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Anglekasių Atstovai 
Apleido Konferenciją 

. C 

Vyriausybe nesutaikė jų 
su operatoriais 

. * 

ANGLEKASIŲ ATSTOVAI [torius po kabineto susirinkimo APLEIDŽIA WASK 
INGTONA. 

Baigiasi anglys; streikas 
tęsiasi. 

Washington, lapkr. 28.—Va
kar po pietų anglekasių su 
operatoriai^ taryl>os galų-gale' 
pertraukta po ilgų diskusiją. 
Angle\.„.ių atstovai atsisakė 
ilgiau tarties, kuomet kuro ad
ministratorius Garfield angle-
kasiams pasiųlė tik 14 nuoš. 
daugiau užmokesties. 

Anglekasių atstovai pasakė 
daug karčių žodžiu kaip ope
ratoriams, taip Garfieldui, 
kurs pasiūlė tiesiog juokingą 
nuošimti, ypač ]>o to, kuomet 
Darbo sekretorius U'ilsona-
buv,, pasiūlęs 31 nuoš. (31.66) 
daugiau užmokesties. 

Veikiant vsis ani?!e!:asiu oi-
ganizacijos prezidentas Le\vi< 

pareiškė, 

pasiųlė 14 nuoš. Suprantama, 
[operatoriai sutiko, bet angle
kasiai, atsisakė ir klausyti apie 
tai. 

Savo keliu, buvęs pinigyno 
sekretorius MeAdoo faktais 
prirodo, jog operatoriai iš ka
syklų ima tokį didelį pelną, 
kad jie be nuosavos skriaudos 
galėtų net padvigubinti užmo
kesti anglekasiams podraug 
nepakeliant anglims kainos. 

KARĖS TEISMAS PALIUO-
SAVO KUNIGĄ. 

- — ~ — - ^ — — — • i 

Londonas, lapkr. 29. — An
glijos karės teisme buvo tei
siamas Australijos armijos 
kapelionas, kun.Thomas J. CP-
Donnell. Kunigas buvo kalti
namas, jog jis nesenai airių 
susirinkimuose Airijoj kal
bėdamas neva išdavingai iš
sireiškęs apie Anglijos vyriau
sybę ir patį karalių. 

Katalikų priešininkai būti
nai norėjo, kad kun. O' Don-
nell kadi* nekaltai butų nu
baustas. 

Teeiaus už savo armijos ka
pelioną rjįįĮfti stojo Australi
jos vy r iM^bė . Pasekmėje 
karė s teismas paliuosavo ku
nigą. Paskelbė, jog jis nekal
tas intariamuose apkaltini
muose. 

NUGALABINTAS MEKSI
KOS GENEROLAS 

ANGELES. 

ANGLEKASIAMS PASIŪ
LYTA 14 NUOŠ. DAU
GIAU UŽMOKESČIO. 

Apie tai nenorima nei 
klausyti. 

Washington, lapkr. 27.— Va-
I a r anidekasių atstovų ir ope 
i.;toriu susirinkiman y.tėjo ku
ro administratorius. J is atėjo 
mojaus po kabineto posėdžio, 

pabaigoje pareiškė, kad jei j AtsineSO- visus pienus, sulig 
tarp augštesmų.jų valdininkų k u r i u v v l . i a i l s v W , m a n o s l l1a i_ 
nėra susiklausymo, tad never- į i n t j a n i r l o k a s i u s s n darbda-
ta ilgiau tarties. 

Didžiuma anglekasių atsto
vų jau apleido Wasbingtoną. 
Kai-kurie visgi dar pasiliko 
palaukti, ką toliaus pradės vy
riausybė. 

Gal užims kasyklas. 

Taip įvykus, darbininkai 
dar labjaus atsisako eiti dar
ban. Taij> daryti šiandie jie tu
ri priežasčių. 

Atrodo, vyriausybė bus pri
versta užimti kasyklas ir leisti 
kam patinka streikuoti, gi 
kam ne, dirbti. Bet, sakoma. 
tuomet darbininkai dar stip
riau snsiryš vienybės ryšiais 
ir kasyklos stovės tuščios. Už
ėmimas kasvklu tik tuomet 
butų pasekmingas, jei darbi-j 
ninkams butų gvarantuotas 
Darbo sekretoriaus pasiūlymas 
—?>\ nuoš. daugiau uždarbio. 

Tikras galvosūkis. 

Anglekasiai šiandie atsisa
ko dirbti vientik todėl, kad jie, 

jieKasius su ( 
via i s. 

Vjeni ir kiti susirinkime lu-
keriavo, kokias naujienas pa
sakys kuro administratorius, 
kuris juk turi teisę angleka
siams užmokestį nustatyti. 

Paskaitė T)r. Garfield savo 
pranešimą. Jis pažymėjo, jog 
šiandie anglekasiai vra kur-
kas geriau apmokami, kaip 
kitų darbo šalių darbininkai. 
Kadangi vyriausybė stipriai 
stovi už tai, idant publikai 
anglys nebūtų pabrangintos ir 
podraug anglekasiai patenkin
ti, jis anglekasiams padidina 
didesnę 14 nuoš. užmokesti. 

Ant galo pareiškė, jog jis už
mokestį padidina nepriversti-
nai, bet tik pasinio. 

Pakelta trukšmas. 

Pabaigus 

žymus militarinis genijus su
šaudytas Oarranzos kareivių. 

SENATAS PASIDARBUOS 
. TAIKOS REIKALE. 

Wshington, lapkr. 21). — [ 
paklausima, kokius prieš save 
svarbiausius uždavinius turi 
atlikti senatas, susirinkęs se
sijom senatorius Borab, re-
pnblikonas, atsako. 

Senatorius sako, jog sena
tas pirmiausia atkreips domą 
i Amerikos žmonių reikalavi-
mus. Gi tie reikalavimai yra: 
proklemuoti taiką, patvarkyti 
suirusią transportacijos siste
mą, suvaržyti visokios rųšies 
prol'iterininkus ir pagaliau* 
atšaukti amerikonišką kariuo
menę iš Rusijos. 

EI Paso, Tex., lapkr. 28. — 
Gen. Felipe Angeles, Meksi
kos revoliucionierių vadas, 
žinomas plačiam pasaulyj im"-
1 it arinis genijus, Carranzos ka
reivių sušaudytas lapkričio 2o 
diena mieste Cbibuabua Citv, 
anot apturėtų čia žinių. 

Karės teismo jis atrastas 
kaltas pakilime prieš Meksi
kos' vyriausvbe. Teisė ji ketu-
ri generolai. 

(ienerolą Angeles galėjo iš
gelbėti nuo nugalabinimo da
bartinis Meksikos prezidentas 
Carranza. Bet jis to nepadarė. 
Nes Angeles buvo jo politikos 
priešininkas. 

Gen. Angeles buvo suimtas 

PABALTIJA PADARYS 
TAIKĄ SU BOLŠE

VIKAIS. 

Taip tvirtina skandinavai ir 
kiti. 

Stockholmas, lapkr. 28 (Ra
šo angį. laikraščių korespon
dentas). — Kaip Švedijoj, taip 
Danijoj tikima ir neatmaino
mai tvirtinama, jog Pabaltijo 
i kelis mėnesius su rusu bol-
ševikais ne tik susitaikins, 
bet dar užmegs ir artimiau
sius ryšius. 

Pabalti jos viešpatijoms 
duos progos taip • padaryti, 
kuomet Maskvoje bus įsteig
ta nauja socijalistų valdžia, 
labjaus moderniškesnė, toli
ma nuo tų visų baisenybių ir 
teroro, su kuo bolševikai vi
suomet buvo labai stipriai su-
sirisę. 

Kad Maskvos valdžioje i-
vyks atmainos, tas senai nu
jaučiama. Bolševikai tiek arti Pairai su keliais savo pa-

gelbininkais ir kuoveikiausldaug nusikamavo, kad karės 
pristatytas į Cbibuabua. įvedimas jiems nusipriklino. 

J is buvo atžymėtas pranou- &et karių jie nekuomet nega-

Pertraukta Kare Lietu-I 
vių su Vokiečiais 

Vokiečiai ginklus ir medžiagą) 
paveda Lietuviams 

zų vyriausybės Garbes Legi-
jono kryžiumi. Kituomet buvo 
Meksikos militarinio instituto 
direktorius. 

ITALIJA PAŽADA SŪ 
TVARKYTI D'AN-

NUNZIO. 

čia ir anglekasių streiką. Anot 
jo, šiandie buvęs pinigyno se
kretorius MeAdoo skelbia, jog 
anglekasykių kompanijos ka
rės metu darė milžinišką pel
ną už anglis. Bet taip daryti 
tiems didikams leido pati vy
riausybė, kurios nariu buvo ir 
MeAdoo. 

Jugoslavija kreipiasi taikos 
konferencijon. 

Basle, lapkr. 28.—Gauta ži-
Senatorius, be kitko, palic-^nių, jog Italijos vyriausybė 

pranešusi Jugoslavijai, kad ji 
sutvarkysianti lakūną d'An-
nunzio ir neleisianti jam to
liaus šeimininkauti Adriatikos 
jūrių pakraščiais. 

Italijos vyriausybė sakosi, 
jog Dalmatijos klausimas bus 
rišamas sulig taikos konferen
cijos norų. D'Annunzio bus 
sulaikytas nuo miesto Spalato. 

