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ANTROJI LAIDA

Angiekasiii Klausimų 
Aptars Kabinetas

— ■ ■ —

Carranza tyli i Suvienyti! 
Valstijų reikalavimus

.1
REIKALAUJA KUOVEI-

KIAU8 PATVIRTINTI 
TAIKOS SUTARTĮ.

LENKAI NEPASITENKINI 
GALICIJOS MANDATU.

taliea gyventojai nori taikos.
Taip nnspnndė angių valdžia

1 Airijcąe
Jiems norisi visai pavergti 

Galiciją.

NĖRA TAIKOS SU 
ANGLEKASLAIS

CARRANZA VIS DAR 
NEATSAKO?

i

Vaahingtou, lapkr. 25. 
Nesusitaiko angiekasiai 
operatoriais. Dariai sekreto
riaus W i įso no pasiūlymą ang- 
lekasyklų operatorini griežtai 
atmetė. Jie siuto tik 2u n uos. 
daugiau ufanokrstics. Gi jei. 
sako, turėtų duoti daugiau, 
tuomet prisieitų imbrunginti 
anglis. O to daryti ojteratoriai 
nenorinti.

Dėl to operatorių “nenoro“ 
nėra sutikimo ir angiekasiai 
atsisako dirbti.

Gr. Garfieldo p įmetimai

Kuomet vakar nnglekasių 
atstovų su o|>eratoriais tary
bom niekais ]tasilNiigė, tuomet 
juos visus konfen-ncijon pa
kvietė šalies kuro a<lministrn- 
torius Dr. Garfield.

Konferencijoje Dr. Garfield 
išdėjo vyriaUsyltė* ]uižiuras 
apie stovį angį e kasyklose.

Jis pažymėjo, jog svarbiau
sias vyriausybės noras nepa- 
brauginti anglių visuomenei, 
išėmus nepaprastus atsitiki-1 
mlis.

Pasakė, jog 1917 metais vy- 
riatisybė su angiekasiai* iš
dariusi sutartį, kad ligi kovo 
31, 1920 m, ty. karto lai kotą r- 
piu, vyriausybė n usta t y siaut i 
angiekasiam* uždarbius,
imant domon pabrangimų pra
gyvenimo. Vyriausybė šiandie 
turi faktų, jog pragyvenimą* 
išdalie* atpinga, tad ir uždar
bių pakėlimai neturi būt |>er- 
augštas.

Kadangi šiandie anglys vi
sur ir visiems yra reikalingi, 
tad be jokių atidėliojimų dar
bininkai turi gryžti prie savo 
<larbų.

Kabinsto niiriiklMaa.

Pagaliau* kuro administra
torius vieniems ir kitiems pra- 
■rik*, jog kaip šiandie kabine
tas turės susirinkimą ir galu- 

‘tinai aptari anglekasyklose 
darbo klausim*.

Bakbma, jog kabinetas riaa- 
paaiai aptari tą klausimą ir 
induoi pačiam pmidentui nu
statyti uždarbius angleka- 
siams. Prezidentas gi kuovei- 

* kiaus paskelbs mvo ištarmę. ,
Jei h* po to bile katra pusė 

nebus patenkinta, tuomet 
tokio išėjimo nebus, kaip 
užimti anglekasyklns.

Prirodoma faktais, jog
šiol nnglekasykių kompanijo- 
darė puikų pelną su anglimis. 
Tiri kodėl jos negalėtų niaiidiė 
atsisakyti nors mažo* dalios to 
pelno.

Sll

Washington, lapkr. 25. —15 
vnlstylx'*s dv|iartamcnto vakar 
vakare |mskclbta. jog vyriau- 
šyla* nesulaukusi nuo Carran- 
nos jokio atsakymo. Tuo tarpn 
konsuliaris agentas Jenkins 
nepal i nosuojanuis.

Gauta žinių, jog Meksikos 
kabinetas praeitų penktadienį 
svarstę* apie Suv. Valstijų no
tų. Pareikalauta pranešimo 
nuo Pueldo guliernatoriaus.

Kiamlie Suv. Valstijų kabi
netas turi** susirinkimą ir ap
tars, kas toliau* veikti reika
le italiiNisavimo Jenkinso.

Meksikos pasiuntinys Bonil- 
la sak«i. jog Suv. Valstijos nuo 
Carranzos negali laukti greito 

'atsakymo. Sako, Carranza'at- 
i sakys tik tuomet, kuomet 
. Meksikos teismai ištirs Jcn- I 
ikinso suareštavimo priežastį, 
ir kuomet bus Carranzai žino
mi prasižengimo faktai.

Ahelnai imant, turbut. mu
sų vyriausybė turės prisitai
kinti prie gyvuojančių aplin
kybių ir jialauks Carranzos 
atsakymo.

PRAMCUZUA NEIŠDUOS 
MIRUSIŲ KAREIVIŲ.

Paryžius, Iupkr. 25.— Kaip 
Amerika, taip vien* talkininkų 
šaly* reikalauja, kad Prancū
zija leistų atkasti žuvusių ka
reivių lavonu* ir leistų galin
ti į savo žalis.

Prancūzija priešinasi. Sako 
vyriausybė per keli* sekančius 
metus bus užimta savo karei
vių lavonų rankiojimu. Ir tik 
{taškui leis talkininkų šalims 
atsiimti savo kareivių lavo
nus.

Vienų Suv. Valstijų mirusių 
kareivių Prancūzijoje bu* 
apie 65 tūkstančiai.

N«w Tark, lapkr. 25. — Or
ganizacija vardu “lx*agne to 
Enforce Pence“ (Pravedi 
Taikai Sąjunga) turėjo susi
rinkimą. Susirinkime dalyva
vo visi organizacijos laidomo
jo komiteto nariai, kaip tai 
buvęs S. Valstijų prrxi<lentas 
Taft, imskui Oscar Strnuss. 
Ilerbert llonver ir kiti.

Susirinkime ]mdaryta vieša
sis pranešimas, kuriam sako
ma: •

“Anlis su siurprizu ir nepa
sitenkinimu sutiko žinią apie 
nepatvirtinimą taikos sutar
ties. Žmonės nori taikos. Ir 
jie nori, kad tautų sąjunga ap
saugotų pravestą taiką. Jie 
lukeriavo, kad sonatas ratifi- 
kims sutartį pinu pertrauki
mo serijos.

' Ne partijint* reikalas.

“Padaryti taiką, tai ne |>ar- 
tijos klausimas. Ne ]>artijinis 
klausimas ir karę paskelbti. 
Amerikos žmonės be partijų 
skirtumo rėmė karę ligi jo* 
imlmigos, ligi galutino laimė
jimo. Taip dabar jie viri stip
riai stovi už tai. kad kuovei- 
kiaus hutų pravesta taika.
“Ar mažas skaitlius mažu

mos, kurs priešinasi tautų są
jungai. gali |Mikenkti ratifika
vimui? Ar jienkiolika senato
rių gali deciduoti. kaip Ame
rika turi elgties šio pasauli
nio krizio metu? Aštuoniusde- 
šimty* senatorių |iaro<h-. jog 
jie yra prielankus tautų sąjun
gos principams. Jie turi kui
stis. Jie turi valdžios. Jie turi 
atsakomybę. Jie tad turi veik
ti bendrai.

Žmonių norai.

“Neratifikavimas sutarties 
|ta<li<lina socijales neramybes 
namie ir užrubežiuose.

“Amerikos vyrai 'ir mote
rys. tai jūsų čia problema. Ta
me yra jūsų reikalai, jūsų ge
rovė. Aitam atsitikime palie
čiama jūsų garis*. Jūsų norai

Dublinas, lapkr. 25. —Vie
tos anglų valdžia |taskelliė. 
jog nubausti kalėjiniaii airiai 
ateityje nebusiu jialiuosttoja- 
mi de! atsisakymo nepriimti 

i jokio maisto. Valdžia sako, 
knd katrie kaliniai atsisako 
valgyti, su badauja ir
į tni nebus Mtkreipta (lomos.

Čia pasakąį.unn. jog < 1h bai
dei to badavimo Airijos kalė
jimuose pasidalins mirtingu
mą*.

j

i

Berlynas, lapkr. 24. — Eichl- 
maršala* von Ifindenliui gn* 
apleido Berlyną. Iškelin' <» nn
mo. j Hanovcr.

Dideliaurio* žmonių minios 
nulydėjo jį į geležinkelio sto
tį. Aplink stotį taippat laivo 
.-nsirinkasKM, minios. Visas 
laikas girdėjosi tik vieni šauk
smai: “Valio, Hindenburgas! 

; Valio, musų busimas prezi- 
I (lentas! “

Hindenburgas su pasiten
kinimu apleido Berlyną.

Paryžius, lapkr. 25. —Augš- 
čiausioji taikos konferencijos 
taryba leukauis globoti pave
dė rytinę Galiciją.

Gauta žinių iš Varšuvos, 
jog tas lenku ne|Mit<*nkino. Jie 
tikėjosi, kad rytinė Galicija, 
kur didžiuma gyventų yra 

.rusinai, pilnai bus jmvesta 
'Is-nkijai. Kad tuo tarpu jai 
įduota tik mandatas tą šalį 
{atstovauti tautų sąjungoje.

Tuo tikslu, sakoma, čia a(- 
j keliausiąs lenkų premjeras 
jPaderauski. Jis pareikalau
siąs rytinę Galicijų pilnai pri
skirti prie l>*nkijos.
Prancūzija yra prielanki len

kų reikalavimams. Bet tam 
reikaluvimui griežtai prieši
nusi Angliju, gi paskui šitą 
ir Amerika.

