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Prokuroras Pramato 
Krizį S. Valstijose 

Anglekasių vadai darbuojasi 
prieš "injunction" 

PAVOJUS SVAIGALŲ PRO 
HIBICIJAI. 

Ohio valstijos referendumas 
gali sulaikyti amendmenta. 

GALI PAKILTI GENERA 
LIS STREIKAS PENN-

SYLVANIJOJE. 

šaliai artinasi kritiškoji 
valanda. 

PAKELIA KOVĄ PRIEŠ 
"INJUNCTION." 

Darbuosis jį visai panaikinti. 

Harrisburg, Pa., lapkr. 7.— 
Vakar čia viešojo generalis 
prokuroras Palnier. Vakaro 
skaitlingam susirinkimo kal
bėdamas pažymėjo, jog šaliai 
artinasi kritiškoji valanda, 
(lali pakilti negirdėtas salios 
istorijoje krizis. Krizį gali 
sukelti Pennsylvanijos valsti
jos Darbo Federacija, paskelb
dama generali darbininku 
streiką. 

, Indianapolis, Ind., lapkr. 7. 
—Streikuojančių anglekasių 
organizacijos advokatai pake
lia kovą prieš vyriausybės 
' ' injunction." Tuo tikslu jie 
vietos federalin apskričio teis
inau padavė reikalavime visai 
panaikinti vyriausybės išgau
ta " injunction/' atkreiptą 
priejs anglekasių vadu veiki
mą streiko reikale. 

Anglekasių organizacijos 
advokatai savo peticijoje tvir
tina, jog karė pasibaigusi ir 

San Francisco, Cal., lapkr. 
8. — Ohio valstijos referen
dumas sutruškino svaigalų 
proliibieijos amendmenta. Ki
tos kelios valstijos irgi, tą 
klausimą riš referendumu. 
Maine valstijoj tuo klausimu 
referendumas įvyks tik rude
nį ateinančiais metais. 

Probibieijos amendmenta 
ratifikavo 45 valstijų legisla-
turos. Ratifikavimui reikia 
tik 36 valstijų. Bet iš tų 45 
valstijų 11 valstijų sutiko ra
tifikavimą patikrinti referen
dumais. 

Tatai amendmontas su at
einančiu sausiu negalės veikti 
ir taip ilgai, kaip ilgai anose 
11 valstijose nebus pravestas 
referendumas (Ohio jau pra
vedė). 

KUOMET ĮVYKS PILNA 
TAIKA, 

PRANCŪZIJAI KARĖ AT 
SIEJUSI 159 MILI
JARDUS FRANKŲ. 

Prokuroras-priešvaldiškame! 
veikime intarė tos Federacijos Į t m l e l vyriausybė neturi reika-
prezidentą Maurer ir streikuo- , 0 i m t i e s jokiais karės moto 
jaučių darbininkų plieno indu- Į Matymai* su tikslu griauti le-
Htrijoje komiteto sekretorių " a , i Anglekaain streiką. 
|«\»lt»r. Kaip rytoj teisme prasidės 

Prokuroro Palmer tikslas% išklausinėjimai api<. streiko 
buvo kalbėti apie pragyveni- teisiškumą. Išklausinėjimai 
mo pabrangimą. Bet kalbant prasitęs koletą dienų. Nuo tų 
jam nenoromis prisiėjo pal'o- pasekmės prigulės tolimesnio 
sti ir patį anglekasių streiką, anglekasių streiko likimas. 

PRAŠALINTI DARBININ 
KAI IŠ KOMPANIJŲ 

NAMŲ. 

Paryžius, lapkr. 7.—Niekas 
negali pasakyti, kuomet ims 
gyvuoti galutina pastovi ir 
pilna taika talkininkų su Vo
kietija. 

Augščiausioji taikos konfe
rencijos taryba pasiuntė Vo
kietijai reikalavimą, kad toji 
išpildytų visus savo privalu
mus, nurodytus taikos sutar
tyje ir prie anos prisegtose 
pastabose. Tarpe tų privalu
mų paminėta atlyginimas už 
nuskandintus vokiečių karės 
laivus Seapa Flow intakoje ir 

Paryžius, lapkr. 8. — Sulig 
patikrintų apskaitimų, Pran
cūzijai buvusioji karo atsiėju
si 159 milijardus frankų, ne
skaitant išnaikintos šalies ir 
kareiviams išmokamų pensi
jų, kurios siekia kelis mili
jardus. 

PASIBAIGĖ MOTERŲ KON 
GRESAS. t 

Washington, lapkr. 8. — 
Čia pasibaigė internaeijonaiis 
darbininkių moterų kongro-

Gal Bus Vedamos Tarybos 
su Bolševikais J 

Vladimirovui neprisiėjo guber
natoriau*' Petrograde 

YUDENIČO ARMIJAI GRU 
MOJA IŠNAIKINIMAS. 

Manoma, jog bus daroma tai
ka su bolševikais. 

sas. Tęsėsi dešimtį dienų, 
už sunaikintas nardančias lai- Kongreso metu 

iiiiiiiimimiiiHiiiiiiiiHiiiiimimiiiiifiiit 

YUDENIČO ARMIJA PA
NEŠĖ DIDELIUS 
NUOSTOLIUS. 

Stockholraas, lapkr. 7.—Su 
gen. Yudeničo nepavykimu 

padaryta paimti Petrogradą ir su Suo-
ves, kokios'turėjo but paves-! rezoliucija ir protestas prieš.«tfijos atsisakymu jam duoti 
tos talkininkams. . I blokada Rusijos. Moterys sa-|pagelbą, jo armijai grūmoja 

įvairiems privalumams iš-1 ko, jog joms yra gaila ne bol-j kuone visiškas sunaikinimas. | n u o s t o l i u , s > Kai-kuri 
pildyti duota trijų mėnesių įseyikų, bet Rusijos moterų i r, Čia spėjama, jog gen. Yudenič | j o s d a l i s b o l^e vįk u 

laikotarpis. Jei Vokietija vi- vaikų 
sa tai atliks sulig talkininkų 
reikalavimų, galutina taika 
galės įvykti tik vasario pra
džioje ateinančių motų." 

Madridas, lapkr. 7. —Por
tugalijoje išnaujo ima apsi-

TRUKSTA ANGLIŲ MO 
KYKLOMS, BAŽNY 

ČIOMS. 

to momento nelauks, bet pra 
'dės vesti kokias nors tarybas 
su bolševikais, jei pastarieji 
sutiks. 

Smulkmeniškai perkračius 
visą militarinį veikimą Rusi
joje, pasirodo, jog bolševikai 

viršų visuose frontuose, 

Gelsingforsas, lapkr. S.— 
Estų biuras čia gavo žinių, įog 
gen. Yudeničo armija Petro
grado fronte panešusj baisius 

ias armi-
raitarija 

atkirto ir sistematiniai apsu
pa. Turės pasiduoti arba žūti. 
.miiiimmitiiiiiiiiiiMimmifiisiiimiitiir 

Nes tai svarbiausias šiandie 
klausimas. 

Vyriausybė darbuojasi už 
tai, kad teismas anglekasių 
viršaičiams įsakytų atšaukti 
streiką. 

v c 

Denver, Colo., lapkr. 8. — 
Trinidade ir YValsomburge 
Colorado Fuel & Iron kompa
nija prašalino iš savo namų 
daugelį streikuojančių angle-1 
kasių su jų šeimynomis. Dar
bininkai apsigyveno tiesiog 
laukuose. 

Lincoln, Nab., lapkr. 8. 
Kai kuriose vietose Nebraska ima 

reikšti monarchistų bruzdėji- valstijoj jau atjaučiamą ang- nežiūrint to, kad gen. Yuden;-j 
mas. Norima sugrąžinti bu- l i u trukumas. Daugeliui mo-[čą remia Britanija ir Praneu-^ 
ves karalius Manuelis. 

KOLČAKAS KRAUSTOSI 
IŠ OMSKO. 

Sako, tas daroma laikinai. 

UŽDRAUSTA AIRIJOJ TU
RĖT! AUTOMOBILIUS, 
Dublinas, lapkr. 8. — Anj»-

kvklų ir net bažnyčių veikiai |zi ja. Dar vienas smarkesnis I 0 m s k a s > l a P k r - l (Suvelm-
Į.ritn.ks reikalingo kuro. .bolševiku spustelėjimas ir , ) u , : t a ) . - K a d a n g i bolševikų spė-

Ualima susilaukti kokiu n o r s | kos smarkmi briaugas. ant no 
BOLŠEVIKAI BRIAUJASI l a ikos tarvbn. .* l , m e s t o ' s " m , ™ l a * K.V^kas 

ANT OMSKO ' 'l . 1 ^ j^akė p r a s t i evakuo% onestaiJ 
Skandinavija prieš .blokadą. Į s akyta pirmiausia miestą ap-

Skandinavija priešinasi b l o J l e i š t i amerikoniškai ligoninei 
kuoti bolševikų Rusiją. Gi b e | i r kai-kuriems Sibenjos val-

Londonas, lapkr-. 7.—Bolše
vikai praneša, kad jie paėmę 

lų militarinė valdžia Airijoje I miestą Isliim, gulintį už 70! Skandinavijos veikimo talki-1 ^žios departamentams. 
uždraudė šitoj visoj šalyj1 mylių šiauriuose nuo Petropa- \ ninkai jokiuo būdu negali at- Galimas daiktas, jog ir pal 

PETROGRADE SUREKRU
TUOTA 80,000 VYRŲ. 

Kritiškoji valanda. 
Vyriausybės žygiai prie 

anglekasių streiką, sakė pro
kuroras, yra taip gryni, kaip 
auksas, ir pilnai pateisytini. 
Nes vyriausybė veikia prieš 
darbininkų grupe, kuri stato
si esanti augštesnė už visuo
mene ir pačia šalies vvriausv-

v I C • * 

be. 
Tos atskirios grupės strei

kas visai šaliai yra pragaiš
tingas. I r todėl vvriausvbės 
pareiga apsaugoti šalį nuo tos 
grūmoja mos praga i št ies. 

Vyriausybė turi prirodymų, 
jog anglekasių streikas pa-
. ,. , , v , Jiedu, sake, atlieka didelius 
keltas ne vien del užmokesčio, . ' . . , . . . . 
, , r j • i T? + patrnotmius darbus be jokių 
darbo valandų ir sąlygų. Bet . _ . . ° , 

h 

yra pasirengusios stoti tary-
bosna, kaip veik darbininkai 
pertrauks streiką. 

Siberijos valdžia veikiai per
sikels kur tolėliau į rytus. 

Des Moine, Towa, lapkr. 8. 
Pranešama, jog šitos vals- j žmonėms turėti ir vartoti au-jvlovsko ir apie už 170 mylių! likti savo sumanymų. 

tijos anglekasyklų kompanijos tomobilius ir motorinius dvi- j vakaruose nuo Omsko. Su j Skandinavija blokadai prie-
račius be utilitarinės valdžios Isbim paimta 1,200 nelaisvių. i šinasi ne del simpatijos bolše- j Amerikoniška ligoninė bus 
leidimo. Parėdymas ims teik- Be to, bolševikai 1,000 ne-1 vikams. Bet del to, kad bloką- j perkelta Irkuckan. Ligoninėje 
ti su šio lapkr. 15. laisvių paėmę Ust Buzuluke. da galėtų dar labjaus sustip- yra apie 800 ligonių. Jie visi 

Copenhagen, lapkr. 7.—Bol
ševikai praneša, jog jie tik 
vienam Petrograde surekruta
vo ta miestą ginti 80,000 VYTU. 

Bolševiku kariuomenėje yra 
žvmus skaitlius baškirų ir ki-
mi. Kinai kareiviai tai esą 
tie, katruos Kinijoj išlavinę 
Kuropos viešpatijų armijų ofi-
c i era i. 

paslaptingų žygių. Tokie dar
bo vadai visuomet švies prie
šakyje. Ateityje patys neri
maujantieji gaivalai brangiai 

'apvertins jų nuveikimus. 

ARBITRACIJA PABAIGS 
STREIKĄ, 

TAI ABELNOJI VISŲ 
OPINIJA. 

— 
Apie tai praneša laikr. ko

respondentas. 

Taylorville, 111., lapkr. 8.— 
Centraliam Illinois angleka
syklų apskrityj operatorių, 

tinka ir su kolektiviu derėji-; ninkai neunistai brangiau bu-
muisi. Nes Illinois kasyklose jvo apmokami, 
tas praktikuojama daugiau j Abelnai imant, kasyklų ve-
kaip per dvidešimts metų. idimas su neunistais visai ne-

Pasakojama, jog seniau kai •; apsimokamas daiktas ir apie 
kurie kasyklų operatoriai net tai neverta diskusuoti, sako 
finansais yra parėmę angle- operatoriai, 
kasių organizavimąsi. Nes an- Šitu0 streiku, sako opera-
glekasių unijos būtinai roika toriai, anglekasiai gal ir lai-
lingos. Ir štai kodėl. i mėtų streiką, jei jie galėtų 

Darbininkai yra stipriai j ̂ a i streikuoti. Bet, jų nuo-
susiorganizavę. Šitos vaLsti-.'™°™> i i e n e ^ a l ^ s ū ^ 1 s t r e i " 
jos anglekasiai turi gauti i š d u o t i . Nes jų šeimynoms yra 

valdžios leidimą I reikalingas maistas pra 
n 

tais reikalavimais paslepiami 
kiti streiko vadų piktieji no
rai. 

Prieš tai vyriausybė turi 
pilną teisę pakelti kovą. 

Ve kodėl artinasi kritiškoji 
valanda visai šaliai. Tai bus 
išmėginimas, ar bile viena at
skiri darbininkų grupė gali 
diktuoti visai šaliai savo no
rus, ar turi l iauties' trukšma-
vusi. Nuo to išmėginimo pri
gulės ir tolimesnis šalyje pa
kenčiamas ar nepakenčiamas 
stovis. 

