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Anglekasių Klausimą 
Aptars Kabinetas 

Carranza tyli j Suvienytų 
Valstijų reikalavimus 

NEGALIMA APSIEITI BE 
VISATINO MILITARI-

NIO LAVINIMO. 

Iš tų išlavintų vyrų reikalin
ga rezervos. 

ATSISAKO ATSAKYTI Į | PROJEKTUOJAMA NAUJA 
KLAUSIMUS SUIMTI 

RADIKALAI. 

NĖRA TAIKOS SU 
ANGLEKASIAIS. 

CARRANZA VIS DAR 
NEATSAKO. 

Visas reikalas bus induotas 
prezidentui. 

; 

Washington, lapkr. 2.">. — 
Nesusitaiko anglekasiai su 
operatoriais. Darbo sekrero-
rians AVilsono pasiūlymą ang-
lekasyklų operatoriai griežtai 

1 

atmetė. J ie siūlo tik 20 nuoš. 
daugiau u/mokesties. Gi jei, 
sako, turėtų duoti daugiau, 
tuomet prisieitų pabranginti 
anglis. O to daryti operatoriai 
nenorinti. 

Del to operatorių "neno ro" 
nėra sutikimo ir anglekasiai 
atsisako dirbti. 

' . - > ' 

Jenkins laikomas kalėjime. 

Gr. Garfieldo pranešimas. 

Washington, lapkr. 25. —15 
valstybės departamento vakar 
vakare; paskelbta, jog vyriau
sybė nesulaukusi mio Carran-
sos jokio atsakymo. Tuo tarpa 
konsuliaris agentas Jenkins 
m-paliuosuojamas. 

Gaafa žinių, jog Meksikos 
kabinetas praeita, penktadienį 
svarstė^ apie Suv. Valstijų no
tą. Pareikalauta pranešimo 
nuo Pueblo gubernatoriaus. 

Šiandie Suv. Valstijų kabi-
netas turės susirinkimą ir ap
tars, kas toliaus veikti reika
le paliuosavimo Jenkinso. 

Meksikos pasiuntinys ISonil-
Kuomet vakar anglekasių j n s a k o , j ^ S u v . Valstijos nuo 

atstovu su operatoriais tary- Carranaos negali laukti greito 
bo> niekais p r iba igė , tuomet atsakymo. Sako, G a m i n a at-
juos visus konfereneijon pa- sakys lik tuomet, kuomet 
kvietė šalies kuro administra. Meksikos teisinai ištirs .len 
torius l)r. (Jarfield. U n s ( ) <ua,vštavjnu> priežastį. 

Konferencijoje Dr. Garfield ir kuomet bus Carranzai žino-
išdėjo vyriausybės pažiūras m i prasi/engimo faktai. 
apie stovj anglekasyklose. Abelnai imant, turbūt, imi-

J i s pažymėjo, jog svarbiau- gų vyriausybė turės prisital-
šias vyriausybės noras liepa- kinti prie gyvuojanėių aplin-
branginti anglių visuomenei, Ikybių ir palanki Carranzos 
išėmus nepaprastus atsitiki-! atsakymo, 
mus. ' 

Washington, lapkr. 26. — 
(ieneralio štabo viršininkas, 
gen. Mareli, paskelbė metinį 
savo raportą. Raporte pažy
mima, jog Suv. Valstijoms 
būtinai reikalinga turėti re-
guliarės (nuolat palaikomos) 
kariuomenės 260,000 vyrų. Be 
šito yra reikalingas visatinas 
militarinis lavinimas, iš ko 
butų galima imti atsargos. 

(Jen. Mareli savo tvirtini
mus paremia pamokomis, į-
gytomis buvusios karės metu. 
Nes buvusioji karė daug ko 
pamokė viešpatijas. Gauta to
kių žinuj, apie kokias nekuo-
met nebuvo nei galvojama. 

Reikalingi 5 korpusai. 
štabo viršininkas nuolatinę 

armiją padalina į 5 korpusus. 
Pirmiau karės sekretorius Ba
ker griežtai reikalavo dau
giau pusės milijono vyrų re
gai iarei kariuomenei. 

Eįet šiandie štabo viršinin
kas sumažina ligi 260,000. Bet 
užtaigi ši s svarbion vieton sta-

Taippat jie nenori stoti prieš 
kongreso komitetą. 

New York, lapkr. 26. — Ki
lis gftloje laikoma daugiau 
šimto visokios rūšies radika-
lų, pastaraisiais laikais eia 
suimtų už veikimą prieš vy
riausybę. 

Kongreso immigraeijinis 
komitetas atvyko salon su tik
ėli] juos išklausinėti ir tarti 
savo nuomonę apie deportavi
mą. 

Teėiaus suareštuotieji, išė
mus kelis, atsisako stoti prieš 
kongreso komitetą ir atsisako 
l iudyti apie save. J ie t iesiog 
pakėlė streiką. 

Pasakojama, radikalai taip 
padarė todėl, kad jiems yra 
uždrausta matytiems su jų na
miškiais ir draugais. 

Kongreso atstovas Siegel 
tvirtina, jog jei jie nepames to 
savo ypatingo "s t re iko" , bus 
po vieną uždaryti į atskirias 
kamaraites. Paskui' priversti
nai bus pristatyti prieš komi
tetą. 

Bet jei ir tuomet jie atsisa
kytų liudyti, tad be jokios kal-

RUSIJAI VALDŽIA. 

Valdžion ineisią, ir menševikai 
socijalistai. 

Londonas, lapkr. 26. — Be
vieliu telegrafu iš Vokietijos 
pranešama, jog rusą bolševi
kų laikraštis Pravda paskel
bęs, kad Rusijai projektuoja
ma nauja valdžia, kurion in
eisią ir socijalistai menševi
kai. 

Be to, bolševikų valdžia pa
siūlysianti taika admirolui 
Kolėakui ir gen. Denikinui. 

Pagaliaus sakoma, jog Leni
nas manąs Maskvon sušaukti 
naci jonai j susirinkimą. 

PABAIGĖ STREIKĄ SPAU 
STUVIŲ DARBI

NINKAI. 

Estonija Darys Taiką 
su Bolševikais 

Bolševikų pažadėjimai Pabal
tijos viešpatijoms 

DUOS JIE REIKALINGUS 
ATLYGINIMUS. 

Išpirks visus savo pinigus. 

žiura.s ir šiandie jau pripažį
sta, kad Pabaltijos vyriausy
bės įsteigtos ant visuomet. 

Toliaus jis pasakė, kad bol
ševikų valdžia tolesniai ne-
kuomet nesimaišys į viduji
nius Pabaltijos reikalus ir 

DORPATAS, Estonija, lapki 
11) (Suvėlinta žinia per Dani 
ją. Rašo angį. lai kr. korespon-[ stipriai parems apsisprendimo 
dentas) . — Naujoji Kstonijos principą. 

Jis atšaukė Trockio pažvil-
•į, ki tuomet išreikštą Brcst-g>£» 

to priverstiną militarinį lavi- j bos turės tuojaus but depor
tuojami. 

to |>ri 
n ima. 

Nėra baimės. 

PRANCŪZIJA NEIŠDUOS 
MIRUSIŲ KAREIVIŲ. 

Paryžius, lapkr. 25,— Kaip 
Amerika, taip visos talkininkų 
šalys reikalauja, kad Prancū
zija leistų atkasti žuvusių ka
reivių lavonus ir leistų gaben
ti į savo šalis. 

Prancūzija priešinasi. Sako 
vyriausybė per kelis sekančius 
metus bus užimta savo karei
vių lavonų ranki o j imu. I r tik 
paskui leis talkininkų šalims 
atsiimti savo kareivių lavo
nus. 

Vienų Suv. Valstijų įnirusių 
kareivių Prancūzijoje bus 
apie 65 tukstanėiai. 

Pasakė, jog 1917 metais vy
riausybė >u anglekasiais pa
dariusi sutartį, kad ligi kovo 
31, 1920 m., ty. karės laikotar
piu, vyriausybė nustatysianti 
nnglekasiams uždarbius, 
imant domon pabrangimą pra
gyvenimo. Vyriausybė šiandie 
turi faktų, jog pragyvenimas 
išdalies atpinga, tad ir uždar
bių pakėlimas neturi but per-
augštas. 

Kadangi šiandie anglys vi
sur ir visiems yra reikalingi, 
tad be jokių atidėliojimų dar
bininkai turi gryžti prie sa\;o 
darbų. 

Kabineto susirinkimas. 

Pagaliaits kuro administra
torius vieniems ir kitiems pra
nešė, jog kaip šiandie kabine
tas turės susirinkimą ir galu
tinai aptars anglekasyklose 
darbo klausimą. 

Sakoma, jog kabinetas visa
pusiai aptars tą klausimą ir 
induos pačiam prezidentui nu
statyti uždarbius angleka-
sianis. Prezidentas gi kuovei-
kiaus paskelbs savo ištarmę. 

Jei ir po to bile katra pus,' 
nebus patenkinta, tuomet ki
tokio išėjimo nebus, kaip tik 
užimti anglckasyklas. 

Prirodoma faktais, jog lig-
šiol anglekasyklų kompanijos Tokio, lapkr. 25.—Į Kinijos 
darė puikų pelną su anglimis, i miestą Fpochow Japonija pa-
Tai kodėl jos negalėtų šiandie siuntė keturis karės laivus, 
atsisakyti nors mažos dalies to Paminėtam mieste prasidėju-
pelno. * šios priešjaponiškos suirutės. 

