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Taikos Sutartis bus Sugrąžinta 
Senatui 

Talkininkai paskelbs Taiką 
Gruodžio 1 

APTARIAMOS PRIEMONĖS! GEN, ANGELES PAIMTAS 
MEKSIKOS R E I K A L E . 

P R E Z I D E N T A S T A R S SAVO 
ŽODĮ SUSIRINKUS 

SENATUI . 

Senatoriai kalbasi apie 
kompromisą. 

liai paskelbs taika, nežiūrint 
Su v. Valstijų užtrukimo. 

Augščiausioji t a ryba visas 
laikas atidėliojo paskelbimą 
taikos. Laukė Suv. Valstijų 
senato žygių. 

tr kuomet senatas nepatvir
tino sutart ies , nutarta* su pa
skelbimu taikos nelaukti . Nes 
taika Europai būtinai reika
linga. 

I r pačioj taikos sutar tyj yra 
.aiškiai pažymėta, jog talkinin
kai formaliai sutartį ratifi
kuoja ir paskelbia taiką, kaip 
veik ta, sutartį ratifikuoja bi-

enatui t a i k o s i ^ katros trys talkininku vieš
patijos. 

Ligšiol sutartį ratifikavo 
visos keturios didžiulės talki
ninkų .viešpatijos. 
Kongresas paskelbsiąs taiką. 

VVashington. lapkr. 22. — Tš 
Baltųjų Pumų ofieijaliai pa
t i r ta , jog Šiandie prezidentas 
AVilsonas neišreikš savo nuo
monės *pie nepatvirt inimą tai
kos sutart ies . 

Savo žodi jis apie tai tars 
pranešime kongresui, kuomet 
pastarasis susirinks gruodžio 
1 dieną. Tuomet prezidentas ir 
vėl sugrąžins 
sutart į . 

Pinu susirinksiant kopgre-
>ui ėia, sakoma, at laikys kon
ferenciją administracijos rė
mėjai senatoriai. Toje konfe
rencijoje senatoriai, galimas 
daiktas , sutiks prie taikos s u - ! r i n k V s sesijon kongresas pir-
tart ies palikti kaikurias >va r - , 1 , l i a , l s i a padarysiąs rezoliuci-
iM-snjąsias pasargas. Jfc ^ H ą j a busianti paskelbta 

Tai Ims kompromisas. Tuo t a i k a s * Vokietija.^ 
lmdu busianti duota proga tai- Ta taikos paskelbimo rezo

liucija turės but pri imta abie
jų kongreso butų. Paskui bu
sianti induota prezidentui pa
tvir t int i . J e i prezidentas ner 

norėtų patvir t int i , tuomet ta 
rezoliucija ir be patvir t inimo 

Seniau butų buvę reikalinga 
450,000 kareivių. 

VVashington, lapkr. 22. — 
Valstybės departamento val
dininkai vakar diskusuodami 
apie Meksikos stovį pasakė, 
jog pirm trejų metų gencra-
lis armijos štabas apskaitė rei
kalingumą 450,000 kariuome
nės ir trejų metų laiko pi ln i 
jai intervencijai Meksikoj?. 

Tie patys valdininkai tečiau 

NELAISVĖN. 

Dabar Carranzos karės teismo 
teisiamas. 

EI Paso, Tex., lapkr. 22. — 
Carranzos generolas C abi no 
Olivo Meksikos miestelyj Vai
te Oliva (Chihuahua provinci
joj) aną dieną paėmė nelais
vėn generolą Felipe Angeles, 
Vilios šalininkų intelektuali 
vadą. . , , 

Šiandie mieste Chibuahua 
Carranzos karės teismas teisia 

nepasakė, kiek kariuomenės suimtą generolą. Abelnai yra 

Čia pasakojama, jog susi-

šiandie butų reikalinga tokiai 
intervencijai Meksikoje. I r pa
tir ta, jog butų reikalingas ma
žesnis skaitlius, ka ip pirm bu
vusios karės. Nes karės metu 
Europoje ne t ik karės pabūk
lai pagerinta, bet išrasta nau
jų visokių įnagių, kurių b r -
pan ineina motoriniai trans
portai , lėktuvai ir visokios rū
šies artilerija. I 

Aptar iant Meksikos stovį 
buvo pažymėtas faktas, jog 
Meksikos valdžia šiandie ne
turi reikalingo jai stiprumo, 
kadangi šalyje nepanaikinta 

manoma, jog jis bus nubaus
tas mirtimi. 

Gen. Angeles y ra žinomas 
viso pasaulio karės sferose. 
J i s garsus žinovas artilerijoje. 
J i s yra pagerintojas prancūzų 
75 milimetrų ' kulkasvuj:džio. 
Yra autorius kelių militarinio 
mokslo knygų, kokios vartoja
mos visur militjarinėse mokyk
lose. 

Gen. Angeles plačiai žino
mas ir Suv. Valstijose. J i s tu
ri čia daug draugų. Karės me
tu jis Suv. Valstijose buvo in
spektorius amunicijos, skiria-

CHICAOOJE 
NUŽUDYTA ADVOKATAS 

GALLAGHER. 

Nežinoma priežastis; žmogžu-
dis nesuimtas. 

civilė ka rė^Be tg tad valdžiai mos Prancūzijai. 

kos sutart ies priešininkams 
— .-iri 

susiprasti i-,- sutikti su prezi
dento pasiūlytomis mintimis. 

Europa negali laukti. 
Augščiausioji taikos konfe-

rencijos taryba Paryžiuje nu- ;pa t i savaimi butų gera. 
sprendė taikos sutart i rtrtifi-l Po paskelbimo taip taikos 
kuoti gruodžio 1 dieną. senatas galėtų sau toliaus tar-

Ta diena talkininkai forma- ties taikos sutart ies reikale. 

t rūksta reikalingo autoriteto 
duoti stiprią protekciją kad i r 
konsuliariui Suv. Valstijų 
agentui Jenkins . 

Suv. Valstijų vyriausybė, 
kaip žinoma, pareikalavo Mek
sikos- ̂ atidžios kuoveikiaus pa-
liuosuoti suimtą agentą. I i 
perspėjo prieš pasekmes, jei 
tasai reikalavimas nebus 4uo-
jaus išpildytas. 

Pr ie Vilios jis prisijungė su 
tikslu sugriauti nepakenčiamą 
visų Carranzos valdžią. 

Topeka. Kana., lapkr. 22.— 
Vietos Amerikos Legijono 
skyriaus viršintn-kas Bergen 
paskelbė, kad jei angleka^iai 
tomis dienomis negryšia dar
ban, tuomet legijonieriai im-
siąsis kast i anglis. 

TURI ĮVYKTI LAISVI RIN 
KIMAI UNGARIJOJE. 

Angleka&iai Negali Susitaikinti 
VARGIAI KAS IŠEIS IŠ I VIS DAUGIAU DIRBTUVIŲ 

- TARYBŲ. 

Gal vyriausybė užims 
anglekasyklas. 

VVashington, lapkr. 22.—Ne
simato jokių gerų pasekmių iš 
tarybų anglekasių su operato
riais. 

()peratoriai anglekasiams 
buvo pa«u lę 15c, daugiau už 
iškasamų anglių toną, 20 nuoš. 

UŽDAROMA. 

Didėja skaitlius bedarbių. 

Del ai j-Jių t rukumo Chica-
uždaromos šitos didelės goje 

dirbtuvės: 
A. IT. Andrews & Co., 22 ir 

Fisk gat. Dirbo 500 darbinin
kų. 

James S. Kirk Soap Co.. 
YVest Nortb ave. ir Chicago 

daugiau anglekasiams dirban- upė. Dirbo 2,000 darbininkų. 
Inters ta te Iron and Steel 

Co. Šita kompanija turi kelias 
dirbtuves. Iš jų gal tik vieno
je bus dirbama. 

American Glue Co., Ham-
monde ir kituose miestuose. 

•Dirbo apie 5,000 darbininkų. 
So. Bend, Ind., uždaromos 

jOliver'Cliilled Plow Co. dirb
tuvės. 

Miestelyj Kankakee uždarv-
ta Tile and Brick dirbtuvė. 

Decatnr, 111., uždarvta Lea-
der Irori dirbtuvės. 

tiems nuo dienų ir S valandas 
darbo dienoje. 

Anglekasių atstovai atmetė 
tą pasiūlymą. 

Anglekasių atstovai paskui 
pasiūlė operator iams: 40 nuoš. 
daugiau užmokesčio visiems 
darbininkams ir 7 valandas 
darbo dienoje. 

Su šituo pasiūlymu nesutiko 
operatoriai . 

I r todėl tarybos išnaujo kai-
kuriam laikui per t rauktos . Iš
naujo ib i pusi galvoja apie 
naujus nusileidimus ir pasiu-
I \ * 1 t t T 1 * 

del anglių stokos neturi nak-
Darbo sekretorius VVilson t i m i s l i e s o s . Miestelio iary-

visomis išgalėmis darbuojasi 
sutaikinti . Bet vis nevvksta. 

r i a nuomoniaujama. 

Art imas Chieagai miestelis 

nieko neįleis-iš tų tarybų. I r 
vvriausvbė bus priversta už-

•r <• l 

ba, kad sutaupyti tur imus 
anglius, nutarė naktimis ne-

ka(*. apšviesti gatvių. Elektros 
sriovę ir spėką sustabdyti die
nomis nuo 2:00 ligi 4:30, gi 

imti anglekasyklas. Tuomet j n a k t i m i s "nuo 11:00 ligi 4:30. 
pačios vyriausybės nuskirta j 
taryba paskelbs darbo sąlygas P I R K I T E K A R Ė S TAUPY-
nesiklausiant nei tų nei kitų. MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). 

Taip Įsako ungarams 
talkininkai . 

Budapeštas, lapkr. 22.—Tal
kininkų komisijonierius Sir 
George Clark aną dieną čia 
sušaukė ungarų politikiniu 
partijų atstovų konferenciją. 
Susirinkusiems atstovams jis 
paskaitė notą. Notoje pasaky
ta, jog talkininkai su Unga ri
ja tik tuomet padarysią taiką, 
kuomet Ungari ja turėsianti 
vyriausybę, katroje butų at
stovaujama visa tauta , t y. 
visos partijos*. 

Toliaus komisijonierius pa
žymėjo, jog dabart inis prem
jeras Fr iedr ick būtinai tur įs 
pasi t raukt i iš užimamos vie
tos. Gi naujoji vyriausybė tu
ri pravesti ta ip rinkimus naei-
jonalin susirinkiman, idant 
visos šalies gyventojai be jo
kių t rukdymų ir visai laisvai 
galėtų iš re ikš t i savo norus. 