Nu timmi teriaua nepasibai
gia l<*nkų i 
Jiems Ih* rytinės Galicij<.........
risi dar užgrobti ir didelius 
plotus rusų Ukrainos. Ir su ši
tuo lenkų noru sutinka Pran
cūzija. Bet Anglija ne.

Ijenkų imperijalistinės |*a«-l 
tangos veikiausia |insiliaigs 
tuo. kad prieš juos ;mkils vi
sos kaimininėa viešpatijos.

Estonija Darys Taiką 
su Bolševikais

t

Bolševikų pažadėjimai Pabal- 
tijos viešpatijoms

••

DUOS JIE REIKALINGUS 
ATLYGINIMUS.

Išpirks visus savo pinigus.

žilini* ir šiandie jau pri|iaŽį- 
sta. kad Pabaltijo* vyriauMV- 

lbės įsteigto* ant visuomet. - 
į Toliau* jis |m*akė, kad bol
ševikų valdžia tolesniai ne-

DORPATAS. Estonija. lupki, kuomet ncsiimiišy* j viduji- 
19 (Suvėlinta žinia |»er Dani-'n'U* Paimliuos reikalus ir 
ją. Rašo augi, laikr. korės)am ''lipniu |iarems apsisprendime 

dvntas). — Naujoji Estonijos,principą, 
vyriaiisyla* ofirijaliai |uin*ika 
lavo Litvinovo pranešti .Mas 
kvos valdžiai, jog Estonija! Litovske. kuomet uolševikiš- 
niisprendiisi pa<laryti taiką sii^** Rusija kentėjo nuo naujo 

.. . ' Mševiknis. ir kad tarylao tu -j vokiečių užpuolimo. Pasakė,
nepn. im» minui • L-tf. Dor|>ute. ir pra- i°K «|»sis|*rendiino teisių ne-
n a icij< . im H(. vė|iMue kaip gruodžio1 galima užginti Pabaltijui.

I dieną. | Palialtijos vieš|iatijų atsto-
lr jei kaltais kitus Pakilti- Į vai praneši*, jog taikos kiauri* 

jos vi<*š|iatijos atsisakytų stoti ®aa yra svarbus daiktas pa
laikus tarvliosnn bendrai su .duoti talkininkų šalių opinijai. 
Estonija. pastaroji j Misi rangu-P‘‘P* talkininkai patiria, jog 

įsi viena jiadaryti atskiriu tai-'ikladtijo^. vieš|>atijos nori tai- 
i i •*.!• i......... __!i__i i_ a__

.......i.
liais nelnisviais ir imtiniais ' . ----------
luisilmigė. Nutartis |iatvirtinta pulk.

Jie atšaukė Trockio (mžvil- 
'gj. kitiiomet išreikštą Brest- 

, klloinet

TAI BENT JUOKAS.

ką su bolševikais. 
| Taryta** susimainyti civi
liai* nrlaisviais ir imtiniais

i 
i

Paryžius, lapkr. 25. — čia 
sakoma, jog lie ateinančio pa
vasario talkininkai nenustn- 
tysią *avo pastovio* jtolitiko-* 
Rusijos klausime.

Jis gali pasibaigti gana liūd
nai.

Atlanta. Ga., lapkr.
Aną vakarų čia

»*’• —— 
viena* neži

nomas žmogeli* sugalvojo pa
daryti juokų.

Kkaitlingųjam žmonių susi
rinkime kali*'*jo S. Valstijų

w-
tik

Evau, lapkr. 25.-—Čia pa
skelbta, jog atsistatydina Ita
lijos užrubežinių reikalų mini- 
steris Tittoni.

Pasitraukiąs dėl netveika- 
tos. Gydytojai jam neleidžią 
<lar vieną žiemą praleisti Pa
ryžiuje.

Tittoni busią* italų senato 
pirmininku.

/_

JAPONAI MALtINS KINUS.
lig-

I

kinties su bolševikais, liet ne 
dėl to. kad bolševikam* seka
si kovo* laukuose. Atai latviai 

. Avalovo ka
riuomenę. Reiškia. jog Paltai- 
lijo* vieš|Mitijos gali visuomet 
remties kadir mažomis savo 
*|N*komis.

Ek.-|M*rtai išreiškia nuomo- 
nelais-' j°K Estonija turi gana spė- 
* pasiukų (uiti viena a|»siginti nuo 

prisiminė priešininko užpuolimo.• • ‘
i Bijomasi ekonominio suirimo.

Pabaltijo* viešpatijas pri
vers tnikinties jų {Mtlilikini*. 
ekonomini* ir finansinis sto
vini. .Io* tvirtina, jog taika su 
liolševikais duos joms įiepri- 
klatis4imyL,. Tas lei* sutvar
kyti jom* savo vidujiniu* rei
kalus.

Gi tolesnis kariu vilnas vieš- 
|>atijas privers prie pilno eko
nominio ir finansinio suirimo. 
Po to *ekx sorijaliai nerimavi
mai ir vargas.

Kai kurie atstovai tvirtina, 
kad kuomet Estonija ims tai
kini iea su bolševikais, tuomet 
ji bus vadinama proholševikiM* 
ka.

Bet reikia atsiminti, 
naujoji Estonijo* valdžia 
vidutiniai lilieralė.

parašais. Ainndiv vakare IJt- 
vinov iškeliauja (‘openlinge- 
nan.

Pasiūlyta taikos sąlygos.

Konferencijos metu 
viii klausime l.itvinov 
naudojo proga i|- 
apie taiką. Tuo žvilgsniu iš-j 
reikšta pažiurus.

Iš susirinkusių atstovų pn-: 
sikallM-jimų teko patirti, jog 
l.itvinov į konferenciją pada- į 
re intako* j ui žymėdama s. kad 
ludševikai nori tikros ir šir-. 

idingos taikos. Jie nori stiprio*1 
ir išlaikomo* taiko* su viso- 

,mis f'Hluiltijos viešpatijomis.
l.itvinov |M*iulė tuojau* 

{pradėti taikos taryba* ir ne- 
laisvių stisiniainymo kliiusima 
patikli taiko* sutarčiai.

l.itvinov |uižymėjo. kad Imi- 
i šėrikų valdžia |m*irengu*i iš- 
i pildyti Palmltijos tautų troš
kimus. Anot jo. lailševikų val-Į 

idžia sutik* sugrąžinti visu* 
' miostoliiis, kokii* ] uola ryt ii 
lailševikų kariuomenės oku
puojant Pabaltiją, sugrąžinti 
visu* rekvizuotus daiktus ir 
miosavylies ir išpirkti visus 
savo |M>|M*rinius pinigus, kokių 
turi viešpatijos ir anų pilie- 

|čiai.

Apsiima, pripažinti viešpatijai.

Konferencijoje l.itvinov di
džiai nusistebėjo, kuomet į jo 
(Mkvietimą taikintie* atrilie- 
pė trys vieš|iatijos vietoje vie
no* Estonijos. Ir jis sutiko tai
kini ies su visomis.

laibai svarbios buvo jo ]ui- 
žiuros apie pri|iažinimą Pa- 
lialtijo* viešpatijų. Jis pažy
mėjo. jog liolševikų kariuome
nė buvo įsiveržus Pabaltijon 
}«aremli komunistus, tiems ko
vojant iiž pirmenybę Šitose te
ritorijose. Bot bolševikų vai

zdžia paskui atmainė savo pa

i

Automobilių suvažinėt i: 
Henry W. Ra t b. 54 m.. 11232 
Vernon avew ir Bronislav Taš-! 
eiski, 8 m., 14(17 Digon gat. jvire-prrzMlentas Marshall.

; Nežinomas žmogus jiatelefo- 
vra augščiaurias potvarky-'navo salėn. Pareikalavo prie 

mas.” telefono (mšaukti vice-prezi-
Toliaus sakoma, jog tautų .dvntą. Jam buvo atsakyta, 

amerikoniška* knd vire-prrzidrntn* kalba ir 
Ir reikalaujama, knd negali ateiti prie telefono.

Tuomet nežinoma* žmogų- 
“Ji* turė* ateiti.Ne*

i

sąjunga
i«lealas.
kaip senatas susirinks sekan
čion sesijon. kad kuoveikiau* atsilieja*: 
sutarti* butų ratifikuota irĮmjtf prezulentas. gi iš Wash-
pravesta taika. '

T?

ingtone reikalaiijnina mu juo 
kalbėti.“

Apie tni policiimnas tuo
jau* prane-f kalbančiam vire- 
prrzideutui. Ai* |w*rt raukė 

susirinku
siems, jog prezidentam miręs.

Kalėje jmrigirdo verksnia*. 
------ 1 giedoti švento* giesmė*.

fr HVwU«

Karto laivai tari 400 vyrų 
įgulos ir 20 ofleierių. Laivo 
komendantas yra I 
l’nger, ta* pat. kurs anuomet 
tuo laivu buvo atlikę* kelione.' 

i Kelionės tikslas - nuvežti 
punikmimu. U ri-! ''"-P1™,™1”’ »«•*• į«-
«i«n. tiem, «eUki.m., knt- ''1''""'! k“‘'
rie kare, meta karo .Mirti "''"T' J'’

kapitonai* ir

jo*
yraStockholnas, lapkr. 23. — 

Avcdijoa šarvuota* skraiduoli* 
(kreiseris) Flygia išplaukė ii 
Plymoutbo (Anglija) j New 
Yorką, kur išbus ligi ateinan
čio sauaio 15 d.