KARALIUS EISIĄS PAR-
LAMENTAN. 

skaityti jam tą 
pranešimą, susirinkime, angle
kasių atstovai pakėlė tiesiog 
trukšmą. Veikiantysis prezi-
dentas Levris pašiepė tą pa-

kaip sakosi, mažai gauna už- siūlymą ir pasakė, jog darbi-
mokėti už darbą. Užmokesčio ninkai nekuomet nesutiksią 
reikale tad ir tarybos buvo ve
damos. Anglekasiai jau buvo 
atsisakę nu0 kitų reikalavimų 

Le\vis paklausė kuro admi
nistratoriaus, kaipgi busią su 
Darbo sekretoriaus Wilsono 

Rymas, lapkr. 29. — Atei
nantį pirmadienį atidaromas 
Italijos parlamentas. Kara
lius, sakoma, busiąs prie ati
darymo, nežiūrint socijalistų 
grasinimų. 

Nes administratorius turi tei
sių nustatyti užmokestis. 

Neprivers dirbti. 

Visi anglekasių atstovai 
vienbalsiai išreiškė nepasiten
kinimą. Jie pasakė, jog darbi
ninkai to juokingo pasiųlymo 
ne tik nepriims, bet ir dirbti 
neis. Ir niekas jų negali pri
versti dirbti. 

I)r. Garfield pareiškė, jog 

n tik vieno uždarbio klausi- pasiūlymu. Tasai pirmiau bu- vyriausybė nei neturi noro pri 

Paryžius, lapkr. 28.—Jugo
slavijos atstovybė taikos kon
ferencijoje augšciausiųjai tai
kos konferencijos tarybai in-
davė notą, kurioje atkreipia 
domą į pakeliamas suirutes 
Adriatikos jūrių pakraščiais. 

Jugoslavijos atstovybė tvir
tina, kad jįei t e n stovis nepa
gerėsiąs, tuomet Jugoslavija 
pradėsianti militarinius žy
gius. 

NORI, KAD AMERIKA 
ŠELPTŲ AUSTRIJĄ. 

mas bnvj aptariamas. 
Prasidėjus taryboms, opera

toriai pasiųlė 15 nuoš. dau
giau. Anglekasiai nesutiko ir 
pareikalavo 40 nuoš. 

Paskui operatoriai pasiųlė 
21 nuoš. Anglekasiai ir su tuo 
nesutiko. 

P o ' š i t o Darbo sekretorius 
AVilsonas pasiųlė 31 nuoš. An-

vo pasiūlęs 31 nuož. 
Dr. Garfield atsakė, jog sek

retorius Wilsonas mėgino at
likti arbitro darbą. Žinoma, 
jis veikė vyriausybes vardu. 
Bet 31 nuošimtį daugiau už
mokesti es pasiųlė sulig nuosa
vi os pažiūros. I r jei tuomet 
butų buvę susitaikinta, butų 
buvę tiek to. Visgi vyriausybė 

glekasiai sutiko, bet operato- butų žiūrėjusi, kad publika 
riai pasipriešino. Sakė, jog'(visuomenė) nebūtų skriau* 
jiems negalima tiek mokėti ne-klžiama 
padidinant anglims kainos. 

Pa paliaus kuro administra-
Kuro administratoriaus pa

sini vmas kur-kas svarbesnis. 

versti darbininkus dirbti. Bet 
ta pati vyriausybė visuomet 
duos pilnį apsauga tiems, kat
rie nori dirbti. 

Operatoriai, matyt širdyje 
džiaugiasi. Bet išviršutiniai 
jie taippat parodė kiek nepasi
tenkinimo. Sakė, jie pagalvo
sią, ar jiems bus galima mokė
ti daugiau darbininkams nepa
didinant anglims kainos. 

Taip be nieko ir pasibaigė 
susirinkimas. 

Rytoj įvyks dar vienas susi
rinkimas. 

Londonas, lapkr. 29. — An
glijos premjera^ Lloyd Geor
ge parlamente pranešė, jog 
anglai Austriją jau gana šel
pę. Tad dabar yra reikalas, 
kad tą šalį šelptų Amerika. 

' y 
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LIŪDNA NAUJIENA. 

Gavome neoficijalį praneši
mą̂  kad daugiau nebegalima 
persiųsti pinigų į Lietuvą. Jei 
kurie agentai ir apsima tą pa
daryti, tai jų apsėmimas yra 
nesuprantamas. Tikimės, kad 
šitas uždraudimas yra trum
pam laikui. 
lllllllllllllllllllllttilUlUIIIIIIIIIIHIHIIIIIII 

kte pertraukti, jei savo val
džioje neįves reformų, jei jon 
neįsileis socijalistų menševikų. 

Tad šiandie vis dažniau ir 
kalbama, kad Leninas sušau
ksiąs nacijonalį susirinkimą, 
kad susirinkiniaji liuosai bus 
renkami visokių pažiūrų at
stovai ir tt. 

Svarbu prekybos reikalai. 
-

Teko man pasi kalbėt i su 
vienu apšviesta suomiu, iške
liaujančiu Amerikon. Jis pa
žymėjo, jog Pabaltijos vieš
patijos i r kitos parubežinės 
viešpatijos negali kariauti su 
bolševikiška Rusija. Ir tai tuo 
žvilgsniu, jog ateityje toms 
visoms mažoms viešpatijoms 
prisieis vesti prekybų su Ru
sija. Pabaltijos gražesnėji ir 
laimingesnėji ateitis prigu
lės svarbiausia nuo gerųjų jų 
santikių su Rusija. 

Ir kuomet, sako, Pabaltijos 
viešpatijos pasieks krizį, ty. 
kuomet stos tarybosna su bol
ševikais, tuomet praras 
jos talkininkų pagelbą. Ir 
štai tuomet joms neliks dau
giau nieko, kaip tik susiar
tinti .su Rusija ir iš ten gauti 
reikalingos paramos. 
Nenori kariauti su bolševikais 

Man teko kalbėties su ang
lų karės laivyno oficierais. 

[Šitie tvirtina, jog anglų ka
rės laivų vyrai taippat be jo
kio noro ir gyvumo veikia 
prieš bolševikus. 

Jie sako, jog prieš nepa
kenčiam^ bolševikų idėją rei
kia kariauti. Bet kaipo prieš 
žmones — verčiau gražumu 
susitaikinti ir liauties lieti 
kraują. Taip tvirtina dauge
lis. 

Netolimoj ateityj, kaip pra-
matoma, buvusios Rusijos 
naujose viešpatijose pražydės 
nauja tvarka, naujas gyveni
mas. Kiekviena tauta liuosai 
kvėpuog savo šalies oru ir lai
mingai vystysis. 

COPKNHAGEN, lapkr. 28.—Talkininkų komisija Pabal-
tijoje sustabdė militarinį veikimą lietuvių su vok iečiai s^ru* 
sais. Vieniems ir kitiems įsakyta pasitraukti i demarkacijos'] 
linijas, nustatytas spalių 80 d. 

Taip bent pranešama iš Kauno. 
Anot žinių, lietuviai sutikę pertraukti veikimą prieš vdj 

kiečius-rusus tik su sąlyga, jei tie lietuviams paves visus savoj 
ginklus ir visą karės medžiagą, kokią turi Lietuvoje. 

Vokiečiai-rusai sutik0 išpildyti lietuvių reikalavimą.-
Vokiečių-rusų pasitraukimas į paskirtą liniją bus prižiūri-] 

ma* pačių lietuvių. Lietuviai gvarantuoja neatakuoti savo 
priešininko ir liuosai jį praleisti Vokietijon. 

(Telegrama neaiški. Jei vokiečiai-rusai sutiko ginklus iri 
viską pa vesti lietuviams, matyt, lietuviai juos nugalėjo, r ia 
aiškus didelis lietuvių laimėjimas). 

/ NEVYKSTA VEIKIMAS RUSŲ GENEROLAMS. 
LONDONAS, lapkr. 28.—Bolševikai iš Maskvos praneša, 

jog jų kariuomenė Volgos fronte varosi pirmyn. Gen. Deni-
kino spėkos visur stumiamos ittgal ir krinta miestai paskui 
miestus. Nedaug netaisytų tenka paimti. 

Bolševikai taippat inėję Ukrainon. 
Omsko fronte bolševikų kariuomenė pasivariusi už lOff 

mylių rytuose nuo Omsko ir pasiekusi ežerą Cbam. 
Admirolas Kolčakas su savo kariuomene traukiasi vis to

linus į rytinę Siberiją. 

REIKALAUJA PERTRAUKTI BLOKADĄ. 

COPENHAGEN, lapkr. 28.—Čia rusų bolševikų atstovas 
Litvinov veda tarybas su Anglijos atstovu O'G rady reikale; 
susimainvmo nelaisviu. 

• » • 

Litvinov pirm visako tarybose pareikalavo, kad Anglija 
pertrauktų blokuoti Rusiją. 

Spėjama, jog Litvinov prie progos prisiminsiąs ir apie 
taiką. Bet O'Grady neįgaliotas ne tik tarties, bet ir kalbėties 
taikos klausime. 

Meksikos Parubežiais Su
traukiama Kariuomene 

KABINETAS TARIASI 
MEKSIKOS KLAU

SIME. 

MEKSIKA ATSISAKO PIL
DYTI S. V. REIKALAVIMĄ. 

Nelengva pasakyti, kas bus 
toliaus. 

Washington, lapkr. 28.—Su
lig oficijalių žinių, karė s me
tu S. Valstijų armijoje už sun
kius prasižengimus nugalabin
ta 35 kareiviai. Iš jų 10 Euro
poje, gi 25 Amerikoje. 

Nepaliuosuoja konsuliaro 
agento Jenkinso. 

\ — 
Mexico City, lapkr. 28. 

