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Terorizmas Mieste 
Omaha, Nebraska 

Šiandie Prasidėjo Streikas 
Bethlehem Steel Co. 

Dirbtuvėse 

TAIKOS SUTARTIES 
KLAUSIMAS SENATE. 

Šią savaitę įvyks išmėginima-
sis balsavimas. 

PAKILO RASINĖS 
RIAUŠĖS. 

Norėta nulinčiuoti miesto 
majorą. 

STREIKAS BETHLEHEM 
STEEL CO. IŠTAIGOSE. 

Sustreikavo 30,000 darbininku. 

Omaha, Neb., rug? 
poros artimesnių karės stovyk
lų čia praeitą naktį prisiųsta 
reguliarė kariuomenė. Nea 
žmonių minios čia vakar buvo 
pakėlusios terorizmą. 

Pasakojama, jog pašėlusios 
žmonių minios buvo nutvėru-
sios miesto majorą Smith 

Pittsburgh, Pa., rūgs. 29.— 
29.—Tš! Miesto Bethlehem šiandie ryte 

apie 30,000 darbininku, pakėlė 
streiką Bethlehem Steel Co. 
ilirl uuvese. 

Tikimasi, kad veikiai prie 
streiko prisidės dar daugiau 
darbininku. Nes tose dirbtuvė
se d\rha apie 50,000 darbinin-

ir ku. . 

Washington, rūgs. 29.—Kal
bama, jog šiandie senate bus 
atidaryti paskutiniai debatai 
taikos sutarties klausime. 
Kiekviena pusė pasirengusi 
ginti savo pažiūras. 

Už keliu dienų, taigi šią sa
vaite, senatoriai padarys pir
mąjį išmėginamąjį balsavimą. 

\Vasbingtonan sugryžo prezi
dentas Wilsonas. Sakoma, jo-
gei jo intaką senate tuojaus 
bus atjaučiamą. 
^JBct, regis, šią savaitę iš ke

lionės sugryž ir senatorius Hi-
ram Johnson, kuris sako kal
bas prieš tautų sąjungą vaka
rinėse valstijose. 

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOSE SURINKTA 

$777,23. 

PRANEŠTA, KAD REZIG 
NAVO PADEREWSKI. 

žado majorą. 
Majoras nuvežtas ligoninėn. 
Daugelis riaušininku nušau

ta ir sužeista. 

Rasinės riaušės. 

Praeitos savaitės pradžioje 
juodukas \Villiam Brown bu
vo čia užpuolęs vieną balta. 
moteriško kriminaliais tikslais. 

Tuojaus po to užpuolimo pa
kilo nerimavimai prieš juoduo
sius. Buvo kalbama apie norą 
linčiuoti suareštuotą Bro\vn. 

Praėjus kelioms dienoms 
kurstymai prieš juodukus pa
didėjo. Vakargi pasibaigė te
rorizmu. 

Sudeginta kalėjimo bustas. 

Vakar po pietų kai-kuriose 
miesto gatvėse pradėjo rink-
ties žmonių minios su šauksmu 
išveržti juoduke iš kalėjimo ir 
nulinei uot i. 

Painformuotas šerifas ligi 
vakaro nesuspėjo pasirinkti 
kiek reikiant pagelbininku. 
Kad tuo tarpa jau vakare mi
nios apspito teismo bustą, ku
riam yra ir Douglas pavieto 
kalėjimas. Minios pareikalavo 
išduoti juoduką. • 

Kuomet jom s buvo atsakyta, 
jos keliose vietose uždegė bu
sta. Pakilus liaisrui ir sumiši-

i 
mui, iŠ kalėjimo išvilkta juo
dukas ir nulinei nota. 

Paskui minios puolėsi į juo
dukų apgyventas vietas. 

Nesuspėta su kariuomene. 

Pakilus mieste terorizmui 
tuojaus buvo šaukiamasi ka
riuomenės pagelbos. Bet ka
riuomenė nesuspėjo laiku atva
žiuoti. Atvažiavo, kuomet juo
dukas jau buvo nulinėiuota< 
ir kuomet teismo bustas ap
griautas. 

Šiandie Omaboj teroristams 
prasidės teismo diena. Nuken
tėjusi policija išrankios po 
vieną riaušininkų vadus ir pri-
tatys juos kalėjimam 

norėjusios pakarti. Teėiaus po-j n o t l l l o l l o l l l Steel Co. dirbtu-
lieija atėmus, sukruvintą ir be y - s n q ) r i k l a u s o prie plieno 

korporacijos. Buvo manoma, 
kad darbininkams nereiks 
streikuoti, kuomet kompanijos 
valdyba gražumu susitaikins 
su darbininkais. 

Bet kompanijos prezidentas, 
lygiai kaip ir plieno korpora
cijos galva Gary atsisakė ma-
tvties su darbininku atstovais. 
Tad tuojaus ir paskelbta strei
kas. 

MIESTE GARY GRŪMOJA 
CIVILĖ KARĖ. 

Ukrainų komiteto pirminin
kas Chicagoje, Rev. Niekotas 
Strutinsky, nuo naci jonai io uk
rainų komiteto iš Xe\v Yorko 
gavo žinią, kajj rezignavo len
kų premjeras Paderewski. 

Kablęgramoj i s Paryžiaus 
sakoma, jog taikos konferenci
joje premjeras Padere\vski pa
reikalavęs panaikinti pirmesnį 
konferencijos nusprendimą, 
sulig kurio rytinėj Galicijoj 
turi but pravestas plebiscitas. 