Nuo 1907 metų skersai AL 
lantiko nebuvo plaukę* nei 
vienas A ved i jo* karė* laivas. 
Tais metais paminėta* laivas 
buvo aplankę* New Y orką. 
Tuomet juo buvo keliavę* 
princą* Willielma*.

Pluki j vakarines Indijai.

Praleidę* Kalėdų .švente* 
Xew Yorko uoste, Flygia pa-

Tokio, lapkr. 25.—Į Kinijos eilei* tolesnėn kelionėn. Ap
mirštų Foochou Ja]xinija pa- lankys kai-kuriuos rytinius S. 
.-iuuiė ketinis kan** laivus.j Va*rtijų uostus. Paskui plauk* 
Paminėtam mieste pra’idėju- į vakarines Indija*. Balan- 
*i<».« pi ieš ja poniškos suirutės, džio mėnesiu sugryž nnmo.

nuo savo namų. Paskui—«ii- 
stiprinti ryšius A ved i jos *n A- 
merilu.

/ Tai pariuatiMą Mani*

Viau kari meta Amerika 
išbuvo kuogvrianriuoM santi- 
kiuose ra Avedija. Tad ta ke
lionė bus kaipir išraiška tų 
nepaliestų nieku sentikių.

Avedija už tuo* geru ošiu > 
sentikiu* su Amerika yra dė
kinga amerikoniškam pariun 

'tinini Ira Nelson Motri*, kur* 
mokėjo palaikyti santikin* 
tarp abieju šalių.

Spėjama, jog laivus Flygia 
Amerikoj bus svetingai priim-į 
ta*.

tą pranešė susirinkimui.
Valstijos gubernatorius jm<- 

kyrė dovanų už siiM*kimų to 
“juokdario“.

DIDĖJA SKAITLIUMI DAR 
BININKŲ UNIJOS.

Baalt Bto Maria. Mich, 
lapkr. 25. — Ežere Su|M>rior 
Audros metu nuskendo gar
laivis Myron. Sakoma, su juo' 
žuvo IR žmonių.

Berlynas, lapkr. 24.—.'4 at
skirtos darbininkų organizaci
jom Vokietijoje įsteigė (iene- 
ralę Amatų Unijų sujungę. 
Sąjunga -kaito (i.4<MŲMMI na
rių. Praeitų birželį tn sąjunga 
turėjo <ik 4.MMMMK) narių.

Reiškia, Vokietijo* darbi
ninkai skaitlingai įstoja j cr- 
ganiznrija*.

STREIKUOJA DUONKE 
PIAI. LAPKRIČIO 25. 1919 M.

MMridns, Ispanija,
25. — Streikuoja duonkepiai,
.Tau kelinta diena nėra dno 
no*.

Clncago. — Šiandie nepa
stovus oras, gali būt lietaus su 
sniegu; vakare šalčiau; rytoj 
gražus oras ir šalta.
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«l«-r" tūba jdedant pinigini | regia* 
Iru olų UiAkų.

“Draugas” PubbshintCo. 
18M W. 4Sth St Chicaga, DL

Trk-foMa* MvIUatry Sll«

I

Apsižiūrėkite Siu 
darni Pinigus į

Kaikurie. yjiaė nelietuviai 
bankininkai, apsimdaini |«er- 
siųsti žmonių pinigus į Lietu
vą stačiai išnaudoja lietu
vius. Žinia, kml lot* lietuviš
kų murkiu ats<*inii 4 dolieriai 
50 centų, tai 400 lų markių 
yra keturisvk daugiau, artai 
18 dulierių. Persiuntimas kra 
sa turi būti 23 centai. Jeigu 
]»ersiuiitėjas-tainkus butų pa
ėmęs 20 dulierių už 400 mar
kių, tai nieku nesakytume. 
Bet jis juiėmė 24 dolieriua 35 
centus. Kitaip sakant tas liau
kas )H*ri*iiM* ti dolierius 10 ren
tų, arlia ketvirtą viso siunti
nio dalį. I'ž $<>.10 galimu gau
ti K15 markes ir .V» skatikus. 
Kitaip sakant tas bankas, a- 
pic kurį kalbame, jei norėtų 
būti teisingas, tai vargdienei 
žmonai turėtą pristatyti 5!15 
auksinus ir 55 skatikus, u m* 
4<io auksinų.

Taigi lietuvių skalikais tan
ku kaikurie Cliicagos bankai.

Pasak. ■nie ir atkartajame, 
kad tą jiadarė nelietuvio tam-i*/ 
kas lietuviui, šiuo tarpu m*-1 
garsiname to liaukų vardą, tad 1 
nori'tume, kad visi, kurie siun
čia pinigus į Lietuvą ir užmo
ka už 100 markių arba auksi
nų žymini dauginu negu 4.'»o 
tegu viešai pranešu visuo
menei, kad ji suvaldytų ta*sė-! 

čiuK. į

Jeigu lumka* Lietuvoje iš
mokės vokiškomis markėmis, 
tui pelnys <la daugiau. 'Bet 
prieš tą mes negalime nieko 
pudaryti, kol Lietuva neturi 
savo uukso ir auksu apsaugo
tų suvo pinigų.

I

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

netas l>endruvei 4‘Bangai’* 
išdavė 24 milijonus auksinų, 
o prekių gavo tik už 17 mi
lijonų, už 7 milijonus neat
siskaityta.

2- ra Prekybos ir pramonės 
ministerijos darliai apgailė
tini. Viename centre ji turi 
193 darbininkų ir nieko gera 
nejiadiirč. Ji turėjo daug viso
kių agentų, l>et jų tarjM! lietu
vių nesirado.

3- ėia Sugaišinta Lietuvos 
smilių vaisių už aštuonis mili
jonus auksinų, nes prekybom 
ir pramonės ministerija Lietu
vos prekylią ir pramonę stab
di,

4- ta Muitinėms išleista 22 
milijonui 2.*<-' tuksiančiai auk
sinų. o namhis jokiu*. Kontra- 
Imnda eina netik Kyliai tuose 
In-t ir Marijani|iolėje.

5- ta Susisiekimo ministerija 
kelis mėnesius niokojo algas 
valdininkam.*, kurie tik “laukė 
iš vokiečių gelžkelių vietas 
|M*rimti.” Tos ministerijos in
žinieriai vis buvo svetimtau
čiai. Tie |K>nui išvažiavo į 
Vokietiją garlaivių pirkti, du 
mėnesiu užtruko ir grįžo Kaa- 
imu Ih* nieko. Lietuvos iždu- 
tą visa apmokėjo.

G-la Finansų ministerija ne
tvarkė mokesčių ir nerinko. 
Ji rūpinosi tik |taskoloniis.

7-ta Lietuvių N|>au<los Biu
ras į 4 nmuesius sunaudojo 
milijoną 7<MI tūkstančių auk
sinų. o Imvo visiškai bereika
lingas.
K-ta l'žsieiiiu ministerija bu

vo Ik* tvarkos. Pasiuntiniai 
<lide|ių |M»nų roles lošė pui
kinis mebliuis ir daugyla* sa
vo gyveiuimų kamliarių.

9 ta Buvo įstaigų, kurios 
Vulstyliės Kontrolieriui neno
rėjo ilnoti atskaitų, nei kai- 
lN*ti su juo apie savu darbu-. 

Kontrolierius ne|ia>akė. ko
kios tos įstaigos.
Tarytai* nariai ištarė 
kad tai Imvo |iats 
p. M. Aleževvėius. 
eitis, atsakyilainas 
ištarusiam tą žodį, nutylėjo
šį paklausimą. Kadangi kal- 
ta'*t<ijns buvo Tarytais vice- 
prexid«*ntas. Justinas Stangai-1 

j lis. tni mes s|H*jam«*. kad ji<, 
( viešą įtarimą išreiškė žino- j 
damas faktą.

Devynios buvo kiliules 
kūno galyln*s. Devynis 
faktus ir mes išrinkome, 
skaitytojai matytų, kokią Ini- 

Imė v ra tautai turėti socijalis-, 
tą savo šalies vyriausioje 
valdžioje.

Devynios Zubricko kulkų* 
pro *’brolelį" Šleževyčių lė
kė. Dešimtosios Kontrolierius 
neminėjo, kad ji nepakirstų. 
lik prakeikti Krikščionys 
demokratai nedavė atlaidų pJ 
MK'ijalistnm*. nei p. Duodžiui. 
kuris iš p. Sle/s’vyčiniH 

i kabineto guvu penkis nulijo- 
Inu* auksinų. Kam ji* juos 
{sunaudojo tik jis viens težino.

••Naujienų.*’* ir Cbi<*ag<» 
“Lietuva" laimi nesenai ir Iii 
Imi smarkiai pyko ant “Drau
gu”, už ką jis norėjo 
užtraukti žmonių at*tovų kon
trolę unt tautiškai-socijalistiš- 
kus ministerijos. Mes nesu
prantame tųdviejų dienraščių 
imlitiko*. arlut. tiesiau sakant, 
bijomos ją suprasti.

