakarą, lapkričio 25 
d., į fcv. Kryžiaus parap . svetai
nę Lygiai 8 vai. vakare. Bus pa
dalintos rolės " K a n t r i A lena . " 
Ir daug kitu svarbiu reikalu tu-
rėsim aptar t i . Lošimas " K a n 
trios A lenos" bus sausio 11 d., 
11)20 m. C. S. P. S. svetainėj. 
Laikas jau neilgas, taigi turi
me subrusti . Susirinkite visi 
paskirtu laiku. 

J. J. Palekas. rež.\ 

PARTOHERB 
vaistai yra del išvengimo ir ap
sigynimo nuo skausmų kaip 
tai: nugarkaulio, inkstu ir šla
pinimosi pūslės. 

PARTOHERB 
yra geriausia ir snaudingiausia 
gamtos dovana. Tai yra rinki
nys visokiu gydančiu žolių ir 
šaknų. 

PARTOHERB 

yra arbata karu geriasi rytais 
atsikėlus ir vakarais einant mie
goti. 

PARTOHERB 

turi savyje gydančias sunkas, ku
rion pereinant per šlapumą žmo
gaus veikia pravahmti ir susitip-
rinanti darbą. 

PARTOHERB | 

yra tikru ir geru. balsamu inks
tams, šlapinimosi pūslei ir šlapi
nimosi kanalui. 

Kaina vienos dėžutės vienas 
C$1.00) dolieris, šešios ležutės 
$5.00. 

PARTOSO APTIEKA 
160 Second Avenue 

New ^ork, N. Y. 
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REIKALAUJA. 

REIKALINGOS moteris i r . mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
stymo sėklų; tverus uždarbis. 

liCCMiarcl S<HNI Co., 
228 W. KinzJe SI.. Cliicagn. III. 

REIKALAUJA. 
(iš Ta u rages) 

T. Atioškicnč, 
(Stulgių par., Rast iniu aps.) , 
Y. Moelkas, B. NVnartonis. 

l*o 2 dol.: 1*. Bartkus, J . J a 
kaitis, d. Ribikauskas, F . Bar
sis, R. Andricliunas, J . Oai-
žauskas, J . Tri jonas. 

Po 1 dol.: V. Kulikauskas, K. 
Žaromskis. K. Kilkis, P. Kin
tietis, J . niažis, .1. Annonas , 
F. Visgirdas, d. Šileikis, K. Ži-
inantas, J . Atkočaitis. A. Bars
čius, A. .Jaučius, F. Alijauskas, 
J . Pampanas , J . Ridinskas, K. 
Narsut is , J . Alnomavičia, A. 
šah ' ius, .1. Saulis, S. K i bartas , 
J . Zalumskąs, P. Žaubra, D. 
Žaubra, P. Beikutis, P . Rudu
kas, A. Banis, J .K. Fnčcris . 

.Smulkių aukų $1.60. 
Viso $117.60. 
Ant rytojaus, t. v. 16 d., š. m., 

L. R. Kryžiaus rėmėjų sk. tu
rėjo susirinkimą, kuriame au
kojo M. Petrauskienė $6.00, A. 
Mankus $2.00, M. Barsčieno 
$1.00. Smulkių aukų $7.77. Vi
so $16.77. 

Tame pat susirinkime nutar
ta surengti didelį apvaikščioji-
mą "Padėkavonės Dienoj , " t. 
y. 27 d., Š. m., paminėjimui 
lietuvių, žuvusių kovoje už tė
vynę. (Jirdėjau, kad apvaikščio-
jimas bus labai iškilmingas ir 
įspūdingas, nes bus gedulingos 
pamaldos su pamokslu. Po pa
maldų bus prakalbos bažnyti
nėje svetainėje. Kalbės prof. 
kun. Pr . Bučys. Bus gražus 
programas. . Įžanga liuosa. 

Kas norės,* o;alės čia užsira
šyti ir Lietuvos paskolos bo-
nų. dal ium bus pirkt i už pini
gus, už L. Bond 'sus arba pa
imti ant išmokesčio. Tada dar 
pinigų nereikės mokėti, nei 
bondsų duoti. Vien tik užsi ra : 

šys kiek kas pasižada pa-
PIRKITE KARĖS TAUPY- skolinti pinigų Lietuvos val-
MO ŽENKLELIUS jW.S.S.). džiai. 'Ta i flaroma bus . dėlto, 

VAIKAI 

16 metų amžiaus. 

MIRĖ NUO DENATURUO 
TO ALKOHOLIO. 

Pavieto ligoninėj mirė bu-
vrs saįįunininkas Ignatz Si-
ventv, 7^8 metu. 4049 So. Ke-
dzie ave. 

