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METAI-V0L. III. No. 292 

Prancūzijoje 
Amerikonai valdysią 

Vokietijos sostinę 
Berlyną 

Lai gyvuoja Wilsonas! šau
kiama Berlyne 

BUVUSIS KAIZERIS BIJO
SI PASIKĖSINIMO. 

PREZIDENTAS WILSONAS 
PRANCŪZIJOJE. 

Priimtas ir pasveikintas su 
didžiausiomis ovacijomis. 

• Brest, gr. 14.—Vakar čia at
keliavo Suv. Valstijų prezi
dentas Wilsonas garlaiviu 
George Washington. Laivas 
praplaukė eilių eiles visokių 
karės laivų, kurie sveikino 
svetį anuotų Šaudymai*. Už 
mylios nuo paties uosto Geor
ge Washington inietė inkai i 
ir sustojo. 

Tada nuo pakraščio i laivų 
atplaukė prancūzų aukščiau
sieji valdininkai ir tenai pran
cūzų tautos vardu prezidentą 
"Wilsona pasveikino. 

Prezidentas su savo partija 
laivų (George AYashington ap 

BOLŠEVIKAMS GRUMOJA-
MA AMERIKONAIS. 

Geriau amerikonai, kaip bol
ševikai, sako žmonės. 

Amsterdam, gr. 14.—Eberto 
valdžia Berlyne jokiuo Tbudu 
negali apsiginti nuo savo bol
ševikų, kurie grūmoja teroriz
mu. 

Soeijalistų valdžia, kad ati
traukti žmones nuo bolševikų, 
pradeda šituos bauginti ameri
konais. 

Anų dienų vienam darbinin
ku susirinkime kalbėjo soci-
jalistas Scheidemann. Jis pa
žymėjo* kad soeijalistų valdžia 
yra prašiusi talkininkų pri
siųsti Berlynan kariuomenės, 

Daugelis detektivų parkviesta 
iš Potsdamo. 

Londonas, gr. 14.—Keliolika 
žymiausių detektivų partrauk
ta iš Potsdamo į Amerongen 
pilį, kurioj apsigyvenęs buvu-
sis vokiečių kaizeris Williel-
mas Hohenzollern. Šitie dabar 
kiekvienam žingsnyj saugoja 
buvusį kaizerį. ~ 

Buvusis kaizeris del baimės 
negalįs nei miegoti. Bijosi, 
kad jo kas neužpultų ir nenu
žudytų. Bijosi, kad kas į jį ne
pamestų bombos. Taippat bi
josi, kad jo kas kartais ne
pagrobtų ir kur nors neiš
vežtų. 

Jis visuomet su savimi ne
šiojus revolverį. 

LANE APIE FARMAS 
KAREIVIAMS. 

Tam tikslui gulima skirti mi
lijonus akrų žemės. 

s 

Washington, gr. 14.—Vidu
jinių reikalų sekretorius Lane 
savo metiniam raporte pažy
mi, kad svarbiausiuoju poka
rinės rekonstrukcijos klausi
mu yra nutręšimas šiandie ne
apdirbamų milžiniškų žemė 
plotų, jų padalinimas į farmas 
ir anų pavedimas sugryžu-
siems iš Europos kareiviams. 

Tol i aus sekretorius Lane 
rekomenduoją pagerinti moky
klų sistemų su tikslu suameri-
koninti svetur gimusius ame
rikoniškus piliečius, duoti pra
dinį mokslų visiemfr analfabe

t a m s . Bet mokyldose svar
biausia turi but mokinama vi-

ŠVEICARIJA NEĮSILEIDO šokių amatų., 
BUVUSIO KAIZERIO. j Vienoje raporto dalyje štai 

kas sakoma: 
Hague, gr. 14.— Olandijos « A r g i n e g a l i m a reikalauti 

STREIKUOJA GATVEKA-
RIŲ DARBININKAI. 

Gatvekariai eina su policijos 
apsauga. 

Kansas City, Kansas, gr. 14. 
—Čia streikuoja gatvekarių 
darbininkai. Per porų dienų 
gatvekariai nevažinėjo. Bet 
vakar kompanija paleido gat-
vėsna apie 100 gatvekarių po
licijos apsaugoje. Kiekvienam 
gatvekaryj stovi du policmo-
nu. 

Darbininkai sustreikavo rei
kalaudami didesnio užmokės-

j* v • 
CIO. 

Miesto majoras pagrūmojo 
partraukti milicijų, jei mieste 
kiltų kokie nors sumišimai, 
jei streikininkai imtų parali-
žuoti mieste komunikacijų. 

parlamente socijalistas atsto- tokios pinigų sumos, kokių 
vas Ravensteyn kalbėdamas i v y r i a usybė privalo šįmet iš-
pažymėjo, kad Vokietijos B u - | m o k e t i pensijjj formoje veter

anams karių, kurios buvo 

kur reikalinga pravesti ir pa
leido' apie 3:00 po pielų. K i t u , l a i k y t i t v a r k 3 -
laiveliu nukeliavo ant kranto, 
kur jam surengta didžiausios 
ovacijos. 
Tenai taippat būriai prancū

zų diplomati] prezidentų pas
veikino dideliam specijaliai 
pagamintam pavilijone. v 

Iš ten prezidentas nulydė
tas į specijalį traukinį, kuriuo 
vakare iškeliavo Paryžiun, 
burių augštųjų valdininkų ly
dimas. 

Bresto uostas pilnas preky
binių laivų. Čia yra daugelis 
ir amerikoniškų laivų. Šitie 
čia atgabeno prekių ir maisto. 
Dar ne visi iškrauti. Gryžda-
mi ifamo jie paims su savimi 
amerikoniškų kareivių. 

Be kitų čia prezidentų VFil-
sonų sutiko: S. Valstijų am
basadorius Prancūzijoje Shar-
pe, pulkininkas House, gen. 
Persi)ing, gen. Bliss, admiro
las Benson ir kiti žymus ame
rikonai. 

Ir Scheidemann pasakė, kad 
neužilgo Berlvnan atkėliau-
sianti amerikoniška kariuome
nė. 

J is sakė: 
44 Valdžia nusprendė neatsi

žvelgiant į pasekmes kuovei-
kiaus pravesti ir palaikyti Pašalintas i* Olandijos. 

vusis kaizeris buvęs norėjęs 
pabėgti j Šveicarijų. Bet pas
taroji atsisakė jį Įsileisti. Tad 

"kaizeris rado prieglaudų Olan
dijoje. 

Toliaus jis pažymėjo, kad 
buvusis Vokietijos imperato
rius neturi but išduotas tal
kininkams. Bet turi but su-
grųžintas Vokietijon. Tenai te
gu jį teisia liaudies teismas. 

Olandijos darbininkai, sakė 
socijalistas, yra priešingi, kad 
šalis del buvusio kaizerio tu
rėtų kokius nors nesmagumus 
arba ir karę su talkininkais. 

Olandų soeijalistų laikraš
čiai reikalauja, ' kad buvusis 
kaizeris kuoveikiaus butų 

* » tvarkų Berlyne 
44 Jei spartakų grupė (bol 

ševikai) ir tolesniai nepaliaus 
suokalbiavus ir veikus prieš 

i 

valdžių, sostinę tvarkys ame
rikoniški kareiviai". 

44 Mes trumpu laiku čia su
lauksime .amerikonų. Ir Die 
vas žino, kaip ilgai jie čia ap
sibus. Tai vra tas, ko Berlvno 
gyventojai reikalauja". 

44 Lai gyvuoja "NVilsonas!"** 
ėmė šaukti minia". Geriau a-
merikonai, kaip bolševikai 

AMERIKONIŠKA KARIUO 
MENĖ TIES UPE RHINE. 

: >> 

NIEKUS KALBA SCHEI
DEMANN. 

Nori prisidengti amerikonais. 

PASKYRĖ REVOLIUCIJOS 
PAMINĖJIMO ŠVENTĘ. 

Amsterdam, gr. 14.—Eberto 
valdžia paskelbė, kad ateinan
čio sausio 1 d. Berlyno socix 
jalistai iškilmingai paminėsiu 
revoliucijos šventę, praneša 
Zeitung am Mittag. 

Tų dienų įvyksių susirinki
mai su prakalbomis, koncer
tai, parodavimai gatvėmis ir 
kitokie pasilinksminimo va-
;arai. -

Pasidžiaugs socijalistai lai-
mėjęt revoliucijų. Bet nesu
prantama, ka jie ten gera lai
mėjo ir kuo turi džiaugties. 

Washington, gr. 14. — Čia 
nieko nežinoma ir pirmu kar
tu girdimu, kad amerikoniška 
kariuomenė turėtų keliauti 
Berlynan policijos rolėje. 

Matyt, socijalistas Scheide
mann mėgina nugųzdinti tuo-
mi Berlyno gyventojus ir pa
čius bolševikus. 

Tokio sumanymo nebuvo ir 
nėra. 

— Paryžius, gr. 14.—Pran
cūzas bankininkas M. Victoire 
mėgino pabėgti į Argentinų, 
praleidęs bankos pinigus. Su
imtas. Pas jį atrasta 15,000 
franku. 

Washington, gr. 14.— Gen. 
Pershing raportuoja, kad a-
merikoniška kariuomenė, kuri 
maršuoja Vokietijon, sustojo 
Rhine paupyj. 

BUVUSIOJI KAIZERIENĖ 
SERGA. 

Amsterdam, gr. 14.—Išnau-
jo susirgo širdies liga buvu
sioji kaizerienė. Pakviesta iš 
Berlyno specijalistas gydyto
jas. 

pirm dvidešimts penkerių ar
ba penkiasde&mts metų f Ar
gi žmonės, kurie be jokių svy
ravimų sudėjo 500 milijonus 
dol. kareivių gyveninio paį
vairinimui, ims ir svyruos 
perkant valdiškus bondsus, už 
kurių surinktus pinigus vy
riausybė galėti} * įgyti plotus 
žemės ir užtikrinti ateitį ka 
reiviams, jiems darbų ir lai
mę? 

44Nieko geresnio negali but 
tautai, kaip pastatyti didelę 
armijų žemdirbių, nieko negali 
but geresnio, kaip didelių že
mės plotų pakeitimas farmo-

— 

ORU BUS VEŽIOJAMI 
LAIŠKAI TARPE CHI-

CAGOS IR NEW 
, YORKO. 

Siuvėjas-respublikos pre 
zidentas 

Ką sako vokiete apie Vokietijos ateitį 
X BRUNSWICK'AS RAUDO 

NŲJŲ RANKOSE. 

New York, gr. 14. — Oru 
laiškų vežiojimo direktorius, 
leitenantas Edgeston, paskel
bė, kad laiškus vežioti laksty-
tuvai jau esą paruošti ir atei
nantį trečiadienį .pra*. i;,s >*> 
guleris laiškų vežiojimas tarp 
New Yorko ir Chieagos. Laiš
kai bus vežiojami tik pirmo
sios klesos ir registruoti. 

ATNAUJINS PREKYBĄ SU 
SUOMIJA IR ŠIAURINE 

RUSIJA. 

mis >> 

Sulig sekretoriaus Lane ap
skaitymo, Suv. Valstijos turi 
200 milijonų akrų žemės, ku
rių galima pakeisti farmomis. 

Jis sako, kad viena trečda
lis amerikoniškų kareivių 
Prancūzijoje yra užaugę ant 
farmų ir pareina nuo farmų. 
Tad* tie kareiviai sngryžę, be 
abejonės, norėtų gauti lauko 
darbus. 

Washington, gr. 14.— Yra 
sumanymas, kad Suv. Valsti
jos atnaujintų prekybų su Suo
mija ir šiaurine Rusija. 

PATARIA UŽIMTI RUSIJOS 
MIESTUS. 

PRANCŪZAI ODESSOJ. 

Paryžius, gr. 14.—Prancūzų 
jurininkai inėjo Odesson, Ru
sijos miestan ties Juodomis 
jūrėmis. 

Londonas, gr. 14.—Anglijos 
real-admirolas Kemp, kurs 
veikia šiauriniuose Rusijos 
vandenyse, pataria per laik
raštį Temps, kad talkininkų 
armijos užimtų visus svarbes
niuosius Rusijos miestus, kaip 
tai, Petrogradu, Kronštadtą, 
Maskvų ir kitus, ir pravestų 
tvarkų. 

Paryžius, gr. 12. — Pran
cūzijos užsienių reikalų minis-
teris paskelbė, jog Prancūzi
ja su Britanija padarusios su
tartį visoms pamuštoms Tur
kijos teritojoms duoti pilnų 
laisve ir savvvaldų. 

Pradedamas rekonstrukcijos darbas išnaikintoje Prancūzijoje. Taisomi keliai, lyginami 
laukai, kuriuos išardė karės vėsula. 

Londonas, gr. 13. — Kuo
met Vokietijoje pakilo revo
liucija, pirmiausia Brunswic-
ko kunigaikštija (Vokietijos 
valstija) pasiskelbė respubli
ka. Valstijos valdovas buvo 
priverstas abdikuoti ir išsi
kraustyti kur kitur. 

Daily Chronicle korespon
dentas iš Amsterdamo prane
ša, kad dabar Brunswicko ku
nigaikštijų valdo vienas siu
vėjas socijalistas, kažkoks 
Merries. Tai esųs kuprotas 
mažas žmogelis, vos tik 4 pė
dų augštas. Gi mokslo mini-
steriu yra kažkokia moteris 
skalbėja. Visa valstija yra 
raudonųjų rankose. 

Kupris Brunswicko prezi
dentas Merries imas per me
tus $17,500 algos, kuri jam iš
mokama kasdien. Soeijalistų 
pačios gyvena kunigaikščio 
rūmuose. 

Soeijalistų raudonoji gvar
dija organizuoja plėšikų gau
jas ir dažnai pasileidžia plėšti 
aplinkinius valstijos miestus. 

S. V. PRALENKS BRI 
TANIJĄ. 

Washington, gr. 13. — Vy
riausybės atstovai darbuojasi 
kongrese, kad šitas pravestų 
visus pienus, kokius vyriausy
bė yra padariusi karės laivy
no padidinimo reikale. Dar
buojamasi, kad kongresas už
girių pilnas išlaidas, kokios 
skiriamos šalies laivyno pa-
dinimui. 

Tuomet, jie sako, nereikės 
ilgai laukti, kuomet mūsų ša
lies karės laivynas pralenks 
Angliju ir užims pirmųjų vie
tų visarn pasaulyj. 