Clark pabaigoje pasakė, kad 
jei partijos nesutiksiančios 
sudaryt i reikalaujamą vyriau
sybę, tuomet į savaitę laiko 
jis apleidžiąs Budapeštą. 

Tuo metu, kuomet komisijo
nierius pasakė ungarams tal
kininkų norus, Ungarijos ar
mijos vyriausias komendantas 
gen. Hortby laikraštininkam* 
pranešė, jog jis esąs neper
maldaujamas rojalistas. I r jei 
bolševikai ir vėl mėgintų čia 
sukilti, tuomet jis nesigailėtų 
lieti kraują. 

Gen. Hor thy žodžiai. 

Aštuoni laikraštininkai ga
vo progos susieiti ir pasikalbė

ti su generolu Hortbv. Klausi-
mas, ar jis reprezentuoja bu
vusį imperatorių * Karolį, jei 
yra rojalistas, generolas drą
siai a tsakė: 

" E s u . nepermaldaujamas 
rojalistas. Tokie yra 95 nuo
šimčiai gyventojų visoj šalyj. 
Aš stoviu už teisėtą karališką 
liniją, bet ne laikas dabar kal
bėti apie monarchą. Tai bus 
apspręsta nacijonaliam susi
rinkime, bet ne gatvėje. Aš 
neleisiu bile govėdai nušvilpti 
karalių. Dabar Budapešte pra
vesta tvarka ir mano prieder
mė bus ją palaikyti . Naujas 
bolševikų veikimas bus sutraš
kintas krSujo pr iemonėmis ." 

Gen. Hor tby toliaus pasakė, 
jog jis neįeisiąs darbininkams 
nei prasi tar t i , kad gyventojai 
turi badauti ir badu numarin
ti. 

Ministerių ta ryba .nuspren-

Praeito penktadienio vakare 
Micbigan gatvėje, art i 27 gat
vės, nužudyta advokatas 
P. Gallagber, 43 metų am
žiaus. • 

Dar gyvas jis buvo paimtas 
nuo šaligatvio. Bet vežant li
goninėn mirė nieko neprašne-
kėjęs. 

Yra keli liudininkai, katr ie 
matę, kaip koks piktadar is 
pribėgęs į praeinantį advo
katą, šovęs į jį ir akimirkoj 
pasprudęs artimiausion gat-
vaitėn. , 

Kol-kas nesurandama prie
žasčių to baisaus darbo. Poli
cija deda pastangas susekti 
žmogžudį. Bet kol-kas be pa
sekmių. / • 

Yra aišku, kad žmogžudys
tė at l ikta ne apiplėšimo mo-
tivais. Kaip veik policija su
seks priežastis, tuomet, rasi, 
pavyks surasti ir žmogžudį. 

Baisus daiktai dedasi. T/k 
vienos žudynės, sausžudyslės, 
streikai ir visa eilė kitokių 
žmonių nerimavimų ir nepasi
tenkinimu. 

Pabaltija Taikinsi* su 
Bolševikais? 

Taikos Tarybos Prasidėsian
čios Gruodžio 1 

DORPATAS, lapkr. 20 (suvėlinta).—Latvija ir Lietuva 
galutinai nusprendė prisidėti prie Estonijos ir prisiųsti čia sa
vo atstovus taikos tarybosna su bolševikais. , 

Apie tai paskelbta šiandie vakare, kuomet Pabaltijo* vieš
patijų atstovai pabaigė konferenciją su bolševikų atstovais 
reikale susimamymo nelaisvių ir imtinių. 

Apkalbamoji taikos konferencija čia turi prasidėti gruo
džio 1 diena. 

ATIDEDAMAS DŽIANITO 
RIŲ STREIKAS. 

DENIKINAS LAUŽO BOLŠEVIKŲ FRONTĄ. 
COPENI1AGEN, lapkr. 22.—Priešbolševikiškos armijos 

vadas, gen. Denikinas, praneša, jog jo laisvanorių armija su
laužiusi bolševikų frontą tarpe miestų Oriolo ir Tambovo. 

(Ji 50,000 bolševikų kariuomenės įveikta. 
Lygiai Denikinas praneša, jog iš ukrainų vado Petluros 

armijos atsimetė 20,000 vyrų. Pačioje Petluros armijoje paki
lusį betvarkė. 

Pagal iaus tas pat gener. Denikinas pažymi, kad aplink 
Maskvą pakilusi revoliucija prieš bolševikus. Revoliucija pa
lietusi Brįansko, Kalugos, Kostromos ir Vladimiro gubernijas. 

Bolševikai .praneša, jog priešininko kariuomenė Tralų kal
nuose apiplėšusi miestą Tomburg. 

ANGLIJA SU PRANCŪZIJA 
SUSIMAINĖ SUTARTIMI. 

Apartamentinių namų d/in-
nitorių streikas turėjo prasi
dėti lapkričio 27 d. Bet įlm 
nitorių unijos pirmininkas pa
skelbė, jog streikas atide.la
mas tolesniai. Sako, dabar, 
kuomet nešaltas oras, džiani-
toriams streikuoti neapsimo
ka. Streikas busiąs paskelb
tas, kuomet ims siausti šal-
c i a i . 

Šiandie džianitoriams na
mu savininkai moka nuo $125 
ligi $200 per mėnesį ir duo
da veltui pagyvenimus (kam
barius) . Bet džianitoriai rei
kalauja dar pusės tiek dau
giau, kiek dabar gauna. 

Paryžius, lapkr. 22. — Ste-
plien Piehon, Prancūzijos už-
rubožini i? r e i k a l ų m i n i s t e r i s , ir 
Sir Eyre Crowe, Anglijos už-
rubežinių reikalų pasekreto-
rius susimainė patvir t inta 
abiejų viešpatijų sutartimi, 
kurią ja Anglija gvarantuoja 
duoti pagolbą Prancūzijai, jei 
kartais pastarąja užpultu Vo
kietija. 

vyriausybė nusprendusi pa
tvirtinti taikos sutartį, pada-
jy |# talkininkų su Austrija. 

Rugsėjo 10 dieną Serbija 
(Jugoslavija) nebuvo sutikus 
p a t v i r t i n t i tą s u t a r t i . 

L E N K I J A I PRIPAŽINTA 
GALICIJOS MANDATAS. 

S E R B I J A PASIRAŠYS PO 
TAIKOS SUTARTIMI 

SU AUSTRIJA. 

Rusinai patenka lenkų jungan. 

Paryžius, lapkr. 22. — Augv 
ščiausioji taikos konferencijos 
taryba vakar nusprendė Len
kijai pavesti rytinės Galicijos, 
atstovavimą tautų sąjungoje 
net per 25 sekančius metus. 

Pasibaigus tam terminui, 
Paryžius, |lapkr, 22.—Iš Bei- tautų sąjunga nutarsiantį apie 

grado pranešama, jog Serbijos! tolesnį tos teritorijos likimą. 

K A S YRA SU S T R E I K U 
PLIENO DIRBTUVĖSE. 

Šiandie mažai kalbama ir 
dar mažiau rašoma apie 
streiką plieno industrijoje. 
Neturima žinių apie ji. 

Cbieagos policijos viršinin
kas, anot angliškų laikraščiu. 

dė r inkimus visoj šalyj turėti I iš So. Cbieagos atšaukė 600 
gruodžio 21 d. Gi nacijonalis|policmonų, katr ie ilgas laikas 
susirinkimas turės prasidėti!veikė aplink plieno dirbtuves. 
sausyj. Balsavimuose galės da
lyvauti visi vyrai ir moterys, 
suėjusieji 24 metus amžiaus. 

Kal t ina grafą Karolyi. 

Aną dieną gen. Ųor tby for
maliai įkeliavo Budapestan. 
Miestas buvo išpuoštas vėlia
vomis. Gyventojų tarpe buvo 
pakilęs entuzijazmas. 

Hortby kalbėdamas į priė
mėjus prisiminė liūdnas Buda
pešto dienas, kuomet ungarų 
naeijonalė vėliava buvo įrišta 
raudonan bolševikų skarma-
]an. 

V z bolševikų siautimą jis 
kaltino grafą Karolyi, kurs 
valdžią buvo pavedęs bolševi
kams. 

• i 

Palikta vos kelios dešimtys 
poliemonų. Sako, streikas jau 
kaipir išnykęs. Didžiuma dar
bininkų dirba. 

Butų geras daiktas nuo pa
čių streikininkų išgirsti šį-ią 
apie streiką plieno industri
joje. 

Tam tikslui " D r a u g e " 
mielai bus duota vietos. 

KARŠTAS PATRIJOTAS. 

Aną vakarą Hamilton Club 
susirinkime kalbėjo l)r. Ru-
fus A. Wbite , buvęs Cbieagos 
mokyklų tarybos narys. 

Kalbėdamas jis šaukė, jog 
vyriausybė visoj šalyj suim
tus anarchistus ar kitokios 

y 

SUAREŠTUOTA 38 CUK
RAUS PIRKLIAI. 

BUS PAIMTI NAGAN 
SVIESTO IR KIAUŠI

NIŲ P IRKLIAI . 

Paskui seks rūbų pirkliai. 

Cliicagoje pagaliaus suareš
tuota 38 pirkliai cukrumi. J ie 
kaltinami už ėmimą augštų 
kainų parduodamam cukrui. 

Federalis prokuroras G y n ė 

taigi didelį pelną paimdavo. 
Tas pat galas yra su svies-

tiniais ir kiaušiniais profite-
rininkais. Iš prokuroro ofiso 
užtikrinama, jog tomis dieno
mis ir tie plėšikai bus su
areštuoti. 

Prokuratori ja atkreipia do-
mą į drabužių pirklius, katr ie 
šiandie labjausia plėšia žmo
nes. Sako, veikiai bus prieita 
ir prie jų kailio. 