Pasak generolo Mareli, kuo
met jo tie patarimai bus Įgy
vendinti, kuomet šalis turės nu 
rodytą skaitlių nuolatinės ka
riuomenės ir priverstiną mili-
tarini lavinimą, tuomet šaliai 
nereiks nieko bijoties. Tuo
met stipins karės laivynas vi
suomet pajėgs apsaugoti ša
lies pakraščius. (Ji jei kartais 
to nepadarytų, stipri sausže-

Tvirtinama, jog ėia susekta 
bolševikiškas sovietas. Su
areštuoti yra daugiausia to 
sovieto nariai. 

100 MILIJONŲ ŽMONIŲ 
GRŪMOJA BADAS. 

Londonas, lapkr. 26. — Si r 
George Paisli, kalbėdamas Et-
bieal draugijos susirinkime 
pažymėjo, jog už kelių ntėne-

. j vyriausybė oficijaliai pareika-
New York, lapkr. 26. — A - | i a v o j J t v j n o V o pranešti Mas-

pie 3,000 spaustuvių darbiniu- i]<V()s valdžiai, jog Estonija] Litovske, kuomet bolševikiš
kų pabaigė streiką, ataisaky- (nusprendusi padaryti taiką su ka Rusija kentėjo nuo naujo 
darni kovoti už 44 valandas .bolševikais;i ir kad tarybos tu'-{v°ki€&C užpuolimo. Pasakė, 
darbo savaitėje. Del jų strei
ko daugelis magazinų (žurna
lų) buvo sustabdyta, kiti ne-, j dieną, 
reguliariai-buvo išleidžiami. 

rės įvykti čia, Dorpate, ir pra- .jog apsisprendimo teisių ne
si.lėti ne vėliau, kaip gruodžio 'galima užginti Pabaltijai. 

Pabaltijos viešpatijų atsto-
Tr jei kartais kitos Pabalti-! vai'pranešė, jog taikos klAusi-

Darbininkai pralošė streiką, j j o s viešpatįjos atsisakyta stoti m* f i v r a s v a r D l l s daiktas pa-
Pusė iŠ streikininkų negauna {taikos tarvbosna bendrai su d110^ talkininkų šalių opinijai. 
,laibo. Estonija, pastaroji pasirengu-įT e# u talkininkai patiria, j o 

si viena' padarvti atskiria tai- P a b a ^ i j o s viešpatijos nori tai
ką su bolševikais. kmties su bolševikais, liet ne 

m _ i . . . . . . del to, kad bolševikams seka-
I arvbos •«-•»«••«••» «•*" 

BUS ATPIGINTAS LAIŠKŲ 
SIUNTIMAS. susimamvti . . ''si kovos laukuose. Štai latviai hais nelaisviais ir imtiniais 

,,asih«iSP. Sutartis patvirtinta m , ? a l < ' J 0 Pn,.k- . A v a , o v " **-
parašais. Sian.lie vakaro U t - r ™ * " ™ ! " ^ e . , s k m ' ,-?0g. P a b į 
, • -v, v • Vi i 11 įjos viespatiios gali visuomet 
vmov įskeliaina Copenbage-' J ... . ,. v • remties kadir mažomis savo nan. 

.spėkomis. 

Washington, lapkr. 26. — 
Postmasteris Bnrleson prane
šė, jog vyriausybė sumaniusi 
papiginti pirmojo skyriaus 
(klesės) laiškų siuntinėjimą 
lokalėse juostuose (zonuose) 
vienu centu. 

šiandie ant paprastų uždą- viu klausime Litvinov | ) a s i . l < i } p a n viena apsiginti nuo 

sių 100 milijonų Europos gy
mio kariuomenė sudvilinkotų ventojų grūmoja bado mir-
kadir stipriausią priešininką, jtis. 

(ien. Mareli gina dabartinę 
militarinę sistemą su sucen-
tralizuota štabo valdžia. 

Sako, jog badą £alės praša
linti tik tautų sąjungos pasi
darbavimas. 

REIKALAUJA KUOVEI-
KIAUS PATVIRTINTI 

TAIKOS SUTARTĮ. 

Šalies gyventojai nori taikos. 

REZIGNUOJA ITALIJOS 
MINISTERIS. 

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

Pasitraukiąs del nesveika
tos. Gydytojai jam neleidžią 
dar vieną žiemą praleisti Pa
ryžiuje. 

Tittoni busiąs italų senato 
pirmininku. 

JAPONAI MALŠINS KINUS. 

New York, lapkr. 25. Or
ganizacija vardu *' League to i 
Enforce Peace' (Pravesti 
Taikai Sąjunga) turėjo susi
rinkimą. Susirinkime dalyva
vo visi organizacijos pildomo
jo komiteto nariai, kaip • tai 
buvęs S. Valstijų prezidentas 
Taft, paskui Oscar Strauss, 
Herbert Hoover ir kiti. 

Susirinkime padaryta vieša
sis pranešimas, kuriam sako
ma: 

pabaigos, ligi galutino laimė
jimo. Taip dabar jie visi stip
riai stovi už tai, kad kuovei-
kiaus butų pravesta taika. . 

" A r mažas skaitlius mažu
mos, kurs priešinasi tautų są«r 
jungai, gali pakenkti ratifika
vimui? Ar penkiolika senato
rių gali deciduoti, kaip Ame
rika turi elgties šio pasauli
nio krizio metu? Aštuoniosde 

rytų laiškų lipdomas už 2c. 
krasos ženklelis. Ateityje, no
rima padaryti, kad tuose pa-
ėiuose miestuose siunčiamiems 
laiškams užtektų 1c. krasos 
ženklelio. 

DRABUŽIAI BUSIĄ BRAN 
GESNI. 

Boston, Mass., lapkr. 26. — 
Vietos pirkliai drabužiais tvir
tina, jog ateinantį pavasarį 
drabužiai busią brangesni. 

Sako, jei šiandie už viršu
tinę drabužių eilę mokama 
$27 arba $28, pavasarį reiksią 
mokėti $36. 

Pirkliai nekuomet nesu-
su savo tvirtinimais. 

Pasiūlyta taikos sąlygos. Ekspertai išreiškia nuoma-
Konferencijos metu nelais-'11^ *>8 Estonija turi gana spė-

priešininko užpuolimo. 

Bijomasi ekonominio suirimo. 

, klysta 
šimtys senatorių parodė, jog j Kaip pasako, taip turi but. 
jie yra prielankus tautų sąjun 
gos principams. Jie turi bal
sus. J ie turi valdžios. Jie turi 
atsakomybę. Jie tad turi veik
ti bendrai. 

Žmonių norai. 
J * Neratif ikavimas į t a r t i e s 

"Šajis su siurprizu ir nepa- 'padidina socijales neramybes 
sitenkinimu sutiko žinią apie jnamie ir užrubežiuose ' 
nepatvirtinimą taikos sutar
ties. Žmonės nori taikos. I r 
jie nori, kad tautų sąjunga ap
saugotų pravestą taiką. Jie 
lukeriavo, kad senatas ratifi
kuos sutartį pirm pertrauki
mo sesijos. 

Ne partijinis reikalas. 

"Padaryt i taiką, tai ne par
tijos klausimas. Ne partijinis 
klausimas ir karę paskelbti. 
Amerikos žmonės be partijų 
skirtumo rėmė karę ligi jos 

Washington, lapkr. 26. — 
Geležinkelių administracija 
su darbininkų brolijomis pa
darė naują sutartį. Geleain.ke-

" Amerikos vyrai ir mote- l 1 ^ darbininkams pripažinta 
rys, tai jūsų <% problema. Ta- didesnės algos ir 8 valandos 
me yra jūsų reikalai, jūsų ge
rovė. Šitam atsitikime palie
čiama jūsų garbė. Jūsų norai 
yra augščiausias patvarky
mas." 

Toliaus sakoma, jog tautų 
sąjunga tai amerikoniškas 
idealas. Ir reikalaujama, kad 
kaip senatas susirinks sekan-
cion sesijon, kad kuoveikiaus 
sutartis butų ratifikuota ir 
pravesta taika. 

GELEŽINKELIEČIAMS PRI 
PAŽINTA DIDESNĖS 

ALGOS. 

naudojo proga ir prisiminė 
apie taiką. Tuo žvilgsniu iš
reikšta pažiūros. 

Iš susirinkusių atstovų pa
sikalbėjimų teko patirti, jog 
Litvinov į konferenciją'pada
rė intakos pažymėdamas, kad 
bolševikai nori tikros ir šir
dingos,, taikos. Jie nori stiprios 
ir išlaikomos taikos su viso
mis Pabaltijos viešpatijomis. 

Litvinov pasiūlė tuojaus 
pradėti taikos tarybas ir ne-
laisvių susimainymo klausimą 
palikti taikos sutarčiai. 

Litvinov pažymėjo, kad bol
ševikų valdžia pasirengusi iš
pildyti Pabaltijos tautų troš
kimus. Anot jo, bolševikų val
džia sutiks sugrąžinti visus 
nuostolius, kokie1 padaryta 
bolševikų kariuomenės oku
puojant Pabaltiją, sugrąžinti j vidutiniai liberalė, 
visus rekvizuotus daiktus ir 
nuosavybes ir išpirkti visus 
savo poperinius pinigus, kokių 
turi viešpatijos ir anų pilie-
ciai. 

Pabaltijos viešpatijas pri
vers taikinties jų politikinis, 
ekonominis ir finansinis sto
viai. Jos tvirtina, jog taika su 
bolševikais duos joms nepri
klausomybę. Tas leis sutvar
kyti joms savo vidujinius rei
kalus. 

