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Streikas 
Prancūzija priešinga 
palengvinti Vokietijai 

Vokiečių susirinkimas bijosi 
užpuolimo 

BLOKUOTI, KOL GROBIUS ĮSAKYTA SUGRĄŽINTI 
SUGRĄŽINS. VISUS GINKLUS. 

VOKIEČIŲ SUSIRINKIMAS 
TVERIA NAUJĄ TAUTĄ. 

Premjeras Ebertas atidarė 
sesija. 

Amsterdam, vas. 7. — Vo
kietijos kanclieris Fridrikas 
Ebert vakar 3:00 po pietų 
"VVeimare atidarė steigiamąjį 
tautos susirinkimą. Gauta $t* 
nių, jog daugelis atstovi} at
keliavę ir iš Alzasos - Lomi i -
nos. Tie atstovai nebuvo nei 
šaukiami, nei kviečiami. Pa
tys liuosu noru pribuvę. 

Buvusia Berlyno policijos 
viršininkas, bolševikas. Eich-
hom, išmestas iš skaitliaus at
stovų. Nes jis susirinkiman 

DALIS DARBININKŲ LAI-1 ŠIANDIE BUSIĄ PRAVES 
JAĖJO LONDONE. TI KARĖS MOKES

ČIAI. 

Prancūzija neturi susimylėji- valdžia prisibijo užpuolimo. 
mo Vokietijai. — 

Berlynas, vas. 8.— Militari- neatkehavo, nei nežinia kame 
Paryžius, vas. 8.— Vienas! n įu r e ikalų vedėjas Eberto ka-

prancn7.ii atstovas Tautų Są-! b į n e t e . Gusta v Noske, po ati-
jnngos komisijoje, kapitonas ; darymo susirinkimo Weimare, 
Andre Tardieu, pranešė, .io- paskelbė valdiška įsakyme ka-
Sa jungos visa programa gal r e iviu ir darbininku sovietui 

LONDONAS, vas. 7. — Ant 
požeminių geležinkelių strei
kas pasibaigė. Vyriausybei 
tarpininkaujant darbininkams 
pripažinta 8 valandos darbo 
dienoje. 

Apie tai paskelbta oficija-
liai ir darbininkai šiandie su-
gryžta darban. 

• 

PLĖŠIAMOS BAŽNYČIOS 
AUSTRIJOJE. 

Seattle ir Tacoma 
, . — 1 1 . . j 

Pasiųsta kariuomene su] 
kulkas vaidžiais 

Gali but paskelbta karės sto
vis vienur ir kitur 

Visokie daiktai apdėta mokės-
timis. 

apsiverčia. * 

Bremeną valdo socijalistai. 

Mieste Bremene, iš kur bu-

'onai nuostolių padaryta. 
Į. Socijalistų vadovaujama * ^ J f ^ ? ^ a P s v a r s t o m a s 

govėda užpuldinėja bažnyčias. 

vo išmušti bolševikai, valdžią 
bus pabaigta ateinančią sayai- i Erfurte tuojaus sugražinti vi- a P ^ m ^ P^nki socijalistai, kat

rie pasivadino Bremeno laiki
na vyriausybė. 

Bremenas labai daug nu-

U 
Taikos konferencijoje pakel

ta klausimas, kad ar nebūtų 
galima prašalinti nuo Vokie
tijos pakrašėių blokados ir lei
sti vokiečiams iš kitu šalin 
j unsi gabent i žalios medžiagos. 

Tečian blokados panaikini
mui, kadir daliniam, yra-•prie
šinga Prancūzija. 

Negali but susimylėjimo. 

Kapit. Andre Tardieu blo
kados reikale pasakė: 

Prancūzija yra priešinga pa
naikinti blokadą ir leisti vo
kiečiams apsirūpinti žaliąja 
medžiaga. Tegu pirmiau vo
kiečiai atitaiso prancūzų in
dustriją, kurią sunaikino. 

Vokietija atsakoma už vie
nos treėdalies Prancūzijos 
dirbtuvių sunaikinimą. Tegu 
vokiečiai sugrąžina prancū
zams visas mašinerijas, kurias 
paėmė ir išvežė, kaipo karės 
grobį. Pirm to negalimas daik
tas susimylėti vokiečiams. 

Ką pasakys kiti atstovai. 

Kap. Tardieu išreiškė vilti, 
jog talkininkai pilnai sutiksią 
su Prancūzijos norais. Nes 
Prancuzrja daugiausia nuken
tėjo nuo vokiečių. 

Blokados komitetas svarsto 
klausimą, kad nukelti bloka
dą nuo neutralių šalių ir leis
ti joms gabenties žaliąją me
džiagą. 

Prancūzijos atstovai reika
lauja, kad jei tas bus pada
ryta, idant tos medžiagos iš 
neutraliu šalių netektų Vokie
tijai. * 

Taisomi darbo pienai. 

Ofieijaliai paskelbta, jog su 
darbo pienais progresuojama. 
Sumanymo posmai kiti pasku" 
kitus tarptautinės darbo ko 
misijos pergvildenami ir pri 
imami. 

Komisijoje pirmininkauja 
Amerikos Darbo - Federacijos 
p rez i f lentas Gompers. 

Tarptautinėje darbo orga 
nizaeijoje visos šalys turės tu
rėti savo atstovus. Atstoviu 
turės ir mažosios tautos. 

Užvakar taikos konferenci 
jos vyriausioji taryba išklausė 

sus ginklus, kokius sovietą* 
tenai paėmė iš arsenalo ir iš
dalino civiliams gyventojams. 

Visi 'ginklai turi but sugrį- kentėjo nuo susirėmimų soci-
žinti arsenalan per keturias . l a l i s t« « bolševikais. Dau-
dienas — pažymėta įsakyme. 8 ^ i s Pušnių bustų apgriau-

Jei tasai isakvmas nebus iš- a* . . 
. , , , , , . , . Au9*rai siunčia pasveikinimą. 

pddvtas. tuomet valdžia imsis **" *""* ° •""**• r »««MM«I*V. 
aštrių priemonių. Nes valdžiai Austrai - vokiečiai Vienno-
žino, jog gyventojams ginklai je rgi turi savo tautinį stei-
išdalinta su tikslu užpulti stei- giamąjį susirinkimą, kurs ati

darytas pirm kelių dienų. Su-
susirinkime pirmininkauja 

LONDONAS, vas. 7. - Bai
si anarchija siaučia Linz dis-
trikte, Austrijoje. . Linz mies
tas baigiamas griauti. Mili 

Washington, vas. 8.— Kon
greso žemesniojo buto priemo
nių ir būdų komiteto pirmi
ninkas Kitchin sugrąžino bu
tui karės mokesčių bilių šiems 
metams, kurie baigiasi birže
lio 30 d., 1919 m. 

Mokesčių turės but surinkta 
suvirs 6 milijardai. Seniau bu
vo manoma surinkti 8 mili
jardus. Bet kuomet, pasibaigė 
karė, tad pinigyno sekretorius 
pranešė, jog išlaidų busią ma
žiau. Tad ir sumažinta. 

Šiandie, sakoma, tas mokes-

šitas apiplėšia, neva ieškoda 
mi maisto. 

ir pravestas. 

70,000 DARBININKŲ IŠĖJO 
STREIKAN. 

Streikas gali prasiplatint ir 
kitur. • 

— 

Tacoma, Wash., vas. 7. — 
Vakar vakare čionai atkelia-

iš pirmojo Sekančiais metais tos mokės- vo du batalijonu 
tys busią sumažintos ligi 4 mi-' pėstininkų pulko ir viena 
liiardu dol. kompanija su kulkasvaidžiais. 

Už kai-kuriuos daiktus šį
met 

giamąjį susirinkimą YVeimare. 
Bolševikai sielojasi. 

Savo keliu vokiečių bolševi
kai sielojasi prieš Eberto val
džią ir prieš patį susirinkimą. 

Dinghoffer. 
J is pasiuntė vokiečių susi

rinkimui pasveikinimą. Sako, 
nors šiuo kartu aplinkybės ne-

Bolševikai išnaujo pradėjo l e i d ž i a A u s t r i j o s vokiečiams 
leisti savo organą Raudonoji d a i w a u t į Vokietijos tautos 
Vėliava. Skelbiami pašėhausi s l l s į r į n k i m e > tečiau to svar-
užpuldinėjimai. Atsiliepiama b a u g i s t o r i n i o atsitikimo nega-
į darbininkus kuoveikiaus im- l i m a p r a l e i 8 t i b e entuzijazmo. 
ties ginklų ir sugriauti dabai- Austrijos vokiečiai džiaugiasi, 
tinę valdžią ir išvaikyti patį j o g v o k i e ? i ų tauta bendrai 
steigiamąjį susirinkimą. j darbuojasi savo tautos ir ša-

Bolševikai Eberto valdžią lįes reikalais. 
vadina: kraujo ištroškusioji , „ . . . . . 

Weimar — istorine vieta. 
Miestas YVeimar yra sostinė 

kunigaikštijos Saxe-Weimar-
Eisenach. Stovi už 50 mylių 

valdžia. Tad prieš aną kvie
čiami darbininkai pakelti te
rorą. 

Dusseldorffe streikas. 
pietvakariuose nuo Leipzigo 

Visas miestas Dusseldorffe j r už 141 mvlios į pietvakarius 
' " nuo Berlyno*. 

YVeimar yra vokiečiij poetų 
pakilo streikam Streikuoja: 
miesto valdininkai, klerkai, 
geležinkelių darbininkai; 
streikuoja darbininkai ir pa
tarnautojai telefonų, telegra
fų ir pastos ofisuose; streikuo
ja bankininkai, advokatai, gy
dytojai, mokytojai ir visi kiti 
profesijonalai. 

Uždaryta restoranai ir te
atrai. Uždarytos visos lig vie
nos dirbtuvės. 

Tai nepaprastas streikas. 
Tikras numirėliu miestas. 

REIKALAUJA PINIGŲ DIP
LOMATINIAMS TIKS

LAMS. 

Washington, vas. 8.—Prez. 
VVilsonas kablegrama pareika
lavo kongreso paskirti pinigų 
naujoms pasiuntinybėms, ku
rios veikiai turės but įkurfos 
Lenkijoj ir Čeko-Slovakijoj. 

• • - • i • • . • . y 
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irabų reikalavimus. Tuos rei
kalavimus išdėjo arabų prin
cas Feisal. 

miestas,, Steigiamasis susirin
kimas todėl ten laikomas, kad 
tas miestas nepriklauso Pru-

• • • 0 

sijai. 
Stovi palei upę Hm. Skai

to apie 50,000 gyventojų. 

t i mokesčių. 
- * — 

BOLŠEVIKAI SIAUČIA 
MAGDEBURGE. 

PaKuosavo kalinius iŠ kalėji
mo. 

— 

TALKININKAI TARSIS SU 
RUSŲ BOLŠEVIKAIS. 

. 

Kitos rusų partijos stovi 
ištolo. 

i 

Paryžius, vass 7. — Atro
do, j og talkininkai ims gai
vinti santi&ftus- su rusų bolše
vikais. To pasekmėje gali iš
eiti tas, kad bolševikai galės 
but pripažint! kaipo teisiškoji 
Rusijos valdžia. 

Bolševikų valdžia* Maskvo
je, kaip žinoma, sutiko turėti 
konferenciją su talkininkų at
stovais Prince saloje. 

Penkios didžiulės valstybės, 
kurios vadovauja* taikos kon
ferencijoje, skiria kiekviena 
po du atstovu konferencijon 
su bolševikų atstovais. Toje 
konferencijoje bus ir Ameri
kos atstovai. 

Talkininkams svarbiausia 
rupi, kad atgavus kiek skolų 
iš Rusijos. Jei bolševikai pa
žadės skolas mokėti, tuomet 
gal viskas bus gerai. 

Weimar gražus miestas. Te
nai kituomet gyveno Goethe, 
Schiller ir Liszt. Vė kodėl 
miestas yra brangus vokiečių 
tautai. 

Šiandie ten susirinkę atsto
vai sprendžia apie Vokietijos W e į m . a r , vas. 8. - Vienas 
ateitį, apie busimą respubliką, B e r l v n o laikraštis savo laidas 
kurioje jau nebus daugiau kai- {i[oimi p r i s t a t o lakstytuvais. 
zenų valdovų, bet pačių žmo- P r i s m n c ; i a m a r y t į n ė i r p 0 pie-

Tai kariuomenei vadovauja 
mokestys padvigubina- brigad. gen. AVatson. . „ 

mos. Nerasi šiandie tokio bile f Gen. Watson yra pasigami-
kokios vertės arba reikalingo nes mieste tuojau paskelbti 
daikto, už kuri nereiktų mokė- karės stovį, jei tik streikinin 

Paryžius, vas. 9.— Saksoni
jos sostinėje Magdeburge pra
dėjo siausti bolševikai. 

Jų vadovaujami kareiviai 
ir jurininkai, apsiginklavę't ikime", kaip sako, armijos o-
rankinėmis granatomis, įšilau- j ficieriai. 
žė kalėjiman, paliuosavo 160 Tai pasekmės didelio čia 

kai imtų nerimauti ir keltų 
betvarkę. 

Paskelbta, jog kareiviai ap
rūpinti rankinėmis granato
mis. 

Kariuomenė ir Seattle. 
Seattle, Washv vas. 7. —, Į 

čionai atsiunčiama kariuome
nė iš stovyklos Lewis, kad bū
ti ' 'gatavai kiekvienam atsi-

• V 

kalinių ir bendrai su šjtais pra 
dėjo plėšti krautuves. 
Gyventojams grumojama kul

kasvaidžiais, jei tie mėgintų 
priešinties. v 
Valdžios kariuomenė pasiųs

ta tuojaus užafakavo sukilė
lius. 

PARKELIAUJA 15,000 KA
REIVIŲ. 

Washington, vas. 8.—Karės 
departamentas paskelbė, jog 
Prancūzijos pakraščius aplei
do penki transportai , kuriais 
vežama 15,000 kareivių. 

LAIKRAŠČIAI VEŽIOJAMI 
LAKSTYTUVAIS. 

nių renkami prezidentai. tinė laikraščio laida. 

Cįjį S » į- i :::::-xv y 
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Sugryžusios iš Prancūzijos Raudonojo Kryžiaus nursės ir sužeisti kareiviai. 

darbininkų steriko, kurs va
kar pakilo. Sustreikavo 45-
000 darbininkų iš simpatijos 
25,000 streikuojančių laivų 
statymo įstaigose. Pastarose 
įstaigose streikas pakelta sau
sio 21 dieną už diedesnę už-
mokesnį. 

Tuo tarpu prisiunčiama tik 
800 kareivių, kuriems vado
vauja majoras Hayden. Ir čia 
kareiviai aprūpinti rankinė
mis granatomis. 

Kaip čionai, taip ir į Taco
ma kariuomenė pasiųsta įsa
kius pačiam karės sekretoriui 
Baker, gi patarius VVashing-
tono valstijos gubernatoriui 
Lister. 

Streikuos 35,000 daugiau. 

Seattle apylinkėse šiandie 
sustreikuos dar 35,000 dau
giau darbininkų, anot darbi
ninkų vadų pranešimo. Visi 
streikuojantieji darbininkai y-
ra organizuoti, priguli prie u-
nijų. , 

Vietos unijos įsteigė dvyli
ką ' 'sriubos virtuvių", kurs 
gaus pavalgyti visi tie strei 
kininkai, katrie pirmiau mis-
davo restoranuose. 

Visos barzdaskutyklos už 
darytos. Telefonais patarna
vimas nepertrauktas. Telegra 
f ii ofisuose telegramos priima 
mos tik biznio reikalais. 

Nėra jokių trukšmų, neke 
liamos betvarkės. 

10,000 policmonų. 
Miesto valdyba pasiruošusi 

sako miesto majoras Hanson 
tuojaus priimti ir prisiekdinti 

10,000 specijalių policmonų. 
Majoras mano, jog prisiun

čiama kariuomenė bendrai 
veiks su vietos policija. 

Seattle nėra ir nebus karės 
stovio, sako majoras. 

Gatvekariai sustojo, važinė
je vakar apie 10:00 ryfo. 

Municipaliai gatvekariai 
bus paleisti ant miesto linijų, 
kaip veik tam tikslui bus pri
statyta atsakantis skaitlius 
policijos. 

Vakar čia gatvėse pasirodė 
tik vienas vietos laikraštis, 
kurs, kaip sakoma buvo at-
spauzdintas mieste Tacoma, 
Vietos spaustuvėse streikuoja 
stereotiperiai, laikraščių išve-
žiotojai ^-vaikai pardavinėto-
jai.^ 

Vietos policija paruošta 
tuojaus veikti. Šalę policijų 
nuovadu stovi t rokai su kul
kasvaidžiais ir maišeliais su 
smiltimis. 

Atplaukiantieji vietos uos-
tan garlaiviai tuojaus pasiun
čiami į kitus*uostus. 

Mieste Spokane taippat sto
vi kareiviai. * Streikas plačiai 
į pietus. San Francisco su
streikavo 1,500 mašinistų įvai
riose dirbtuvėse. 

NEW YORKE SULAIKYTA 
NAMŲ STATYMAS. 

New York, vas. 7. — Čionai 
pcie namų statymo darbinin
kams paskelbta lokautas. Vi
sose toje šakoje darbai per
traukta. .25,000 darbininkų 
paliesta tuo lokautu. 