Sulig pagamintų pienų, tas 
turės įvykti ne vėliau, kaip 
1925 metais. 

KONGRESAS PERTRAU 
KIA SESIJĄ. 

Washington, gr. 13. — Per 
ateinančias Kalėdų šventes 
kongresas pertrauks sesijų tik 
trims dienoms. Yra daugelis 
darbų. 

RIAUŠĖS BOHEMIJOJE. 

Amsterdam, gr. 13. — Bo
hemijos (Čekijos) mieste Aus-
sjg anų dienų buvo pakilusios 
riaušės. 

Prieš riaušininkus panaudo
ta kulkasvaidžiai. 3 žmonės 
užmušti ir kelios dešimtys su
žeista. 

KARDINOLAS GIBBONS 
APDOVANOTAS KRY

ŽIUMI. 

Rymas, gr. 13. — Italijos 
karalius Amerikos kardinolų 
Gibbonsą apdovanojo ordenu-
kryžium. 

VOKIETIJOS MOTERYS 
DARBUOJASI. 

Londonas, gr. 13. — Daily 
Express. korespondentas iš 
Berlyno praneša, kad pusė 
Vokietijos moterių stovėjo už 
karę. Bet ateityje, sako, jos 
jau nekuomet neįeisiančios sa
vo sūnų ir vyrų eiti karėn. 

Taip tvirtina Vokietijos 
moterių žymi veikėja Frau 
Minna Cauer. 

J inai sako, kad sekančiuose 
rinkimuose dalyvaus apie,' 15 
milijonų moterių. Jos bal
suos jir jų didžiuma, kiek ži- „ 
noma? parems dabartinę val
džių. 

Visos motervs balsuos už 
respublikų. Galima tikėties, 
kad ateityje Vokietijų valdys 
motervs. 

Minna Cauer tarp kitko pa
sakius: 

44 Vokietija sugriauta. Mums 
užims dešimtį metų atgaivin
ti Vokietijų. Ir tuomet mes 
busime tik maža tautelė. Ne
kuomet nmsų šalis nebus ga-
insra . 

UŽMOKĖS UŽ KIEKVIENO 
KAREIVIO NUVEŽIMĄ $50. 

Washington, gr. 13. — Ka
rės metu Suv. Valstijoms ga
benti kariuomenę į Prancuzi-
jų žymiai pagelbėjo Britanija 
su savo laiVais. Britanija di
desnę dalį, ty. suvirs milijono 
kareivių buvo nuvežusi Pran-
euzijon. 

Dabar Britanija reikalauja 
nuo Suv. Valstijų atlyginimo 
už kareivių vežimų. Suv. Val
stijos sutiko už kiekvienų ka
reivį Britanijai užmokėti 50 
dolierių. 

Britanija buvo norėjusi 
daugiau, bet su tuo nesutikta. 

PAKILO 19,700 PĖDŲ 
AUGŠTYN. 

Santiago, Chile, gr. 13. — 
Chilę armijos lakūnas leite
nantas Godoy Bristol laksty-
tuvu perskrido per didžiulius 
Anden kalnus. Turėjo pakil
ti 19,700 pėdų augštumon. 
VISI ia—36METŲ QUES-

TIONNAIRE'AI TURI 
BUT SUTVARKYTI. 

Washington, gr. 13. — Re-
krutavimo viršininkas, gen. 
Croyder, visiems lokaliams 
boardams įsakė Jigix gruodžio 
21 dienos sutvarkyti visus 18 
—36 metų amžiaus vyrų ques-
tionnaire'us. Po tos dienos iš-
pildyti tie sąsiuviniai nebus 
priimti. 

Kas iš to amžiaus registran-
tų savo boardams nepristatys 
ąuestionnaire'ų, visi tie bus 
patraukti teisman. 

— "VCashington, gr. 12. — 
Ant S. V. admirolinio laivo 
Brooklyn ištiko ekspliozija. G 
vyrai žuvo ir 30 sužeista. 
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Vokietijos Socija-
listai. 

s 
Berlyne 

socijalistų 
priešakyj 

———— 
gyvuoja vokiečių 

valdžia, kurios 
stovi socijalistas 

kanclieris Ebert. Prieš šitą 
Eberto valdžia tenai dabar 
pakilę vokiečių bolševikai, va
dovaujami žinomo Liebknech-
to. Seka initynės už šalies 
valdymą. 

I tas socijalistų imtynes 
vokiečių liaudis per pirštus 
žiuri: Nei vienai, nei kitai 
socijalistų frakcijai nesimp?.-
tizuoja. Liaudis turi pamoki
nimų iš socijalistų veikimo 
Rusijoje. Bijosi, kad vokiečių 
socijalistai nepravestų Vokie
tijoj tokio pat " ro jaus" , koks 
šiandie pravestas Rusijoje. 

Eberto valdžia tą nujaučia. 
Ir todėl šiandie nežino, už kat
ro galo imties, kad išgelbėti 
socijalistų valdžios pasilaiky-

! iua. 
4. 

Aną dieną iŠ karės lauko 
Berlynan sugryžo Prūsijos 
gvardija. Ebert iškilmingai 
ją sutiko ir pasveikino. Ra
gina kareivius ir oficierius 
darbnotiės šalies naudai, pa
remti dabartine valdžia. Ebert 
pasakė., ilgą kalbą. Išgyrė 

. gvardiją. Sakė* kad vokiečių 
Ž m o n i ų T a m S U m a S . j kareiviai neįveikiami. Tik 

prieš skaitlingesnį priešininką 
turėjo nusilenkti. Cbicagoje gyvena bevaikė 

pora—John ir Joanna Vosa. 
Abudu per praeitus 5 metus 
sunkiai dirbo, centą prie cento 
krovė ir susirinko $6,5{X). Pi-

Bei tas pats Ebert, kalbė
damas apie Vokietijos ateitį, 
apie busimą šalies valdymo 
formą, nei puse žodžio nepri-

nigus, laikė bankoje. Turėjo j s i m i n ė k a r e i v i a m s a p j e s a v o 

rtusisamdžiusiu kelis kaniba- s o e į j a i į z m a , fcurį jįg taip aug-
r i u s - j štai . stato. 

Pirm poros savaičių pas j Ebert žino, kad šiandie 
juos užėjo kažkoks Mike socijalizmas tiek reiškia, kiek 
Peronič. Paprašė vieno kam- anarchija, (ii šitos kas gali 
bario pagyvenimui. Parsamdė. norėti ir ją remti. Tad ver-
Kadangi Peronič pasirodė j f.Jau l i ei neprisiminti socija-
mandagus ir švelnus apsieji-hįznio, kurs baigia savo skur-
me, Vosa ir Vosienė su juo | džius dienas, 
veikiai susibieiuoliavo. Pasi-j Vokietijos socijalistų galva 
pasakojo "burdingieriui, k a i p j v i s a i p l n a u e bruoja , kad išsi-

norėtųsi ia}kv tį dabartinėje pozicijo-
P r a"įje. Bet vargiai kas gera išeis 

! iš to. Nes ir talkininkai ne-
Andai vieną vakarą "bur- . pripažįsta dabartinės Eberto 

dingienus*' paroda jiedviem valdžios. Tas greičiausia tą 
mašinėlę. Pasakė, kad su j a | valdžią ir pasmaugs 
galima pasidirbdinti pinigų, 

jieuu turtingi, kaip 
jiedviem dar daugi aus 
turtėti. 

kiek 4tik pageidaujama. Kad 
juodu geriau intikinti, "bur-
duigierius'* indėjo maŠinėlėn 
poperinį dolierį ir, praėjus per
l a i valandų, iš mašinėlės iš
traukė dešimts dolierių "bu-
maską . 

Vosai labai ėmė indo mauti 
tąja mašinėle. "Burdingie-
r i u s " veikiai tą pastebėjo. Ir 
pasiūlė jiedviem mašinėlę 
pirkti už $6,500. J is pasako, 
kad jiedu į mašinėlę indėsią 
$50 ir už poros valandų ar-
gausią visus savo pinigus, (ii 
paskui pasigaminsią pinigu 
tiek, kiek tik norėsią. 

Vosai sutiko. Išėmė iš ban-
kos visus pinigus ir užmo
kėjo " "burdingieriui" už ma
šinėlę, pasilikdami tik $50, ku
riuos tuojaus indėjo mašine-
lėn. "*Burdingierius''-apgavi
kas t,uo tarpu išėjo neva ko 
kiais tai reikalais ir daugiau 
jiesugryžo. 

Praėjus išskir tam laikui 
Vosai atidarė mašinėlę, ka» 
išimti savo $6,500. Bet atra
do tik indėtus tuos $50 ir po
pe rgalius. 

Žmonių tamsumas 
ribų. Dažnai pasitaiko- pana
šių apgavysčių. Apie tai ir 
laikraščiuose visuomet rašo
ma. Kas skaito laikraščius, tas 
nesiduos apgauti. 

•A. 

neturi 

Tikras vargas tad -tiems, 
katrie neskaito laikraščių. Nes 
tokie visuomet gali kristi au
komis apsukrių apgavikų. 

$1,800 Metams. 

Gyvulių skerdyklų kompa
niją, Cbicagoje, darbininkai 
reikalauja didesnės užmokes-
ties už darbą. Pabrango pra
gyvenimas, darbininkams su 
skaitlingomis šeimynomis ne
užtenka dabartinių, uždarbių. 

Tą klausima dabar riša tei-
> . j 

sėjas Alscbuler, arbitrai, 
kurs ir praeitais laikais dar
bininkams buvo padidinęs už-
mokesnį susiaurindamas die
nos darbą ligi aštuonių va
landų. 

Užvakar už darbininkus liu
dijo prof. Meeker, buvęs eko
nomijos profesorius Prince-* 
tono universitete. J is teisėjui 
Alscbuler pasakė, kad šehny-
na,susidedanti iš vyro, žmonos 
ir trijų vaikų, per metus pri
valo turėti $1,800, jei nori 
kiek žmoniškiau pragyventi. 

Teisėjas Alschuler paklausė 
profesoriaus, ką jis turįs pa
sakyti apie tokią šeimyną, 
kurios galva per metus gauna 
tik $800 uždarbio. 

Prof. Meeker atsakė, kad 
tokia šeimyna yra paskendusi 
skolose. Tokių šeimynų gy
vavimas priguli nuo labdarių 
organizacijų, kol vaikai pa
auga. Paaugę vaikai eina į 
darbus, tuomet tėvų prigul-
mybė priguli nuo vaikų uždar
bio, v 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 

Uždarbio Pakilimas. 
Slinkiais brangenybės lai-i jam padaugino pelną 12 

kais uždarbio pakilimas išrodo' dieną. 
150 i 

žmogui didelė laimė, nes su
syk* aprūpina keletą užsiliku
sių svarbių reikalų. Bet uždar
biui pakilus, kyla išlaidos, nes 
pabrangsta vis. i perkamieji 
daigtai. Brangindamas juos 
pirklys teisinasi, kad turi 
brangiau mokėti už geležinkelį 
ir didesnę algą duoti savo dar
bininkams. 

Gana daug pavyzdžių gali
ma butų paminėti iš labai 
naujos praeities. Štai Suv. 
Valstijose 1918 m. tapo pa
keltos algos geležinkelių darbi
ninkams. Neužilgio pabrango 
važinėjimas geležinkeliais. Po 
to pabrango beveik visi valgo
mieji daiktai. i 

Tas pabrangimas visoko 
padaro, kad pinigai giliene ir 
platesne vaga bėga per žmo
nes. Daariau gauname, dau
giau išleidžiame. Bankai yra 
lyg kaušai semiantieji iš pini
gų upės savo paskirtą nuo
šimtį. Kuomet daugiau pinigų 
bėga pM- žmones, tuomet ban 
kams dshigiau darėsi pe!no. 
Kapitalizmas labiausiai auga 
bankais. 

Bet jis auga ir pirkliais. 
Imkime pavyzdį. 

Vinį padaro žmogus iš gele
žies. Sakykime, kad pusė cen
to buvo verta geležis, kita pu
sė cento atsėjo darbininkui už 
jos padarymą. Vinis buvo ver
ta cento. Ją pirkdamas žmo
gus mokėdavo du centu deito, 
kad buvo dirbtuvės sutartis su 
pirkliu, leisti pirkliui išdirbi
nį už pusę kainos. Tai-gi dirb
tuvė, atiduodama pirkliui vinį 
už centą, skelbdavo, jog ta vi
nis* yra tfviejų centų vertės. 
Pirklys ir imdavo du centu.. 

Dabar, sakykime, vinių dar
bininkai laimėjo dvilinką už
darbį. Dirbtuvė jau nebeduoda 
vinies pirkliui už eentą,tik ima 
pusantro. Bet sutartis su pirk 
liu, kol jis gautų dusyk tiek 
negu užmokėjęs, lieka ta pati, 
todėl žmonės pirkdami vinį tu
ri užmokėti už ją 3 centus, t. 
y. vieną centą brangiau negu 
pirma. Iš to cento pusė tenka 
darbininkui, kuris streiko me
tu badą kentė ir kita pusė 
cento pirkliui, kuris nusiduo
da neprijauvifes streikinin-
kams. 

Dabar imkime kitą pavyzdį. 
Tepėjai darbininkai imdavo 
50c. už valandą darbo. Kon-
traktorius, už, ką samdo ir pri 
žiuri darbininkus, už ką su
randa sau ir jiems pelno prie 
kiekvieno jų uždirbto dolierio, 
skaitydavo pusę dolierio sau. 
Tai-gi žmogelis, pasistatęs me 
dinį namuką, kurį su dvide
šimčia valandų vienas darbi
ninkas nutepė, turi už tą nu-
tepimą kontraktoriui užmokė
ti 15 dolierių. Darbininkui iš 
to ten 10 dolierių, o kontrak
toriui 5. 