Iš Wasiįingtono pranešama, 
jog karinė maisto kontrolė 

sako surinkęs užtektinai fak- įšnaujo atgaivinta Karės me 
tų prieš tuos profiterininkus 
ir jie neišvengs kalėjimo. 

to maisto administratorius 
Hoover paliuosuotas nuo pa-

Tie pirkliai parduodami e u - | r e į g ų j r maisto kontrolės val-
krų naudojosi suktybėmis.'<Ižia. pavesta generaliam pro-
Groserninkams jie vieno cuk- j k u r o r i l į Palmerui. Tą padarė 
raus neparduodavo. Kas is; prezidentas VVilsonas. 
groserninkų pirkdavo maišą' 
cukraus, tas turėdavo imti ir 
maišą kokios nors kavos. Pir
kliai tuomet už cukrų padė-
lavo kainą tokią, kokia nė . ( 

ra priešinga vyriausybės 
norams. Bet kavos vardu už-

rųšies radikalus turi tuojaus 
deportuoti arba sušaudyti. Nulinčiuota juodukas Walla 

Reikalavo uždrausti Suv. Baynes, kurs buvo nužudę 
Valstijose spauzdinti laikraš
čius svetimomis kalbomis. 

Prokuroras Palmer dės pa
stangas, kad cukrus visoj Ša
lyj suvartotojams nebūt bran
gesnis, kaip tik 14 centų sva-
ruir Teisdarystės departamen
tas užsiims padalinimu cu
kraus. 

Madison, Ga., lapkr. 22. 

geležinkelio stoties agentą 
Ozburn. 
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s. Tinigai geriausia siųsti išper-

Lt krasoje a r exprese "Money Or-
f* arba įdedant pinigus J regis-
>tą laišką. 

'Draugas" Publishing Co. 
jOO W. 46th St. Chicago, 111. 

Telefonas MeKinley 6114 
_^^g?-~-^į^^^SS>~ - * ^ ^ ^ S - — ' - * j g ^ į t - ~ " ^M 

aterburio Lietu
viu Labdarybe. 

Pereitų metų rudens ligos 
ludžiai ištiko \Vaterbury, 
m. Iš vienos Šv. Juozapo 
•apijus mirė apie 100 žmo-

Į. Daugelis paliko neapru-
Įtų vaikelių. Pasidalė vi-
>menės nelaimė. Maldos 
Įaštalystės draugija pirmu-

at kreipė domą į tatai ir 
įgė našlaičiams prieglau-

NUO ligų iki metų pabaigai 
fo surinkta $442.41. Tapo 
rinkti namukai su liuosa 
le netoli šv. Juozapo baž-
;ios prie Congress ave ir 
)irkti už 5,500.00. Vienas 
[stantis tapo užmokėta pi-
Įais, o 4500.00 liko skolos 
\6 nuošimčius. 

prieglaudą tapo suvesta 
vaikelių mažyčių ir dides-
. P-lė Viktorija Kazlaus-
tė už 45 dol. į mėnesį ap-
tnė būti prieglaudos vedėja. 

padeda ir p-lė Marija 
?evičaite. 
jainiu globėjai atsiėmė tris 

llaičius, bet vienas pribu-
naujai. Dabar yra 16 naš
lių prieglaudoje. 
"atalikiškosios AVaterburio 
lugijos prisidėjo prie to 
ižaus darbo. Kaikurios mo-
net po 25 dol. kas mėnesį. 

tos moka mažiau, bet vis-gi 
bda prieglaudą visomis is-
(ėmis. Dvidešimt keturios 
lugijos prisidėjo prie to 
Įžaus darbo. Jos sudaro 
tterburio Labdaringąją 
tugiją, prie kurios priklau-

[apie 30 pavienių asmenų, 
[Tium nuo draugijų. Tie 
deniai nariai moka kiek 

pasižada. Vieni žade josi 
:ėti, ir išpildo, po 25 cent. 
lėnesį, kiti po dolierį ir 
įgiau. Draugijos rengia te

tai draugijai ant naudos 
įdaro rinkliavas savo posė-
[iiose. Vyčių vakaras atne-

labdarybei $170.00, Aido 
fi.00. Pilnųjų Blaivininkų 
>pa $83.00. Kitų neminėsime 
trumpumo. 

Prieglaudoje yra vaikų, ku-
motinos mirusios, o tėvai 

p . Tie už kūdikį, pirma mo
lą vo 2 dolierių savaitei, 
>ar moka 3.00. 
risų ineigij nuo labdarybės 
Lnrimo iki dabar susidarė 
K01. 

Islaidų-gi pasidarė daug 

daugiau. Į prieglaudos triobą 
reikėjo įvesti elektra ir cen-
tralis šildymas; reikėjo nu
pirkti virtuvės indus, rakan
dus ir skalbimo padarus; rei
kėjo taip-gi maitinti prižiūrė
toją ir vaikelius; reikėjo kur
ti triobą ir aprūpinti kitus 
reikalus. Nuošimčiai už- mor-
gečių sudaro 270.000 metams. 
Sudėjus visas išlaidas nuo 
pradžių Labdarybės iki da
bar išeina $3692.40. Kadan-gi 
įneigų buvo tiktai 2300.01 
tai neprieteklius pasidarė 
1392.39. 

Jaunas, darbštus, protingas 
ir geras Waterburio lietuvių 
klebonas ir tokis pat asisten
tas tikisi, kad Waterburie-
čiai sudės tą trūkstančią pini
gų dalį. Jeigu jie nesudėtų, 
tai neprieteklių turėtų pa
dengti parapijos kasa, nes 
AVaterburio labdarybė savo 
žemę ir namą aprašė savo pa
rapijai. 

Yra sumanymas Waterbu-
rio Labdarybę suvienyti su A-
merikos Lietuvių Labdaringą
ja Sąjunga, kurios centras 
yra Chicagoje. To sumanymo 
da nesvarstė nei Waterburio 
Labdarybė, nei Chicagos Są
junga. Iš anksto galima ma
tyti kliūčių tam sumanymui. 
Gabenimas vaikų iš Water-
burio į Chicagą negalimas, 
nes ir brangiai atseitų, ir Chi
cagoje nėra lietuviškos prie
glaudos i r rytinės valstijos ne
galės apseiti be savo prie
glaudos. 

Veikiausiai išeis, kad turės 
būti trys lietuviu prieglaudos. 
Viena Cbicagoję, kaip rengia
ma. J i aptarnaus vakaru s iki 
rittsburgliui. Kita jau pradėta 
Pliiladelphijoje. J i aptarnaus 
Pensilvaniją. Trečioji arba 
Waterburio prieglauda turėtų 
aptarnauti visas lietuvių kolo
nijas į rytus nuo Michigan ir 
šiaurius nuo Pensilvanijos. 

Visos trys prieglaudos tu
rėtų sutarti veikti išvien. Su
tartis daug palengvintų. Jei
gu Waterburio prieglauda bu
tų sutarusi su Chicagine, tai 
nebūtų mokėjusi 6% už mor-
gečių, t. y. 270.00 i metus; im
tų turėjusi mažiau išlaidų. 
Vienas kitas Chicagos vaikas, 
kol nėra prieglaudos ant vie
tos, galėtų gyventi Philadel-
phijoje ar Waterburyje. Tik 
reikėtų palaukti progos jį 
nuvežti. i • 

Sutartimi ir maži daigtai 
greitai išauga. 

Lietuvių Kat. Moterų Dr-jos 
Atsišaukimas 

Nesigyrus, nes ir taip vi
siems buvo žinomas prieš ka
rą lietuvių katalikių moterų 
veikimas. Mųs laikraštis 
* * Lietuvaitė ' ' su tūkstančiais 
ėmėjų, skyriai, draugijos iš-
sodyti skersai, išilgai Lietu
vos; mųs ruošos1, ūkio, audimo 
mokyklos, saldainių kepyklos, 
valgyklos, skalbyklos liudija 
moterų užsimojimą plačiai 
tėvynės kultūrai ke'ti pasiry
žimą. 

Karas-gi viską žaibu nu
trenkė. Kaimietes subruko po-
žemiuosna slėpties, inteligentės 
-gi išvaikytos toli Rusijoj ne
galėjo užmaryti savyje įpra
sto troškimo—saviškų gyvas-
.tį ir sveikatą kaip kūno, taip 
dvasios ginti ir plėtoti. Tam 
tikslui atsiekti gelbėjo susi
darę Rusijoj įvairus fondai ir 
Uiaigos. 

Didžiajam karui pakrikus, 
pralaužę mūsų jiegomis neper
galimas kliūtis, vos ne vo* 
parkeliavom Lietuvon, kad 
mūsų nustatytą prieš karą vei 
kimą su padvigubintu gyvu 
imi šimteriopai praplėsti. 

Atgaivinom Katalikių Mo
terų Draugiją ir daugelį jos 
skyrių įvairiuos tėvynės kam-
peliuos ir įtempėm pajiegas 
s t a t y t i k u l t ū r i n i g y v e n i m ą 

Nepriklausomos Lietuvos. 
Pradžiai įgijoln gabalą že

mės ir vargais-negalais įstei-
gėm mergaitėms ūkio moky
klą. 

Skaisčios lietuvaitės, užsi
likusios po karo baisenybių, 
ištroškusios prie kėlinio Lie
tuvos prisidėti, su pasitikėji
mu puolasi prie mųs, maldau
damos įsteigti joms tuom žy
giu: katekečių ir prieglaudų 
kursus, tarnaitėms ruršos 
kursus, amatų mokyklą, aku
šerijos kursus, ligoninę ir t. 

Darom suvažiavimus ir kon
gresus, subėgam nuolatos į 
susirinkimus ir vėl nusiminę 
su širdgėla grįžtam į Saitus 
butus, kad trūkstant lėšų, dar 
prie iškilusios neapsakomos 
brangenybės, * nieknom nes 
tengiam jų prakilnius pasiau
kojimus paremti. 

Skamba mūsų ausyse Ame
rikos dolierių gausybė ir jų 
pajiega, vien giliai gailimės, 
kad jų kol kas pasiekti nega
lim. 

Lygiai nuolatos girdim apie1 

Jūsų, Broliai, Seselės, tyrus 
norus tėvynei prigelbėti. Kol 
jums tas randasi nepasiekt i-
na, mes čia gyvenančio^ su
tinkam jus pavaduoti ir ne
maža intelektualių pajiogij 
turim. 

yieno mums trūksta, tai 
materijalės pagelbos. Kelioli
ka arba kad ir keli tūkstan
čiai prisiųstų mums dolierių 
mūsų nusiminusią dvasią, 
kaip iš numirusių, prikeltų. 
Siųskit mums kiek pajiegiat ir 
greičiau kaip galit; mes ir tė
vynė Jųs tą darbą amžinai 
minės. • 

Tuom žygiu Jus tapsite pi 
jonieriais mio amžių atgiju
sios kultūros Lietuvos. 

Pasitikėdami Jūsų, taip 
daug kartų mums girdėtu Lie
tuvai prielankumų, pasilieka
me prašydamos priimti mūsų 
Draugijos giliausius linkėji
mus ir Dievo malonių mus 
maldaujamų pagelbą. 