Taikos konferencija atmetu
si jo reikalavimą. Po šito Pa-
dere\vski ir rezignavęs. 

Gerb. iš Lietuvos atstovas 
kun. Laukaitis vakar po pietų 
kalbėjo Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje ("pown of Lake). 
Gerb. svečio* pasakojimų pa
klausyti susirinko daugybė 
žmonių. Kalbėjo jis du kartu 
apie Lietuvos stovį ir mūsų 
tautos reikalus. Mokyklų rei
kalams Lietuvoje surinkta 
$777.23 aukų. 

Už tas gausias aukas garbė 
lietuviams! 

ALABAMA VALSTIJOJ UŽ
DRAUDŽIAMI STREIKAI. 

DARBININKAI LAIMĖS — 
SAKO GOMPERS. 

Negali but kalbos, kad darbi
ninkai pralaimėtų. 

Tuo tikslu legislatura pravedė 
bilių. 

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS 
VIENNOJE. 

Montgomery, Ala., rūgs. 29. 
—Alabama valstijos logislatu-

• • i -i* i • • v 'nenainatuotas ii ra pravedė bilių, kuriuonu u i - ; " i m , l u , i m j i a -
draudžiami darbininkams 
streikai. 

Tas sumanymas išėjo iš legi-
slaturos senato. Jj priėmė že
mesnysis butas ir pasiųsta pa
tvirtinti gubernatoriui. 

Sulig biliaiis prasižengusieji 
baudžiami nedaugiau kaip 
$1,000 ir kalėjimu už varžymą 
indust rijos valstijoje. 

New York, rūgs. 30. —Prieš 
iškeliausiant AVasbingtonan 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas (iompers pranešė, 
kad plieno dirbtuvių darbinin
kai laimės streiką, (ii apie jų 
pralaimėjimą negali but jokios 
kalbos. 

"Streikininkai laimės kovą 
nes jų pusėje yra teisybė", 
sakė (iompers. 

(iompers, gindamas darbi
ninkų vadus, Fitzpatricką ir 
Fosterį, pažymėjo, jog anų-
dviejų negalima intarti radi
kalizme, nes jiedu tokie nėra. 
Kasi, seniau, savo jaunatvėje, 
jiedu buvo palinkusiu prie ra-
dikalinių teorijų. Bet taip 
nėra šiandie. 

Tad'ju kaltinimas, arba kad-
ir vienas intarimas, yra nieku 

piktas dar
bas. 

(Iompers pagaliaus aštriai 
užgynė, kad šis streikas bu
tų buvęs inspiruojamas radi
kalu ar kokiu ten svetimšaliu 

*. 4. t-

agitatorių. Streiko norėjo ir 
jį pakėlė patys darbininkai, 
kuriems pakarto vergija plie
no korporacijoje. 

Galutinai Vokiečiams įsaky
mas Apleisti Lietuvą 

Lietuvos Nepriklausomybes 
Klausimu 

VOKIETIJA IR VĖL GALI SUSILAUKTI BLOKADOS. 

Paryžius, rūgs. 27 (suvėlinta).—Vyriausioji taikos konfe
rencijos taryba šiandie nusprendė per maršalą Fochą Vokie
tijai pasiųsti notą, kad Vokietijos kariuomenė būtinai apleistą 
Lietuvą. lTž nepaklausymą jos laukia aštri bausmė. 

Bus pranešta Vokietijai, kad jei ji neatšauks kariuomenės 
iš Lietuvos, tuojaus jai bus sustabdytas iš užsienių siunčiamas 
maistas ir bus atsakytas finansinis patvarkymas. 

Reiškia, Vokietija išnaujo gali susilaukti blokados. 

dalyj kareivius sutvarkyti ir 
atnaujinti discipliną. 

"Šiandie tarpe tų kareivių 
j išnaujo gyvuoja stipri disci-

Pabaltijos tautoms reikalinga j plina. Jie Įsitikinę, kad del 

LIETUVOJE PALAIKOMA 
VOKIEČIŲ MILITARIZ-

MO GYVYBĖ. 

nepriklausomybė. 

NACIJONALIZUOTA GARSI 
GINKLŲ DIRBTUVĖ. 

PREZIDENTAS WILSONAS 
WASHINGTONE. 

Paryžius, rūgs. 29 (Rašo Tbe 
Chicago Daily News korespon
dentas).—Čia iš Pabaltijos su
gryžo vienas amerikonas ke-

talkininkų gali netekti paža
dėtu žemiu. 

"Pabaltijai nuo tų vokiečių 
pavojus tuo didesnis, nes pie
tinėj dalyj yra apsigyvenusių 
daug germanų padermės žmo
nių. Šitie paremia vokiečių am-liauninkas. Jis papasakojo 

apie vokiečių generolo von der biciją, darbuojasi prieš Pabal 
Goltzo veikimą-Lietuvoje. Sa-|tijos nepriklausomybę ir truk-
ko, kad jo ten veikimas yrajdo atsigaivelioti nuo karės 

skaudžiai nukentėjusioms tau
toms. 

Vienna, rūgs. 30. — Garsi 
ginklų ir amunicijos dirbtuvė 
vardą "Skoda" , arti Pilseno. 

Geroką laiką jis turės atsilsėti. 

Policijon paimta buvusieji ka
reiviai uniformose. 