Gi tolesnis kariavimas vieš
patijas privers prie pilno eko
nominio ir finansinio suirimo. 
Po to seks socijaliai nerimavi
mai ir vargas. 

Kaikurie atstovai tvirtina, 
kad kuomet Estonija ims tai
kinties su bolševikais, tuomet 
ji bus vadinama probolševiki! 
ka. 

Bet reikia . atsiminti, 
naujoji Estonijos valdžia yra 

s -

.log 

SUAREŠTUOTI 7 DARBI 
NINKU AGENTAI. 

Cbicagoje suareštuoti 7 dar 
bininkų unijų agentai už ėmi-

Apsiima pripažinti viešpatijas.! m 9 papirkimų. 

darbo dienoje. 
Sutartis paliečia 400,000 dar

bininkų. 

SUOKALBIS NUŽUDYTI 
VENIZELOSĄ. 

Atėnai, lapkr. 26. — Čia su
sekta suokalbis nužudyti grai
kų premjerą, Venizelosą ir su
griauti vyriausybę. Suokalbi
ninkai areštuojami. 

Konferencijoje Litvinov di
džiai nusistebėjo, kuomet į jo 
pakvietimą taikinties atsilie
pė trys viešpatijos vietoje vie
nos Estonijos. Ir jis sutiko tai
kinties su visomis. . 

Labai svarbios buvo jo pa-
žiurds apie pripažinimą Pa
baltijos viešpatijų. Jis pažy-
mėjo, jog bolševikų kariuome
nė buvo įsiveržus Pabaltijoų 
paremti komunistus, tiems ko
vojant už pirmenybę šitose te
ritorijose. Bet bolševikų val
džia paskui atmainė savo pa-

PRANEŠIMAS " j 
i 

Hytoj Amerikos tautinė 1 
šventė —i Padėkavonės Die
na (Thanksgiving Day). 
Taigi rytoj "Draugas" ne
išeis ir Administracijos ofi-f 
sas bus uždarytas. Sekantis] 
"Draugo" numeris bus iš-

į leistas penktadienį, lapkri
čio 28 d. 

"Draugo" Administracija. 
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"DRAUGAS" 
LETHTANIAN DAILY FRIEND 

PubUshed Daily Eicept Sundays by 
DRAUGAS PUBLISHDfO OO., Inc., 
1800 W. 46th S t , Cbicapo, Illinois. 

TERMS OF SUBSCRIPTION 
One Year $5.00 
Six Months • , $3.00 
Thursday's Edition $2.00 

At NEWS-STANDS 2c A OOPY 
Advcrtlsing rates on application 

\ 

L1ETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

P R E N U M E R A T O S K A I K A : 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumera ta mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje a r exprese "Money Or-
der" a rba įdedant pinigus j regis
truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800W.46thSt.Chicago,IU. 

Telefonas MeKinley 6114 

Padėkos Diena. 
Amerika smarkiai dideliais 

žingsniais ėjo pirmyn visu de
vynioliktojo šimtmečio laiku. 
J i nesirūpino dauginti savo ka
riuomenės jiegų, bet jos dirb
tuvės gamindavo kaskart dau
giau ir kaskart geresnių daik
tų, jos žmonės pasižymėjo di 
deliais naudingais išradimais. 

Dvidešimtame amžyje kitų 
Šalių nesąžininga politika pri
vertė Suvienytąsias Valstijas 
pasigaminti stiprių kariuome
ne. I r tuomi žvilgsniu Ameri
ka parodė tiek stiprybės, kad 
nustebo jos priešai ir draugai . 

T a neabejotinos pirmynei-
gos šalis galinga pasidarė dėl
to, kad neniekino savo praei
ties; įgytų gerybių. Daug dirb
dama materijalės kultūros srv-
lyje Amerika neužmiršo nei 
dvasios reikalų bei brangeny
bių. • 

Kaip pirmais neprigulmy-
l)i's meiais, taip ir dabar kas 
rudeni Suvienyt n Valstijų pre
zidentas, kaipo pirmasis pilie
tis, kviečia visus draugus pilie
čius pašvęsti vienų dienų aug- ' 
Stonis mintims bei jausmams, 
padėkoti Dievui už suteiktas 
gerybes. Tas Įprotis Amerikai 
neužkenkė. J o s gerybių skai
čius ir vertė auga kas metai. 
Padt ka Dievui, tarsi , virsta 
naujų gerybių sėkla. 

Šįmet i nėję Prezidento pro-
klemaeijoje yra ypatingai pa
žymėta dvasinių doros gerybių 
brangenybė. Tų mintį VYilso-
nas išreiškė pirm keleto mėne
sių Anglijos karaliaus pokyly
je Londone; tų pačių mintį, 
kad pasaulis turi tvarkyt is do
ros dėsniais Prezidentas atkar
toja i r dabar . 

Tikimės, kad VYoodrou \Vil-
sonui pasiseks sulig tos min
ties pas ta ty t i Tautų Sųjungų 
vietoje žiaurios karių giltinės, 
kad Tautų Sąjunga stovės ant 
teisingų ir stiprių doros pama
tų, kad ji užtikrįs laisvę, nepri-
gulmybę ir lygybę visoms tau
toms. 

stovų negu visos kitos par t i 
jos drauge. 

Po šitų naujausių rinkinių 
kata l ikai neteko tos galybės. 
I š 95 senato narių, katalikai 
dabar tur i t ik ta i 43, liberalai 
30, socijalistai 20, ta ip vadi
nami " v i d u t i n i a i " (ir atgimi
mo par t i j a ) 1. Pr ieš karę nebu
vo nei " v i d u t i n i ų " nei " a t 
g imimo ," nes buvo tik t rys 
didžiosios part i jos. 

Tuose Belgijos rinkimuose 
liberalai nieko nepelnė ir nie
ko neprastojo. Socijalistai pel
nė 10 vietų senate, o katali
kai prastojo 12. 

Dabar dar sunku įspėti ka-
talikii pralošimo priežastį. 
J iems turbūt užkenkė jų pat-
rijotizmas. Karės laiku dauge
lis belgų kalt ino savo minis
teriją už ka ji stojo t ikron ka-
rėn su vokiečiais. Mes tą pa
tį dalykų pr iskai tėm Belgijai 
i nuopelnus. Bet tas nuopejnas 
belgams atsėjo labai skau
džiai. Buvo tokių, kų sakė, 
jog Belgijos valdžia b ū t į ga
lėjusi ir turėjusi pasiųsti vie
nų kitą kareivi prieš vokie
čius, butų galėjusi protestuo
ti prieš juos į valias, bet ne-
pykinti jų ir neužtraukti iš
naikinimų ant savo šalies. 

Balsai ta ip mintijančių žmo
nių Belgijoje karei pasibaigus 
teko soči jai istams ir dėlto jie 
pelnė dešimtį vietų Belgijos 
senate.-Iš viso jie jų turi 20. 

J ų pasisekimas parlamente 
buvo da didesnis. Socijalistai 
su liberalais Belgijos parla
mente turės 104 vietas, o ka
talikai ir kiti 79. Socijaiistas 
Vander\\ elde, turbūt , bus mi
nistrų pirmininku. Viešpatija 
negali gerai eiti, jei joje nėra 
sutart ies t a r p dviejų augš-
čiausių asmenų. Augščiausias 
yra karal ius; antras yra mi
nistrų pirmininkas. Ik i šiol 
soeijalistai taip griežtai pa
žymėdavo savo republikoniš-
kumų, kad neprisileisdavo nei 
kalbos apie bendrų darbą su 
karalium. Ka ip dabar Vander-
\velde dirbs iš vien su Albertu 
J, tai sunku pasakyt i . 

Veikiausiai Yandenvelde iš
stos iš socijalistų parti jos. 
"Laisvė. ' ' ' užtatai jį pavadis 
aegražiu žodžiu, bet repubh-
koniška socijalistų grynuma 
taps išgelbėta ir "Nau j i enos ' 
bus dėkingos. Po kiek laiko 
Albertas pirmasis pasijus, kad 
jam nejauku neštis karūnų į 
Belgijos parlamentą, kur di
džiausia par t i ja y ra socijalis
tai neišstojusieji iš jos. Alber
tas turės išstoti iš karalių 
luomo. Tada išsipildys ir Ang
lijos ambasadoriaus ir minis-
troScholaert 'o žodžiai, pasaky
ti Belgijos monarchui 1914 m. 

Apie Aukas Lietuvai. 

DĖKONĖS DIENA. 

Suvienytose Valstijose Dė-
konės Diena (Thanksgiving 
Day) , y ra metinė šventė dėkoti 
už malones, pa t i r t a s praėju
siais metais. Prakt iškai imant, 
j i yra tautiška pjūties šventė, 
paskir iama Prezidento ir Val
stijų gubernatorių proklemaci-

cjomis ir skaitoma kaipo legalė 
šventė. 

Pirmiausioji pjūties Dėkonės 
Diena Amerikoje buvo šven
čiama Pilgrimų tėvų, Ply-
mouth'e, 1621 m.; vėliau Kon
gresas pa ta rė Dėkonės Dieną 
švęsti kas metai revoliucijos 
laikais, o 1784 m. sugrįžtant ra
mybės laikams, ta ippat kaip ir 
Prezidentas Madison pa ta rė 
1815 m.; Washingtonas pasky
rė tokių dieną 1789 m. po pri-

Katal ikams gana skaudus 1 ėmimui konstitucijos ir 1795 m. 