M. Galdikienė, Pirm. 
M. Ruskytė, Sekr. 

Tarybos nariai: 
A. Smailytė, 

J. Mažeikaitė, 
f S. Paliulytė. 

Kaunas( Rotušės aikštė. 
Spalio 31 d., 1919 m. 

LIET, R, KR, R, KAMPELIS 

Žalia kiauliena labai pavo
jinga yra valgyti, nes galima 
užsikrėsti mirtina liga. Užsi
krėtimas įvyksta valgant ne
gana sudylą ir negana rūkytą 
nevirtą kumpį. Kartais beda
rant namie dešras iš žalios 
mėsos ir neišverdant jas gana 
gerai viduryje lieka gyvų li
gos perų. Norint išvengti už
sikrėtimo reikia arba visai 
nevalgyti nevirtos kiaulienos,-
arba duoti veterinarui apžiū
rėti padidinančiais stiklais. 
Geriausia yra išviKti taip, kad 
perus naikinantis karštis per
imtu netik dešros paviršių, 
bet ir patį vidurį kuogeriau-
siai. Pavojingiausia yra tric-
hinos liga. Iš kiekvienų 71 
meitėlių nors viename iki šiol 
vis rasdavo jos perų. Tri
eili nuotos kiaulienos pavalgęs 
žmogus gali net numirti. Ne 
visada nei gydytojui pasiseka 
atgriebti. Nors ir pačiam ga
lima, pamatyti trichinos perus 
kiaulienoje per gerą padidi-
dinantį stiklą, bet atvangiau 
yra nevalgyti žalios kiaulie
nos, ypač rudens metu, jei jos 
nėra peržiūrėjęs veterinaras 
(gyvuolių gydytojas). 

Drabužiai jau siunčiami. 

Šią savaitę liko išsiųsta 
Lietuvos Raudonojo Kryž. 
vardu, surinkti Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus Rėmė
jų Amerikoje, drabužiai. Dra
bužius veža Lietuvos Ame
rikos Pramonės Bendrovė. 
Kitą savaitę bus pranešta, 
kiek kokiu drabužiu buvo 
surinkta ir kiek reikės Ben
drovei atlyginti už jų nuve
žimą Kaunan. 

Kalėdinių Dovanų Rinkimas. 

Kalėdinės dovanos jau 
pradėjo iš kaikurių lietuvių 
kolonijų plaukti. Antai pra
neša*, kad viena Chicaga ža
da apie 50 tūkstančių dol. 
surinkti. Butų tai pavyzdis 
visoms Amerikos lietuvių ko
lonijoms. Taigi yra viltis, 
kad jie savo prižadus atliks. 

Kiti Reikalai. 

Vilnų siuntimas truputį už
sitęsė, nes išsiuntimas dra
bužių ir jų galutinas regist
ravimas užėmė daug laiko. 
Kiekviena esanti ant rekor
do liet. kolonija gaus paskir
tą dalį vi Imi ir galės mėgsti 
pančiakas ir sveterius. 

Gauti Daiktai. 

Pereitoje savaitėje gavom 
iš šių liet. kolonijų skry
nias su drabužiais: Iš Rose-
land, UI. — 4 baksai. Grand 
Rapids, Mich. — 1 bak., Wor-
cester, Mass. — 1 bak., Det-
roit, Mich. — 3 bak., Girard-
ville, Pa. — 2 baksai ir Now 
Haven, Conn. — i baksas. 

Pinigai gauta sekančiai: 

i Aurora, 111 $101.00 
Chicago, 111. (18 sk . ) . . 26.00 
Tenafly, N. Y 8.50 
Detroit, Mich 13.25 
Sioux City, Iowa . . . . 360.00 
Jersey City, N. J 64.00 
Cicero, 111 158.45 
K. Moline, 111. Susiv. L. 

R. K. A. 231 kuopa 26.95 
Philadelphia, Pa. Kun. L 

Zimblys 40.00 
Portage, Pa 8.00 
Girardville, Pa. . . 1 . . . 150.00 
Maizeville, Pa 100.00 
Westville, UI.- 23.00 
Lewiston, Me 93,00 

Veikimas turėtų pasidvi-
gubinti. 

Dabartinis laikas, tai Ka-
lėdinin Fondan aukų linki
mo laikas. Kiekvieno L. R. 
Kr. R. nario veikimas turė
tų būti nukreiptas vien kuo-
daugiausiai aukų sušelpirnui 
Lietuvoje esančių mus bro
lių lietuvių surinkti. Taigi 
visos lietuvių kolonijos ir 
bus tuo išmėginamos. Bus 
spręsta, kaip kiekviena lie~ 
tuvių kolonija, pagal surink 
tų aukų skaitlių, Lietuvai, o 
ypač jo s pavargėliams, at
jaučia. 

Taigi, broliai lietuviai, pa
sidarbuokite laike šio L. R. 
K: Rėmėjų aukų rinkimo ir 
pasirodykite vertais- savo 
gimtosios šalies Lietuvos. 

Visais reikalais kreipkitės 
pas: 

J . Tumasonis, 
L. R. Kr. R. Sek r. 

456 Gvand St., 
* Brooklvn, N. Y. 

•*-• i 
PIRKITE LIETUVOS VAL 

STYBES BONŲ 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

'Draugo' Kalendorius 
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir švenčių. 

KALENDORIAUS KAINA - - 25c 
Kas prisius "Draugo" prenumerata, metams, ai-ba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI. 
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Tllft II Reikia Sukelti TilU II 
I U U l I ; Lietuvos Paskolą I l l U t l ! 

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

Organizuokite y Paskolos 
Platinimo Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančių rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburghe. 

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

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

Visus pinigus nereikia dabar mesti. Dabar perkant bonų 
*50.(K) reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 " " 

$500.00 " " " $50.00 įl 000.00 
Sėsk tuojaiis ir išpildęs aplikacija, prisiųsk tuojaus su reikalingu mokes

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

" $10.00 
" $100.00 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $ ir su šiuo laišku prisiunčiu 
'pirnijį mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva? * 
Mano vardas / 
(latvė 
Miestaa t 

l'unedėlyj užtikome labai svarbų strai-
]>snj didžiausiame ir įtekmingiausiame 
C.'olorados laikraštyje "The Denver Post," 
JS'ov. 16, 1919. Straipsnis rašytas žinomo 
kasyklų autoriteto p. \V. C. Blair. 

P-as Blair rašo, kad COLORADO CON
SOLIDATED MINĖS <fc POVVER KOM
PANIJA sparčiai varo priekyn išlaukinius 
darbus Sherman'e ir kad daugelis darbi-

"ninkų dirba prie jvariausių įrengimo dar
bų. Rašo, kad išlaukiniai darbai bus grei
tu laiku užbaigti ir kompanija galės dirb
ti visą žiemą. Taipgi rašo, kad COL. CON. 
M. & P. CO. įsteigusi didelį "Tobacco" 
fabriką, kurį nugriauja ir i š jo panaudoja 
įvairias mašinas, tramvajų, ir tt. Prie da-
mo-muro gabenama rąstai Ir damas bai
giamas mūryti. 

Straipsnyje pat^ėmija, kad COLORADO 
CONS. M. & P. CO.'S rudies fabrikas esąs 
vienu iš puikiausių visoje Coloradoje ir 
kad įrengimas naujausiomis ir geriausio
mis mašinomis. Viskas įrengiama taip, 
kad perdirbimas rudies atsieitų pigiausiai. 

I 
Apie kasyklas rašo, kad geriausi Suvie : 

oytų Valstijų geologai ir mineralogai, kaip 
prof. Hayden ir kiti, pripažino, jog šios 
kompanijos kasyklos yra didžiausiomis vi
soje piet-vakarinėj Coloradoj. Sako, kad 
kasyklose matosi suvirs 3,000,000 tonų ru
dies, kurią tik reikia laužti ir perdirbti. 

Kompanijai, sako, labai palengvina dar
bą du dideli automobiliai ( t rokai) , kurie 
atvažiavo iš Chicagos. Patėmija, kad COL.. 
CQNS. M. & P. CO. už viską moka "cash." 
Ant galo primena, kad šita kompanija tu

rėdama tokią puikią vietą, tokį didelį ir 
moderhiškiusiai įrengtą rudies fabriką, 
naujausią vandens'elektros fabriką ir la
bai dideles ir turt ingas kasyklas, greitu 
laiku liks viena iš didžiausių ir tur t in
giausių kasyklų kompanijų p-v Coloradoj. 

Taip rašo ape COLORADO CONSOLJ-
DATE MINĖS & POVVER CO. vienas iš 
geriausių Colouados kasyklų žinovų. Pa
našią opiniją turi visi tie, kurie at lanko 
šios kompanijos propertes Shermane ir, 
kurie savo akimis pamato visus įtaisymus 
fabrikus ir neapsakomai dideles ir tur t in
gas aukso ir sidabro kasyklas. 

Dabar baigiami įrengimo darbai. Greitu 
laiku kompanija pradės siųsti į valdžios 
bankas išdirbtą auksą ir sidabrą, o savo 
šėrininkams didelius dividendus. Todėl 
nesenai prezidentas savame laiške minė
jo, kad šėrai greitu laiku pakils nuo 100% 
iki 200% ir daugiau. 

Dabar parsiduoda paskutinė dalis šėrų. 
Pinigai renkami paskutiniem įrengimam. 
Greitai visi .šėrai išsiparduos ir vėliaus 
niekas nebegaus šėrų pirkti. Dabar pasku
tinė proga prisidėti prie šios kompanijos. 
Todėl, brolau, pasinaudok jąja. Nusipirk 
kuodaugiausiai šėrų. N E L A P k NEI DIE
NOS. UŽSIRAŠYK TUOJAUS. Investuok 
šimtus, o gausi tūkstančius. Dabar gausi 
<lu Serus (Preferred ir Cominon kar tu ) 
už $15.00, o nuo Gruodžio-Dec. 1-mos jau 
šėrų kaina bus $20.00 už abu, arba po 
$10.00 kiekvienas. 

Siųskite orderius Express Money Or
deriu arba bankos draftu. 

** 

SlųsKite o raenus Expreso Money Order iu ar bankos. erar tu. 

PE0PLES INVESTMENT C0. 
220 S. State St. Room 1422. Tel. Harrison 2024 Chicago, 111. 

ofisas bus atdaras Padėkavonės Dieną, o. Nedėliotais nuo 11 iki i» po pietii. 
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Lapkričio 
rėmėjų skyrii 
vakarą-praka^ 
išpildė Apšvi 
ras po vadov 

Apart chol 
pats p. Saiioi 
pri tarė jo žn 
nienė. Gražia] 
liko. 