Pagerbia Gompersą. 
Prokuroras Palmer kalbė

damas pagerbė Gomperso nau
dingus darbus. Sakė, jog to
kie darbininkų vadai, kaip šiandie atranda įvairių prie-
Gompersas ir sekretorius "VVil-įžasčių nedirbti, tas nusikalsta 
šonas šaliai būtinai reikalingi. I ne tik savo šaliai, bet ir vi-

Nes jie darbuojasi su atsi- Į sai žmonijai. Nes tik darbas ir 
davimu ne tik darbo, bet po- \ tai energingas ir ištvermus vi-
draug ir šalies reikalais. T i e s ų darbas gali papiginti pra-
reikalai kadangi yra bendri, gyvenimą ir sugrąžinti n e 
tampriai tarp savęs surišti. |malius laikus. 

Kaip papiginti pragyvenimą. 

Kad papiginti pragyvenimą, 
prokuroras padavė sugestiją 
dėvėti, kiek yra galima, se
nuosius drabužius. Nepirkti 
nieko nauja, kol produkcija 
pasivys tikrąjį reikalavimą. 

Nes šiandie žmonės stengia
si įsigyti viską naują, kas ne-
suspojama pagaminti. Tas ne-
suspėjimas produkuoti ir pa
brangina visokius reikalau
jamus daiktus. 

Prokuroras sakė, jog kas 

superintendentų, manadžerių 
ir pačių anglekasių • i M į a ^ ^ ' ' ^ ^ ^ Gi ^ " i n j u n c 

t ion" nebus panaikinta, tuo-galima sutraukti į sekančius 
kelis posmus: 

1. Anglekasyklose streikas 
nepasibaigs į dvi sekanti sa-
vaiti. 

9 

turi išlaikyti kvotimus, su
rištus su darbais po žeme. 
Unistai valstijos kvotimų ta
ryboje turi intaką. K o m e r c i j o s *>** uždarytas organiza

ciniu žvilgsniu šitoj valstijoj ><iJos parūpintas fondas. 
Normahs kasyklose dar

bas neprasidės į mėnesį laiko. 
3. Streikas bus pabaigtas 

arbitracijos keliu. 
4. Operatoriai sutiks su 

penkiomis darbo dienomis, jei 
gaus gvarantiją, kad vyriau
sybė, kontroliuodama geležin
kelius, pristatys kasykloms 
reikalingą kiekybę vagonų. 

5. Operatoriai sutiks padi
dinti darbininkams užmokestį 
proporcijonaiiai sulig pabran
gimo pragyvenimo, jeigu ne
susidurs su visuomenės pasi
priešinimu. 

Operatoriai stovi už uniją. 

Abelnai imant, operatoriai 
stovi už anglekasių uniją ir 
jie pilnai sutinka su taip va
dinamuoju unijos reikalavimu 
"closed shop" kasyklose. Su-

met streikininkai iš niekur 
negalės gauti pašelpos. Prieš 

negalima vesti jokių darbų I Kodėl laimės arbitracija. 
kasyklose be unistų darbinin
kų. * 

Kita priežastis: Su neunis
tais darbininkais opera+o 
riams yra daug vargo. Neunis
tai darbininkai lengvai pa-
liuosuojami nuo darbo. Jie ^ įr vyriausybė. Tas klausi-
eina iš kasyklų į kasyklas. m a s turės "p a a iskeT i artimiau-

•Abelna čia opinija nusveria, 
kad £itą streiką pabaigs arbi
tracija. Tik vieni anglekasiai 
netiki arbitracijai. Operatoriai 
tvirtina, jog anglekasių vadus 
arbitracijon prispirs visuome-

Tad kaikurie operatoriai ne
turi užtikrinimo, ar bile, die-

siomis dienomis. 
Operatoriai laikosi nuomo-

ną jie turės reikalingą užtek- n ( \ s j 0 g anglekasiams aukš
tiną skaitlių darbininkų. ,tesnė užmokestis reikalinga. 

Pagaliaus: Unijos nustato!Bet ne 60 nuoš. didesnė už 
pastovią ir lygią darbinin- dabartinę. Nes tuomet ir ang-
kams užmokesnį. 

Neunistai brangesni. 

lys pabrangtų pusantro kar
to daugiau, kaip dabar. Ką 
į tą pasakytų anglių suvarto-

Vakarų Pennsylvanijoj yra tojai, tie patys kitų šakų dar-
daug kasyklų, nesančių ang
lekasių organizacijos kontro
lėje. Karės metu tenai darbi-

bininkai. Tuomet ir jie visi 
pakiltų už didesnes užmokes
tis. Taip negali but ir nebus. 

rinti bolševikus. Nes tuomet 
jie įgytų daugiau šalininkų. 
Be to priešinami blokadai' ir 
paties žmoniškumo žvilgsniu. 

Tokia pat opinija veikia ii 
Suomijoj. Suomija turi užteky 
tinai kariuomenės ir galėtu, 
kaip bematai, paimti Petro
gradą. Tečiaus nenori to da
ryti. Nes tuo žygiu pasigamin
tų priešininkų, su kuriais suo
miams reikia vesti prekybą. 

Turi tarybas vesti. 

Pirm kokios savaitės pa
čiam Stockholme. abelnai bu
vo kalbama ir manoma, jog 
Rusijos klausimas turi but iš
rištas ginklais ir spėkomis. 

Bet šiandie atsimainiusi ta 
opinija. Atmainą padarė nepa 
vykimai gen. Yudeničui. Čia 
dabar kalbama ir rašoma, jog 
militarinis veikimas prieš 
bolševikus yra beviltis. Ir to
dėl daugiau niek0 nelieka, 
kaip tik stoti tarybosna su 
bolševikais ir daryti kokią 
nors taiką, jei nenorima su
laukti-Rusijos pragaišties. 

Visi žygiai nuėjo niekais. 

Pirm poros savaičių čia bu
vo manoma, jog Petrogrado 
puolimas neišvengtinas. Nes 
paties Yudeničo skelbiamos 
žinios buvo labai išpučiamos. 

Sulig to abelnojo manymo, 
čia iš visų Europos šalių su
važiavo korespondentų. Vie 
nos šalies vyriausybė į čia pri
siuntė visą oro laivyną, kuris 
turėjo skristi Petrogradan 
tuojaus po jo puolimo., 

bus išvežti Irkuckan. 

NETEKO GUBERNATO-
RIAUTI VLADIMIROVUI. 

Paskirtas vyriausiuoju 
armijos vadu. 

Paryžius, lapkr. 7.—Šiaur
vakarinės rusų armijos ,vj-
riausiuoju vadu gen. Yudenič 
paskyrė gen. Vladimirovą, 
kurs pirm poros savaičių bu
vo paskirtas dar nepaimto 
Petrogrado generalguberna
torių. 

Visų atimtų nuo bolševikų 
Rusijos teritorijų general-gu-
bernatorium paskirtas gen. 
Glassenapp. 

KAZOKAI SUNAIKIN? 
BOLŠEVIKŲ DIVIZIJĄ. 

Londonas, lapkr. 7. — Gen. 
Denikinas praneša, jog jo k a 
zokai sunaikinę visą bolševikų 
diviziją rytuose nuo Khopr. 
Paimta 3,200 nelaisvių. 

Montgomery, Ala., lapkr. 
8. _̂ _ Septyni Alabamos mies
tai šaukiasi ir negali prisi
šaukti iš niekur anglių. 

" Bet visi didžiai apsivylė tuo, 
manymu. Kaip pirmiau gen. 
Yudeničo armija . sparčiai 
briovėsi ant Petrogrado, taip 
dabar sparčiau dar nešinasi 
atgal. 

Tai kokių daiktų pasitaiko 
pasaulyj. 
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"DRAUGAS" 
LTTHtlANIAN DAILY FRIEJCD 

PablLshed Daily Except 8undaj» b j 
DRAUGAS PUBL1SHING OO., Ine* 
1800 W. 46th St., Chlcago, llllnola. 

TIKMS OF SUBSORIPTIOH 
On* Ymr »5-00 
8ix Months $3.00 
Ttrarsday's Edltion $2.00 

AdveMstng rates on appUeation 
At NEWS-STAND8 2o A OOPV 

IŠ VVESTSIDES. 

LIETUVI V RATA ITK V DIENRAŠTI* 

" D R A U G A S " 
Mn* kasdien/ \šskyrus nedėldienius. 

pj*ENUlbERATOS KAINA: 
Meian I&.00 
Pusei Meta $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo. Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geria :sia siusti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Order'* 
arba įdedant pinigua į . registruotą 
laišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHIN6 CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, Ihvka! 

Puikus koncertas. 
Puiki ir publika. 

Bedirbant ištisą dienelę, ar 
tai dirbtuvėje, ar krautuvėje 
bei ofise, taip žmogaus kūno 
bei proto jiegos išsiaikvoja, 
kad nekartą jautiesi visai be-
jiegiu. Nakties metu, prigulus, 
kūno jiegos sugrįžta, darbe 
nusilpusios raumenų dalelės 
vėl sutvirtėja, ir jei tik svei
kas, tai jautiesi iš ryto, tarsi, 
naujai užgimęs. Nors pailsis 
lygiai veikia ir ant nervų ir 
ant smegenų, o tnomi jau ant 
žmogaus proto, kraujo sut
varkymu darydami jį aiškes
niu. Vis-gi protui nepakanka 
vien tik kūniško pailsio bei 
atgaivinimo, jam yra reikalin
ga fantazija. • poezija, muzi
ka, gi ypatingai švelni muzi-

Liet" R. Kryžiaus Rėmėjams. 

Telefonas McKinley 6114 
tiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiuiiiimiiitiiiiiiii 

Koncertai ir yra tuomi 
dvasiniu penu, tuomi proto 
stiprintoju bei. atgaivintoju-
mi. 

Tūlos išlygos yra reikalin
gos, kad butų nauda iš pasil-
sio. Valgis turi būti gerai pa
gamintas, kad duotų kūnui 
tvirtuma. Panašiai ir koncer
tas bei abelnai muzika priva
lo būti verta savo augštos pa
siuntinystės, būtent: tvirtinti 
bei gaivinti protiškas jiegas. 

Kaip pasilsiui vietų, bei 
žmogaus kūno palaikymui 
valgių yra visokių, taip ir 
koncertai nevisi teprisiartina 
prie tobulybės. Nors tobulybę 
nėra tai lengva pasiekti, bet 
veikimą į gerąją pusę krypu-

Kuris iš lietuvių neremtų to
kios bepartyvės, grynai labda
ringos draugijos, kokia yra 
Lietuvos Kaudonojo Kryžiaus 
Draugija! Tiktai tamsuolis! 
Žmogus žinodamas minėtosios 
draugijos tįkslą ir galėdamas 
remti, o neremtų jos, toksai yra 
nedoras žmogus; jojo reikia 
vengti kaipo žmoniškume ne-
pribrendusio. 

Šveicaras Henri Dunout, 
1860 metais, išleisdamas savo 
knygą "Un Souvenir de Solfe-
rino' , parodė visam pasauliui 
labai plačią, dirvonu užleistą 
dirvą—karėse sužeistųjų ir ser
gančiųjų gelbėjimą. Tosios 

metų be panašios labdaringos 
draugijos, o Lietuva suorgani
zavo Raudonojo Kryžiaus 
Draugiją pirmuose valdymosi 
metuose t Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Draugija veiki ir 
šelps visus nelaiminguosius 
Lietuvos gyventojus. 

Lai Lietuvos R. Kryžiaus 
Draugiją skaito savo turtą mi
lijonais dolierių, o visus lietu
vius ir lietuvaites savais na
riais, tai mūsų žmonės dar bus 
drąsesni beginant savos tėvy
nės rubežius, žinant, kad už jų 
yra galingoji labdaringoji 
draugija, kuri kiekvieną nelai
mingą žmogų sušelps. Lai visi 
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Geriausia Sekasi 
I Liet. Amer. Pramones Bendrovei i 
Į Dėlto kad | 
I TEISINGAI SUMANIAI IR GABIAI YRA VEDAMA I 

knygos išleidimas prirengė in- Į M ^ ų v i a i i § e i v i a i i g persitikrini-
tekmingųjų žmonių mintis pri 
tarti sekantiems p. Henri Du 

i 

Remkite Paskolą. 
Vieni žmonės nenori pavo

jaus matyti nei pripažinti, kiti 
pavojų pamatę susmunka ir 
sudrimba. Abeji palengvina 
savo priešams uždavinį. Tik
rasis veikėjas turi matyti pa-
vojų, bet neišsigąsti jo, tik d a r £ ™«»»»™'' <"•' *JH ^ika 
labiau įtempti savo jiegas. Da- a i* 
žniausiai pasiseka pergalėti. , K a d b u t l 1 , n k tobulybės pa-

jkrvpus, reikalingai visuoti-
Taip ir mes. Turime pripa- n a s ^ a b e l n a s hnQnm s u s i . 

žinti, kad Lietuvos nepngul- i p r a t i m a s . K a s taikoma abel-
myb|i gresia didis pavojuj m ^ m M l l l ) a L t a s > t a i p j a u > U l i . 

ko ir atskirai tautai, nes tau
ta yra žmonijos nariu bei da
limi. Tatai tautos susiprati
mas yra sprendžiamas iš to, 
kaip yra pakilęs josios menas 
bei josios dailė. 

Mūsų tauta per tiek amžių 
pavergta, pasislėgta, suvaržy
ta bei atšaldyta nejiegė už-

Talkininkai išranda, kati [iles-
tuvai gana yra autonomijos. 
Taip bent jie pasakė 2b" gegu
žio, 1910 m., penktame punkte 
sąlygų paduotų admirolui 
Kolčakui. 

Didžiausia- pavojus tame, 
kad iš lietuvių tarpo yra žmo
nių vedančių nesuprantamą 
politikų. Paryžiuje buvo Ru-įimti pirmos bei vadovaujan-
sijos dalių konferencija. Jojejčios vietos, bet, ačiū triūsui 
dalyvavo lietuvių atstovai. į bei veiklumui, vis neužsiliko 
Ta konferencija išrinko admi-j paskutiniaisiais. Lietuviai ne-
rolų Kolčakų. Rusijos valdžios tur sarmatyties duoti bile rij-

šies koncertus. 
Tatai išskaitęs " Drauge' * 

anie p. A. Pociaus rengiamą 
Du daigtu šitoje žinioje ne-1 ^neertą We<sidėje, labai 

aišku. Nežinome tų "atsto- j Pradžiugau iš to ir laukiau 
vu" pavardžių ir nežinome,: nerimaudamas įvykimo die-
kokie yra jų santikiai su Lic-

galva. Tat reiškia, kad tie 
mus atstovai atsižadėjo Lie
tuvos nepriklausomybės. 

nerimaudamas 
nos. 