- , 

Štai tepėjai sustreikavo ir 
padaugino sau užmokestį per 
pusę. Už tokio paties name
lio tepimą darbininkas gauna 
15 dolierių, vietoje dešimties, 
bet savininkas žmogelis jau už
moka 22 (Jolierių ir pusę, ty. 
15 darbininkui ir 7.50 kon-
traktorihi. Koutraktorius tik 
nusiduoda, kad streikas jam 
nepatiko. J is turėjo dešimtį 
darbininkų, kurią per dieną \ 
dirbdavo 50 dolierių, už.ką 
kontrakto rius paimdavo 75 
dol., turėdamas pelno prieš 
streiką 25 dol. dienai. Po 
streikui darbininkai įdirba 75 
dol., kontraktorius ima 112. 
50. Jam lieka pelno ^7.50. To
kiu būdu darbininkų streikas 

Kaip kontraktoriai, taip 
daro visos dirbtuvės. Parduo
damos išdirbinius atsiima ir 
tą, ką darbininkams išmokėjo 
ir dar kitą pusę tiek sau. 
Dirbtuvė, kuri išmoka darbi
ninkams 100 dolierių į dieną, 
Už tą patį jų darbą, parduo
dama jų išdirbinius , pasiima 
maždaug, 150 dolierių, turėda
ma gryno pelno 50 dolierių. 
Prireikus algas pakelti darbi
ninkams ji jiems išmoka, sa
kysime, 200 dolierių, tada pati 
suima už išdirbinius $300.00 
ir iš darbininkų algos pakė
limo dirbtuvės grynas pelnas 
tampa dvigubas, t. y. 100 
dolierių, vietoje 50, buvusių 
pirmiau. 

Iš to matome, kad darbi
ninkų algos pakėlimas išeina 
ant naudos dirbtuvėms, pirk
liams ir bankams. Tomis prie
monėmis kapitalizmas labiau
siai tunka. ' , 
. Uždarbių didinimas strei

kais, arba derybomis, arba 
kitomis priemonėmis yra ge
ras tam sykiui ir tam laikui, 
nes prašalina vietinius ir lai
kinius vargus kelioms die-
noms.Kapitalizmas nesilpnėja, 
bet dar didėja iš uždarbių pa
kilimo. 

• 

Kapitalizmas bijosi tik vie
no priešo, būtent idealizmo 
branginančio pirm visko dva
sios dalykus ir norinčio, kad 
pasaulio turtas ir jiegos tar
nautų dorai. Idealizmas ir ka
pitalizmas yra du tikri prie
šai: ką vienas niekina, tą ki
tas brangina. Juodu bando 
pakirsti vienas Ifitam šaknis. 
Kapitalistai nesigaili daug pi
nigų materija lifcmui platinti, 
nes jie bijosi, kad idealizmui 
apėmus viso pasaulio mintis 
ir valias, kapitalizmui pasi
darytų angšta. 

Didžiausia idealizmo- skel
bėja, ir vykintoja yra katalikų 
Bažnyčia, dėlto kapitalizmas 
jos nekenčia labiau negu soci-
jalizmo. Norint kapitalizmą 
susilpnyti, "reikia stiprinti 
idealizmą. 

Bet idealizmas negreit taip 
sustiprės, kad galėtų suvaržy
ti kapitalizmą. O jau šiandien 
reikia, kad gyvenimo pabran
gimas neįvargintų darbinin
kų. Todėl šiandien jau reikėtų 
padaryti, kad nors geležinke
liai taptų viešpatijos nuosavy
be, idant maistas, vežamas 
iš laukų į miestus, nebrangtų 
del geležinkelių brangumo. 

Neprošalį taip-gi butų pri
vatinius asmenis atstatyti nuo 
pirkliavimo valgomaisiais 
daigtais, idant maisto kainų 
nekeltų. Maisto suvežimas ir 
išdalinimas žmonėms turėtų 
būti tarp viešpatijos prieder
mių, kaip dabar yra krasos 
ženklelių pardavinėjimas ir 
laiškų išvažiojimas. 

Apie tuos daigtus reikėtų 
dar ir plačiau pakalbėti. 

Kun. Pr. Bucys. 

LINKSMA ŽINIA, 
Kiekviena sekančioji diena 

atneša ką ' nors tbkio naujo, 
kas dar daugiau sustiprina 
lietuvių viltį Lietuvai laisvę 
užtikrinti, kas nušviečia di
desnius plotus, kur pamatom 
naujus ir' stiprius Lietuvos 
prietelius. 

Pastaromis dienomis Tary
bų Pild. Kom. atstovai Was-
bingtone atsilankė senatan, 
kad dar kartą pakalbinus į 
Amerikos įstatimdarių laisvę 
mylinčias širdis, kad pakarto
tinai priminus jiems Lietu
vos kančias iš priežasties Eu
ropos karės ir kad geriau nu
švietus reikalą, sugrąžinti 

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI. 

1. Ar teisingai yra išversta 
ta Biblija, kurią pardavinėja 
Sv. Basto trimitoriai? J i yra 
išleista Britiškosios bei Sveti
mų Žemių draugystės Berlyne 
1910, dešimtą kartą atspaus
ta. 

2. Jei šita yra neteisinga, 
tai meldžiami pasakykite kur 
galima gauti teisingą lietuvių 
kalboje? Jei negalima gauti 
lietuviškos, tai kokia kalba 
galima gauti teisingą? 

Atsakymas. 
1. Britiškoji ir Svetimų 

Lietuvai jai prigulinčias tei- Žemių Draugija platina pro 
ses, pilnai naudoties laisve ir 
nepriklausomybe. 

Apart kitų senatorių, mūsų 
atstovai pasimatė ir su pa
garsėjusiu Masšachusetts val
stijos senatorių Lodge, kuris 
jau keletą kartų yra prielan
kiai išsireiškęs apie lietuvius 
ir Lietuvą. Mūsų atstovai į-
teikė jam Pild. Kom. parū
pintą ilgoką memorandumą, 
kuriame visapusiškai išdėstyta 
Lietuvos reikalai. 

Senatorius Lodge inešė se
natan, kad tas memorandu
mas butų atspauzdintas 
" Congresional R e e o r d V . 
Kalbėdamas senate, jisai šiaip 
maždaug pasakė: "Šta i čia 
asai turiu priparodymą Lietu
vai neprigulmybės reikalin
gumą. Asai esmi tikras, kad 
kiekvienas, kurie peržiūrėję 
faktus- jaučią giliausią Lietu
vai simpatiją. 

Asai tikiuos, kad taikos iš
lygose Lietuvai laisvė bus si:-

testantiškus Šv. Rašto verti
mus. Lietuvių kalboje jį pla
tina liuterių dvasiški jos atlik 

buvo gana daug. ir vadinosi 
hiereus. 

2. Teisingą katalikišką 6v. 
Rašto vertimą lietuvių kalbo
je galima gauti Kaune Šv. 
Kazimiero draugijoje. Tik 
dabar gana sunku Kauną pa
siekti ' dėlto, kad Amerikos 
krasa kol kas nevaikščioja į 
Lietuvą. 

Anglų kalboje geras yra 
vertimas Tbe Holy Bible 
translated from the latin Vul-
gjate. Geriausia pirkti, pas 
Beriziger Brothers, 214 Wes"t 
Monroe st., Chicago, 111. Taip
gi New Yorke ir kituose mie
stuose. Ten pat galima gau
ti Šv. Rašto ir kitomis naujo
mis kalbomis: vokiškai, len
kiškai, prancūziškai. Tik ru
sų kalboje iki šiol nėra teisin
gai katalikų išversto Šv. Raš
to. Bet Petrogradinis Svia-

I 

• 

• 

tąjį vertimą. Tas vertimas y- t™° Sinodo leidimas be pa
ra neteisingas keletoje svar- ^abų yra sąžiningai atliktas 
bių vietų. Paminėsime viena, he perkreipimų, tai-gi juomi 

Šv. Jokūbo laiške kalbama,, naudojasi ir katalikai rusai, 
kad ligonis šauktųsi kunigų' nemokantieji kitų kalbų. 
Paskutiniam Patepimui. Pro
testantai tą vietą'išvertė, kad 
šauktųsi "senesniųjų". Mat 
grekų kalboje presbyteros, tu
ri dvi veiksmi ir kunigo ir se-
nesniojo. Šv. Jokūbas krikš
čionių kunigus vadino presby
teros, nes nenorėjo vadinti 
hiereus dėlto, kad nenorėjo jų 
statyti vienoje eilėje su stab
meldžių žyniais, kurių tuomet 

teikta ir nepriklausomoji 
valdžia bus pripažinta. Asai 
trokštu senatui perstatyti tf 
j u reikalą ir prašau šį raštą, 
kaipo visuomenišką dokumen
tą, atspauzdinti ir užrubežinių 
dalykų komisijos domą at
kreipti". 

Nesant priešingų 
nių, Amerikos vice-preziden-
tas, senato pirmsėdis patvir
tino, kad tas bus padaryta, 

L 

Tai-gi reiškia, kad tą me
morandumą, kurio mes septy
nis tūkstančius kopijų spauz-1 mlruiio 
diname, Amerikos valdžia at-
s'pauzdins kelias dešimtys tūk
stančių, kaipo priedą prie 
4'Congresional Record" ir 
išsiuntinės į visas . svarbiau
sias vietas. 

-

TI'KEJO N I O M I R I L I . 
Mr. W. Davis, 143% E. Church 

St., Loekhavvaven, Pa-,i sirgo labai 
sunkiai nuo nuomirulio per ilgus me
tus ir nei jokis vaistas jam nepagel
bėjo. Vienas iš jo draugu jam pa
tarė vartoti Keonigs Nervine ir vie
nas butelis juin daug pagelbėjo. Dau-

UUOlllO- guma žmonių klausia dabar kodėl aš 
taip gerai išrodau, aš jiems visiems 
sakau, kad Pastor Koenigs Nervine 
tą padare. 

Mr. Joe. Stolz iš Kingfiesher, Okla. 
yra labai užganėdintas su Pastor 
Koegnigs Nervine, kuris taip pat tu
rėjo nuomiimJj kas 2 mėnesiai, o po 
vartojimui Nervine jau dabar 16 mė
nuo ir nei viena karta" neatsikortojo. 

VV. C. Bells of Beasley, Tex. , sako, 
kad jo sunūs tapo išgydytas nuo nuo-

ir jau dabar 2 metai ir nei 
vienn kartą neatsikartoja. Pataria 
visiems vartoti Pastor Koenigs Ner
vine 

Labai puiki knyga apie Ner 
rų l i g a s ir sampelinis bu
teliukas siunčiamas kiek

vienam. Neturtingi ligoniai taip pat 
gauna vaistus dykai Sutaisyti per Re* 
Father Koenig, Fort Wayne. Ind nu-
1*7* m ir dabar pe* 
KOENIG MED. CO., Chicago, 111. 

I 
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OTKAI 

62 W. Lake St., arti Dearborn f r ' • T*' " - " • *"«•»•«- »"*tM u i i i i r t - u r m i n i 
. įn iOrmaCIJOS . b i u r a s , parduoda ApUekose $1 bonka 6 už $5 
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laip šeimynoje, kaip ir kokioj nors gau-

KATALIKAMS ŽINIOS. 
Pereitą mėnesį Benediktas 

XV užstojo ant 65 metų. Jis 
yra gimęs 21 lapkričio, 1854m., 
Italijoje, Genuos vyskupijoje, 
miestelyje Pogil. Kolumbas 
taip-gi buvo italas iš Genuos. 

Konkardijos vyskupas Cun-
nirigham Kansaso valstijoje 
našlaičių prieglaudai Abilene, 
Kans. dovanojo 20 akrų že
mės ir įvairių pagerinimų į-
taisė. r 

-

fl 

siaubioje turtais šalyje yra taupumas. 

Kad šalyj turėtų viešpatauti gerbavis, būtinai yra reikalingas 
taupumas. Tai neužginamas faktas. 

Kas palyti šalį, tas palyti ir šeimyną. Kuodaugiau šeimyna tu
ri taupumo; tuo ji yra laimingesnė, nes šeimynos nariai žino 
tai, kad jei pasitaikytų kokia nors nelaimė, ligos arba bedar
bė, galės pragyventi su savo sutaupytais pinigais. 

Kiekvienas tėvas, kurs rūpinasi savo šeimynos gerbūviu, ne 
tik patsai privalo taupyti, bet turi žiūrėti, kad ir vaikai taip-
pat taupytų. 

Tik per taupumą, eina kelias i gerbūvį. 

Padėkite savo taupiamus pinigus bankon. kuri jums duoda pil
ną, apdraudos gvarantiįą. 

v 

— — 

MOKAME TRIS DOLERIUS NUO 
ŠIMTO UŽ PADĖTUS PINIGUS. 
Musu turtas siekia virs 9 milijonus doleriu 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, Kampas 47-tos Galvės 
• i •••"'. 

Didžiausia Vaistijine Banką už Vidurmiesčio 

• i •• ŠE 

v. 

: 
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Fondo Reikalais. 
(Pabaiga iš praeito num.) . 

CAMBRIDGE IR 
BOSTON (MASS.). 

Tuodu miestu j au po 3,500 
.clol. skaito. Cambridgieeiai 
į Centrą, juos jau pasiuntė. 
Tadas Norbutas užsi tarnavo lėtų surinktus pinigus 

VISIEMS ŽINOTINA. 

garsinsime 

to, kad jo va rdas bus istori
jos lapuose paminėtas. Toks 
pat darbininkas, kaip i r visi 
Lietuviai, davė 500 dol. 

NEW BRITAIN, CONN. 
prisiuntė per kun. Girkį 2,-
575.80 ir dar žada ir toliau 
savo darbą varv t i . J iems ru-
pi, jei ne " s u b y t y t i ' ' , tai 
nors prisivyti Xe\v Haveiui. 

SHENANDOAH: PA. 

Nuo šio laiko 
tik tų kolonijų aukas, ku
rios pinigus j au prisius į T. 
P . Centrą. Kolonijos priva-

tuo-

t A . 

Dominikas Varneckis 

Girdėjome, kad Shenando
ah, Pa. " s u r p r a i z a / ' padarė , 
surinkdami per prakalbą 
3,057 dol. Pr idėjus kun. Pau-
tieniaus tūkstantine, pasida
ro :2,057 dol. 

Kun. J . St r imas iš Pitrs-
burglio jau atsiuntė 1,100 
dol. ir dar sakė, kad pas jį 
Liherfy Bondsų likę už 550 
doler į i . 

\Vilkes Barre , Pa. su tūk
stantine Lietuvos laisvę pa
sveikimo. 

T^ (riradvillės, Pa. J . Rai-
» 

bikis prisiuntė 550 dol., pa
žymėdamas, kad tai ne pas
kutinė dovana Lietuvos rei
kalams. 

Montello, Ma^s. daro pra
džią. M. Abraėinskas pri
siimto 250 dol. 