Washington, lapkr. 28.—Vy- Meksikos užsienių reikalų 
riausybė gavo Carranzos atsa- pasekretorius Ifilario Medina", 
kymą. Carranza atsisako niai- • pranešė, jog suareštavimas S. 
šyties i suareštavimą Meksiko-j V. konsuliaro agento Jenkinso 
je Jenkinso. Vadinasi, Meksi- nėra priešinga jokiems tarp-

i 

kos prezidentas atsisako pa- tautiniams įstatymams i r Suv. 
liuosuoti S. V. konsuliarį Valstijos. neprivalo remtiea 
agentą. tais įstatymais. 

Carranzos atsakymas nepa-į Pasekretorius nieko nepr 
skelbtas viešai. Gal tas bus pa- minė'apie tai, kad Carranza 
daryta po kabineto susirinki- neatsako į S. Valstijų vyriau-
mo. Nes šiandie kabinetas ir.sybės notą. Tik pareiškė, jog 
vėl tariasi klausime, kas to- Jenkins gali but paliuosuotas 
liaus pradėti su Meksika. pampinus reikalingą paranką^ 

Tuo tarpu vyriausybė į Į Bet ligšiol parankos neduoda-
Meksikos parubežius sutrau- įma. Pagaliaus Meksikos fede-
kia kariuomenę. r a l ė vyriausybė negali maišy- j 

Niekas negali pasakyti, kas ties į atskiriu valstijų reikalus, 
gali įvykti artimiausioųiis die-' Jenkins suareštuotas Puebla i 
nomis/ Nes Carranza tiesiog valstijoje ir tas reikalas, sako,( 
provokuoja Dėdę Šamą. - .šiandie esąs tos valstijos tei-

|Smų rankosna. 
Rymas, lapkr. 28. — Italijos | 

karaliu s žada aplankyti Suv. | iiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiililiiilllllliiiliiilIllllilt 
Valstijas ateinantį pavasarį. Iš PIRKITE KARĖS TAUPY-
Suv. Valstijų jis keliausiąs į M 0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
Pietinę Ameriką. ' iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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Perei tame savo straipsnyje, 
kuris tilpo ' ' D r a u g e , " paro
džiau, kad Federacijos dabar
tinė konstitucija y r a nevyku
si — ji net inka. Tai mano as
meninė pažvalga. Gali pykt i , 
gali-ne t ie veikėjai, kur ie ją 
sustatė, užgyrė i r dabar liepia 
katal ikiškajai visuomenei pil
dyti . P r ie tobulumo einame 
visi per klaidas. Gabiausi, 
prakilniausi žmonės nėra liuo-
si nuo klaidų. 

Kas re ikia daryt i , kad su
silauktume mūsų Federacijai 
Konstitucijos, kur i butų im-

talikų Amerikoje bendram, 
demokrat iškam krikšeioniškai-

parodžiuu, kad ji netinka, nes 
pilna klaidų ir neaiškumų. Už
ta t aš meldžiu ir kalbėti apie 
patį principą, o ne apie mano 
valios blogumą, jos destrukti-
viškumą. Aš tikiu aksiomai: 
t ik an t tvir to, konkretinio pa
mato gali stovėti didelis rū
mas. Ki ta ip ankščiau ar vė
liau tas rūmas grius. 

Aš niekad nebūčiau rašęs 
tos kritikos, nors ir didžiau
sias, savo sprendimu, klaidas 
joje bučiau matęs, jei konsti
tucija butų buvusi tveriama 
sulyg tam tikrų normų arba 

pulsu suvienijimui lietuvių ka( taisykl ių , kurios y ra pri imta 
vartot i bet kokią nors orga
nizaciją demokratiškais pa-

patriotiškosios kultūros dar- matais tveriant . Vieno balsas 
Imi l Atsakymas į tą klau- j turi nusileisti didžiumos bal
simą priguli nuo Federacijos sui. 
dabartinių vadų pažvalgų: je i . Kad nors konstitucijos pro-
jie sprendžia, kad jų pirmieji jektas butų buvęs bent spau-
žingsniai yra neklaidingi, kad (}oj patalpintas visuomenės 
konstitucija ir kiti Federaci- z į n į a į i r apsvarstymui. J u k 
j o s dalykai yra tvarkoje, tai, tai butų buvę labai svarbu: 
žinoma, visokios krit ikos ir visuomenė butų apkainavusi 

Konstrukty ve ir De-
struktyvė Kritika. 

i 

Con>tmere lotvniškai reiš-
kia statyti , destruere reiškia 
griauti . Krit ika pagerinanti 
koki nors daigtą vadinasi 
konstruktyvė, o ta, kuri tesi
rūpina tik griauti vadinasi 
destruktyvė. 

Gerbiamasis kun. Lapelis 
jau kelintą straipsnį rašo a-
pie Federaciją, parodydamas kuri 
jos silpnybes, kurios yra, 
ba tik išrodo jam kad 
Nors^ " D r a u g ą ' redaguoja 
Federacijos vice-pirmininkas, 
nors kun. Lapelis tvirt ina. 

visuomenės vienučių atsiliepi- i m u s ų veikėjų norą eiti ka r tu 
mai neatneš naudos: viskas s u j ^ j a siekime prie bendrų 
pasiliks " p o senove i" sulyg idealų... Bet kada konstituci-
kaip kuriu asmenų politiškųjų I Ją gauname netikėtai kaž kie-
sprendimų... Tada yra pavo
jus . Amerikos lietuvių katali
kų visuomenės suskilimo į dvi 
par t i j i : į 'konservativiškąją, 
kuri ** neieško tobulybės ant 
žemės' '*) ir progresi viską ją, 
kuri ieško pilno demokratiš
kumo ir tobulybės. Principe 
tas musų visuomenės pasidali
nimas jau yra, t i k t i s neorga
nizuotas. Duok Dieve, kad ji> 
ir nebūtu organizuotas. Kata
likams vienybės reikia laiky
tis, o ne skaldytis. Federaci
ja privalo būti ta organizacija, 

visus 

ar-
Į 

v ra. 

jungtų bendran 
rvšin, hroiybėn. 

Dabartiniai Federacijos 
dai privalo 

va-
atsiminti . kad 

sui. kurį išdrįsau pakelti 
pandoje, pri taria būriai kle

ba 

kad Federacijos valdyba yra h o m i i r pasauliečiu inteligen-
monarchi>tiškai autokrat iška, 
tečiaus kun. Lapelio kri t ika 
telpa **Drauge" taip kaip ją 
Gerbiamasis Autorius parašo. 
Federacijos valdyba tą skai

tą. Tikiuos, kad Fed. Valdy
ba atsilieps pri tariančiai į 
pakeltąjį klausimą ir išreikš 
norą sudarymui tokios kons 
titucijos, kuri patenkintų bent 

J to ir neprotestuoja. Iš to ma ! d u t rečdaliu musų visuome 
tyt, kad dabart inė Federaci- | n ė s V i s l l q į ekas nepatenkino 

I jos valdyba nesusideda i s | j r nepatenkins. Pavyzdžiu ga
li' būti Suv. Valstybių Kons
titucija. Visuomenę atstovavo 
jos sudarymui oo atstovai, 
pasirašė gi po ją tik 39, 

no sudarytą (nes nei pradžioj 
nei pabaigoj konstitucijos nė
ra apie tai užsiminta) ir rei
kalavimą jos pildymui, tai , 
žinoma, nei kiek nesuklvdau, 
jei savo pažvalgas išdėsčiau 
apie jos klaidas ir vertę 
u D r a u g o " dienraštyj . 

Lauksime opinijo s iš Fede
racijos valdininkų, kurių ran
kose randasi Federacijos at
eities likimas. 

Kun. P . Lapelis. 

L. R. K. R. REIKALAI. 

monarchistų autokratų, 
nančią diktatoriškais 
mais. 

srvve-
geis-

Gabus klebonas ir iškalbin
gas raštininkas yra kun. La
pelis. Skirtumą konstrukty-
vės ir destruktyvės kri t ikos 
j is aiškiai žino. Vienu griovi
mu jis nepasitenkis. Todėl po 
straipsnių išrodančių tikra.-, 
a rba manomas, Federacijos 
silpnybes jis ims rašyt i pozi
tyvius sumanymus ir konkre-
tinius pasiūlymus kaip turėtų 
būti. Federacijos valdyba to 
laukia. Kaip j i nepyksta ant 
kunigo Lapel i a u/, jo, vietomis, 
aštrią kritiką, ta ip jis malo
niai priims, kuomet valdyba 
išdrįs pakri t ikuot i jo suma
nymus, kada j is juos išreikš. 
Dabart inis valdybos tylėjimas 
y r a laukimas, o neprisipažini
mas, kad ta ip yra, kaip ker
biamasis Kr i t ikas sako. 

J i s labiausiai kalt ina Fede
raciją už ta ta i , kad jos kons
titucijoje y r a pa rašy ta : " M e s 
neieškome tobulybės ant že
mės, " o ki tame daigte pasa
kyta , kad mes norime nuolat 
tobulinti visuomenės organi
zaciją ir siauresnes žmonių 
draugijas. Kun. Lapelįs mato 
tame didelį prieštaravimą — 
kontradikciją. 

Mes jau senai a tpra tome 
nuo tos kritikos, kur i išplėšia 
sakinį iŠ konteksto ir paskui 
jį sustato su kitu taip pat iš
plėstu >ukimu. Dėlto mes įua-
tome, kad pirma: i sakiny* 

Nuveik ta s milžiniškas 
darbas. 

Šią savaitę išplaukė Lie
tuvon laivas, kuriuo Liet. 
Maud. Kr. Rėmėjų surinkti 
drabužiai vra siunčiami Lie-
tavos pavargėliams ant ran
ku Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus, su prašymu, kad tuos 
drabužius viršminėta įstaiga, 
su centru Kaune, išdalintų 
Lietuvos žmonėms dykai. Dra
bužiai yra siunčiami tiesiog 
Kaunan. 