Paskui kali 
nis, iš HoniJ 
dabartinį Li| 
ragindamas 
kon įneilėn ir 
tėvynę bei s 
ris, nukentėjj 

Dar nebaigi 
niui savo kai 
doną kaklą b| 
tė kalbėtojui 
visai nesiriš< 
kalbėtojas ne 
sakymo ir s 
Tėjo, bet kui 
simą priėmė 
kyma, kad bu 
o visi žiuouėĮ 
mis, šaukė: ' 

Geras pain 
kams, kad 
vakaruose rn 
trigrašio. 

Paskui bu1 

L. R. Kryžiui 
P . Jankaui 

n a s p o lOdolj 
A. Lekavir 

5 dol. 
A. Leščius 

minis 2 dol. 
Po 1 dol.: 

Šeštokas, ti 
Bernotaitė, (] 
vilas, L. Nor 

' M.. Petraitis, 
šinskas,J\ (i; 
K. Radzeviėi' 
P . Stulginskį 
J . Miuikas, I: 
Skimas, S. 
Petrauskaitė 
Buitkus, A. 
giunienė, J. 
O. Žaliutė. J 
uiasonis, O. 
Pangouienė, 
Bernotienė, 
K. Kristupai 

Smulkiu a 
,Viso labo 
Visiems ai 
Daugiau t' 

L. 

O 

PHILA1 

Gal nebus 
porą žodeliui 
zimiero panj 

Šv. Kazin 
suviršum 25 
ja. 

Pradžioje ll 
besis buvo u| 
rapijos, k« 
mirtis paki 
dį, Šv. Jurgi 
ną, ir iš imi: 
gerb. kun. 
pi joj paliko 
viena* kleb<i 
gybė, o klel'j 
nystėj—reik] 
sėti, o čia t 
į ligonbučiu* 
ėjo nedavai] 
užmiršęs apj 
tiems padai 
nys bijojo, 
klebonas nej 

Vienam li| 
slinkus, štai 
tenkame <li(i| 
sers-vienuoM 
jaunute dar 
plėšė iš musii 

Susirūpini 
pino ir pa n 
vas įnielašiil 

4W 
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DUQUESNE, PA. 

Lapkričio 9 d. L. R. Kryžiaus 
rėmėjų skyrius buvo surongvs 
vakai ^-prakalbas. Programą 
išpildė Apšvietos ir Dailės cho
ras po vadovyste p. K. Sabonio. 

Apart choro, solo dainavo 
pats p. Sabonis, kuriam pijami 
pritarė jo žmona, p-nia Sal>o-
nienė. (Jražiai savo užduoti at-
liko. 

Paskui kalbėjo kun. Čepana-
jiis, iš Homesteado, Pa., apie 
dabartinį Lietuvos padėjimą, 
ragindamas visus ryšties brolis 
kon meilėn ir vienyhėn ir šelpti 
tėvyne bei savo brolius, sese
ris, nukentėjusius nuo karės. 
Dar nebaigiant kun. Čepana-

niui savo kalbos, tik kišt rau
doną kaklą bolševikas ir užme
tė kalbėtojui klausimą, kuris 
visai nesirišo su kalba. Nors 
kalbėtojas neprivalėjo duoti at-
sakvmo ir susirinkusieji neno-
Tėjo, bet kun. Čepananis klau
simą priėmė ir tokį davė atsa
kymą, kad bolševikas nuraudo, 
o visi žmonės, plodami ranko
mis, šaukė : * * T ra! I' ra! ' ' 

Geras pamokinimas bolševi
kams, kad rimtuose kataliku 
vakaruose nekištu savo kvailo 
trigrašio. 

Paskui buvo renkamos aukos 
L. K. Kryžiui. Aukojo: 

P. Jankauskas ir T. (Judnio-
nas po 10 dol. 

A. Lekaviėia ir J . Pocius po 
5 dol. 

A. Leščinskas A dol. A. Ad
liu uis 2 dol. 

Po 1 dol.: M. Gedminaitė, P. 
Šeštokas, K. Šeštokienė, J. 
Bernotaitė, (J. Galinis, S. Nor
vilas, L. Norvilienė, L. JakŠas, 
M. Petraitis, F. Vaitkus, Y. OI 
šinskas, P. Galinis, J . Visbaras, 
K. Radzevičienė, K. Komlrotas. 
P . Stulginskas, V. Lenkauskas, 
J . Alinikas, B. Jakubauskas, A. 
Skimas, S. Vaitkevičienė, S. 
Petrauskaitė, K. Bugailienė, O, 
Buitkus, A. Buitkienė, P. Sar-
giunienė, J . Žalis, 1). Žalienė, 
O. Žaliutė, J . Kokštas, A. Tu-
masonis, O. Bernotienė, M. 
Pangonienė, J . Krukelis, J . 
Bernotienė, O. Kristapaitienė, 
K. Kristapaitis. 

Smulkiu aukų $L\Sa 
Vi>o labo $74.80. 
Visiems aukotojams aėiu. 
Daugiau tokių vakaru. 

L. R. K. rėm. koresp. 

PHILADELPHIA. PA. 

Gal nebus pro šalį pabrėžai 
porą žodelių apie mus Šv. Ka 
zimiero parapija. 

Šv. Kazimero parapija jau 
suviršum 2.') metai kaip gyvuo
ja. 

Pradžioje įSM m. tamsus de
besis l)iivo užėjus ant mūsų [*i-
rapijos, kada negailestinga 
mirtis pakirto a. a. kun. Šedvi-
dį, Šv. Jurgio parapijos klebo
ną, ir iš mūsų parapijos atėmė 
gerb. kun. Zimbi į. Mūsų para
pijoj paliko liūdna, nes liko tik 
viena*; klebonas. Keikalų dau
gybė, o klebonas jau nebe jau
nystėj—reiktų daugiau pasil
sė t i /o ėia tai pas ligonius, tai 
į ligonbuėius tik eik ir eik. li
ejo nedavalgęs, nedamiegojes, 
užmiršęs apie save, kad tik ki
tiems padaryti gera. Parapijo-
nys bijojo, kad persidirbęs 
klebonas neatgultų į* lovą. 

Vienam liūdesiui dar nepra
slinkus, štai kitas užėjo—ne
tenkame didžiai gerbiamos Se-
sers-vienuolės . Klenos, kurią 
jaunutę dar žiaurioji mirtis iŠ 
plėšė iš mūsų tarpo. 

Susirūpino klebonas, susirū
pino ir parapijonys. Bet Die
vas mielaširdingas. Po didelio 

liūdesio sulaukėme du kunigu, 
klebonui pagelbininku, tai 
kun. Česną ir kun. Valančiuną. 

Dabar mūsų parapija teb-
žydi savo pirmesnėje grožybė
je. Turime gerus vadovus, tu
rime mokyklą, turime Seseris 
Kazimierietes už mokytojas, tu 
rime Seserų namą, turime naš
iai t narni ir seseris, kurios auk
lėja tuos našlaičius. Kaip mes 
esame laimingi. Kaip gausiai 
Dievas mus apdovanojo savo 
malonėmis. 

Sulaukus šventadienio žmo
nės būriais iš visų pusių trau
kia bažnyėion, kad išgirsti gra
žius pamokslus, gražius pamo
kinimus visokiuose reikaluose. 
Mūsų parapijai viskas taip se
kasi, kad nieko mums daugiau 
nelieka daryti kaip tik džiaug-
ties ir Dievui dėkoti už Jo gau
sias malones. 

Atminkime, kad yra tokių 
vietų, kur mūsų broliai ir sesu
tės neturi dvasiniuose reika
luose vadovu; neturi bažnvėios, 
neturi progos išgirsti Dievo 
žodžiu. Tokie žmonės it naktvj 
be žiburio klaidžioja ir negali 
eiti tiesos keliu. Be kunigo sun
ku ką naudingą nuveikti. Paty
limai rodo, kad kur parapijos 
gyvuoja, kur turi kunigą, ten 
ŽIUOIK'S pasirodo savo darbais, 
savo aukomis bažnvėios nau
dai ir tėvvnės reikalams, nes 
turi kas juos paragina, kas pri
duoda noro ir energijos dar-
buoties. 

Taigi iš tų laimingųjų ir mes 
esame, nes turime laimę turėti 
tokius gerus dvasiškus vado
vus, kaip gteįift, klebonas, kun. 
J . J . Kaulakis, ir pagelbildu
kai: kun. P. Gesna ir kun. Ig. 
Valanėiuna>. 

Vystanti Šakelė. 

"KEVVANEE. ILL. 

Kar ts nuo kai to ir mūsų koloni
joj Įvyksta šiokie bei tokio margu
mynai . (Jalinui sakyti, keuanieėiai 
šįmet veikia. 

Lapkričio S d., š. m.. L. Vyčiu 60 
kuopa buvo nurengus šeiminiu] va
karėli pagerbimui narių, sugrįžusių 
iš Suv. Vai. kariuomenės. Progra
mas susidėjo iš dainų, kalbelių ir 
deklemacijų. Vakarienė buvo pa
rengta iš skanių skaniausių užkan
džių. Y Y. tai aėiu vytėms M. Kve-
tinskiutei. L. Saukcniutei , O. Ga-
leekiutei. 1>. Norkiutei ir M. Mar-
šalkiutei, k a r k a daug tame pasi
darbavo. Sugrįžę nariai kareiviai, 
svečiai ir nariai visi buvo viskuo 
patenkinti 

Tarp kitko prisiminta apie šįme-
» 

tini \\veiu, sehno nutarimą., kad 
įteikti generolui Žukauskui auksinį 
kardą. Tam tikslui tapo sumesta 
aukų $14.25. 

Aukojo : 
Po 1 dol . : M. Kvetinskiutė. Iv 

Sanskiutė K. Songaila. P . Zujus. 
J . Miškinis, B. Maršalka, J . Kvetin-
skis, V. Mikėnas, H. Kučinskas, J . 
Mikėnas. M. Mikėnas. J . Piliponis, 
J . Vensku-.. 1. K. Dambrauskas. O. 
ualeekiutė 23h. 

Gerai vyčiai, kad pildote seimo 
nutarimą. Bet tur i nepamiršt i il
tie, kurie nebuvo. Šiais laikais ne
sunku kožnam vienam paaukoti 
vieną dol. 