Siventy .namuose pasidarė 
degtinės iš nudažyto vandens, 
įmaišę^ cukraus ir denatūruo
to alkobolio. Tų svaigalų, sa
koma, jis išgėręs pusę galiono. 

PRAŽUVO BANKININKAS. 

Bankai trūksta apie $200,000. 

Standard Trust & Saving< 
banlįa aną dieną pasigedo savo 
viceprezidento James M. ^li-
les. Su juo pražuvo ir apie 
$200,000. 

Pasakojama, jog Milės e*}Įs 
mieste ir laukiamas jo pasida
vimas policijai. 

Pasiuntiniu Darbai 
Pripildyti orderius 
Surišti Pakelius. 
Geros pastovios vietos kuri

os apsimoka g^rai. Pradžiai 
sre:'os ai uos. 

SEARS ROEBUCK & CO., 
Vai. S:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 
Homan Av. & Arthington Str. 

M I ; U < U N O S 
Trio fabr iko d;u-Ix>; $14 j pfcValtf 

. inokinur>ties. 
N u o Atukiu—$17 iki $20 

AMKKK AN I N S l X . \T i : i> 
W!RK i MHLK CO., 
1>."U W(M, 21 si s t r r e t 
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| Geriausia Sekasi ( 
Į Liet. Amer. Pramones Bendrovei f 
j Dėlto kad ^ j 
f TEISINGAI SUMANIAI IR GABIAI YRA VEDAMA j 

Į I 
§ • x Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi: | 
= 1) Šioje Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik i kelis Ę 
= mėnesius laiko. 4 • į 

| 2) Šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį' jau net keliose šakose = 
r ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo: E 

= a) Konstrukcijos (s ta tymo), s 
2 b) Expovto ii- Hr-porto (invežimo ir išvežimo prekių Lietu- S 
| vą ir iš) , | 
= c) Industri jos ( išdirbystės), taipgi E 
E d) biurą siuntimo pinigų, laivakorčių agentūras etc. E 

E 3) Šios 'Bendrovės investytas tur tas jau siekė keletą šimtų tuk- B 
E stančių dolierių. ' g 

s 4) Šios Bendrovės šėrai geriausią turi* verte, nes pinigai sau- s 
E giausiai yra įvertinti i turtą, kurio vertė yra pakilus jau ant 50% . = 
5 ])rocento, reiškia, apvertus dabar Bendrovės tur tą į pinigus, ' gaiu- į 
= nan a tiek pelno. Užtai ant t iekvpat ii* šėrai jau yra vertesni. E 

= 5) šioji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes į pusę metų po | 
= susiorganizarimui jau išgali mokėti šėrininkams, nuo pelno iš a- E 
E pyvartos, net (8%) aštuntą procentą dividendo. | 

E 0) Šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia pa- 5 
E tarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužių ir maisto sa- * 1 
\ vienišiems j Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su primokėjimn E 
= persiuntimo lėšų. . • = 

= 7) Šios Bendrovės darbą užgiri* L ie tuvos-Prez iden tą? , nes § 
= jo prisiųstas laiškns šios Bendrovės eksporto skyriaus vedėjui, kuris = 
E čia tilpsta, duoda suprasti , kacl Lietuvoje pagelba y ra reikalinga, E 
: nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama laivas su maistu ir drabužiais, dė- E 
: • kuoja Amerikos"Lietuviams už užuojautą. Štai to laiško tur inys : Ę 

= "Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Rugp. > 13 i 
: d., 1919 m., kad Lietuva susilauks iš Amerikos Lietu- | 
: vių lapkričio mėn. laivp su valgiais ir drabužiais, pra- E 
E sau širdingai padėkuoti Amerikos Lietuviams už jų E 
E užuojautą ir pagalbą gimtajam kraštui. E 
I » ~* 
\ Didžiai Tamsta gerbiąs • . S 

i (Pasirašo) A. SMETONA, 
: Lietuvos Valstybės Prezidentas. 

' M " i 

. REIKALINGI—valkai 16 ir suvirs 
dirbti prie dentistų int t rumcntg. 

ra i to t i Dt-ntal ('o.. 
4824-2« WČ. 25 th St., Ck*oro. U}. 

. ^ _ 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

VARGONININKUI 
Gera vieta. Atsišaukite tuo-

jaus pas 
Kun. K. Vasiliauską 

12 Casimir St. Westfield Mass. 

Paieškau gero lietuviško piekoraus 
j pusininkus, reikia mokėti kepti ru
gine plikita duona ir balta ir keiksus. 
Reikia turėti $700.00r Labai gera 
proga ftes apielinkej nėrcS lietuvišku, 
kepyklų. Atsišaukite tuojaus. 