Belgijos Rinkimai. 

smūgis teko Belgijoje. Tą ša
lį 1884 iki 1914 metų valdė 
ministerija susidedanti iš ka
talikų, nes viena katalikų po
litiškoji part i ja ir parlamen
te ir senate turėjo daugiau at-

abelnai naudai i r tautos labui. 
Nuo 1863 m. prezidentai visuo 
met išleidžia proklemacijas, pa
skirdami paskutinį kewergų 
lapkričio mėnesio kai^o dėko
nės dienų. 

Daug rašoma, kalbama ir ra
ginama aukoti Lietuvos laievėrs 
išgavimui bei pirkti Lietuvos 
laisvės bonų. Bet vos tik dalelė 
Amerikos lietuvių teklausosi tų 
visų šauksmų it meldimų. Vos 
tik dalelė teaukoja Lietuvos 
laisvei bei perka Lietuvos Val-
stvbės bonus. Ki t i netik kad 
neaukoja, bet dar kaikurie iš jų 
atkalbinėja bei niekina auko
jančius. O juk ir jie yra lietu
viai ir kaip tankiai tenka išgir
sti iš jų lupų, kad ir jie^yažiuo-
sių į Lietuvą kaip tik j i bus 
laisva. 

Didžiausia neteisybė butų, 
jeigu tokie " l i e t u v i a i " sugrįžę 
i Lietuvą lygiai naudotųsi Lie
tuvos laisve, kaip ir*tie, kurie 
gausiai aukoja tėvynei. 

Klausimas, ką daryt i su to
kiais lietuviais, kurie nei kiek 
nepadeda Lietuvai ? 

Je igu vaikas neklauso geruo
ju tėvo a r motinos, tada rykštė 
jam tenka. Mūsų motutė Lietu
va su savo nedėkingais, nepa
klusniais vaikais negalės taip 
apsieiti , kaip su geraisiais. Jei
gu jie nenori jos gelbėti, lai ne
būna nei vietos j iems jos ribo
se. 

Bet kaip sužinoti kas aukoja 
Lietuvai bei perka jos Valsty
bės bonus? 0-gi kiekvienas lie
tuvis, važiuojantis į Lietuvą, ai
tai joje apsigyventi, a r pavie
šėti, turėtų parodyti kokį nors 
ženklą, kad j is yra aukojęs Lie
tuvos labui. Ki ta ip jis turėtų 
būti laikomas kaipo "š lake
lis, " nepageidaujamas Lietu
vos pilietis. Taip Amerikoje 
buvo karės laiku. Tie, kurie ne-
norėjo kariauti už laisvę bei 
pirkti laisvės bonus, buvo lai
komi " š l a k e l i a i s , " nenaudin
gais piliečiais. 

Kyla klaushųas, iš kur tokius 
paliudijimus gauti? Kas juos 
turėtų teisę dalinti? 

Geriausia tą darbų gali at
likti sutartyje Lietuvos valdžia 
su Lietuviu Ekzekutvviu Komi-
tetų VYasbingtone, kuriam yra 
pavesta važiuojančiųjų j Lietu-

v4 vizuoti paspor t iu . T a s ko
mitetas, su žinia Lietuvos val
džios, ant kiekvieno lietuvio 
p i spo r to turėtų užklijuoti tam 
tikrų ženklelį, kuris pažymėtų, 
kiek y r a tas asmuo davęs Lie 
tuvai aukų. Maždaug taip, kaip 
kad praei tais metais darė Tau 
tos Fondas duodamas tam tik
rus pa Judi;;, mus su pažymėto" 
ženkleliu, kiek kas davė aukų. 
rl*ie žeMkJeliai turėtų rastles 
vientik Heluvių Ekzekutyvio 
Komiteto i arkose. 

Kito < vėl klausimas. Iš kur 
Lietuviu Kkzekutvvis KoioMo 
tas sužinos kiek kas aukojo Lie
tuvai bei pirko jos bonų ? Nes 
tas komitetas neturi joki į aukų 
davimo rekordų. 

0-gi šiaip. 
Ka ip teko skaityti Lietuvių 

Ekzekutvvio Komiteto iš YVa-
jdiingtono oi'ieijalį pranešimą 
apie važiuojančiųjų į Lietuvą 
pasportų vizavimų, viename iš 
septynių užgyrimų rašoma: 
"Visi aplikantai, prašanti pas-
poi tus rituoti, turi kartu pasių
sti paliudijimus nuo Tautos 
b 'o ndo a rba Neprig ulmyb ės 
Fondo vietinio skyriaus valdy
bos.'7 

Labai geras ir naudingas už-
įeiškimas. Tik prie jo reikia 
pridėti , kad tų fondų skyrių 
va'dyba pažymėtų ant tų paliu
dijimų,* kiek tas asmuo, kuris 
uorj pasportą vizuoti, y ra da
vęs'aukų Lietuvai. Je igu nėra 
davęs, tai turėtu duoti. Tada 
Lietuviu Ekzekutvvis Komito-
tas, vizuodamas to asmens pas
portų, ar ženklelį prilipintų ar
ba pažymėtų aukų. 

Taip sutvarkius aukų rinki
mų, manau, kad sumažėtų 
skaitlius " s laker i i f ' ir dau-
gkuis butų galima sulinkti au
kų. Dabar-gi vieni duo
da be perstojimo, o kiti netik 
kad neduoda, dar juokiasi iš 
• 1 'lodančiųjų. 

Tat-gi tvarkykime kaip nors 
geriaus aukų rinkimą kol yra 
laikas, nes paskui gal bus per-
vėlu. Kun. A. P . Baltutis. 

dėkonės Dievui, vist] palaimų 
Davėjui ir mūsų likimo Vieš
pačiui. 

KAD TĄ PALIUDYTI, aš 
savo ranka pasirašau ir liepiu 
pridėti Suvienytų Valstijų 
žymę. \ 

DUOTA Kolumbijos Dis-
tr ikte, 5 d. lapkr. mūsų Vieš
paties metais, tūkstantis de
vyni šimtai devynioliktais, ir 
nuo Suvienytų Valstijų nepri-
gulmybės šimtas keturias-de-
šimts ketvirtais metais. 

Woodrow Wilson. 
Vieta žymės. 

ROBERT LANSING 
Secretary of State. 

KALĖDOMS DOVANOS! 

— 
VISOKIOS ŽINIOS. 

Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiems dovanu — neuž
mirškite savųjų — Lietuvoje — jau kelias, yfrač laikraščiams 
seniai j ten atdaras — 
1. Užrašikite jiems dienraštį "DRAUGĄ." 

Metams už > $ 6 0 0 

Pusei metų ^- 5 0 

2. Graži ir labai Kalėdoms t inkama dovana — maldaknyge — 
" R a m y b ė J u m s . " 
Minkštasis moroeco apd. auksuoto $3.50 
Skareles apd 2.50 
Audeklo apd •. 2.00 

I. Gražių paveikslėlių su linkėjimais, kiti su maldele 
su persi imtiniu 5c. 
10 su persiuntimu 20c. 
100 su persiuntimu .• • • • • • $1*20 
Kita rųšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių — 
1 su prisiunfimų . 7c. 
10 su prisiimtinių 30c. 

Pernykščių Kornų (Tura-
kiškų kviečių) 1 Lapkričio A-
merikoje dar buvo likę 72.-
263.000 bušelių. Pernai tuo 
pačiu laiku senų kornų buvo 
likę 114.678.000 bušelių. Pen
keriais paskutiniais metais 
servų kornų išteklius, susidu
riantis su naujų suvalymu, 
vidutiniškai imant, būdavo 
87.277.000 bušelių. 

100 su prisiuntimų • • • • • $2.00 
Mažesniems o?sakvniams galima siusti krasos ženklelius. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th St., • • • . Chicago, III. 

•i — — 

AMERIKOS SUV. VALSTIJŲ PREZ. PROKLEMACIJA. 
— 

I r vėl atėjo metų laikas, 
kuomet Suvienytų Valstijų 
gyventojai nuo senovės yra 
įpratę susivienyti", dėkojant 
Visogalingiausiam Dievui už 
palaiminimus, kuriuos J i s su
teikė mūsų šaliai laike praė
jusių dvylikos mėnesių. Prieš 
metus mūsų žmonės nuošir
džiai teikė garbę ir dėkonę, 
kad su dieviška pagelba ir 
teisybe laimėjo karėje ir užėjo 
ramybė ant tautų, kurios taip 
narsiai kovojo, kad apginti 
žmonijos laisvę ir teisybę. Da
bar, kuomet sunkusis darbas 
yra užbaigtas ir pasisekimo 
vaisiai mūsų rankose, mes su 
pasitikėjimu laukiame auštant 
eros, kuomet tautos pasiau
kojimas bus atmokėtas ramy
bės pasaulyje. 

Bet, kad pasiekti pabaigų 
taip didelio darbo, kur iam 
Amerikos žmonės aukojo savo 
vyriškumą ir neapsakomus 
savo šalies tur tus , jie turi , 
kuomet jie dėkos Dievui, iš 
naujo pasišvęsti save 
tiems teisybės principams, 
kurie pergalėjo per J o 
mielaširdingų gerumų. Mū
sų dėkonė neras tobulesnio iš 
sireiškimo, ka ip atremti loja-
liškumu ir patr iot iškumu tuos 
principus, už kuriuos laisvie
j i žemės gyventojai kovojo ir 
mirė. 

Praėjusiais irietais iries tu
rėjome daug to, už kh turime 
būti dėkingi, bežiūr in t į sumi
šimus mūšų ekonomiškame 
gyvenime, kurie kilo del ka

rės, mums viskas sekėsi. Mūsų 
pjūtys buvo gausios ir iš sa
vo pertekliaus mes galėjome 
sušelpti kitas, ne taip laimin
gas tautas . Mūsų demokrati
ja tebėra nepajudinta sviete, 
suardytame politiškais ir so-
eijaliais neramumais. Mūsų 
tradicijos idealai tebėra mūsų 
vadais progreso ir civilizaci
jos taku. 