Drabužių sąstatą. 
Kai}) jau buv 0 minėta pra-

Ieitam 4 *Draugo" num. taipgi 
Kaip kurie pastebėjo, kad j kituose laikraščiuose, kiek a-

manoji Federacijos dabartį- Į ) ) t , j n a s . l s t a t a drapanų buvo, 
nės konstitucijos k r i t ika n e , t a i , . , , j k i a paminėti , kad nuo to 

laiko yra gauta da r bent vie
na trečia dalis drabužių dau
giau. Išsiųsta sekančiai: 

102.*H) vyrišką overkočių, 
vertės apie $856,000. 

6560 moteriškų storų ž i li
pomi, vertės apie $300,000. 

12650 vyrišku žiuponų ver
tės apie $120,000. 

15656 moterų lengvų žiu-

vietoj: esą pervėlu krit ikuoti 
pratlėtą darbą... tai destrukty
vės mintys. .Tokis sprendimas 
yra neapsvarstytas. Man eina-
-i apie principą: a r dabarti
nė Federacijos konstitucija 
tinka savo tikslams, ar ne. Aš 
. t i 

•) Žiūrėk į pataisytąją 
bartinę konstituciją. 

da-

stovi ten, kur yra kalba apie, sakinį, kad kun. Lapelis galė-
viešpatiją paremtą ant teo-ijo pasipikt int i juomi. Bet Fe-
krat iško autori teto. Toje vie- deracijos Konstitucijos auto-
toje sakinys "neieškome tobu-
Ivbės a n t ; ' ž e m ė s " reiškia, 
jog Federacija netiki, kad 
butų galima ant žemės tokia 

rius jau kelinti metai kaip gu
li kapuose. J o jau negalima 
pataisyti pažymint jo išsita
rimo netobulumą. 

visuomenė* organizacija, kuri Dabart inė Federacijos Val-
jau butų pasiekusi tobulybę, j dyba, gerbdama senąjį savo 
Federacija neieško tokios or
ganizacijos, kurios nereikėtų 
daugiau tobulinti. Tai-gi Fe-

konstitucijos tekstą, permainė 
t iktai t a s vietas, kurias jau 
dabar reikėjo taikinti prie 

deracijos konstitucijos kon- persimainiusių gyvenim 0 ypa-
tekstas parodo, kad joje nėra lybių. Toji valdyba rengia su-
prieštaravimo, kad ji nori to- į manymą ir tolesnių permainų, 
bulintis ir tobulinasi, bet ne-S J i laukia, kad '(.ierbiamasis 
tiki tais, kurie sako, kad jau 
tobulybė yra pasiekta ir kad 
nieko nebeliko mainyti ir to-
'bulinti visuomenės sutvarky
me. 

Sunku sužinoti, kodėl a. 

Kunigas Lapelis greičiau ap
garsintų konstruktyvę dalį 
savo krit ikos, nes t a valdyba 
tikisi, kad į savo rengiantąjį 
įstatą permainos projektą ga-

a J lė s į t raukt i naudingus kun. 
kun. A. FCaiipas pa \ar to jo lokį Lapelio sumainnuis . 

ponų, vertės apie $200,000. 
106*56 baltų i r spalvuotų 

mot. dresių, vertės $100,000. 
6800 vyrų marškinių ir ke

linių apatinių, vertės apie $6,-
500. 

6300 vyrų kelinių viršutinių, 
vertės apie $30,000. 

•4000 visokių pančiakų, a-
pie $2j500 vertės. 

3120 senų ir naujų čevery-
kų, vertės apie $16,000. 

3000 skrybėlių ir kepurių, 
vertės apie $3,000. 

Muilo vertės apie $500. 
Cukraus vertės $50. 
Kavos ir arbatos vertės a-

pie 100 dol. 
Miltų ver tė s $500. 
Visokių kitų dalykėlių a-

pie $10įK) vertės. 
Viso vertės apie milijono 

dol. 

Pasiųsta 241 skrynia. 

Visi A'iišminėti daiktai bu
vo supakuoti į 241 skrynią į-
va iraus didumo. Daugiausia 
svėrė nuo 400 iki 900 svarų. 
170 skrynią buvo pripakuo-
tos vien storais drabužiais. 
11 skrynių buvo su čevery-
kais. 19 skrynių su valgomai 
šiais daiktais . Kituose bak-
suose buvo visokių smulkes
nių daiktų ir baltinių. 

Worcester ir Bostono sky
riai L. R. Kr . Rėmėjų pri
siuntė daug naujų drabužių, 
kuriuos pastaruoju laiku su 
spėjo pasiųsti . Kitos kolioni-
jos irgi prisiuntė naujų dra
bužių, kuriuos surinko nuo ge
rų žmonių. 

Visi siunčiami drabužiai 
yra apdraust i dviejose kom-
pani.jose. 

Siuntimo lėšos. 

Siuntinio drabužių lėšos bus 
gana didelės. Atsieis apie 8 
tūkstančius dol. Buvo manyta 
sulaikyti tuos drabužius i*-
tuo s persiuntimo pinigus pa
siųsti Lietuvon, bet , vėliau 
gau ta žinios, kad Lietuvoje 
nei už pinigus negalima gauti 
drapanų nusipirkti . Tai galų 
gale nu ta r ta i r suderėta su 
kompanija, tarpininkaujant 
Lietuvos - Amerikos Pramo
nės Bendrovei. 

Taigi ir kreipiamės pas L. 
U. Kryžiaus Rėmėjų skyrius, 
kad šie surinktus skyriuose 
pinigus neatidėliodami siųstų. 
Žinom kaikuriuos skyrius, ku
rie turi surinkę net po kelis 
šimtus dolierių, bet juos laiko 
pas save, t u 0 tarpu čia labai 
svarbus reikalai turi būti stab
domi del stokos kapitalo. 

Taigi gerbiamieji skyrių 
valdininkai, neatidėliokit pi
nigų siuntimo ant toliaus, bet 
juos siųskite kaip galima 
greitai. Siųskite čekiais ar 
money orderiais, išrašę juos 
B. Vaškevičiutės vardu, ad
resuojant laišką centr 0 sekre
toriui, J . Tumasoniui, 456 
G r and Sf., Brooklyn, N. Y. 

Iš priežasties išsiuntimo 
drapanų Lietuvon, siuntimas 
vilnų skyriams užsitęsė. Gi 
dabar, kada jau vieną darbą 
laimingai užbaigėme, tai grieb 
simės prie kito ir skyriai, ku
rie turi prisiuntė reikalavimus 
siūlų, ar tai pančiakoms ai' 
svederiams, gaus jų. Prisiųs
tus siūlus storiausius reikia 
var tot sveteriams, plonesnius 
pančiakoms. Trys matkai-rišu-
liai arba 1 svaras vilnų pada
ro 1 sveterį be fankovių. Gi" 
pusantro malkelio plonesnių 
padaro 2 pori paitčiakų. 

Kitas informacijas žadėjo 
pranešti laikraščiuose gerb. O. 
Stalionaitė, L. R. Kr. R. siu
vimo ir mezgima skyrių vedė
ja. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas : 

J. Tumasonis. Centro liaštiii. 
156 Grand St., 

FOR YOUR STOMACrri l tors 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginu vieną. Parduodam* 
pat. visus apUekorius 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų Ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir ovcrkotal. 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 overkotą dabar prieš 

fciemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eilę bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

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

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

8. GORDON, 
1415 S. HaLstod St., Chicago, lil. 

įsteigta 1002. 
« • • • » - X 
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i PIRMAS IR DIDYSIS VALSTIJINIS BANKAS ant 
5 BRIDGEPORTO yra 

I CENTRAL MANOFACTURING D1STRICTĮ 
BANK 

I A State Bank = 
1 1112 W. 35th. St. (3 blok. į vak. nuo Hakted) Chicago. | 
I Kapitalas ir Pervirš. Banko Turtas Viršina. | 
I $550,000,000.00 $5,00O,OOO.oo Į 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

S Persiunčia pi-
; nigus { Iiietu-

5 va ir visas da-
įj lys . pasaulio 
: Įrrcitai, saugiai tjL' 

S ir su pilna at- . 
3 sakomybe. Už- £ 
S tikrina man-
Z! dagu ir ru-
S pestinga patar 
S navimą. 

Priima pinigus -j 
į taupymo sky S 
rių ir moka i 
3 nuoš. 2 syk -
per metus. z 

Pinigus graži- E 
na ant kiek- F 
vieno pareika- ii 
lavimo. ~ 

• A State Bank. 
~ž šis bankas yra jau visiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausiu ir 5 
3 stipriausirf banku šioje apelinkėje. Čia yra laikomi pinigai Suvienytų 25 
g Valstijų, Paštų Bankfcj,, Pavieto Cook, Miesto Chicagos ir daugybe Cor- Sj 
72 poraciju, Draugysčių, Kliubų ir Tūkstančių darbininkų. r 
— Šiame banke yra įtaisytas specijalis lietuviu skyrius kur galima £ 
2 atlikti visokius bankinius reikalus prigymtoje kalboje. Visokie patary- E 
S mai veltui. -J 

! CENTRAL MANUFAGTURING DIRTRICT BANK I 
A State Bank _ 

',. tarpe Morgan ir Racine Gat. Chicago. į 1112 West 

Dabar yra patvirt'ntos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurio gra-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertu •* 
padaryta Suvienytose Valstijose A 
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur) Išsiun
čiame dykai. 