Penktą lapkričio dieną, aš
tuntą valandą vakare, jau 

\ eikiai turės paaiškėti, arba v Ar , , v. , -. :• 
, A v . buvau p. Meldazio svetainėje. 

tuvos delegacija Paryžiuje 

kad tas pranešimas prama 
nytas, arba kad minėtoje kon
ferencijoje buvo ne atstovai 
tik žmonės, kuriuos nepajie-
giame užtektinai pasmerkti. 
Faktas yra faktu, kad savo 
tarpe turime asmenų be sąži
nės. Jei ne ta nelaimė, su ki
tais pavojais greit apsidirb
tume. 

Bet ne visa mųs pasaulinė 
inteligentija yra be sąžinės. 
Prezidentas Smetona yra tik
ras tėvvnainis. Jam tankiai 

Publikos prisirinko pilna rui
minga svetainė. Netik sėdy
nės buvo užimtos, bet ir sta
čių matėsi nemaža. 

Koncertas neprasidėjo pa
skirtame, laike bet tas prasi -
tęsimas nesidarė nuobodžiu, 
ue> pono Jereckio žavėjančios 
smuiko* meliodijos, pritariant 
pijanui, kornetui, trambonui 
bei būgneliui, nedavė žmo
nėms progos nuobodauti. 

Pasirodė scenoje ir choras, 
sudarvtas iš Aušros Vartų ir 

atseina mainyti ministrus, kol \ Dievo Apveizdos parapijinių 
susirinks pluoštą vyrų, sta- j chorų. Ponas A. Pocius jų 
tančių tėvynės reikalus aug- priešakyje. 
ščiau už asmenų žvilgsnius. 

Bet nei prezidentas, nei pa
tys sąžiningiausi ministrai ne
galės Lietuvos apginti su 
tuščiomis rankomis. Duokime 
Lietuvos valdžiai jiegų, pir
kime tos valdžios paskolos 
hondsus, kad veikiau galėtų 
išvyti Kolčakinius iš Lietu
vos ir sukimšti į kalėjimą 
tuos, kurie Lietuvą paveda 
Rusijai, kad joje turėtų augš-

Batuto kirtimas ore, tarsi, 
žaibai sumirgėjo. Pasigirdo 
jautri laisvios širdies išreiš
kimo sutartinė. Pagarbos 
ženklui visį sustojo, nes pir
mučiausia dainuota Suvieny
tų Valstijų tautinis himnas. 
Toliau seka Sasnausko "Kur 
bėga Šešupė." Klausytojus 
užsyk sužavėja dainos galy
bė, pasipila aplodismentai, 
tarsi, bangų gaudimas jūrėse, 

tesnių ir pelningesnių vietų. 'Aušros Vartų choras labai 

nout triūsams. Šveicarų val
džia likosi laimėta jojo idėjų 
palaikymui, o per šveicarų val
džios tarpininkavimą p. H. Du
nout'o užmanymai buvo svar
stomi bent 16 valstijų tarybose. 

Už trijų metų, nuo laiko mi
nėtosios knygos išleidimo, p. H. 
Dunout matė net iš 16 valstijų 
įgaliotinius, svarstančius jojo 
sumauytuosius labdarybės bu
dus. Tai įvyko spalių mėnesyje 
tarp 26 ir 29 dienų, 1863 metuo
se. Sekančiuose metuose, t. y. 
1864, rugpjūčio 8 d., vėl 16 val
stiją atsiuntė savus įgalioti
nius į tą patį (icnevos miestą ir 
pa 14 dieną svarstymo nutarė, 
priėmė ir parašai patvirtino, 
12 iš 16 atstovų, 9 posmus mū
šių laukuose sužeistųjų gelbėji
mui. Dabartiniu, nmsų dienų, 
laiku jau Raudonojo Kryžiaus 
Draugija likosi pripažinta 
kaipo lalMlaringumo idealas, vi
sose apšviestose tautose. 

Kolei Lietuva buvo mušu 
kaimynų "globojama" ir ''kul
tūrinama/' tolei mus visas pa
saulis laikė už pusiau laukinius 
sutvėrimus. Vos Lietuvos žmo
nės nuo užpuoliku suspėjo apsi
valyti ir savąja valdžią išsirin
kti, tuč atsirado ir Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Draugija. 
Tai yra mūsų augšto kultūrin
gumo laipsnio ženklas. Ameri-. 
kos valdžia išbuvo visą šimtą 

mo liekasi Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Draugijos rėmėjais, 
tai Lietuvoje vargas bent per 
pusę sumažėtų. 

Jeigu šveicarams ėmė 4 me
tus sutverti jųjų Raudonojo 
Kryžiaus Draugiją, ir jie nenu
leido ranku kol atsiekė savo 
prakilnų tikslą, taip ir mes ne
atleisime savų žmonių kvietę 
prie šventos labdarybės prisi
dėti. 

Laikykimės visų nurodymų 
ir vykinkime viską su geru upu 
ko iš mus mūsų tautos valdžia 
reikalauja. Juk tai mūsų pačių 
išrinkti mušu valdininkai. Jei 
mes, visomis išgalėmis, savų 
vadovų neremtume, tai patys 
sau labjausia kenktume, iš visų 
išeivių Lietuvos piliečių tiek 
daug pasišventimo reikalauja
ma, kad kas tik Lietuvos labui 
daroma, turi mums išrodyt i 
šventu daiktu. 

Dr. A. K. Rutkauskas. 
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VOKIEČIAI NETIKI TAI 
KOS PATVARUMUI. 

Berlynas, lapftr. 7. -— Bu-
vys Vokietijos 1-anclieris Bet-
iiinann-Holhve^, naeijo:.1 *»o 
susirinkimo komiteto išklau-
sinėjamas apie karę pažymė
jo, jog netikįs į-taikos patva 
rūmą, ir jog buvusioji karė 
nebuvus paskutinė. Daug bai
sesnių karių \ usią ateityje. 

5 i 
i 
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jautriai, sudainavo Sasnausko čiai prie dalyvavimo orkes-
"Užmigo Žemė". Aušros jtrai: Kokį minutos laiką vis-
Vartų vyrų choras dainavo: i kas nutilo. Klausytojai, tarsi, 
Šimkaus 4kVai Broli," bei Po- dvasias pagavime lauke ko tai 
ciaus "Dziedukas", Aušros nepaprasto. Ponas Pocius iš 
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Vartų mergaičių choras dai
navo Sasnausko "Karvelėli," 

po juodų blakstienų, tarsi, 
saulutė prieš audrą iš po de-

kuriame panelė Kazimiera I besu, žvilgterėjo tai į orkestrą, 
Zauriutė gyvai bei jautriai 
solistės dalį išpildė prie skait
lingo savo draugių sy m toniško 
choro. Tas pats choras sudai
navo Pociaus "Gale sodo ry-
mavo", ir Pociaus "Anksti 
rytą kėliau." Tarsi pamargi-
nimui sekė kalba. Kalbėjo kun. 
F. B. Serafinas. Kalbėtojas 
trumpai, bet jautriai nupiešė 
vienybės jiegą, svarbą, bei 
reikalingumą, norint, kad 
veikimas butų pasekmingas. 
Toliau dainavo Dievo Apveiz
dos parapijos choras. Sudai
navo Šimkaus "O kas sodai". 
Panelei Fliorencijai Butnerai-
tei solo puikiai atliekant, cho
ras savo uždavinį irgi įspudin-

tai į dainorius, lyg butų ta
ręs: "Čia einasi apie dangaus 
bei žemės Viešpačio garbę. 
Pasistengkit." Ir visi jo mintį 
suprato. Pasiliejo nemirštantis 
Cųrto "Ragna Terrae." Po
nios O. Pocienės tvirtas, sykiu 
žavėjančiai švelnus, suprano 
solio, gi čia choro bei orkest
rus symfoniška sutartinė taip 
užžavėjo klausytojus, kad ap
lodismentai griaustinio garsu
mu sukėlė kokią tai malonių 
jausmų audrą ir tol nemiela-
širdingai nenutilo, kol neat
kartojo tą taip žavėjančią dai
ną. 

Visas programas išpildytas 
kuopuikiausia, drąsiai galima 

g° ai išpildė. Paeiliui sudaina- lnet svetimtaučių publikai pa-
vo Šimkaus "Paukštužėli" ir Isirodyti. Garbė suvienytomis 
Gaunod'o "Sužadink jaus- Įjiegomis veikiantiems cho-
mus.' Kad Dievo Apveizdos 
parapijos choras užganėdino 
susirinkusius, tą aiškiai liu-

raras. 
Po programui gerb. kun. F. 

Kudirka, vietinis klebonas 
di ja gausus aplodismentai, ku-j išreiškė padėkos bei užsitikė-
riuos iš klausytojų sau užsi- į jimo žodžius, kaip clioris-
tarnavo. Galutinai pasirodė j tams, taip ir skaitlingai pu-
scenoje mūsų garsi soprano j blikai. Baigdamas savo jaus-
ponia O. Pocienė apsiaubta minga kalbą, tarė: "Širdingą 
galingo choro nariais. Publi-iaėįų visiems susirinkusiems 
ka sutiko ją su trukšmingais už apsilankymą į šį vakarėlį" 
aplodismentais. Išėjęs p. A. p 0 tam sekė žaislės bei šo-
Pocius ramiai ir gan šaltai at- j kiai. 
liko tūlus patarimus, kaip į Daugiau mums panašių va-
choristams, taip besirengiau- j karelių. 

Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi: 
1) Šioje Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik į kelis 

mėnesius laiko. 
2) Šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau net keliose šakose 

ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo: 

a) Konstrukcijos (statymo), 
. b) Exporto ir importo (invežimo ir išvežimo prekių Lietu

vą ir iš), 
(•) Industrijos (išdrrbystės), taipgi 
d) biurą siuntimo pinigų, laivakorčių agentūras etc. 

3) Šios Bendrovės investytas turtas jau siekė keletą šimtų tūk
stančiu dolierių. 

4) Šios Bendrovės šėrai geriausią turi vertę, nes pinigai sau
giausiai yra įvestinti į turtą, kurio vertė yra pakilus jau ant 50% 
procento, reiškia, apverrus dabar Bendrovės turtą į pinigus, gau
nama tiek pelno. Uitai ant tiek pat ir šėrai jau yra vertesni. 

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

6) Šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia pa
tarnauja Amerikos Jietuviams persiuntime drabužių ir maisto sa-
viemsienis į Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su priniokėjimu 
persiuntimo lėšų. 

7) Šios Bendrovės darbą užgiria Lietuvos Prezidentas, nes 
jo prisiųstas laiškas šios Bendrovės eksporto skyriaus vedėjui, kuris 
čia tilpsta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pagelba yra reikalinga, 
nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama laivas su maistu ir drabužiais, dė-
kuoja Amerikos Lietuviams už užuojautą. Štai to laiško turinvs: 

0 
\ 

< t Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Riųrp. 13 
d., 1919 m., kad Lietuva susilauks iš Amerikos Lietu
vių lapkričio mėn. laivo su valgiais ir drabužiais, pra
šau širdingai padėkuoti Amerikos Lietuviams už jų 
užuojautą ir pagalbą gimtajam kraštui. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 

(Pasirašo) A. SMETONA, 

Lietuvos Valstybės Prezidentas. 

Nors šios Bendrovės M>rai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 
ir buvo manoma nuo 1 d. lapkričio, 1919 m., tokia kaina pardavinėti, 
bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norinčių prigulėti, tik 
negalinčių dabar užsimokėti, todėl paskiausiame Direktorių susirin-
kim bu nub.rt ua- trumpą laiką pardavinėti sena kaina. Tokiu 
būdu duoti progą visiems norintiems tapti šėrininkais už pigią karną. 
Vienok patariama pasiskubinti, nes užsirašymai plaukia šimtais kas 
dieną ir -neilgai trukus 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 tai yra viena iš geriausių lietuvių Bendrovių, da
ranti didžiausj ir pasekmingiausį biznį. Neužmiršk pasakyti apie tai 
savo draugams ir, siųsdamas pinigus, įsitėmyk gerai jos adresą: 

| Lithuanian American Trading Co. i 
I 112 N. Greene Street Baltimore, Md. i 
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IŠ L. L. SARGŲ RAŠTINĖS. 

Pranešimas.; 

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

Gerbiamieji L. L. Sargai! 
Jei jus esate į tą organizaciją 
įstoję, turite savo būrelį ir 
skaitotės nariais tos organiza
cijos, tai visi turite lygias tei
ses ir priederystes ginti savo 
organizaciją nuo disorganiza-
vimo. 

Patarčia visiems L. L. Sargų 
būriams ir pavieniams būti 
tvirtais, tikrais Lietuvos sar-
gaiš ir ginti savo priedermes 
nuo visokių pasikėsinimų. 

Visokiais reikalais ir neaiš
kumais kreipkitės į L. L. Sargų 
raštinės vedėją, J. K. Milius, 
458 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budų 

Oystcr 
pcKers (rfspoj 

--apetitą, priduodanti ir lubui tankumi prie visokiu zu-
piu ir kepsniu. 
— svariai sutaisyti ir gerai iškepti kad net ir Holandiete 
{.•alėtu džiaugtis. 
—-viniojanui su mašina su trimis viršeliais taip kad pa
dėjus ant stalo atrodo lyg kad butu tiktai iš pečiaus 
išimti. 

Pas Tavo Krautuvninka. 