Rockford, 111. Bent pasi-
šnt*kėjimn>2. l ^ a p f e r i e i o 3 0 <2. 

vakare viena šeimyna i r ke
letas pašaliečių besėdėdami 
prie stalo, prašnekę apie Lie
tuvą. Vienas užsiminęs, kad 
iš kalbu nieko naudos nėra, 
bet reikia darbo ir aukų. J i -
sai pataręs š luo t i Lietuvai 
dovaną per Tautos Fondą. 

vTuoj Antanas Stonkus pra
dėjo s:i $10..25, po 5 dol. pri
dėjo: Juozas Andriuškevi-
čius r J . Valentukevičius. E . 
Valentukeviėienė.- Kiti po 1 
dolerį ir viso sudaryta $33.-
25. Apie tą atsitikimą prane
šė ir pinigus prisiuntė J . Va-
lentukevieius. 

jaus siųsti, į T. F . Centrą. 
Kitaip negalėsime aukų gar
sinti i r Centro raštinėj mai
šatį enė butų. 

Žemiaus dedame koloniji) 
aukas j au Centran prisiųs
tas. 

N e v Britain, Conn. $2,515.80 
Cambridge, Mass. . . 2,603.00 
Harrison, N. J / . . . . 1,139.00 
Pit tsburgh, Pa 1,100.00 
Girardville, Pa 550.00 
\Vaterbury, Conn. . . 518.00 
Pbiladelphia (21 sk.) 500.00 
Brooklynas 650.97 
So. Boston, Mass. . . 380.71 
New York, N. Y. . . 319.35 
Cicero, 111 300.0C 
Montello, Mass 250.00 

Atsiskyrė su šiuo pasauliu 
po trumpos sunkios ligos 5 
d. gruodžio, 1918 v31 metą 
amžiaus paėjo iš Kauiio Gu-
bern. Šiaulių Pavieto Žaga
ru miestelio. Laidotuves at
sibuvo subatoj 7 d. gruodžio 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Ma
rijos Panos bažnyčios į Šv. 
Kazimiero kapines tapo pa
laidotas ant loto. Paliko nu
liūdime moteri Terese Var-
neekiene du brolius Klemen
są ir Vincenta Varneckius 
ir švogcrius Juozą Antaną ir 
Kazimiera PrasČievičius 

Pasilieku dideliame nuliū
dime » 

Teresa Varneclicne. 
3125 \V. 41 Place Thieago. 

Ponas A. N. Masulis, yra čionais ir su mielu 
noru sutiks savo draugus ir buvusius kostu-
mierius. Paklauskite pardavėjo No. 14. 

KLEIN BROS. 
HALSTED & 201h STS 

DUBELTAVOS STEMPOS KIEKTIENA 
» 

VAKARĄ IKI KALEDU. 

ATDARA VAKARAIS IKI KALĖDŲ 

DIDELIS Š V E N Č I U DAVIMAS 

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANTIS AGENTAS. 

NTew Phila, Pa 237.001 Pranešame plačiai katalikų 
Chieago, m. (Dievo Ap- j visuomenei kad 25 d. Lapkri-

_ veizdos par.) 
Waukegan, 111., 
Simbnrv, Conn. 
Kankakeo, 111 
Paquonock, Conn. . . 
Export , Pa 
MJanchester, X. H. 
Chieago (šv. Ju rg . ) 
Wilkes Barre , Pa . . 
Grandby, Conn 
Tnion City, Conn. . 
Binghamton, X. Y. 
Chieago (No. Side) 
Roekford, UI 
Indiana Harbor , Ind. 
St. Clair, Pa 
Peoria, UI 
AliddletoAvn, Conn. . 
Bloomfield, X. J . 

Viso per rastinės ran
kas perčjo $12,855.45 

Iš T. F . skyrių pranešama 
kad jie tu r i $48.000. Tad kai 
pinigai bus prisiųsti , pasida
rys apie $60,000.00. 

Na, varykimės dabar prie 
$250,000.00! 

I6.00 įjo įgaliojome p. A. Petkevičių 
210.00 atstovauti "Draugo" reikalus. 
" ' ^ Jam pavedame priiminėti pre-

J^'numeratas, steigti agentūras, 
144.47 pardavinėti šėrus ir knygas ir 
I29.oo kolektuoti užsilikusias skolas. 

"Draugo" Adm. 144.10 
117.00 

68.00 
44.70 
40.30 
30.00 

, 33.25 
30.00. 
30.00 

160 VIŠTŲ - -1500 
KIAUŠMIĮJ, 

Pradedant Panedelyj, Gruodžio 16 d: 9 vai. iš ryto 
Graznos, Tualetiniai Setai, Maišai Sidabriniai ir Skepetaitės 

Moterių Elgin auksinis j Vyrų 12-Odidžio Elgin Platina rhinestone spil- Auksinis La Vallieres; Vyrų auksiniai man-
laikrodelis, 7 jewel gva, laikrodis; 10 metu gva-
rantuojamas; C7 Qft rantuojamas IHO Cfl 
kaina tik tai speeijaliai po ' 

kute del kalnieriaus 
gražioj baxelej 
speeijaliai po $1.25 

su labai gražiu perlu 
Kalėdinėj bax-
elej $1.00 

kietams guzikeliai ly
gus ir su raidėm QQp 
tiktai W U i 

Paryžiškasis tuoaletinis setas, tu
rintis didelį veidrod Sukos ©Ė QQ 
ir sepetis, viskas už v K / « w 
21 šmotų Naujos Angrliios sidabri
nis stalui setas — pilnas <fcK QO 
setas 
4 šmotų arbatinis setas, 
puodelis, tara pienui ir 
cukrui indelis — už 
Cukrinis indelis—su dvilika šauk
štukų arbatinių — 
pilnas 

arbatinis 
$7.49 
a šauk-

$3.98 

Moterių gražios a f tavotos nos ina i 
tės,' bal tos ir sp a lv u o e t o s ^ Q p 
3 v i enam bakse lyj OC7U 

Auks in i s v a i k u č i a m s 
labai gražus 
t iktai 

branzol ietas , 
98c, 

Vaikų setas — balto šlapio kaulo 
7 šmotų setas, dabor 
tiktai 

10.00 

L. Šimutis, 
T. F . Sekretorius. 

456 Grand St. 
Brooklyn, N. Y. 

Mrs. H. M. Patton, VVaverly,- Mo., ra
šo. VAJ sužėriau savo vi£toms du 
boxus 'More Kffgs' ir sumušiau visa 
kiaušinių rekorde. Aš gavau 1,500 

2 1 0 0 k i a u S i n i u nuo 1 Q 0 vištų i 21 dieną." 
* * . Jus galite tą patį paadryti. Kiek-

. - 1 5 . 0 0 v i e n a a paukščių augintojas gali pa-
J dvigubinti savo pelną, padvigubinus 

dėjimą kiaušinių. Scientifiškas to
nikas tapo išrastas, kuris priduoda 
gyvumo paukščtaums ir priverčia viš
tas visa laiką dirbti. Tas tonikas 
yra vadinamas "More Eggs". Duo
kite savo vištoms už keletą centų 
daugiau "More Eggs*', o nusistebėsite 
ir džiaugsitės iš rezultatų. l'ž dolie-
rj "More Eggs" padvigubins jūsų šių 
metų pelną ant kiaušinių, jeigu nori 
pamėginti šitv, tai rašyk paukščių 
augintojui E. J. Reefer, 2279 Reefer 
Bld., Kansas City, Mo., jis jums pri
sius (krasa apmokama) užtektinai 
ant viso sezono "More Esgs" Toniko 
už $2.00. Taip užtikrin's yra ponas 
lięefer iš rezultatų, kad už jj gva-
rantuoja milijoninė dollerių banką, 
jeigu jums nepritiktų, jums pinigai 
bus sugrąžinti atgalios ir pakelis 
"More Eggs" nieko jums nekainuos. 
Rašyk šiandien ir prašyk p-no Reefer 
kad prisiųst* ų jums dykai savo kny
gą apie- paukščius, žmogus savo pini
gus padaręs iš paukščių auginimo. 

Tikro aukso mažas vaikams 
žiedelis lygti! ir su ak
menėliais kaina 
tiktai ' . t 98C. 

9 

Panne plušiniai maišeliai- Aksominiais maišeliai m'e-
su šilkiniu pamušalu CO QQ 
speeijaliai t iktai y ^ , , | W 

lini juodi 
tiktai 

ir rudi $1.98 
Skuriniai maišeliai 
ir neblizganti kiek
vienas 

$3.50 

patent 

$1.00 
1 

l O PRIEžAščF 

SįftK PUIKUS RAKANDAI DEL ŠVENČIŲ 
Muzikos Kabinetas su dideliu veid
rodžių didelis ir gražus—gerai pa
dirbtas iš aržiuolo raudonmedžio 
speeijaliai ant šito išparda
vimo, tiktai' $9.75 
Siupiamoji Kėde Išmušti su valour 
ir šilku damask medis la- CIO 7C 
M ' gražus $ I Oi 1 3 

Labai gražus elektros lampa; labai 
graži su lenciūgėliu ir labai gražiu 
suku išmušta 
tiktai 

Ant lengvų išmokeseių. 

Rūkomasis Stalelis; viskas sutaisyta 
kaip reik dviejų styliu jusu pasi
rinkimui ant šito išpardavi
mo tiktai 

$13.75 
in . 

sutaisyta 
su pasi-

$1.29 

Seklyčiai Siupiamoji kėde, didele ir 
puilį iš kietmedžio auksinio aržiuo
lo pališius; labai gera skūra 
išmušta speeijalai tiktai $5.75 
Papėde su dideliu viršum gero ar-
žiuolinio ar raudonmedžio 
speeijale kaina tiktai $3.90 

šilkinio Plušo 
Kotai 

IToterių ir morgmivj 
Kotai augštos rūšies 
Salts šilkinio plušo 
labai gražiais kai įno
riais; su dirželiais; 
su pamušalu gražaus 

: L " $24.95 

Augštos rūšies 
Kotai 

Labai gražus kotai 
iš vilnonio velour, 
pompom, Burclla ir 
plušo Su dirželiais ir 
dideliais kalnieriais 
ir 'kaileliais aprėdy
ti ; su geru pamu 
šąlu $45 
vertes 

Moteris! Apsiredykife 
Gražiai del Svenčiy 

$32.45 

DHLKO 

TURĖTŲ BŪTI KIEKVIENAME NAME 

1) DĖLTO, KAD Partola turi gerą sko
nį ir garantuoja sveikata. 

2) DSLTO, KAD Partola skiriama vy
rams, moterims ir vaikams. 

3) DĖLTO, KAD Partola veikia labai 
lengvai ir išvalo kraują. 

4) DSLTO, KAD Partola prašalina vi
sas negales paeinančias nuo užkietė
jimo vidurių ir nešvaraus kraujo. 

5) DĖLTO, KAD visi vartojanti Par to
la jaučiasi save 'gerai ir pilnai svei
kais. 

6) DĖLTO, KAD šimtai tūkstančių 
žmonių vartoja Partola, žinodami, 
kad ji pagelbsti ir mes turime džiau-
fftlS. 

7) DĖLTO, KAD Partola kainuoja taip 
pigiai, didžiausia skrynutė, užtekti
nai del visos šeimynos ant. 3 mėne
sių ir kainuoja tik 1 dolerį. 

8) DĖLTO, KAD visi geriausieji gy
dytojai rekomenduoja Partola. 

9) DĖLTO, KAD šimtai tūkstančių iš
valo savo kraują ir skilvį, vartoda
mi Partola. 

10) DĖLTO, KAD Partola apsireiškia 
geriausiu prieteliu kiekvienoj šei
mynoj. % 

Labai Gražios 
šlebes 

Vilnoniu Francuzi.š-
ko audimo ir sati
nus, labai gražiais 
rundinais kalnieriais 
ir b raiti apivd>ta 
su tunk's, moterių ir 
mergaičių . . didžio 

£S£ $10.88 
po '134 

Georgette Jekutes 
Moterių ir mergaičių 
georegette jekutes. 
Padirbtos iš gero šil
kinio georgette; afta 
votos ir su karo
liais; didžioi 36 iki 46 kai $6.75 

Mergaičių žiemi
niai Kotai 

Padaryti iš gero plu
šo, eheviot, velour ir 
zibeline, kalnierius 
šilkinio plušo su ge
ru pamušalu. Del 
mergaičių amžiaus |L, 
nuo H iki 14 metu ^įyį'įV 
Regulare karna $ 1 2 . 4 g a L 
75 Dabar M fin %įm^j . J 
speeijaliai $ 0 i 0 0 ^liį \:i t 

— • m/M. I 

na 

Crepe de Chine 
Jekutes 

Crepe de Chine je
kutes labai gražios 
jekutes gero rūšies 
erepe de chine; afta
votos didžio 36 iki 
44 specialiai 
tiktai $3.98 

PAHEDELYJ NUO 9 RYTO IKI 9:15 VAKARE 

Vyrij Drabužiai ir Reikalingi Dalykai 
OverkOtai: Society Brand ir 
Kuppenheimer overkotai ir dra
bužiai kitu visiems gerai žinomu 
išdirbeju; labai geros vilnos. Ši
tie kotai yra vertė $8 ir $10 dau
giau negu šita 
kaina. $35 
Siutai: Labai gražus su siūle 
per juosta Militariško styliaus — 
teip pat ir kitu gražu modeliu. 
Visi yra vilnoniai, cassimieriniais 
ir kitokie visokios spal
vos. $25 
Kalėdiniai drabužiai speeija

liai. 
Overkotai: del vyrų ir jaunu 
vaikinu. Mušu geresnieje drabu
žiai kuriu kainos numuštos 
del švenčiu — Visi mo
deliai po $13.75 
Vyru* fiveneiu Se
tai, šilkinės gar-
ters ir ant ran
ku bands, gražio
se baksuose 7 R r 
tiktai 'OKt 

Vyru blanket ro-
bes — 16 styliu 
bath robes neku
rtos labai grąžos 
•— pasirinkimui 
į'0ktal $6.35 

Vyru Sveteriniai 
Kotai — Sveteri
niai Kotai megz
ti gražiu spalvų, 
!*£* $9.50 
tiktai v w , w w 

Vyru Nauji Kalė
diniai kakrayšiai 
atsidaro prie ga-
lo 59r 
tiktai o ; 7 U 

criiius 
GSeriausios rū
šies smulkus 
cukkrus, pa-
nedėlyj tiktai 

s va- Qn 
ras ^ v -
(5 svarai kiek 

vienam) 

.1 MUILAS 
Classio 

BI.ANKETAI 
Vaikam blan ,, 
ketai, T e d d y į b w i f t 

Bear ir Bojmuilas (5 kiek 
Peep P a t e r n Q s v l e n a m ) p a n e . 
3x40 coliu spe ja l ia i 
na 
tiktai 

kiek vi ez 

69c 
ėlyj tiktai 1 
a otelis A%p 

tjktaį " u 

i e 

A P A T I N I U 
SIJONAI 

Vaiku flaneli
niai apatiniai 
sijonai aftavo-
ti tiktai OQfi 
po P9 

MlbTAI 
j\Vashburn Gro 
Įsby Gold Me
dai miltai M 
b*c- $2.95 
kos 

PANEDELIO VAKARE tiktai 
Fig Bars, Šyie 
žiai iskept 
speeijaliai am 
šito išpardavi
mo tiktai sva-
ras 3 1 / c 
tiktai 

Jangams I"ž- Bathrobes mo-iVyru marški-jTualetiniai Se-
Jangalai (sha- teriu ii* ~mer-jniaį perkelio'tai augštos hu 
des) 3 pėdv gaičių Beacon'ir madras m a r g e s tuoletinis 
pločio. 7 pėdij flannel didžio 
ilgio Excelsiorį36 iki 46, spe-
materijolo. vi- cijaliai ant šio 
šokių C Q A parda- ^O Q 7 
spalvų w ? v i m o *O.V I 

ivanduo, perfu-
Ima, powderis škiniai, speei

jaliai ant šitO;ir muilas Ver 
išpardavimo tės $3.50, o 

85 C dabar J2 .39 
po po 

= * 

FOR VOtlR STOM SHP.^* 

« 

• 
DYKAI 

Graži ir t inkama dovana kiek
vienam prisiuntusiam užsaky
me ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu. Pinigus ir laiškus 
adresuokite į 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second A ve. Dept. L. 4. 