Lapkričio 8 d., š. m., Šv. Kazi
miero draugi ja buvo surengus pasi
linksminimo vakarą. Judė j imas bu-
vo kai j) Lietuvoj kermošiuje. 

10 valandą, laikas vakarieniauti . 
Ant platformos tam tyčia pareng-
toj vietoj pridėta mųs mergelių bei 
moterėlių papuoštų dėžučių su ne
matomais skaniais valgiais. Prasi
dėjo varžytinės. M. Kvetinskiutės 
gražiai papuošta dėžutė daėjo net 
iki H dol. tU kitų dėžutes ir pu
sėtinai įvaryta. 

Teko girdėti , kad vakaras dr-jai 
pelno davė $230.00. Pusę pelno 
draugija žadėjo paaukoti parapijom 
naudai. Ačįu p-niai IVleneienei. 
nes tai jos buvo sis sumanymas. 

P _ j * — i • - -

Lapkričio 9 d., š. m., Šv. Antano 
draugi ja laikė susirinkimą, kuria
me, ap t a rus draugijos reikalus, pri
siminta apie tėvynės vargus. Suta
rė L. R. Kryžiui paaukoti $10.00. 
Galėjo daugiau paaukoti, nes y ra 
gana tur t inga . Dar ir nariai aukojo 
po dolierį. Taip-gi išrinko 6 kolek
torius bei užrašinėtojus narius-rė
mėjus L. R. Kryžiui . Šitie, pasilei
dę per koloniją, girdėjau, surinko 
pinigų virš 90 dol. 

Garbė Šv. An tano draugi ja i už 
tokį pasidarbavimą tėvynės, Lietu
vos, labui. 

Dabar reikėtų sušaukti susirinki-
mas tų žmonių, kurie aukojo nema
žiau vieną dolierį, nes j ie y ra L. R. 
K. nariais rėmėjais, išr inkti valdy
bą ir p radė t i darbą. Taip-gi pa
kviest paremt auka i r kitas draugi
jas bei kuopas. Kol kas liko įgalio
ti Šv. Antano draugijos pirm. Si
maitis, ir sekretorius, K. Skrabu-
lis, darbuoties tuo reikalu. 

Taip, ke\vanieeiai. Senai jau 
mums reikėjo tą darbą pradėt i , bet 
iki šol snuduriavom, o gal neatjau-
tėm tėvynės reikalų. Tat dabar su-
kruskime ii* valio d a r b a n ! 

Starkus. 

K ™ ^ ^ . I SERGĖKITE SAVO AKIS. 
REIKALINGI — L E I B E R I A I . 

Pastovus darbas; gera užmokestis. 

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

REIKALINGI — KARIU 
K A R P E N D E R I A I . , 

l>arbas nuo štukio prietaisymo 
freight karių. / 

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

REIKALINGI: Leibcriai del Che
miško darbo prie išdirbinio Char-
cdfcl, acetate of l ime. Kcystone 
Wood Products Company First 
Nat»l. BanH B l d g . O l c a n , N . Y . 

PHILADELPHIA, PA. 

Suimtoj, lapkr ič io 8 d., vakare, 
turėjome nepaprastą iškilmę. Šv. 
Ju rg io parapi jos choras " R ū t a , " 
buvo surengęs vakarienę su pasi
l inksminimu pas p. St . Bajoriuna. 
Tarpe kitų vakarienėje dalyvavo i r 
mųs klebonas, kun. I. Zimblys, ir 
s tudentas P. V. Montvilas. Viskas 
buvo gražiai ir skaniai parengta . 

Užkandžiaujant mųs klebonas 
pasakė gražia prakalbėlę ir pagyrė 
chorą, už tai , kad sutar t inai veikia 
ir meilėj gyvena. * 

Po klebono kalbos kalbėjo var
gonininkas Grajauskas. J i s išreiš
kė didelj norą darbuoties tautos ir 
Bažnvėios labui, darbuoties sykiu 
su choru ir ragino j aun ime kodau-
giausia rašyt ie* prie choro. 

J a m pabaigus kalbėti, gražią pra
kalbėlę pasakė s tudentas l*. V. 
Montvilas, taip-gi ragindamas jau
nimą rašyties pr ie choro ir sykiu 
veikti šu veikiančiais j au nariais . 
Ant galo da r kalbėjo choro pinu. , 
St. Zubaitis. 

Vakarienė pavyko. Pavyko, nes 
šeimininkėmis buvo sugahios mer
gaitės, būtent p-lės O. Bajoriniutė, 
O. Stapanovičiutė. V. Bajoriniutė 
ir vienas iš vyriškiu. 

Ten Buvęs. 

PARSIDUODA 

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

J. Bagdon, 
5718 S. KcdzJc Avc. 

Telefonas Prospcct 8277. 

Smetonos geru pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Judų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvon skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vų, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
i.-ikia Jums akintų. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą, už prieinamą kalną 

'net taip žemai net ir '».•§. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S *"hland A v. Ohicaco 
Einam;.. ,4 suteikiamas dyicai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
I-člos lubos virš Platfo aptlekos. 

JKsLiubarts 14, 16, 1« , 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

I Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
C \ a l . vakare. Panedėliais , Seredo-
S mis ir Petnyčiomis. 

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllll 

REIKALAI. 

l 'aieškau Jono Pociaus paelmuačio 
iš Uaseiniu Apski ič io Kvcdarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tu senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, j is pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juoza i Stasytis, 
3202 Aiiburii Ave. 

P E A R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

F. P. BRADOMS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroc, Cor. Clark 

R o o m 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, J l iLINOlS 

Gyv.: SI 12 So. HaLsted Street 
Telefonas Yards 2S90 

ROSELAND, ILL. 

Dabar yra patvirt'ntos ir varto
jamos daugumos Uotu; M. kurie gr&-
jija koncertina tr augAti r»koDiaci 
duojama kaipo geriaiisia >• ^ncertma 
padaryta Suvienytos© Vaisia, "•••« A-
merike. Mes galiaie jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur] tssiun 
filatne dykai. 

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

Palengvini ;ikių tem-
I»iinų k;iK yru pr l»-

ini Kalvos MR.IU-
rtAJin><>. sviiij -iilin, 
iintoiiuiuo, nervots-

mo, .skauilaiKios Ir uiatdegaa karščiui akių. 
kreivų akig. uetnfeirlo Ir kitu kehlumg. 8pe-
• įjalr ctyda atkreipta i mokyklos vaikus 
BicacLiulnuoja akis Ir teisumai prirenka aki
nius. Kode! eiti ]>as nveti1ntaut| ir rųokėti 
• lau au".' ' 

Vu lundoa n u o 11 r y t a iki T vai . v a k a r e . 
>.e<l<'•lloiiils nuo 9 Ilgi 1 v«l . i»o i>iotg. -

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

Į H I I Į Į I M Dfavav !><<««. 

OKYKLA 
1540 W. 47th St., 
G E O n U l & I I T A K M U O I C C Ū I Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , s te
nografijos, typewriting, pirklybos tei-

: sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

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

Crdcugo, m . 

I 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
i i D R A U G E . 9 t 3106 So. Halsted St., Chicago. 

L. R. Kryžiaus rėiuėJŲ skyrio su-
siriiikimas ]vyks jiaiictlčlio vakare, 
lapkričio 24 d.. 8 vai., Visu šventų 
pa rap . svetainėje. Visus narius-rė-
niėjus kviečiu būtinai atsilankyti 
šin susirinkinian. Ne{)ri^ulineius 
dar taip-^i kviečiu a ts i lankyt i i r 
prisirašyti . Visi tu r ime rejnti L. R. 
Kryžių. A. F. Stankiu, pirm, 

RED. ATSAKYMAS. 

K« »*•• *•'* 

Taupykite Piningus: 

P-nui Ažuseniui Chicagoje. 
Mes gavome labai daug reika
lavimų talpinti ji) korespon
dencijas pėtnyeioje, :21 lapkri
čio, bet jos visos netilpo į vie
na numeri. 
• ^ ^ i — — — — — — ^ » 

REIKALAUJA. 

S!MPL£* UNiVERSAi 

Perkant visus savo KAKAN-
l)US, P K r l l ' S , KAHPETUS, 
PJANl\S, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MASINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W./Chicag0 Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Ti'lel'onas MonrtK' 2300 
Krautuve atdara Seredouiis ir 

l ' e t n y č i o m i s iki 6 va i . v a k a r e . K i t a i s 
v a k a r a i s iki 10 v a k a r e . 

VISI BŪTINAI TURITE 
ĮSIGYTI. 

A. S M E T O N O S 
Pirmo juiotuvos Prezidento 

paveiksle . 

Dabar ką tik išėjo iš spaudos pir
mo Lietuvos Prezidento Antano Sme
tonos paveikslas ant atvirutės for
mato, taip kad galėsite bile savo 
draugui pasiųsti. Labai gražiai at
spausta penkiose spalvose. Šalyse 
Prezidento paveikslo Lietuvos vals 
tybinė ir tautinė vėliavos, viršiujo 
prezidento žirgvaikis. ir virš žirgvai-
kio Lietuvos Laisvės Varpas. No, 
1. Kaina tik 5c. 

Antra padail inta dailininką Jono 
Šileikos, su Lietuvos ir Žemaitijos 
herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus 
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu
vos himnu. Dvejose spalvose. No. 2. 
Kaina 5c. 

P . S. Mažiau nesiunčiame, kaip 12 
a t v i r u č i u , u c s k i t a i p n e a p s i m o k a , p e r 
s i u n t i m a s . 

A d r e s u o k i t e : 

LIETUVOS VĖLIAVŲ 
DIRBTUVĖ. 

2259 West 22-nd St., Chicago. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

C U K R U I 
PABRANGSTANT 

Aš pargabena daugybės 
Fąrmersko medaus j Chieaga 
įr pats y t vyksiu ypatiškai ir 
visiems pristatysiu j namus 
kurie tik prisiusite savo užsa
kymas. Taigi nieko nelaukda
mi siųskite užsakymus. Kaina 
$1.80 už 5 svarų kenuka ian-
nnt daugiau parduosiu pigiau 
Siunčiant laiškus adresuokite. 

Walter Strygas 
Sparta, Mich. 

arba del greitesnio atsakymo 
W. Strygas 

G. D. P. 0. * 
Chicago, 111. 

TKI.. McKINf.KY 4088 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IK CHIKIGAS 
VAI.ANDOS i iki 8 Vakaro 

315J5 W. 38TH. ST. CUICAGO. ILL 
Arti Kotlzie ave. 