Mituos liūdnus dalyku* iš
tirdami nrmisinunkiiiM*. Lietu 
va vistirk bus ncprigulmin- 
gu. Šjmet esame laimingesni 
negu js-rnai. Pernai prieš Ka
leliu- dur tikėjome, kad toki 
žmonė* kaip p. šb*/ *vyėiu.* ir 
įjo draugai gali v* di tėvynę. 
lšiiuet i:«o imi* akvs svii*M*s- I • •* • •
nė*, m * žinome, kad tokiems 
negalima jiaveali tautos* rei- 

'kalu- aprūpinti. Tie ponai jau

Lietuvių Pasportų Reikalais.

Socijalistp Minis
terija.

KAbKNDORlŲ puolia gražu* Pirmojo Lietuvon Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir ivcnėių.

‘DraugoKalendorius
Paskutinių dviejų mėnesių 

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

DEPARTMENT OF 8TATE 
. Divnrion of Pamport Centrui 
FOREIGN PERMIT OFFICE 

WASH1NGTGX. D. C.
Octohcr Ifi. 1919

M r. Prautn Si virki*.
124 E»l 28th Strvet. 

New York City.
Sir:

Wilh rcfcrenci- to tbc <lcparturv 
of Lithuaniann froni the Vuitcd 
Statės for Lithuania, the Dcpart- 
nuiit bau rcahcd the follouing deci- 
Mion;

Eaeh penam uf Lithuauian ori- 
gin who haa not obtaincd an Amcr- 
><nn certificatr of naturaliaation 
nliould ubtaiu u |HD«|>urt fnsn u 
Kunaian dųdouiatH- or conaular 
ufficcr in the l'nited Stale*, but, in 
the vieni ta- ia unablc to obtain u 
Kunsian paaaport. ta- niay mokė an 
affidavit actting fnrth the plaec 
and date of hia birth. the placc and 
date of Itin falhcr'a birth. the date 
uf hia uwn imniigratiou to thin 
country. periodu uf hin rmidenn- 
herein, hin Amcrican addnw and 
uccupalion. the uantca and placca 
and dale* of birth of hin wifc and 
minor childrcn u bu will aeeompany 
him. a bricf ntatement uf hia rea- 
aona for the juurney. and a atate- 
nicnt that ta- ia unahlc tu obtain a 
Kuotiun |ianaf»ort. Tu t hia affidavit 

i ahould be atlached a pliolugraph of 
the applicant and eaeh membe-r of 
the affiant'a family vrho vili 
aeeompany him. A group photo- 
graph in which the featurva uf each 
penam are diatinet ia prrfcraUe lo 
■rperate pholographa.

A pcntunal deacription 
applicant hituaclf ahould 
taehcd to the affidavit, 
ahould thcn be anbmittcd 
nearcat pcraiit agent of thia l)e- 
fiartment, (uaually unmiąraut in- 
apcetur) with ahom a formai appii- 
eation for a permil to depart frum 
the l'nited Statė* ahould be filed. 

• lt nill alau be iicccanary for tbc i
applicant tu obtain a certificatc of 
cumplianrc with t ta- ineutue tax 
iaw. applicatiou for which nuty ta
rnaite to tbc colleetor uf intcrnal 
rcveiiuc of tbc diatriet in ahich the 
applicant reaidea.

Any furthcr Icttcr uf inųuiry 
conrcmbiK Ibis niutter ahould ta- 
inarked “Attentiuo—Forcign Per
imta Officc. DivtauU of Paaajiort 
Control.-' or addrcnscd dircetly 
thereto.

1 am Sii,
Vuur ubedicait aervant, 

t SigiM-d) Etiniu tt. Palltr, 
Chicf, F'on-ign Perniits Olficu, 
Diviajon of Paaaport Cuutrol.

Liftui iškui reiškiu: 
“Tamsta:

Kas liečiasi išvažiavimo lie
tuvių iš Suvienytų Valslijų j

I

I

Vaistyta'** 
viešui, 

premjera* 
Kontrolie- 
kalta'*tojni

Cliirugo* soeijalistų orgnna-l 
pajuokia krikščionių d«*iim- 
krutų jmrtiją, |>ieš<laiiiii* Imk 
ji athiidus didinu. Tu- pujii<>. 
luinas in|H) npskcllitiis tuo pa
čiu laiku, kada iš Kauno į 
CJiicagą jmrėjo aprašymu- 
Vub»tylH«* Turylms |iosėdžiu. 
buvusio Kaune 16 spalių 1919 
in.

Tume po-«s|ije Valstyls-s 
Koiifroli<-riu- p. Justinas Zu- 
brička* išdavė apyskaitų iš 
to ką matė kontrolė so<*ijnli>- 
tą vedamo* miliisteiijos dar
buose. 1’. Ziibiii-ka- anaiptol 
ncpiJklaii-o prie Krikščionių 
Demokratę partijų* ir neturi' 
jo Uoto |»eikli Soči ja Ii-tą uu 

Degu 
laktą.

Disforiją. Zubricka* 
lr.io paslėpti kaiH

Per- 
tik 

kml

I

11

Lietuvą, Departamentas pada
rė sekantį nusprandimą:

Kiekvienas lietuviškos kil
mės asmuo, kuria neturi Ame
rikos pilietybės po|«rų, tari 
gauti paaportą nuo Rusijos 
diplomatiško arba kmffulio val
dininkų Suvienytose Valstijo
se, tečiau jei jis negali gauti 
rusiško paaporto, jis gali pa
duoti afidavitą, pažemint vie
tą ir dieną savo gimimo, vietą 
ir dieną jo tėvo gimimo, dieną, 
kuomet jis atkeliavo į šią šalį, 
laiką jo gv veninio šioje šalyje, 
savo adresą Amerikoje, savo 
užsiėmimą, vantas, vietas ir 
dienas gimimo aav<> moters ir 
nepilnamečių vaikų, kurie eina 
sykiu su juo. Irumpą pan-iški- 
mą savo kelionės priežasčių ir 
pareiškimą, kad jta negali guuti 
rusiško imsporto. Prie to afida- 
vilo reikia pridėti fotografiją 
aplikuota ir kiekvieno nario ap 
likanto n-i mylios, kuria su juo 
sykiu keliaus. (Irupis fotogra
fija, kurioje ypatiškumai kiek
vieno asmens yra aiškus, yra 
labiau pageidaujama, negu at
skiros fotografijos.

Ypatiškas aprašomas paties 
aplikanto turi būti pridėtas 
prie to afidavito, kuris |H»tani 
turi būti induotas artimiau
siam šio Departamento leidimų 
agentui. (|iaprastai imigrantų 
inspektoriui), kuriam formališ- 
ka aplikacija turi Imti imi uola, 
kad gauti leidimą išvažiuoti iš 
Suvienytų Valstijų. Tap-pat 
bus rekalinga kiekvienam ujdi- 
kantui gauti paliudijimą, kad 
jis yra išpildęs taksų nuo inei- 
gų įstatymų nrikalaviinus.Kad 
gauti ją. jis gali kreiptis j In
tos :ial Kevcnue kolektorių toi 
dist rikto, kuriami* a plikau tas I 

gyvena.

Įvairus laiškai ir užklausimai 
tame reikale turi būti fiaženk- 
linti44 Attcntioii—Forcign Per
imta Officc, Itivision of Pass- 
ĮKirt Control,” arba adresuoti 
tiesiai:

Edft iti A'. PttUcr,

Cliief, Eoreign Penui ta 
Office. Jlivision of 

Pasa|M>rt Control.”

Besiteiraujant pasirodė*, kad 
Busijos konsuliai atsisako iš
duoti lietuviams pasportus. 
Tai gi ir lieka tik afidavito iš
pildymas.

Čia reikia aiškiai suprasti, 
kad toks paspirtas nėra lengva 
/rauti, nes reikia nemaža kebe
lių pereiti. Ku gavimu pašerto 
valgas dar m užsibaigia. Rei
kia dar jį užvizuoti. Besiteirau
jant pa» įvairius konstvus, jia- 
sirodo, kad jie nėra hnaę jų vi
zuoti tol, kol lietuvių atstovas 
pirmiau jo neiižvizuos. Girdč*- 
lies. kad Lietuvių Ekzekutyvif 
Koiniu-tas tuo rūpinas, l'žtik- 
ro, kad tinkamų imsekmių dar 
nėra gavęs, t ui-gi ir niekam jų 
i.cskelbia.

Mos patartume lietuviams 
laukti kol dalykai pilnai paaiš
kės ir jokiuo budu nt valiMoli ii 
i.amtj Utį, L»/ tikrai actttrėM 
puspūrio, tai tikortėg ir paliudi
jimu nmu ta/.>ą aavo rankose. 
N'mie esant ir pragyvenimas 
daug pigesnis ir nereikia tiek 
daug vargo privargti, kaip au- 
5užiavus į pamarių miestą, ka
us* šiais laikas net nei kamlia- 
rio pragyventi nėra kur gauti. 
IJo to ir atsižvelgiant į daugy-, 
ta-* kitų įlalvkų, kickvi<*ims lie. 
tuvis turi turėti omenyje, kad 
jei neguli savo mieste, a r ha ar
tumom- dideaniamo mieate 
gauti išvažiuvitnui reikalingus 
dublius l<-idiiiiu.*. tai New 
X orio*. Bo*toiir. Shii l*’run<-iwo. 
riiilu<k*lphijoj<* ar kur kitur

the 
at-

KALENDORIAUS KAINA * - 25c
Kaa prūsus “Draugu” prenumeratą metame, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA-

«»f 
be 
which 

to the

♦

užbaigė mivo iiiiuihtnivimų, o 
Lietuva dar nepražuvo. Jie 
būvu užsikėainę jialaidoti Vai* 
rtybi-a Tarybą. Ta Taryba 
u t gijo ir juo* iššlavė.