6E0RGI & VITAK MUSIC CO 
1540 W. 47th KC. OtUcftfro, OL 

z: Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. ~ 
5 SERKDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 valandų. 5 
2J SUBATOMIS per visa diena nuo 9 ryto iki 8 vakare. -: 
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DR, J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kanip. 40 i'curt 
ltt's. 1220 >V. 49 Avcnuc 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAM K LIETUVIŠKAI 

i 5 
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P. CONRAD 
LIETUVIS FOTOGRAFAS 

3130 S. Halsted St., Chicago, 111. § 
Kurie gaunate paveikslus iš Lietuvos Sj 

neatideliodami pasidarykite daugiaus arba 2J 
didelius.. Mes perimame senus padarome į 
didelius. Sudedam ant vieno iš kelių skir- : 
tingy. S 

Traukiame paveikslus namuose, prie "E 
Bažnyčtos, sueigose, veselijose, grupes, 5 
pavienius ir tt. Darba atliekame kuoge- 25 
liausią. l'lionu Drover 636 9 25 
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as» 
Telefonas Pullman 90 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave, 

Adynos 8:80 lkl 9 išryto — 1 Iki 
2 po pietų — 6:30 Iki 3:30 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 11 Išryto 

- * 

K- - • • 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashlartd Ave, 
Plione Drover 7049 

Cicero Office 
4847 W. 14-tb S t 
Pbone Cicero S9 

Rezidencija S3S0 W. 66-0) St. 
Pbone Prospect 858S 

i 

Tel. Drover 7043 

Dr. C. 21 Vezelis 
LIETI VIS DEOTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto Aki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4719 SO. ASHLAND AVEMUE 
arti 47-tos Gatvės 

* — 

^2' 

: ' J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 1 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell 4999 
CHICAGO, I!^L. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir ChirurgaB 

Perkėlė savo gyvenimo vieta i 
Btighton Park. 

2JH4 W. 43rd Strpet., 
Tel. MeKinley 263 

Ofisas: 1757 W. 471 lt St.. 
(47 Ir Wood g»t.) 

Valandos: VO, ryto iki 2 po pietų. 6:30 iki 
S:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevaid 160 
^ • • • • • • • » » » » » » » » » » » » » — * « » , ' ) 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiaraSystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po ptetų: vakarais nuo C 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted Si., Chicago. 

$ 2 9 I £ c
L;j^e Dykai 

Ant apribuoto laiko ir tiktai su kiekvieną 
pirkinių. 

Fed era I Electric 
Washer 

Lampą. yra viena iš gra
žiausių — verta daugiau ne

gu mes už ja reikalaujame. Mes pris
tatysime Jums abidvi Federal ir lampą 
} Jūsų namus tikti su 

$5 IŠ KALNO 

3cjfai@*x&?% 
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Likusius lengvais išmokėji
mais kas mėnuo su Elektros 
bil;jL. 

Ateikite ir pamatykite. 
Ali Tekphones— 
Randolph 1280 

Commonweal?jK 
Edison 

Eucmee ,/Ą 
SHOPS 
W. Adams 
Street 

•11M Nori h 
l'arkside Avenue 

įlti I.ogan 
lioulevcrd 

4!iZ.i Broadway 
9163 S. Chicago 

A\enue 

UcJu&kin Advertliing Coaif my, Calctco 
f fflimirrn 

*2i: 

I:: c\=coc«occcccs>£ccocoocoscoccs^cccccocc>cN^^ 

Žinomas per 25 metas ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantnoja < 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų fcinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street. ^Jew York N. Y. 
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CICERO, ILL. Paskui Ona Jurgutaitė su 
Juozu Jurgutaičiu (policmonu) 

Kataliku Vienybės 2 skyrius išpildė duetą- Publika iššaukė' 
laikys susirinkimą nedėlioję, 
lapkričio 30 d., tuojaus po su
mos šv. Antano parapijos sve
tainėje. Kviečiame atstovus vi-
su katalikiškųjų draugijų ir 
valdybas tų draugijų, kurios 
dar nėra prisirašiusios; taip-gi 
visus tuos, kurie nori prisira
šyti prie Kat. Vienybės. Susi-
rinkimas, be abejo, bus labai 
svarbus, nes jis bus pirmas 
žingsnis prie rengimosi šei
niau. 

Kataliku Vienybės Illinois 
valstijos seimas bus gruodžio 
17, 18 ir 19 dienose, 1919 m.. 
Dievo Apvezidos jmrapijos 
svetainėje. 

(Jicerioėiai! Visi Į šisusirin-
kima, kad galėtumėm pasiųsti 
seiman koki 10 atstovų. 

Kviečia Valdyba. 

WESTVILLE, ILL. 

> Mūsų miestelis, turbūt, visu 
kitus viršija visokiomis pakrai
pomis, dėlto gal daugiausia ir 
nesutikimų \ ra. 

Mus moterėlės, vadinamos 
"apšviestomis", kabai nenžga 
nėdintos, kad kas tai paduoda 
" D r a u g u i " žinias apie jų ne
padorus pasielgimus, kaip tai 
rengimų negražių perstatymų 
ir tt. Kaip pelėdos šviesos bijo, 
taip mųs "apŠ v i r t u o l ė s " 
teisybės nekenčia. Pav., kada 
klebonas persergėjo ir pabarė 
už rengimą bei lankymą nepa
dorių perstatymų, tai tūloms 
"apšvie>tuolėms" taip nepati
ko ir taip užsikaršėiav<», kad 
vietojf aušti, dar karštin eina. 
Kad dar labiau išlieti savo 
neapykantą, lapkričio 1G d. 
parsikvietė iš Cliieagos tūlą 
"kalbėtoją," Dubiekį. 

Būdama moteris, tik kitokių 
minėių, nuėjau ir aš pasiklau
syti, manydama ką *gerą išgir
sti, bet labai apsirikau. 

Išėjus ant pagrindų prakal
bų vedėja prabilo, kad, girdi, 
buvo surengusios debatus, į ku
riuos pirmiau žadėjo stoti kuni
gas, bet paskui atsisakė, ir per
statė "kalbėtoją." įdėjęs tas 
tuojau užsišoko ant kunigų, vy
skupų, katalikų bažnyčios. Mė
toj pasakyti ką nors pamoki
nančio, jis visą laiką blevyzgo
jo. O tų žmonelių, kaip amalo, 
buvo prigrudus svetainė. Mote
rys susivedė savo vaikus klau
syti pliovonių. Nesmagu darė
si matant kaip motinos nuo ma
žens jau į savo vaikų jaunas 
sielas bando įkvėpti neapykan
tą doros ir to viso, kas 
kiekvienam katalikui yra šven
ta ir brangu. Kinko ir aukas, 
nes reikėjo apmokėti "kalbėto-
j u i " kelionės lėšos. 

Atsiminus, kad tame vakare 
yra surengtas vyčių kuopos va
karas, nelaukdama pabaigos, 
išėjau, kad mano akys nematy
tų, nei ausys negirdėtų tokios 
" a p š v i e ^ s . " 

Eidama vyčių vakaran ma
niau, kad rasiu tuščią svetainę. 
Apsirikau. Tiesa, vietinių lietu
vių buvo nedaug, bet daug bu
vo iš Danvillės ir taip-gi daug 
svetimtaučių, mat vyčiai nuo 
senai rengėsi prie to vakaro, 
kuriame turėjo atlikti anglišką 
veikalėlį vardu ' ' Those Dread-
iul Twins Iliglt School." Mūsų 
"apšviestunės," turbūt, pabi
jojo to vakaro, todėl ir surengė 
blevyzgas. 

Vakarą pradėjo Amerikos ir 
Lietuvos himnais. Paskui atli
ko veikalėlį. Svetimtaučiai gė
rėjosi ir protarpiais rankomis 
plojo. 

atkartoti. Solo dainavo taip-gi 
p-lė Jurgutaitė. J i ir-gį buvo iš
šaukta. Paskui padainavo tris 
lietuviškas dainas. Programas 
užbaigtas vyčių himnu. 

Taip tai AVestvillės vyčiai ke
lia lietuvių vardą tarpe svetim
taučių. Girdėjau, kad tą pro
gramą /.ada atkartoti Danvil-
lėj. Pasisekimo. 

Mųs mulkintojai ir jų pase
kėjai, beždžionių ainiai, visaip 
vyčius ir katalikus niekina. 
Girdi, tik vienas jų įpėdinis K. 
yra geras, o kiti kunigai yra ai
rių agentai. Nabagai nezalež-
ninkai užmiršo, kad katalikų 
vyskupų yra iš visokių tautų. 
Indomiausia, kad soeijalistų 
kalbėtojai ir visus neprigul-
minguosius išpeikė, kurių yra 
ir kitur apiel3. Girdi, visi nege
ri, gi mūsų bambizai tiki, kad 
kuris tik papuolė, tai ir geras. 

Mainerio Pati. 

SO. CHICAGO, ILL, 

Lapkričio 20 d., vakare, pas 
nms laivo surengtos Raudo
nojo Kryžiaus rėm. skyriaus 
prakalbos, kuriose kalbėjo, Dr. 
A. Rutkauskas. Nedidelis bu
lelis susirinko žmonių, kurie 
su didžiausiu atsidėjimu klau
sė gerb. kalbėtojo, kurs per 3 
valandas nuosekliai papasa
kojo apie Lietuvos vargus, iš
kentėtus laike baisios karės. 

Aijt galo priminė apie nau
dingumą Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus draugijos ir kiek 
daug gero gali padaryti ji mū
sų tėvynei Lietuvai. 

Aukų išviso tą vakarą tapo 
surinkta o3 dol. 

Aukojo šitie asmenys: 
Po- 10 dol.: P. Rvmša ir K. 

Vasiliauskas. 
Po 5 dol.: J . Šimkus, J . Ma

žulis, .1. Adomaitis M. Čiplis ir 
1). Adomaitis. 

Po 2 dol.: xV. Sucilo ir J. Su-
eilo. 