Sawyer Biscuit Company, 
Telefonas Haymarket 5160 

-*—*-

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St 

Mašina 
.supakuoti 
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LIET, RAUD. KRYŽIAUS DR-JOS RĖMĖJŲ CHICAGOS 
APSKRITYS! VISUS LIETUVIUS KLEBONUS, 

Gerbiančioji Dievo Apveizdos parap. 
Chieago j ir apielinkėse bei į $^ ) 0-0 0-

visoje Amerikoje lietuviu pa- N^kaU-o Prasidėjimo P. šv. 
rapijose vadovaujantieji, iš- P a r a P- $400.00. 
klausykite nuisu meldimo. Iš I *v- Mykolo parap. $300.00. 
busimos lapkričio 27 d.,"Padė- Į A l l S r o s V a r t u P a r a P- $-00.00. 
kos dienos," padarykite kaip ir 
lietuvišką švente iškilmingai 
paminėti karėje galvas pa^ul-
džiusius lietuvius už Lietuvos 

Visų Šventų parap. $200.00. 
&v. Petro ir Pauliaus pa 

rap. $100.00. 
H v. .Juozapo parap. (So. Chi-

laisve, už juju sielas atlaikant j e a - ( ) ) *IW.<)0. 
šv. mišias. Tam tikslui pritai-1 š v - Antano parap. (Cicero, 
kintais pamokslais butu galima Tll.) $400.00. 
prirengti žmones prie aukoji-' įkėgan, ] 
mo. Idant nekliudyti draugijų 
susirinkimams, tu«v- po pamal
dų, patart ina sušaukti didžiu-
liausius susirinkimus (mass-
meetings) ir, geriausiems vieti
niams veikėjams raginant, rin
kti aukas Lietuvos Raudona
jam Kryžiui, Kalėdų dova
noms. Rėmėjų ar Tautos Fon
do skyriai privalėtų, iš anksto, 
suorganizuoti atsakančias aukų 
rinkėjas bei užrašinėtojus. Rei-

Roekford, BL $200.00. 
Chieago Meights, 111. $200.00. 
Springfield, UI. $150.00. 
Collinsville, UI. $150.00. 
Melroee Park, Tll. $150.00. 
K. St. Louis, 111. $100.00, 
VVestville, 111. $100.00. 
Gary, Imi. $200.00. 
Kenosha, Wis. $300.00. 
Raeine, VYis. $I50.(K). 
IIihvaukee, W U L $100.00. 
Visiems aišku, kad mūsų pa-

kia duoti kvitas ar ženklelius ^ P ^ 1 verte—Lietuvos sušel-
visiems, kurie stambiomis au
komis atsižvmės, bet ne ma-

pime—mūsų centraliai veikėjai 
gerai pažįsta. Mūsų parapijos 

žiaus vieno dolieHo. Ženklelius P n v a l ° s a v o ***** P a l a ^ y t i ir, 
ir kvitas bei visokias t. v. J e , ^ u ^ l i n i a ' d a r P a ^ » ^ -
- b l a n k a s " visi Chieagos apie-j į t a r t i n a , kad gerb. Klebonai 
linkės rėmėju ar T. F. skvriai P a t v s " f t * ^ « * 1 r m " 
ir gerb. Klebonai gali pareika- k ^ M W ^ ' a šmė to jus , tai 
lauti iš gerb. kun. Ig. Albavi- d a r b o P M * » t a B i visi pasi-

džiaugsime. 
Mušu gerb. Klebonai vi**uo-

ėiaus, 717 \V. ISth St., Chieago, 
111. I lytinėse valstijose gyve
nantieji teiksis kreipties Į rė
mėjų pirmininką, gerb. kun. J . 
Petraiti , 147 Mdnteomery St., 
Paterson, N. J . arba i Centro 

met gausiaus už kitų pašauki
mų lietuvius šelpė pinigais ir 
intekme savo tėvynę, Lietuvą. 

šiuo kartu mes tikimės su-
raštininką p. J . Tumasoui, 456 , a u k t i dar gražesniu pasekmių, 
(irand St., Brooklyn, X. Y. 

L. Raud. Kryžiaus Rėmėju 
Centras pažymėjo scfivanėias 
skaitlines kiekvienai parapijai 
skyrium kaipo Kalėdų dovaną. 

šv. Jurgio parap. $800.00, 

nes Raudonojo Krvžiaus veiki-
mo tikslai visiems apšviestiems 
asmenims suprantami ir, žino
ma, remtini. 

Tiktai stipriai susiorgani-
zuokim iš anksto, o tikrai Ka
lėdų dovanos Lietuvai bus gau-

š \ . Kryžiaus parap. .ĮHW>.00. sios! Dr. A. K. Rutkauskas. 

LIET. RAUD. KRYŽIAUS REM. KAMPELIS. 
Lapkričio mėnesio pradžioje 

prasideda Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų aukų rinki
mas. Kaip jau buvo " D r a u g o " 
ir kitu laikraščio numeriuose 
minėta, kad iki lapkriėio mėn. 
pabaigai -tarime surinkti ma
žiausia 25,000 dol. aukų Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus 
Diaugijai. 

* L. Rami. Kryžiaus Draugijos 
reikalai yra labai svarbus, to
dėl kiekvieno lietuvio Ameriko
je yra švenčiausia priedermė 
tą organizaciją remti ir prie 
jos prisirašius darbuoties Lie
tuvos pavargėlių naudai. 

Kitose lietuviu kolonijose yra 
užprašyti kalbėtojai ir.kaip tik 
gausime nuo jų prielankų atsa
kymą, tuojans sudarysime 
maršrutą ir išsiuntinėsime sky
riams. 

Pereitą savaite gauta drabu
žiai iš sekančiu vietų: TenatTy, 
X. J.—1 skrynia, Chieago, 111., 
N. &—3 skrynios, Binghamton, 
N. Y.—1 bak., Raeine, \Yis.—2 
skrynios, So. Omaha, Xebr.—2 
skr., Xashua, X. 11.—1- skry
nios, Niagara Falls, X. Y.—1 
skrynia. 

Pinigai gauti iš sekanėių vie
tų: 
Plvmouth, Pa $36.00 

• 

Kenosha, Wis., Šv. Pet
ro draugija 25.00 

Paąuonoek, Conn 90.50 
Kenosha, Wia 65.00 
Norwood, Mass 85.00 

Visiems aukotojams ir na
riams tariama Širdingą aėių. 

Pereitos savaitės laikraščiuo
se, per neapsižiūrėjimą pa
skelbtose lietuvių kolonijose | 
kiek katra turės L. R. K. R. au
kų surinkti, Jnivo apleista \Yil-

. kes—Barre, Pa.—$300.00 ir I 

Xor\vood, Mass.—-$100.00. 
Šiuomi taip-gi pranešame, 

kad vilnos mezgimui svederių 
jau perkamos. Jau nupirkta 
tuom tarpu už pusseptinto šim
to dolierių. Vilnos pirktos Pa
ąuonoek, Conn. ir kaip tiktai 
jas gausime, tuojaus ir bus iš
siuntinėtos skyriams, kurie jau 
turi prisiuntė užsakymus. 

Tai-gi. broliai lietuviai! Šis 
mėnuo lai būna L. R. Kryž. Rė
mėjų mėnuo. Lai nei vienas lie
tuvis nesiranda tarpe mūsų, ku
ris atsisakytu gelbėti savo bro
lius varge esančius Lietuvoje. 
Lai visi, kai]) vienas, stoja dar
ban ir lai mūsų skatikai gelbsti 
Lietuvos piliečius, mūsų bro
lius. Girdime, kad ten kanuolės 
staugia, ginklai barška ir viso
mis pusėmis dejavimai. Tat-gi 
eikime jiems pagelbon, dėkime 
aukas L. R. Kr. Draugijai. 

J. Tumasonis, 
L. R. K J \ R. sek r., 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
(Redakcijai prisiuntė kun. P. 

Vanagas iš Utica, N. Y.). 

Kun. kanauninkas P. Segee-
kis iš Kovarsko rašo man, jog 
apie Ukmerge buvo baisi šilti
nė. Viename jo dekanate išmi
rė 8 klebonai bemaž viename 
mėnesyje: kun. Adamavičia— 
Taujėnų kleb., kun. Šliogeris— 
Traupės, kun. Stapulionis— 
Traškunų, kun. Riinkunas— 
Deltuvos, kun. Zakarevįčia— 
Raguvėlės, kun. Cesevičia—Vi
diškių, kun. Tumėnas—Vodok-
lių, kun. Kviatkauskas—Ko

varsko kleb., kurio vietą užėmė 
dabar kun. Špakievičia. 

Taip-gi kun. Šaulevičia iš 
Sėdos pranešė man, jog per 3 
metus karės visoje vyskupijoje 
išmirė daugiaus per 50 kunigų, 
tarp kurių skaitosi: kun. Pan-
eeris—iš Ilakių, kurio vietą už
ėmė kun. Volenčevskis. Toliau 
mirė kun. pral. Pavilanis, kun. 
Bareevičia. 

Sudegintos bažnyčios laike 
karės: Žvingiuose, Kvėdarnoj, 
Tauragėj, Eirogaloj, Betiga-
loj, Žoginėje, Viekšniuose, Ku
žiuose, Uukštoje, Šimonyse ir 
tolaus už Šimoniu kartu su 
miesteliais. 

Žemaičių seminarijoj yra tik 
apie 60 klierikų, o kunigų jau 
jaučias stoka. 

Vyskupo kapel., kun. Šaulys, 
liko prelotu ir 'kandidatu ant 
antrojo sufragano » Žemaičių 
vyskupijoje. 

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

yra padaryti speciališkai del siuntimo į užjūrį be jokio perkr austimo. 
. Sekantis laivas išplauks iš New Yorko Liepojun 15 d. Lapkričio.. Norintieji pasiskubinkite užsisakyti tuojaus bak

su. Visi baksai del siuntimo Lietuvon yra sekančiose vietose: Iz. Nausėda ant Town of Lake 4605 S. Ashland Ave.; 
Ant Biigeporto Iz. Nausėdos krautuvė 917 N. 33 ir Darbininkų užeigoje pas p. B. Jakaitį. Visas kitas informacijas apie 
siuntinius ir Liet. Am. Pram. Bendr. šėrus galima gauti kas-dien pas P. Baltutį Generališką agentą: dienomis nuo 9 iki4 
Peoples Stock Yards State Bank ant 47 ir Ashland Ave. Telephone: Yards 9460. Vakarais nuo 4 iki 9 3261 S. Hals-
ted St. Tel. Yards 6126. Visi siuntiniai yra apdrausti ir L. Am. Pr. Bendr. pilnai atsako. 

PAUL P. BALTUTIS, Liet. Am. Prm. Bendrovės Generalis Agentas. 

Suvalkai. Gegužės pradžioj 
čia atvyko lietuviu kareiviu bu-
relis. Ilgainiui atėjo kiek dau
giau. Vietos gyventojai lenkai 
pradžioj gan prielankiai žiurė
jo į lietuvių kareivius, bet nu-
rėžus demarkaeijos linija—Au
gustavo kanalu, lenkai, kurie 
pasiliko šioj kanalo pusėj pra
dėjo į lietuvius kareivius žiūrė
ti, kaip į įsiveržusius į jų šalį 
priešus. Santikiai pablogo kai 
buvo nukautas lenkų milicinin
kas. Milicininko palaidojimas, 
lenkams suagitavus virto de
monstracija prieš vokiečius ir 
lietuvius. Sekant instrukcijų, 
duotų iš Varšavos visoje srityj 
iki Augustavo kanalo uoliai 
rengiamas sukilimas prieš lie
tuvius ir vokiečius. Darbuojasi 
uoliai slaptos kariškių organi
zacijos, kurios gauna iš vokie
čių ginklų; lipina įvairių pro-
klemaciju prieš vokiečius ir lie
tuvius. Žodžiu sakant, stengia
si padaryti lenku valstybes i n-
tėYvenciją. Sukilimų liepęs or
ganizuoti patsai Pilsudskis, 
kad jis turėtu progos atvesti 
savo kariuomenę i Suvalkus. 
Kad ir neužjaučia žmonės šito 
organizuojamo sukilimo, tečiau 
laukia ateinant lenku kariuo

menės. Laukia daugiausiai dėl
to, kad esantieji Suvalkuos ir 
jo apielinkėse vokiečiai daro 
žmonėms įvairių j eibių ir žiau
rumų. Pasienyj jie pradėjo at
iminėti žmonėms arklius ir 
karves, nes esą jie nuo vokiečių 
pavogti;grobia pinigus, audek
lus, lašinius, mėsa ir kitus 
daiktus. Nėra kam pasiskųst, 
nes vokiečiai ten šeimininkau
ja savi valingai ir vietos gyven
tojų būtis yra prastesnė, kaip 
visoj Lietuvoj. Toji sunki gy
ventojų padėtis yra labai gera 
dirva įvairiems agitatoriams, 
giedantiems amžinų giesmelę 
apie lietuvių ir vokiečių bičiu-
liavimą. Keikia pripažint, kad 
šita agitacija prieš lietuvius 
turi pasisekimo ir neapykanta 
prieš juos kasdien auga.Liėtu-
vos valdžia rimtai turėtu šiuo 
klausimu susidomėti. 

Lietuva" Kaunas. u 

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

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

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi-
dentas, 2634 W. 67th St, 
Chieago, 111. 

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

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

EONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

s 
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Jeigu Turi 
i i 
| Tėvą, Plotiną, Brolį ar Seserį 1 
| Lietuvoj, Neužmiršk | 
i kad žiema artinasi. 
Į Pasiųsk jiems keletą dolierių, taip kad 
i jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia-
| me varge. 
i Mes siunčiame Markėmis į Kauną, Su-
i valkus, Vilnių ir Grodną už žemiausias 
i kainas. 
i 

M I I s perviršius yra 12 mil.dol. 
Atdara vakarais Ketvergo nuo 7 iki 9 Subatomis nuo 9 išryto iki 

S 9 vakare. 

i 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS Į 

DIDŽIAUSIAS, SENIAUSIAS IR TVIRČIAUSIAS V A L S T I - I 
dINIS BANKAS VAKARUOS NUO GYVULIŲ SKERDYKLŲ. | 
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SVEIKATA 

KNYGA S V E I K A T A TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO! 
Mūsų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą dideles vertes knygą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny. 
ga Sveikata turi 339 puslapius ir kelis šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja $ 2 , o o 

H u m o r a s i r S a t y r a . T i k r i 
J u o k a i surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik $1.00 

P a H l u p t v s B u r t i n i n k u ir nuke-
4J limas kortų su dadėjimų visokių štukų, juokų ir 

šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai 25c. 