New York, N. Y. 

i 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieng,. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

m « — i — • — i — — — — i ^ « 

uiiiiiiiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiniiiii^ 
I VYRIŠKŲ DRAPANŲ | 
| BARGBNAS | 

Nauji neatimti, daryti Ant už 5 
S sakymo siutai ir overkotai, ver 
S tės -nuo $30 iki $50, dabar par 

į ei d uodą po $15 ir $?5. 
Nauji daryti gatavi nuo $15 

Iki $35 siutai ir overkotai, ano 
Ę $7.60 iki $18. 

P U D O " pasirinkimas kailio pa-
S jausti rerkotų. 

Visai mažai vartoti siutai Ir 
s overkotai vertės nuo $26 iki 
S $35. i>abar $6 ir augščiau. Keli-

\ nes nuo $1.50 Iki $4.60. Vaiku 
S aiutai nuo $3.00 Iki $7.6*. V* 
g tisos ir Kuporai. 

f ATDARA KASDIEHA 
VedėUomls ir vakarute 

8. GORDON, 
1415 a Halsted Su, Chioaso, UL 

i t l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu 

fllD2lAUSll Į lETUVlSK* kRA'JTUvF jĮHICABOJE 

*-* *, QUBBN KUN^Hk I *Ą 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuuvė — viena i i didžiausia Ohieagoje. 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliu-
binius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš-
dirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikai i skus intrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklį, gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 SO. ASHLAND AVE., . CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 

file:///Vilkes
file:///Vaterbury


v. DRAUGAS Šeštadienis, Gruod. 14, 1918 

ĘATALIKŲ VIENYBĖ. 

Chicagoje susirinkimas ir 
diskusijos. 

indomus dalykai dedasi pa
saulyje, ypatingai toje dalyje, 
kur randasi Chicaga su savo 
garsiomis apielinkėmis. Ne-
kuriems gal bus neįtikėtina, 
bet \ isgi faktas. Čia susida
rė pajėga, kuri išaugs į mil-
žmą. O toji pajėga yra — 
Katalikų Vienybė. Jai turime 
kredituoti už sugriovime ple-

$ nų Bridgeporto redaktorių ir 
dentistų sudarymui bendro 
fondo. I r dabar aukojimai 
mūsų tėvynei šuoliais eina pir-
my|i. Tai vis ant mūsų tau
tos išganymo. 

tnmitntmnHtfHMfiMmiimnmmntiift 
K^įggg*** VARPAI 

ATMINČIAI TARPAI 
McSiiannp Bell Fotandry Oo. 

Baltlmore. Md,. U. B. A. 
^^3!ltllllMiUlil»iiai!!lliIIIIWimilHIHJIHI 

VAN SIPMA BROS. 
Laikrodininkai, Auk

sininkai ir Optikai 
Pilname pasirinkime laikro
dėliai, laikrodžiai tr auksi

niai daiktai 

11110 mMMt AVENUE 
ROS < AMO, I L L . 

Vfsekle pitils/tul pas mus spacIJallilBius 

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. 
. 

liaudis (Akrone, Ohiu), Lietu
vos Sunūs (Roehcsteryįi, N. YJ,-
Tuutos Fondą*sckr. (Wilkes Bar-
'; \ Fa.), Yįtiurilini (\Ves.t Si-
Eėje, rhkagojc). Baravykui Vif-

Kiek tą Kataliku Vienybė Uukid^ Bcspamiui OVaterbury. 
išjudino jiefcurias .kolonijas! Conu.). 
prie uo lesnio ve ik imo del m u s j ;i-:iIIH«l!«IKr«!-.i-" ^ I.'HHHiCHICIiilfnil 
tautos labo. Ale kam čia gir- S K< T* L * L ? * T E ' 

- . "DRAUGĄ" 
ties, nes visi ta gerai žino.; 

LIETUVIŠKAS IŠRA
DĖJAS. 

Šituo vardu7 išdavėme naują 
knygutę del išradėjų, sulaikanti 
20 paveikslų ir iliustracijų, viso
kių išradėjų ir išradimų, su ap
rašais ir pacvikslais miestų New 
Yorko ir Washingtono. 

Tą brangia, knygutę, mes iš
siunčiame ' kiekveinam ant parei
kalavimo. 

DYKAI. 

J.) WENCKUS 
LAIKRODININKAS IR AUKSORiUS 
am 

- — 

Jeigu jus norite žinot kiek tur
to žmones prasigyveno ir kiek dar 
galima prasigyventi su pagelba 
išradimų naudingų, tai rašykite 
tuojaus reikalaudami tos naudin
gos knygutės. Kaipo žinovai 
;ekspertai) patentų, bandome iš-
radinips DYKAI. Rašykite pas! 

AMERICAN EDROPEAN 
PATENT OFFICES INC. 

(DS.) 
256 Broadway New York N. Y. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽEKLELIUS (W.S.&). 

Teeiau ntkurir dar nori Ka
talikų-Vienybę ignoruoti. Ar 
ilgai įstengs tai daryti* Jie; 
patys patirs. . 

Pažvelkime kokia sviesi ir 
graži ateitis. Štai utarninkc,! 
gruodžio 17, vakare, Dievo j 
Apveizdos pa rup. svetainėn y-
ra kviečiamos visų < ar 
organizacijų Chicagos ap.-
čio valdvhos ir Visi katalikui 
veikėjai1 bei veikėjos.' tivib. 

. • -CCISr <f 

• - % • 

•r. 

\ 

"KARĖS METU." 
•.i. lis i.* 1 ctuv i.i gyveninio, šios k \n \ s laikų. 
L. Vyčiu 35 kuopa, parapijos naudai. 

kini. F. Kemėšis kalbės tv\n->- . - * f n • _ - . J v » 1 0 j 
ie: "To,tniik, vi«.yw - «> ; .?ekmadienyj, gruodž io 1 5 d. 

v. Petre r Pevyio božnytine! mU W, Pallmane 
ZMEEALD AV. ir 123 GATV*. 

DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI, 
• 

• 
t 4 • • 

LAIKRODĖLIAI GRAZNOS 
• 

v 

šaulio ateitis". i\> to 
diskusijos. išgirsime u • • 
nauju dalyku. Manoma, k: 
bus kalbama apie krikšėioni.t-
demokratu partiją. 

Pr. 

u 7:30 va), vakar©, Įžangs ROc, ;ioi., ir _;.c., ypatai 
<> ir clam< . Damuoe šv. l'otro ir I'ovylo, Didžiųjų ir 

. i a . l j " (."hutai. * 
KVIEČIA KOMISIJA. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

i'. S. Į \ \ > n Putltnan:] parankiausiai važiuoti: State 119 Morgan St. 
Livtkaiiais. .šhpti ant l'nion St. ir eiti j pietus ligi svetainės. 

— 
&BMHII f 

Sus. L. K. K. Am. 15 kuopa 
8 d. gruodžio laikė priešmetini 
susirinkimą. Susirinkime bu
vo renkama nauja sekantiems 
1919 metams valdyba. Valdy-I 
ba išrinkta iš sekančiu narių: 
pirm. — B. J. Jakaitis, viee-
pirm. — M. Margevičia, nut. i 
rast. — A. Petrauskas, i'in. 
rast. — A. Budreekas, ižd. 
J . Baubkus, iždo <;lol>.* J. 

Laikrodininkas ir 
i 

Darbas atliekamas gerai ir už prieinamą kaįną. 
* ^ A "e> e> 

Užlaikau Stovylas, Paveikslus, Maldaknyges, ir kitus 
reikalingus dalykus. Cionais gausite ', geresnį tavorą 

• 

Žakas.. 
Taip-gi turiu priminti, kad 

buvo labai sunku persiskirti sų 
buvusiu fin. rast. — J. Žaku, 
kuris darbavosi mušu kuopoj 
apie 7 metus. Per tuos me
tus p. Žakas turėjo daug ne-, 
malonumu. Jam prisėjo ati-
taisyti daug pridirbtu klaidu. 
Čia seniau būvu dvi Suv. L. 
K. K. Am. kuopi. Viena is jų 
del dideliu nepasisekimų, tu
rėjo paliauti gyvavus, o na
riai, paliovusios gyvuoti kuo
pos, tapo priskirti prie 13-tos 
kuopos, kuri dabar neblogiau
siai gyvuoja. 

Susirinkime prisiminta bu
vo ir Kalėdinis Tautos Fou-j 
das. Nutarta is iždo paaukoti j s 
5 dol., o nariai suaukojo 
$96.50. Aukos perduotos T. 
F . 32 sk. prakalbose parapiji
nėje svetainėje ir priskaityta 
prie aįielnos sakitlinės. Au
kojo sekantieji nariai: A. Mi-
sevičia 10 dol., A. Budreekas 
5 dol., M. Margevuia «J dol.! 

' • • • 

1 
Krautuvė pripildyta vėliausios ma

dos, didžiausiame pasirinkime, tavoms 
užtikrintas, o •kainas pats pasiskirk. 

Tavoms gvarantuotas. 
• 

• 

J. -KAZAKAUSKAS 
3255 South 

• 

Prieš 33čia gatvę 

CHICAGO, ILL. 

• 

i 

« r * už pigesnę kainą negu kur kitur. 
I 

• . 

onas Yards 2705 . ' 

• 

J. WENCKUS 
- : - • - . _ » 

903 W. 33rd St., kamp. Auburn 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

MUM 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

\Ė*** 

. - \ •• « * 

.E 

laiiiiiiiiiiiiHiiniiiniiHUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiii 

Kalėdoms Dovanas f 
Geriausia vieta pirkti pas | 

ALEX R. JUNIEWICZ Į 
3313 South Halsted St., Chicago, UI. | 

-4~ • » » » » » » » 

Po 2 <loi.: J . Žakas, B. Ja - jg Kolduikuš, Salikes 
kait1S, J . B a u b u s . J. Ausevi- 1 1 U e r | ? v h. y u , a b H f a 

S Mos užlaikome Deiirfantus 
• M 

1 

S ir Aukso Žiedus. Auksą, ir 
ii Paauksuotus I^aikrodelius, 

s, I.a Va-
ihius daik-

' į . t , „ , , .v , T i tus. Kožnas kostumeris gaus 
Jt'o 1 dol.: 1\ \ aici'kauskas.isr ., Mr .*, , 

.r. JuskeMcia, J . Ahu*ijevskai-;S 
tė, A. Kazlauskienė, L. Liau- i 

w Egį 

čiauški?, K. ileiliunas, A. Pct- I .,-
kus, V. Petrauskas. K. Būras. S 
Smulkiu $l.M. Narys. | l 

ALEX R. JUNIEWICZ 

£ 

The Eigtn $25 Bracelet Watch\ 

5 i 

1 

Dabar yra imtrlrtlntoa ir rarto-
jamos daugumoi lietuvių, kuria grm-
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merikoje. M«J galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri iš
siunčiame dykai. 

Saorgl L Vttak Muslc Go. 
4Q W. 47th St., Chicago, UI. 

t J M H H H H H B H B I H I b 

lllllllilIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIHIHHIIl 
Š DR. A. R. LAURAITIS, 1 

Lietuvis Dentistas p 
2873 W. 22ad STRJEET H 

S Marshall Square Theater Bldg., j 
CHICAGO, ILK E 
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DR. J. KŪLIS I 

Smctanos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomat raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 1 1 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina, 
net taip žemai net iki |8,0C. 

Egaaminas suteikiamas dykai. 

JOHN SMETANA 
Akių SpecijaJistas 

1801 S. Ashland Av Chicago 
Kampas 18-tos gatvės. 

S-čios lubos virš Platt'o aptiekoe. 
Kambaris 14, 15, 1«, 17 tr 18. 

Tėmyklte j mano parašą. 
Valandos: nuo-9 vai. išryto iki 8 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8' vai 
ryto iki 13 valandai dieną. 

Interstate 

/ AR TURITE SKOLININKĄ? 
Mes galime iškolektuoti del jūsų visokias ne-
{itgaunamas skolas, notas ir visokius beraštiš-
kus skolų išjieškojimus tiesiai ant nuošimčių; 
nuo privatinių ypatų, biznierių, kompanijų Ir 
kitų, kurie nenori poruoju atsilyginti. Ne
paisome kokia skola yra ir už ka, bile tik 
teifeingai reikalaujama. mes iškolektuosime 
nežiūrint kur ir kokiam mieste jųs gyvenate, 
nei kur jūsų 'skolininkai randasi. Mūsų bū
das pasiekia .skolininkus Visur, nes tam tiks
lui turime korespondentus, kolektorius ir ad
vokatus visose dalise Suvienytų Valstijų ir Ka
nadoje. Pamėginimas ir tnusų rodą jums nie
ko nekaštuos. Reikale kreipkitės pas mus 
ypatiškai ar laiškais ant sekančio antrašo: 

l .egal Servioe Ageney 3114 S.Hal.sted st. Dcpt.,C, Chicago, IU. 