Tos didelės palaimos, ku
rias mes patyrėme, už kurias 
mes dievobaimingai dėkoja
me, tur i pabudinti mumyse 
pilnesnį supratimą mūsų prie
dermės sau ir žmonijai, kad 
žiūrėti, jog niekas kų mes 
veiksime, nesuteptų pilnybės 
tos pergalėj , kuri mums padė
jo laimėti karę. Neikoks sau-
mylingas tikslas nespyrė mus 
dalyvauti pasaulio karėje il
su tąja pat nesaumylystės dva
sia mės turime stengtis pa
gelbėti savo paveikslu ir savo 
kooperacija, kad pasiekti pa
stovų visos' žmonijos labą ir 
įvykdint į pasaulio valdžią, 
draugiškumu ir gera valia ve
damą. 

TAIGI, aš Woodrow Wilson, 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
prezidentai , šiuo savo drau
gams piliečiams paskiriu ket-
vergą, 27 d. lapkr. mėnesio 
švęsti, kaipo dėkonės maldų 
dienų, kviečiant juos susilai
kyti tų dienų nuo jų papras
tų darbi) ir*susivienyti.; savo 
namuose ir kitose vietose mel
džiantis, siunčiant maldas 'ir 

Indijanos valstijoje šįmet 
imta labai uoliai naikinti 
žiurkes, nes apskaitliuota, kad 
kiekviena žiurkė \ kas metai 
sugadina apie vieną bušelį tu-
rakiškų kviečių (kornų) ir 
dar išnešioja įvairių užkrečia
mų ligų. Tapo užmušta 57.-
100 žiurkių. Spėjama, kad vi
sų žuvusių skaičius išnešė ke
letą šimtų tūkstančių. Viena
me Knox apskrityje užmušta 
apie 10.000. Žadama kas me
tai Indijanos valstijoje skirti 
vienų " ž i u r k i ų d ieną" su tik
slu išnaikinti tuos blėdin&us 
žvėriųkius. Tat nelengva pa
daryti , nes kiekviena žinrkė-
pataitė apie šešis kar tus kas 
metai veda vaikus ir kiekvie
nų kartų atveda 6 arba 10 žiur 
kyčių. 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
1. Šokių Kinkinys stygų orkestrei , 11 

knygučių. 
Z, šokių Rinkinys No. 2 stygų orkestra i 

10 knygučių. 
3. Trimitas , šokių Rinkinys pučiamai or

kestrai , 10 knygučių. 
4, Šokių Rinkinys, Pianui. J a m e yra 18 

lietuvišku ėokių. 
Cta yra" įvairiausių lietuviškų šokių, maršų, himnų, suktiniu, overturų ir 1.1. Pia
no knygutės po $1.00. Kitų instrumentu po 50c. Visai orkestrai t ik ta i $4.00. 
t Fantasia , smuikui solo, su pr i tar imu Piano Tao. 
C. Penkios dainos, Pr i ta ikytos mokyklų chorams 50c. 
7. šešios giesmes lotynų kalboj maišytam chorui 35o. 

Parduodam Kaidas. Pianus, gro jamas mašinas, styginius, pučiamus, ins t rumen
tus. Viską !<a.s y ia muzykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10308 Michigan, Ave., Chicago. 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

IjiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiniiiiiniiiiiiiiiiE 

I JAU SIUNČIAM!!! I 
CENTRAL1S BENDRAS L I E T U V I Ų B A N K A S vi-
šiems gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lie
tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir j visas 

k i t a s šalis. 

TODĖL S l l j S K J T E D A B A R Neleiskite savo vien

genčiams badaut i . 

§ D t iKITE P INKil S T IK SAVO ĮSTAIGON. 
LAI J U S U P I N I C A I UŽDIRBA 6 PROCENTĄ. 

I Centralis Bendras Lietuvių Bankas i 
| 32-34 Cross St, Boston, M \ss. | 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

TUOJ! 
. Reikia Sukę 

Lietuvos Paskolą TUOJ! l 

S 
s 
• m 
: • 

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 l i e tuv ių Tautinė Taryba priėmė 
sekančių rezoliucijų šiame reikale Lapk. 5 d., Pi t t sburghe. 

"Amer ikos Lietuvių Taryba pr ipažįs ta ' ir apsiima remti sutart į 
t a rp Lietuvos valdžios i r Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5 % nuoš . " 

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

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 
$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 " " 

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

čiu. Tada galėsi būt i ranius žinodamas kad savo priedermę išpildei. 

" $10.00 
' $100.00 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TRE&0NT ST. BOSTON, MASS. 

yiuomi užsirašau Lie tu \6s už $ . . . 
pirmų mokestį $. 

Lai gyvuoja Lietuvai 
Mano vardas 
Gatvė . . . 
Miestag 

ir su šiuo laišku prisiunčiu 
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Trečiadienis, lapkr. % 19J9 DRAUGAS 

Lietuviai Amerikoje. 
NEWARK, N. J. 

Newarko lietuviams kriksrio-
nims-deinokrntams nelabu ma
lonios dienos, teriau jie nenu
leidžia rankų: juda, kruta kaip 
pa vasary j bitutės. 
i Lapkričio l ir 2 dienomis bu
vo surengti Tautos Fondo 1 
skyriaus t'ėrai. Perai davė pel
no apie 333 dol. 

Dabar rengiasi prie didelio 
trnkšmo—prie Lietuvos bonu 
pardavinėjimo. Visi juda, kru
ta kas tik gyvas, net ir liberalai 
žada dirbti iš vieno, nors pir
mame susirinkime buvo atsi
metė. 

šapas. 

BROOKLYN. N. Y. 

Lapkriėio 16 d. čia buvo su
rengtos Tautos Fondo prakal
bos. Kalbėjo kapitonas J . J . 
Bielskis ir Lietuvos Karės Mi
sijos sekretorius, leitenantas S. 
A. Sloane. Žmonių buvo apie 
500. Aukų surinkta $1,197.00. 
Tas parodo, kad brooklynieėiai 
supranta ir brangina Lietuvos 
nepriguhnybės reikalus. 

Kapitonai Bielskis atsivežė 
brig.-generolo Juododžio ran
ka pasirašytu fotografijų. Visi, 
kas aukojo nemažiau $2.").(K), 
gavo po vieną tokią fotografi
ją. Viena fotografija buvo di
delio formato, už kurią p. S. Si
manavičius visą šimtinę paau
kojo. Mažesniųjų išdalinta pen
kiolika. 

Garbe brooklynieėiams, kad 
pirmutiniai pralaužė kelią į T. 
F . paskirtą Laisvės Savaitės 
surinkti 100,00R Kas sekantis.' 

Juozaitis. 

EYNON, PA. 

Per kun. J . Laukaičio prakal
ba spaliu 13 d. paaukojo šie 
žmonės: 

Po 5 dol.: P. Kabintis, A. K a 
siulvnas ir J . Lrbaitis. 

0 

Po 2 dol.: .1. Šyvokas ir P. 
Lenkauskienė. 

Po 1 dol.: O. Liudvikienė, M. 
Žukauskienė, .J. Jarienė, V. Ka
šėta, K. Burokas, A. Žukaus
kas, P. Ališauskas, .). įlindo-
kas, M. Balgauskas, K. (Jalgait-
skienė, J . Gumbienė, L. Trai-
gienė, M. Černiauskienė, l \ 
Gumbonienė, P. Matulaitienė ir 
J . Jokūbaitis. 

Kitos aukas smulkesnės. Vi
so labo surinkta $4*).-'). 

X. 

L. Vyčių kuopą patiko laimė. 
Susilaukė veikėjo ypatoje gerb. 
kun. I V. Vaitukaičio. Trečia
dieni!) vakare, lapkričio 12 d., 
per kuopos susirinkimą jis pa
sakė prakal bėlę, kad vyčiams 
stoka ko jiems reikia ir pasi
žadėjo Juos visame kame remti 
ii- dėti pastangas, kad vietinę 
kuopą išauginus kuodidžiausia. 
To galime tikėties. 

L. Darbininkų Sąjungos 49-
ta kuopa laikė mėnesinį susirin
kimą. Šis susirinkimas buvo 
daug skaitlingesnis negu pa
prastai būdavo. Pasidalino įs
pūdžiais iš prakalbu, kurios 
buvo lapkričio 19 d. 

Išklausyta raportai iš L. D. 
S. C'hicagos Apskričio, Katali
ku Vienybes ii- vietinių draugi
jų Sąryšio. Liet. Raudonojo 
Kryžiaus Draugijai paskyrė 
$5.00. Kad kitos vietinės drau
gijos pasektų šį pavyzdi. 

K u o pon įstojo Petras Petro
nis: persikėlė šion kuopon p-lė 
V. Žaleekiutė iš 56 kuopos 
(Hudson, Mass.). L pas na
rių geras: visi atsidavę organi
zacijos reikalams. Galima sa
kyti, kad visi vietiniai veikėjai 
yra susispietę į šią L. D. S. 
kuopa. 

Pr. 

ŠV. TĖVAS PRIPAŽINĘS 
AUSTRALIJĄ. 

Copenhagen, lapkr. 26. —Iš 
Vienuos pranešama, jog Šven
tasis Tėvas ofieijaliai pripa
žinęs Austrijos respubliką. 

REIKALAUJA. 

MEKGA1TLS 

Amžiau* 16 mtiii. 