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

Plieno dirbtuvių streikinin
ku vadai mieste Gary. Tnd., ne-
toli Chieagos, kaip šiandie 
pramato civilę karę, jei miesto 
majoras Hodge specijalius po-
licnjonus gatvėse pastatys su 
kareiviu uniformomis. Streiki-
ninku vadai tvirtina, jog spe-
cijaliai poliemonai neturi tei
sės dėvėti armijos uniformas. 

Adjut. gen. Harri i \Yasbing-
tone užvakar parėdė, jog pa-
liuosuoti iš armijos kareiviai 
gali dėvėti savo uniformas taip 
ilgai, kol tos išlaiko, jei ant 
rankovių turi prisiūtus raudo
nus ženklus apie savo paliuo-
savimą. Tečiaus buvusiems ka
reiviams uždrausta gaminties 
naujas uniformas. 

Oscar Anderson, prezidentas 
Allied Steel AVorkers' Council, 
tai tas yra vadas, katras pra
mato kovą. Armijos uniformų 
reikale mušta telegrama karės 
sekretoriui. Pažymėta, jog spe-
cijaiiems poliemonams dėvėti 
armijos uniformas—tai paže
minimas visai armijai. 

Miestas Gary šiandie turi ve 
kokias spėkas prieš streikuo-

; jančius darbininkus: 
Apie 100 reguliarų policmo-

nu. 
350 šerifo pagelbininku. 
400 specijalių poliemonų II-

lin'ois Steel kompanijos. Tie 

Vienna, rūgs. 30, — Aną die-, nacionalizuota, 
ną čia įvyko didelės demons- j p ū t a v ę daba 
t racijos ir riaušės prieš žydus. 
Dalyvavo apie 6,000 žmonių. 
Pareikalauta visus žydus išvy
ti iš Austrijos. 

ja taryba: 
prancūzų. 

r tvarko nau 
is o eeku ir « 

Washington, nigs. 30. —Pre
zidentas Wilsonas j Baltuosius 
Kuinus sugryžo užvakar. 

Sirguliavimas nėra pavojin
gas, anot gydytojo Gravson. 

gana rimtas. Tą veikimo rim
tumą amerikonas, pažymi ne 
tuo, kad vokiečiai norėtų pasi
savinti tas ša4if», tirba kokiu* 
plotus. Bet tuo, kad kaip nors 
ilgiau palaikyti vokiškojo mili-
tarizmo i»vvvbe, kuriam sunku 
mirti. 

Pavojus kaip Balkanuose. 

"Manau, neklvsiu sakvda-
mas, jog Pabaltija ateityje yra 
labai pavojinga pasaulio dalis, 
išėmus Balkanus ir šių dienų 

PASIDVIGUBINO MIRIMAI 
MASKVOJE. 

Keliauninkas tvirtina, jogįFiume klausimą. Pabaltijos 
taikos konferencijos keistas provincijos padaro, rytinėj Eu-
ir neaiškus atsinešimas į Pa-|ropoj įlanką tokią, kaip buvo 

sų Belgija pirm kelerių metų. 
"Mano nuomone, talkinin

kams šiandie nebelieka dau-

Tai daugiausia buvusieji ka
reiviai. 

600 Lovai American League 
nariu, buvusiu kareiviu. . 

C 7 | 4, 

Kaip šiandie laukiamas mie-1sidvignbino. Gi gimimai suma-
ste Gary susikirtimas. žėjo vienu trečdaliu. 

Ką Išdaro Lenkai ryt. Galicijoj 
LENKAI ŽUDO RUSINU 
KUNIGUS GALICIJOJE. 

Apie tą nusiskundimas pakelta 
vyskupų suvažiavime 

Washingtone. 

Washington, rūgs. 29.—Ru
sinu katalikų S. Valstijose dio-
cezijos vardu įvykusiam čia 
vyskupų suvažiavimui induota 
protestas prieš lenkų bjauriuo
sius darbus, kokius jie atlieka 
Galicijoje. 

Rusinai (rutėnai) protes
tuoja prieš lenkus už interna
vimą rusinu primato ; arkivy
skupo Szeptickio; už kalinimą 
200 rusinu kunigų .Lvovo 
(Lembergo) kalėjime ir apie 
300 kitų kunigų rytinėj Gali
cijoj; už uždarymą kuone visų 
rusinu katalikiškų bažnyčių. 
Visa tai yra ten atlikusi lenkų 
militarinė valdžia. 

Vyskupų suvažiavimas me-
morijalą su protestu priėmė ir 
nusprendė apie tą pranešti 

Tečiaus jam prisieis ilgoką la i - j b a l t i i ° s reikalus duoda progos 
ka atsilsėti, kol bus salima vokiečių militarinei partijai 
imties viešųjų darbu. j l e n ]o^'] patinkamą sau rolę. 