Ne mus pažiūrų yra pp. 
Smetona ir Zobrickaa, ln*t juo
du yra tikri tėvynės darbi* 
įlinkai. Ne ka* žin kukio tni 
aistrų rkaitliaUb reikia Lietu 
vai. Penkis šešis išiiuinatH'itts 
ir dorus žmones vist irk rad
ine. Juo.* jiureiiisiiiie vi-uiut* 
jiegomi* ir tokiu Intdu suda
rysime tėvynė* nepriguliiiybę.

Pirkime Lietuvos Valstybės 
I so k olos ženklu.* ir žiūrėkime, 
kad jie butų įduoti V;il>t>Ih - bu* daug sunkiau tai guuti. 
'Tarybos įgaliotiems asiuvuiiu-.

I

a

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ!
/ •

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

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus.

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
įtekančią rtvoliueiją šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburghe.

“Amerikoi Lintavią Taryba pripa^ata ir apsiima remti ratartj 
tarp Lietavoa valdtioa ir AmarikM Lhtavių Prekybai litiriHi aaMH- 
■e SLMAjNOO padMioi dvejiem* metanu ant neL”

KO MINS DM LAUKTI ILGIAU? PŪDYKIME SAVO PMEKMES 
PMKIME LIETUVOS MNUS!

• «
Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dalau perkant bonų

|5<t.00 reikia inmokčti nemažiau $3.09 $100.00 ” **
$500.00 *’ ** *’ $5000>1000.00 »’ »’

" $10.00

- Sėsk tuojau* ir išpildęs aplikaciją priaiųsk tuojaus su reikalingu mokes
čiu. Tuda gulėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei.

LIETUVOS BONU IŽDAS
120 TUMOtfT ST. " B0ST0H, KAM.

šiuuini už-i rašą u Lietuvoj už $............................ ir su šiuo laišku pasiunčiu

pi i litą inwkest| $*•«•«■••••••
Lai gyvuoja Lietuva!

M a m> vardu-
(iatvė .............
.Miestą*.........

Pr. Si vieku



Lietimai Amerikoje.
REIKALAUJA

ftiuomi pranešu aorcerie- 
riečiams, kad pinigai $5,582.02, 
kas sudaro 2X305 Danijos kro
na*,'surinkti per “Tag Day“ 
■palto 18 d. ir per koncertų spa
lio 19 d, jau pasiųsti į Lietu- 
vų vardu Preaideuto A. Sme- 
tono*. Pinigai pasiųsti šitaip: 
Draftas išpirktas iš Mercliant 
National Bank ant Privathan- 
beu i Kjobenhaon, Copenhagen, 
Denmark A. Ntuetona Pres. of 
tbe Lithuanian Repuhli<\ Kau
lius, Litliuaniu.

Km J. Čaplikas,
“TagDay” kum. pres.

ant pagrindų. Nieko indomaus 
neparodė.

Gražiai padeklomavo B. An- 
tlrejunaitė, 7 metų mergaitė, 
eiles “Darbininko Rūpesčiai.”

Girdėjau, kad ta pati Andre- 
junaitė lapkričio 25 d. 6v. An
tano parap. svetainėj atliks 
smuikus šmotelius. Jų smuikas 
mukius p. K. Bičiūnas. Garbė 
tėvams, kad ii mažens savu vai
kus pratina darbuoties Lietu
vos laitui. Įvadas.

TAVORU SKY1UUO8E

PRIE
Rytinio pakeliu
Pertiunjlino teroro
lojimo Teroro .
Svori m o parcel piart utauk>niu. 
ČVklarlmo teroro
l*akavlmo orderiu
Pripildymo orderiu.

ir kiti darbai reikallael tuuau tarė- 
ru akyriuje.

“DRAUGO” KNYGYNE
GaHte gauti.

6 Veik imų. 9 Paveikslų' Dramų. 

“KANTRI ALENA”
Parašė.

Pr. M. Juras.
Kaina 35c.

Mm galim* Jua 
| trumpa laika dl*s 
ui mala kalm. I 
mokiai aat 
a*.

MASTEI SCHOOU

lte N. Stato Str.

*35 airi *5.
į savaite

ČIOBRO, ILL

Pranešimas Ciceru draugi
joms, kliubams ir kuopoms, kad 
susirinkimas draugijų Sų ryšio 
bos šiandie, L y. ia|ikričio 25 d., 
8 vaL vakare, ftv. Antanu para- 
pijos svetainėj, 49tli Ct. ir 15- 
tos gatvės.

Gerbiamieji draugijų delega
tai, malonėkit visi atsilankyti į 
šį susirinkimų aptarimui svar
bių reikalų.

Valdyba.

ROSBLAMD, ILL.

N< “dėlioję, la]tkriči<i Iti d.. 
1919 iil, brolių {Strumilų sve
tainėj buvo surengtas Imlius 
Kalvarijos Stacijų Pati. Av. 
Bož. vyrų ir nsiterų draugijos. ’

Programų pert raukam* buvo 
pavelyta Lietuvos Sargų komi
tetui imgarsinti savo organiu- 
cijos tikslu ir kaip IJctuvos 
Sargai orgauituojasi Itoradau- 
defikų jų organiaarija reiškia. 
Tuo tarpu atsirado i imte rinkė, 
kuri, akis užsipviusi svaigalais, 
nesuprato kų jis aiškino apie 
<*ganixac i jų lietuves Sargų ir 
įžeidė mus tautų, nes ištarė la
bai negražų žodį, kurį geila ir 
laikraštin rašyti.

Tai-gi, moteriškėlė, jeigu pa
ti neperpranti tokių dalykų, pa
siklausk daugiau žinančių ypa
tų, kų tie dalykai reiškia.

Moteriškėlė, nežemink mus 
tautos. Pliaukšdama tokius žo
džius darai gėdų mums visiems.

Varys, Taa Buvęs.

I <a|tkrieio 19 d.. 1919 m.. L 
Vyčių S kuojai kyke |>uprustų 
susi rinkimų Visų ftventų par. 
svetainėj. Susirinkiuiau atsi
lankė iM*|ienlaugiausia narių. 
Nežinia driko nariai taip nesi
lanko j susirinkimus ir nesiima 
už didesnio veikinm. Iki šiol ne
mažai veikta ir <iarba* parodė 
gražins vaisius. Bet to neužten
ka. Turime teikti daugiau, būt i 
vienyltėje, lankyti susirinkimus 
skaillinginu, dalinties minti
mis. Jeigu kas kenkia, galima 
susitaikinti ir dirbti iš\*ien. 
Mus mergaitės vytės y|tatiiigai 
mažai lankosi į susirinkimus ir 
mažai veikia.

Mes esame Lietuvos jauni
mas, t«lel privalome iIarImo
tiem jos naudai. Ncatidėliokim 
kitam kartui, l»et šiamlic stoki
me darlmu. < Irganiauokimės, 
ta* atneš mums patiems naudų, 
o liesiorgauizuoiiajiii darysune 
naudų savo tėvynei IJetuvai.

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

I'asidnlinsiu krletii įspūdžių 
iš šio *usirinkimo. Nutarta rrn- 
gties prie vakaru, kuris įvyks 
vasario 8 <L, 1920 m. Vakaras 
Iras su įvairiu programų.

Nu turtą rengti diskusijas, 
kaip tai: “Ar Amerikoje gy- 
venti ar Uetuvun važiuot L’’ 
Gilesnis apkalbėjimas atidėta 
sekančiam susirinkimui.

Tad pageidaujama, kad visi 
nariai susirinktų, nes be to bus 
dar ilaug svarbesnių dalykų 
aptarta. Po susirinkimo bus 
žaisiės. Susirinkimas Iras lap
kričio 26 d., 1919 m.. Visų ftven
tų jiarap. svetainėje.

Valdyte.

J.U MUS MEKGIMUS 
\ ----------------

TA Vi IRI’ Skili Uosi;

PRIE
ItyMtno pakeliu
1‘frtlurrjlmo teroro 
lojimo Ta v oro 
•verUn<> parccl i»urt uUukymu. 
Cridavluio tavoro
Pakavimo ordoriu 
Pripildymo orderiu.

Ir klU darbai relkallnrl muau tero
ru akyriuje.

Paoturua darbu*. Gera utiuokeirtla 
Gera pn<n Kailavinlinul Ki-rirm* 
durte n tekūnu.

MEKiUAm*

• S'
J

*. TAVtMCU MLVMlt JK

IHrbti m u. u tlrutnn KKlalmeiu
Daiktu ir (ainiu Skyriuose.

Pripildyti orderiu* ir dirbu kttua 
darbu, rei kali aru. prie ta v oru eu- 
dėRno.

RAOIVB, WU.

Jų gnlNiui gauti tnip|«a1 ir |gi* Lietuvo.'. Vyčių a to* kuo- 
|ms ingaliotiiii p. N. Mihvikų. !7<Mi IVnlmnsin Avė., Plmne 
Muiiitm* 5191. Chirugu, III,

1

X

GRASIŲ LAIŠKŲ su |Hiveik*lėliuis, gėlomis ir gra
žinis linlė jimui- n) į tėvus; b) į |Ničių ir vaikučius; c) į 
brolius; d) į ><*ciis; e) į gimines. Rašantiems laiškus 
j Lietuva pa*iiiliname jų įsigyti. Kaina vieno...........