1AVORL* SKVHIl'JK "•n 

Dirbti mušu Graznų Sidabriniu 
Daiktu ir žaislu Skyriuose. 

Pripildyti orderius ir dirbti kitus 
darbu* reikalingus prie ta voru su
dėjimo. 

=S= m 

^ mm m 

r 

DEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ 

Milžiniškas Balius 
DRAUGYSTES APVElZDOS DIEVO N. 1 

KETVERGE PADĖKAVONES DIENOJ 
Lapkričio No v. 27, 1919 m. 

Dievo Apveizdos Parap. Svetainėje 
18-tos ir Union Ave. 

Svetaine atsidarys 5 vai. Šokiai prasidės 5:30 vai. vakare. 
ĮŽANGA 20C. YPATAI. 

" 

" 

Lietuviai ir Lietuvaitės visi ateikite į šį puiku balių kur prie geriausios muzy-
kos galėsite puikiai pasišokti. Kviečia KOMITETAS. 

• • 

B£ 
1 m 

IA R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ? 

Mes jnu išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeijru Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime. 

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONT STREET 

ROOM 516 D 
BOSTON. : : MASS. 

REIKALAUJA 

JAl'NOS MOTERIS 

TAVOKU SKYRIUOSE 

PRIE 
Kyšimo pakeliu 
Peržiūrėjimo ta voro 
Dėjimo Tavoro 
Sveri mo parcel post užsakymu. 
Čekiavimo tavoro 
Pakavimo orderiu 
Pripildymo orderiu, 

ir kiti darbai reikalingi mušu tavo-
ru skyriuje. 

K ™ I PUIKUS DIDELIS IR IŠKILMINGAS 

KALAKUTINIS BALIUS 
• parengtas 

Dr-stes Sv. Kazimiero Karalaičio 
KETVERGE, LAPKRIČIO (N0V.) 27 D., 1919 M. 

(PYOfcKAVONfcS DIENOJ) 
i 

Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St. 
Prad/ia 3 vai. vakare. įžanga 30c Porai. 

Todėl kiekvienas jaunas ar senas nepraleiskite progos, kur ga
lėsite puikiai pasilinksminti. (Jriež puiki muzika lietuviškds ir ang
liškus šokius, kuriuos-, visuomenė labiausiai myli. Prie to bus dar 
skanus nauji gėrimai. Taigt, nepraleiskite progos, kad potum nesi
gailėtumėte, nes tai bus paskutinis balius prieš Adventą. 

Kviečia visus KOMITETAS. 

Pastovus darbas. Gera užmokestis 
(!era proga išsilavinimui geriems 
darbininkams. 

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

Homan Ave. & Arthington St. 

JAINOS MERGINOS 

T.YVottir BKTKIUOSE 

ĮMUK 
Kyšimo pakeliu 
Peržiūrėjimo tavoro 
Dėjimo Tavoro 
Sverimo pareel post užsakymu. 
rekiavimo tavoro 
l'akavimo orderiu 
Pripildymo orderiu, 

ir kiti darbai reikalingi mušu tavo-
ru skyriuje. 

»•.• • • 

I 

i 

ii 
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O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polįtikinės ekono
mijos, pilietystės, daillarašystės. 

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

3106 So. Halsted St., Chicago. 

:•:• 

Paskutinis Orenčinis Balius 
PRIEŠ ADVENTĄ! 

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

Atlas S v et. 1436 1? Emma St. prie Milwaukee ir Noble 
Pradžia J-imt vtl. po pietų Įžanga 2.V. Ypalai. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

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

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

Vyrų Kelinr's po $3.00 ir augSčiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

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

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

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

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

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St., Chicago, III. 

Įsteigta 1902. 

Uždirbk 
$35 iki $50 
į savaitę 

Klrpejlai ir kliaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
} trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalls skyrius 
mokinimo ant siuvamu Powar mali
nu, 

MASTER SCH00L, 
J v . Kasnicka, Perdetmis 

1SMI N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

B i » * - « • • < 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty!: 

69 W. WASHJKGTO!f STREET 
Kam baris 688 

Tel. Central 6471 
Gyeenimas, 819 W. t trd fM. 

Tel. Tards 4C81 

Dr. L E. MAKARAS 1 M ™ -

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Koselande: 10900 So. Michisao Ave. 

Telefonas Pu 11 man 348 Ir P o l l m a a 3180 
Chicago j : 4515 So. Wood Str. 

Tik Ke tve r to Vakarais nuo 7 iki 9 
Telefonas Tara* 783. i I 

$ } » - • • • • • • • • • • • • ! . • • • • » . » . » $ } 

ftiuoml KvtbčVami visus skaitlingai atsilankyti j viritninėta bailų 
1-iiiis ims vienas IŠ linksmiausių ir gražiausiu balių taipgi kurie tyria 
daugiaaši orenčlų gaus pulkas dovanas. 

Taij;i Dniugal Ir drauges Seni ir jauni utsilankykit j ta balių. 
Nuoširdžiai kvuCirt Vl» KOMITETAS. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroc, Cor. Clark 

Room 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2300 

I'astovus darbas. Gera užmokestis 
Gera proga išsilavinimui geriems 
darbininkams. 

CICERO, ILL. 

Garą proga mergaitėms kurįos 
nori išmokti bizni, Geros algos pra
džiai. Pastovus darbas. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Vai 8:00 iki 4:15 Bubatomlfl iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

Lapkričio 8 d., vakare, p. Ak-
ramavieiaus bute p-lė M. Le-
nartaitė sukvietė liureli .jauni
mo, kuris žaidė, dainavo, viso
kiais padoriais budais linksmi
nos, gražiai pagaminto gar
daus valgio valgė. Neišdils iš 
atminties tas vakarėlis dalyva
vusiu, jame. 

J^apkriėio 9 d., 3:30 vai. po 
piet atvažiavo į šv. Antano 
bažnyčią J o Mal. Chieagos ar-
kiv> sku}>as, Jurgis Mundelein. 
J į pasitiko d r-jos ir ^kaitliI^ 
gas būrys žmoniij. Prieš dirma-
vonę bažnyčioje pritaikinta 
pamokslą pasakė kun. I<z. Al-
bavičins. Angliškę pamokslą 
sakė J . M. arkivyskupas, 

Fadinnavo.jo žmoiuij, va ik n 
ir guaugusin. apie 500. 
* Bažnyčia buvo išpuošta. 
Tvarka bažnyčioje einančiu 
tlirmavoties ir kitų žmonių bu
vo gera, pavyzdinga.l'ž visą tą 
pasidarbavimą turime būti dė
kingi niusu geri), klebonui, kun. 
II. J . Vaičiūnui. Nemažai prisi
dėjo ir asistentas, kun. IJr. Vai-
t ūkai i 

R d l L V U M I — LEIBKRIAI. 
1,'astovus darbas> gera užmokestis. 

, THE STKEETS CO., 
W. 48th & S. Morgan Strs. 

K I I K M l \ ( . I — KARIU 
K.\KPENI>EKIi\I. 

Darbas nuo štukio prietaisymo 
frcight karių. 

THE STREETS CO., 
W. 48th & S. Morgan Strs. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
V a i . 8 :00 ik i 4 : 4 5 

Homan Ave. & Arthington St. 

BALIUS DIDELIS 
RUDENINIS 

Draugystė Ražancavos Pašalpinės 
UtKiljUK 

KETVERGE, LAPKRIČIO (NOV.) 27 D., 1919 M. 
šv. JLKGIO 1>.\UAP. SVET., 32ix> PI.A1E Į U ' A L B I K N AVE. 

Uus duodamos 3 dovanos, kas gražiau pašoks, tas gaus puikią. 
dovaną. 

Muzika UroliiĮ Karpaliy. 
l'iail/.ia 5 vai. vakare Įžanga 35c. 

Visus nuoširdžiai kvieča KOMITETAS. 
• • • • « ,-,«•« 

JAUNI VYRAI. 

17 iki 25 Metų amžiaus. 

REIKALINGI: Lciberiai dei Che
miško darbo prie išdirbinio Char-
eoal, acetate o£ lime. Keystonc 
\Vood Products Company First 
Nat'I. Bank Bldg. Olean, N. Y. 

PAIEŠKO 
Taieškau Jono Pociaus paeinančio 

iš Raseiniii Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 mė
ty senumo. Tūrių labai svarbu rei
kalą, jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresu: 

Juozas Stasytis, 
3202 Auburn Ave. 

— . — — - — II n. . n. , . i - • - • • • • , • • . ^ — .1 1 * 

PaicSkau Antano Dannis paeina i£ 
Kauno Oubern. šiatdių miestelio 
Kuziu '•> Amerikc. Prieš kare gyve
nu lHiqu<sne, Penna. Jis pats arba 
kas apie jį žinote praneškite sekan* 
čni aditisu: 

Ka/imi^ias Gricius. 
P. O. Bov «5 Johnston City, IU. 

Pakeriai 
Kisejai 
8verėjiai 
Orderių lšpildytojiai 
Prie Stocko 
Mes turime vietų kurios ^o-

rai apsimoka ir yra geros ir 
pašto vieš vietos. Geros algos 
pradžiai. 

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

VYRAI. 

LE1BERIAI 
REIKALINGI 

TRUCKEIUAL 
WAREHOUSE 

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

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

.Mtiitiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini^ 

) TEATRAS IR BALIUS I 
KKN'taAMAS 

Draugystės Šv. Pranciškaus Serafično 

I Seredoj, Lapkričio 26 , 1919 | 
| DIEVO APVEIZDOS PARAIJOS SVETAINĖJE, I 

Prie 18-tos gatvės ir Union Ave. 
PltADzIA 7 VAI,. VAKARE. 