Po 1 dol. Al. Muiza, A. Juk
nevičius, J. Šnekutis ir A. Ga-
ruckas. 

K. Vasiliauskas, 
L. R. K. rėm. sk. rast. 

NIAGARA FALLS, N. Y. 

Lapkričio 23 d., t. y. nedė-
lioj, Martinas Haulys apvaik
ščiojo iškilmingai krikštynas 
savo sūnaus Leono-Martino. 
šią iškilmybe pažymėjo ne tuo, 
kad pavaišinti ir palinksminti 
svečius, bet atjautė Lietuvos 
kovą už neprigulmybv, nes tam 
tikslui, laike krikštynų poky
lio, sumetė Tautos Fondan 
$17.50. 

Laike vaišių vaikučiai pa
dainavo išmokytas dainas, k. t. 
"Saulelė raudo n a / ' " D u bro
leliai" ir Lietuva tėvynė mūsų. 

Pavasaryje čia bus statoma 
Lietuvių svetainė ir mokykla. 
Svetainės fonde jau randasi 
surinktų pinigų pusė tūkstan
čio elolierių. 

N i a g a r a K a l i s l i e t u v i a i d i r b a 

pavyzdingai, išskirus desėtką 
raudonųjų. 

DBTROIT, MICH. 

"Linksmos Dienos" 
Rengia 

I Labdaringos Są-gos 4 Kp. j 
Lapkričio 30 d. 1919 m. I 
DIEVO APVEIZDOS SVETAINĖJE j 

18-tos ir Union Ave. 

I Pradžia 7 vai. vakare. 

i. .— 
Veikalą sulos 13 kuopos Vyčiai. Šis veikalas pas mus 

dar nekuomet neloštas. Taigi kviečiame visus atsilankys 
ti o tikrai busite užganėdinti. Pelnas eis musy našiai-

= ciams. Kviečia KOMITETAS. 
ĘtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiitiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiili 

Amžiaus 16 metu . 

TA VORU S K Y R I U J E 

Įžanga nebrangi. S 

« • 

PRANEŠIMAS! 
• • . • 

Keistuto Paskolinimo ir Budavojimo Draugija No. 1 
atidarė 74 Serija Spalio 31 , 1919. Akcijos kainuoja po 
12V2C — 25c. -— ir 50c, akcijos užsibaigia kai atneša 
verte $100 . 

Skoliname pinigus del pirkimo ir budavojimu namu 
su lengviausiomis išilgomis ir Be Komisine, neapleiski
te šios progos. 

Susirinkimai atsibuna Ketvergais ir Petnyčiomis 8-ta, 
vai. vakaro Woodmano Salėje kampas 33čios ir Lime 
gatvės, arti Halsted Street. 

Kviečia Valdyba ir Direktoriai. 
8 » — % — W W » » » » » » » » » m —' • - » 1 » • » » » • 

Dirbti mušu Graznų Sidabriniu 
Daiktu ir žarislu Skyriuose. 

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

Gera proga mergai tėms kurios 
nori išmokti biani. Geros a lgos pra
džiai. Pastovus darbas. 

t 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Subatomis iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

• • * . 

REIKALAUJA. 

Reikalinpra mergina PJie ofiso dar
bo. Darbas ant visados, mokest is ge
ra. Atsišaukite šiito adresu: 

P. Kundrotas. 
3130 So. Halsted Str. CttU-niro, UI. 

TVI. D n n c t - 6360 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

l ie ikal ingas patyręs fo tograf in i s . 
Darbas ant visados, mokest is Keru. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

P . Kundrotas, 
3130 So. H a k t e d Str. Chicago, 111. 

Tcl. Drover 6369 

( O F F E K ROASTKU: 1-mos Kliu-
sos varyti I rilindrų Kazij varoma 
roastinpr planta: turi turrti pirmos 
klasos paliudijimą, ir pradėti 
jaus. Gera alga. 
MeKENNKY IMPORTING CORP. 

44 E. Kinzie Str. 

Piio luraberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: Už

mokestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

R E I K A L I N G I — L E I B E R I A I . 
Pastovus darbas; gera užmokestis. 

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

REIKALINGI — K A R I U 
w K A H P E K D E H I A I . 

Darbas nuo štukio prletaisymo 
freight karių. 

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

TAVC 

P R I E 
Ryšimo pakeli . 
Peržiūrėjimo ta , 
Dėjimo Tavoro 
Sveriuio parcel pot 
čekiaviųip tavoro 
Pakav imo orderiu 
Pripi ldymo orderiu, 

ir kiti darbai reikalingi mut> 
ru skyriuje. 

Pastovus darbas. Gera užmokesti 
Gera proga išsilavinimui geriem* 
darbininkams. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
0 Vai. 8:00 i*i 4:45 
Homan Ave. & Arthington St. 

JAUNOS MERGINOS 

TAVORU SKYRIUOSE 

P R I E 
Ryšimo pakeliu 
Peržiūrėjimo tavoro 
Dėj imo Tavoro 
Sveri m o parcel post užsakymu. 
Čekiu vimo tavoro 
Pakavimo orderiu 
Pripi ldymo orderiu, 

ir kiti darbai reikalingi mušu tavo
ru skyriuje. 

R E I K A L I N G I : Leiberiai del Che
miško darbo prie iždirbimo Char-
eoal, acetate of lime. Keystone 
Wood Products Company First 
N a f l . Bank Bldg. Olean, N. Y. 

VAIKAI 

16 metų amžiaus. 

Pasiuntiniu Darbai 
Pripildyti orderius 
Surišti Pakelius. 
(ieros pastovios vietos kuri

os apsimoka gerai. Pradžiai 
geros algos. 

Reikalingi foimdres paselbininkui 
tuo-Į ii' leiberiai gera u/.mokcslis pastovus 

darbas. Atsišaukite 
American Rldg. Foundry Co. 

2800 S. Springficld Avo. 
I 

PAIEŠKO 

Lapkričio 20 bus puikus ba
lius svetainėje ant 24 ir Mi-
chigan gatvės. Prasidės 7:30 
ir tesis iki vėlumai. Svetai
nė yra graži, visiems žinoma. 
Muzikantai bus vieni iš ge
riausių Detroite. 

širdingai kviečiame Detroi
to lietuvaites ij lietuvius at
silankyti j šį clr-jos Lietuvos 

PaieSkau Jono Poc iaus paeinančio 
iŠ Raseinių Apskričio Kvcdarnen 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
3202 Aubura Ave. 

PaieSkau Antano J)annis paeina Iš 
Kauno Gubern. kutulių miestel io 
Kuzių 9 Araerike. Prieš kare gyve
no Duąuesne, Penna. Jis pats arba 
kas apie ji žinote praneškite sekan* 
čių adresų: 

Kazimieras Gricius, 
P . O. l iox 65 Johnston City, 111. 

DIDELIS B A U G E N A S . 
Parsiduoda labai gražus 2jų lubų 

auščio mūrinis namas 2 pagyv. po 
4 kambarius su basementų 7 pėdų 
prie 32-nd st.. ir So. Wallacc-st . , na
mas turi būti greitai parduotas nes 
savininkas išvažiuoja ant farmos. 
Preke tik $3,000.00 jmokėt $500.00 
o l ikiusus kaipo rondą. Kreipkitės 
prie. 

WM. KAZLAUSKAS. 
810 W. 33 ld St. 

Tcl. Boulcvard 2437 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIilHIIIIUIIll 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
i H apgarsinimą., ar kokį dar
bą, (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-tb Ave. 
Pas jį galima gauti malda-

knygių ir kitokių knygų. 

lIlllUflIlIlIlIlIlIUUMIilHMMUlilIlMIIIIIIIl 
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Dukterų, po globa Panelės &v. 
balių. O kas labiausia, kad 
yra 3 dovanos skirtos tiems, 
kurit> įvairiausia bu s pasirodo. 

Lietuvaitė. 

Reikalingi grindy ir šuolių moldo-
riai. Pastovus dnrbas, gera užmokes
tis. Atsišaukite. 

American Bldg. Foundry Co. 
2300 S. Springficld Ave. 

REIKALINGI—vaikai 16 ir suvirs 
dirbti prie dentistij imt ramentų. 

L'nilod Deniai Co., 
4821-26 m 251h St., Cicero, 111. 

K E I K A L I N t . o s moteris ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
stymo sėklų; geras uždart>is. 

Leonard Secd Co., 
228 W. Kinzie St., Chicago, 111. 

V Y R A I 
Mokinkites Barzda&kutystės. Diena 

ar vakarais. Geros vietos laukia jus. 
Keletą savaičių. Geros algos. Atsi
lankykite arba rašykite. 

Molcr Barbcr Collcgc. 
lO.i S. "VVells Str. CIUcago. 

S. D. LACHAWICZ 
T.iotuvys CSruborius patarnauju, laido-

t u v i s c Ko pitiiuu.sia. Reikale meldžiu at
sišaukti , o m a n o darbu busite užganėdinti . 

2314 W. 23 PI. Ohicago, Dl. 
Tel. Canai 2199. 

SEARS ROEBUCK & CO., 
Vai. 8:(M) iki 4:45 Sub. iki piet. 
Homan Av. & Arthington Str. 

Pastovus darbas. Gera užmokestis 
Gera proga išsilavinimui geriems 
darbininkams. 

J 
SEARS ROEBUCK & C0. 

Vai. 8:00 iki 4:45 
Homan Ave. & Arthington St. 

JAUNI VYRAI. 

17 iki 25 Metu amžiaus. 

Pakeriai 
Rišėjai 

• Sverėjiai 
Orderių Išpildytojiai 
Prie Stocko 
Mes turime vietų kurios ge

rai apsimoka ir yra geros ir 
pastovios vietos. Geros algos 
pradžiai. 