V. Gaižauskas, 
264 Cardoni Ave. , Detroit, Mich. 

PARSIDUODA 
Parsiduoda buierne 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. Kedzlo Ave. 

Telefonas Prospect 8277. 

Patarimas Dykai!! 

DR. LIEBREGHT 
Specialistas akių, ausiu, 

nosies ir gerkles. 
Gydo nervų ir kraujo lygas nau 
jausiomis metodomis. 
35 S. Dearborn ir Monroe 

Gatvių 
K a m baris 210 

Valand. 9 Iki 6 Nedėliomis 10-12 

A. f A. 
Juoz. Baltikauskis 

Mirė 22 d. lapkričio 1919 
m. 43 metų amžiaus. 

Velionės paėjo iš Kau
no Gubern. Pajūrio pa
rap. Keberkščių sodos. 
Amerike išgyveno 15 me
tų prigulėjo prie Drstės 
Šv. Jurgio ir laimės dan
giškos. Buvo skaitytojas 
"Draugo" ''Darbininko" 
ir "Saulės." 

Laidotuves atsibus lap 
k r p o 25, 1919. iš šv. 
Kryžiaus bažnyčios 9 vai. 
į šv . Kaaimiero kapynės. 

Velionio kūnas randasi 
pas broli Kazimiera po 
num. 1815 W. 45 Str. 

Visi gimines ir pažįsta
mi yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse. 

Su nuliūdime liekames 
Brolis Kazimieras ir 
Broliene Amelija 

Baltikauskai. 

Nors šios Bendrovės serai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 
ir buvo manoma nuo 1 d. iapkrieio, 1919 m., tokia ka ina pardavinėti , 
bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norinčių prigulėti , tik 
negTtlinčiii dabar užsimokėti, todėl paskiausiame Direktorių susi rin
kim- bu nntar t ua* trumpą laiką pardavinėt i sena kaina. Tokiu 
būdu duoti progą visiems norintiems tapt i šėrininkais už pigią kainą. 
Vienok patar iama pasiskubinti, nes užsirašymai plaukia šimtais kas 
dieną ir neilgai t rukus netiktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus, 
bet gali prisieiti, kad ir už jokius pinigus šėrų negalėsi gauti , nes 
bus visi jau išparduoti . 

Todėl nelauk, užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po $10.00 
šėrą. žinok, kad t a i yra viena iš geriausių lietuvių Bendrovių, da 
ranti didžiausį ir pasekmingiausį biznį. \Neužmiršk pasakyti apie t a i 
savo d raugams ir, siųsdamas pinigus, įsitėmyk gerai jos adresą: 

Į Lithuanian American Tradfag Co. Į 
1 112 N. Greene Street Baltimore, Md. I 
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REIKALAUJA. 

REIKALINGI — liETBERIAI. 
Pastovus darbas; gera užmokestis. 

T H E STREETS CO., 
W. 48th & S. Morgan Strs. 

REIKALINGI ~ KARIU 
KARPEN.DERIAI. 

l W b a s nuo štukio prietaisymo 
freight kariu. 

T H E STREETS CO., 
W. 48th & S. Morgan Strs. 

REIKALINGI: Leibėriai del Che
miško darbo prie" ISdirbimo Char-
coal, acetate of lime. Keystone 
Wood Products Company First 
Nat'I. Bank Bldg. Olean, N. Y. 

PAIEŠKO 

Paieškau Jono Pociaus 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, 
8202 Auburn Ave. 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 

(ĮAM1 1. eokiy RinKinys stygų orkeatrei, 11 
knygučių. 

2. šokių Rinkinys No. 2 stygų orkestrai 
_ 10 knygučių. 

3. Trimitas, šokių Rinkinys pučiamai or
kestrai, 10 knygučių. 

4. šokių Rinkinys, Pianui. Jame yra 18 
lietuvišku šokių. 

Čia yra įvairiausių lietuviškų šokių, maršų,. himnų, suktiniu, overturų ir t.t. Pia
no knygutės po $1.00. Kitų instrumentu po 50e. Visai orkestrai tiktai $4.00. 
I Fantasia, smuikui solo, su pritarimu Piano 75c 
b. Penkios dainos. Pritaikytos mokyklų chorams • 500. 
7. šešios giesmes lotynų kalboj maišytam chorui . . . . 1 35c. 

Parduodam gaidas. Pianus, grojamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen
tus. Viską kas yia muzykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. « 
10308 Michig£n, Ave., Chicago. 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

ir gvarantuoja 
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

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