Pasakojama, jog tas duos 
progos darbininkams prie na
mų statymo sustreikuoti visoj 
šalyj. 2 milijonu darbininkų 
tuomet streikuotų. 

Be kitko New Yorke strei
kuoja 15,000 siuvėjų prie mo
teriškų drabužių. Streikuoja 
už trumpesnes darbo valan
das. 

KARALAIUČIUS BOLŠEVI 
KŲ RANKOSE. 

Užėmę jie visus svarbesniuo
sius bustus. 

Copenhagen, vas. 7, — Iš 
Berlyno gauta žinia, jog Rytų 
Prūsijos miestą Karaliaučių 
užėmę bolševikai, atkeliavu
sieji ten iš Berlyno. J ie savo 
rankose turi t$n visus svar
biausius bustus. 

Berlyno valdžios parėdymu 
Karaliaučiaus apskrityje pas-
'celbta karės stovis. Ima veik
ti karės teismai. 

^IRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

http://prancn7.ii
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bė verčia apsimti reikalavi-
16 •» mus tų,* kuriems reikalavimus 
1 , 0 0 statai. 

Mųs reikalavimai labai ma
ži. Tegu tik liberalai ištiesų 
prisilaiko demokratijos prin
cipų; tegu neužiminėja sau 
patogių pozicijų, kad paskui, 
sutarčiai pasibaigus, pasinau
dotų jomis kovoje prieš kata
likus. 

Katalikų laikraščiai iki šiol 
vedė tik apsigynimo kovą su 
užpuldinėjančiais liberalais. 
Tegu tik pasiliauja jų užpuoli
mai, pasiliaus mųs ginčas. Vi
somis jiegomis girsime libera
lus, jei jie tik ką nors gera 
padarys, kaip gyrėme mums 
svetimus pažiūromis: Yčą, 
Gaigalaitį, Basanavičių ir ki
tus, kaip giriame Wilsona, 
Poincarę ir Karolių Albertą, 
nors jie arba visai nekatalikai, 
arba toki katalikai kaip libe
ralai. Gyrėme ir Gabrį, neslėp
dami jo klaidų. 

Inžinierius Naruševičius 
buvo naudingesnis libera
lams - tautininkams už D-rą 
Šliupą, bet Naruševičiaus ne-
peikėmė, nes,, stiprindamas jų 
partija tylomis ir pasekmin-

mm^^^^m^mmmm'mmmm^*mmmm*r+ " « B » » f Į 2 C JM t III mmtmmmt, 

Šeštadienis, vasario 8 m9 
mm 
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VI e. 
Vienas asmuo, priklausantis ̂  

prie veikliųjų Paryžiaus lie
tuvių kuopos,, išsiuntinėjo į A-
meriką prancūzišką straipsnį 
"L/Eta t , Letto-Lituanien", t. 
y. " Latvių ir Lietuvių bendro
ji viešpatį j a " , i Tą straipsnį 
parašė p. O. W. Lubicz de La-
bunovas — Milosz. Didysis Pa
ryžiaus dienraštis lyg ant juo
ko vadinamas "Pe t i t Jour
nal" , t. y. mažu dienraštėiiu, 
padavė gana daug' žinių apie 
p. MOošių i r spėjimų apie jo 
ateitį. Tą visa mes kada nors 
perpasakosime savo skaityto
jams. Dabar keletą žodžių a-

pie p. Miiošiaus sumanymą. 

J is sako, kad Latvija ir Lie
tuva turėtų būtį viena respub
lika, o ne dvi respublikos, kad 
abidvi tautos butų susivieni
jusios vien tik tuomi, kad tu
rėtų vieną bendrą augščiausią 

negalime būti įšvien su lenkais 
p. Milošiuš tik labai trumpai 
pamini. Straipsnio pabaigoje 
jis prieina prie to, kad Lietu
viškai Latviška respublika gal 
kada nors padarys sąjunga su 
lenkais, arba su skandinavais. 

Kalbėdamas apie lenkus p. 
Milošiuš' i r Koperniką ir net 
Kostką priskaito prie lietuvių. 
Tat mums išrodo perdaug. Ko
perniko pavardė neturi nieko 
bendra su lietuviška kepure. 
Jos šaknyje yra lenkiškas liau
dies žodis koper, vartojamas 
Kujavuose apie Vislą. . Ten 
yra pavardžių Koperczak, Ko-
perczyniski ir 1.1. Kopernikas 
gyveno Torunije, pro kurį bė
ga Visla. Kostkų giminė ne
turi nieko bendra su Lietuva. 

Nauda i i Lietuvių ir Latvių 
susivienijimo. 

Rudarymas stambios kariškos 
jiegos. 

Iš to matyt, kad p. Lubicz 
de Labunovas — Milosz netiki 
į busiančią Tautų Sąjungą. 
J u g Tautų Sąjungai esant ne
bus militarizmo, nebus nei rei
kalo • daryti stipriais kariuo
menes. 

PRANCŪZIJA ATSIIMS 
AUDEKLU DIRBTU
VES Iš LIETUVOS. 

Sutartis su Libera-
lais-Tautminkais. 

Į̂ iau už visus, j * ~ prisilaikė ei 
Vokiečiai dar nepaliaudami' vilizuotų priemonių. I r šian-

užpuldinėje ant talkininkų, j -įien jam atiduodame garbe, ' tų seserų, sudarančių vieną 
[prašydavo taikos. Tos takti^ j kad Maskvoje ir visoje Rusi- i viešpatiją; nėra pasakyta, ko-

viešpatijos asmenį. Kadangi, Tų naudų p. Milošiuš su-
Lietuva ir Latvija nori res - ! r a nda kelias. 1-o Bendras lie-
publikos, todėl jiedvi turėtų 
vieną bendrą prezidentą. 

Nors paskutinis p. Miio
šiaus straipsnio skyrius yra 
pavadintas "Esąuise d'un 
Statut politiąue", t. y. poli
tiškos konstitucijos užbrėži-
mas, tečiaus po tuo vardu nė
ra išgvildenta, kokia turėtų 
būti sutartis tarp dviejų tau-

Įjkos išmoko ir mųs liberalai- j joje T. Naruševičius smarkiai-
j taurininkai. Dar nepaliovę j pakėlė lietuvių vardą savo 
lj uiti-katalikų, jau spauzdina1 techniško išsilavinimo tobulu-
1 "Lie tuvoje" sutarties suma-[mu. 
| n y n % kuriame trečias posmas j Girtume mes ir kitus libera-
jš i tag skamba: h u s . tautininkus, jei tik susi-

ZAbiejų sriovių laikraščiai! lauktume iš jų tiesioginio te
privalo padaryti pertrauką vynei naudingo darbo. Visa 

( p a # t i j i n ė j kovoj iki Lietu- nelaimė, kad to naudingo dar-
V<JS klausimas bus galutinai bo iki šiol nebuvo, 
išiištas Taikos Konferenci- Ponas Balutis turi gražaus 
joį 
Tcfiiaus liberalai prideda, 

kad-j ie turį daug-tūzų prieš 
katalikus, bet maloningai jn 

I išsižadėsią tėvynės naudai. 
Pąįašioms vokiečių daine

lėms^ kad jie iš toli nešančių 
armtftų šaudė Paryžių ir pra
šė taikos, talkininkai atsaky
davo! griežtu reikalavimu pa
siduoti. Mes taip-gi žinome, 
kad šlykštus rašalo tvanas, 
ifclielas mųs delegatams ant 
gaivus, greitai prives prie ne-
maloiiių pasekmių patiems tos 
žemas kampanijos vedėjams. 
Veiliki pasirodys, kiek parti-
jinės: intrygos butą tame ir 
kaip^negraži ji buvo. Mums 
tat # sa i neparanku dabar pa
liauti polemiką su liberalų-* 
tautminkų laikraščiais. Bet 
mes^is-gi neseksime talkinin
kų pavyzdžio. Talkininkai ka
riavo su svetimtaučiu, o mes 
ginčijamės su lietuviais. Nors 
jie daug blogo mokinosi iš vo
kiečių, bet vis-gi liko musiš-

laiffd, gali apsigyventi Wasli-
ingtone ir dirbti Lietuvai. 
Jani statome tik reikalavimą, 
kad butų naudingas Lietuvai 
be svetimženklių. Tą išpil-
dydamas neabejotinai pelnys 
mųs paramą. 

Darbininkai ir 
darbdaviai. 

D-ras Šliupas gali tūkstan
čiais kartų žadėti ir prisiekti 
nedaryti intrygų prieš kata
likus, bet jis negali tų priža
dų išpildyti. J o prigimtis ne
atleidžia. Dabar D-ro Šliupo 
nesant Amerikoje galime pa
bandyti tartis su liberalais-
tautininkais. Pamatvsime ar 

(jie daug kuomi skiriasi nuo 
savo vado. 

Mųs reikalavimai. 

Pirmutinis sutarties reika
las 'yra priedermė prisilaikyti 
tarp-partijinės etikos. J . Kau
po laiškas į liberalų-tautinin-
kų laikraščius pateko dėlto, 
kad kaikurie veikėjai Wasli-
ingtone neprisilaikė elemen-
tariškiausios etikos. 

Liberalai - tautininkai rei
kalauja sau užsitikėjimo iš ka
talikų tautininkų. Lygybė 
reikalauja uisitikėti tais, iš 

Springl'ielde buvo pasikal
bėjimas Darbo Federacijos at
stovų ir pramonininkų (fab
rikantų) atstovi]. Pirminin
kavo gubernatorius Lo\vden. 
T tas tarybas pašalinių žmonių 
neįsileido. Iš dalyvavusių šne
kos numanu, kad abi pusi pa
tenkintos. Kol kas sunku su
žinoti, ar tas pasitenkinimas 
yra tikras, ar tik taip sau 
mandagumas. 

Socijalistai yra palinkę į-
tarti darbininkų atstovus, kad 
pasiduoda kapitalistams. Abe
jotina, ar tas įtarimas turi 
nors kiek pamatų. 

Darbo ir kapitalo kova ne
kyla iš gamtos nei iš prigim
ties, o tik iš žmonių kaltės. Iš 
vienok pusės socijalistai užsi
merkę šaukia, kad darbo ir 
kapitalo reikalai esą nesuderi
nami, iš kitos#pusės kapitalis
tai nežiūri, nei žmonių, nei vi
suomenės naudos, besinaudo
dami visomis, net ir blogomis 
priemonėmis, savo pelnui pa
dauginti. 

Augantis visame pasaulyje 
tarptautinio bolševikizmo pa
vojus truputį pamokino kapi
talistus, kad butų atsargesni. 
Tai-gi tos darbdavių ir darbi
ninkų nesutikimo priežastys, 
kurios buvo kapitalistų pusė
je, ėmė labai mažėti. 

Bepig, kad sumažėtų ir so-
cijalistų fanatizmas. Jei jie 
pažiūrėtų ramiau į faktus, tai 
pamatytų, kad darbdavio ir 

ki 'daigiai turėtų būti bendri, 
nei koki skyrium kiekvienai. 
Del šito trukumo mes lietuviai 
negalime smarkiai pritarti su
manymui, nes nedrąsu remti 
nežinomą dalyką. Bet mes nei 
nekovosime perdaug prieš tą 
sumanymą, pasilikdami sau 
teisę jį ramiai kritikuoti, kad 
sumanytojai išaiškintų dar 
neaiškias savo sumanymo į&-

Neužsipuolame ant p. Miio
šiaus už ką paleido į žmones 
neužbaigtą sumanymą. Jis jį 
skyrė prancūzams, anglams, 
italams, amerikiečiams ir ki
tiems pasaulio diplomatams, 
dabar Paryžiuje tvarkantiems 
tautų ateitį. Tiems ponams ne
daug rupi, kaip mes susitarsi
me su latviais. P. Milošiui ru
pi, kad tie diplomatai sudary
tų lietuviškai-latvišką vieną 
respubliką. Dėlto ir protauja 
jis ne nuo savęs ir ne savo 
tautiečiams, o veda prirodinė-
jimus taip, kad įtikėtų pasau
lio tvarkintojai: Wilsonas, 
Lloyd George 'as ir kiti. 

P. Milošiuš visą antrąjį sky
rių paveda lietuvių ir lenkų 
santikiams. Paminėjęs, kad 
reikalas užtverti tvol^ą ta rp 
Vokietijos ir Rusijos verčia 
diplomatus, kad jie sudarytų 
vieną Lietuvos ir Lenkijos vieš 
patiją, sumanytojas tuojaus 
prideda, kad tai negalimas 
daiktas. Čia p. M. išrodinėja 
klaidingumą tų prirodymų, 
kuriais lenkai nori prikerg
ti Lietuvą prie savęs. Pozity-
ves priežastis,, <v?l kurių mes 

tuvių i r latvių kilimas, tebesi
laikąs iki šiol kalbos panašu
mu. 2-o Sudarymas stiprios 
tvoros tarp atsinaujinančios 
Rusijos ir tarp Vokietijos, ku
ri sustiprės prijungus prie 
savęs Austriją. Tik reikėtų 
dar atsižiūrėti į gSlimas ir 
uaudingas sutartis su lenkais 
ir skandinavais. 3-o Reikia šū

vių respubliką, kadLenkija, r u 
sų spaudžiama, neieškotų su
tarties su vokiečiais. 4-o Per
daug prie Marksizmo luikusi 
Latvija, susidurdama su per
daug konservatyve Lietuva ir 
pati išvengs bolševikų -radika
lizmo ir Lietuvą patrauks prie 
pažangesnių pažiūrų. 

Visos keturios naudos suei-
ua į vieną, kad Lietuva susi
vienijusi su Latvija, sudarys 
1(1 milijonų viešpatiją, kuri 
bus gana stipri ir gana prie
lanki talkininkams*. Ta nauda 
yra išreikšta / i r 3 punktu. 
Apsvarstę juodu, turime pri
pažinti, kad iš sudarymo bend
ros lietuvių ir latvių respubli
kos butų nauda talkininkams. 
Bet kokia nauda butų dviem 
tą viešpatiją sudarančiom tau
tom? » 

P. Milošiuš duoda suprasti, 
kad jiedvi turi priedermę vie
nytis, nes yra kilusios iš bend
ros šaknies. J is dar prideda, 
kad Latvijai butų naudinga iš 
lietuvių pasimokyti konserve-
tizmo, o Lietuvai iš latvių — 
progresizmo. Pasimokinimo 
dalyke vargu kas gera išeis, 
nes abi tauti mintija savaip 
ir turės įstatais apsiginti, kad 
viena nepaliestų kitos įsitiki
nimus. Šiaip nebus santaikos 
nei reikalingos talkininkams 
tei jiedviem tvirtybės. 

Tikroji nauda yra ta,. kad 
susivienijusios latvių ir lietu
vių tautos sudaro rimtą kariš
ką spėką, o skyrium jiedvi be
veik nieko nereiškia. Tai-gi 
vienatinė nauda iš bendros lie
tuvių ir latvių respublikos yra 

čiais busiančią pasaulio taiką, 
netiki, kad ji apseis be milita
rizmo. Netiki nei p. Milošiuš. 

Mes vis-gi dar nenorime at-
sižadėti tos vilties. Jug tiek 
vyrų žuvo, tiek darbo ir turto 
pašvęsta militarizmui išnai
kinti. Taikos konferencija yra 
užtektinai galinga, kad tą pa
darytų, talkininkų priešas pa
dėjo ginklus, Vokietijoje mili
tarizmo nebėra. Nejaugi dabar 
militarizmą pasauliui suteiktų 
tie, kurie visu karės laiku kuo-
iškilmingiausiai skelbė, kad 
vienatinis jų tikslas yra pa
naikinti militarizmą. 

Militarizmas ir Lietuvos 
ateitis. 

Jeigu jau ištikrųjų liktųsi 
pasaulyje militarizmas su vi
sais savo baisumais, tai ištik-
vųjų ir Lietuva turėti] vieny
tis, Tik tada jau tegul vieny-
tusi ne vien su Latvija, bet 

Amerikonų savaitiniame lai
kraštyje "The Saturday Eve-
ning P o s t " 31 num. Will Ir-

Nors labai liūdna, bet turi- wįn, aprašydamas apie Vokie
te pripažinti, kad gyvenantie-: tijos nedorybes, išdarytas 

ji Paryžiuje žmonės, susidu- Į Prancūzijoje pažymi, kad Vo-
riantieji su asmenimis rengian Jdetijos valdžia išvežė linų-au-

deklų dirbtuvių masine vijas 
iš Prancūzijos ir tas mašine
rijas pervežė į Kurlandiją ir į 
Lietuvą. 
Kiekvienas lietuvis žino kaip 

gerai deri linai Lietuvoje. Tą 
faktą vokiečių valdžia greitai 
patyrė. I r kada vokiečių mili-
jtarizmas įsibriovė į Prancūzi
ją, tuomet linų dirbtuvės, ta
po išgriautos ir Lietuvon per
vežtos, nes tada Vokietija tik
rai tikėjo, kad pasiseks jai nu
žudyti lietuvių tautos troški
mą. J i manė jau tikrai paver
gusį lietuvių tautos troški
mus. Bet tas jų troškimas bu
vo tik sapnas. Karės pasekmės 
kitą visai reališką dalyką pa
rodė kaip Lietuvai, taip ir vi
sam pasauliui. 

darbas užvestas, linų lietuviai 
užaugins. Žodžiu sakant, įsi
gijimas audeklų mašinerijos 
Lietuvoje yra brangus daiktas 
lietuviams. * ;* 

Todel,ar nevertėtų Amerikos 
Lietuvių' Tautos Taryboms 
tuojau pasiųsti keblegramą į 
Paryžių Lietuvių Biurui, kad 
jis ištirtų dalyką kas link tų 
mašinerijų ir atpirkimą nuo 
Prancūzų valdžios. 