PIRKITE ANKSTI 
KALĖDOMS 

Mes t u r i m e p i l n a e i l ę P e r f u m ų , K a l ė d o m s Atv iruč ių , Sa lda in ių , 
Cameraš. ir kitus dalykus. 
DYKAI labai graži dovano penkantiems GRUODŽIO 22, 23 ir 24. 

RED CROWN PHARMACY 
4552 SO. ASHLAND AVENUE 

TELEFONAS YARDS 1106 

y 

# 

SUNDtAV 
OKE MEAt. 

VHEA1UESS 
vst.no 
tASVU i * HU>KUWT TOOOf 

LIETUTIS GVDYTOJA8 
CHIRURGAS, 

t t » Ko. Halsted BL, 

EB 

5 • i% 
aydo visokia* ll«aa motapu 

S. H A L S I Mi ^ | Į | priį^jno vaiando,: nuo 9 ryto 
: T Iki 11; t Iki f. Nodėiiomis 

\ \ nno • Iki I po. plotų; aso f 
" i • . iki a • . 

..••:•••:... i.iiiiiii.i.iiuiii iiMiiiiiNiiHHiiuiiiiiiDiiNumuuiiiimimiui 
C5 S. HALSTED 

Chicago, 111. 

iHllllllilhimiS'MMMilIimiilIlIlIlIflIlUI^ 
AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RA&AU. 

; AS labai sirgau per S metus, nualabnėjęs pilvelie būro. DU-
"' pepaija, nevirinimaa pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. rTėr-

rų ir abęlnas spėkų nustokimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties. 
9g kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelboe, nesigailėjau visoje 
n Amerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbės. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bitterio, Kraujo valy- ^ 
tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatismo gyduolės, tai po suvartojimui ~ 

- minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai d irbt JS 
S Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Ren- • 

matizraas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas " 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu S mėnesių Išgerdavau kas sa-

S vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po a mėn. savo paveikslą Da-
r: mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
" smagiai ir esu l inksmas Ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistu ge -

radcjui ir linkiu visiems savo draugams Ir pažystamiems su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdiiai kreipties prie ^ u t S w T ^ w,a*» 

SALUTARAS 
CHEMICAL IKSTITUTION J. Baltrenas. Prof. 

1707 8o. Halsted St., Telephone Canal €417, 

lUimiuiiiunuimmMmiiiHiHHmiH mmumiuui 
Cfcksaio, m. a 

H H \ 
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CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

K. Nedėlioj, 8 d. gruodžio, 
m., čionaitinis Tautos Fondo 
skyrius buvo surengęs pra
kalbas. Kalbėjo advokatas V. dol. Sako, tai tik pradžia. I)a-

vyzdj kitoms draugijoms. 
Kiek teko sužinoti iš \vau-

geganie&ų štabo, tai jaū nu 
rim surinkę 700 su t viršum 

PITTSBURGH, PA. 

Rutkauskas ir kun. F . Kemė- i ) a r laukiama Laisvės Dienos. 
Sis iš Chieagos žmonhj bu-j t } y 1 5 d g r u o d ž i o , k u r į o j 
vo nemažai. Aukų sur inkta ' . , . 
Kir% K , A • » • ••• , u a i n a pasirodyti su visa ga-
,04.) dol. su centais. Žmones r * & 

pasirodė labai duosnus del j ̂  a i * ^ d ė * m e - ^ekur ie Lietuvos laisvės išgavime. 
Bet buvo ir sliaekeriu, kurie 

nieko nedavė. Tikimasi, kad 
riavarys iki 1500 dol. 

Tad-gi valio 
Heights lietuviai, kad nepasi-
duoiiate kitoms kolonijoms i r : 

suprantate, kaip reikia rupin-
t ies 1 Zietuvos laisve. 

1 v b* 
mušu biznieriai žada pasiro
dyti viršui visų aukojusių su-
rase. Manau, kad taip ir rei-

į!;ėtų nes tėvynė to rėikalau-
Chicago j f l 

Vienas iš narių. 

PITTSBURGH, P A . . 

ROSELAND, ILL. 

Ten buvęs. (Jruodžio 8 d. buvo didelis 
lenku "viecas '*, susirinkimas. 
Mat atvažiavo iš Prancūzijos 

Tai ' tos Fondo 67 skyrius h n k l : armijos 2 oficieriai ir S 
vakarą. Bus • •oreiviai prikalbinėti rašy-rengia gražų 

prakalbos ir kitokių pamargi-
nimų. Be to bus organizuoja
ma lietuvių armija. Reikia 
pažymėti, kaoL-paprastų karei
vių j au yra suorganizuotas 
nemažas burvs, t rūksta leite-
nantų ir kapitonų. Taigi eta 
proga norintiems ir galin-

• tiems užimti virš paminėtas 
vietas. Neužmirškit ateiti 1*> 
d. gruodžio į bažnytinę svetai
nę, 10806 So. AVabash Ave. 
Pradžia (5 vai. vak. Įžanga 
veltui. 

Barabanščikas. 

J* WAUKSGAN, ILL. 

Ištikrinu waukeganieėiai 
pradėjo veikti tautos išliuosa-
vimui. Turbūt tikrai suprato, 
ką reiškia būti po svetiniu 

• jungu. Tad iivėmėri už dar
bo iš* visų pusiu, o ypatingai 
dedami aukas į T. F., kad su
traukyti Lietuvai tuos rete
žius, kurie varžė ją per ilgus 
simtmeėius. 

Štai d r-j a Šv. 
laikant savo - susirinkimą 

ties į armiją ir aukas dėti. La
kti karštai kalbėjo ofieierius 
Chod/ko (jo sentėviai lietu
viai). Iš jų kalbų paaiškėjo, 
i )g lenkų armija per Vokieti
ja eina Lenkijon tvarkos da-
rvtu, nes ten nori vvrauti žv-
<!:.i, ukrainai ir bolševikai. 
I\'.!is tos armijos einanti už-l IJogušiutė. 

Pittsburgh, Fa. I'ąsa sura
šo aukotojų Tautos Fondam 

$500 (liberty bond) Lietu
vos Piliečių K Ii ubas. 

Po 100. dol.: K.. P . Vasi
liauskas, J . Pakrosnis, M. No
reika (liberty bond ir 1 dol, 
J . Vauliukakis. 

Po 50 dol.: G. Paurazos (li-
l>erty bond). 

Po 25 dol.: S. Gedsevičius, 
P. Volungevičius. 

Po 20 dol.: A. Šulckis, F . 
Dailydaviems, A. Sabaitrs K. 
Zamaškas, F . ir V. Zoruns-
kiai. 

Po 15 dol.: P . Annukovi-
eius, J . Pujanauskas, Br. Gai-

Po 10 dol.: J . Packeviėius, 
I g. Kriščiūnas, J . Jankus , O. 
Juozapaviėiukė, O. ir F . Di-
kevičiai, E. Sakančius , P. Pu-
janauskas; D. Stanialis, M: 
Šeima, J . Savickas, J . Saboi-
lis, J . Petrauskas, D. Petraus
kas, V. Hyiežikas, K. Dagys, 
P. Savukynas, V. ir (X Kiii-
deriai, V. Krikščiūnaitė, S. 
Krikščiūnas, P. Kizinčia, .T. 
Kidukaitis, J . Normintas, J . 
Kiškevičius, A. Zalba, P . Zal-
ba, P . .Šabanas, K. Petkus. 

Po 5 dol.: M.- Vasiliauskas, 
S. Genys, kun. J . Pikutis (iš 
Uossiter, Pa . ) , V. Puida, O. 

B 8 = = = 
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KALĖDOMS DOVANOS 
• * * ! 

imti Karaliaučių. Kariuomenė 
I nkams labai esanti reikalui-
i.i, hlant galėtų visas sienas 

5 

H-nos 

karščiausiai kalbėjo . klebonas 
iš Donorą, Pa. Jisai nupasako-
i >, jogei turį t ikras žinias, 
kad lenkų valdžiai Poznaniaus 
lenkai 100 mil. markių pasko
linę; kad lenkų valdžia išleidu-

« 

si paskolos %i bond ' sus ' ir kad 
t J tos bandsus žmonės noriai 
perką. Kas. l ink 10 mil. fondo, 

u " kurį nutarė lenkai Detroito 
;•('"nie surinkti, tai dar neturį 

gruodžio S d., ir besvarstant j n o i ^ ,ailijono. Ksa kolo-

Anų kartų buvo pagarsinta 
kad Pr. Stankauskas davė 
dol., dabar prie tų pridėjo 10, 

Lenkijos' a p s t a t y t ^ t a i duota 15 dol. taipgi S. Si-
ir jokių kiaulių neįsileisti, monavičius prie duotųjų 5 
Daug kartų vartojo tuos žo- dol. pridėjo 5, tai duota 10 doL 
džius "senos Lenkijos ' ' , nei,Į% Viso labo dabar užsirašiu-
ką tai reiškia, ne paaiškino, šių yra 805 dol. sudėjo 487 
Apie Lietuvą neužsiminė, nei į pinigais; bond'sais-gi (k>0 ir 
vardo neištarė. Apie aukas, pusė bond'so, kuri išmainius, 

. • _ _ . . . . . 

duos 23 dol. 
Tautos Fondo 2 skyrius. 

—I 

Tuojaus reikalingi du.vyru 
į farmą,. Turės geri progą 
žuvauti ir medžioti. < Laišku 
kreipkitės: 

Rev. A. Janusas, 
R. 34, Box 58, 

Campbellsport, Wis. 

; JAU NEBETOLI SV. KALĖDOS 
TAl laikas pamislyti apie dovana mylimoms savo 

ypatoms. Turėdamas tai atmintyje priruoškui vi
sokiu gražiausių tavorų savo Zeganneistcriškoj ir «Ju-
bileriškoj kratuvcj ir padariau • preke, kaip galėdamas 
žemesnę. DM k Ii- pasirinkimas laikrodžių, žiedu, lake
li;, lenciūgėliu auksinių ir auksuotų, kaip vyrams t "-'P 
ir moterims, guzikų j nuuikietus, spilkuėių į kravatą 
nuo mažiausios prekės iki augsėiausios ir visokių daik
tų, kokias tik galima rasti juhderiskoje įstaigoje, taip
gi' visokių auksinių rašonm plunksnų, visokių bri'tvų ir 
didis pasirinkimas deimantų nuo $5.(10 ir augščiau. 

Kickvieuas žmogusf kuris atsilankys į mano krau
tuvę, gaus draugišką patarnavimų \ Kokiuose reikaluo
se. K virei u visus tautiečius atsilankyti IMIS mane ir 
persiti krinti nutno ta voro gerume. 

'•'ii tikra pagarba, 

J l \ S \ - U K S O R H S IR TiAIKKOl>INI\KAS 

K. Michalauskis 
3303 S Morgan St. ^ " ^ C h i c a g o , III. 

ALEX. MASALSKIS 
GKABORIUS 

lėtu vi s grabo-
iuB. Atlieka 

[visokias laido-
jtuvea kopigiau-
jsiai. Turiu sa-
Įvo karaboaus ir 
{automobilius. 

Taipgi dides-
|nę dalį grabų 
[patįs dirbame. 

3307 Auburn Ave. 
Teiephonas Drover 413» 

» — • * - » 
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Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
f ! 4 t S Morgan St. Kertė SS 8%. 

OHiOAGO, Ili l . 
Hpe^ijaitsra* 

Hoterlšku. Vyriškų ir tslfct* 
Taipgi Chroni%ų l.iįnj 

OFISO VALANDOH 
8 Iki 10 ryto nuo 12 ik< i i» 
piotv ir nuo 6 iki 8:80 v *kar< 
Nod^Hos vakare ofisas a;dary-
tas T<»l«%phoD* Yard*. **7 

~i 

\\T 

2fc 

- - • * / r/T 
fl*. I. * t. i U 0 .1 

*K*T >?VWOIJAIjr«TA§ 
ratarlms> Dykai 

Ofiso ralasdoe: nuo 9 ii ryto Iki 
9 rai »>alri»r« NWKllo*r*n Q Iki 12 
4649 8. 4*hl«uw) \ v k&ntp 47 81 

TeUtooa* YT*\A 4S17 -

DR. M. HFRZMAN 
is RrAuo> 

'Jerai lietuviams žinomas per 20 
netų kaipo patyręs gydytojas, cm 
.-urgas ir AKU&EKJ& 

OfiHas ir Labarotonja į025 W 
I8tb St , netoli Fisk 8t 

VALANDOS: Nuo 10—3 2 piety 
ir 6—8 vakarais. Telefonas 
'Janai 3110. 
' GYVENIMAS: 3412 S. Halsted 
Street 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

i t — -

• 
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d ra ui'J jos reikalus, tapo ineš- iiijr, kur aukos išneša po 30 
ta, kad paaukoti kiek iš i žuo . j d l > L a n t ^ į l l l v J U ) S , D e t tokiu 

HLietuvos laisvei. Tuojaus pa- į l a b a i m a ž a i > Aršiausiai daly-
p g i r d o halsai : "Šimtinę!- j k a i esą pittshurirb V ant South 
š imt ine!" Ir l>ematant l iko;s id t . , kur vadovai išmirę o 
užverstas šimtas (folerių antį H . m d i s m i e g a _ l i a p U O 0į t į 
tėvynės aukuro. Dar to ne.i-a- j -klebonijas ir reikalauti, kad 
na. Padarė kolektą tarpe na- klebonai pradėtu darhuotios 
riu. Sumesta $21.50. Aukojo se ( I o l j a b o y^nkijos. J i e gvveną 
liautieji: 

K. Mekuška $5.00, S. Pet
rauskas $±00. 

iš lenku kraujo-prakaito, tai 
turi d i rb t i Jei nepaklausys. 