'* 

Siųsdami pinigus adresuokite: 

M e t r o p o l i t a n 
grojamoji ir kalba
moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdėti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kož-
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi-
gę prekę. 

KAINA $12.50 

S. P. TANIS & CC, 
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewritingr, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, .polltlkinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted S t , Chieago. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKTŲ SPECIALISTAS 

Kodėl eiti pft.s sve 
timtaučius ir mo
kėti daugiau. Eg

zaminuoju A k i s 
Ir teisingai prl-
r e n k u akinius. 
Jeigu esi nervuo-
tas, skauda gal
va arba galva su-
k a s važiuojant 
setreiariu, krei
vos akys arba ki
ti keblumai. Ypa
tinga d o m a at
kreipiama 1 vai
kus einančius mo 
kyklon. Patari
mas d y k a i . Va
landos nuo 11 ry

to iki 8 vai. vakaro. Nedellomis nuo 9 iki 1 
po piet. Telefonas Drover 9660. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties Opoenheimer krautuve. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Lietuviu Laivas 
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d. 

affl 

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojaus siųskite, žemiau paduotu adresu: 

Pristatymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, iy2 pėdų 
pločio ir iy2 pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mą ,bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti pas : 

LITHUANIAN SALES C0CP0RATI0N 
120 Tremont St., Boston, Mass. 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

WB 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
nreldžiame kreiptis pas: 

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

^ ^ y ^ V V V y ^ y ^ V V V V ^ ^ 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos akau-
dėjimo, kuomet raidės liejasi t krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net ik U.M. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. *"hland Av.-Ghicaco 
Egzami A sutelkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatves. 
I-čioa lubos viri Platt'o aptlekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykitė ) mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis Ir Petnyfiiomia. 
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I JAU SIUNČIAM!!! 1 
S CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi

siems gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lie-
1 tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir į visas | 

ki ta s šalis. 

i TODĖL SIŲSKITE DABAR. Neleiskite savo vien- | 
genčiams badauti. 

s 
i DĖKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON. | 
| LAI JŪSŲ PINIGAI UŽDIRBA 6 PROCENTĄ. | 

f Centralis Bendras Lietuvių Bankas i 
I 32-34 Cross St, Boston, Mâ s. | 
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DRAUGAS Šeštadienis, lapkr. 8, 1919. 

KARĖS UŽBAIGIMO DIE 
NOS ŠVENTŽ. 

vyrams leW.i«ir»a pristoti tik period", žiūrint, kuri yra vė-

War Camp Comiimnity Ser
vice pradeda visa-šalinę kam
paniją tarp visų Amerikos gy
ventojų parodyti savo patrijo-
tiškum$ ir švęsti, lapkričio 11 
dieną pagerbimui karės užbai
gimo dienos.Patarimai, liečian 
tieji tos dienos programą, jau 
yra surengti ir siuntinėjami 
War Camp Oommunity Service 
viršininkų, New Yorke. Tie pa
tarimai prieinami, kurie tik no
rės tą dieną švęsti. 

Parodos, iškilmės, koncertai, 
šokiai, atletiški žaislai ir vaka 
rienės yra tik keletas iš daug 
kitų patarimų, kuriuos AVar 
Camp Community Service duo
da. Žymią vietą užims sugrįžę 
kareiviai ir nauji piliečiai Su
vienytų Valstijų, kurie išsiėmė 
poperas ir kurie paliko pilie
čiais. 

Yra patartina, kad sykiu su 
parodomis, veteranai Naminės 
ir Ispanu-Amerikos kariu butu 
kviečiami dalyvauti sykiu su 
tais, kurie kariavo prieš Vokie
tiją. Yra taippat patariama, 
kad kareivių motinos. Raudo
nojo Kryžiaus ir AVar Camp 
Community Service darbinin
kai, miestų departamentų at
stovai, civilės ir bažnytinės or-
ganizacijos, industrijalės gru
pės ir Amerikoje esantieji sve
timtaučiai butų pakviesti da
lyvauti parodoje, pasirėdę tau
tiškuose rūbuose. 

Demobilizacija tarnystes vė
liavų ir pašventimas miestų vė
liavų taippat patariama, kaip 
ir specijalės pilietybės ceremo
nijos. MuzikaliŠki programai, 
sykiu su žaislais, galėtų but 
teikiami tą diena, 

Vietiniai skyriai gali turėti 
vakarienes pagerbimui sugrį
žusių kareivių. Tas tik gali bū
ti apielinkės dalykas, arba po 
miesto priežiūra. 

Patariama turėti muzika I iš-
kus programus pagerbimui 
4*Annisticijos" dienos, dainos 
turėtų užimti svarbiausią vietą. 
Dainavimas tautiškų dainų vi
sų tautų yra raginama. 

Muzika turės daug svarbos 
apvaikščiojant lapkričio 11 die
ną, sulyg pienų \Var Camp 
Community Service sudary
tų. Galima turėti muzikališkus 
koncertus dainininkų draugijų 
arba benų ir orkestrų. Ypač 
patrijotiškos dainos turėtų būti 
dainuojamos visu tautų, "kurios 
turi priežastį džiaugsmo iš to, 
kad tą dieną taika prasidėjo. 

Tautiški rūbai, įvairiu atsto-
vaujančių tautų priduos daug 
margumo dienos programai, 
visiems chorams dalyvaujant 
ir šokant tautiškus Šokius. Da
lyvavimas kitų tautų tos d., 
apvaikščiojime nebus tik joms 
pačioms garbė, bet atneš ir 
daug naudos amerikiečiams, 
kurie girdės dainuojant dainas 
atvežtas iš užmario. 

užmokant dviejų m mesiu pre
mijas, nieko nesakant apie 
sveikatos stovį laike trijų mė
nesių, po mėnesio, kuriame 
buvo atleistas iš kariuomenės. 

Praslinkus trims mėnesiams 
nuo paleidimo iš kariuomenės, 
nu 0 aplikanto bus reikalauja
ma sykiu su rašyta aplikacija 
atgal pristoti prie apsaugos 
pranešimo, kad jis yra tokia
me pat sveikatos stovyje, kaip 
kad jis buvo laike paleidimo 
iš kariuomenės arba užsibai
gus taip vadinamo "grace pe-
riod", žiūrint, kuris laikas 
vėliau prieina. 

Kad suteikti progos atnau
jinti savo apsaugą visiems 
buvusiems kareiviams, kurių 
apsauga užsibaigė arba tapo 
suspenduota, imant tuos vy
rus, kurie buvo paleisti per 
18 mėnesių arba daugiau ir 
kurie dėlto senesnėmis regu
liacijomis buvo neprileidžiami 
prie įstojimo atgal, padaryta 
specijalė reguliacija, kuri lei
džia visiems buvusiems ka
reiviams atnaujinti savo ap
saugą prieš gruodžio 31 d., 
1919 m., jei tik aplikantas y-
ra taip sveikas, kaip kad bu
vo laike atleidimo iš kariuo
menės, arba užsibaigus "grace 

lesnė data, ir jei jis tą pasako 
savo aplikacijoj. Suprantoma, 
kad jis turi užmokėti dviejų 
mėnesių premijas už visa su
mą apsaugos, kurią jis nori 
atnaujinti. 

Paleistieji vyrai, kurie už
simokėjo už savo apsaugą iki 
liepos 25 d., 1919 m., kuomet 
buvo reikalaujama užsimokėti 
tik už du mėnesiu, padavė 
Biurui rašytas aplikacijas ga 
Ii visas permokėtas premijas, 
kas viršum dviejų, paskirti už 
busiantį mokestį. Pav., jeigu 
mokesnis buvo užsivilkęs uz 
šešis mėnesius ir vyras at
naujindamas apsaugą užsimo
kėjo premijas už 6 mėnesius, 
vietoj už du, jis gali gauti ke
turių mėnesių kreditą. 

Atgal pristojimo pro vizijom 
neapsaugoja tol, kol pristojan-
tis ištikrųjų nepristoja. Jei 
jis laukia, jis gali būti netaip 
sveikas, kaip kad jis buvo lai
ke paleidimo iš kariuomenės, 
taigi gali ir visai prie apsau
gos būti neprileistas. 

Neatideliok atnaujinti savo 
apsaugos. Daryk tai dabar! 
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Ž I V I L E Duktė Karijoto 
5-kių Veiksmų 8-nių Atidengimų 

Stato scenoje 

Liet. V y č i ų 8-ta Kuopa Roselaod, III. 
Lapkričio-Nov. 9 d.f 1919 

STRUMILŲ BROLIŲ SVET., 158 E. 107tos GATV. Kampas INDIANA AVENUE 
Pradžia 6 vai. vakare. , , :-: įžanga 35c ir augščiaus. 
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Kviečiame visus atsilankyti į šį taip įdomų Teatrą, kuris yra labai svarbus lietuviams iš lietuvių senovės valdy-
mosi. Prie to bus puiki muzika griež Įvairius lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Tikėdami, kad busite užganėdinti 
tik meldžiame nepasivėlinti, nes lošjmas prasidės pagarsintame laike, 6 vai. 

Komitetas 
3E E3E •3 ^ 3 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

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

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

-
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IŠ KARĖS APSAUGOS 
BIURO. 

Sutinkant Pinigyno Sekre
toriui, Karės Apsaugos Biu
ro Direktoriaus išleistuose 
nusprendimuose suteikiama 
lengvesnėj sąlygos atgal pri
stoti prie apsaugos, kuri bu 
vo panaikinta arba suspen
duota. 

Pinigyno nusprendimo 47 
provizijos yra paliktos. Sulyg 
jų yra duodama 18 mėnesių 
laiko nuo paliuosavimo iš ka
riuomenės, kad atgal pristoti 
prie apsaugos, užsimokant tik
tai 2 mėnesių premijas už 
visą apsaugos sumą, prie ku
rios yra pristojama. Teeiau 
tas nusprendimas yra paleng
vintas nauja provizija, kad 
paliuosuotiem^ î  kariuomenės 

# 

SEK 

KODĖL GALIM PARDAVINET 
Pigiau Negu Visi Kitj? 

Dėlto, kad turime savas aplamines sankrovas. Supirkome prekes didelėmis apštimis 
trims mūsų sankrovoms ir kelioms kitoms, įsteigtoms mūsų mokinių. Užsisakymus 
padavėme dar tąsyk, kada kainos dar nebuvo tokios augštos kaip dabar, tatai ir 

galime pardavinėti pigesnėmis kainomis. 
I 
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Ploščiai Vyrams 
Grazna žieminiai ploščiai iš puikros Kfelumbi-s, juodos, tamsiai 
pilkos ir žalsvos spalvų. Su didele gražia apikakle. sugnybti, 
bu diržu ar be diržo, abiem pusėm segami ir su lapėmi3 
ant rankovių. Apibaigtl pagal vėliausią madą. Papras ta vertė 
tų ploši'ių $30 iki $3r>, mes parduodame juos po 

$24-2 5 iki $29-5 0 

Ploščiai Vyram* 
lnonin materijų, su šiltu 

$12.75 
Gražus piošėial vaikams iš gerų 
pamušalu, dviem eilėm guzikų ir 
dirželių užsegami užpakalyje. Pa
prasta vertė $14.00, pas mus tiktai 
po 

Mackinavvs dideliame pasirinkime iš storos, labai šiltos 
lumbės, mėgiamų spalvų, su dirže
liu aplinkui, dvi eilės guzikų, vertė 
$8.00, pas mus šiame išpardavime 
tiktai po 

re-

$6.75 • 

SVEDERIAI. 
Vyrams sveteriai, dailios rųšies, tamsiai rau
donos spalvos (maroon) , pusvilnonial, smul
kiai nerti, su gražia apikakle, visokių dydžių. 
Visur parduodama po $4.50 pas 
mus po $3,15 

Moterims sveteriai (užt raukiami) nesegami, su 
iureivinc apikakle, ,su kukarda pilkos, tamsiai 
raudonos, mėlynos ir raudonos 
spalvų, vertė $7.50, pas mus tik $6.25 

Vaikams svederiai ( taip vadinami \vorsted) 
tamsiai pilkos ir tamsiai raudonos spalvų, su 
šankinę didele apikakle. Smulkiai nerti, už
segami guzikais, visokių dydžių. Pa
prasta kaina $3.75, pas mus tik $3.00 

Prašome, ateikite ir pasižiūrėkite šitų pigumų. Pamatykite patįs, kad tik pas mus 
galite gauti šitas prekes tokiomis žemomis kainomis. Mūsų rėmėjų skaitlius auga 
kasdien, nes kas pas mus sykį pirko, tas visuomet perka. 

Pirkite narių sankrovose kurios turi savas aplamas sankrovas 

PIRKLYBOS KORPORACIJA 
PALATINE 

1112-14 Milvvaukee Ave. ir 1701-03 W. 47 St. 
Lapkričio 15 d. bus atidaryta trečia sankrova Indiana Harbore. 

5,000 Dalininkų . 5,000 Mokinių 
Pirklybos kursai visai Amerikai. 

9MIIlSIBIESIIB:KIEKISEKMBH»ll»BHIIIlllll»i • 
Mes Nupirkome ir Dabar Siūlome ant Pardavimo 

$2O,O00.oo 
SEPTINTAS NUOŠIMTIS PREFERRED ST0CK Iš 

T H E J O H N BALNIS C O M P A N Y 
4536 So. Paulina St. ir 
4538 ir 4540 S. Marshfield Ave. 

CH1CAG0, ILLINOIS. 