MERGINOS 
I'ric fabriko darbo; $14 i savaitę 

mokinanties . 
Nuo štukių—$17 iki $20 

AMKR1CAN INSULATED 
\YIRr; C.VBLE CO., 
954 \Yiv4, 21st Street 

PARSIDUODA 

N a m a s ant pardavimo 2 pagyveni
mų ir garadžius 4 karams ir automo
bilių barne. Galima pirkti skyrium 
arba kartų. 

3600 8. Emera ld Ave. 1 lubos. 

PARSIDUODA 2 augšeių mūrinis 
namas apačioj storas ir pagyvenimas 
viršui 5 ruimai pagyvenimui rendos 
neša j mėnesi 33 dolierių, parsiduo
da už $2500.00. namas randasi ant 
Bridgeport prie pat šv. Jurgio Baž
nyčios atsišaukite greitai pas 

q. P . SVROMSEUL 
3346 S. Halsted St. Chicago, IU. 

Parsiduoda namas ant 3 pagyve
nimų, grocerne ir bučerne, arba gali
ma išmainyti ant kito biznio. Atsi
šaukite 

3514 S. Emerald Ave. 

I -V . ^ . . . . f 

nc IICRDPPUT 
Patarimas Dykai!! 

DR. LIEBRECHT 
Specialistas akių, ausiu, 

nosies ir gerkles. 
( lydo nervu ir kraujo' lygas nau
jausiomis metodomis. 

35 S. Dearborn ir Monroe 
uatvni 

Kuiubaris 210 
Valand.: 9 iki (i Nedaliomis 10-1-' 

G K O S E R N E I R HUČERNE 
Ant Pardavinio 

Pigiai 
Gera proga tam, kas moka lietuviškai 
ir lenkiškai. 

4544 So. California Ave. 

= 
TCL. McKJMJSV 408* 

DR. S. B1EZ1S 
GYDYTOJAS IK CRLRCGAS 
\ A LANDOS 4 iki 8 Vakaro 

U4& W. 38TH. ST. CHJLCAGO, ILL 
Arti Jiedsie ave. 

"PF?F 

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

VYRAI. 

LEIBERIAI 
KEIK ALINO I 

TRUCKElvIAI 
WABEHOUSE 

viri:: Darbas 
Vietos pastovios * 
Geros algos pradžiai 
Gero proga išsilavinimui. 

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

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

įįm » • • m »^»^xio^»' 

i 

I Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKlnley 57*4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
845? Soutb We»tern Boulevard 

Ka-mpa* Wt. 80-toa gatvė* 

Smetonos ( era i pritaikinti akiniai 
bue palengvinimu del I j u ų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J kro 
va, kuomet skaitai ar šiuri ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano l t metų •; 
patyrimas priduos Jums geriausia' 
patarnavimą u i prieinama kaina 
net taip žemai net ik } | . M . 

JOHN SMETANA 
Akių SpedJaMstfta 

1801 S. Ashland Av. Chie%co 
Egaamh -a suteikiamas dykai. 

K a m p a s lS - tos gatvės. 
l .Clos lubos v ir i Platt 'o apt lekoa 

Kambarls J 4. 16, 16, 17 ir U 
Tėmyklt* j mano paraa%. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliaiss, Seredo-
mis ir Pctuyėiomls-

Ved, 
• 

08 W. fi 
Ka 

Tel. C 
Gveenimas, b 

! » » • • » . 

TaL Ta 

je— 

Dr. I. L MAh 
Lietuvis Gydytojas ir C 
lloselande: 10900 80. »lic. 

TelefMUM Pullman 342 ir PL 
Chicagoj: 4515 So. W o o c 

Tik Ketverto vakake nuo 5:30 
Telefonas Tards l t . 

g* 

Telefonas PuUiuo SSS. 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue 
Roseland. III. 

VALANDOS: 9 Iki 9 vakarfe. 

mm » — » » • 

Su 
I 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markct Str. 
Pottsvi l le , Penna , ' 

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

I 

.nuo 1 

A R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ? 

Mos jau išsiuntėm lai
ški}, kuriame pranešam, 
kad jau pfeiigus jralima 
siusti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasius
ti. .Teitai Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime. . 

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONT STREET 

ROOM 516 D 
BOSTON. : : MASS. 

Dr.M.Stupnidd 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 

V a i ^ a u o . — o liti 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

} { » » » • > » • » • « • • » ' 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETC1TS ADVOKATAS ' 
4436 S. H E R M I T A G E A V E N C E 

CHICAGO. 

" Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S J 49 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Oslcago, IU. 

8PECIJAX,I8TAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro-

niškų l igų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
Iki 10, nuo l t iki 2 po pist, nuo 7 

iki 8 valandai vakarą. 
Nedėl iomis nuo 9 Iki S po pls t 

Telefonas Yards §87 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtNi 
Resid. 981 8 a Ashland Blv. Cnicago 

Telefosas Haymarket 1844 

DR. A. A. ROTU, 
Rusas gydytojas ir cnirugga* 

Specijalistas l^oteriakų, Vyrlaku 
Vaikų ir visu chroniškų Ugų 

Ofisas: 8884 So. Halsted 8t.. Chlcafo 

Telefosas Drover 9198* 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 

platų 7—8 vak. Nedėl iomis 19—18 d. 
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Paskutinj Sykį 
Stato Scenoje 

' 

• 

* 

atMBM 

.. Apskr. artistai- mėgėjai 
_apkr.=Nov. 30 d., 1919 m. 

.st Side Auditorium 
ior St., ir Racine Avą., * Pradžia 7 vai: vakare 

Šis istorinis nuovykis — atvaizdinantis senovės Lietuvos galybe, kada viešpatavo Did. 
Kunig. Keistutis, o nedėkingas brolvaikis Jogaila , sėdėdamas Vilniaus soste ir norėdamas 
pagrobti Lietuvos valdymą, i savo rankas, prikalbina vokiečius-kryžiokus užpult i Keistut į ; 
gi kada Keistutis sulaužo Vryžokų galybę, Jogaila , pabijojęs bausmės už išdavikišką clar-
ba, apgaulingu būdu suima Keistuti ir pasmaugia Krėvos pilyj — bus paskutini syki vaidi
namas Chicagoje. 

Kas praleis tą proga — gailėsis* 

Tsigykik tikiotns iš kalno, kad išvengus susigrūdimo prie kasos langelio. Tikietus gali
ma gauti pas kuopų pirm. bei "Vyčio ir " D r a u g o ' ' redakcijose. 

RENGIMO KOMISIJA. 

ICAGOJE. 
ivrika <OS ŠVENTĖS. i'"«i 

Imijadua paminėtos komisijos 
d.,. nusptvndiiuą sulaikyti ligi 

augėlesniojo teismo nuspron-
d., i dimo. . 

Komisijos nusprendimas ia~ 
d...bai neaiškus. SpringTielde ap

skričio teisėjas jau buvo pri-

o. lapkr. 29 
inas. 

.ienis, lapkr. 30 
i. ned. advento. 

adienis, gruod. 1 
ugijus, vysk. Natalija 

1 
AIGIASI ANGLIŲ IŠTEK 

LIŪS. 

Nežinia, ką, atneš rytojus. 

Anglių išteklius taip mažė
ja, kad už kokios savaitės lai
ko ( hieago atsidurs bloga n 
stoviu. Turės sustoti t rauki
niai, bus uždarytos didesnės 
dm>t.uvės, iri darbininku šei-

— pažinęs, kad State Public Uti-
Ikies komisija neteisotai pa
sielgusi pakeldama 7c. už va
žinėjimą gatvekariais. (Ji da-

• I 4. * ' 

bar toji pati komisija ir vėl 
skelbia savo nusprendimus 
kompanijos naudai. Liepia 
žmonėms iškalno mokėti kom
panijai pinigus, jei norima 
gauti kiek pigesnis važinėji
mas. 

Visi, ka$ gyvas, protestuoja 

kit pasitaikiusia proga ir pra
teki te lankyt tuos kursus. 

Kviečiame skaitlingai, atsi
lankyti panedėlio .vakare, 7 :.*>() 
vai. Nek Prasid. parapijos sve
tainėn, prie 44-tos ir So. Kaw-
l'iold av.o., užsiregistruoti. Ta
me vakare nutarsim, kokiais 
vakarais turės imti pamokos. 

T-r- • • • 

Komisija. 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

rimo. Kiekviena moteris gali 
atsivesti su savim ir savo kū
dikius. Mokinimo • laiku juos 
prižiūrės tam tyria išlavintos 
glol)ėjos. Kiekviena turi atsi
nešti savo pavyzdžius (pat
i em) ir medžiagą. .Jaunosios 
motinos čionai gali išmokti 
kaip darosi aprengimas ma
žiems kūdikiams. Tam tikslui 
v ra sudarvta atskira klesa. 

RED. ATSAKYMAI. 

myiios turės šalti neapkurena- j P™' s t o k J komisijos pasielgi 
muose namuose. ma. 

\ 

muose namuose. 
Tokius daiktus eta prama

to visi tie, katrie su atsidėji
mą tėmiiasi i beganeiu> šalies 
reikalus. 

Kdwards & l>radtord l.mn 
be r Co. viršininkas Karu ei i ' 
Gascoign e sako: 

i 

" T u r i u pasakyti , jog už sa
vaitės Chicairoje bi«< uždarvta i 
didžiuma dirbtuvių. Tas pa i 
bus ir su daugeliu apar ta-
nientiniu namu. Baugu pagal-
voti, kas ėia gali įvykti pri
t rukus anglių. Anglių pirkliai 
per savaitę ištuštins savo kie
mus su sande l i a i s / ' 

Kiti tvir t ina, jog kas nors 
turi but veikiama tuojaus. 
Nes paskui gali but pervėht. 
J e i tarybos VVashin^tone nu
ėjo niekais, pavojus neiš-
vengtinas. 