Veikale "ifc.vdas Slatinėj"' aulol North Sidės L. Vyčių 5 kuopos 
•5 gabųą artistai. 

Po perstatymui l>us šokiai prie gražios muzikos iki 'volam lai
kui. Kviečiame visu.s atsilankyti, o busite užg-anėdnti. 5 

Kviečia visus KOMITETAS. 
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DR. J, SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

R a rup. 4 9 C 'our t 
l ies. 1229 W. 49 Avcntie 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

ta 

Telefonas l 'ul lman 856$ 

Dr. P. P. ZALLYS t 
• • 

10657 So. Michigan, Avenua 
RMeland. IU. 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

Dentistas 

—» 

į » » m » » » » » » • » » » » » • » • » • • » » » «*. 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
PoUsville, Penna. 

Su visomis ligomis priima nuo1 

Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

K • • • • • • • • • • - - - - } • 
Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:80 iki 0 lSryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:80 iki 8:80 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 iSryto 

Dr. S. iicuncli* 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4719 So. Asnlanfl Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 89 

Rezidencija SSS0 W. 06-th St. 
Phone Prospect 8686 

ii 

S. D. LACHAWICZ 
Lietu vys Graborius patarnauju, laido-i 

t m ė s e ko pigiausia. Reikalo meldžiu a t 
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chieago, Dl 
Tel. Canal 2199. 

ž?» • » • • » • • » » » » • • • • • • • » • • • • £ { 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South Western Bonlevard 
Kampas W. 8 6-tos gatvės 

W • • • • • • • • » » i Į » » » » » M W » » » » l 

I 

K* — 3 

Dr.M.Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, DUANOI8 
Telefonas Yards 6089 

V ^ ' T , . 1 ' . . . __ s i^, n Įį ryto; 
o yo yiotų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

K ~ ^ » » • » w » ^ • 

LIETUVIŲ BR1GHT0N PARKO P. ir P. KLIUB0 

RUDENS ŠOKIAI 
Ketverge, Lapkričio 27, 1919 

Padėkos Diena 

J. ELL4S SVETAINĖJE 
Kampas 4(J-los ir Wood Str. 

Pradžia 5:30 P. M. Įžanga 35c. Vienam 
Muziku tes V. Atkočaitis. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 8 ryto /iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą, 

4719 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatves 

| { » i « i • n . » . . . . . . . . » . . . » . * » Į C 

J0SEPH C. W0L0N I 
Lietuvis Advokatas 

99 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 2811 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6998 

CHICAGO, VJL. 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVOS ADVOKATAS 
4456 S. HERMITAGE A VENDE 

CHICAGO. 
•»m m-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm-m m*įį 

f - • • " » 

Dr. G. M. GUSER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 

»> 

Ateikit ir pasilinksininkit, nc» tai bus 
šiuo rudens laiku. 

vieni iŠ geriausių šokių 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

U B T U V Į S 
Gydytojas 1r Chtrurtran 

1'erkeJo savo gyvenimo vieta 1 
Brl&hton Park . 

8914 W. 43rd glrpct.. 
Tel. M<-Kial«y 2«S 

Ofisas: H M W. 41t1i Kt., 
(47 i r Wo«ii «a t . ) . , . 

Valaudoa: 10 ryto iki 2 po piety, 6::!0 iki 
8:30 vakare NeclAliouila 9 tkt 13 ry t a i a 

n ' „ i D „ n i < i i ' i i i . . i i i . n Tel. Boulev»rU 1B0 

Kertė 82-ro St., Csicago, flL 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nno 9 ryto 
Iki 18, nuo 12 iki 2 po piet, nno 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefdnas Tards 817 

a—— 
= T 

uiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinmiiiii 
Resid. 821 8 a Ashland BĮ v. Chieago 

Telefosas Haymarket 1644 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisą*: II54 So. Halsted 8t.. Chicage 
v Telefosas Drover 8491 

VALANDAS: 10—11 ryto 1—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—V 

:•: lillllllllllllllllllliuiifiiflifliillllllllliuiiii 
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DRAUGAS 
Trečiadieni*, lapkr. 26, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

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

Ketvirtadienis, lapkr. 27 d., 
šv. Virgalijus. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Svarbios prakalbos. 

NURSĖS APSIĖMĖ TO 
LIAUS DIRBTI MO 

KYKLOSE. 

VieSose CTiieagoa niokvkloso 
vaiku sveikumo prižiūrėti nnr 
sės išuaujo sugryža prie savo 
ir/.<i<'iuiuiŲ. Daugelis piliorių 
oruaui/aciju užt ikrino jas, kad 
joms algos Ims įuokaiuos, uo-
žhuint a t s i sak inamo piešto 
tarybos finansinio k oi ui toto 
skirti pinigus. 

Miesto tarybos susirinkime 
tas klausimas irgi buvo apta
riamas ir patarta uursoms pri
žiūrėti vaiku sveikumo. Ju al
goms turės atsirasti* fondas. 

Liet. Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjq ' skyrius rengia labai 
svarbias prakalbas lapkričio 
'27 <!., I. y. ketverge, 7 vai. vaka
re (ThanksgiviBg Day). Kal
bos kuu. P. Būrys. Tai-gi brigh-
tonparkieeiai, nepraleiskite ši
tos progos. Atsilankykite, ko-
skn i t tingiausia. 

Kviečia Prakalbu 
• 

Rengimo Komisija. 

\ ardai) tėrrnėa, Lietuvon. nuoSir-
diiaj aem. 

Taipgi per tą vakarą prisirašė 
du nauju nariu, Įmokėdami po 
$1.00. t. y. O. ir J . Čepaičiai. 

Mes nevadinkim L. Raud. Kry
žium, tas negerai. Mes esame jo rė
mėjais, todėl taip ir vadinkimės. 

Jaunutis, Kur it, t? <* 

ti • 5 
' * es btunctant 

Ties T)4 ir Laflin gat. poli
cija, turbūt, pašovė paieškomą 
plėšiką VA. O'Donnell. Pašau
tasis pabėgO. Atrastas tik su
skylėtas pamestas jo palaidi
nis. 

Pinigus in Lietuvą 
Visiems Gerai žinomas Bankas 

PRANEŠIMAS AŠTUO 
NIOLIKIEčIAMS. 

SUSIRGO OPEROS KOMPA 
NIJOS DIREKTORIUS. 

Tarpo turtingųjų chicagiečiu. 
pakilo nerimavimai. Staigu 
kažkodėl susirgo Cbieagos o-
peros, kompanijos generalts 
direktorius Campanini. Paim
tas šv. Luko ligoninėn. Sako, 
persidirbęs. 

Lapkričio 27 d., t. y. Padėka-
vonės Dienoj kviečiami yra visi 
lS-tos kolonijos ir apioHnkiu 
liet aviai skaitlingai susirinkti 
Dievo Apveizi los parapijos 
svetainėn po pamaldų. Bus žy
mus kall>ėtojai, kurio savo kal
bomis nušvies daug dalyku. 

L. R. K. rėm. Valdyba. 

VYRAI 
.Mdkinkitos Barsda&kutystėa. Diena 

ar vakarais. ( ieros vietos laukia jus. 
Keletą savaičių. Ooros algos. Atsi
lankykite arba rašykite. > 

Moler Rarbor College, 
l ėŠ S. \IVlls Str. Chicngo. 

REIKALAUJA. 

VAIKAI 

IŠ BRIDGEPORTO. 

ŽUVO 6 METŲ VAIKAS. 

Po automobiliaus ratais gat
vėje žuvo 6 meta Joseph Bie-
l inski , 174.*> AVest H> ga t . 

Automobiliu važiavo Osear 
Olson, 5801 So. Laflin ga t . Šis j 
nei nesuareštuotas. 

L Yvėiu 16 ki). įvyks susi-
rinkimas -j vakarę, S vai., šv. 
Jurgio pa ra p. vyriu kambaryj. 
Vvtės ir vvčiai visi malonėsite 
skaitlingiausia susirinkti, ka
dangi Ims trumpas susirinki-
mas, o paskui seks programas. 

Kviečiami ir nauji nariai at-
sllankvti ir prisirašyti. 

A. B. 

16 metų amžiaus. 

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

os apsimoka gerai. Pradžiai 
geros algos. 

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

IŠ NORTH SIDE. 

NEŽINOMA GAISRO PRIE 
ŽASTIS. 

Aną nakt i d i rb tuvė je p o 
aum. 1530-32 Mirwaukee a ve. 
pakito gaisras. Padaryta apie 
$10,IMM> nuostoliu. 

Gaisras pasirodė taip origi
nali*, kad tuojaus pradėta ty
rinėjimai. 

MIRĖ KITUOMET PAŠAU 
TAS PANAKTINIS. 

Mirė John Vodo. panaktinis, 
50 metu, 1817 So. Pnion ave. 
Lapkričio 4 diena anksti ryte 
arti jo namu ji ažpuolė du 
plėšiku. Liepė jam pakelti ran 
kas. J is nepaklausė. Plėšikai 
jį pašovė. Xuo t 0 žmogelis ne-
pagijo. 

CHICAGOS ŽYDŲ PROTES 
TAS PRIEŠ ŽUDYNES. 

Skaitlingas jų parodavimas. 

Chieagos žydai užvakar 
skaitlingai susirinko pareng-
tan parodaviman ir paskui su-
BI rink i man aštriai uzprotes-

\ tuoti prieš žudynes žydu Len
kijoj ir Ukrainoj. 

Susirinkimas po parodavi-
mo įvyko Orehestra salėj, 
kalbėjo žymus kalbėtojai. 