Amerikos lietuviai aiškiai 
supranta tokius dalykus ir jų 
vertę. Užtai čionai netruktų 
suorganizuoti reikalingą kapi
talą. Retas butų lietuvis, kuris 
atsisakytų pirkti šėrą nors už 
$10 prie tokio reikalo. 

Kaip tenai nebūtų, bet yra 
svarbus dalykas Lietuvai ir 
todėl Amerikos Lietuvių Tau
tos Taryboms yra reikalinga 
pasirūpinti tokiais dalykais 
dėlei sužinojimo ir dėlei prane-
Šimo visuomenei. ' 

D. B. Pratapas, 
Agronomas 

* 

BOLŠEVIKAI SUTINKA SU 
KONFERENCIJA. 

Londonas, vas. l.—r Rusų 
bolševikai, gavę gerai kailiu 

Dabai- po pergalės Prancuzl- Siberijoje ir šiaurinėj Rusijoj, 

daryti galingą latvių ir lietu-j d l W - s u Estonija, Suomija, 
Švedija ir Norvegija. Reikalą,v 
vienvtis su ši tiedviem yra tas, 
kad vokietis mums neužkeilų 
vartus ant kelio, norint išva
žiuoti iš Baltosios Juros į At-
lantiką arba jo dalis. 

Kad jau darome kariški* 
viešpatiją, tai neganą 10 mi
lijonų. Tada geriau yra pada
ryti dar platesnę sutartį, ap
imančią septynes tautas: Da
niją, Norvegiją, Švediją, Suo
miją, Estoniją, Latviją ir Lie
tuvą. Jos sudarytų apie 21) mi
lijonų jiegą, 

Jeigu uebus visatinės Tautų 
Sąjungos tegul bus nors mi
nėtų septynių tautų sąjunga. 
Tada kiekviena tauta butų 
sau skyrium viešpatija ir turė
tų visas teises, savo parla
mentus ir prezidentus, o bend
rą jos turėtų savo kariuome
nės suvienijimą. 

Tai-gi mums išrodo, kad p. 
Al]došiaus sumanymas yra toli 
nepilnas ir paremtas aut įsi
tikinimo, jog tautų sąjungos 
viltis yra . neišsipildys ianti 
svajonė. Mes/vis-gi laikysimės 

jos valdžia nusprendė parsi
gabenti tas linų, audeklų ma
šinerijas atgal iš Lietuvos. 

Čia susitinkame su gana 
svarbiu Lietuvos ekonominiu 
klausiniu. Lietuvoje audeklų 
mašinerijos randasi. Lietuvoje 
linai deri ir linų bus auginama 
Lietuvoje ateityje nemažai. 
Lietuvoje yra pageidaujama 
labai, kad butų audeklų dirb
tuvės. Dabar yra klausimas 
prieš mus: ar neužsimokėtų 
lietuviams atpirkti tas maši
nas nim Prancūzijos valdžios 
arba nuo mašinerijų savinin
ku? Atsakymas yra aiškus: jei 
gU Prancūzijos valdžia arba 
tų mašinų savininkai perdaug 
nenorėtii, lietuviams viena iš
eiga telieka — tas mašinas at
pirkti kuogreičiausia. Nes visa 
taip sakant linų j^dirbystė 
butų Lietuvoje pradėta iš kar
to. Mašinerija yra nustatyta, 

pagaliaus sutinka su talkinin
kų sumanyta konferencija 
Prince saloje. 

Užsienių reikalų komisaras 
Čičcrin bevieliu telegrafu pra
nešė talkininkų atstovams tai
kos konferencijoje apie tą su
tikimą, pažymėdamas, jog bol
ševikai sutinką tarties su vi
sais talkininkais kartu, arba * 
su kiekvienu ątskiriai. 

Kaip žinoma, kitos rusų par
tijos su konferencija nesutin
ka, nes nenori nieko bendra tu
rėti su bolševikais. 

MIRĖ BUVUSI BAVARUOS 
' KARALIENĖ. 

' 

Basle, vas. 6.—. Iš Municko, 
Bavarijos sostinės, gauta ži
nių, jog "VVildenTiardo vasar-
namyj mirus buvusioji Bavari
jos karalienė Maria Teresa. 

• 

• 

vai sutaikomi, tik abejiems 
reikia pirm visko būti žmonė
mis, o paskui pelno pelnyto-
jais. -

Bolševikizmo pavojui išuy-
bus beširdžiai kapitalistai vėl 
ims vartoti savo nedoras prie
mones ir vėl sukels socijalės 
revoliucijos pavojų. Kad to 
nebūtų, reikėtų reformuoti vi-
s$ dabar galingą materijaUs-
tišką pasaulėžvalgą. Ta re> 
forma senai reikalinga. J i 
jau išdirbta ir,gražiai išreikš
ta Leono XJII enciklikoje 
"Rerum Novarum", 15 geg., 
1891 m. Pasaulis tą encikliką 
pagyrė, bet patingėjo refor-

darbininko reikalai gana leng- muotis sulig jos pamokinimų. 

jos kol galėsime. 
Paryžiuje mes turime Lietu

vių delegaciją. Joje dalyvau
ja mųs užrubežinių dalykų vi-
ce-ininisterįs. Tai delegacijai 
turime pavesti teisę iš dauge
lio galimų tarptautinių kombi
nacijų išrinkti Lietuvai vieną 
galimą ir naudingą. Jei ta de
legacija išrinks- ir p. Miio
šiaus sumanymą, mes nepro
testuosime. 

Kun. P. Budys. 

-
GEfiB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Pradėjus 1919 metais "Draugo'*Administracija dienraS-

SMARKUOLĖ MOTERIS. 

Swink, Colo., vas. 7.— Aną 
vakarą Mrs. Olive Smith, pa
siėmusi didelį revolverį, už
puolė vienoj užeigoj 6. vyrus, 
su kuriais jos vyras lošė po
kerį. Juos visus ir savo vyrą 
susistatė prie sienos ir atėmė 

nes butų atsėję gana daug ko 
paaukoti. Neperėjo nei tris
dešimts metų, pasaulis susi
laukė bolševikų. 

Lietuviai teisingai sako: 
" K a s neklauso tėvo balso kal
bančio, tai klauso šuns baiso 
skambančio". Europos ir A - ' n u o ™ V1SUS P " 1 1 ^ -
merikos liberalizmui. Leono I Mrs. Smitb tvirti 
XIII balsas buvo per švelnus. 
Rusijos bolševikai, Vokietijos 
spartakai, Švedijos geležinke
lių streikai, Anglijos darbinin
kų nerimavimas, Amerikos ai-
doblistai kruvina ugnimi žyb
telėjo ^pasaulį valdančiai plu-
tokratijai. Dabar gal ji suT 
pras, kad Leonas M U buvo 
-sferai nasakes. 

tvirtina, kad 
jos vyras tame lošime pralei
dęs 600 dol. 

Visi užpultieji vyrai mėgi
no ffaskui Mrs. Smitli suareš
tuoti. Bet niekas prieš ją ne
duoda vvaranto, be kurio ner 
galima suareštuoti 

Tai bant smarkuolė, jei čia 
neims jm su savo vyru sumok-
slas. 

f 

čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie 
ką eia paaiškinsime. Ta nauja^ skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui 

Cia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja.metodą ve kokia: 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos rhoželį,* 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4—a—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t. 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinj 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia,: balandžio 3 diena 1918 metaj); 
2—2G—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9-: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—^—20 (reiškia; Sausio 22 diena 
1929) ir t. t . 

Taigi nuo šiol litais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikrašti. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
-metams pradėjus sausio 2/ d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d, 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys- dienrašti su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atrasi 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m, į 

Šitio ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankamas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie bųtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose" ant adresų pakvitsmmuoea gali pasitaikyti * 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
užtėmytas klaidas, ar koktus neaiškumus, Tada mes pataisy
sime arha per dwnr*stį paaiškinsima, 

; 

mm 
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MAŽAS NESUSIPRATIMAS. 
Iš mano straipsnio apie mo

teris "Moterų Di rva" išėmė 
tik ta dalį, kurioje moterys m--\ 
pagirtom Tą padarius p. 
Vai vorykst ė ražo: 

Tik keletas vyru inteli-
£entvt, kad ir mūsų dienose, 
teprijaueia moterų judėji
mui ir veikimui. Daugeliui 
ir po šiai dienai visos mo
terys k4bobos" ir gana... net 
ir tokie..., kaip P. Bučys pa
taria "mus pasaulinėms mo
terims... padirbėti vyrų or
ganizacijose, kad "jose la
biau priprastų prie organi
zuoto veikimo." 

Tiesa, aš išreiškiau savo pa
žiūrą, kad organizuoto darbo 
reikia mokintis, kad to moks-

Jo mųs pasaulinėms moterims 
kol kas žymiai trūksta, kad 
del to trukumo moterų orga
nizacijos yra silpnesnės negu 
vyrų. 

Niekuomet nepriklausiau ir 
nepriklausau prie vyrų, nepri-
jaučianeių moterų judėjimui 
ir veikimui. Paniekinantį "bo
b o s " žodį aš esmi, gal, ištaręs! 
vienai ar kitai, bet niekuomet j 
jo nesakiau moterims apskri- r 
tai. Tš Įsitikinimo pasmer-' 
kiu tuos visus, kurie panieki-j 
na, arba nors pašiepia, moto-1 
rų veikimą. Jau nekalbu apie 
kenkiančius. 

Kas kita paniekinti, kas ki-
ta pažymėti viešojo darbo tru-i 

kūmus. Tuos aš pažymėjau, 
mą rodos, ramiai ir prielan
kiai. Jei-gu kas pasakytų, jog 
tat yra vda, tai aš nenorėčiau 
pasitaisyti. Man išrodo, kad 
kenkia moterims tie vyrai, ku-
rie tik tegiria jąs. Aš jąs 
skaitau lygiomis vyrams. Kar
tais pakritikuoju juos ir jas 
taip-gi. Viešame darbe reikia 
atkelti kritiką ramiai ir kant
riai. 

Kaip tik kūdikis virsta mer
gina, jau girdi vien pagyri
mus iš vyrų. Ilgainhi mergi
na pripranta prie pagyrimų 
taip, kad negali be jų apseiti, 
kaip be oro, be vandens, be 
valgio. Perdidelis garbės troš
kimas, perdidelis jautrumas 
girdint papeikimo žodį, yrą 
tarp priežasčių, trukdančių 
moterų visuomeninio darbo 
našumą. 

Matydamas vieną trukumą 
mųs moterų veikime, ban
džiau patarti, kaip jį patai
sius: Nemintiju, kad manasis 
būdas yra vienatinis. Tegu 
pačios moterys išgalvoja kokį 
nors būdą, tada joms leng
viau bus jį išpildyti negu sve
timą patarmę, tada greičiau 
išnyks ir trukumas. 

Tikiu, kad šitas mažas ne
susipratimas tarp "Moterų 
Dirvos" ir manęs nei kiek ne 
pakenks bendram darbui vi 
suomenei ant naudos. 

Kun. P. Bučys. 

Margaret Donovan. 

KĄ PADĖS ŽMOGUI. 
(lydytojo Rainio geras var

das buvo plačiai pasaulyje ži
nomas, jo gabumas gydyme— 
stebėtinas, šiandie jis buvo ne
paprastai užsiėmęs prirengimr? 
rytdienai prelekeijo^. Viskas, 
vienok, ėjo negerai: viskas ji 
erzino. Raštininkė, matydama 
jį nerviškame padėjime, mėgi
no dirbti kuotykiausia. Ji stai
ga krūptelėjo, kuomet jos 
plunksna, iškrito jai iš pirštų 
ir nuriedėjo į kitą pusę kam
bario. 

"Kodėl tu taip baisiai bala-
dojį 's i . ' Man reik tylumo, ra-
mybės. Tu tą gerai ž ina i . " 

•"Labai gailiuos. Nema
n i a u — " 

' • \ o , žinau, kad ne. Tu nie
kuomet nemanai. Visvien, Ką 
dabar rašai ?" 

Poniai Atkienei, pasakyda-4 . 

ma- < > 

••Pasakyk jai, kad aš su ja 
nenžsiimsiu. Verkdama ateina 
prie manęs, idant aš jai pagel
bėčiau ir dar mano, kad jos 
akys pergražios del akinių! 
Pažįstu ją. Liaukis tą triuk
šmą dariusi, nors nieko kito 
nedarytumei.Triukšme negaliu 
dirbti. Tai t iesa." 

Panelė Burniutė nuėjo atgal 
prie stalelio ir nieko nebedarė, 
nes iš patyrimo žinojo, kad vi
sai neverta mėginti dirbti. 
Šiandie nieks ,įam nepatiko ir 
prie kiekvienos progos jis dū
ko ant raštininkės, iki ji vo^ 
žinojo ką bedaranti. J i dirbo 
pas gydytoją Rainį kelius me
tus ir jo šeimyną gerai pažino 
—ypač jo motiną. Kokia gar
binga motelis! Augšta, stipri, 
su mėlynomis, meiliomis aki
mis, kurios atrodė lyg žinan
čios ir mintis kitų. Kaip ji di
džiavosi savo sūnumi, kuo
met jo garbė, kaipo ge
ro chirurgo, taip grei
tai Augo. Kaip ji liūdna 
buvo, kuomet jos sunūs pama
ži, nieko nedarė iš savo pfce-
dermės, kaipo katalikas! J i 
karštai meldėsi prie Saldžiau
sios Širdies, kad job suims vėl 

pildytų savo priedermes; kati 
atimtų iš jos viską, ką įuri, bei 
sugrąžintų jam tikėjimą,t taip 
beširdiškai atmesta. Ir ta mo
teriškė numirė su malda neat
sakyta, (lydytojas buvo pana
šus į jo motiną, net dabar, 
kaipo senas vyras, su palenk
tais pečiais ir žilais plaukais. 
Pagaliaus, viskas buvo tyku, 
kuomet panelė Burniutė išgir
do kurtinanti trenksmą kitame 
kambaryje. 

"Del dangaus, kas ten da
rosi?"—jis riktelėjo. Panelė 
Burniutė greitai nuėjo į kitą 
kambarį. Ten klūpojo ponia 
Sulivienė, namų sargo pati, 
verkdama ir rinkdama sumuš
to vazono šmotelius. 

" A r jis girdėjo?" ji paklau
sė. 

P-lė Burniutė sakė: "Ta ip , 
ir pasiliko su ja. 

' ' Daugiaus triukšmo nebeda
ryk. J is piktas šiandie kaip 
meška* Viskas jį erzina." 

" U , u ! , " raudojo ponia Su
livienė: " a r tu ar jis—ar jis 
darys ką nors del Genytės! Ką 
tik ją palikau tamsiame kam
baryje vaitojančią* ir raudan
čia, kad šviesos netur i ." 

"Kel is kartus mėginau jį 
prakalbinti", panelė Burniutė 
sakė, "be t jis visai neklauso. 
J is mane sustabdo kiekvieną 
sykį. Bijau ir manau, kad ne
apsimoka jo prašyti. Dabar ne
drįsčiau su juomi kalbėti. J is 
mane iškoliotų." 

" O , ką aš turiu daryti!? Ži
nau, kad neturiu pinigų, bet aš 
dirbsiu dieną ir naktį, iki aš 
jam atmokėsiu. O, panelė Bur
niutė, vėl mėgink! Mėgink dė
lei vargšes senytės!" 

1' Taip, mėginsiu, be t manau, 
kad niekas iš to neišeis.' ' 

Moteriške surinko vazono 
šukes ir išėjo. 

" K o ta moteriškė norėjo?" 
paklausė gydytojas. Gana blo
gai, kad ji sudaužė vazoną. 
Kas yra. Atsakyk m a n ? " 

Panelė Burniutė žinojo, kad 
jos laikas atėjo. Nors nelabai 
gera proga, bet dabar, ar nie
kuomet. Gal ji pamatė tamsia
me kambaryje aniolišką vei
dą, auksinius plaukelius, ma-
žiutes akeles ir girdėjo aįnia-

Mės turime Lietuvių 
pardavėjų skyrių. 

Reikalaukite jų, o jie 
jums patarnaus. 

P R A D E D A N T PAVEDfi l iYJ , SAUSIO 10 D. , MUS V M E T U O S 

Raudonų Kortelių '*V
P,£?S

A 
Raudonos korčiukės nnt visu inusu išpardavimų. NVpraleiskite Bei vienos. 

KLEIN BROS. 
HALSTH) S Mlh.STS. 

12c MtzglMi Siūlai 5c 
Amer. Maid^Jup Sil
kiniai cordenet ir Iii 

kiniai mereerized 

• 

Baltintas Audeklas 
Baltintas audeklas, 
vieno jardo pločio 

jardas panedėlyj 

Vaikų Knlcker Kelinės 
Mėlynos pusvilnės, 
tamsaus niateri.įolo, 

didžio iki 16 metų 

* 69c 
Dresslng Sacques 

Padirbti iš gero per
kelio, Šviesaus ir tam 
saus, didžiu ^6*-4G 

Langams Uždangalai 
Padirbti • iš l ininio 
materijoro, 6 colių, 7 
pėdų ilgio, po 

Slebems 6ingamas 
Nursc dryžiuotas, 
geros spalvos, mėly
nas, .25 c eertės 

17_c. 
Linoleum Išpardavimas 
" ^ • M M — 

Tūkstančiai jardų nupirkta gražios klejan 
kos (linoleum) geras drūtas ir 

ilgai dėvėsis. 