čionais mes priduodame ištraukas iš laiško Pono John Balnio, Presidento šios 
kompanijos: 

"Siily^" ju.su pi ritinio mio mu.s $20,000.00 mūsų 7% preferred Ca
pital Stock, mušu retail krautuve tapo atidaryta 1912 ant Paulina gat
ves adreso ir nuo to laiko taip išsidirbome savo bizni kad nusipir
kome savo narna ir turime stoek'o už mažiausia $10,000.00 kurio mes 
perkame apie tris kart į metus; per paskutinius metus mes buvome 
tai}) surišti kaip ir kiti krautuvininkai negalėdami gauti iš wholesale 
krautuvių seklyčios (parlor) setų Apskritai imant mušu biznis už
augdavo iki $į(),000.00 j metus. Kadangi mes turime savo reniu ir ki
tu nik and u fabriką taigi dabar mušu biznis pasidvigubins nes mes 
galėsime kitoms krautuvėms dastatyti rakandus ir kitus reikalingus 
dalykus. Mušu fabriko plianas yra išdirbti u i mažiausia $200,000.00 
rakandu į rnetolg kiniuos butu galima parduoti į kitas krautuves su 
didelių uždarbių. Mes įgaliojome Jus padaryti sutarti kad mes atpir-
ksime visa slpck'a kuris bus mus siūlomas po dviejų metu, ant ra
kandu įdėta po $110.00 ir padidinančiais dividentais už kiekviena 

.$100.00 arba stoeko. Iš uždarbio nuo dabartinio biznio mes galėsime 
išmokėti dividentus keturis kartus ant to preferred stoek'o kuri jus 
pirkote1, kad ir biznis nepasididintu. Mes jau išdirbame rakandams 
reikalingus išmušimus ir trumpu laiku pradėsime išdirbinėti Temus 
taip kad visus rakandus galėsime patys išdirbti, 0 užsakymu mes 
turime tiek kad negalėsime visu apdirbti. Spalio 28 d. gavome 7,000 
užsakymu ant rakandu ir vis kas diena gauname daugiau, taip kad ne
galim visu išdirbti ." 

MES REKOMENDUOJAME PIRKIMĄ ŠITO STOCK'O 
Prenumeratos priimamos jau dabar. Telegrafuokite, mes apmokėsime. 

ŠERU KAINA $ 1 0 . 0 0 
CHICAGO TRUST AND LOAN CO. 

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

(Pristatymas bus daromas per kiekviena atsakančia banką su apmokamais 
kastais, mokama su apmainą.) 

»£ 
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DIDŽIAUSIA Į m m KRAUTUVE CBIGAGOJE 

• FBABL OUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
{Ausų krautuvė—vieua 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, limbi
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., CHICAGO, ILL 

Telefonas: DROVER 7309 
m 

M 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ". 

file:///vorsted
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Šeštadienis, lapkr. 8, 1919. D R A U G A S 

CICERO, ILL. irtan<\ kad ke\vaniečiai sudės 
j tiek aukų. Kiek-gi? O-gi 

Sekmadienyje, lapkričio 9 d., #310.41! 
3:30 vai. po piet, atvyks čion 
J o Malonybė Chieagos arkivy-
•fcupas, Jurgis Mundelein, ku
ris šv. Antano bažnyčioje su
teiks dirmavonės sakramentą, 
virs 400 žmonėms. Taippat J o 
Malonybė arkivyskupas atliks 
įvairias konsekracijos baž
nyčioje. Butų gražu, kad 
draugijos prisirengtų skaitlin
gai ir puošniai jį pasitikti. Z. 

WAUKEGAN, ILL. 

Kas nematys, tas gailėsis. 

L. Vyčių 47 kuopt stato sce
noje labai puikų veikalą *'Ko-
žės tarpe Dilgelių'' lapkričio 
8 d., 1JM.9 ui., ti vai. vakaiv, 
Lietuvių svetainėje, 9th ir So, 
Lincoln gat. Minėtas veikalas 
yra naudingas pamatyti, kaip 
senam, taip jaunam. 

Tai-gi \\ aukeganiečiai ir 
aptelinkės lietuviai, pasinaudo 
kitc šia puikia proga ir visi at
eikite į viršminėtjti vakarą, kad 
po laikui nereikėtų gaiIeties. 
Nors visados L. Vyčių 47 kuo-
l>a puikiai savo užduotį atlik
davo ir publika būdavo paten
kinta, bet iki šiol dar nebuvr 
Statę tokio puikaus veikalo. Pa
sitikime, jog visi atsilankysite. 

Visus nuoširdžiai kviečia 
Valdyba. 

KEWANEE, ILL. 

Jau antri metai slenka, kaip 
ke\vaniečiai nebuvo girdėję jo
kių prakalbų. Manėm, kad jau 
taN kampelis liko visų užmirš
tas. Niekam gal nei nesisap-
navo, kad Amerikoj yra Ke-
\vancc ir dar pusėtinai apgy
venta lietuviais. 

Spalio kJSA d., š. m., atvyko į 
Kewanee su prakalbomis gerk 
kun. J . Laukaitis su p. Česnu-
liu. l\ewaniečiai dar nebuvo 
girdėję tokių prakalbų ir var
giai kada išgirs. 

Ineinant svečiui, kun. J . Lau
kaičiui, svetainėn, publika su
stojo pagerbti jį. Gaila tik, kad 
nepajiegėm nei tautos himno 
sugiedoti. Nors mūsų choras 
menkutėlis, bet ir tas nesusi
rinko, išskyrus tris choristus. 
Publikai prisiėjo stovėti kol 
svečias perėjo per svetaine, 
l'askui mus klebonas, kun. J . 
č'isas, perstatė gerb. kun. J . 
Laukaitį. 

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

Po to gerb. svečias papasa
kojo dabartini Lietuvos padė
jime. Žmonių buvo daug. Mūsų 
M>eijalistukai ir-gi atėjo pasi
klausyti. Laike prakalbos visi 
ramiai užsilaikė. Prieš pat au
kų rinkimų, neramus gaivalai 
baudė pakelti triukšmų. Menas 
socijalistukas atsistojęs pro 
verksmus ėmė pasakot, buk ga
vęs laišką iš Lietuvos nuo mo
čiutės. Kasanti jam. kad negau
na nei jokios pagelbos. Gauna 
vientik kunigėliai, poneliai. 
Taip kalbėdamas socijalistėlis 
manė atkalbėti žmones nuo au
kojimo. Aš nuo savęs pridursiu, 
ar daug esą, ponuli, paaukojęs 
katalikų Tautos Fondui bei ka
talikų prakalbose.' Kaslink ne
gavimo pašelpos. tai padėkokit 
ponams tautininkams, kurie 
••greitai išsiuntė" ' 'Lietuvių 
Dienos"1 pinigas, kuriuos ir-gi 
l>eveik vieni katalikai surinko. 

Nežiūrint to, kada prasidėjo 
t rinkimas aukų, žmonės pasiro
dė duosnųs. h nic-kas uei iie-

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

Mikėnas, M. 8. Piliponis. 
Po 10 dol.: K. Sakalauskas, 

I g. K. Dambrauskas, P. Zujus, 
A. Siurkus. 

M. Pociūnas $7.00. 
Po 6 dol.: J . Norkus, J . Jur-

konis. 
Po 5 dol.: A. Girdžius, J . 

Nausėda, J. Klioris, J : Pinai-
tis, 1>. Kučhikas, A. Piliponis, 
A. Oleskienė, B. Valenčiunas, L 
IVleckis, K. Tamošaitis, A. 

Kairys, V. Gudmonas, A. Le
ką vičia, A. Mikėnas, K. Vilkas, 
P. Songaila, K. Piliponis, S. 
Piliponis, A. Žėglis, A. Šuklis, 
V. Norkus, A. Baltrušaitis, B. 
Šimkus, J . Piliponis. 

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

Višniauskienė, A. Juodviršienė. 
A. Greičius $1.50. 
Po l dol.: M. M. Kvetinskiu-

tė, J . Varentavičienė, M. Pele-
nienė, J. (laižą, M. Šaltienė, A. 
Nausėdienė, A. Valeneiunienė, 
M. Žiglienė, U. Skrinskienė, 
Gedvilienė, M. Malonis, 8. 
Lindzbarkas, A. Žilis, A. Au-
linskas, J . Paškauskas, J . Nau
sėda, F. Stanskis, M. Yeiceris, 
V. Podžiuvelis, K. Incias, J . 
Paškauskas, J. Jasaitis, J . Šal
tis, S. .lasiunas, A. Krapavic-
kas, P. Vyras, A. Bačkis, K. 
Irvikienė, M. Beibokienė, M. 
Jasulaitienė, M. Jončienė, V. 
Svickis, K. Skirienė, M. Lebe-
dienė, K. Bražaičiutė, J. Sto-
ronis, K. Norkus, J. Valantie-
jus. J. Pipiras, J . Pašiskevieia, 
K. Kvetinskas, B. Kučinskas, 
J . Subeikis, B. Norkiutė. 

Smidkiii aukų 41c. 
Viso ta vakarų suaukojo 

$294.41. 
Ant rytojaus per kun. Lau

kaitį pridavė: kun. J . Čisas 
$5.00, Y. Šauklis $5.00. 

Po 2 dol.: M. Valaitienė, O. 
Sunelaitienė, K. Juodveršienė. 

Tokiu bodu viso labo aukų 
surinkta $310.41. 

Valio ke\vaniečiai! Nors sy
kį ir mes pasirodėm visuome
nei, kad mylim tėvyne. 

Po kun. Laukaičio kalbėjo p. 
K. Česnulis apie Pramonės 
Bendrove, ragindamas pirkti 
serus. Ke\vaniečiai, suprasda
mi svarbų to darbo, vieni pirko 
šėrus, kiti pasižadėjo vėliau 
pirkti. 

Ant galo dar kalbėjo kun. J. 
Laukaitis, papasakodamas 
daug indomių žinių. 

Vietinis. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Iš Tirkšlių miestelio, Telšių 
apskričio Virkutienė savo vy
rui >St. Virkučiui, į Chicagų ra
šytame laiške tarp kitko rašo: 

Pranešam tamstai, kad mes 
dar visi esam gyvi. Karės metu 
daug perkentėjom visokio var
go ir bado. Klausi mūsų, ka 
mes valgom ir kuo mes apsirė-
dom. Kito nieko mes nevalgom, 
kaip lik juodų putrų. Duonos 
nesam matę jau kelinti metai. 
Bėgdami iš Lietuvos rusai vis
ką, ėmė nuo žmonių. Mes dra
bužius buvom sukasę i žeme, 
bei mažai laimėjom—supuvo, 
nes ir vokiečiai viską, nuo žmo
nių piešė. Ėmė ka tik galėjo. 
Mes nei už pinigus nieko nega
lėjom gauti. Buvom po 2, 3 die
nas nevalgę. Pradėjom silpnė- gelba nuo rumatizmo ir nerū

ką daryti. Visi mūsų atsižadė
jo. Mes tik vieną Dievą teturė
jom už tėvą ir ;as Dangiškasis 
Tėvas mus stebuklingai užlaikė 
gyvus iki šiol. 

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

Dabar parašysiu apie tam
stos brolį, Antaną, kad jau ne
gyvena taip-gi !ir jo sunai ir 
viena duktė. Pas mus, į Tirk
šlius, buvo atsibeldę bolševikai. 
Susisukęs sau lizdą, išskleidė 
raudona vėliavą Kiziko namuo
se ir pradėjo žmones verbuoti, 
kad rašytųsi prie jų. Kai-kurie 
pradėjo rašyties. Tamstos bro
lio sunūs, Augustinas, ir-gi pri
sirašė, kurs buvo tik ką parėjęs 
iš vokiečių nelaisvės. Neilgai 
trukus užpuolė vokiečiai; pra
dėjo šaudyti į miestelį iš visų 
pusių. Mes baisiai išsigandom; 
rėkėm, šaukėm iš baimės. Kul
kos švilpė visomis pusėmis, 
lindo kiaurai per sienas. Daug 
žmonių užmušė, taip-gi ir tam
stos brolį Autam) nušovė ir jo 
sūnų Augustiną. Antras jo su
ims, Justinas, pats save nusi
žudė, kada vokiečiai paskelbė, 
kad jie ims jaunus vyrus į ka
riuomenę. Justinas pasakė: 
"geriau aš pats numirsiu, bet 
vokiečių kariuomenėn neisiu.' ' 
Išgėrė nuodų ir mirė. Duktė, 
Amilija, iš priežasties ligos mi
rė. 

Bolševikai vos spėjo išbėgti 
iš Tirkšlių, kada vokiečiai at
ėjo. Paliko visus ginklus. Inėję 
vokiečiai miestelin sudegino 
Kiliko namą ir bolševikų vėlia
va. 

4. 

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

Viskas paliko biskį' pigiau. 
Vilkai brangu, o pinigų netu
rim, negalim nieko nusipirkti. 
Lašinių svaras 7 rub., rugių pū
ras 150 rub*, bulvių pūras 40 
rub., druskos svaras 50 k. (Jv-
vuliai neišpasakytai brangus. 
Kitų daigtų ir gauti negalima. 
Žydai ką slapta parsitraukia, 

TIKRIAUSIAS PAMATAS. 
Trisdešimts metu yra ga

na skaudus bandvmas. Tri-
•r 

ner's American Elixir 0 i Bit-
ter Wine tapo pirmiausia iš
rastas 1890 ir savo bandymą 
išlaikė. Šiandiena jo reputaci
ja yia* viena iš geriausiu. Jo 
išdirbėjiai visuomet prisilaikė 
prie įstatymo kuri suformu
lavo Andrew Oarnegie. Visus 
produktus laikyti išmėgini
mui daugiau negu jusu pir-
kėjiai reikalauja. Išdirbiams 
yra tai geriausia reputacija 
ir tikriausias pamatas " ant 
kurios galima budavoti. Tūk
stančiai žmonių kurie kentėjo 
nuo neturėjimo apetito, ne-
dirbinio viduriu kaip reikia, 
flatulence, galvos skaudėjimo 
ir nerviškumo ir t. t. nekuo-
met neužiuiršta rekomenduoti 
ji savo draugams. Jie žino, 
kad jis pagelbsti. Kiti vėl iš
randa kad Triner's Angolica 
Bitter Tonikas labai daug y 
ra jiems pagelbėjes ir kad 
Triner's Cough Sedative yra 
nepaprastai geras vaistas nuo 
šalčiu ir kosulio, ir TrinerV 
Linimentas duoda greita pa-

&I 
Pradžia lygiai 

8 vai. DIEVO APV. PAR.SVET, 
Prie 18-tos Ir Union Gat. 