Parodavime buvo nešami į-
vaii'us parašai, atkreipti prieš 
skernima Žydų. Vienas skani-
bėjo: i 

"M** s protestuojame prieš 
žudymą beginklių žydų, taip-
pat prieš tuos, katrie tiesiogi
niai ar netiesioginiai gelbsti 
a t l ik t i p o g r o m u s pr ieš žydus 

! Lenkijoj ir Ukrainoj ." 
Lenkams labai nepatinka 

tie žydu protestai. Sako, 
skerdynės žydu Lenkijoj — 
tai tušėias prasi manymas su 
tikslu pakenkti Lenkijos rei
kalams. 

Bet faktai pasako, jog len
kai baisiai persekioja ir žudo 
ne tik žydus, bet ir kitus sve-
timų tautu žmones. 

Lapkričio 12 d.. lf)19 m., parapi
jos svetainėje Įvyko L. Rand. Kry
žiaus rėmėjų skyriaus prakalbta 

Kalbėjo L. R. K. rėm. Centrą 
,'pirm., gerb. kun. J . Petraitis. 

Gerb. kalhrroj.is papasakoja da
bartini Li< tvivmi akurd | In-i jos var-
trus. iši'.diii(\io boišoviku, lenką ir 
vokiečiu žiaurius plėšinius ir jų 
darbus, ir kaip jie pasinaudojo tos J 
turtingosios žemelės brangenybė
mis. Apsakė, kokią mat nauda tė
vynei a t nešėm išsiuntę drabužių ir 
tt. Nurodė, kaip mes loliau ta lab
daringą darbą galime varyti, kad 
turime mokesčiais ir drabužiais ją 
remti. Gi iš tų pinigų bus medžia
ginė nauda ir parama; aprengimas 
kareivių, parupinimas gyduolių, 
užlaikymas gydytojų ir slaugotojų 
ir tt. 

Nevienai moterėlei ašaros byrė
jo, kuomet apsakė vokiečių žmog
žudy bes. Kalbėtojo žodžiai smigte 
Įsmigo į klausytojų širdis. 

Keikia paminėti, kad gerb. kalbė
tojas neištarė i}ei vieno žodelio apie 
kitą partiją arba pamėgdžiodamas 
kitas srioves. Tai viena rimtybė iš 
katalikų veikėjų bei kalbėtojų. Li-
beralai-tautinii kai to nesilaiko. 

Toliaus sekė aukų rinkimas. Au
kojo šie: 

K. Butkeviėius $25.00. 
Kun. P. Meškauskas $15.00. 
Po 10 dol.: A. Bakšys, J . Marti

šius, A. Rugienis, B. Treėiokas, Z. 
Bugentavieius, E. Grigaravieia. 

P. Valaiėiutė $6.00. 
Po 5 dol.: P. S. Mureika. J . Ber-

kelis, J . Gerdžunas, V. Dapkevi-
ėius. R, Nausėdienė, A. Augaitis, 
\ ' . Dovidaitis, K. Vaškunas, P . 
(Jerdžiunas. J . Iiebežinskas, J . 
Kupėiunas. P. Vaškunas. 

B, Andruškeviėienė $2.50/. 
i'o 2 dol.: S. Kregždė, P. Kuz-

miekas, M. Kilikevičienė, A. Nau-
žiemienė, P. Naužiemis, J . Kišonas, 
V. Pocienė, O. Čepaitienė, M. Stan
kevičius, J . Brandza, M. Bačiutė. 

Po 1 dol.: Su Lukošaitis, S. Ja-
sinskaitė. b). Baškienė, K. Kišonai-
tė, Z. Juravieiutė, A. Kupirkis, J . 
Dižgaivis, J . Valincius. E. Nausie-
dic i iė , J . U u z i k a u s k a s , J . B e r n a c -
kienė, J . KaituHs, P. Džiešulskienė, 
O. Jasinskienė, M. Lapinskas, O. 
Bitautienė, O. Valiunienė, A. Mic
kevičiūtė. 

Viso surinkta $202.50. 
Butų buvę daugiau vaisių, jeigu 

butų susirinkę daugiau žmonių. 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: 

mokestis kasdiena. 
už-

NORTH WESTERN TRUST & SAVINGS BANK 
ATIDARĖ DIDELIUOSE NAMUOSE PRIE 

1520 W. Division, kamp. Dickson 
savo užsieninį skyriti, kui»is užsiima vient tik siuntimu pinigų j kitas 
šalis kuogeriąusiomis sąlygomis ir pilniausia garantija, kun yra pa
remta ilgarnetfniu prityrimu ir žmonių užsitikėjimu, supratimu prie
dermiu, jog pinigai bus kuogreičiausiai įteikti paėmėjui. • 

Del patogumo žmonių, kurie dienomis yra užsiėmę darbu, mes 
pasiryžome ofisą laikyti atdarą panedėliais, seredomis ir pėtnyčio-
mis iki 6-tos vakare, o utarninke, ketverge ir subatoj iki 8-tos va
karo. Darome tai. idant išvengus didelį darbo susikimšimą musy 
užsieniniame skyriuje ir suteikti umu patarnavimą musy klientams. 
JŲ pačiu reikale meldžiame, idant gelbėjant sava artimiausius gim-
nes tėvynėje su panusais reikalais kreiptųsi kuogreičiausiai. 

Mu.su banko turUv? išneša iki 13,000,000.00 ir turi sąryšius su 
visais didesniais valdiškais ir užrubežiniai bankais. 

NORTH WESTERN TRUST & SAVINGS BANK 
JAN F . SMULSKI,4ne7. • JAN PREBIS, Vice-prez. 

WM. H. SCHMIDT. Vice Prez. T. M. HELINSKI, Kasierius. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

VARGONININKUI 
Gera vieta. Atsišaukite tuo-

jaus pas 
Kun. K. Vasiliauską 

12 Casimir St. Westfield Mass. 

1'aioSkau Kero l ietuviško piekoraus 
i įuiBininkun. reikia mokčti kepti mi
l i n e plikita duona ir balta ir keiksus. 
Keikia tuivti $700.00. Labai perą 
n-oga n^s apiel inkej nėra lietuviški^ 

L nykių. Atsišaukite tuojaus. 
V. Gaižauskas, 

20 1 Cardoni ATe. Detroit . Mich. 

Rei'ialingri foundres pagrelbininkai 
ir leiberiai gera užmokest is pastovus 
darbas. Atsišaukite 

American Hldu. Foundry Co^ 
l'M\K\ S. Sprindiit ld Ave. 

FtS 

BE = * = = 33 

Reikalingi grindų ir šuolių molde-
riai. Pastovus darbas, gera užmokes
tis. Atsišaukite. 

Ameriran BIdg. Foundry Co. 
2300 S. Springrteld Ave. 

PARSIDUODA 
N'amas ant pardavimo 2 pagyveni

mų ir garadžius 4 k a r a m s J r automo
bilių barne. (lai ima pirteti skyrium 
arba kartų. 

360O S. Kmorald Ave. 1 lubos. 

P A R S I D I O D A 2 augščių mūrinis 
narnas apačioj storas "ir pagyvenimas 
viršui 5 ruimai pagyvenimui rendos 
neša į menesj 33 dolierlų, parsiduo
da už $2500.00. namas randasi ant 
Bridgeport prie pat šv. Jurgio Baž
nyčios atsišaukite greitai pas 

c. p. S U R O M S K I 

Aušros Vartų šv. M. P. Parap. Svet. 
2323 West 23rd Place 

Paskutines Dienos: Lapkričio 26 ir 27 
Inžanga Del Visų Vakarų 10c 

* 

3846 S. HaLsttMl St. Chicago, III. 

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

3514 S. Emerak l Ave. 

G R O S E R N E I R Bl ' fcERNE 
Ant Pardavimo 

Pigiai 
Gera proga tam, kas moka lietuviškai 
ir lenkiškai. 

4544 So. California Ave. 

T •* 

Patarimas Dykai!! 

OR. LIEBREGHT 
Į Spec ia l i s tas ak ių , aus iu , 

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

Gatvių 
Kambarį* 210 

Valand.: 9 iki 6 Nedėl iomis 10-12 

BE= *~* B~M » 2S 
REIKALAUJA. 

R E I K A L I N G O S moteris ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
s tymo sėklų; geras uždarbis. 

Leoną rd Seed Co., 
228 W. Kinzie St., ( h i e a g o , III. 

MERGINOS 
Prie fabriko darbo; $14 J savaitę 

mokinanties . 
N u o štukių—$17 iki $20 

AMERICAN INSITLATED 
WHtK CABLE CO., 
954 W e s t 21st Street 

REIKALINGI—^vaikai lfe ir suvirs 
dirbti prie dentistų instrumentų. 

United Deutal Oo., 
4824-26 WČ. 25th St., Cicero, 111. 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
" D r a u g ą R e i k a l e " 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pi i in-Kspcl ler is ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

^ ANCHOR (Ikaras) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbnženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. x Visose aptiekose po Hoc ir 05e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
P. A D. R1CHTI-R & CO., 326-330 Broadway, New York 

V 

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAAAC. 
Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstu Nervų Ir 
abelnas spėkų nustoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, ceeigai lojas visoje Ameri 
koj ir už rubežiŲ. bet niekur negavau savo «veikatal pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumat izmo gyduolės , tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. R e u 
mat izmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelĮ Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties . Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myliotų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION J. Caltreaaa, Prof., 

1707 So. Ualstcd St.. Telephone Ganai 6417, rtilcago, IU. 

K » - » - » ^ . ^ - > ^ ^ » » . . . 
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