56 c 
Fcltolei im. Geros rūšies labai prražių paternų 
biskutj suterštos; 2 jardų pločio; square 

Jard 

93csquare' Linoleum. Storos rūšies cork 
linoleum vertas $1.25; 

Inlaid Linoleum. Geros rųšies inlaid 
drūtas, vertės, $2, o dabar po . . . . 

jardas 

$1.44 
SIUVAMU MAŠINŲ SAMPELIAI. 

Geros mašinos už speciale kainų—Lengvi išniokeseiai i 
The Vimlcx, B. The Vin- į 
dex ' specijale ir Ameri- ^-]?f 
ean s iuvamos mašinos, 
jus pasirin- $ 2 6 . 0 0 

3. IS 
The Pavevvay ?md E e o -
eononiy Siuvamų mašinų 

tfktrliai 512-90 
l l K l a l kimui 
Eldredgo Special ir Improved Eldgrcd-
ge B. — spacijallai tiktai po $32.50 

ŠILKO GALAI PO $1 Už JARDĄ. 
Didelis pirkinys Remnaut* 2juose lotuose, 7 jardu ilgio, labai gra / iose 

v spalvosi' ir gorasmatcrijolas. 
40 colių Crepee de Ghine $2 l _ * r * | f 3 6 c Puikus Tub šilk. $1.50 
40 coliu C repe Meteros $2.00 Į UZ T ,,. , , . . . . . 
36 colių Satin Messaline $2. f » I i 1 0 c- b a t l n L u x o n $ 2 0 0 vert. 
40 c. šilk. ir viln. Peoples $2 J ^ r ^ ^ 40 c. Georgette Crepe $2.00 

Licitacijos Išpardavimas ant Oeveryku 
______ _____________ ___. 

• H — _ H H _ B _ - _ i M _ _ _ _ _ _ M _ _ _ B _ _ _ _ _ • _ • _ - _ _ • . fl—_____ M M a n * — i — U O _ k 

Geriausias lotas eeverykų l> :$ did.'lių krautuvių, moterių, 
vyrų ir vaikų augstos rųšies eeverykų. Otonais yra lotas m o 
terišku eeverykų. 

Moteriški Oeverykai 
po $2.39 ir $3.85 

Naminiai Pantap-
liai po 2 3 c ^ 

s — « 

niiojantį balsę, verkiančios 
mažytės: "Noriu š v k s o s / ' J i 
pamaži šnekėjo. 

" O , kad Tamistfi kų nors jai 
padarytumei/ ' ji baigė: "J_e 
toki biedni žmonės, bet atmo
kės tamistai, kada nors ." 

" A r manai, kad aš turiu vi
sus išgydyti? Kas man prelefc-
eiją parašys del seimo, pass-
kvk m a n ? " 

J is nusisuko ir vėl pradėjo 
dirbti, bet mintįs nebeatėjo; 
perrašė j a s ; ištrynė ir niurnė
damas, atsisuko į panelę Bur-
niutę. 

" Ta moteriškė sudaužė mano 
brangų vazoną iš Ryti}. Je i ji 
negali šitos vietos tvarkoje lai
kyti be daužymo daiktu, tegul 
ji visai neateina*. Einu žemyn 
ir jai ta pasakysiu. Kentėjau 
kiek galiu," l1' išėjo užtrenk
damas duris. 

Gydytojas eidamas iš kori
doriaus į skiepą, beveik užrny* 
nė ant mažo, gražaus veido, 
mergaitės. 

" K u r tu e ini?" jis užklausė. 
1 ' O, negaliu matyti. Yra taip 

tanisu." 
" A r t amsu?" . 
"Taip , visuomet tamsu, bet 

mama sakė, kad už kelių die
nų, matysiu šviesą. Kiekvieną 
naktį meldžiuosi ir sakau: 
"Brangus Dieve, leisk man 
matyti 'mano lėlę.*" 

" I r tiki, kad Dievas tave iš
klausys? ' ' 

"Ta ip . -Ar tu netiki, arba 
gal esi kaip gydytojas Rai
nys? Mama sako, kad jis Die
vą atmetė ii kad niekuomet 
nesimeldžia. Turiu kitą maldą 
—apie kurią tik Dievas ir aš 
žinau. Aš pasakysiu Tamistai, 
jei prižadėsi niekam nepasaky
ti. Kiekvieną naktį sakau: 
Brangus Dieve, parodyk gy

dytojui Rainiui kaip Tave vėl 
a t ras t i . " 

Tada ponia Sulivienė i nėjo. 
" P e n y t e ! " ji šaukė: "Ge

li vte J" v 
% Gydytojas Rainys, su mer

gaite rankose, priėjo prie jos. 
"Kodėl tu neprižiūri mergai
t ė s?" Bet jo balsas nutilo, 
kuomet pažiurėjo j mergai tę . 
Genytė ji apkabino ir į ausį 
pasakė: 

"Mėginu būti gera mergaitė 
ir kas dieną sakau: "Brangus 
Dieve, leisk man matyti lė lę / 

J i s greitai kūdikį' indė jo \ 
motinos rankas; išėmė nosinę 
iš kišenės ir nusišluostė akis. 

"Nestovėk tenai, žiūrėdama 
į mane, tik dėlto, kad turiu šal
tį. Sutik mane ligonbutyje ir 
atnešk jos lėlę su ja. Ar girdi? 

Kiekvieną nedėlią po to, Šv. 
Marijos Bažnyčioje žmonės 
matė gydytoją klūpojantį tame 
suole, kuriame jo motina pir
ma taip ilgai klūpodavo. 
. Kaip tas atsitiko, niekas ne

žino, ir niekas taip nesidžiau
gė, kuri dabar gal matyti, ne 
tik savo lėlę, bet ir tą vyrą ku
ris-buvo atmetęs Dievą, bet Jį 
atrado pirma negu pasidarė 
per vėlu. 

_TE_OT__ 
P o valgiui neu^mirtk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną.. Parduodama 
pas visus -aptiekorius. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk-
lybos, teisių, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos piliętystės, dailia-
rašystės. * 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. UaLsted St.. Chicago, IU. 

Kaip Didžiausios Organizacijos 
Sumažina Kainas 

A RMOUR & Company užaugo į didelę biznio instituciją tau
pant tokius dalykus kurie pirmiau ant ukes buvo išmetami 

Kiaulnj šeriai ant ūkės yra be jokios 
veYtės. Jie buvo numetami, pas mus jie 
išdirbami į šepečius. Kiaulių gilės pir-
biau buvo numetamos, o dabar, su var
tojamos del augstos rųšies vaistų. Net 
na'gai ir ^ kaulai yra tinkamai suvarto
jami. 

Kiekvienas iš šitų produktų prisideda 
prie pagerinimo gyvenimo ir sveikatos. 

VALGOMIEJI KIAULIENOS 
PRODUKTAI. 

• • 

• 

, -

Strėnos 
Peč ia i 
Mėsa nuo 

strenu 
Pork tii»s 
/.(•brukai 
Aptaisyti 

kaklo 
kaulai 

RoHton 
styliaus 

Kulš is 
But ts 
Cala Butts 
Bladc 

Butts 
.šou kau

liai 
Rouglt 

s ides 
Kumpio 

galai 

Kumpiai 
Uodegos 
Inkstai 
Snukiai 
Smegenys 
(•aivos 
Slip l»ones 
Saldžios 

Kilos 
Kojos 
Ausis 

Steariną 
Taukinis 

al iejus 
Riebuma 
Klijus 

NEVALGOMIEJI 

Plaučiai 
š irdis 
Kaklo 

taukai 
Tarpiuanii 

daiktai 
Liežuvis 
Strenu 

kaulai 
Kulkšnis 

• 

ką sunaudoti, ir pakuotojas butų priver-
Rtas ar reikalauti iš visuomenės didesnes 
kainas arba turėti pirkti kiaules nuo 
ūkininkų už daug mažesnę kainą. 

4 
Vertė dalyko guli tame ant kiek jis 

bus reikalingas. Tiktai tokios kompanijos* 
kaip Armour išdirba taip dalykus, kad 
mokėdami ūkininkams už gyvulius gana 
augštas prekes dar-gi žmonėms parduo
da už prieinamas kainas. 

Tokiame dideliame biznyje dažnai 
pasitaiko, kad reikia jdėti gan daug pi
nigų ant karto norint kokį nors produk
tą išdirbti. Kitą kartą ima šimtus tūk
stančių dolerių pakol koks nors svaras 
kokio produkto yra padirbamas. Žinoma, 
institucijos su mažesniu bizniu niekados 
negalėtų dalaikyti. 

Pbosphate 
of L a m e 

Sumaltas 
kaulas 

Kraujinė 
Bone ehareoal mėsa 

Ta nkage 5__*__ ""l0"1 

Skūra Plaukai 

Kaulo miltai 
Stikliniai 

viršai 
Taukams 

indai 
Grobai 
šeriai del 

šeiMH'ii.i. 

• 

Ūkininkas pasinaudoja visais tais 
išdirbiniais. Jeigu ne dydis šios organi
zacijos tai tikrai nebūtų galima taip vis-

Tokiu būdu tai pamatinė nauda yra 
padaroma žmonijai. Yra tai patarnavi
mas kuris jums sutaupina pinigus ir pri
sideda prie pagerinimo jusi} sveikatos. 

• 

Jus galite padėti jiems vartodami 
ant savo stalo Armour Ovai Label pro
duktus. 

• : 

-
: 

• 

• 

_ • 

A R M O U R ^ C O M P A N Y 
CH1CAGO 

• 

- • , • 
' 

Depozitorians Pranešimas! 
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Musų Taupymo Skyriuj, Vaults ir Foreign Exchange skyriuose bus atdari da
bar nuo 9 išryto iki 9 vakare. 

Mus apgvarta paskutiniame metė taip pakilo, kad pasidarė negalimas daiktas 
mus klijentus aprūpinti nuo 7 iki 9 vai. vakare. Taigi nusprendėme laikyti mus 
banką atdarą visą subatos dieną, kad mūsų atsiėmėjams suteiktume geresnę patar
navimą ir kad apsaugotume nuo susigrūdimo, kokis paprastai būdavo subatos vaka
rais. _̂  

Tikimėsi. kad mus klijentai pasinaudos sumainymu banko valandų ir ateis at
likti savo reikalus dieną. 

MŪSŲ Turtas Yra Suvirs DEŠIMTS MILIJONU DOLERIU 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, Kampas 4 7 - l o s Galvės 
D i d ž i a u s i a Vals t i j ine B a n k ą už Vidurmiesč io 

*t*k*toiĖk£M\iišmšlšHištšl4išiš 

LIETUVIŠKAS IŠRA
DĖJAS. 

Šiuomi vardu išdavėme saujai 
.knygutę del išradėjų, sulaikanti i 
20 paveikslų ir iliustracijų, vl-

. šokių išradėjų ir išradimij. s u | 
Įaprašimais ir paveikslais miestui 
: N e w Yorko ir Washingtono. 

Tą brangią knygutę, mes iš-j 
(siunčiame kiekvienam ant pa- ' 
i reikalavimo. 

60 DIENU IŠBANDY
MUI DYKAI. 

Prisiusk 20c. dabar 

DYKAI, 
Jeigu jus norite žinot kiek! 

I turto žmones prasigyveno irj 
i kiek dar gal ima prasigyventi su1 

ipagelba išradimų naudingų, tai? 
įrašykite tuojaus reikalaudami! 
į tos naudingos knygutės. Kaipo) 
I žinovai ( ekspertai) patentų, 
(bandome išradimus DYKAI.) 
Rašykite pas: 

American European 
Pateht Offices Inc. 

(DS . ) 

i 256 Broadway N e w York. N. Y. 

• Meskite netikusias gyduoles! Jeigu tu 
rite dusui j, reumatizmą, neuralgiją, parali-
žių, nerviškumą, slogos, bronchito, s i lpnu
mo pečių, silpnumą, užkietėjimo ir daugy
bes kitų ligų, arba skausmą" blie kur. Pri-
siųskite 20c. del vyriško diržo arba 30c. 
del moteriško diržo, idant pagelbėti užmo
kėti prisiuntimo kastus. J keletą valandų 
mano stebuklingas diržas rasis jūsų pačte. 
Užmokėkite rankpinigių $3.98. Užsidėkite 
tuojaus ir nešiokite kožną dieną pagal n u -
nurodimus per du mėnesius, tada tarplai-
kyje 60 dienų-, jeigu nebusite užganėdinti, 
sugrąžinkite diržą atgal, o aš sugrąžinsiu 
jūsų $3.98. Nereikia laukti, pilnas užga-
nėdinimas. Adresuokite: 

A. P . OWENS, Dept. 4S E . 
152 W. 14 Street. N e w Yoiit . 

i čt Lt ^*mss<mm&*** į u 
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NAUJIENA! 
l i A R E R A S KIAUŠINIAMS DAfcYTI, penkios kitokios spalvos la 

bai greitai džiūsta, nesišeria ir nesutersia drabužių. Tiktai šitoj tega-
ga l ima gauti , nes čionais išdirbama. 

Taip-pat turime geriausias perfumas, muilą ir seno krajaus sal-
daines. 

Tie, kurie nupirks nuo m u s • fotografavimo operata, mok iname 
fotografistes. Taip-pat s iunčiame per pačio. 

RED CR0WN PHARMACY 
4552 S. Ashland Ave. Chicago. 111. 

•V" -i 
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PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

rGerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojms 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių. metų oficijališkai iga* 

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: 
Bridgeporte p. JONĄ J. LUCAS, 826 W. 33 pL 

Dievo Apveizdoi parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av. 
Visais "Draugo" reikalais kreipkitės prie juodviejų. 



-. D R A U G A S šeštadienis , 
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VISUOTINO SEIMO 
REIKALE. 

Specijalhj Komisijų Seimo 
Klausime susirinkimas įvy
ko sausio 29, 1919, Tribūne 
Building, New Yorke, 8 vai. va 
kare . 

Nuo Amerikos Lietuvių Ta
rybos buvo J . G. Kaupas , L. 
Šimutis ir P . Mulevičius; nuo 
Lietuvių Tautinės Tarybos J . 
O. Sirvydas, V. K. Kačkaus-
kas i r V. F . Jankauskas . 

Svečiai : p-ni A. Simutienė, 
B. K. Balutis ir M. W. Busli. 

Susirinkimo vedėju išrink
tas J O. Sirvydas, raštininku 
P. Mulevičius. 

Seimo šaukimo reikale re
feruojama tautininkų pusės, 
kad jų visų tarybos nariu yra 
noras Seiliuj šaukti. Katal iku 
pusė referuoja kad A. L. T. 
Seimo reikale balsavimas vra 
pasidalinęs ir nėra upo pas 
žmones Šeiniui šaukti, nurodo, 
kad Seimo svarba but atlie
kama nuskiltoje dienoje viso
se kolonijose išnešti protestus 
prieš lenku užgaidas, reika
lauti Lietuvai neprigulmybos 
i r įsileidimo Taikos Konfe-
tencijon Lietuvos delegacijos. 

P o ilgų pasiaiškinimų nu
tar iama Seimą šaukti. Balsuo
jama už vietą. Už JPhiladel-
phia 1 balsas, už Ne\v Yor^a 2 
balsu, už Pi t t sburga 3 balsai. 
Bet už Pi t t sburga balsams es 
ant vien iš A. L. T. narių ir 
tautininkams ant to nesutin
kant, Seimo vieta liekta neiš
rišama. 

P. Mulevičius, 
Susirinkimo Rašt ininkas. 

dirba iš pasišventimo, tai re i - ' sos meTginos mažai dirba, o i r 
= E 

vasario S 1914 
, i .MM.. I L . . . -

Chicagoje. 
IŠ NORTH SIDES. 

Nedėlioję, 2 d. vasario, Lab
daringos Sąjungos 6 kuopa lai-. 
kė mėnesinį susirinkimų, į kū
lį atsiankė gana skaitlingas 
būrelis labdarių. 

Perskai ty tas protokolas, ku
ris liko pr i imtas . Toliaus iš
duotas rapor tas iš Centro su
sirinkimo. Rapor tas užgirtas, 
tik vieną dalyką apgailestavo, 
kad nuolatinė kolekta negali 
įvykti del nežinomų priežasčių, 
bet tikimasi, kad kada nors 
įvyks. 

"Dabar kol kas išreiškė pa
geidavimą, kad kuopos pačios 
imtųsi už darbo ir prade tų 
rinkliavas daryt i . 