XT. , . .. . .. į "Kareiviai ," pasakoja ke- guau nieko daryti ir ilgiau lan-
Niekas negah pasakyt,, taL^ „ ^ | k t i , k a i p t i k u ž t i k r i n t i l a t . 

dabar jvyks taikos • • * * * ? » d e r G o l t z o a r m i j o n , p a e i . viams, lietuviams ir estams nc-
Stockholmas, rūgs. 30. - Iš klausime 1 rezidentas r i a n ( l , 0 ,

n a ne tiktai iš rytinės Prūsijos, priklausomybę arba apdrausti 
Maskvos pranešama, jog te- j J a " [ J i e ^ l T168*1^ . A , n | 1 k^' ] ) ,bet ir iš kitų Voldetijos dalių, jj^os pilnai prieš bolševikus. 
nai šįmet žmonių mirimai pa- t a i k ° s sutarties, taip tautų s ; ) - ' n e ^ j r ^ \ l z a s 0 Tjj -ju tarnavi- Nes jei tas nebus laiku padą 

jungos. , v , ' J .'. , ,. ^ _ . 
mą žadama jiems duoti žemes 

Šią savaitę senate seka pas- O t a v o j e ir Estonijoje. Buvu-
kutimai debatai sutarties rei- ^ v o k i e č i a i k a r e į v i a i savo 

• tėviškėse neturi jokio užsiėmi-
jmo. Tad pažadėjimas duoti že-
|inės juos šimtais i r tukstan-
'čiais patraukia naujon tarny
bon. 

kale. 

prieš lenkus memorijal-e rusi
nai katalikai faktais prirodo 
žiaurus lenkų pasielgimus ry
tinėj Galicijoj. 

Apaštališkajam Sostui, 
poliemonai veikia įstaigose. I Pr idėtame p r ie . protesto 

Kunigai sušaudomi. 

Mieste Strvj lenkai suareš-
tavo katalikų rusinu kunigus 
ir daugelį žymesnių rusinu pa-
trijotų ir juos uždarė į kalėji
mus. Paskui kai-kuriuos iš j u 
lenkų kariuomenė sušaudė be 
jokio teismo. 

Bortne nušautas vienas ku
nigas pas altorių, laikant jam 
mišias, ir žmonės išvaikyti 
laukan didžiausiam sumišime. 

Lenkai Galicijoj yra uždarę 
500 rusimi bažnyčių, gi 100 
bažnyčių sudeginę. 

Stanislavove nužudyta be 
rusinu daugelis dar ir žydų. 

Memorijale pažymima, jog 
lenkai taip žiauriai ir nežmo
niškai elgiasi vaduodamies im
perialistiniais siekimais. Jie 
nori išnaikinti Visus patrijotus 
rusinus ir varu pasisavinti ry
tinę Galiciją.. 

REIKALAUJA PANAIKIN
TI KARĖS METO PRO-

HIBICIJA. 

St. Louis, Mo., rūgs. 30. — 
Central Trade Union, reprezen
tuojanti didžiumą vietos dar-

Sako, talkininkai jų prie
šininkai. 

"Von der Goltz savo karei-
bininkų, padarė rezoliuciją pa-.vius yra priverstas valdyti ge-
naikinti karės meto probibici- ležine ranka. Jisai pats del di-
jjj, dėsnio atsargumo yra apsista-

Rezoliucija pasiųsta valsti- *** *"*"» Siaurių kareivių. Ne-
jos senatoriams Wasbingtone. ž i l l r i » t to^ Y i e n $ k a r t ^ M n o r ^" 
Daromos pastangos rezoliuciją |*># suareštuoti tie j 0 sargai ka-
induoti pačiam prezidentui reiviai. 
AVilsonui. Toji maišto dvasia karei-

. f inose pakėlė disorganizaciją 
ir todėl juos įveikė bolševikai, 
prieš kuriuos svarbiausia jie 
buvo pasiųsti. 

"Bet kuomet talkininkai nu

ryta, tos provincijos gali pa
daryti santarvę su Vokietija ir 
Rusija, atgaivinti ten milita-
rizmą ir pradėti veikti prieš 
pačius talkininkus. 

"Tas klausimas taip svar- \ 
bus, kad į jį domą turėtų at
kreipti Suv. Valstijos. Reikia 
dabar užbėgti kylančiai aud
rai. Nes paskui gali but pervė-
lu ." 

LAKSTYTUVU GABENTA 
300 MILIJONŲ RUBLIŲ. 

KALBAMA APIE TREČIĄ 
PREZIDENTO KELIO-

NC EUROPON. 

Londonas, rūgs. 30. — Vi e- sprendė vokiečius iš Lietuvos 
tos diplomatinėse sferose nuo- prašalinti ir ėmė siuntinėti 
moniaujama* kad prezidentas jiems notas, tuomet kareiviuo-
Wilsonas trečiu kartu a tke-se staiga atsimainė dvasia, 
liausiąs Europon, jei S. Vals- Vokiečių oficierai sako savo 
tijų senatas ratifikuos taikos kareiviams: 
sutartį su savo amendmentais. "Laikykitės, talkininkai yra 

Taip bent buvo nuomoniau- jūsų priešininkai!'' 
jama prieš prezidento susirgi
mą. 

"Pavartojus tą argumentą 
oficierams p a v y k o d idesnėj 

Geneva, rūgs. 30. — Besara
bijoj rumunų kareiviai pa
ėmė didelį vokiečių laksty-
tuvą, ten nusileidusį ant žemės 
del stokos gazolinos. 

Lakstvtuve atrasta 300 mili-
jonų rublių rusiškais bankno
tais. Pinigai buvo gabenami 
Maskvon. 

40 VALANDŲ ATLAIDAI 
WEST PULLMANE. 

Šv. Petro ir Povylo lietuvių 
parapijos bažnyčioje vakar, 
rūgs. 28 d., prasidėjo 40 valan^ 
dų atlaidai. Rytoj vakare 
įvyks pama ldų paba iga . 
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CYIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

D R A U G A S " 
kasdienr Išskyrus nedeldienius. 

P R E N C J Ū L E R A T O S KAINA: 
Metams $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Order" 
arba jdedant pinigus į registruotą 
laišką. 