: • :« 

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

Kamp. 49 Court 
Ites. 1229 W. 49 Avenuc 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
K« 

Telefonas Pullman 80 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IK 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlchigan Ave, 
Adynos 8:30 Iki 9 liryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 Iki 3:30 vakare. 
Nedėllomis nuo 10 iki 11 išryto 

r 

K K I K A I . I M i O S m o t e r i s Ir m e r g i 
n o s d irbt i ; l e n g v a s d a r b a s ; pr ie i š s k i r 
s t y m o sėklų," g e r a s uždarbi s . 

L e o n a r d S e e d Co. , 
2 2 8 \V. K i n z i e St . . ( ' l i i eaao . 111. 

^ 

%~. 

MEKUIN'nS 
Prie fabriko darbo; $14 j savaite 

mokinanties. 
Nuo štukių—$17 iki $L'0 

AMERICAN LNSULATED 
U l K i : ( A B L E CO., 
l>r>4 Wešt 21st Street 

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

L I E T U V I O ! 
Mūsų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą dideles vertes knygą Sv«ikttą 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 11.00 

P a s l a p t y s B u r t i n i n k u ir nuke-
| Urnas kortų su dadėjimų visokių štukų, juokų ir 

šposų. Poslapių 30. Kaštuoja tiktai 26c. 

S&SK 
ra&c 

I t E l K A I J N G l — v a i k a i IG ir suvirS 
dirbti prie tlentistų tostrutiMflatų. 

Uuited Dental Vo., 
1821-20 HY-. 25th St.. Cicero. III. 

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

1 trumentas už teip pi-
gc prekę. 

/KAINA $12.50 
V Siųsdami pinigus adresuokite: 

S. P. TANIS & CO., 
31 EAST 112th STREET, CtflCAGO, ILL. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R OHIRUBGA8 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7043 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Fnone Cicero S 9 

Rezidencija S336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

Tei. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
l i lETCVIS DE^TTISTAS 

Valandos: suo » ryto /iki » vak. 
Nedėl lomis pagal sutarimą 

4718 SO. A S H T J A N D A V E N C E 
arti 47-tos Gatvės 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. l iA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-n«l Streot 
Tel. RockweIl S999 

CHICAGO, ILL. 

• • . • 

• • • 
ar • 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS j 

LIETUVIS i 
Gydytojas ,ir' Chirurgai* i 

Perkėlė savo gyvenimo vietą l i 
Rrighton Park. I 

2!U4 W. 43rd Street., I 
Tel. MuKinley 263 

Ofu*iw: 175T W. 47th S*., 
(47 Ir Wo*d gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po plotų. C:30 iki I 
8:30 vakare Nedėliomis 9 !kJ 12 rytais. ! 

Tel. Boulevard 160 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejial Ir kliaučiai yra reikalan-

jaml visuomet, jie turi trumpa* va
landas ir lengva darbą. 

Mea galime jus Išmokyti šio darbo 
} trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamn Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J T\ vraanlcka, Ferdėtinls 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

. V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Dldmiestyj: 
09 W. WASHDIGTON S T R E E T 

Kam baris 649 
Tel. Central 6471 

Gyeenlmas, 812 W. SSrd St. 
Tel. Yards 4441 

w~~ 

M— a 
Dr. I. L MAKARAS *#•«• M MU. n i r u i r u u i u 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Ifosolande: 10900 So. Mlchiraa Ave. 

Telefonas Pullman 342 tr Pullman 3180 
Chieagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverjro Vakarais nuo 7 Ud 8 
Telefonas Yards 723. 

Telefonas Pullman 856 j * 

| Dr. P. P. ZALLYS I 
Dentistas 

# 10657 So. Miehigan, A v en u e 4| 
# Itoseland, III. 
£ VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

Dr.ABURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvil le , Peuna. 

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

*.« 

II 

\ 
nuo1 

* * . m m . - . « . . 
• " • • * • 

—m. 

S. D. LACHAWICZ 
Uetavya Grabelius patarnauju, laido

tuvėse ko piKiausia. Reikale įnoldžiu at
sišaukti, o mano darbu husitu užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, EI. 
Tel. Ganai 2199. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS i 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

• 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, U J i l N O I S 
Telefonas Varrla 50X3 

Vulan.i.•.-.. - - a iki. XI is ryto; 

J 6 po pietų iki 8 vak. Nedėl lo
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

S— 

\ J.P.WAITCHES i 
ATTORNEY AT LAW 

LIET L' \ 1 S ADVOKATAS 
4456 S. HERMITAGE A V E N U E I 

CHICAGO. 

Dr. G. M. GLASER i 
• 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas S J 49 So. Morgan St. 

Kertė 52-ro S t., Oslcago, DL I] 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po plet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 487 i 
T 

iiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiii 
Resid. 988 So. Ashland Blv. Chicage 

Telefoeaa Haymarket 8544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8884 So. Halsted St.. Chicago 
Telefosas Drover 9498 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vale Nedėliomis 10—13 d. 
lllllllUIIIIIIIIIIIIUiiiniiliiiillIIIllllilUlUI 
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Pirmiausia ir Didžiausia Korp. Besirūpinanti Lietuvos Atstatymu 
Skyrius Kaune Inkorporuota ant $1,000,000 Exporto ir Importo Skyriai 

< 

Lietuvos Atstatymo B-ve Daugiausia Patarnauja Lietuviams. 
Skyrius Lietuvos Atstatymo Bendrovės Lie-

tavoje įstojo i dideli bizni: pradėjo IMPORTĄ 
ir rengiasi prie E ^ P O B T D , o Hup-gi PRA-
MONKS. IŠ Lietuvos t»xportuos ūkio produk
tus, miškų, ete., išdirbinės ukėnis padargus 
r t c , aprūpins kooperatyvais tavorais iš užsie
nio, darysi bankines operacijas kar tu su Lie
tuvos pramonės banku. Savo veikimą išplės ir 
už Lietuvos ribų, J a u Liepojoje rengiama 
-ub-skyrius su sandeliais. 

Vi keliu dienu i>aus pirma didžiausią trans
portą tavoru iš Amerikos, nuo Lietuvos Atsta-
tvmo Bendrovė. 

Lietuvos ats ta tymo darbe Lietuvos Atsta
tymo Bendrovė jau padarė didelį žingsnį; Kau

no skyriaus vedėjai darbuojasi kiek viename 
svarbiasniame darbe. 

Amerikoje Lietuvos Atsta tvmo Bendrovė iš
rūpino lietuviams PASPORTUS. 

Į lietuva rengia siųsti vėla dideliu s t rans
portus būtinai reikalingų dalykų; jau turi su
tar t is del ūkio mašinų ete. Įrengimu pramonės 
Įstaigų Lietuvoj rūpinasi ir siųs inžinerių ir 
amatninkų darbuotis į Lietuva. 

Amatninkams yra svarbu užsiregistruoti 
prie Lietuvos Ats ta tymo B rvės. 

UŽBAIGIAMA KELT KAPITALAS. 
Lig Naujų Metų užbaigiamą kelt visas ka

pitalas, ir seru daugiau nebus pardavinėjama. 
Dabar laikas įstoti į L IETUVOS ATSTATY

MO BKADROYE. Liko parduoti tik keli tūks
tančiai Šerų. , 

Dabai- proga yra pasipirkti , kas nori da
lyvauti Lietuvos Atstatvmo darbe ir vėliau 
turėti didelį pelną; dividendai kils ir šėrai 
augs. vertėje. 

J a u šįmet IŠMOKAME 5 NUOŠIMČIUS. 
Kitą metą išmokės daugiau negu tiek. 

Stokite į Lietuvos Atstatvmo Bendrove. 
6ėras $10. bet vienam asmeniui ne par

duodama mažiau kaip 5 šėrai ir nedaugiau 
kaip vienas tūkstant is . 

Dėkitės su didesniais pinigais. 
Tuoj rašykite ėckį ar money-orderį ir siųs

ki te: * 

Lithuanian Development Corporation 320 Fifth Avenue 
New York, - - N. Y. 
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CHICAGOJE. 
TAII ir i£ l fn« SVFNTFS : ^ < l i n i n k u ' b *f\ P- Lapeliui, 
l A L l M S M J d 2>VE.mt.a. , l n S 0 ( ; So. VYahasn ave., Rose-

Pirmadienis, lapkr. 24 d..; 
r. Jonas nuo Kryžiaus. 
Antradienis, lapkr. 25 d.. 

Katryna, pana. kank. 

land, 111. 

r=r 
ICAGOS Y l E T U V I Ų KO 
LONIJŲ RAUDONOJO 
KRYŽIAUS R Ė M Ė J Ų 

DOMAI. 

(užpulti ant Keistučio, prižadė
d a m a s neduoti savo pagelbos. 
i Užpuolus kryžioėiams že-
niaiėių kraštą, Keistutis gru-

i mesi su jais, o .Jogaila ramiai 
sau sėdėjo Vilniuje. Supra tęs 
Keistutis Jogailos veidmainy
stę, išrinkęs patogia; valandą, 
užpuolė Vilnių ir paėmę Jogai
lą nelaisvėn. Jogaila buvo sun
kios bausmės užsitarnavęs, bet 
gera Keistuėio širdis tuojau at
sileido ir netik kad Jogai la 

L. Rartd. Kryžiaus Draugijos I paliuosavo, bet dar pavedė val-
naudai. jdyti Vitebsko šalį. 

(J) Cliieagos Apskričio visų . Antru kartu Jogai la vėl su-
skvrių valdybos.teiksis laiškais s".arė su priešais ir, Keistuėiui 

5) Išreikšta pageidavimas, 
kad kur skyriai negali patys 
surengti kokio perstatymo, kad 
kreiptųsi i kokią vietinę drau
giją, kur- atloštų kokį \v..kalą 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Liet. Raudonojo Kryžiaus 
iišėjų Chieagos Apskriejo >u-
iiikiuias buvo laikytas Au<-
I Nartų parap. svetainėj 
'est Hide), Chieago, 111., lap-

iėio 12 d., 11)19 m. 
Susirinkimą at idarė l)r. A. 