PAVBDCSLŲ -

a) Atminii.iai i**rnios Kmiiunijus........................ po
b) Atiiiiniiiii.i I’iriiiavimv.* ......................................... PO
c) Atminimui kIiuImi..................................................... po
Jie yra *11 l’im tikrais ais|iaiistais ž<*džinis. kurių 1ar|<c 

galima dasiništii, ka* reikia, atsižvelgiaul i žmogų ir vielą.

DRAUGAS” PUBUSHING C0.

1800 W. 46-th Street, Chicago, Dl.

10c.

15r..
15c.
25c.

AR TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ?

Mo* Juo libiunirm Išl
ika, kūrinus' pruimMon. 
kad Jau pintini* galiniu 
*ltj«tl IJeniviHi Ir num
ikime kaip reikia pnult)*- 
tl. Jeigu Tam*tit ilnr ne
gavai In Ini.lcn. ns-hUia- 
me mum* |>rni»r4tl Ir me* 
pri*4ęnlme.

Uktuvių Prakybos B>v« 
120 TREMONT STRFFT 

ROOM 116 |>
BOSTON. . į MASS

V. W. RUTKAUSKAS

t

♦
1

i

ii
i
ii
b

iVakarėli* parengtas Lietuvo* Naudai | j

Koncertas Privačių Mokinių į j
I 

ftv. Antano Parapijos Svetainėje. 
Knni|ia.* 15 SI. ir 49 (’t. Ciceru.

Utarninke, Lapkričio (November) 25, 1919 m.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

K\iivibiiic imušir«l/.i:ii ;it.*ilnukyti Į šį vakarėli, in* 
bu* i.uMi dailu.* programa*. Prie t<* dai bu* keli lietuviš
ki šokiai. R iig.- jH* G. LIF.BONAS.

ERNEST WEINER
ORY COODS

1800 W. 47th kamp. Wood Bto
Mm dtoodnui* ditruno Mttr.pu 

K*tr«r**u ir Nubataini*.
DldnUanM pteriakim. gaunami. 

▼I*ok!a aaiarijelai. vaUama 
•tat. etate. *r Kk-uU*

PIlkSMS Pinkams
79c

X

»

■K

T M •

PLUVKSN08. *

£

Paskutinis Orenčinis Balius
PRIEŠ ADVENTĄ!

DRAOCYSTĖS ŠVENTO MYKOLO ARKANI0I.0

Ketverte. Lapkričio (Nov. 27, 1919 m.

Atlos SveL 143C 40 Enuna St. prie Miluaukec ir Noblc
1'ru.Uin l-nui *«l. in. rbly |innga SSr. Ipnlai.

Miliumi Kvlr/'luiiu vimis Ml.nti*'iiK.ii utmlupkyti ) «irktiiina-tn l>.ilt<( 
kuri* bu* M<-tuin i* liiik.eįiuUMM Ir irr.tutuMu luini tulpei kurti lur<* 
<1mubi.iumi orončii) Kaus puikus dovunsn.

Taigi lir.ius’.ė ir druuctr S«-iil Ir ;a»hi als'lankykit l ta imliu
Nu«ulr<lzlal kvin'la t.sus KOMITI.TAS.

n

Paklausykite Musų Patarimo

F. P. BRADCHULIS
Lietuvi* Advokatas 

Attorney ai Law
iŠ* W. Noirnr. Coe. (Tark 

Hmm 12*17. Tri. (rtend 22*
l'MICAOO. UJJNOIS

«>».: 21 IS te. HaUtcd Ktrrct

--'T ' -įį'ir=^3=^=^

Ji
1G1

*e I • 
ll

«

■X

< IMKI te. MRMf 
K«m-1wmI. 

J YAIJKNMKi • M 
KM f«e»X«*****

Dr.A.BURKE
(Lietuvis)

*1* V. Marbri (Mr. 
Fn«i*»mc. Finna.

Su vmotr.la ligoni la priima aae 
Nuo X Iki ia vai. ryto 
Nuo 1 Iki S vai. po piety 
Nuo i IIU 1 vai. vakaro

»

K<

ČIOBRO, ILL.

Suimt o j, lapkričio 15 d. Lie- 
tuvos Kareivių draugijos ]ia- 
■tangvmis Iravo surengtas va- 
teraa A. J. Lauterbachu svetai
nėj. Programas suaidėjo iš dai
nų, deklemarijų ir kitų dalykė
lių. Publikos būvu pilna svetai
nė. Atidaręs vakarų, pirmimu- 
te*, p. Pilkis, paprašė orkes
tru*, kad atgrajintų Lietura, 

, tėvynė musų, kaip programų 
pažymėta. Orkestrą atsakė ne
šoku ir gaidų neturį. Stebėti
na, ar ne. Paskui vakaro vedė
jas paprašė p. K. Andrejumi, 

■ iinaaso giedoriaus ftv. Antano 
parajk, padainuot ii Jis savo 
tvirtu, storu balsu gražiai pa
dainavo. Pabaigoj Dadainavo 
dar “Prirodino seni žmonės.” 
Sa dainriė žmonėms labai pa
tiko.

P. K. Andrejunas turi nebio- 
gų kabų. Pirmiau per kalėtų 
testų priklausė prie Dievo Ap- 
vuiadob parap. ebovo, o dabar 
Ciceroj/ Pageidaujama, kad «>. 
Andrejunas tankiau pasirodytų 
vakaruose su savu tvirtu balsu, 
kad nelaikytų kaip
daugumu daro.

Paskui dainavo ukraiuų < li"- 
ras iš (Tiiragoa.

Monologą atliko J. Deveiki*. 
Jis, ap.*imvtęs giltu, pleloju*’

La I ik ričių 9 d. L L K sky
rius statė scenoj “ Pirmi Žing
sniai.“ Vaidinimas pavyte 
Uetuvos Liuosybės Sargai, ku
rie yra jiasfryžę visomis |ia- 
stangmuis grlls'-ti tėvynę, todėl 
ir šį vakarų rengė tėvynės nau
dai, nes jielnų skirė L R. K. 
Pelnu, nulos, Iras, nes publikos 
Iravo pilnut** svetainė.

Pertraukoj Iravo deklenutci- 
jų. P. Petkevičiūtė padeklema- 
vo “Nrammėlis,’’ M. Petkevi
čiūtė “Be epetito.“ Reikia pa
žymėti, jog M. ir P. Petkevičiū
tės yra dar jaunuiės^bet pilnos 
lietuviškos dvasios ir noro dar- 
buoties/ nes, apart jų, reta ku
ri čia gimusi mergaitė taip dar
buojasi jaunimo tarpt*.

Agota Ziraninsteitė padukle- 
utavo “Atsisveikmimas su va
sara,” “Vaikinų malda” ir 
44 Atsiųstų ifi Lietuvo*.”
Ona Gslisauikiutė 44 L R. 

reikšniė”
Paskui L L Sargui padaina

vo kričių lietuviškų dainelių, 
kurios darė nemažų įspūdį.

Ant galu sugiedojo Lietuva, 
tėvynė mūrų.

Po pnigrumm prasidėjo šo- 
kiai ir tesėsi iki vėlnnuii.

JAUK VYRALJAUK VYBAL
musų didžiųjų sandelių. Ap-
sihioku Imti utsiirgiiiu ir ap

sidairyti ši sc/^itią. kiidangi

galima

ir nepirkite stiu siutu ar o-
S

verkoto pirma ncpuiiuitt*

Y

Z

A' l\
Pakeriai
Rišėjai
Svėrėjui
Orderių lšpildytojini
Prie Starko
Mes turime vietų kurios ge

rai apsimoka ir yra geros ir 
pastovies vietos, Geros algos 
pradžiai.

apsi vilti mi kaina.
kokylk*

tingai.
ir juidnrymu. y pa
lei jus nc|Milyginsi.

te pirmu nusipirkimo.

GmI ju- žinote, kml inusii 
įstaiga išaugo didžiausia 

savo rūšies pietinėj dulyj 

ličiu savo vardui kai|io pil

imi t'-i inga ir pa likimu,

visame turinti |ui*itik<jimą
žmonių ]M>r ištisas myliu-;
aplinkui ir luotui teisingai

pasididžiuoja.

VYRAIVYRAI Tuigi šitas yra tik lui i pu

LE1BEB1AI
REIKALINGI

TRICKEH1AI
kareHocse
•

Darbas riduj, *
Vietos pastovios 
Gero* algos pradžiai 
Gero progų išsilavinimui.

primini man nuu

\I.tchivus Liuosybi'*.* i 
Sargiu.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Vai. iki 4:45 Sab. iki piet. 
Homan & Arthington St.

Dr; M. Stapnidd
3109 So. Morgai Streot 

CUCAGO, UJAMOM

r-'*1 ... * 11 u ryte;
• rv uu * ve*. MeSJMe* 
mu. nuo & iki t vai. vakare.
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J.P.VA1TCHES
ATTORNEY AT LAW

UKTtVt* ADVtMLATANTM. Uro**r 7MI

Dr. C. Z. Vezelit
LUCTt'VU DEMTlteTAS

□o • n t* *kl • r*k. 
-*- pa**l sutarimą
ASMI.ASD AVKMLE
41 <tei«ra

JOSEPH C WOL0N
Jetuvii Advokate

•O. LA MALTE STKKKT
Oyvtelm* T*l. Mumboldt »7

Vakarai*
Tat Hockw*U

’. >i-n« rum*

CHICAGO. ILL.

ų

443* b. MIJIMITAGE AVEMLE 
CMICAGO.