Įžanga 5 0 c , 3S<> 
ir 26c. 

Subatoj, Lapkr.-Nov. 15,1919 
Liet. Vyčių 
4ta Kuopa 

PEK8TATO 
4 Vciksnui Mu/ikali^Kij Dramą 

f* "SUGRĮŽO 
LIETUVOS R. KRYŽIAUS NAUDAI. 

Telefonas Pul lman « • 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS LR 

CHIRURGAS 
Ofisą* U T I S Miohigao Ave. 

Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
M * * W **• • • » » » ^ » ^ » » —— m mm m »»**»& 

TOK -±~-V-L. 

tai lupa nuo žmonių kiek galė
dami. 

Pas mus yra visokių naujie-
uų. Visko aprašyti tamstai ne
galiu. Kiti} k-drtą parašysiu 
daugiau. Dabar sakom tamstai 
Sudiev. Pasilik sveikas mūsų 
aplankytas. 

REIKALAUJA. 

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS 

PRIK ŠVARAUS DARBO 
(J era užmokestis dirbant 

nuo štukio, ir Bonus Plianų. 
(lerą mokestis 43 valandos. 
Mokestis kas savaitė. 

(J e ros Darbo Sąlygos. 

REIKALAUJA. 

MERGINOS 
Ir 

JAUNOS MOTERIS 

Amžiaus 16 iki 25 

GENERALIAM OFISO 
DARBE. 

* m i m 4 * m ^ m - m m » m m m m*m »m m m m ̂  ~ m mmmtf 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

METUVI8 
Gydytoja* Ir Cliirurfjaa 

Porkele savo gyvenimo vietą 1 
BriKliton l'ark. 

2914 W. 43rtl Street., 
Tel. MiKinley 263 

Ofisas: 1157 W. 47tU St., 
(47 Ir Woo<l irat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 6:20 i k i ! 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. I 

Tcl. Boulevard 160 

• r * * 

1 

t 

•V 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
\ Telefonas McKinley 57*4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South YVestern Boulevard 

K a m p a i W. S S- tos ga.tvfjB 

» • • - - • — - - • » - - - - - . . - - - S 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETCVIS DENTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto.'į.'ki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal eut&rima 

47 ta SO. ASIU*AJ*I> A V K * i K 
arti 47-tos Gatvė? 

t? ' • • • » * • • • ) i 

TAVORU IR IŠSIUNTIMO! 
SKYRIUOSE. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

ti. Mama liepė imti į bunuj 
druskos ir vandenio. Per nak
tis negalėjom užmigti. Mažieji 
broleliai mamos prašė valgyti, 
o mama iž rūpesčio nežinojo nei 

algijos. Tavo valt ininkas tu
ri visus šįtuos vaistus savo 
stocke. Josepli Triner Compa-
ny, 1333-43 Ashland A ve. 
Chicago, 111. (Apgr.) 

212 N. DESPLA'NES STREET 

o -

REIKALINGI VYRAI. 

OFISO DARBAS. 

Merginos ir Jaunos moteris 
kurios galite gerai ir gražiai 
rašyti, ir galite gerai skait
liuoti arba drukuoti ant dru-
kuojamos mašinėles, kurios 
ieškoti pastovaus darbo arba 
tik ant nekurio laiko galite 
gauti čionais puikias vietas 
mušu Tavoru Skyriuose. 

VAHGONINI.VKAS. 
l'tių juunas vargoninkas, paieškau 

viotos prie katal ikiškos parapijos. 

Prie luinberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena. T o s k u i i ^ turi prityrimą 
šiame darbe gaus mokėti sulyg 
gerumo padarymo darbo. • 

Taip pat geros algos yra 
mokamos ir toms kurios tik
tai pradeda mokintis mus u 
Generaliam Ofise ir gera pro
ga išsilavinimui ofiso darbe. 

T5aliu mokinti Chorą. Jeigu kuriam i i n , i i* i *i • • j..„ 
eiau reikalingas, Pastovus arba hglaikmis dar-

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

Gerbiamų Klebonu bučiau reikalingas, 
malonėkite atsišaukti į 

"Draugo" Administracijo. 
1800 W. 46 Street Chieago, 111. 
( P . A. ) 

•Hcikalinga lietuvaitė mergina dirb
ti prie namu darbo Katal ikiškoj kle
bonijoj pietinėj dalyj miesto, neturi 
būti suvirs 30 metu, labai gera vieta, 
skalbimas at l iekuma su skalbiamą, 
mašina. Atsišaukite. 

8210 Union A ve. 
Telcfonuokite Drover 2489 

KEIKALINGAS, mokintojas kuris 
mokytų matemat ikos ir braižimo, ta 
galėtų atlikti augšt*snes mokyklos 
mokinis, tiktai v iena valanda po pietų 
Sų sąlygomis susitaikinsime. Malonė
kite atsišaukite laiškų i 

"Draugo" Administracijos. 
1800 W. 46 Street Chieago, 111. 
(J. B.) 

arba telefonų Yards 4669. 

Reikalingi tuojaus j lietuviška, 
mastinė krautuvė patyrusia parda
vėja mergaitė darbas pastovus už-
moke*snis geras, atsišaukite šiuo an
trašu: 

D K Y GOODS 
4550 So. AshlHiid Ave. Chieago, 111 

1U:IK ALINGOS moteris ir mer
ginos dirbti lengvas darbas prie iš
skirstymo seklų, geras uždarbis. 

I.eonavd beeu Co. 
228 W. Kiiurie Str. Chieago,. 111. 

bas. 

TAVORU IR IŠSIUNTIMO 
SKYRIUOSE. 

Mergaites ir moteris kurios 
norite pastovaus darbo ar ku
rios norite dirbti tiktai po 
pusdieni mušu Leicu, Žaislu 
Aptiekos, Sidabriniu Daiktu ir 
Gražnu skyriudse. Peržiūrėti 
dalykus, surišti juos į pake
lius sverti parcel post užsa
kymus. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJA* O i CHIRURGAM 

4712 So. Ashland Ave. 
Pbone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Pbone Cicero 88 N 

Rezidencija 3336 W. 66-f b St 
Pnone Prospect 868 '• 

JOSEPH C. W0L0N 
_:etuvis Advokatas 

29 SO. LA SAULE STREET 
Gyvenimo Tel. Huraboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 4905) 

CHICAGO. I'^L. 

H • ' V DR. LEO AVVOTiN 
Gydytojas, Chirurgad, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chieago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 16 — 1? ryta: 6 — D 

vakare Tel. Canal 48«7 

II BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

TOKIOS PROGOS DAR JUS 
NEESATE GIRDĖJĘ!! 

•Štai parsiduoda Murinta narnas su 
4 pagyvenimais ir geroj vietoj, prie
žastis savininkui yra reikalingi labai 
pinigui kitam bizniuj, taigi šis namas 
turi būti parduota, nepaprastai pigiai. 

2-ras Kampinis namas su storų ir 
4 pagyvenimais. Taipgi turi butl par
duotas už tokia žema kaina apie ku
ria Jus neesate nei sapnavę. Neat idė
kite ne vienos minutos bet ateikite 
tuojaus pas 

S. Slonksnis, 
3357 So. ECalsted St. Ohica^o. 

Geros algos pradedant. Ne
paprastai gera proga išsilavin
imui. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Subato-
mis ikį piet. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Homan & Arthington St. 

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

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

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turimo 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. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GOKIK)N, 
1415 S. Halsted St., Chieago, 1 U. 

(steigta 1902. 

r* * - — -—*• -s 
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Paieškau savo tikros sesers Ludovi-
kos JuŠčaites (po vyru Degl ingienė) 
Paeina iš Kauno Red. Tauragės aps
kričio Sortiniškų parapijos Laužinin-
kų sodžiaus ji v isa laika gyveno Ne-
warke, N. J. ir turi keliata savo namų. 
Gavau iš Lietuvos laiškų noriu su ja 
susirašyti, ji pati ar kiti malonėkite 
pranešti šiuo antrašu: 

\ n u m i n a Jušeaitė, 
( P o vyru Blozevičiene) 

4608 Sou Wood St. . Chieago. 

ANT PARDAVIMO. 
P U I K I PROGA. 

Žibančiame stovyje, 4 pagyvenimų 
namas po 5 kambarius, tiktai 3 metų 
senumo; puikus basementas, toiletai, 
baltos sinkos. Stogas ištaisytas del 
džiaustymo drapanij. N a m a s randasi 
ant Parnoll Ave. ir 35 gatvės. Visi 
assessmentai pilnai išmokėti. P a n 
dos neša arti $$60.00 į mėnesį. Na
mas yra vertas $5,000.00, bet kas 
pirks tuojaus, gali nupirkU už $4,-
250.00. 

"DRAUGAS" P U B L . Co. 
1800 W. 46th Str., Chieago. 

PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis namas ant 2 gy

venimų, turįs po 4 didelius kamba
rius. (Numas yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambarių) . Trlmingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventojo 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kcdzie 
streetkarių ir arti kampo 53-Čios 
gatvės. N a m a s vertas pagal šių 
brangnn-c laikij lengvai $7,500.00, 
bet persiduos už 6,400.00. N a m a s tu
ri gilų cementuotą basementą sw 
plovi-k oinis. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
"DRAUGAS" PUBL. Co. 

1800 AV. 4«th fctr., OMeago. 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Klrpejial ir kriaučlai yra reikalau

jami visuomet. Jie turi trumpąjį va
landas ir lengva darbą. 

Mos gal ime jus išmokyti šio darbo 
į trumpo laika dienomis ar vakarai* 
u i m»ža kaina, Specijali* s k yri u* 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Kaanlcka, Perdėtini* 

190 N. State Str. 
K&mp. Lake Gat. 4 labos 

B. 
t 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

V e d a . B i l a s V i a u o ^ e r e i c m u o M 

Ofisas Didmiesty,): 

«» W . W A S H I N G T O N S T R E E T 
Kambaris 6«ft 

Tel. Central B47i 
Gyeenima», 813 W. Mrd St. 

Tel. Yards 4*SI 

f Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Koselande: 10900 So. >!i< higan Ave. 

Telefoną:* Pullman 342 h* Pu 11 man 3180 
Chieagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverto Vakarais nuo 7 ild 9 
Telefonas Yards 723. 

Telefoną* Pullman 856S 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Dentistas 

10657 S o . .Miehigan, A v e n u c <# 
Hoseland, III. 4r 

| VALANDOS: 9 iki 0 vakare. 
«C<:€CC<aCCCCC<:€€€€€€€€<:€€< K 
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Su 

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

418 W. Market Str. 
Pottsvil le, Penua. 

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

• • * • » • • » • • • • 

Ii 

nuo 

l 

S. D. LACHAWICZ 
l^ietuvys Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikalą nulilžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chieago, 111. 
Tel. Canal 2109. 

i 

i 
* 
* 
* 
* 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 1229 S. 49 Ave. dabar per-
krauste .savo ofisą po num. 

4930 W. 13 Str., Cicero. 
RUSLYTIZMO IR KRAUJO 

LIGŲ SPECIALISTAS. 

ADYNOS nuo 9 Iki 12 ĮSryto. nuo S 
iki & po piet, nuo T iki 9 vakare. 

Kaina $2 ofise, $3 namuose 
Chieagoj $1.00 extra už mylia . 
Telefonas rezidencijos Cicero 3656 

Ofieo Cicero 49 

K-

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

C O I C A G O , I M J I N O I S 
T e l e f o n ą * T a r d ą 6 0 3 2 

V a l a n d o s : — 8 ik i 11 i š r y t o ; 
R po pietg iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S149 So. Morgan Si . 
Kertė 82-ro St., Csieago, m . 

SPECUALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

nišku ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryt© 
ik) 10, nuo 12 iki 3 po piet, nuo T 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 8 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 187 

' » » » » » ! » » • » » » » » • • » * » » • • mįį 
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Resid. 938 So. Ashland Blv. Cftica«0 
Telefosaa Haymarket 8644 

DR, A. A, ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirursjas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriška 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 8854 So. Halsted St.. Chieago 
Telefosaa Drover 9191 

VALANDAS: 10—11 ryto 3—1 po 
pietų T—8 vak. Nedėl iomis 19—12 d, 

lllIUIliaillIUltlIllIlIUlIIIllllllllUHIlIUiiB 
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DRAUGAS Šeštadienis, lapkr. 8, 1919. 
L,_. 
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Didžiausias B e n d r a s 

ertas 
—:—RENGIAMAS—:~ 

DVIEJŲ CHORU 
Sv. Cecilijos Choro nuo Town of Lake, 

Liet Vyčiu 36 Kuopos Choro iš Brighton Park 

NedU Lapkrie s 

ra 

i 

SCHOOL HALL SVETAINĖJE, Prie 48tos ir HONORE GATVIŲ. 

Pradžia 7 : 3 0 vai. vakare. 

GERBIAMA VISUOMENE: 

Kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes tiesa bus malonu išgirsti milžiniško mišraus Cho-

Vyru Choro, parinktu solisčių ir gražiausiu duetu. Taipgi puikios orkestros pritarimo 

Chorams, tai til^ stebins klausančius. Kas iš gerbiamųjų norės išgirsti puikiai išlavintu Choru, tegul 
nepraleidžia progos. 

ro, 

Po koncertui pasilinksminimas. 

K vieciame visus Komitetas. 
T 3F = 5 ^ i J A L K I 

CHICAGOJE. 
I 

IŠ CKIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

KEE ^ 

GALYBĖS ŽMONIŲ ŽŲVAj KATALIKŲ VIENYBĖS 
NELAIMINGUOSE AT 

SITIKIMUOSF. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS Į 

BONUS j 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. j _ 

^r=rrm Į Karės metu per devynioli-
KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS. !ka «***m žuvo 50,150 «me-

rikoniškų kareiviu. 
Tuo pačiu laikotarpiu A-šeštadienis, lapkr. 8 d., 

Sv. Godfridas. Imerikoje nuo įvairių nelai-
Sekmadienis, lapkr. 9 d.,|iningų atsitikimu žuvo 126>-

Šv. Išganytojaus Braa. Uždė\j(io4 žmonės. 
Pirmadienis, lapkr. 10. d.. 