Lietuvos Santikiai 
su Popežium. 

Mijs dienraštis rūpindavosi 
pranešti skaitytojams visas 
žinias apie Lietuvos santikius 
su Šventuoju Tėvu, kiek tik 
gaudavo tų žinių. Jų buvo ma
ža. Stambiausia žinia yra ta, 
kad lietuviai iki šiol neturi sa
vo atstovo pas Apaštalų Sostą. 

Ta žinia mums liūdna dėl
to, kad Lenkija organizavo 
Ryme daug įvairių savo įstai
gų. Nesant Lietuvių atstovy
bės Ryme, lenkai pasirupįs 
mus reikalus atstovauti pas 
popežių. Visiems aišku, kad 
lenkai to nori, bet neaišku del-
ko tokis dalykų stovis gali 
patikti Lietuvos užrubežinių 
dalyku ministerijai. 

Juk aišku, kad Lietuvoje ka-
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. talikų yra, kad tiems katali-
1800 W. 46th St., Chicago, NL karna reikės santikių m šv. 

Telefonas McKinley 6114 T ė v u . N e s a n t LietllVOS a t s t o v o , 
MiimiiimiiimmmiiiiiiiiiiiliiiiuiMiiiii reikės naudotis svetimu. Len

gviausia bus naudotis tuomi, 
kuris pats pasisiūlys. Tą pa
darys lenkai. 

Nesant Lietuvos atstovo 
prie popežiaus, kyla klausi
mas keno pusėje yra kliūtys, 
sutrukdžiusios tą atstovybę.' 

Aišku kaip saulė, kad iš 
popežiaus pusės klinčių nėra. 
Nuvažiavo i Rvina grafas 
Tyszkievicz'ius su Lietuvos Tai 
džios įgaliojimais, Šv. Tėvas 
ne vien jį priėmė, bet ir jo pra
šymą išpildė. Nuvažiavo kuni
gai (irigaitis, Staugaitis, Biels-
kus, parodej mus valdžios i^a-

i t t r ^ 

liojimus, tapo labai maloniai 
priimti ir pažadėta jų užbrėž
tas programas išpildyti. Senai 
Ryme gyvenantis kun. Prapuo
lenis šaukia iš Lietuvos įgalio
to atstovo Ryman ir neprisi-

Ekzekutyvio Komiteto Pranešimas. 

uz tris nu-L 
.. , saukia. 

vadinasi reikalu 

Diplomaty Rūšys. 
Viešpatijų atstovai svetimo

se šalyse nevienaip vadinasi. 
Vieni yra augštesni, kiti žemes 
nl. Pasaulinėse viešpatijose 
augščiausias atstovą*: vadinasi 
ambasadorius. Antras žemes
nio laipsnio vadinasi pasiunti
nys, trečiasis dar žemesnis 
vadinasi įgaliotasis ministras, 
ketvirtas žemesni 
nėtuosius 
vedėjas, dažniausiai vadina
mas prancūzišku vardu nor-
visai nepraneuziškose šalyse 
charge d ai'iaires. 

Informatoriaus iki šiol ne
būdavo žinoma tarptautiniuose 
santikhiose, bet būdavo žinomi 
instruktoriai. Lotynų kalboje 
informator ir instruetor turi 
vienodą reikšme. Didelės civi
lizuotos viešpatijos mažoms 
necivilizuotoms viešpatijoms 
iki šiol dažnai paskolindavo 
savo kariuomenės oficierių, 
kad jie padėtų susiorganizuo
ti armijai arba policijai. Tie 
skolintieji oficieriai vadinasi 
instruktoriais. Taip Švedija bu 
vo paskolinusi instruktorių 
Persams, Rusija Bulgarams ir 
t. t. 

Šv. Tėvas instruktorių nesi
tiki iš Lietuvos, nes jis nelai
ko nei kariuomenės nei polici
jos. Lietuvos užrubežinių daly
kų ministerija išrado, kad šv. 
Tėvas reikalingas yra pana
šaus valdininko civiliuose dai-
gtuose ir pavadino tą valdi
ninką informatorium. 

Benediktas XVy žinosi kas 
esąs ir už informatorių padė-
kavos. J is nepasižeis. Bet mes 
Lietuviai-katalikai jausimės 
mųs ministrų įžeisti, jei jie pa
siųs Šventam Tėvui ne amba
sadorių, ne pasiuntinį, ne įga
liotą ministrą, o tiktai "infor
matorių ' \ 

Mųs užrubežinių dalykų 
ministerija jau padarė kelis 
naujus " i š rad imus ' ' diploma
tijos srityje. Tų " i š rad imų" 
tikrasis vardas yra klaidos. Jų 
p a ^ k m ė yra ta, kad Lietuvos 
neprigulmybės pripažinimas 
randa netikėtų kliūčių. 

Metas mi^s ministerijai 
liautis dirbus " i š rad imus" , o 
metas pradėti aprūpinti tarp
tautinius tėvynės reikalus. 

Rugsėjo 25, 1919. 
Šiomis dienomis Ekzekuty-

vis Komitetas gavo sekančio 
turinio pranešimus: 
The Lithuanian Commission 

to the 
Peaee Conference 

Information Bureau, 
24 Rue Bayard, France. 

"Žinios" nuo Paryžiaus 
Lietuvių Delegacijos. 

Lietuvių delegacija Pary-
ziuje. 