Illinois valstijos gubernato
rius apie anglių t rukumą ty
li. Sakoma, jog kaip šiandie 
j i s tarsiąs savo žodi, gal pas
kelbsiąs Jcokius nors pienus. 

I š Kansas City pareina ži
nių, jog Missouri valstijos gu
bernatorius sumanęs sušaukti 

Iš OHIGA&OS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

Pavyko prakalbos. 
Tž vakar, t. y. Padėkos 

Dienoje bngbtonparkišk is L. 
Rami. Kryžiaus rėmėjų sky
rius buvo surengęs prakalbas, 
kuriose kalbėjo prof. kun. Pr . 
Kuėys. Aukų surinkta L. R 
K. 78 .dol. 75c. 

Tame pačiame vakare dau
gelis užsirašė Lietuvos val
džios paskolai pas susidarusį 
Liet. Vai. bonu pardavinėji
mo komitetą. 

Platesnis prakalbų aprašy
mas tilps vėliau. 

P-ui Kazimierui Baltikaus-
kiui To\vn of Lake (Cbieaga). 
Po pasikalbėjimo apie tą da
lyką su jūsų klebonu, prano-
suno **Draugan 
talpinti. 

* * sutarėm ne-

ŠITOS YRA MANO 
GRAZNOS. 

§ 
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I JUODOJI SUEMYTE" 
1 * S ta toma į 

| GRUODŽIO 7, 1919 m. | 
| Švento Jurgio Parap. Svetainėje į 

Jeigu dar nenusipirkai tikieta tai tuojaus nusipirk. Platesnis aprašimas tilps 
kitos savaites "Drauge." = 
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TUOJ! Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą TUOJ! 

-

»> 

I š TOWN OF LAKE. 

L. R. K. R. CHIC. APSKR. 
SUSIRINKIMAS. 

Susirinkimas nutar ta laikyti 
gruodžio 2 <;., 1919 m.. 7::-' ) vai. 
vakare, Dievo Apveizdos para
pijos svetainėje, 18-ta gatvė ir 
So. Lnion ave. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyrių valdybos lai parūpina 
ra i tu paaiškinimą (raportą) 

*'šitos vra mano graznos 
sake Cornelia, motina (Irace-
lii, du tukstanėiai metų atga
lios, kuomet kas paklausė jos 
parodyti savo graznas kurie 
buvo jai sudovanoti. derinu
sios graznos kokias galr tu
rėti kiekvienas išdirbėjas tai 
jo produktai ir koki rezultatą 
jie jam atneša. Kiekvienas 

, . v . .Wk , , . _ J , _ \ vaistas turi išsiplėtoti tarpe 
žmonių arba pražūti visai. 
Tr iner ' s American Elixir of 
Bitter \Vine tapo at ras tas 90 
metų atgalios. Šiandiena jis 
turi geriausia reputacija, j is 
yra visiems žinomas kaipo 
geriausias vaistas nuo nežleb-
ėiojimo, negrumuliavinio gai

lu D. S. Chicagos Apskričio1 , , . - ? - , 
w . vos skaudėjimo nerviškumo ir 
.Manams. . . . . , . . ,. /\ m • 

kitu viduriniu Pgu. O l riners 
Šitas rapor tas lai būva iš viso [ C'hicagos Apskriėio susirin- Angelica Bit ter Tonikas, Tri-
skyriaus gyvavimo, smulkme-k imas tapo perkeltas iš suba- ner ' s Linimentas del rumatiz-
tii.skas pajiiiiiojimaH pirmutinių į tos vakaro j nedėtoj. Susirin- mo nerualpr»Jos Tr iner ' s Cou^li 
skyriaus tvėrėjų ir visų aukųi fc į m a s ) n i s ' Upkr^io 30 d., Sedative ir kiti Tr iner ' s vais 
rinkėjų, ir skyriaus globėjų.! j> ; e v o Apveizdos parap, sa-
Kiek drabužių, rūbų, avalyniųh&į. ig įr Union Ave., 2 vai. po 
ir pinigų skyrius surinko iki |pietij. 

La b. Sąj. 1 k p. paprastas 
susirinkimas bus rytoj , t. y. 
lapkričio ;>() d., S valandą va
kare, šv . Kryžiaus parapiji
nėje svetainėje. 

Nariai, teiksitės surinkti . 
Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

S 

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

Organizuokite Paskolos 
Platininio Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Taut inė Taryba priėmė 
sekančią rezoliuciją 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." 

S 

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

j ? 

Visus pinigus* nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 
$50.01) reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 

$500.00 " " " $50.00*1000.00 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokes

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

>> 

>> 

>> 
" $10.00 
"$100.00 

suvažiavimą gubernatorių tų 
valstijų, kuriose vra minkštu-

lapkričio 27 d., 1919 m. Mini
muose rapoVtuose privalo būti 
įvardinti 
lojai. I 
vardus, pavardes ir Lietuvoje 
gimimo vietas visų tų labdarių, 
kmic aukojo pinigais ar rūbais 
nemaf'iaus $25.00 Lietuvos 

Šis susirinkimas yra labai 
svarbus, taigi visos kuopo* 

i visi žymesnieji auko- l l m įonėki te būtinai prisiųsti 
Sutinai reikia užrašyti deteeattfs. 

ji) anglių kasyklų. Je i vyriau- J<3U(}onojo Kryžiaus Draugi-
' jai por rėra&jų skyrių tarpiniu 
kysrę. i 

M. L. Gurinskaitė, 
A. D. S. Apskričio 

Rast. 

sybė neįstengia nieko nuveik
ti , reikta veikti patiems gu
bernatoriams. 

PRANEŠIMAS. 

KOVA UŽ VAŽINĖJIMĄ 
GATVEKARIAIS. 

Miestas darbuojasi gauti 
junetion' 

i i m-
» > 

i-; 

Su ateinančiu pirmadieniu 
gatvekarių kompanija rengia
si žmonėms pardavinėti tikė
tus po f>c. ir po bloe. už važi
nėjimų gatvekariais . Kompa
nija tą daro, pasiremdama Sta 
te Public Ltilities komisijos 
nusprendimu. 

Bot miesto advokatas kuo-
veikiąus teismuose pakėlė k(»-
vą prieš tos komisijos nus
prendimą. Ka ip šiandie nori
ma gauti " i n j u n e t i o n " prieš 

S k i l ų valdybos ar tųjų val-
dj i;a Įgaliotieji atstovai lai rū
pestingai ir teisingai pagami
na rapor tus pirm gruodžio 2 d., 
1919 m. Lai tuo< raportus, ra
šytus, atsineša susirjnkiman. 

Dr. A. K. Rutkauskas. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Chicagos Moterų Są-gos Ap
skr itvs laikvs susirinkimą ne-
dėlioj, lapkričio 30 d., 3 vai. po 
pietų, Visų Šventų parapijos 

-svetainėje, 10808 So. \Vabash 
ave., Roseland, 111. 

Visas delegates kviečiame 
suvažiuoti šitan susirinkimam 

M. Brenzaitė, pirm., 
M. Jocaitė. rast. 

ta i kuriuos galite gauti pas 
kiekviena vaistininką Suvie
nytose Valstijose ir Kanadoj . 
"Čionais v ra mušu družnos ' 
Alko Jo*. Triner • Company, 
1333-43 So. Ashland Ave., Cbi-
cago, 111. (Apgr.) 

Svarbus pranešimas. 

Kiekvienam lietuviui ir" lie
tuvaitei, kuriems rupi mokslas 
ir apsvieta. Dabar proga pasi
naudoti, nes Lietuvių Darbinin
kų tSąjungos 57 kuopa Įsteigė 
vakarinius kursus. P-as M. Žal-
dokas, ai-ehkekKs, mokins lie
tuviškos gramatikos, aritmeti
kos ir pienų J raižymo. *Tai-gi 
brigbtonparkiečiai, pasiuaudo-

PRĄNEŠIMAS. 

Englewood'o Moterų Kliu-
bas vėl pradeda mokinti siūti 
Davis Scpiare Pa rke Field 
House. Mokslu gali naudotis 
motervs ir merginos. Jo s gali 
ateiti čionai ir išmokti pasisiū
ti rūbus sau ir savo šeimvnoms. 
Visos pamokos yra duodamos 
dovanai. Galima taip-gi pasi
mokyti angliškai kalbėti ir vi-

A, f A. | 
PETRAS UMBRASAS 

Mirė lapkričio 27 d. 
1910 10:50 vai. vakare 35 
metų amžiaus. Paėjo iš 
Kauno Gub. Salaku Pav. 
Dukšo parap. Amerike 
išgyveno 14 metų. Paliko 
dideliame nuliūdime pa
čia Veronika ir 8 metų 
dukrelę Antanina. 

Laidotuves atsibus u-
tarninke gruodžio 2 d. iš 
Šv. Kryžiaus bažnyčios 9 
vai. ryte į Šv. Kazimiero 
kapynes. 

Visi gimines ir pažįsta
mi yra kviečiami daly
vauti laidotuvėse po num. 
4343 S. Hermitage Ave. 

Nuliudus 

Veronika Umbrosienė. 

S 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $ ir su šiuo laišku prisiunčia 
pirm tį mokestį % 

Lai gyvuoja Lietuvai 
• Mano vardas 

Gatvė " 
Miesta s * 

E5* 

DIDŽIAUSIU Į lETUVlSm KRAUTUVE CHICAGOJE 
m 

PBARL QUBBN tCONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musu krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHIOAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 
f 
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