Taip-gi užklausta, kiek naš
laičių i r senelių prieglauda ga
li lėšuoti. Šiandien dar niekas 
negali pasakyti , tik y ra mano
ma, kad lėšuos 150 tūkstančių 
dolerių. Tinkamą prieglaudą 
nor in t pas ta tyt i , žinoma, kad 
ir„vidaus įvairi. į taisymai kaš
tuos nemažiaus kiek ir pačios 
sienos. Kyla klausimas, iš kur 
lietuviai gaus tiek daug pini
gų. Atsakymas gali būti toks— 
reikia dary t i kolektas, kad su
rinkti viršminėtą sumą. Juk 
mes gerai žinome, kad lietuviai 
t u r i pinigų kaip ir kitataučiai, 
tik tame dalykas, kad kiti pir-
miaus pradėjo tą darbą i r jau 
t u r i vaisių. Je igu ir lietuviai 
norės savąją prieglaudą turėti , 
t ada turės prisidėti su auko
mis. Kožna šeįmyna, jauzdama 
reikalingumą prieglaudos, pri
valo j au nuo dabar mokestį po 
10 dol. įmokėti į prieglaudos 
fondą. Ta ipgi i r visi nevedu
sieji tą patį tu rė tų .dary t i . To
kiu būdu lietuviai įsigytų naš
laičių ir senelių prieglauda. 

Didelės paskolos negalima 
užtraukti , nes kas ją tada at
mokės, kadangi ši organizacija 

kįa abejoti su jos ineigc mis. 
Nors labai nesmagu ką nors 

m s a k y t i apie save, bet aplin
kybės priverčia. Pavyzdžiui, 
mūsų 6 kuopos peržiūrint pra
eiti) metų knygas, randame 78 
nar ius ne užsimokėjusius. Tas , 
beabejo, y r a i r kitose kuopose. 

Kiekvienas lietuvis i r lietu
vaitė, pr igulėdamas prie Labd. 
Sąjungos, turėtų užsimokėti-, 
po 10c. į mėnesį. Rodos visai 
maža mokestis, bet i r tos ne-
pajiegiame užsimokėti. Ap-
skaitliuojant, vien Chicagos 
lietuviai, mokėdami po 10c į 
mėnesį, surinktų 1,500 dol. Tai 
^raži sitma. Už tuos pinigus 
galętume gražiausią prieglau
dą užlaikyti ir aprūpin t i sene
lius bei mažiutėlius, kurių ran
dasi šimtai įvairiose svetimose 
prieglaudose. Mes, lietuviai, 
neturėdami prieglaudos, neten
kame savo tautos brangiausių 
žiedų. 

Išvados tokios, kad mes pa
ryš turime rupinties kuogrei-
čiausia įsisteigti savo namą, 
kur tautos žiedai galėtų žydėti. 

Toliaus i šduotas , rapor tas 
nuo koncerto i r balio, kuris 
buvo rengiamas 6 Northsidės 
draugijų 26 d. sausio. Rapor
tas pr i imtas su džiaugsmu, 
kad pelno liko '$393.22. 6 kp . 
visoms draugi joms, išreiškė 
padėką. 

Taipgi užsiminta apie balių 
1920 m. Lab. Sąj. 6 kuopa pa
duoda sumanymą, kad North 
Sidės dr-jos surengtų balių. 

Je igu draugijos sutiks su 
tuo sumanymu, tai malonės iš
rinkti atstovus. K a d a bus šau
kiamas atstovų susirinkimai:, 
tada galėtų atsi lankyti . Lab. 
•Sąj. (J kuopa pasirūpintų yiską 
padaryti . 

T a i p - g i - s v a r s t y t a l o t o i š l a i -
įėjimaa. lšlaimėjiniati įvyks S 

<l. kovo**. Laikas tanai trum
pas, o tikietų da r mažai par
duota. Visi skundžiasi,kad nie
kas; nenori pi rkt i , kadangi ti-
kietai 1.00. Sako, kada pasa
kai, kad dolieris, tai neperka. 
Tas tiesa, bet reikia atsiminti , 
kad ir daiktas nemažas. Lotas 
vertas S00 dol. Tas tikietas 
dar-gi bus geras įžangos 
tikietas i koncertą. Y-
ra nutar ta , kad koncer-
tan, kaipo įžangos tikie-
lai, butų pardavinėjami tie pa
tys—po 1.00 dol. Dėlto, rodos, 
ueprošalį butų kiekvienam nu
sipirkti, nes tuomi paremsite 
ir pačią Labd. Sąjungą ir grei
čiau galėsim pasta tyt i namą. 
Northsidiečiai gali gauti tikie-
tus pas A. Nausėdą i r pas J . 
Karlikauską. 

Taip-gi nu t a r t a parengt i ba-
zarą pradžioj Advento. 9iuo 
reikalu Labd. Sąj. 6 kp. krei-
piasi į moteris i r merginas, 
kad jos neats isakytų parengt i 
šį prakilnų darbą savo mazgi
niais ir kitokiais daiktais . To
kie daiktai ima daug laiko pa
dirbti, todėl iškalno prašome, 
kad rengtumėte* prie aito dar
bo. Daiktus galime jau kadi r 
dabar pri imti , nes stdig daik
tų gerumo ir kainos bus 
nustatytos. Daiktus galima 
priduoti Labdar ingos Sąjun
gos 6 kuopos susirinkimuose 
arba nunešti pas kleboną bei 
pas A. Nausėdą, ku r kam pa
tinka. Daiktai bus sunaudoti 
del našlaičių labo. 

Karš ta i pageidauta , Jcad bū
tinai Centro valdyba sykiu su 
direktoriais pasis tengtų gaut i 
leidimą iš miesto padary t i vie
šą rinkliavą, kad galima butų 
surinkti keletą tūkstančių do
lerių. Je igu gre i tu laiku gautų 
leidimą, tai reiktų j a u rengties 
prie rinkliavos. Tarp-gi duotas 
pa tar imas , kacį s tengtųsi gaut i 
subatos dieną, nes subatoj vl-

žmoriės subatomis daugiau 
vaikščioja. 

Ant galo pr iminta apie ap
vaikščiosimą 30 d. gegužės 
Deejoration Day užgir ta Labd. 
Sąj. 5 i r 8 kuopų. Moterys i r 
merginos apsiėmė padirbt i 
ženklelių už kurių padirbimą 
nereikės mokėti. 

Užsiminus apie Garbės na
rius, išneštas pageidavimas, 
kad kuopos: didelė a r maža, 
kiek galėdamos varytų agitaci-
* • 
ją* , 

A. Nausėda. 
Lab. Są j . 6 kuopos 

pirmininkas. 
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ATMINČIAI TARPAI 
McShftnne BeU Foundrv Co. 

Baltimore. MdL. U. S. A. 
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BAR6ENAS. 
Parsiduoda naujas 3 pagyvenimų, mū
rinis namas, geriausia budavotas. 
Vanduo, elektra, gazas. Vidus ge
riausio žibančio aržuolo medžio, žiū
rint net akį kaukia , viskas po šios 
mados. Namas 2,928 West 40th pla-
ce, arti Francisoo A ve., Brighton Par-

wyjjsm *. 

Niekas negali susilyginti.. 
B6x 1 Kimberly, Wis., balandžio 1917 

Aš Hentojau per kokius 3 ar 4 me
tus nuo - nerviškumo, o tas pasitaiky
davo apie 2 ar 3 kartus j mene}, 
taip, kad kartais kąsdavau sau liežu
vį. Vienai iš mano drangų man pa
tarė vartoti Nervine ir po išvartoj?-
mui 7 butelių, jaučiuosi visai sveika. 

k e - n
 KaJ? n ° r i l iJfa* fera , n a r a ! r Aš visuomet juos turiu namie, kuo-

už tikra kainą. Meldžiu neiti į vi
dų be manęs, nes rendauninkai bau-
giansi. l iktai keli blokai nuo saujo 
Crane Co. fabriko. Adresuokite. 

Kazimieras Z. Urnikis 
4542 So. Wood S t 

Chicago, 111. 

SUŽEISTI K A R E I V I A I BUS 
P A I M T I IŠ S IBERIJOS . 

Washington, vas. 6.—Penki 
garlaiviai parūp in ta parga
benti sužeistus ir sergančius 
talkininkų kareivius iš Siberi-
jos. 

INFLUENZA IR GRIPAS. 
* 

Via dar siaučia ir su savim ne
šasi tūkstančius aukų kurie be 
laiko miršta. 

Influenza ir Gripas tankiausia 
užpuola tokius žmones kuriu or
ganizmas yra nusilpęs, ir kurie 
kenčia nuo aneAua, kurių kraujas 
nėra tvirtas ir negali dalaikyti. 

Taigi kiekvieno yra priederme 
apsisaugoti prieš Influenza, sus
tiprinant savo organizmą, padant 
kraujįa raudoniu ir gerų,' subudavo 
iant savo visa systema vartojant 
visiems žiimma budavotoja ir To
nika, EILsir. 

Kuris atnaujins jūsų visa syste
ma priduos jums naujo kraujo 
ir sustiprins jūsų muskulus, ner
vas ir kitus reikalingas dalykus 
kuriu J u i n s ^rūksta. 

BAROENAS. • 

Ant pardavimo 8 akeriai 
žemės kur ie galima pi rk t i an t 
lengvu mėnesinių išmokesčiu. 
Labai parankioj vietoj netoli 
gatvekar iu linijos i r depot ' s . 
Gera vieta del auginimo vištų 
i r daržovių nes netoli nuo 
miesto i r didelių dirbtuvių 
Burnside, Pullman i r West 
Pullman. 

Del platesniu žinių kreipki
tės sekančiu adresu: 

F . M. JOGMINAS, 
11212 Michigan Ave.. 

Roselande 
Telefonas Pul lman 439. 

met tiktai man prireikia. 
M. J. Simona. 

Mrs. J. Outekuast of Banat, Mich., 
taip pati sako: 

Mr. H. L. Wright, of Coyle, Okla., 
sako Pastor Koenigs Nervine yra, tai 
geriausias vaistas nuo nerviškumo, 
kurios pagydė mano vaikutį. Aš tu
rėjau keletą gydytojų, bet niekas ne
pagelbėjo. , 

tanai puiki knyga apie N* 
<rų Ligaa ir sampelini* bi 
teliuka> *iun<Mama* kieV 

'»«twa. tfelurting Ug..ni8 ta u p* 
«&una vaistus dykai Sutaisyti per H»» 
""athei rCoenig Fort Wavn* tod n 

«7t m ir laba.- pet 

DYKAf 

SJ&VI ***** 
Bvarv Tear Wlih TW» 

mSHEB 

B.OENIG MED. CO., Chicago, 
62 \V. Lake St., arti Dearborn 

Porduoda Aptiekose $1 bonka A nž $5 > 

• » " * ' 

I 

SLAJ-..Į..LJU- I 

Ekspertai yra išmėginę ir jie tik
rai tvirtina kad į mėtue galima 
sutaupyti 'turint naniie -Federal 
Electrie Washer $240.40. Tie
siai negalima be jos apsieiti. 

Palengvinkite Skalbimo Dieną 
Federal Washer atliks* Jums sunkų darbą — visos sa
vaites skalbimas atliekamas į keletą valandų ir tiktai 
su keletą centų daugiau ui elektra. Mažas mokestis 
iškalno, o. likusius ant lengvų mėnesinių mokesščių 
kostumeriam8 šios kompanijos, turint šita Federal Wa-
sher namuose sutaupina Jums darbą. Ateikite ir pa
matykite. 

Visi Telefonai Randolph 1280 

! P-ie E. G, MAKAR 
mm MOKYTOJA 

I II ' I 

4 5 1 5 S o . W o o d S t . 
Duoda lekcijas skambinimo pia
nu pagal sutartį. 

» • • • • • • • • • » ^ » mmm m mm mfį 

labai svarbus dalykas. Influenza 
barškina į kiekvienas duris ir gali 
tave pasirinkti už savo auka. 
Tuomet gaiiesea} kad ueįaigijiai 
Partoglojy iš laiko, bet bus po 
laikui. 

Padarykite ta šiandiena, nepra
leiskite šio draugiško pranešimo. 
Šešį butelio šio visiems žinomo 
Elixir Partoglory kainuoja tiktai 
$5.00; Vienas butelis vienas dole
ris. Mes gerai supakuojame ir 
siunčiame savų kaštų, adresuokite 
tiesiai j : 

A P T E K A PARTOSA, 
160 Seeond Ave. Dept. L. 4 

New York, N. Y. 
< — — — — — — i — — — — — 

' 
_ — _ 

L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos Centro Valdyba: 

Albavieius, Dva. vad. kun. I. 
717 W. 18th St., Chieago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 VVaban-
sia Ave.. Chicago, 111. 

Viee-pirm. F. Veryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fa ir f i e ld Ave. , Chicago, 111. 

Fin. rast. Alex Dargis, 726 VV. 
I8th St. , Chicago, ,111. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

• 

IS«galm4:JitWelioli IR* ionąis Iža. prof. kiui, f r. ©ueys, 2634 
VV. Marquette Rd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavieius, 717W. 18th 

St., Chieago, IU. 
Juoz. Rupiis, 4^30, So. Alaplc-

\vood Ave., Chieag&T 111. 

9mWt*mtM gerai pritaikinti akiniai 
bus palonsvinimu del Jūsų akiu 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau 
dėjime, kuomet raidės liejasi j kru 
va, kuoraet skaitai ar siuvi ar ra 
£ai, tai tuomet yra ženklas, kao 
reikia Jlmi3 akinių. Mano 15 moty 
patyrimas priduos Jutus geriausia 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

ee*«MONWEM*H 1MSON 
EU4CTSK SHOPS 

72 HVtST ADAMS STREET 
4S28 BroacNgy 0163 South Chleaso Ave. 

3l27??cm 
2ūi ,iur 

JlcJonMu Advertlaiag Compaoj, Cbica^to 

LAIKYKITE PUI6US TV ftMUE, >ŠBAHDYTAME. VAL>UB I AME SAUKĖ 
A N T B k I D O E ' O R i O 

CENTRAL MAHUFACF RIfifi DtSTHKT 
A STATE 

BANK 
A STATE 

B<NK 

j 

ROSELAND, 
vyras kuris važinėja' su mėlinu veži
mėlių ant kurio yra parašas General 
Houseman. Tah žmogus kuris taiso 
pečiaus paipas gerai ir stipriai. Va
lo ir sudeda pečius, Valo kaminus, 
pečius, popieruotas ir dažytas sienas 
Taipgi jdeda žieminius langus. Kuo
met jums reikalingas, adresuokite: 

The General Houseman of 
Roseland 

10546 Wentwor th Ave. 
Roseland — Chicago. 

• 

160 V I Š T Ų " 1500 

Mrs. H. M. Patton, Waverly. Mo., ra-
So. '" **Aš sužėriau savo vištoms du 
boxus 'More Eggs' ir sumušiau visą 
kiaušinių rekordą. Aš gavau 1,500 
kiaušinių nuo 160 vištų į 21 dieną." 
Jus galite tą patį padaryti. Kiek
vienas paukščių augintojas gan pa 
dvigubinti savo pelną, padvigubinus 
dėjimą kiaušinių. Scientifiškas to
nikas tapo išrastus, kuris priduoda 
gyvumo paukščiams ir priverčia viš
tas visą laiką dirbti. ' Tas tonikas 
yra vadinamas "More Eggs". Duo
kite* savo vištoms už keletą eentų 
daugiau "More Eggs", o nusistebėsite 
ir džiaugsitės iš rezultatų. Už dolle-
rį "More Eggs" padvigubins jūsų Sių 
metų pelną ant kiaušinių, jeigu nori 
pamėginti šitą, tai jrašyk paukš.ių 
augintojui E. J. Reefer, 3832 Keefer 
Bld., Kansaa- City, Mo., jis jums pri
sius (krasa apmokama) užtektinai 
ant viso sezono "More Eggs" Tonilco 
už $2.00. Taip užsitikrinęs yra ponas 
Keefer iš rezultatų, kad už jį gva-
rantuoja milijoninė dolierių baską, 
jeigu jums nepatiktų, jums pinigai 
bus sugrąžinti atgalios ir pakelis 
"More Eggs" nieko jums nekainuos 
Rašyk šiandien ir prašyk p-no Reefer 
kad prisiųstų jums dykai savo kny
gą apie paukščius, žmogus savo pini
gus padaręs iš paukščių auginimo. 

Direktoriai : i 
Prof. kun. Pr. Bučye, 2634 .W. 

Marquette Kd., Chicago, 111. 
Kun. Ign. Albavičius, 717 W. 

ISth St., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 Waban-

sia Ave., Chicago, 111. 
Alex Dargis, 72G \V. 18th St., 

Chicago, 111. 
\n t . Nausėda, 1658 Wabansia 

Ave.} Chicago, IU. 
Juoz. Rupšis, 4430 So, Maple-

wood Ave., Chieago, 111. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chicago, IU. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chicago, 111. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tenaw Ave., Chieago, 111. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 

St., Chicago, EI. 
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au

burn Ave., Chicago, 111. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49th Ave., Cicero, EI. 

—— _ — i " 
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F. P . BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
ECoom .07, Tel. Central 220 

CkdCAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 Sb. Halstcd Street 
Telefonas Yards 2390 
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VAN SIPMA BROS. 
Laikrodininkai, Auk
sininkai ir Optika! 

Pilname pasirinkime laikro
dėliai, laikrodžiai Ir auksi-

, niai daiktai 

11110 MICHI6AN AVENUE 
RO»KLAH», 1LL. 

J O H N S M E T A N A 
v. * * 

Aklų Specijalistas 
1801 S. Ashland Av. Chicaco 

tiRzai.unas sutelkiamas dykai 
Kampas 18-tos gatvėe. 

3-Čios lubos virS Platt'o aptiekof-
Kambarls 14. 15, 16, 17 Ir 18 

rl ."-mykite j mano parašą. 
Valando8:^nuo 9 vai. išryto iki > 
vai. vakare. Nedėlioj nuo .8 va> 
ryto Iki 12 valandai diena. 