Lietuvių Delegacija prie 
Taikos Konferencijos, Pary
žiuje, susideda iš sekančių 
Lietuvos valdžios užgirtų at
stovų. Pirnisėdis yra Lietuvos 
Užsienio Ministeris prof. Au
gustinas Valdemaras, vice-pir-
mininkai: Martynas Yčas ir 
Tarnas Naruševičius. Delegaci
jos sekretoriai: inžinierius 
Ernestas Galvanauskis ir ju
ristas Petras Klimas. Nariai menų aptaisymui 35,000 karei 

Informacijos Biuras prie De
legacijos. 

Iki šiol spaudos dalykus 
prie Lietuvių Delegacijos, Pa
ryžiuje, tvarkė ir vedė Sekreto
r i a t a s . Liepos mėnesyje tapo 
čia sutvertas Spaudos Biuras, 
po priežiūra delegacijos atsto
vo Jono Žiliaus. Vedėju Biu
ro prancūzų kalboj skyriaus 
yra atvažiavusi iš Šveicarų 
panelė Jadviga Chodakauskai-
tė, iki šiol vedusi Lietuvių 
spaudos biurą "L ie tuva" Ber
ne. Berno spaudos Biuras pa
siliks toliaus po priežiūra Lie
tuvos Pasiuntinio Berne. 

Lietuviai perka daiktus nuo 
Amerikos Lidvikacijos 

Komisijos. 

Lietuvos Valdžia užpirko per 
Delegaciją Paryžiuje nuo A-
merikos Likvidacijos Komisi
jos drapanų, daiktų ir reik-

Delegacijos: prof. Pijus Biels-
kus, taipgi Dominikas Se-

vių. Užpirkimui delegatais pa
skirti p. M. Yčas, kaipo val-

maška, narys Valstybės Tary-! džios finansų atstovas užsieny-
bos, baltarusiškai kalbančių jf, ir pp. T. Naruševičius su E. 
lietuvių / atstovas, ir advoka- Galvanausku, 
tas Solomonas Rosenbaum, Vis0 daiktų yra pirkta už 
narys Valstybės Tarybos, Vice- septyniolika milijonų dolierių 
Ministeris užsienių reikalų ir titulu paskolos penkiems me-
atstovas nuo gyvenančių Lie- tams, mokant 5% palukų. Ši 

Jau senai eina gandas, kad 
Lietuvos valdžia savo atstovu 
pas Šv. Tėvą skiria kun. D-rą 
Jurgi Narjauska, Seinų vvsku-
pijos kanauninką. Bet jis neva
žiuoja. J is dar negavo įgalio
jimo poperų iš Lietuvos užru
bežinių dalykų ministerijos. 

P-nas Vinikas mums prane
ša, kad Lietuvos valdžia žada 
laikyti prie popežiaus savo 
"informatorių". Tas sumanv-
mas v ra stebėtinas. 

PIRKITE KARfcS TAUPY 
MO ŽENKLEUUS (W.S.S.). 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
Širvintai. Del lenku karino-

menės veikimo. Mes, Dainių, 
Meižių ir Raistaliudžių sodžių 
(Vilniaus gub., Gelvonių vai.,) 
Širvintų apylinkėje gyventojai 
nutarėm paduoti Jo Ekscelen
cijai Ministeriui Pirmininkui 
M. Sleževičiui tokį prašymą 
skundą: 

Iškentėję daugiau negu šim
tą metų sunkų rusų carizmo 
jungą, paskui patyrę sunkiau
sio vargo ir skurdo nuo "kul
tūringi] " žvėrių vokiečių, ga
lų gale atsidūrėm rusų vagilių 
bolševikų naguose; neapsako
mai jie mus vargino, bet kant
riai nešėm tą jungą, nes buvom 
tikri, kad ne šiandien, tai ry
toj atvaduos mus nuo jų narsi 
inusų kariuomenė. Bet ką tik
tai išbrukė iš mūsų šalies bol
ševikus, kai atsirado pas mus 
dar vieni okupantai — lenkai. 
Jie savo žiaurumu ir žvėrišku
mu prašoko visus buvusius mū
sų kankintojus. Atėjo lenkų 
kariuomenė puikiausiu obal-
siu: padėti lietuviams išvaryti 
bolševikus iš Lietuvos; taigi 
žmonės manė, kad jie mūsų 
draugai, ir daugelyj vietų ne 
tik nesišalino jų, bet dar laukė 
jų ateinant. 

Pasirodo, kad toksai obalsis 
buvo tiktai akims apdumti. Iš 
tikrųjų, atėjo jie mūsų tėvų že
mės išplėšti, pasisavinti, baud
žiavos laikus grąžinti, atiduoti 
mus vėl ponų didikų rankosna. 

tuvoje žydų. Atstovai nuo A-
merikos lietuviu: pp. Juozas 
Dobužis. Jonas Žilius ir Bro
nius Balutis, (ir Tarnas Naru
ševičius, kaip augščiaus). . 

Delegacijos pirmininkas ir 
nariai yra skiriami Valstybės 
Prezidento. Du vice-pirnunin-
ku, du sekretorių ir įvairios 
kitos Delegacijos komisijos yra 
pačioj Delegacijoj renkamos. 

Amerikos lietuviu atstovai, 
pačių amerikiečių išrinkti, y-
ra patvirtint] Lietuvos Vals
tybės Prezidento ir po to jau 
lieka jo išimtinoj jurisdikci
joj. J ie gali būti atšaukti ar 
pašalinti tik paties Valstybės 
Prezidento įsakymu. 