Rutkauskas; Maldą atkaibė-
kun. F. Kudirka. Pakelta 

uisimas, kaip sutvarkyti au-
rinkima L. R. Krvžiausj 

paduoti savus apresus L. R. K. 
rėm. Aps] riėlo urmininkui l)r. 
A. K. Rutkauskui, 3457, So. 
Western Rlvd., Chieago, |!Į. 
Taip-gi reikia gafiti adresus vi
sų, norinčių mokyties teikimo 

nesant namie, užvedė juos ant 
Vii :iaus. Keistutis, surinkęs 
ŽenKHiėiuose stiprią kariuome
nę, vėl pasiskubino gelbėti tė
vynę. Jogaila , pabūgęs patekti 
vėl nelaisvėn, pradėjo prašyti 

Lapkričio 15 d. vietinis Ka
taliku Vienybės skyrius buvo 
surengęs vakarą L. Rami. Kry
žiaus naudai. Programą išpildė 
L. Vyčiu 4 kuopa. Jos art istai-
mėgėjai vaidino antrą syki 
dramą—•" Sugr įžo ." Kadangi 
buvo subatos vakaras, tai pub
likos neperdaugiausia atsilan
kė. Gryno pelno liko apie 55 
dol. Už išpildymą programo L. 
Vyčiu. 4 kp. tar iame širdingą 
aėiu. 

Gruodžio 7 d. toje pat svetai
nėje yra rengiamas kitas vaka-

Lauraičio. padainavo gana gražiai , K. Pirmininkas,"apie lietuvius ka-
keleta dainelių: '•Kur bėga Šešu- ' romus, kurie turi su tėvynės prio-
pė." 'Karvelėli," "TŽĮiugk" ir ki- 'šais kariauti ir apkasuose [vairius 
tas. ūmios žmonėms labai patiko, už \ varaus kentėti, ragindamas ant ga-
ką pa(iėk(ijo gausia rankų plojimu, lo sumesti aukų. kiek kas gali. Su
dilęs pasakė vaikai: A, Ciii/.ikaus-
kiutė "'Tėvu atsakomybė.' Savic
kas ir Lapinskas " [ tėvynę,' Va
lūnas "Paliekat" ir B. (inzikaus-
kiutė " lUgmunaa i mokyklą" ir 
"Viskas «xrjž!a." 

Paskui gerb. |)rot*. kun. Pr. P>u-

rinkta $66.84. 
Didesnes aukas sudėjo: A.. Ba-

eevičia 10 dol. 

Po 5 dol.: J. Šalna, A. (Ardžiū
nas. 

Po 1 dol.: kun. Buėys, A. P. (>?r-
džiunas, M. Andruškeviėia. J. Pet-

J. Sluoprsnaitis. K. Rimkas, J. Ka
valiauskas. 

Smulkin sumetė if9.84. 
Nuo vakarienės liks taippat ir 

parapijos naudai apie $Ž0.00. 
Piiskui sekė žaisi ės. X. 

RED. ATSAKYMAI. 

ėvs pakalbėjo apie iaetuvos dalmr-; raitis, S. Kregždė. A. Šimkus. P. 
*tinj politikos stovi, kaip ji jgijttd Valaitis. A. (Jendrimas. .1. Tvii-api, 
prieš metus nepri^ulmybę. nors 
sunkiose aplinkyl)ėse. bet vis-iri per 
tą laiką daug padarė, kad ir kitos 

P niai Tylai Town of Lake. 
Tamistos korespondencija per 
vėlai atėjo, dėlto negalėjome 
patalpinti jos pėtnyėioA nu-
rnarvje. J a įdėsime vėliaus. 

ras įr-gi L. Raud. Kryžiaus 'P*^ vaklyties ir skaito nepri^ul 
naudai. Bus rodomi gražus įu-Į*"11*8- Kalb^o dar Kiš<mas. ],H. 
darnieji paveikslai. Tat visus I .•. . . . •.*? 

K. Butkeviėia. A. Penkauskas. P. . 
Stainvs, P. Maėys Al. Kišonit-nė. P llllllllllliHIIflIlimiilIlIlIlIimilllllliUli:! 
Mureika. A. Kizileviėienė. V. Nau j DI71U|rplAl rAPQIWinTeC 

valstijos pripažino ją subrendusią sėda. J. Tepaitis, O. Va.škunienė. J: ' D l ^ i l i R 1 A 1 U A K O B I M I B 
šerp< lis. A. Nausėda. J. Kaitulis. ! ' * D~R A U G E . " 
0. Sinkeviėienė, B. Radišiunienė. 

fiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiEiiiiiiiiiiiffl 

pirmosios pagelboa ligoniams 8%taikos, pr ižadėdamas dau-
per Amerikos Raudonojo Kry- giau maišto prieš dėdę nebekel 
žiaus Draugijos tarpininkavi
mą. 

7. Kitą susirinkimą nutar ta 
augijai "Padekavonės die- laikyti gruodžio 2 d., Dievo Ap-

je . ' Apkalbėjus dalyką, nu- veizdos parap . svetainėj, 18-ta 
•ta: gatvė ir So. L'nion ave. 

Susirinkimą uždarė Dr. A, 1) Kad L. K. K. remeju ( m - . , 0 . , , 
. .-. . . . .v . K. mitkauskas. Malda atkalbi <>s Apskričio skyriai, susizi-

| BU savo klebonais, sušauk-
>usirink!imis prieš " Padė-
onės d ieną" ir tuose šašl

ikiniuose surašytu ypatas . 
Iries tą dieną rinks aukas po 
mis. 

jo kun. F . Kudirka. 
V. M. Stulpinas, 

L. R.'Kt rėm. Chieagos 
Apskričio I I rast. 

KEISTUTIS NUŽUDYTAS 
KRSVOS PILYJ. 

) Išreikšta pageidavimas, 
i kitą susirinkime sušauktu 
adėkavo.iės dienoje,"' tuoj 
pamaldų, del rinkimo aukų. 

ai padaryt i galima arba tuoj 
pamaldų, arba vakare, kaip 

liana skyriui parankiau). 
*) Kurie skyriai neturi kal-
ojų del tos dienos, kad 
iptųsi į Chieagos R. K. rė

jų Apskričio valdybę, kuri 
Yriams gelbės visomis isga-
lis. 

) Išreikšta pageidavimas, 
kiekvienas skyrius sureng-

vakarus su pers ta tymais ar-
krutainų paveikslų rody-
s, kurių pelną turi pasiųsti 

ieagos R. K. rėm. Apskriėio 

Tstorija mums sako, kad se
novėje mųs tėvynė buvo didelė 
ir galinga, kad viešpataujant 
brol iams: Keistuėiui ir Algir
dui Lietuvos rubežiai siekė net 
Maskvą. Anuose? laikuose visi 
Lietuvos priešai, kaip t a i : vo-
kieėiai-kryžiokai, gudai ir toto
riai drebėjo prieš* lietuvių galy
bę. 

Mirdamas Algirdas prašė 
Keistuėio, kad Vilniaus sostan 
pasodintų jo sūnų Jogailą ir 
reikale šelptų patą rimais bei 
ginklais. Brolio prašymą Keis
tutis išpildė. Bet Jogai la pasi
rodė nedėkingu: susinešė su 
amžinaisiais Lietuvos priešais 
—kry/ioėiais, kviesdamas juos 

ti. Keistut is sutiko taikyties. 
Jogai la užsiprašė Keistutį ir jo 
sūnų Vytautą pas save į sto
vyklą. Jiemdviem nuėjus, Jo 
gaila paliepė juodu suimti ir 
nugbenti Vilniun. Vilniuje Vy
tautą uždarė kalėjiman, o Keis
tutį nugabeno Krėvos pilin, kur 
penktoje naktyje, brolvaikiui 
Jogailai įsakant. Keis tut is ta
po pasmaugtas . 

Šitas liūdnas istorinis nuo-
vykis bus atvaidintas lapkričio 
30 d., Weat Side Auditorium, 
1201—5 \V. Taylor St. i r So. 
Raeine ave. Vaidinimas prasi
dės lygiai 7 vai. Kas pavėluos, 
nematys pradžios. 

Veikalas paskutinį skyį bus 
vaidintas Chieagoje. Tai-gi pa
skutinė proga jį pamatyt i . 

p a n g o s ženklelius galima iš 
anksto nusipirkti pas L. Vyčių 
Chieagos kuopų pirmininkus 
bei na r ius . ' 

Šiame 'laike, žengiant mųs 
tėvynei j laisvę, visiems 
svarbu pamatyt i tokį veikalą, 
kuris atvaidina senovės mųs 
tėvynės didvyrius, narsiai ko
vojančius su šalies priešais. 

Tai-gi rengkitės vakaran! 
Kviečiame. 

Rengimo Komisija. 

šios kolonijos lietuvius kviečiu , « - • • • « -« . ,<-
atsilankyti tau vakaran ir pa
remti f u Raud. Krvžiu. 

S. J . 
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IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Lapkričio 30 d. Lab. Sąj. 
kuopa rengia indomų vakarą 
Lab. Sąjungos naudai. Alumnų 
1 kuopa (nuo To\vn of Lake) 
atvažiavę suvaidins gražų vei
kalėlį. Tai-gi aštuoniol i kiečiai, 
sulaukę lapkričio 30 d., visi į 
Dievo Apveizdos parap . svetai
nę. Pamatysime ką nors nepa
prasto. 

S. J. i 

A&, ADOMAS A. KAK AL A L SK AK, SEKANČIAI RA&AU. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojitnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rube/.ių. bet niekur negavau savo aveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bltterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok j skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salufkras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SAIiUTARAS, / 
CHEMICAL- INSTITUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Balsted St., THephone Ganai 6417, . 
. 

Chieago, I1L 

IŠ NORTH SIDE. 

Lapkričio 16 d. flhr. Mykolo pa r. 
šeiminiška vakariSliė visais žvilg
sniais nusisekė. Šeimininkėmis bu
vo pakviestos Moterų Sąjungos 4 
kuopos narės, kurios su mielu noru 
sutiko ir atsižymėjo skanių valgių 
pagaminimu. Vadovavo joms: E. 
Bačkienė, E. Nausėdienė, V. Pocie
nė j r O. Čepaitienė, kitos prigelbė-
jo. Svečių prisirinko apie pusantro 
šimto be vaikų skaitant. Pirmiau
sia klebonas sukalbėjo maldelę, o 
paskui prakalbėjo į susirinkusius, 
primindamas, kad ta vakarienė tur 
labiaus parapijomis surišti broliš
ka meile, draugišku sugyvenimu ii' 
didesne vienybe, nes vienybėje yra 
galybė8. Paskui, kuomet svečiai vai
šinosi, choras, vedamas vargon. B. 

DIDŽIAUSIU LIETUVIŠKU KRAUTUVE RHIGAGOJE 
<m«mmm 
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PBARL QUEBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Mušu krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukudti 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-
byseių. 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 