• • - • • 

1112 W.35th STREET -:- CHI AGO, L 
(3 blokai nuo Halsted St.) 

k u r i a m e S U V i t N Y T Ų V A . ^ T M Ų ViKLVlA 
lai k pi n gus įį 

Turtas $5,000,000.oo 
. 

pmnpn 
r«l«fonaa Pullman 60 P R W. A. BIAJOB 

«YI>VTf>JA8 IR 
( H11U KO/VS 
11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 
Iki ? po pietų — 6:30 iki 8:30 
vakare Nedėliomis nuo 10 

iki 11 Išryto. 

mm 

P E A R L O U E E N 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
Jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose, A-
merike. Mes .galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & ViTAK MUSIC CO. 
1540 W. 47ih S t , Chicago, Dl. 

I į l l » » H W I HHIIHIII I «• ' - » • -

W. N. Jarnagln 
Prezidentai 

H. E. Poronto 
Vicc-prczi-

dentas 

J. W. Gorby 
v Vice-Preal-

dentas 

8 L Fahionas 
Lietv. Skyr. 

Vedėjas 

* i * . ^ W e h b 

4. R. RoUcy 
kasininko 

A. Pctratid 
Real Estate ir 

Ins. Skyr. 
Vedėjas 

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių, laike karės bi
jojo laikyti savo pinigus ant knygutės banke, ir kavojo tan
kiai labai nesaugiose vietose. Tuorai trotijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus. 

K A R E PASIBAIGĖ. 
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus j ŠIĄ VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTIBJNĘ BANKĄ. Moka 3 proe. Pinigus (su
mą) išmoka ant pareikalavimo. . 

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą 
atlikimą dalykų 

VA*LANIX>S: nuo O ryto iki 3 |»o pietų kavdicna. Subatoje nuo n ry
to iki 1 po pietų. VAK.AK.US: Seredomls nuo 6 iki 8 valandos. 

E = 

The Roseland M* 
N Savings Bank 

115-ta Gatvė i r Michigan 
Ave. Chicago, I1L 

Kapi ta las i r PervirSiia 
$250.000.00 Visas Tur tas su
virs $1.600.000.00 $1.00 atida. 
rys jums savings acoountu 
pradekite dabar 
Atda ra Seredos vakarais nuo 

7 ik i 8 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY 
MO Ž E N K L E L I U S (V7.S.8.) 

OR. i . KULlb 
l.IETrVIS GYmnOSAB IR 

CI1IKI KGAS, 

3259 So. Halsted St., * 
Clūca^o, 111. 

Gydo j vi nokta* lifaa motery 
ir vaiky. 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; 8 iki -9. Nedėliomie: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 
v. iki 8 v. 

_ 

O R I W4NfiELIS 
DENT1STAS 

3261 S. Hals ted S t , 
— B—Uwid4U» OIKau< 
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A6, ADOMAS A. KABALAU8KAS, SEKANČIAI RAAAl . 

AS labai sirgau per 3 metuą nuslabnėjęs pilvelis buvp. Dispep
si ja , nevirinimas pilvelio, noslabnejlmas. Kraujo, inkstu. Narvų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ioikojaų sau pagelbos, neeisailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežlų, bet niekur ne«avau savo svsfkasai pagelbės. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Jr Reumatlamo pyduMės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, jceral dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbi*. Inkstai atsigavo. Reu-
matiamas pranyko, diegliai aebebadė po krutins. Vidurių rėiimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. . Bėgiu 3 mėn'eslų išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitterla, ir po 3 mėn. savo paveiksią pa
mačiau tekį skirtumą kaip torD dienos ir nakties. Dabar J*ii6!uos 
smagiai fr esu linksmas ir l * w sykių dėkoju iRt lutuas myttsU} ge-
radėjui ir linkiu vieeims savo draugą^is kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAJJ INOTnrtfHOįr J. RsHiUna, psof., 

1707 9Q. flkdsted St., Tels^bsoe Ganai #417, 

"JI>l-»JH<IJ'tH<HBį»<WN»#l|' P I Į Į J • Į Į H l 

I 
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Lietuviai Amerikoje. 
AMERIKOS RAUDONAIS 

KRYŽIUS. 

OAMBRIDGB, MASS. 

duok. 

Lietuvių priežodis sako, kad 
niekas negenia be skausmo. 
Tas priežodis ir praktikoje pa-
rodo savo tikruma. - teisingu
mą. Štai ir viso pasaulio de
mokratizmas, brolybė ir Lie
tuvos laisvė užgimė per šios 
baisios karės skausmus. Juk 
neveltui ir mušu trerb. poetas 
Mairiouis sako, kad: " P e r 
skausmus i garbę". 

Iš to aišku, kad ką nors ge-j tamsumą ir kitus negražius 
ro atsiekus, pirma reikia daug 
prikentėti ir nemažai pavarg
ti. Paimkim kadi r paeią 
muši) koloniją. Pirm metą 
laiko vietos lietuviai daug tū
rėjo perkentėti visokiu nema
lonumu. Nesant parapijoje 
gerai tvarkai ir sutikimui 
daugelis lietuviu buvo atsiža
dėję savo tikėjimo ir atšalę 

Archangelskas, Rusijoje, -r-
Amerikos kareiviai, Ivariaujan-

kaiėilii. Jei Dievas duos jam tieji įvairose vietose Šioje ša-
ėia ilgiau pagyventi, tai ši ko- lyje, nuolatai gauna įvairios 
lonija bus pavyzdžiu ir ki- pašelpo^ ir kasdieninių reik
toms kolonijoms, ką Dieve menų per Raudonojo Kryžiaus 

tarpininkystę. Raudonasis Kry 
žius įsisteigė nuolatinius su
sinėsimus rogėmis iš savo cen-

1 'D raugo" No. 22, kores
pondencijoje iš Rockfordo ra
dau p. Tado Belecko a p r a š y - , t r a l ė s s t o vyWos su visomis 

vietomis, kame randas" ,'musą 
kareiviai. Ledų laužytojai pra-

mą apie nezaliežninkų "pa-
mpiją ' \ kurioje ' * klebonau
j a " Mikalauskas. Tai tur but! * a l i n a l e d u s i š u o s t o > k a ( l k o 

tas pats, kuris kiek atgal b u v o j t i k r e i k i a n t butų galima grei-
Sicjo kolonijoje, bet už savo f a i g a U t i k P a l e i l 8 ^ « t i susi-

uesunus. 
Amerikos Raudonojo Kry-

nuo tėvynės, Lietuvos meilės. 1 a: kliams nagų pjaustyti, bet 
Vieni iš ju buvo susidėję su "matyt, vė l ' ' kun igau ja" . Gai 

pasielgimus tapo greitu laiku 
iš cia išvytas. J is kartą yra ž i a u s %*»***!«, kuogeriausiai 

įrengtas dirba puikų darbą. 
Tame darbuojas Amerikos ge
riausi gydytojai, o Raudonojo 
Kryžiaus darbininkės padeda 
užtaikyti viską tvarkoje. 

Gauta žinių iš Raudonojo 
Kryžiaus darbininkų delegaci
jos, kurią vadovauja Majoras 
C. T. WiUiains iš Bailimorey. 
J is yra galva Raudonojo Kry
žiaus Archangelske, kurio da
lis iš cia iškeliavo i įvairias 
stovyklas • prie Baltųjų JuJią. 
Jie keliavo 350 mylių (angliš
kų) iš Archangelsko į Kem ro
gėmis, o potani iki Murmans
ko geležinkeliu. Rogių trauki
nys važiavo su vaistais, pie
nu, maistu ir kitokiais daly-

išoitaręs, jei, girdi, jam cia ne 
si: oksią, tai jis mokąs slieso-
rystės. Tada apsuksiąs, kal
ni >rių į gerąją pusę ir eisiąs į 
kalvę arkliams nagų pjaus
t a i . 

* 

Jam iš čia prasišalinus, mes 
ir manėme bene jis ir nuėjo 

DRAUGAS 
— — — i 
** ' " •* * • - * • • - - - *• i • i • I J I T I 

Kapitalas 
$200,000.00 

Perviršius 
$36,000.00 

•^^įįfSm--

UNIVEB5AL STATI &ANK 
-Yra tai Chieagos-

BANKO TURTAS JAU SIEKIA 

bedieviai.- - sociįąlistais, kiti !a, kad tarpe lietuvių dar to-
buvo susitvėrę sau "neprigul-j kit» šarlatanai suranda sau 
minga parapija", kurioje j vietos. Dar čia jam bebam-

,/*kunigavo' porą pabaldų: J. j bv.aujant, kartą buvo pareika-
Strazdas su V. Mikalausku; j lauta. kad j is parodytų savo 
treti paliko šiaudiniais katali- į poperas, ar ištikrųją yra Ka-
kais, be jokio principo. }. ko j talikų Bažnyčios kunigu. J is 
kią pu «; ar partiją juos kast.atsakė; kad, girdi, jus sureng-
pastumėdavo, tai prie ton j k į k i i r debatus, tai aš jums pri-
ir prilipdavo. j r< dysiu, kad esu Katalikų k a į s ' k u r i e g a l i n g i gyvento 

u i - 4 i • v.- I B lynvėins kunio-ns TW tai Ja,1LS t o s e užmirštose šalyse, 
Bedieviu tvirkinančioji'! D a z i v u o s . Kunigas. r>et rai ' . * > 

i , k • . ., n-išuianėlin k»Hvi Ink iins kurių daugumas negavo tmka-
spaiula, kuri pataikauja sugv- \ n , w l , u m i l ° Kama. JUK ŠIOS . . A 

. . . v v . ; š u l i o s i \ i l i r f i » i n « W i k i » <^h-i m ° š l a i s t o P^l" pastai'UOSlUS 
vuiejusių zmomu zemiemsiems s a j l e ^ pmuiu i neieiKia ueoa- ' *~ 

i i «• ,. fr narodvmui uur v,K pu«« 5ift, dvejus metus. Majoras vVįl-
jausmanis, laivo- beuzimanti • n-' P«iou>mui, jog ,]is esąs šios J *' , , , , . 

. .. • . i • i i • š;di*.< nilietis TTytonlca nm-n liams praneša, kad daugel vie-
pirmutine vieta, o kiek lais- > t l u > P*11^"^ t zienKa paio- • , , . , 

• • -i- v,. x" i ,K'ti t ik i>ihVtwL*w nnru>r»a . ir *S H » t a , KU1" t a i p l a b a i k e n č i a 
vu, civiliu shubu, arba g e - a > 1 1 U K P"i«««ias poperas^n, * : . , -1 . J . 

i k * i v,fc. , . . . Idaivkas aiškus Tnin ir tik gyventojai, kad nei aprasvti 
ruuis sakant besliubmiu * ino- i , u J K a ? ! aisKus. u u p n IIH- «« J ' . , , . 
* v - .. . • , v , , ; .m kunigui nereikia debntu I negalima. Žmones visur labai 
terysciu atsirazdavo. Aeku- , t v i n K U I l l S U I ntieiivia uenaių,, ° m 

rie jau taip buvo "apsišvie- hv\ užtenka parodyti kunigiš- u z tąi dėkingi. 
tv" , kad net kūdikius be krik- kas* poperaK, kad žinoti, jog 
što augindavo, kaipo kokius ' -v 

$1,342,075.11 
DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) . . . . $16,754.95 
Rugpjūčio 4, 1917 288,556.89 
Gruodžio 31, 1917 418,661.63 
Liepos 2, 1918 600.079.Q7' 
Lapkričio 2, 1918 * 765,523.56 
Gruodžio 31, 1918 945,789.40 
Vasario 6. 1919 $1,047,099.27 

___̂ _̂ _̂__̂ _̂ __ _-̂ _̂____ 

P R I N P C I I I A ^ ! ^ priežasties nepaprasto spartaus 
' R H i i L OI m A Oi banko augimo ir pasididinimo 
skaitliaus kosturaeriu. bankas bus atdaras Subatomis 
per visą dieną nuo 9 vai. ryte iki 8:30 vai. vakare 
idant geriau ir greičiau patarnauti savo depozito-
riams ir jų draugams. 

a kunigas. 
Yichy, France, sausio 28 d. 

11)1 J). — 'Aplamai imairt 7,600 
Amerikos sužeistų ir ligotu 

l i e t u v i ų Vui:-ttjini* llanKa> atiką taip spar£i<H dclto> Ua«l yra 
stiprus ir sauįrus liaukas po aitr iausia vai»lžic»s priežiūra ir po 
uiio'.atiiH' u/./.iura iAiikimų difektorių ir pasckminitu b a o k o valdi-
ninUų, turint-iy platu ir ilKmctin) patyrimą bankiniuose reikaluose. 

Cntvėmal State Ilankc žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap-au-
gotl ir nicktul nedali žūti, nes liaukas tori gerą kapitalą ir per-
virši sickiauti $22r>.OOCLOO, o su virs 40©" šėriniiiku savo turtu duo
du depozitoriume Ja didcstij .užtikrinimą — žodžiu sakant, l'ni-
u i v . l State Ii inl.as yra tai uLi<tuvtų Finansinė Tvirtovė". 

l'niversal St:.(i> liaukas yra netik saugus, t>et ir labai paran-
ktis bankas, nes yra atdaras t tnrninko ir Subatos vakarais iki 8:30 
\a:a:td:ii, dutMkutt pro^ą darbinitdiams atlikU savo asmeniškus 
haul.i.iiii į-eikalus be atsitruukimo nuo darbo ir be jokio nuosto
lio. Siame banke kiekvienas gali kalbėti savo prigimtoj kalboj be 
kitą Uu*piutnkystės. 

IVrkelkite savo pinigus » l ui \ t is id Stale Banką. Jeigu lai-' 
kote kur kitur, tai palikit mums savo knygutę, o me$ pinigus per-
U i l s i n u — tamtsai nereikės gaišti nuo darbo. Nelauk ilgiau, pa
čia ryk tą šiandien. 

BANKO VALJ>YBA: * 
JOSKPH J. i:iJAS, Pl t f^ lDENTAS, 

WM. M. M \ ) M 8 * } N , \ ICK-PJUBZIDEVTAS, 
J O I U -•• U.VGUAltN.VS, VICE-PKeZ. Ut KAS1EH1I S. 

» 

tokį žemą žmonių nupuolimą. 
Bot nors tolviose sunkiose 

aplinkybėse esant, atsirado 
būrelis prakilniu žmonių, ku
rie su didžiausiu pasišventi
mu darbavosi, kad prašalinus 
visus tuos blogumus, kurie tik 
buvo tų visi] skausmu priežas
timi. 

joks Kataliku Bažnveios kuni-
i gus: () jeigu jis sakytųsi, kad 
!i»ąs "lietuviškos tautiškos" 
j bažnyėios kunigas, tai tada 
i bilo žmogus galėtų su juo pa-
i debatuoti, kad ir. tokioje te-
j moję:."Kuri Bažnyėia yra ge-
Iresuė: ar toji, kurią įsteigė 
i pats Jėzus Kristuj ir kuri jau 
gynioja <iu tukstanėiu metų 

jų darbą; nepasiliko j ir kurios galva yra popežius.ar-
V be vaisiu, nes jau daugiausj toji, kiAią įsteigė latras Mie-

kaip Hietai, kaip čia apsigyre-i k**s' kini atsirado vos porą 

prieš kare daugel turistų ke
liaudavo sveikatos ieškotų. Čia 
dabar gydos apie 13,000 Ame
rikos kareivių. Be sveikatą 
teikiančių maudyklių, kareiviai 
dar gauna ir kitos pagelbos iš 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus; pradėjus nuo šiltų'ėo-
koladų ir tikrų Amerikos pi-
ragų ir baigiant kasdieniniais 
teatraliais vaidinimais Raudo
nojo Kryžiaus kambariuose; 
tiems, kurie negali paeiti, 

UNIVERSAL STATE BANK 
32S2 S. Halsted St, kST Chicago 
U.VNK41 VAL.-\JKDCM»: Kawlien nuo 9 vai. rytu iki o vai. po pietų, 
l tarninkais ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 8:30 valandai vakare. 

Ali JUS MĖGINOTE? 
. • ! 

1.6 dartetu*. jauna,, kunigą, \ metų ir kurios galva yra pats ^ o n o j o K r y k u s d a r i n e . 
Pranas Juškaitis. kuris savo Mickus ar kits koks ten Ic- ^ " * « £ • Į ^ a ^ t f * ft+ 
žodžiu, darbu ir pavyzdžiu ra-! kns". "f J* ' S »» k l t t U ^rgant iems 
gina visns prie doros ir tau
tiško susipratimo. Ir tai pel
takį trumpą laiką kokia jau 
stebėtina atmaina įvyko: iš
tuštėjo bedievių eilė, prapuolė 
blogi papročiai, k. t. girtuok
liavimas, tvirkinanėios spau
dos skaitymas ir tt. Daugu
ma, kurie gyveno civiliškoje' 
moterystėje,, atnaujino šliubus 
ir pakrikštijo savo vaikelius, 
kurie per ilgą laiką buvo ne
krikštyti. Dabar čia katali
kiškoji spauda žymiai platina
si, visokios idėjinės ir pašelpi-
nės dr-jo.s žymiai sustiprėjo, 
o dar kelios ir naujos susi
tvėrė ir visos veikia kuri 
kiek gali; taip, kad nėra tos 
nedėlios kad eia nebūtų ko
kių naudingų prakalbų ar ki
tokių* pramogų. 