Lietuvių komitetas nuo karės 
šelpti. 

Prie Lietuvių Delegacijos 
Paryžiuje susitvėrė 1 d. birž., 
1919 m. Lietuvių Komitetas 
nuo karės šelpti. Pirmininku 
yra Dr. Šliupas, vice pirmi
ninku A. Vilimas, sekreto
rium Pr. .Jansonas, vice-sekr. 
Elena Jansonienė, iždininkas, 
J. Pautienius. Tikslas šio ko
miteto yra grąžinti civilius ir 
karo belaisvius į Lietuvą. 
Prancūze karo ministerija yra 
paskyrusi Verduno miestą, kai
po bazę lietuviams belais
viams ir kareiviams, esantiems 
Prancūzijoj, atvežtiems iš Vo
kietijos ir buvus i (mis čia rusų 
armijoj, taipgi atvažiuojan
tiems iš Makedonijos, Afrikos 
ir iš Pietinės Rusijos. Tokios 
pat bazės manoma įsteigtį, Bel
gijoj ir Lotaringijoj. 

paskola yra duota Lietuvai be 
jokių užstatų ir gvarantijų, 
pasitikint vien Valstybes vek
seliu, iš ko matyt, kad Ame
rikos valdžia yra prielanki ir 
užsitiki Lietuvos valdžiai. Pri
ėmimui šių daiktų šiomis die
nomis atvažiavo iš Lietuvos į 
Paryžių speeijalė komisija, su 
sidedanti iš inžinieriaus My
kolo Strebciko, nario susirin
kimo ministerijos, ir pulkinin
ko Korevos, pulk. Gedgaudo 
ir leitenanto Biliūno. Liepos 
29 d. atvvko dar M a j . Liutkus 
ir Kapit. Tallat-Kelpša. 

Trisdešimts aštuoni vagonai 
pirkinių jau yra atvežti į por
tą La Rochelle. 35,000 karei
viškųjų imi formų, 20,000 porų 
batų, 13,000 guminių batu, 
daugybė visokių baltinių, 200 
rašomųjų mašinų, 35,000 ka
reiviškųjų šinieliu 100,000 sva-
rų konservų ir visokių reik
menų ir prekių. 

Apart to, Lietuvių Delega
cija užpirko valdžiai nu0 tos 
pat Amerikos Likvidacijos 
Komisijos už 800,000 dolierių 
medikamentų, daktariškų ins
trumentų' ir įvairių reikmenų 
ligonbučiams. Pirkimą ir tran-
sportaciją prižiūri Dr. J. 
Šliupas, gi dabar, Dr. Šliupui 
išvažiavus, Dr. Kazys Grinius, 
kurs birželio 15 d. atvažiavo 
iš Kislovodzko į Prancūziją. 

Lietuvos delegacija pas 
popežių. 

Gegužio 23 d. atsilankė Ry
me prie Šventojo Sosto pirmo
ji Lietuvių valdžios delegaci-

TUS galite daryt daržovių prievalgius ir galite kept bulves Mazoloje. 

Mazola yra tyras, švelnus aliejus, padarytas iš grudų geriausių ku

kurūzų (ko rnų ) . Ji yra refinuota iki galutinio tyrumo. Todėl tai 

Mazola ir yra sveikiausis virimui ir prievalgių sutaisymui aliejus. 

Malonus, gardus skonis daro Mazola pageidaujamu aliejumi tarp 
_ * 

mylėtojų itališkosios alyvos. 

Pyragaičiai, padaryti su Mazola, yra tikrai gardus ii sausainiai 

trapus dėlei M:zolos tyrumo, ir dėlei to, kad Mazolos reikia nuo 

ketvirtdalio iki trečdalio mažiau, negu kad reikėtų dėti sviesto, ar 

tauku. 

CORN PRODUCTS REFINING CO. 
17 Battery Place 
New York City 

atėjo mums pančius uždėti, už
ginti mums lietuviškai šnekėti. 
Ponaičių-dvarininkų vedamos 
lenkų kariuomenės ir žandar
merijos veikimas čia apsireiš
kia be galo dideliais vogimais, 
plėšimais, brukimais žmonių 
kalėjiman, plakimais nagaiko-
mis ir rykštėmis, kontribucijų 
užkrovimais, kyšių ir išsipirki
mų ėmimais ir visokiais kitais 
nežmoniškais pasielgimais. Ga
lų gale nagaika ir durtuvu jie 
verčia mus rinkti kaž kokius 
atstovus lenkų Seiman, verčia 
rašytis prie Lenkijos. Tokie 
rinkimai apie Širvintas jau at
likta daugelyj vietų. 

Mes negalim ramiai žiūrėti, 
kaip kruvini grobikai plėšia ir 
drasko mūsų brangią Lietuvą, 
apleistą mūsų tėvų ir senelių 
krauju ir dabar dar tebelaisto-
ma mūsų sūnų ir brolių krau

ju! Tokio neapsakomai sun
kaus jungo: tų vogimų, plėši
mų, plakimų, kalėjimų vargi
nimų, baisiausių pažeminimų 
ir krutino teroro, nežiūrint 
mūsų, lietuvių begalinio kant
rumo, mes ilgiau nebegalime 
kentėti. 