[varykit , meskit lauk. Teeinie 
Po $1.00: A. Didjuricis, P. p js airius, vokiečius, italus a r 

Dsihašiiiskas, K. Vluktas, J . j kur kitur, tokhj mums uerei-
Akramas. 1). Misiūnas. P. Jo-į km. Jei jie nenori būti ge~ 
nait is . V." Veuelauskas, J . j i a i s lenkais, nebus jie nieka-
Doeius, A. Taueas, P. Kaz-jdos nei gerais amerikonais. 
daileviėia, A. Zakarauskas, P. Kaip matot, lenkai darbuojasi 
Kaptufauskas . Tokiu būdu 
pas idarė $121.00. Iš -to maro-
si. kad tarpe nari\i, yra f auk
štai pakilęs tautiškas susipra
t imas, kurie duoda gražų pn-
, • i • 

Reikalingi anglių, maiuieriai 
Kentueky valstijoj. Gera užmo
kestis. Po 3 nninesių išdirbimui 
kelionė apmokama. At sišaukite 
tuojau*.., 

00 S. Ca\rn;J St., Ž-ros luboj 

Reikalingas tuojaus manageris-
vedėjas prie bučernės ir grocernės. 
Geros išlygos, atsakantis vyras tegul 
kreipiasi pas 

Antanu Jom :t, 
2005 Lake St., 

Mclrose Parlc, IU. 
Atsišaukite vakarais... 

—~— , — 

F. P. BRACHULIS, 
Lietuvis Adovakatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark S t 
Room 1207, Tel. Central 330 

CHICAGO, ILL1KOI8 

G J T . : 8113 So. HaLsted Street 
Telefonas Yar4* 22*0 

mt w*m**m~ma**> i m » a • m p > * * > ^4Ę0&+H 

DU į. MUNifliS 
DENTISTA8 

3261 S. EaLsted StM 
Ph«o« Boulctard 4250 CHICAOO 

Reikalauju senos moteries prie da
bojimo darbu laike vaikų. Duosiu 
valgyt, o su mokesčiu susitaikinsime. 
Meldžiu kreiptis laišku: 

Teodora fetacelis, 
4449 So. Fairfield Ave. 

ir moka ka i r ia teisvbę 
vienišiems apsileidėliams atvi
rai pasakyti. La ike 'praka lbų 
8 vaikinai į armiją užsirašė. 

Kun. J . Strimas. 

OIOŽUDSU LIETUVIŠKU j j Į j j g g j IR MUZIKA-
LISKŲ INSTRUMENTŲ KRAUTUVE 

ANT TOWN OF LAKE 

MARYAN I. AST 
461S So . Ashland Ave., Chicago 

Jaigu nori gorąf laikrodėli, čysto auk
so šliubinius žiedus, Sigai eta, Auksoriua 
Moteriškų Špilkų ir gražių Šukų j piau-* 
kus. abelnai viskas kas yra iš. aukso. 
Pas mune vieninteliai galima gaut vi-
soki Deimantiniai daigiai dideliam pasi
rinkime. Tariu taipgi visokių mu/ika-
l!škų instrumentij, Grafaflonv, vokiška 
Armonikų Ir Koncertinų, $mnikų t Var
gonų ir tt. Gvarantuotų Britvų, geriau-

į s i o plieno ir daug visokių kitų daigtų. 

Taisome Gerai ir Drūtai. 
Su pagarba MARYAJf I. AST 

Paieškau brolio Antano Stankaus 
Jis Kyveno Kensingtone 5 metai at
gal. Paeina iš Kauno gub!, Raseinių 
pav., Kvedainės parapijos. Turiu 
labai svarbu reikalą pas jį. Prlgel-
bėkite man jj surasti. 

J ieva Brazaitienė, 
4600 So, Wella S t , Chicago, IU. 

ANT PARDAVIMO 
Dabar karė pasibaigė, laikas pirk

ti savo namą. Kitas Kalėdas švęs
kite savo namuose Bukite savinin-
kaips. Atsišaukite greitai: 

Joe Koncevicz, barberis, 
4356 S o. Mozart St. 

PARSIDUODA trumpu laiku ir pi
giai Bučernė ir Grosenė, apgyventa 
tikrai lietuviškoj kolionijoj Cicero, 
III. Asišaukite į "Draugo" Adm. 
1800 W. 161 h St., Chicago, III. 

ANT PARDAVIMO: S pagyvenimų 
narnas arti Crane kompanijos lotas 
125xl"3 visaa sulyg vėliausios ma
dos, $5900. Atsišaukite , 

MeDonnelI, 
2630 W. 38th* St. 

The Roseland State 
Savings Bank 

1115-to Gatye ir Michigan 
Ave. Chicago, HL 

Kapitalas ir Perviršius 
$250.000.00 Visas Turtas su
virs $1.600.000.00 $1.00 atida-
rys jums savmgs accounto 
pradekite dabar 

i 

Atdara Seredos vakarais nuo 
7 iki 8 

T A U T I E Č I A I ! 
Siuomi pranešu gerbiamiems, kad apie Gruodžio-Dec. 15 

d. at idaran MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dirbame 
siutus, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mergai
tėms ii' be skirtumo dirbame nuo didžiausių iki mažiausių dra
panų taipgi senas drapanas Valome, kvarbuojame, taisome ir 
prosiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdingai 
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užganėdinti. 

M. POVILAITIS. 
1730 So. Union Ave., Kampas 17-tos Gatvės Chicago, UI. 

AMERIKOS LIE, MOKYKLA 
i 

Mokinama; angliškos ir lietu vis
te oš kalbu, aritemtikos, knyvedys 
stos, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų Istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politl-
kinės ekonomijos, pilietystės, dailla-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto Iki 
5 po pietų; vakare nuo 7:31 iki »:3t 
3106 So. Halated St., Chica^ro, DL 

{Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS. 
m 

CHIRURGAS 
8815 South Halsted Gatve 

CHIOA<~3, ILL. 

FUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c iki 
S5c. už porų, geriausio aržuole sku-
reles nuo 70c iki $1.00 už svar» 
vinis, ylas, guminiai apeacai plak
tukai, apeacams peilis, guzikai ir 
kitokios reikalingos tulšis ulž labai 
ėemas kainas ateikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store 
.. K. Kaplan & Sons 
4608 So. Ashland Ave. 

Tefefonas Yards 8404 

AR ESI VARGINAMAS SU 
VIDURIAIS? . 

Jeigu taip, tai tori būtinai painė 
ginti pakeli "Hexa Pilis" 25c ir 60c 
pakelia 

Prlsiųskite krj.^o^ ^iik'^h. o g 
site dyk*i sampelį. Ant pardavimo 
pas 

Hecht's Cnt Rate Drug Store 
3459 So. Halsted St 

Priskrlpcijoe ir kiti vaistai pat 
duodami pigiau negu kitur. i 

Telefonas: McKiaiey 5764 

Dr. A. E. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

8457 Sontb Western Bonlevard 
Kampas W. 86-toa Gatvte 

» 

s Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelu 
LIETUVIS DEBTIISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

c 
Nedėliomis pagal sutarimą.. 

4712 SO. ASHLAND AVEIfUK 
arti 47-tos Gatvės. 

*4Ln#»» 0 « ^ * % . « > ^ ^ ^ ^ t . ^ f >• *»-

DRESS DESIGNING 

: • : — » -

: : 

DIDELIS BARGENAS! 
• • K 

i 

Parsiduoda labai pigiai medinis namas su 6 kamba
riais ir vienu iotu. Nnmas randasi lietuvių apgyventoj 
vietoj Morgan Park arti Roseland i r AVėst Pullman. 
Atsišaukite -vakarais,'nedėliomis arba per laiške. 

S* P . TANIS 
1233 VVest l i l t h Place Chicago, 111. 

i • • 

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GVDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 MJcliigan Ava. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų — 6:80 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis nuo l t 

iki 11 ieryto. 
' 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytoja*, Chirurgas, 

Akušeris * 
1820 So. Halsted St., Chicago 

Kalba lietuviškai, Janiškai 
ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 Nryt%; 9—9 
vakar - Tel. Canal 4367 

86 

Kirpimas, .pri-
taikimas ir siuvi
mas yra lengvai 
IS"r»©kf narna per 
JJUUC^ Master Sys-
tert.ą ir trumpame 
laike dienomis ar 
vakarais. 

pe^ijalis skyri 
Uokiname Power Machine* siuvi-

, mo. Mokestis gaunama nuo 815 
iki $30 j savaitę, o galima išmok
ti trumpam laike uj mažą kainą, 

UASTER SEVVING SCH00 
J. P. KASNICEA, PERL>ĖTINIS, 
118 N. La Salle Str., 4Ui I loor, 

Skersai nuo City Hali. 

I 

I 

~JUL = 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLINOIS 
Valandos:—8 lkl 11 i i ryto; 
6 po pietų ik! # vak. KedėMo-

Telefoaaa Y a r * 5081. 

HUIIIfffllIlUIIIilIilIllIlililUIIUIfUlllllli: 
s A. A. SLAKIS, f 

Lietuvis Advokatas 
LAW7£R 

Ofisas miestą; 
l l - t ų lubų — Kambarls 1S09 

Assoclation Bldg. 
19 So. LaSalle St. 

Chicago, UI. 
Telefonas Randolph 2898 

Utarninko ir Pėtnyčios vaka
rais nuo 7 iki 9 vaL 

8255 So. Halsted Street, 
Tel. Yards 6492 

Resid. 938 S. Ashlaud Blv. ( i i icago 
Telefonas Hayinarket 2544 

DR, A. A. fiOTH, 
Rusas gydytojas ir cbirurgaa 

Specijaliaas Moteriškų, Vyrišku, 
Vaikų h* visų chroniškų ligų> 

Ofisas: 2351 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų, 7—8 vak. Nedėliom* 10—12 d. 
mmmmmmmmmsmMĘP. 

miiMnifiiiiiiiiiiftiititiifiiHfiii nununr? 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

•IIIIIIIIHIIIIIIIIIMillItlIlMIlHflIMIIiUllllr-
I JOSBPH 0. W0L0H | 

Lietuvis Advokatas | 
99 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tek Huraboldt 97 į 
Vakarais 2911 W. 22nd Straet s 

Tai. Rockwell 6999. S 
x OHIOAGO, ILL. i 

IIIIlllllIlIlIlIlIIIIIlIlIlIlIIIIIllIIIIllIHlllli 

Veda Bilas Vkranae 
Ofisas DMmleatyj: 

89 W. WASHniGTOW STRKKT 

Te. Central Si"t 
Ofisas ant n i i f c p o r t o ; 

8908 SO. MORGAH S T R E Ė t 
Tai. Yards 719 

819 W 
Tardą 4881 

file:///vau-


DRAUGAS , Šeštadienis, Gruod. 14, 1918 
= 

i ' k * « V 

i CHICAGOJE. 
Šeštadienis, Gruod. 14, d. Spirk lionas. V i a t orius. 
Sekmadienis. Gruod. 14 d. Kristianą. [rėni«jns. Kunriidas 
Pirmadienis, Gruod. 16 d. Euzebijus. Albina. 

NĖRA ŽIEMOS. PRAŽUVO VAIKAS PA
SIUNTINYS SU PINIGAIS. 

Ohieagoje dažnai lija, dar
gana ir nešalta. 1 Viniai Šituo 
laiku visos miesto gatves fta-
vo užklotos storai sniegu. Per 
parkus nebuvo galima prasi
kalti , iš priemiesčių nebuvo 
sralimu išeiti. Be to siautė dar 
ir šaltis. 

PRANEŠIMAI. 
NORTHSIDES LIETU

VIAMS PRANE
ŠIMAS. 

Marios Stankiškis, 14 metu 
vaikas, 1354 (Jirard gat., ilgas 
laikas dirbo Ivabo Corset kom
panijos- įstaigoje, kaipo pa
siimt in\ s. 

Aną dien^ jis buvo pasiųs-
j tas bankon su $100 pinigais ir 

' š į m e t kol-kas nėra žiemos. Į f5*072 ^ k a i s . Vaikas nesugiy. 
Senvvesni Oiiieasros gvvento-! z o-
jai tvirtina, kad tokio oro ne 15 Detroito, Mieh., praneš-
buvę eia nuo 187:J metu. Tais ta, kad tenai policija suaręs-
metais per Kalėdas buvęs pa- | tavusi koki tai vaiką. Ar tik 
Vasario oras. Tik sausio pra- | nebus Mar;cn. 
džioje pradėję snigti ir ^aili. 

NUBAUSTAS KALĖJIMU 

Nedėlioj, 15 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare visų North-
sidės draugijų atstovai rengia 
prakalbas Lietuvos laisvės 
reikale. Bus kalbėtojai, ku
rie paaiškins kaip galima iš
gauti tėvynei Lietuvai nepri-
gulmybę ir kaip apsiginti nuo 
priešų. 

i Draugijų atstovai. 

CICERO, ILL. 

Pranešimas! 
DR. D. J. BAGOČIUS 

Permainė savo ofiso vietą; nauja ofiso vieta 

10900 Michigan A ve., Roseland, 111, 
virSuj Bakkerio Ąptiekos, kambarys 8, 

Telefonas pasilieka tas pats dol rezidencijos ir ofiso 

Pullman 342 
Valandos kasdien- nuo >9—11 iš ryto ir 2—4 po piet ir 6—9 vak. 

Nedėlioms: nuo 9 ryto iki 12 pietų. 

i 

Tokia, kaip dabar, žiema 
Yra kenksminga visais /.vii;-
sniais, gi y pa e kuomet nepa-
š; A. Platinasi visokios ligos. 
Kenkia laukams. žiemken-

LIGI GYVOS GALVOS. 

f 
Pra-.'ita birželį viena vaka-

ra Tony Mule sėdėjo ant tre-
i pu palei savo namus po uiim. 

cMams javams. Pasėtiems «šru-1-oG W w t I ) i v i s i o n g ū t 

dens javams pašalimas, & , W s | M(^Q ^ j() A , f m i F r f c a 

kui sniegas yra tikras Dievo, n Q į r ^ n j e k u r n i e k o ^ ^ 
palaiminimas. Nes sniegas pa j S a u d a i n a s # r e v o l v e r i o . . 
sėlius apsaugoja nuo peršali-į F r i ( . . m o v d k k i b u v o s u i m _ 
nio ir nuo jvairaus sunykimo.: f a s J ) a h a r ~ teimaB mhįkudjh 

Kas indomulu, kad šįmet i r j kalėjimu ligi gyvo* galvos. • 
vėjai ėia dažniausia puria iš i M u l o p r i o ^ m į r s į a T l t pasakė, prakalbos, 
pietų šono. Perniai smarkiai ) i t u \ FVieano jį p e r š o v ę ^ . [negalima apleisti. Įžanga no 

Labai svarbus priešmetinis 
Kataliku Vienybės II-ojo sky
riaus susirinkimas įvyks ne
dėlioj, gruodžio 15 d., 4 vai. 
vakare, šv. Anano parapijinė
je svetainėje. 