.Štai ir tautos reikalams su
dėjo vietiniai lietuviai netoli 
5000 dol. j Kalėdinį Fondą. 
ŠittJ kolonijai Tautos Fondo 
CenUas buvo paskiręs tik 
$500. * . 

Taip-gi ir pati parapija žy
miai sustiprėjo. Bažnyčia iš 
vidaus išgražinta ir atnaujin
ta. Už visą t*i didžiausia gar
bė priguli gerb. kun. P. Jus

li ai la, kad nekurie žmone-
liai iš savo apjakimo pameta 
savo Sv. Tikėjimą ir šliejasi 
prie įtokių nezalieininkų Mic
kų, Strazdų, Mikalauskų ir 
jiems panašių. 

Teisybė. 

ROSELAND. ILL. 

"* 

Ateinančią nedėlią, vasario 
!> d., biis \'isų'Hventų parapi
jos vakaras ir balius Bro. 
Strumilų svetainėj. Šis va
karas yra rengiamas; naujųjų 
parapįjos komitetų. Bus gra
žių lošimų ir dainų. Bus ir 
kitokių dalykų. 

Visų šventų parapija turi 
šįmet labai darbščius naujus 
komitetus. Tegul Dievas 
jiems palaimina jų prakilniuo
se darbuose del Bažnyčios ir 
tautos. 

Visųy Šventų parapijos mo
kyklą šįmet lanki> ;>50 vaikų. 
Mokina b seserį s - mokytojos 
ir vienas mokytojas. Parapi
joje gražus tarp visų sutiki-

• 

igu ne, tai neatideliokite ii-
gai l>et šiandieną einant gulti 
paimkite tų vaistų, kurie išva
lo kraują ir vidurius. 

• 

\ 

. ' 

A) 

ma>. 
Reporteris. 

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

suteikiama net ir šaltakošes 
(ice ereara) ir gėlių. 

Pirmas Leitenantas, Thomas 
L. Casey, iš Springfield, Mass. 
prižiūri didžiules maudykles 
ir jam pasisekė tai}) sutvarky
ti maudyklių sistemą, jog kas 
valandą gali jomis naudotis 
2 šimtu septyniasdešimt penk? 
kareiviai. Kiekvienas kareivis, 
eidamas i maudykla, gauna vi
sus rūbus permainoms ir po 
išsi maudymo* gauna karštos 
čokolados ir užkandžių,kuriuos 
jiems suteikia Kaudohojo Kry
žiaus darbininkės. 

Gydantys kareiviai syki sa-
yaitėje maudos miueralėse 
maudyklėse, pagal reikalavi
mo, bet tie, kurie nori gali 
maudytis tose maudyklose kas 
dieną. Specijalės maudyklės 
teikiamos pagal kareivio reika
lavimo ir pagal jo sveikatos. 

Ir tas visa teikiama Ameri
kos kareiviams už dvką. 

Apsaugos jųs» nuo pasekmių 
blogo virškinimo ir nešvaraus 
kraujo, • 

l^ežute su šituo ženklu iš deši
nės pusės ir su parašu 

c** r« 
,rl'ai geriausi vaistai visame pasaulyje. Vyrai, moters ir vaikai 
visur ir visados giria saldainius Partola. išvalančius kraują ir 
viduriui 

Prisiųskite 1 dolerį mūsų adresu, tai tuojaus gausite dėžute/ 
vsaldainių Partola. Jie kvepia kaip mėta ir labai gardus. Net 
vaikai mėgsta Partola. 

= 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mea siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padaras šmotelius nuo 20c Iki 
35c už porą, geriausio aržuolo akure-
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vlnia. 
ylas, guminiai apcacal, plaktukai, 
apcacanro peiUa, guzikai ir kitokio* 
reikalingos tulsis už labai žemas kai
nas, ateikite Ir persitikrinkite 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4603 So. Ashland A ve 
Telefonas Tardą S40« 

- ! — 

Dr. M. T. Strikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHTRf RGAS 
1758 W. 47th St., Chicago. 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

S » » » M * » y — mmmmi • • - - » 

ALEX. MASALSKIS 
GRABO ai ra 

Lietuvis grs 
boriua. Atlie
ka r i P o k i a s 
laidotuv«»n k<-

~ pigiausiai. Tu 
riu savo karą 
bonus ir s«t«» 
mobilius. 

Taipgi d', .te* 
ne daij gratn. 
oetv» diri'M*̂  -

S307 AUBTON A V I 
c 
T«i«phoaa# Drover 41 §4 

K - ^ • J l 

V, W. RUTKAUSKAS, j 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofises Didmiesty]: 

4»» W. WASHlNGTO!f HTREE1 
Rambarls e0» 

Tel. Central 6478 • 
Ofisas ant Brldgeporto 

8308 SO. MORGAN STRKfil , 
Tel. Tardą 78» 

G r o s i m a s , 8 )8 W. Strd «4» 
Tel Tsrd* 4481 i 

v: 

Dr. LEONAM C. BOKUND 
Gydytojas ir Chirurgas 
208 SO. STATE 8TR. 

Ivampaa Adams gatv.'s. 
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyčiomis nuo 1 iki 7 vak 

Nedėllomis nuo 10 iki 12 iš ryto. 

ItlIlIlIlHllIUEltltllUlIlllUlIltlIItlIUItlilIII 
R«sJd. 938 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefonas Haymarket 1544 

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

•įpecijalistae MoteriSkv. Vyriftki 
Vaiku ir visų chroniftkų Hgg 

•JfiBas: 8354 So Ha!stod St.. Cutcag* 
Telefonas Drover 8698 

VALANDOS: l » ~ t i ryto 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliorais 18—18 d. 

itiiiiiiiiiiiiiiiiuuiittliliilfiiiiiilititiiifiii 

- ^ R 
{Telefonas Boulevard 7179 

DR. P. ŽILVITIS 
DAKTARAS 

m 
< HU117RGAS 

4818 South Ualatcd Gatv^ 
OHir/\GO. ll;L. 

• * ' » » » » • » . y • • • • • ^ • » » » » «, » gf 

. Stupnicki . ! 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO. HilJTffnffe 

t Telefoną* Yards 8081. 
Valandos:—8 iki 11 i& ryto; i j * 
b po pietų iki 8 vak. Nedęiio-
ml» nuo S iki 8 vai. vakmra. 1 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 29 MKTAJ 

Gyvenimas ir ofisas 
8148 So. Morgan St.. Kertė 88 St. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALAJNDOS 
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
tr nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždaryta? 
1 Telefoną* Yanfe 881 

iHlllUIHIIilIlIlIlIimiUilIlIilUimillHtlt 
f JOSEPH G. WOLON f 

Listnvis Advokatai 
S 28 HO LA SALLE STREK1 į 

Oyvenlmo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W 22nd <**?••* 

Tel. Rockwell 8999 
CHICAGO. ILI-

•HiiiiiiimiiiiiiiimMiniimmiiJ!iuii!i<> 
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j Dr A K. RUTKAUSKAS ! 
j Telefinas McKinley 1794 Į 

GYDO VISOKIAS LIGAS j 
«457 Sonth We«terii Bonlevard 

Kampas W. 85-to# earv^s 

% ' * * • • • » ! • • • • • • • » • • ! • - • • • • • • S 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai, daryti ant uz 
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo 830 iki 850, dabar par
siduoda po 815. ir 825. 

Naujai daryti gatavi nuo 815 
iki 835 siutai ir overkotai, nuo 
87.50 iki 818. 

Pilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo 32& iki 
335. Dabar 35 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $2.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėhoinis ir vakarais. 

• 

• 

S. GORDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, Dl. .5 

-«— —— — •• 

SYSTEM. 

H " * * • a 
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Saldainiai Partola, kaip koks 
gydytojas, yra goriausias 
prietolius vyrg, moterių'ir vai
ki]. Kiekvienuose lietuviškuo
se nuimtose turi būti Partola. 1 Siunčiame labai gražų kalen-

KALENDORIUS 
1919 METAMS 

ws.s. 
WARSAVIKGSSTAMPS 

ISSUED WT THE 
UKITED STATES 
GOVERNMENT 

Partola parduodame dkklė-
se devžutėse tiktai už i dolerį. 
V ienos dėžutes užtenka visai 

šeimynai ant 3 mėhesių: Už
sisakykite šiandieną. Saugo
kitės imitacijų. 

."• (Ml) 

dorių visiems užsisakiusiems 
už 1 dolierį saldainių Partola. 
Laiškus ir pinigus siuskite j 

APTEKĄ PARTOSA 
100—3nd A v̂e. Dept. L. 4 

New York; 

SKAITYKIT ir PLATINKIT 
"DRAUGĄ" 

FARMAS PARDUODAME. 
Apielinkoj u*^..,., 

didžiausioj ir geriausioj Lietuvių Ūki
ninkų'Kolonijoj Amerikoj, kuria mes 
•Pgyvenome su 438 lietuviais ūkinin
kais, kurie turi 3 ūkiškas draugijas, 
turi kunisą ir lietuviškas kapines. 
Mes turimo toj puikioj kolonijoj dau
gel gerų pigių ūkių ant pardavimo, 
kurių laukai ligųs su daug upelių ir 
žuvingų ežerų. Keliai žviravoti, lie
tuviškais ūkininkais apgyventi. že
mo molis su juodžemiu ir smielze-
miu, maišyta, derlingiausia del vi
sokių javų, daržovių, sodų, pievų n 
ganyklų. x\nglai farmeriai kraustos 
laukan iš mūsų lietuvių kolonijos pa-
vezdami savo puikias ukes mums, 
kurias mes apgyvendiname lietuyiais 
ūkininkais. Mes turime daug gerų ir 
pigių ūkių ant pacdavimo. Mažų ir 
didelių su budiukais, sodais, užsėtais 
laukais, su gyvuliais ir padarais. Duo
dame ant lengviausių išmokesčių gy
vulius, padarus, mašinas ir ukes. ir 
mažai turinti pinigų gali eiti. ir gy
venti, mes prigelbėsime ir pamokin
sime kaip ją, reikia apdirbti ir duo
dame rodą, kokių būdu iš ūkės diau-
giausia padaryti pelno. Neklauskite 
nei vienas, nepirkite niekur ukes kaip 
tik pas mus, mes tave apgyvendinsi
me tarpe-lietuvių ūkininkų, kur tavo 
ir tavo šeimyna bus amiinas links
mus ir geras gyvenimas. Kurie per
ka farma. tiems gelžkolio kaštus su
grąžiname, kurie prisius lietuvius kos-
tumerius ūkių pirkU už kožną. duo
sime po $25 dovanų. Prisiųkite už 
6 centus štampų, gausite ūkių Ka-
taliogą ir Kolonijos žemlapj. Adresas: 

A. KIBDIS &. 0 0 . 
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich. 

Mokykis Kirpimo tr Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaių 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini 
>nas paadrye jus iltkovv \ trumpa 
laika. 

Mes turime dtdjiausius ir geriau 
•*ius kirpimo-designing ir siuvinį-
skyrius, kur mes suteiksime praktis 
ką patyrimą, kuomet jųa mokysite* 

Elektra varomos mašinos mūsų ain 
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti f> 
pamatyti mūsų mokykla bile laiku — 
dieną Ir vakarais ir gauti specijališ 
kai pigią kainą. 

Petrenoa daromos pagal Jūsų mtt> 
rą — bile stailės arba dydfio \r W 
'» amdų knygos 

HASTER DE8TQNf1fO 8CHOCM 
J. P. Kra>nirka FerdAtmta 

118 N. La Salle gat., prieš City Hali 
AtMSaiĮkit •"t *••« mrtfttm 

Dr. k. R. BluaiMtlial 0 . 0 . 
AKIŲ bPEClJAU.STAh 

Patarimas Dykai 
Otmo valandos: nuo 9 i i ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomia 9 iki l t 
4649 8. Ashland Ave. kanip. 47 8t. 

Telefonas Tardą 4817 
Telefoną* Boulevard 8487 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirnrgaa, 

1920 So. Halsted 84., Chicago,' 
Ka|ba lietuviškai, latrtiUtm* 

Ir ruaifikal. 
Valandoe: 18—11 rytą: 8—9 
vakare. Tel. Canal 4B87 

mm 

TaL Drorar 7449 

Dr. C. Z Vezelis 
IiUETUVIS DHaTTIRTAB 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
NadellomU pagal sutarimą 
Nedėliomia pagal suUrimą 

4719 SO. ASHLAin) AVKkTUal 7 

DR.M.HERZMAN 
Si RUSIJOal 

Gerai lietuviame tffcomas per St 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUSERia 

Ofisas Ir Labaratorija: 1116 W..| 
18ta 9 t , netoli Flak St. 

VALANDOS: Nuo 18—1$ pietų 
ir 6—8 vai, va karatą Telefonaa 
Canal 8118. 

GYVENIMAS: 8411 So. Halsted 
Strest 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

http://600.079.Q7'


D R A U G A S Šeštadienis, vasario 8 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. ATKAS MOTERS LAVONĄ. 

i 
8 d. ' Šeštadienis, vasario 

šv . Jonas Matietis. 
Pirmadienis, vasario 10 d. 

Šv. Skolastika. 
Sekmadienis, vasario 9 d. 

Šv. Cuili jus vysk. 

DIDVYRIS BUVO VADINA-
' MAS SLAKERIU. 

P inu vienonu metu. Keno-
shos gyventojai (Jeorgv Žiliu 
vadino slakoriu, ty. tokiuo, 
kurs atsisako kareiviauti , ne
nori tarnaut i savo šaliai. 

George Žilius buvo saukia
mas kariuomenėn. Kuomet jis 
paskiri u laiku nestojo savo lo-
kalio hoarrin ofisan, pas jį at
silankė federaliai agentai. 
George Žilius šitiems pranešė, 
jog jis nesibijas kareiviauti , 
bet kad jis negavęs pašaukimo 
iš lokalio boardo. 

Agentai atsiprašė (ieorge Ži
liu* )>et žmonės, žinoma, kaip 
žmonės, prasimanė prieš ji 
visokiu nieku. 

4. b 

• Bet (ieorge Žilius pasakė 
j iems: "Pa lūkėk i t e , jei sveiki-
gyvi lus i te , pamatysite, koks 
iš manės vra slakeris arba bai-
liūs. 

(ieorge Žilius įstojo kariuo
menėn. 

Tomis dienomis jis sugrvžo 
Kenosbon iš Prancūzijos, kai
po kareivis didvyris. Karėje 
j is buvo sužeistas. Paliuosuo 
tas iš tarnybos su pagyrimu. 

Argi dabar rteraus Keno-
slios žmonės, kurie George Ži
lių visai nekaltai apkalbėda
vo, pravardžiuos lavo ? 

George Žilius prirodė, jog 
j is nėra koks bailis. Tai pa
liudija jo garbinga uniforma 
ir petyje žaizda nuo šrapnelio. 

Praeity metų pabaigoje mie
ste Detroite, Mieli., Mrs. Lil-
lian Renmonoff namuose stai
ga mirė senyva rbieagietė, 
Mrs. Mav Et ta Dvke. 

Mrs. Renmonoff mirusios 
lavoną atgabeno Ohicagon ir 
palaidojo. 

Mirusios draugai tvir t ina, 
jog Mrs. l3yke nemirusi natu-
rale mirtimi. Tas klausimas 
atsidūrė teisman. 

Šiandie jos lavonas bus at
kastas ir gydytojai ištirs mir
ties priežastį. 

Čia svarbiausia role lošia 
mirusios paliktas tur tas — n-
pie $10,000. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIĮĮ 
KOLONIJĮĮ. 

• , . *,.r P 

VARGONININKAI JUDA. 

Chicagos vargonininkai stro
piai rengiasi prie ko tai ne
paprasto. Beethoveno. kon
servatorijos kambariuose, tan
kiai girdžiasi choro bandvmai. 
Teko sužinoti, kad tas nepa
prastas ' a ts i t ikimas įvyks ' su-
batos vakare, vasario 15 d., 
Šv. Jurg į o svetainėje. Bet ko-

fkiam tiks] u f, tai neteko suži
noti. 

PRANEŠIMAI. 
Iš TO\ \ \ \ OF LAKTO. 

NĖRA DEMOKRATIŠKUMO 
EVANSTONE. 

• 

Negana, kad Evanstone sek
madieniais būna uždaryti visi 
kratomųjų paveikslu teatrai , 
bet tuose teatruose dar ir šio
kiomis dienomis pravedamos 
reformos. 

Teatrus lankantieji žmonės 
paskirstomi į kelias dalis. Su 
darbininkiškais drabužiais 
žmonės susodinami atskiriai , 
su išeiginiais drabužiais ats
kiriai. Nigeriai irgi atskiriai 
sodinami. 

Evanstone nėra demokrat iš
kumo. 

SODEIKA CHICAGOJE. 
, T 

xVtvažiuoja j Chicnga p . A. 
Sodeika, žymus dainininkas, 
lietuvių geriausias bari tonas 
Am?rikoje. Tuo tikslu y ra 
rengiama eilė fcopcertų Chiea-
goje, (Jrand Rapids ir ki tur . 
Prbgrame, apa r t p . A. Sodei
kos, dalyvaus p-nia O.Poeienė, 
A. Pocius ir kiti žymus dai
nininkai. Turėsime progj} iš
girsti rimtų koncertų. 