THEODORE
& COMPANY

WERNER ■sc

Tom Hockstra
E

Teodore Wcr«er

.1. J. Stonkui =
11140-44 Michigan Avė. Roseland

11 e
i

4. I
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
‘‘DRAUGE. ”

k**i<l. gtl te AahlaaJ Blv. ChiMg 
T*1*Imm Maynarte* SM4 

DR. A. A. ROTU, 
ItuaM cydytojsa ir chirurgą* 

K|**c įJaliMaa Molaritk<|. TyrUki
Valku O *l(u cbroalkku Ilgy 

oftma. Ilk* So. >i*lM*d SI. Cklct 
Tolafoaaa l>rnv*r *t*l 

VAiJkNDte. 1»—11 ryta g—J 
violų T—« «ak NodiUoan* 1*—M 
nimimiuniiiiiiibtuMtMsai uiniuim



Geriausia Sekasi
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. PRANEŠIMAS.

Antradienis, lapkr. 25
Sv. Kairy na, pana. kank.

Trečiadienis, lapkr. 26 
Sv. Silvestras. Leonas.

d..

d..

PADIDĖJO CHICAGOJE 
PLĖŠIKŲ VEIKIMAS.

Pavagiama daug automobiliu.

Didėja plėšikų tižpiiMinė- 
jimaiCIiicaL'H- gatvėse. Tam 
tikslui yra ir prieža-čių. Ib-I 
anglių pritrukime kulkinio* 
miesto tildys naktimi- tam
sios. nėra žiburių. Tokio- vie 
to.- piktadariam- laimi liu 
kainos. Jie ten turi tikrą pju 
tį. Tokiose vielo-e naktimi* 
dedasi liai-ų- daiktai.

Naktį Kilo šeštadienio į 
kniadienį. anot poli< ij«>* | 
nešimų. plėšikai su -avo < 
kai* atliko rekordų. Jai pra
nešta apie eilių eile- užpuoli
mų. Pavogta net *JS automobi
liai. Atlikta tiek daug piktų 
darbų, kiek (’bieagoje dar nė 
ra buvę.

Pasekmėje net paties mies
to majoro automobilius laivo 
pavogtų*.

Policijos 
nakč-iu laivo 
miego ir 
priemonių 
siautimą.

Goriems 
naktimis yra baisu pasirodV- 
ti gatvėse.

viršininkus vidii-
|hiž:u Ii litas iš 

pakviesta* imties 
prieš piktadarių

žmonėms šiandie

PAKLOTAS VIENAS
SIKAS.

L. U. K. Am. I.:iIhI. Sąjungos 
('eilini iiN'iioinis susirinkimu* 
bus M-r<*«bij, lapkričio 2ii d.. 
1919 m„ 7:”«> vai. vakare. Die 

.\p\vi?.dus |iarapijos .-velni
nėje. prie Uiiiun av«*. ir IK tos 
irai vės, ('hicairu. III.

Valdyba.

kad šios kolonijos betariama 
nereiktų važiuoti kitur užsira
šyti. C'ia jau yni susitvėrę* 
komitetas pardavinėjimui to
nu, tik lankia įgaliojimo kuris, 
tikimės, neužilgo ateis.

Tikimės, kad tanu* reikale 
musu klrtamas daug ]>:igvlta*>M.

J. K. B..
L. R. K. rėm. raSt.

PRANEŠIMAS ASTONIOLI 
KIE6IAM8

vaistai yra dėl išvengimo ir ap
sigynimo nuo skausmų kaip 
tai: nugarkaulio, inkstų ir šla
pinimosi pūslės.

PARTOHERB

yra geniausia ir naudingiausia 
gamtos dovana. Tai yrn rinki 
nys visokiu gydančiu žolių ir 
šaknų.

t 1 i * * f* s . - • y

Liet Amer. Pramones Bendrovei
Dėlto kad

TEISINGAI SUMANIAI IR GABIAI YRA VEDAMA

H BRIOHTON, P ARK.

Jau ir !.rigbioii|>arkie<'-iai 
pradėjo judinties lig iš miego 
ir veikti tėvynės labui.

Štai užpraeitą siitaitą. 1.5 ?. 
m., bažnytinėj -velninei Imvo 
prakaltais. Ja- rengė I. R. 
Kryžiaus rėmėjai. Nors žmonių 
ne|M-nlnilgiausia atsilankė. Imt 
vi.-i gražini užsilaikė. Kadangi 
kallte-tojas. gerb. kun. Petrą i lis.

I

Katalikų Vienybės 1 sky
riaus posėdis įvyks šiandien, 
25 lapkričio, vakare, 8KMJ vai., 
Dievo Apveitdos parapijos 
mokyklos kambaryje. Kviečia
mi visų Draugijų atstovai ir 
taip nariai dr-jų. prigulinčių 
prie Katalikų Vienybės.

Kurio* katalikiškus drau
gijų.- dar nėra prisidėjusios 
prie 1 Knt. Vienybės, kviečia
mo* atsiųsti savo atstovus.

PARTOHERB
yra nrliatn kuria gerinai rytais 
atsikėlus ir vakarais einant mie
goti.

turi 
rim

PARTOHERB
savyje gydančia- sunkas, ku- 
jmn-innnt per šlnmna zmo-

gaus veikia pravalanti ir susitip. 
rimtuti durtai.

Skaityk iiaos faktas ir pmNkriari:
• 1) Aioje Bendrovė daugiausia snorgnnimivo kapitalo ir tik j kelia

mėno-ins Įniko.

2) Aioji Bendrovė plačiausiai varo bienį jau net kelionę šakose 
ir turi įstrigus keletą skyrių, kaipo:

a) Konstrukcijos (statymo),
h) Ex|k>H<» ir Importo (invežimo ir išvežimo prekių Lietu

vą ir iš).
<•) Industrijos (iš«lirhystės). taipgi
d) biunj Mantinio pinigų, laivakorčių agentūra* otc.

21) Šios Bendrovės invvstvtas turtas jau siekė keletą šimtų tuk- 
stam’ių «loli<*rių.

4) šios Bendroves serai geriausių turi vertę, nes pinigai sau
giausiai yra įvertinti j turtų, kurio vertė yra pakilus jau ant 50% 
priM-eiito. n-iškia, apvemta dabar Btmdrnvės turtų j )Hnigus, gali
nau a tiek |ielno. Užtai ant tiek jait ir šėrai jau yra vertesni.

5) šioji Bemlrovė didžiausių daro pelnų, nes j pusę metų po 
susiorganigavintui jau išgali nuikėti š*'*rininkams, nuo pelno iš a- 
pyvarfos, m-t (8%) aštuntų procentų divi<lendo.

*•) šioji Bemlrovė t inkamiadsiai gelbsti Uotu vai ir geriausia pa
tarnauja Amerikos ii<*tnviams prrainntime drabužių ir maisto sa- 
viemsi«*ms į Lietuva, negvidžiant iš to jokio pelno, tik su primokėjimu 
|M*rsiuntimo lėšų.

7) Šios Bendrovės dnrl»n užgiriu l-ietuvo« Preiidentas. nes 
jn prisiųstas laiškas šios Bendrovės eksporto skyriam* vedėjui, kuris 
čia tilpsta. duoda paprasti, kad IJetuvoje pagvlba yra reikalinga, 
nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama laivas su maistu ir drabužiais, <jė- 
kuoja Amerika* IJetuvinins už užnojautų. štai to laiško turinys:

Z

PARTOHERB| Turime daug svarbių daly

ku aptarti. Imtvnt: ateinant j 
Knt. Vienytais Seimą. Ilutido- 
nojo 
daug ta'-ganrių

vni tikra ir seni ImImuiiu inks- 
laniK. šlapinimosi pūslei ir slapi- 
niniosi

l -e-
pr.i (<b l Hilų priež.’i. ėių imat.dinukė, 
dai (tai t:i|Ki pakviestas gerb. Dr. 

Riilkaii.-kns užimi i j<» vieVi. At
vykęs gerk Dr. Ihitkaii-kas pa 
aiškino priežastį. de| kurių J. 
Šalimais ir kuu. Petraitis imat 

I-ilaukė, k.*Up laivo garsinta, ir 
pradėjo aiškini i vakaru liksią 
ir lik-lą L. Raud. Kryžiaus rė- 
luėjų. Nupieš.- I.ieiuv*!* var
gus. jos daluirlini |mdčjimą ir 
reikalą teikimo |uig<*llios.

Gerk kalliėiojas prirodė. 
kiek daug iim-s esame skolingi 
Lietuvai ir knip lengvai mes 
gllliltic Šelpti ją per |fc Italui. 
K ryžiaus rėmėjus, 
drabužius, pinigus 
iiH-dikamentų, kurie taip laimi 
reikalingi Lietuvoje.

Po prakaltai! buvo renkama 
aukos.

Aukojo sekantieji:
A. šrupša 

$5tl.«NI.
A. Zy lii’iiė 

$HUIU.
I*o 5 <|ol.; 

(Si ul gių imi r.. 
\ . Morikas. B. Nenartutiis.

Po 2 d«»l.: I’. Bartkus. J. Ja
kaitis. J. Kibikauskas. I*'. Bar
sis. II. Andrieliunas. J. Gai
žauskas. J. Trijonas.