šv. Andriejus Avel. : PLĖŠIKAI NIEKO NEPEL 

CENTRO SUSIRIN 
KIMAS. 

=3F m 

NĖ. 

pogrobė deimantu. 

GERAS TAI "DAKTARAS" , 
Stony Tsland Trust and Sa-

Apsvaigino krautuvininką ir vings bankas pasiuntinys Or-
ne nešė kiton bankon rėkiu 
vertės keliu tūkstančiu dol. 

4. 4 

Du plėšiku smarkiai apmu- Hakeliuje užpuolė jį keturi 
U jubilierinės krautuvės, 1920 pinikai ir atėmė krepšį. 
Ogden ave., savininką Kngle-j Kadangi krepsyj buvo tik 
niann ir pabėgo su $_,IHM) ve,- v!;ni čekiai, plėšikai nieko 
tės deimantų. nepelnė. 

Buvo taip: ~ 
. . . , • . . , . RADO $11000 BONDSŲ AU 
[ /.vakar ryte inejo kraut u-

\ėn jaunas vyrukas. 

L. R. Kataliku Vienybės 
Centro mėnesinis susirinkimas 
l)us antradienyje, lapkriėio l t 
d., vakare. Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje. Laukiama 
skaitlingo atsilankymo atstovu 
iš skyrių ir draugijų, ir katali
ku veikėju iš visu kolonijų. 

Valdyba. 

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

TOMOBILIUJE. 

"Dr . (ari Mever štai is M . . . \ .. . AutOmobihaus (taxi) sote-tos ligonines (netohes krautu- . , ., . v . . . , |ris J. ()p?>er nuveze viena zmo ves v ra ligonine) man re ko-; .v ' . . V1 \. 
j ° • » » * - • g ų l s MOITISOU V i e s h l l C l O Į v . 1 V n < i K i v i n ! - i . . . . i i i n i l A l u i i 1 » T I 

mendavo šita vieta \ tarė m- ' / . l ^ a x o saairniKimą neueiioj, ui]> 

šeštadienio vakare, lapkriėio 
8 d., Mark \\ nite Square par
ko svetainėje, 7:30 vai. vakare, 
jvyks Dramatiško Ratelio pir-
•uutinė pamoka. Todėl visi, ku
rie esate užsirašę, stengkitės 
atsilankyti. Pamatysite ir iš-
giraite ką nors indomaus. 

Valdyba. 

BRIDGEPORTAS. 

Sv. Aioizo Jaunikaičių drau-
J gija, Sv. .Jurgio skyrius, laikys 

ėjęs. k*Aš mylėėiau nusipirkti k ridi o 9 d.. 1 vai. po pietų, Sv. 
J nrgto parap. svetainėje. Mel-

Polk gatvės geležinkelio sio-
,tį. Ties stotimi paleidęs žmo-deimanta. v e . . . . . . erų šoferis automobiline ai . ..:... .,„..,*„ ia:u„ <.„<.;.JT.LH; Krautuvininkas ėmė rody- \ \ n . n r o l f , , , • . , . : n i , L v n i ̂ ' i v .sų uanų laiku susu mkti, 
Tado pame>tą dideli pilką v o , i : ^ a vra daug dalvku aptari-

ti deimantus. ! k ą k u r i a m h u v o $n,ooo ver-
Staiga krautuvėn inėjo ki- f,-.s bondsii. 

Aušros Vartų šv. M. P. Parap. Svet. 
^323 West 23rd Placc 

Prasidės Lapkričio-Nov. 3ta 1919,4ia valanda po pietų 
NEDELIOMIS, SEREDOMIS ir SUBATOMIS t. y.: 

, 12, 15,16, 19, 22, 23, 26 ir 27 Dienomis 
* » W W W 

\įt^ ^*"T^ ' 

SSB =̂ F 

Inžanga Del Visų Vakarų 10c 
Pradžia Nedėliomis 3 :30; Subatomis 4 :00; Seredomis 7 vai. vak. 

-

1±^ 3E ^F O " 

m., Šv. .Jurgio parap. svetainėj . ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISSIHIIHIHiSiailllIlllllifilllllllll!HIi!IIS!J3il!inPliiiHilll!ll^llliSllilf!IIII]|IIIIII3lll2!illlIieiifllllieillllIIIIIIIIIIIIIIl£ 
Pradžia 8 vai. vakare. - '«•«••'•.«•» ^ 

Rengimo Komisija. | •% I Ht f I 8 O A. L R. K, MOTERŲ SĄ-GOS 1-mos Kp. I 
Iš NORTH SIDE. DIDELIS.. • 

Extra. 
vxa 

B u s Suloš ta 

"GUMINIAI BATAI" 

i ui, kaip ta i : ateinančio vaka-
I r< . kuris atsibus lapkriėio 2G d. 

tas jaunas vyras ir tasai - ( T a s ž | Į M ) g u s ))UV() Rol,ert | T a ^ , - ! ir rengimai vakarienės 
siliepe j pirmutini: Hoffman, 40 Xo. Wells gat. j i r Buteikimaa dovanu sugri/u-

k 'Tamsta, daktare, reika- j a n , sugražinta Inualsai. \tmvM nariams kareiviams ir 
laujamas , hgomnę.' kreiviams. 

"Aš sugrvšiu paskiau",1 MIRĖ MIKAS ŠEPUPIS. 
tarė pirmasis į krautuvininką.: , 
Ir abudu išėjo. Angliškieji laikraščiai pra-

Už keliu valandų pirmasis neša, jog širdies liga pakir-
ir vėl sugrvžo krautuvėn. tusi gyvybę lietuviui Mikui 
Siu0 kartu kuomet krautuvi- Šepupiui, gĄvenusiam po num. 
ninkas ėmė jam rodyti dei- 817 \Vest :H plaee. Šepupis 
mantus, " d a k t a r a s " staiga mivos duonkepis. 
80 gelžgaliu smogė galvon + 
krautuvininkui. Krautuvinin- DEL TRUKUMO ANGLIŲ 
kas sudribo. Tuomet plėšiką- SULAIKOMA DAUG 

Taip-gi raportai bus išduoti 
ano mušu praeito baliaus ir pa-
gerl)imo mušu klebono vardu
vių vakaro. 

Stanley J. Petkus, pirm. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

s tįsi žėrė jam rodomus deiman
tus ir spruko laukan. 

TRAUKINIŲ. 

Lab. Sąj. 5 kp. extra susi
rinkimas įvyks nedėlioj, lapkri-
<io 9 d., 1919 m., 1 vai. po pietų. 

i Visi nariai malonėsit ateiti į 
susirinkimą, nes yra daug da-

Lauke stovėta automobi- Del trukumo ir taupumo ]ykų aptarti! Tatp-<ri turim 
liaus ir jo laukta. Automo- anglių, kokiu yra neperdau- j rengflei prie vakaro, kuris bus 
biliuje buv0 kitas piktadaris. giausia, (Mtieagoje sustabdyta 

j net 65 pasažierinių traukiniu 
pa- išvažiavimas iš miesto. 

Iš tu traukiniu vra 10 I;>-
kaliu Cbieago ir Nortbwes-
tern geležinkelio; 51 trauki
nis Chieago, Mihvaukee & 8t. 

Abudu nudūmė. 
Krautuvės savininkai 

imtas ligoninėn. 

TAIPGI JUOKAS. 

Frank B. Kury, Xorth Cbi- Faul geležinkelio; 2 iš Cbiea-
eagos aldermanas, aną dieną gos 

Lapkrėio 9 d., tuoj po pamal
dų įvyks extra susirinkimas 
Lab. Sąjungos 6 kp. Visi nariai į 
teiksitės atsilankvti tan susi-1S 

I Ned., Lapkr.-Nov. 9, 1919 Į 
šv. Jurgio Parap. Salėj. 

32- ios P I . i r A u b u n i Ave. 
P r a d ž i a 7 vai . v a k a r e . 

Ižai r : .f.'. ;ai 50f. i r 35c. V p a t a i . 

i^.-J - • > i ; M f i 5 S - -

r i l l k i n i a n . T u r i m e d a i l g S V a r - ' S At s i i anke a n t šio v a k a r o išbirsi te to ko d a r esa te negird* ję, nes a p a r t g r až i aus loš imo bus d a r k i t ek iu -
b l U r e i k a l u a p t a r t i . T a i p - f f i S pamargr in lmy. Vieni galės i te pas ik lausy t i g r až i aus p r o g r a m o , o kit i iki sočiai pas išokt i . * ~ 
t e i k s i t ė s U ž s i m o k ė t i l l l ė n e s i n i l l - i = Nuoš i rdž ia i kviečia v i sus M O T E R l ' S.VJUNGOS P I R M A K l ' O P A . = 

mokesėius, katrie dar nėra už- ~iiiiBillllIIIIIIIIIIIIIBeilEIIIIIIlllSlllfil8lllllCIIIEIllllllfil8llllllgllllllllallL2eii&IISIllllIlieiliei]llillllfill!IIIllllllllilIIIIIIIIIIIIISllllllSIIIIIIIl&^ . 
simokėję. Tai]i-gi esate kvieėia- j , • • • i — 
mi ir tie, katrie dar nepriklau- « Draugo*1 249 num. liko ne-
sot prie Labdarybės. Ateikit pagarsinta Bronislava Kens-
prisirašyti ir remti ją. 'gailaitė, aukojusi $5.00 

S. Bitautas, s^kr.; Feliksas (lenys, per klaidą fl 
pagarsinta A. (lenys, aukojo į M 
$5.00. 

W&::3&BB%ZZ 

i I i aaius! 
i 

? 

IŠ NORTH SIDE. 

J Moterų Sąjungos 4 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkriėio llNu\, 7:30 vai. vaka
re, Šv. Mykolo.Ark. parapijos 
svetainėj. Prašom nares pa
skirtu laiku susirinkti. 

V. Stancikas. Į i I 

R E N G I A M A S 

Draugystės Susivienyjimo Broliu Lietuvių 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

B I S 

Per kun. Laukaičio prakal-

la|)kriėio 15 d., š. m., Šv. Jur
gio parap. svetainėj. Turėsim 
išrinkti darbininkus minėtam 
vakarui. Kvieėiu ateiti ir ne-
priginėius įlar prisirašyti prie 
Labdaringos Sąjungos. 

J. M. lapkričio 10 d. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

i bas, buvusias Dievo Apveizdos 
Valdyba/parapi joj , tilpusiame aukų su

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

L. Vyčių 16 kp. rengiasi įkur- koniutė aukojo $10.00. 
ti vakarinius kursus, kuriuose Taip-gi nebuvo pagarsintas! 
bus išguldoma lietuvių kalbos j o n a s Kirnoninas, kurs aukojo' 
gramatika. Kursai prasidės $6.(X). 

| I 

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 9, 1919 M. 
Mi!d os Svetainėje, 3138 So. Halsted St. 

Pradžia 6:00 vai. vakare. Įžanga 25c ypatai U 
š i rd inga i kv ieč iame visus Chicag ieč ius a t s i l a n k y t i a n t m u š u ba -

vi 

A l iaus , k u r i s bus pu ik i aus i a s ir l i nksmiaus i a s Ch icago j . 
Kviečia v i sus D R A U G I J A . 

; f-<tZZ^£$$&> '<Z% 

i 

išvažiavo Į Libertyville, tenai 2 važinėjusieji į Sterling, III. 
apsivedė su Miss Hazel CJouljl Cbicagon kasdien atvežama 
ir tuojaus buvo suareštuotas , ( ] a u g aTlglių. Anglis įstai-

« į Cedar Rapids, Iowa ir įDARBININKŲ PASKAITOS. 

ir pergreitą automobiliu va
žiavimą. N 

goms, dirbtuvėms ir geležin
keliams čia paskirsto kuro 

Taikos teisėjas Hubbard ; administracijos nuskirtas api-
šoferi nubaudė $100. Būry už- \ rubės komitetas, 
mokėjo pabaudą. Po šito teisė Pranešama, jog Cbicagoje 
jas prasijuokė ir sugrąžino nn^lų nepritruksią per kokį 
jam pinigus. Pasakė, jog tik [mėnesį. 
del juoko suareštuotas. 

Ir norima dar, kad teismų 
autoritetai butų gerbiami. 

L. D.S. rengia paskaitas 
apie darbininkų reikalus. 

Paskaitas laikys gerb. prof. 
kun. Pr. Bu/ys. Jos įvyks lap
kričio 11 d., taip-gi ir 14 d. to 
paties mėnesio. 

Meldžiame kuodaugiausiai 
žmonių susirinkti. Čia >m del 
visuomenės. 

Tai-gi pasinaudokit šiaja 
proga. Pirmos paskaitos bus PIRKITE KARĖS TAUPY

MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). utarninke, lapkričio 11 d., 1919 

Jeigu butų dar klaidų, prašo-

P. K. 

Pamokos bus du vakaru sa- m e p r a n e š t i Tautos Fondo raš-
vaitėje: pirmadienyj ir antra- tininkui, Pr. Kuprioniui, 1928 
dienyj, Šv. Jurgio parapijos > Canalport ave. 
mokj^klos kambaryje. 

Kaip vyčiai, taip ir nevy-
čiai galės naudoties tais kur
sais. Užsirašyti galima Darbi
ninkų krautuvėj pas p. B. Ja
kaitį, 901 W. 33rd St. Aųą dieną rinkimų komisi-

Rengimo Komisija. j a patikrino praeitų rinkimų 
piliečių balsus. 

Susekta, jog miesto į 50 
wardų padalinimo klausimas 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, KARPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

PATIKRINTA PILIEČIŲ 
BALSAI. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

Garsinant aukotojų vardus perėjo vos 856 balsais didžiu-
kun. J . Laukaičio prakalbose mos. 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chieago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Tele fonas M o n r o e 2500 
K r a u t u v e a t d a r a Se redomis ir 

P e t n y č i o m i s iki 6 vai . v a k a r e . K i t a i s 
SIMPLEK UHIVERSAL w v a k a r a i s iki 10 v a k a r e . 

Biznieriai garsinkites "Drauge", 
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