Susirinkiman kviečiame at
silankyti visus Ciceros kata
likus. 

Valdyba. 

CICERO, ILL. ' 
Lietuvos laisvės reikale. 

i 
Vienas iš dailiausių "Lais

vės Savaitės" vakarų atsibus 
nedėlioję, gruodžio 15 d., 6 
vai. vakare, Sv. Antano par. 
svetainėje. šv. Kazimiero 
Vienuolyno auklėtinės persta
tys pritaikinta veikalą. Bus 

To/viso puikumo 

HIIIIIIIIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlliiilllllilliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii^ 

= Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? f 
Tegul Kvorka padabina Jūsų f 
namą. Pas mus galima gauti § 
visokių naminių rakandų k. t.! = 
Rakandų, Pečių, Divonų, Siu | 
varnų Mašinų, Pianų, Orafono = 
lų. Viskas pas mus gaunama | 
Kuomet jum prireikės ko prie E 

namo kreipkitės prie I 

SIMPLDt UNIVERSA1 

Paul Kvorka, 
1551 -1553 Chicago A ve. I 
Arti Ashland Ave. Chicago 

IIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Kaledu Povan 
KRAUTUVE 

HUSŲ knvtnė pripildyta 

Naujausios Mados 
TA VORU 

Deimantų, 
Aukso Žiedą, 

Gryno Aukso ir 
Paauksuotą 

Laikrodėlių, 
Lenciūgėlių, 

Kolioniką, Špilką, 
Laketą, La Valliere ir 
visokią Sidabrinią 
dalykų. 

Mūsų krautuvėj pirksite teisingai 
gvarantuota tavorą pigiau kai kitur 

P. K. Bruchas 
3321 S. Halsted St, Chicago, III. 

veikė šiauriniai vejai. i 

VISUOMENĖS SVEIKUMO 
DEPARTAMENTAS. 

rints 25c., bei/už tai bus duo-IŠ SOCIJALISTŲ BYLOS. d a m o s T a u t Q g p o n d o m f t r k ė g 

Taigi ateikite visi, tan vaka-

Amerikos Visuomenės Svei-

Federaliaiii teisme, kaip ži
noma, jau prasidėjo penkių 
soeiialistu Ivderiu bvla. Pri-

> S ' 

t 

siekusieji teisėjai ]mrinkta iš 
kmno Sąjunga (American 8;> ž l l ; o n i l l # S k l i n d | l v ^ ! a f e . 
Public Health Association) d e r a H s p r o k u r o r a s Oyne . 
Chieagoje turi suvažiavimą.! j ž e i l g j an ią ja kalba per tris 
Apie tai jau pirm kelių dienų | v a i a n d a s p a s a k ( - . p r o k u r o r o a-
" D r a u g e " buvo paminėta. L i s t C T l t a 8 Fleming. J i s pažy, 

Suvažiavime pakelta labai! m e j o , kad soeijalistu prasi-
svarbus klausimas, kad Suv. j j įng imas prieš <4espionage 
Valstijų kabinete įsteigti s v e i - | a e t " bus prirodytas dokumen-
kumo departamente) ir kad bu- j t a i s . Pažymėjo, kad kaltina-
tų skirramas tan departamen-1 m į e j i patraukti atsakomybėn 

k * * 1 * A. * *-

aip ir KITI ŷ p kaipo soei ja l i s tu .vadai , bet 
kaipo v ienatos , kurios a t sako 
už savo darbus. Kaltinamieji 

tan sekretorius, 
sekretoriai. 

Tą klauMiną pakėlė (jeorg*1 

K. Vineent, Rockefellerio įs-! darbavosi prieš šalies vyriau
sybę būdami vokiškoje intek-
mėje. Veikė su tikslu praves
ti Šioj šalyj per versmes, k a ' 
pakenkti karės vedimui prie: 
Vokietija. 

ran. Pr. 

Iš BRIDGEP0RT0 

40 vai. atlaidai. 
Rytoj ryte šv . Ju rg io baž

nyčioje, Bridgeporte, prasidės 
40 vai. atlaidai, kurie tesis 
per tris dienas, ty. nedėlią, 
panedėlį ir utarninką. Bus 
daug sVeeiu kunigų kaip iš 
Cliieatfos, taip ir iš apielin-
kių. 

Netik Britlgeporto, bet ir 
kitų kolonijų katalikai lai 
skaitlingai susirenka pagar
binti Šv. Sakramento. 

taigos prezidentą: 

MIRĖ AUTOMOBILIAUS 
SUŽEISTAS. 

Aną dieną automobilius ties 
So. Clark ir West Harnson 
gatvių sužeidė Riehard Alb'n, 
77 m. amžiaus, 4115 Sberidan 
road. 

KUN. DR. STANIUKYNAS 
ANT MIRTIES PATALO. 

(Jrrbiamasis mūsų veikėjas 
kun. Dr. Staniukynas guli ant 

Senis dabar n:ivė i^v. Luko mirtie* patalo jau be jokios 
ligoninėj. pa veikimo vilties. 

Iš OIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

lilaivininkams įinotiiut. 

Blaivininkų 41 kuopa turės 
p iešmetinį susirinkimą, Dievo 
Apveizėtos parap. mokyklos kam
baryj, nedėlioj, 15 d. gruodžio, 
tuojau po sumos Visi nariai 
privalo būtinai pribūti į ši susi
rinkimą. Bus renkama valdyba ir 
svarstomi visoki reikalai. 

O. Viselgiutė, rast. 

f 

Jbo į/bu £pueUgc? 
Žinoma, kad taip. 
sr.da matytę 

Taigi delko nenusipirkt tą ką ji vi-

P S D E R A L ELECTRIC SKALBIMO MAŠINĄ 
Nėra jekio d..I> ko 'kur i s daugiau užlaikytų sveikatą, gra
žumą moters ir dar ji . a p i a k o 

L E M P A I R F R 0 S A a r h a « 7 2 0 Fcderal Kuponą 
Absoliutiškai dykai 

Atsilankykit ir parratykit kaio ji dirba, arba patelefonuo-
kit Randoiph 1280 — Local ?16, o reprfeentantas atsilan
kys j jus namus ir paaiškins • , 

COMMONWEALTH EDISON COMPANY 
ELECTRIC 

SHOPS 

1S TOWN OF LAKE. 

T. Fondo narių ir rinkėju 
Susirinkimas. 

Ryto, gruodžio 15 d., 5 vai. va
kare, šv. Kryžiaus parapijos sve
tainėje, Tautos Fondo 39 skyriaus 
nariai turės susirinkimą. Susi
rinkime reikės suvesti rinkliavos 
atskaita ir kitoki,raportai bus iš
duota. Tat rinkėjai privalo ne
atbūtinai atsilankyti. 

T. F. 39 sk. Valdyba. 

DR. C. Z. VEZELIS 
JAU PASVEIKO. 

Dr. C. Z. Vezelis sirgo, bet 
jau dabar pasveiko ir vėl pra
dėjo praktikuoti . D-ras Ve
zelis tur i savo ofisą po num. 
4712 So. Ashland Ave. 

i 

• 

MeJunkio Adverbmaia C o m p u j , 

N e E. G, MAKAR 
PIAKO liflmOJI 

4515 So. Wood St. 

'mmm9į 

H. L. PEARSON & CO. 
AUKSORIAI IR OPTIKAI 

11340 MICHIGAN AVENUE. 

Telefonas Pullman 1541 
Pirkiti* sa%-o Kalčdu dovanas čionais 

,L, . mes viską g:\araiituojame. 

Kur Laikote Savo Pinigus? 
Saugiausia padarysite, jeign padėsite į visiems žinomą 

DIDŽIAUSIA visame Bridgeporte Valstijinę 

CENTRAL MANUFAGTURIRG DISTRICT BANK (StBitO Banką) 
1112 W. 35th Street, Chicago, Illinois. 

Turtas $4,000,000.00 
SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA, Pačtų bankai, Steita* 

Ilinois, Miestas Chicago ir Didžiausios Korporacijos laiko savo pi 
nigofl į CENTRAL MFG., DISTRICT BANK. Ši banką YRA 
TAIP GERA, kaip didžiausia Amerikoje ir paranki žmonėms, kas 
link vietos, valandų ir kalbos. CENTRAL MFG. DISTRICT 
BANK yra pilnai LIETUVIŠKA VALSTIJINĘ BANKĄ ir. lietu 
viai čia gal atlikti VISUS savo reikalus prigimto kalboje. Ne 
atidėliokite pradėjimą dėti pinigų į banką ant toliaus, bet prade 
kitę kaip greičiau. Ne laikykite sunkiai uždirbtus pinigus namie 
prie biznierių ant palaikimo arba kitose nesaugose vietose, kur ka* 
valandą gal jie žūti, bet atneškite juos j ŠIA DIDŽIAUSIA VAL 
STIJINĘ BANKĄ, kur pinigai bus VISIŠKAI SAUGIAI, gan 
site 3 procentą ir pinigus ant kožno PAREIKALAVIMO. 

I' 
i LIBERTY BONDS 

Jei jųs priversti esate parduoti, mes mokame N. T. Exohang« kai
nas, be komiso. 
Bondsus galima 

truota krasa — 

C-o Lithuanian Dept 

siijsti regis- E D W A R D P . GARRITT CO^ 
Bankers 

10S So. La Šalie St. 
Atdara Nedėliom 10—12 diena. 

United States Food Administratlon License No. N M 1 

BANK 
C0FFEE 

Home Bleud Težimo 
pardavėjai ir daug 
krauturiu parduoda tą 
pačią kavą po S 5 c 

a I b. 

Central Manufacturing 
District ank 

r S ta t e Bank; 
1112 W. 35th Street 

Tarpe Morgan ir Racine f atv. 
CHICAGO. 

Atdaras: t iki S po pieta. Subat., 9 iki 1 po pietų. 
Vakarais: seredos ir 8utMtfo« nuo 6 Iki 8 vaL vakaro. 

S. L. FABIJONAS, Liet Skyr. Ved. 
A. PETRAITIS, Real Estate ir Insurance Vedėjas. 

—m 

AZ'A 

Stocks Ir Bonds Perkami to 
darni veikloj darbas. AndrewsAOa, 

į o a So. %m SMlk» St^ Miaiita i: 

^«iiiiiEiiiiiiiiHiiaiiiiiiiiiiiHMiifiiiiiniiiiiiif!iiiisiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiif^ 
^ « - i - k - _ . 11 i •lefooa* PULLMAN 971 # = 
2 H i # 3 B / SS ! H » Fred K. Malmstrom I 
= ^ ™ ^ ™ AUKSORIAI [ r OPTOMETRISTAI | 

Deimantai - Laikrodžiai - Graznos g 

11335 Michigan AYC, Roseland i 
ROS£LAND 1HEATER BLDO. § 

Ateikite ir piaatikiti misi piiną Kaiid| Stick'i | 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^ 

• 5 

GERIAIJSIS 
S^TESTAS 

68c 
Riešučių Sviestas 
Labai geras po 

32c 
COCOA 

Geriausia įlankos 
sulyginę su M m 
bent,kokia, I f l A 
H svaro I T U 

DAIKY 
SVIESTAS 

50c 
Ger iaus ias S torage Sviestas , svaras u ž 

WEST S1DE 
i044W.CIiicaffou\. 
1373 MiKvaukee a v. 
2054 Miluaukec a v. 
1045 Milwaukee av. 
2612 W. North av. 

1836 Blue Island av 
12 J 7 S. Hal.-tertst. 
1832 S. l lalsterlst . 
1818 W. 12thst . 
3 1 0 2 W . 2 2 n d s L 
2830 VV.Madison st. 

f 1510 W.MadLson st. ITORTH STDE 
406 W.Divi*ion st. 

SOUTH SIDE 720 W. Korth n v. 
S032\Tciitliworth a" 2640 T.in<f>in av. 
8427 S. ILdsted st. 8413 K Clark st . 
4729 S. Ashland av. 8244 ludinua av. 

Padarykit Kerzheim Kalėdas rc© -̂

ausia D ovana 

Ant lengvu išmokescitį — Be jokio nuošimčio-

Nėra nieko kito kuri bu
tu gralima sulyginti su 
Aauju Kerzheim Kleinola 
Player Pianu, tai bran
giausia dovana. Jo bal
sas negali būti sulygina
ma* su kitais tai trump-
fas kuris palinksmins JŪ
SŲ namus per šventes. 

PIRKITE DABAR 
del Kalėdų 

Kalėdos labai arti. Ma
žas depozias palaikys 
jums šita. instrumentą del 
švenčiu. Nelaukite ilgai 

Naujas Kleinola 
Player 

\prie to dar 6 pėdu gazine arba elektrikine £ J O f* 
^įilempa, arba muzikai kabinetas 17; 1 . Jn/m V IZ 
^suolelis ir 20 šmotu muzikos V I SKĘS UZ T 4 x O f / 

— Kerzheim Kleinola — 
STYLIUS S. Vienas iš augštos 
rūšies turi Cheney darbą — 
su juo duodama lampa, k u o 
lelis, uždangalas ir 20 šmotu 
muzikes tiktai T \ R 9 R 

Cable-Nelson 
PLAYER specijalis pasiulyji-

I mas šito visiems žinomo Pia
no už labai žema kaina — 
su juo duodama suolelis, lam
pa ir'20 šmotų mu- t K O C 
zikos. viskas už w 5 J O 

"Neaugšta Renda" Mes gaIime » tos priežasties 
n— «, i , ., 1 u m 8 s u t a u P y " daug dolieriu 
pas mus pirkdami instrumentus. Trisdešimtis a£t..™; m i f o i 
firero patarnavimo stovi užpakalyj Klein B r i s a * t u o m m e t a l 

Tikrai Naujas Kerzheim Įh'anas - Specialiai $175 
l Jas senas) pia
nas arba kai-

' bamoji mašina 
I Kali būti ap
mainoma. — 
mes atrokuo-
Janie už tai PIANO STOPr 

5KERSAI OATVE NUO MUS DIDŽIOSIOS KRAUTUVES 

Atsiminkite 

Visa šia savai
te ir iki Kalė
da Klebi Bros 
Planu Krautu
vė bus atdara 
vakarais iki 0:15 

Nepadaryki? Klaidos Kuomet 
mušą Krautuve v i s t a musų 

I 
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