I'o 1 dol.: V. Kulikauskas. K. 
Zaroiuskis. K. Kilkis. P. Kiti- 
įleris. J. l'Jažis. J. A rulonas. 
F. Visgirdas. J. Šileikis. K. Zi- 
luantns. J. Atk<H"-aitis. A. Bars
čius. A. Jaučius. F. Alijauskn*. 
■I. 1‘anipanas. J. Kidinskas. K. 
Narsutis. J. Abrouinvicia, A. 
šalčius. J. šaulis. S. Kilmrtas. 
J. Zalumskas. 1*. Zaubra. I). 
Zaubra, I*. Ib-ikutis. P. Iludn- 

1 kas. A. Banio. J .K. Kncvrio. * 
Smulkių aukų $1.(H).
Vi>«»$1l7.(i(l.
Aut rytojaus, t. y. Ui <L. š. m.. 

L. II. Kryžiaus rėmėjų sk. tu
rėjo siisirinkiirtą. kuriame au
kojo M. Petrauskienė A.
Maukus $2.<M). M. Barsčienč 
$1.1X1. Smulkių aukų $7.77. Vi
so $16.77.

Tame |iat susi rinkime nutar
ta surengti <lid<*li apvaikščioji- 
iiui “ Padėkavoiiės Dienoj.” t. 
y. 27 d., š. ui., paminėjimui 
lietuvių, žuvusių kovoje už tė
vynę. Girdėjau, knd apvaikšėio- 
jimas bus laimi iškilmii>gas ir 
įspūdingas, nes bus gislulingos 
pauuildos su pamokslu. Po jm- 
maldų bus prakalbos bažnyti
nėje svetainėje. Kalbės prof. 
kun. Pr. Bučvs. Bus gražus 
programas. Įžanga liuosa.

Kas imrės. galės ėia užsira
šyti ir Lietuvos paskolos tar
nų. Galima Ims pirkti už pini
gus. už L. Boial’sus arba |ui- 
iiuti nnt i’-in<*ke-ėio. Tadn dar 
pinigų nereikės mokėti, nei 
tamdsų duoti. Vien tik užsira
šys kiek kas pasižada pa
skolinti .pinigų Lietuvos vai- 

lėlio.

Kryžiaus reikalus 
reikalų.

M. Zita.

IS TOWN OF LAKE.

ir
Kuiliu 
($1.00) 
$5.00.

kn milui.

virina* dėžutės vienas 
'lolicria, še-itiM Mulės

PLĖ

Vienas detektivas pažeistas.

Policijai buvo pranešta, jog 
namtioM* imi num. 12211 \V«—1 
49 gal. yra visus plėšikų liz
das. K**ptyni ilctektivai sekliui 
dieniu ryt<* apsupu mimus.

Dii drtektivu mėgino im-iti 
vidun. Tiimiiet plėšiku- TIhmi- 
dore Pi«*ch |msirudė tar|«duryj 
su rrvidveriii ir šovė į detek- 
tiru. .

Vienas 
tas. Bet 
tektivas 
piktm Ia rj
prieangyj.

Atviku dauginu 
Namuose išdaryta 
suimta keli intarinmirji.

Namuose gyveno šeimyna t 
Piecli. Nušautas luivo vyriau-i 
sias sūnūs plėšikas. Kiti jau
nesni vaikai taip|>at sekė sa
vo brolio pėdomis.

Policija suėmė tėvą ir moti
ni) — Pii*cli.

detektivas pažei.-- 
tučtuojau* kitus <!••- 
paleido I 

ir tasai
knlipką į
I ISSlt le-•

pnlieijo-. 
knita ir

MIRĖ NUO DENATURUO 
TO ALKOHOLIO.

Pavieto ligoninėj mirė 
vęs saliunininka* Ignatz 
venty." metų. -MDM Ko. Ke- 
dr.ie avė.

Kiveuly namuose pa.-idurė 
degtinės iš nudažyto vanden-. 
į nuilsę.. cukraus ir detintarno
to alkoholio. Tų svaigalų, sa 
koma, jis išgėręs pusę galiono.

Im
si-

PRAŽUVO BANKININKAS

Bankai trūksta apie $200.000.

Ktandard T rust A Savina* 
tanka anty dienų |m-i 
•iceprezidinbi Janu 
•s. Su juu pražuvo ir 
20t'.<**».

Pn-.".kojama. jog Mite- 
ie-te ir laukiama- 
Inas poli rijai.

gedo savo
- M. Mi- 

apie

*—ą - 
jo pa-id.'i

Teatrališko kliubo "Lietuva” 
nariams.

PARTOSO APTINKA 
160 Second Avenue 

New York. N. Y.
•

renkant 
pirkimui

t iš Tauragė*)

RKITE KARĖS TAUPY Į

0 ŽENKLELIUS ĮW S S ).'džiai. Tai daroma bu

Visi nariai yra kviečiami su
sirinkti šį vakarų, lajikririo 25 
<1.. j šv. Kryžiaus {»arap. svetai
nę lygiai K vai. vakan*. Bus pa
dalintos rolės “Kantri Alena.” 
Ir daug kitų svariau reikalų tu
rėsim aptarti. I/išimas “Kan
trios Alenos” bus sausio II d., 
1920 m. (’. S. P. S. svetainėj, 
laiikas jau neilgas, taigi turi
me subrusti. Susirinkite visi 
paskirti t laiku.

J. J. Palėkti, rež.

REIKALAUJA.

KEIK lUNCMM motinu Ir tarcgi* 
n<>« dirbti; Irnrraa darbu>; prie i<«klr- 
atymo aėklv; geraa utdarMa. 

lx«>Mand Srrd <»,
SIS W. K torte- M.. IH.

REIKALAUJA.

VAIKAI

.ui:it<;iN< >x 
rrte> fulrt-ik<> darlMi; f II i rarsiitv

Nuo Muktų lC iki *:• 
IMiMK IH IWMX«Tt-'4» 

IkIKF. (lM*tni_ 
•54 W«M 3IM HWvrd

Pasiuntiniu Durimi
Pripildyti orderius
Surišti Pakelius.
Geros pastovios vietos kuri- 

o. a|»siniokii gerai. Pradžiai 
g*' os algos.

8EZR8 ROEBUCK & 00..
Vai. iki 4:45 Kuli, iki piet.
Homan Av. & Arthington Str.

REIKALINGI VYRAI.

Prie luinberio.
Atsišaukite nuo 7 išryto: nž- 

mokestis katuliena.

1'uleAkaU Kero lietuviMiu plrkoraua 
I i-uaimakua. reikia mokėti kepti ra- 
Kine pilkite duoua Ir balta ir kelkaua. 
Keikia turėti I1HH laibai Kerą 
|H-u*a no apleiiakej nėra IMuvIMtų 
kepyklą. Atalkauklte tuojau*.

Patarmes Dykai!!

DR. LEBRECHT
Specialistas akių, ausiu, 

nosies ir gerkles.
nervų ir kraujo IrKaa nan- 

jmiiuutiiia motodomla.

35 S. Dearborn ir Monroe 
Gatvių 

hanluru iii*
Vaisiai ■ » iki « Meiliomis 14-1S 

x—----------- ------------ -------——--x

KMK.lIJMlil—v.nkai 14 ir mivlr* 
dirbti prie dentiatų in:trutumių.

I aHrd Uratai
4M4-94 we. tteh Mi.. Cte-rre. ta.

PARSIDUODA

A. f A.

“8u£nojęs iž Tamstos laiško, maa rašyto RifP. 13 
d., 1919 bl, MA Lietava susilauks Iš a**—*!"*** Lietu
vių lapkričio mėn. laivo su valgiais ir drabužiais, pra
šau širdingai padėkuoti Amerikoa Lietuviams už jų 
užuojauta ir pagalbų gimtajam kraštui.

Didžiai Tamstų gerinus
a

(Pasirašo) A. SMETONA, 
Lietuvos Valstybės Praridentas.

Nors šio- B«*ndrovės Šėmi, sulyg turto, yra verti jnn po $15.(1) 
ir buvo manoma nuo I <1 lapkričio, 1919 nu tokia kaina pardavinėti, 
lx*t kadangi siipl.-iukė daugybė prašymų nuo norinčių jirigulėti, tik 
negi.linrių dflbnr užsimokėti, tod<4 paskiaimiame Direktorių suairin- 
kiti: - Lu uutiirt <ia* trumpų laikų pardavinėti sena kaina. Tokiu 
budn duoti ]>rogų visiems norintiems tapti šėrininkais nį. pigių kainų. 

I Vienok patariama išsiskubinti, nes užs i rašymai plaukia šimtais kas 
dienų ir neilgai trukus netiktai knd reikės brangiau mokėti už šc-rus, 
liet gali prisieiti, kad ir už jokius pinigus šėrų negalėsi gauti, nes 
bus viai jau išparduoti.

Todėl nelauk, užsirašyk šiandien Dabar gali gauti po $10JO 
šėrų. žinok, kad tai yra viena iš geriausių lietuvių Bendrovių, da
ranti didžiausį ir pasekmingiausį Usnį. Neužmiršk pasakyti apie tol 
savo draugams ir, siųsdamas pinigus. įsitėmyk gerai jos adresų:

1 \Lithuanian American Trading Co.
112 N. Greene Street

%

A

Bakunore, M<L

REIKALAUJA.

itarba* 
fr*Utet kariu.

eoal.

Patrikau Jono Pociau* parinka,'to 
H HuartnlM Apskričio Kvvdarnra 
parap. Sautlaukio kaimo apie 44 me
tų amttino. Turit) labai rvarby rei
kalą pala arba k-a -ofe •• 
pranrMtite aekanfty adrea»:

Junra.- Nta-ylK 
3S®2 Auharn Are.
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