. Blaivininkų susirinkimas. 
Nedėliojo, vasariu 9 d.. 4 vai; po 

pietų, &v. Kryžiaus parapijos sve-
tainėje, vietos Blaivininku 21 kp. 
laikys susirinkimą. Visi nariai 
toiksitės susirinkiman atvykti. 
Taipgi užsjlikusioji narini su mo
kesčiais turės pragn. užsimokėti 
mėnesines duokles. 

K p. Valdyba. 

P A I E Š K O V I E T O S 
Jaunas Vargonininkas pąieškau 

vietos, galiu vesti chorą jeigu kam 
i S gerbemu klebonu bučia* reikalin
ga*. Meldžiu kreiptis sekančiu ant
rašu 

811 Mficolii 
T. R. 

A ve., Roikford, III. 

j ' Puikus pianas $)>Q0 vertes parsi
duoda už $2f>0 tiktai 8 Hienesiai kaip 

i vartotas. Atsišaukite tuojaus 

8837 So. Morgan Str. 
L'-ros lubos iš priešakio. 

JI< ' • — 

DIDŽIAUSIAS KANKI
NIMAS. 

• • • • • • • • • • • • • • l l H I H I I I I N I l l l i 

1 ŠV. JURGIO SKYRIAUS |S 
Š V . A L O I Z O J A U N I K A I Č I Ų D R A U G f J O S | į 

AMERIKOS LIETt^-lŲ KA> 
KEIVIŲ DOMAJ. 

Ne<lėlioj, ty. vas r io 9V d., 1919 
m., lygiai 2 vai. po pietų, Aušros 
Vartų parapijos svetainėje, 2323 
W. 23 PI., atsibus ketvirtas iš ei
lės kareivių lavinimosi muštras. 

Miegas y ra tai pasilsys, ku^ 
ris kiekvienam žmogui yra ab
soliutiškai reikalingas. Nėra 
didesnės kankinės kaip nemie
goti naktį. Bet nemiegojimo 
priežastis lankiai paeina nuo 
nesveikų vidurių, ir tokiuose 
atsitikimuose Tr iners Ameri-

HmriTiTmTriiiiiiiiiiiiiiiTriitiffiiriiiTmiiiifiiiiiiiiiî iEtiiIIIHhllllhH 

Nedėlioj, | % ( J # 

Vasario-Feb. J O T 

i 

IŠ WEST SIDE. 

DU GIRTUOKLIU UŽDARY 
TA KALĖJIMAN. 

PASAKOJO TEISĖJAMS A 
PIE MAISTO KAINAS. 

American Proteetive League 
ir federaliai agentai vakar fe-
deralei graiul ju ry pasakojo 
apie maisto kainų stovį. 

Prieš ju ry buvo pasaukta ir 
apie 25 groserninkai. 

Paaiškėjo tas, jog kai-kurie 
groserninkai nuo žmonių plė
šia posenovei augštas kairia-. 
Bet kuomet ateina agentai ir 
paklausia produktų kainos, 
tai groserninkai pasako ma
žesnes. 

Išklausinėjimai tęsiasi. 

DUONA ATPIGSIANTI. 

Miestelyj Aurora buvo su
areštuota Martin Scliomor ir 
Matthew I lankės. J i edu liepė 
areštuoti jų žmonos už gir
tuokliavimą. 

Teisine tos moterys prašė 
teisėjo, kad jų vyrai butų už
daryt i kalėjiman nors ligi lie
pos 1 d., kuomet Suv. Valsti
jos' " a p s a u s ė s " nuo svaigalų. 

Teisėjas paklausė prašymo, 
abiem davė po (5 mėnesius ka
lėjimo. Kuomet jiedu bus pa-
liuosuoti, šalį a t ras ' •sausą", 
kaip Saharos tyryna. 

PAŠAUTAS DETEKTIVAS. 

Iš \Vasliingtono pranešama, 
jog kongreso žemdirbystės ko
mitetas t nusprendęs vartoto
jams kviečius pardavinėti su 
nuostoliu vyriausybei. 

Vyriausybė už šių metų kvie 
ėius farmeriams gvarantavo 
mokėti po $2.26 bušeliui. Ka
dangi šiandie nėra kur kvie
čių parduoti , tad vyriausybė j j 
paneš nuostolius. Farmeria i 
už kviečius ims vyriausybės 
gvarantuotą kainą, gi vyriau
sybė kviečius turės pardavi
nėti pigiau — bušeliui $1.25 
arba ' $1.50. 

Kuomet tas įvyks, turė.s at
pigt i ir duona. Bet prieškari
nes cfuonos pigumas, sakoma, 
nekuomet jau nesugryšiąs. 

James t'olosimo kavinė1 , 
212b' So. \Yabash ave., pašau
ta detektivas William P. Ken-
nedv. Tai įvvke netyčiomis. 
Kitas detektivas, Frank John
son, išmetęs ant aslos revolve
ri ir tasai iššovęs, ^vulipka 
pataikiusi Kennedy. Tai įvyko 
naktį. 

Visas atsi t ikimas labai ne
aiškus. Todėl detektivų virši
ninkas Johnsoną laikinai sus-
peiulavo ir įsakė pravesti tar
dymus. ] 

Mrs. Jennie Hasley, 08 me
tų, 1131 Forest ave., suvaži
nėjo automobilius ties jos na
mais. Nuvežta ligoninėn mirė. 

Automobiliaus šoferis, Chai-
es J . Holland iš Plaza viešbu

čio, suareštuotas ir . paleistas 
po $5,000 paranka. 

MIRĖ LAKŪNO ROOSE 
VELTO UŽMUŠĖJAS. 

ATIDĖTAS PAKORIMAS. 

Vakar Cbicagoje turėjo but 
pokorimu nugalabintas pikta- į m K0 0™velt. 
dar is Albert Johnson, kurs ki-
tuomet nužudę poliemoną Cor-
coran. 

Advokatams pasidarbavus, 

Burlington, Vt., vas. 8.—Čia 
gauta žinia, jog Vokietijoje 
su la i s ty tuvu ant žemės nu-
krito ir užsimušė vokiečių la
kūnas Christian Donhauser. 
Donhauser perniai Prancūzi

joj buvo numušęs amerikoniš
ką lakūną, leitenantą Quen-

BREMENE ŽUVO 85 ŽMO 
NĖS. 

gubernatorius atidėjo pakori-j Paryžius, vas. 8.—Iš Bre-
mą vienai savaitei. Tuo metu 'meno, Vokietijos miesto, gau-
visą reikalą peržiūrės augs- ta žinių, jog valdžios kareivių 
čiausiaa valstijos teismas ir pa su bolševikais musių metu 
sakys, a r leidžiama atnauj int i , miesto gatvėse žuvo 85 žmo-
byla. I nės. Sužeistų į>us keli šimtai . | 

Labdaringosios L. B . K. Są
jungos septintoji kuopa suren
gė prakalbas su įvairiais pa-
marginimais vasar io 2 . d., 
bažnytinėje svetainėje. • Pir
mininkas Cibulskis, paaiškinęs 
šio vakaro tikslą, pakvietė 
gerl>. Tėvą Kulikauską pakal
bėti apie Labdarybę. G e r k 
Misijonorius su nepapras ta iš
kalba papasakojo, ka ip reika
linga yra mums lietuviams to
kia našlaičių ir senelių prie
glauda, ypač šiais . laikais, 
kuomet po didelių, sunkių, li
gų daug išmirė žmonių ir 
daug liko našlaičių, kurie da
bar yra patalpinti svetimtau
čių prieglaudose. Gražiai api
piešė didelį skurdą ligonių ir 
senelių, kurie nemokėdami an
glų kalbos liūdnai skursta 
t a rp svetimtaučių. Priminė, 
kad ir Lietuvoje dar* prieš ka
rę prie sunkių sąlygų, j au 
žmonės pradėjo rupinties apie 
panašias prieglaudas, ir šen ir 
ten jau buvo įsteigtos. Žino
ma tenai rusams viešpatau
jant nebuvo galima nei mąsty
ti apie panašias įstaigas, tik
tai po karei su japonais nuo 
1905 metų, buvo kaip kur lei
džiama steigti elgetnamius. 
Bet nežinoma delko Čia, Ame
rikoje, l iet iniai ta ip vėlai pra
dėjo ""rupinties apie tai , nors 
kitais labdaringais darbais , 
kaip ligonių šelpimu, mirusių
jų palaidoj imu jan nuo senai 
užsiimdavo ir buvo tveriamos 
tam tikros draugijos. Bet štai 
amžinos atminties kun. A. Sta-
niukynas i r tą spragą stengė
si užkimšti, įsteigęs Labda
ringą L. R. K. Sąjungą po glo
ba Šv.Antano, kuri j au kokius 
šešerius metus gyvuoja. 

Baigdamas savo prakalbą 
Tėvas Misijonorius karš ta i ra
gino rašyties į Sąjungą. 

Toliaus kalbėjo kun. Serafi
nas apie sunkią pradžią tos 
Labdar ingoj draugijos ir ly
giai ragino rašyties. Paskui 
S. Radzevičiūtė pasakė pui
kiai eiles apie Lietuvos var
gus, o jau Vyčių 24 kuopos 
ar t is ta i , pers ta tydami kome
dija* "Sl iubas su virž iu , ' , la-
)aai ^prijuokino žmones. Jono 
Kurpiaus rolę atvaidino A. 
Dūda, Mariutės* miestelėno 
dukters , P . Petkus i r Anutės, 
tarnaitės, S. Radzevičiūtė. 
Komedija gerai nusisekė, bet 
per t rumpa buvo. 

Tą vakarą prisirašė keletas 
dešimčių narių pr ie Sąjungos. 

Ant galo buvo žaslės i r 

Todol kviečiamo visus Suvienytu 
Valstijų kariuomenės kareivius CiUl Eli*ir of Ditters AVine yra 
atsilankyti pnskMame laike. Taip- geriausias vaistas. J i s įšvalo 
gi kviečiame ir šiaip jaiimfolius. j v idums ir prašalina visus ne

smagumus. Visose vaistiny-kurie nori prisirašyti, 

PRANEŠIMAS. 

Yahhjha. 
— 

Susivienijimas lt. K. D. Pa
šelpimų valstijos Illinois turėjo 
savo metinį susirinkimą nedėlioj, 
sausio 26 d., 1919 m., P. Woodma-
no svetainėje, 3251 Limo St. Bu
vo visokiu svarstvmu. Nutarta ' 
vienbalsiai laikyti susirinkimus 
kas trys mėnesiai. Nutaria pra* | 
nešti draugijoms P**'* laikraštį ir 
prašyti visų dar ugi jų prisiųsti 
sekretorių ir delegatų adresus i 
Susivienijimo Centrą, Sekreto
rius Centro yra p. K. J. Prane-
kunas, 3326 Auburn Ave., Chiea-
RO, 111. Sekantis susirinkimas pri
puola kovo 30 d.. 1919 m. 

it ** I 

čiose $1.10. Reumatizmas, ne
uralgija, lumbago, išsisukimas, 
ir skaudančios muskulos v ra 
prašalinamos va i to jan t Tri
ners Linimenta, kuris y ra grei
čiausia pagelba reikale. Čio-
nais tai t iktai vienas iš tūks
tančio laiškų, kuriuos mes kas
dieną aplaikome. " W a y m a r t , 
Pa . Gruodžio 1G, 1918. Pr i -
siųskite 1 butelį T r ine r ' s Li-
nimento. J i s man daug pa
gelbėjo, Jess ie Scubi t s" . Vi
sose vaistinvčioše 35e. ir (>5e. 
per pačtą 45c ir 75c. JosepTi 
Tr iner Campany, 1333-43 So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 

(Apg.) 

m. 

Pradžia 
6:30 

valanda 
• 

vakare 

g | Sv. Jurgio Svet., 32ro PI. ir Auburn Ave, | ; 
gi ĮŽANGA 35C YPATAI | " 
į~ciiniiiiiiimi!uiiiiiiniiimiMtiiiiiiniitiiiiiJiiiHiiiitiniiiiiiiiiiii!iiifmiiiiiii'il 
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• 

! T U V I A I 
T* "jį Į \ g 

. L. D. S. 29 kp. visi Darbininkai 
bei Darbiu inkes malonėkit i atsi

kurto Įdomaujate uka. skaityklų ir 
platinkite flenintėlj ukėa laikra*t' 
•4MERIKOS UKININICĄ' ,. 

Kr«li>kit*« AAkan^ln «dr«»«»ii' 

lankyte į NUMtrinkimą, kuri» įvyka 
vasario 9 d. 1 vai. po pietų Šv. 
Jurgio par. «vet. aut .'1-eiu lubii. 
Taipogi malonėkite ir nauju na
riu Mfliveali. 

Teatras ir Balius 

Valdyba. 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. O. Boz 96, 

HART. MICHIGAN. 

i 

D y k a i 42 SnutiĮ VaiSiiį Selas D y k a i 

STEBETCNA AUKA 

D 
; ABAK YRA LAIKAM. Nepraleiskite šios progos jsigryti š) stebėti

ną 42 šmotų vaiftiij setą nemokant , nei vieno cento. Sis setas 
yra padaryta i iš auK-Hos rųsios poreelino, puikiu pfeftiniu ir yra 
dideliė nauda kiekviename name 
dovana ir jys didžiuositėš turėdami 

Tas sutelks Ilgui laukiamą. 
aavo namuose 

Kiekvetnaa, vy-
ras, moteris ir 
vaikas, kuris yra 
užimtas namais, 
visa širdimi, ga
li įsigyti ši pul
kų setą. nemokė
jęs nei vieno von-
to. Nepraleiski
te šios progos, 
kadangi gali dau
giau niekuomet 
nepasi rodyt. Si 
yra nepaprasta 
auka. ir jųs turi
te pasiskubint 
dabartės. Mes 
turim tukstanėius 
•— šitų setų mū
sų sandėlio kam
baryje, kurie bus 
išduoti dykai, to
dėl jųs turite bū
ti pirmas savo a-' 
pielinkėje Įsigyti 
vieną.. Neatidė
liokite. Rašykite 
tuojaus ir ši au

k a gali n i e k u o m e t d a u g i a u vėl nepas i rody t i . 

• 
- • PARENGTAS 

Sifliioo Daukanto Teat, Jaunuomenės Kfiubo 
STATO* S ENOJE DVI KOMEDIJAS 

"2il8 Galvon, Vainas Vuodagon" ir "Duosis Matyt" 

Ned., Vasario-Feb. 9,1919 
D I E V O A P V E I Z D O S P A R A P . S V E T . , 

• 
Kampas 18-tos C«tves i r Union Avenue 

Pradžia 6 vai. vak. įžanga 50c ir 35c. j Baliu 25c 
— i — — — — - • • ' • 1 • 

Skaitlingai kviečiam visus ats i lankyti be skir tumo 
aiit šio vakaro. O jmmatisite ka ip Žilė pasenės ir da 
apsivedė. Po perstatinio šokei. Muzika Sarpaliu. 

KOMITETAS. 

^ :KI 

f 

UKININKIšKAS BALIUS 
Parengtas 

LIETUVOS D U K T E R Ų 

Subatos vakare, Vasario 8, 1919 
Šv. Jurgio Parapijos Svet.t 

prie 32ro Place ir Auburn A v e n u e 

Pradžia 7 vai. vak. įžanga 2 5 c 
Visus jaunus, senus, merginas ir vaikinus nuoširdžiai užkviecia-

me atsilankyti ant šio iškilmingo baliaus ir mes iškalno užtikriname 
kiekviena, kurs atsilankys, bus didžiai užganėdintas iš savo žygio. 

' . KVIEČIA K O U T E T A S . 

HOME SUPPLY CO. Dept. 126 
1 110 Nassau St. New York. 

ĮHIlIinillllllllllllllllllllHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUnillUIIIIIIIIIIHnitHIIIIHIIHIIIUlįi 

Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? 

šokiai. 
Ten buvęs. 

Tegul Kvorka padabina Jusu 
onm^. Pas mus galima ^ant 
visokių naminių rakandų k. t 
F&kandų, Pečių Divonų, Siu 
vamų Mašinų, Pianų. Grafonc 
lų Viskas pas mus gaunama 
Kuomet jum prireikės ko prU 

name kreipkitAp prie 

Paul Kvorka . 
1 5 5 1 - 1 5 5 3 C h i c a g o A v e . 
Arti Ashland Avt.. Cblea^o 

Lie!uviŲ Brigh:on Park Pašelpinis ir Politiškas Kliubas 
RENGIA 

PUIKŲ BALIŲ 
Subatos vakare, Vasario-Feb. 8 d,, 1919 m. 
COLUMBIĄ SVETAfNEJE, #rii 4ltts lf U. PaKiaa gatfiy 

:: • :: JŽANUA 3 5 c Y P A T A I Į! BALIUS PRASIDĖS 
6:30 VAL. VAKARE 
Grieš labai puiki muzyke Kviečia visus KOMITETAS. 

xs 

1 

Tūkstančiai Dolierūj 
yra praleidžiama teatruose ir 
kituose pasilinksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se geriausias dainas ir gražiau
sią muziką ant gero grafafono, 
kurį mes parduodame ant leng
vų išmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
36 dainos Ir muzikos DYKAI 

Kožna masina gyarantuojama. 
Rašykite mums Siandieną.v o 
mes tuojaus išsiųsime jums gra
žų iliustruota katalioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
104 Kast 16th Street, 

Dept. 10, New York. 

Skaitytojai remkite biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" 
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