Nužemintai prašome, Jūsų 
Ekscelenciją pasirūpinti, kad 
į Širvintus butų atsiųsta San
tarvės atstovų delegacija ištir
ti lenkų kariuomenės ir žanda
rų nežmoniškiems pasielgi
mams su lietuviais (faktų yra 
šimtai) ir prašyti Santarvės, 
kad lenkų kariuomenė kuogrei-
čiausiai butų prašalinta iš Lie
tuvos ir jos sostinės Vilniaus " 

8 parašai Dainių, Meižių ir 
Raistaliudžių sodžių gyventojų 
įgaliotinių ir £8 parašai kuni 
gų, inteligentų ir valstiečių. sutvarkyti 

"Lie tuva" , Kaunas. reikalai. Audiencija tęsėsi a-

ja. Dalyvavo joje grafas Alf
redas Tiškevičius ir pagolbon 
jo pakviestas kun. Dr. Viskon-
tas. Tikslu šitos delegacijos 
buvo išgauti iš Šventojo Sosto 
Lietuvos neprigulmybės pri
pažinimą. Šventasai Sostas 
per kardinolą (Jasparri, vals
tybini Jo Šventenybės sekreto-
rių, dabartinę Lietuvos val
džią pripažino kaipo tokią, iš
reiškė linkėjimus skaisčiausios 
ateities įgyti Lietuvai laisvę 
ir apsiėmė remti teisingus Lie
tuvos troškimus. 

Veik tuoj po tam, liepos 1(5 
diena, nuvyko Ryman antro-
jį Lietuvių delegacija, suside
danti iš vice-prezidento Tary
bos Staugaičio ir iš vikaro ge-
neralio Seinų diecezijos prof. 
Grigaičio. Tikslas šitos dele
gacijos buvo prašyti Šventojo 
Tėvo, kad sutverto, atskirą ba
žnyčios provinciją Lietuvoje1, 
kad tokiu būdu geriaus sutvar
kius bažnytinę administraciją 
ir turėjus betarpį susinėsimą 
su Apaštališkuoju Sostu. Pra
šyti taipgi, kad Lietirvoje, vie
toj trijų, butų įsteigtos ketu
rios ar penkios diecezijos. Ku
rijos vedėjams buvo įteiktas 
memorijalas, kuriame išparo-
dyta Lietuvos bažnyčios stovis 

ir jos reikalai. "Ačiū, kad iš 
taip toli atsilankėte. Žinau 
kiek Lietuva yra- prieš karą 
ir ypač per karą nukentėju
s i" . Toliaus klausinėjo, kokis 
yra Lietmroje politinis stovis, 
kiek gyventojų, kaip jie dali
nasi sulyg kalbos ir tt. Dėlei 
memorijale išdėtų klausimų, Jo 
Šventenybė pasakė, kad kuo
met Lietuva busianti pripažin
ta nepriklausoma valstybe, 
kuomet paaiškėsiančios jos 
sienos, tuomet, žinoma, busią 

ir jos Bažnyčios 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. m 

B SHESS5SS^S^I~>>>^T^Fre^£^^^ 

pie 45 minutes, Atsisveiki
nant, Šv* Tėvas palaimino de
legatus, judviejų gimines, vi
sus Lietuvos žmones ir kraš
to vyresnybę." 

Iki šiol lietuviai prieidavo 
prie Šventojo Sosto arba per 
rusų pasiuntinybę prie Vati
kano, arba per įtekmingus prie 
Vatikano sėdinčius lenkus. Ši 
delegacija priėjo prie Pope
žiaus rekomendacija ir vardu 
Lietuvių valdžios. Valdžia ma
no pasiųsti ir užlaikyti ' prie 
Vatikano nuolatinį "informa
torių." 

Prie mobilizacijos karių ir 
karininkų. 

Gegužio 26 dieną buvo įsa
kyta Lietuvoje abelna mobili 
zacija. 

Liepos 10 dieną Krašto Ap
saugos Ministerija priegtam 
paskelbė, kad "vis i Lietuvos 
piliečiai gimimo nuo 1894 iki 
1900 metų, esantieji užrube-
žyje privalo grįžti Lietuvon ir 
stoti mobilizacijos kariuome
nėn". Po vardu Lietuvos pi
liečių čia yra suprantamai vi
si Lietuvos piliečiai, neski

riant tikėjimo, nė kalbos, ko
kią jis namieje vartotų. 

Specijalis įsakymas yra iš
leistas kas link inteligentijos, 
kurs skamba "kariškų kadrų 
prirengimui, visi Lietuvos pi
liečiai, išėjusieji nemažiau kaip 
keturių klasių mokslą (gimna
zijų, miesto ar kitų mokyklų), 
visi augštųjų mokslų studen
tai, gimimo nuo 1894 iki 1900, 
yra šaukiami ir mobilizuoja
mi. Visi turi nevėliau š. m. 
birželio mėnesio 10 dienos už
siregistruoti pas Apskričių 
Viršininkus gyvenamoje vie
t o j . " 

Po įsakymų yra pasirašę 
Prezidentas Smetona, Min. 
Pirinin. Sleževičius, Krašto Ap • 
saugos Ministeris Merkis, Mi-
nisterių Kabineto Reikalų ve
dėjas Petkevičius. 

Šie įsakymai paliečia Lietu
vius gyvenančius Amerikoje, 
Anglijoje ir kitur užsieniuose. 

(Pabaiga bus). 
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BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 
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CLEVELAND, OHIO. vadinamieji socijalistai, kurie 
kur tik eina vis pasirodo tam-

Kun. J . Laukaičio prakalbos, sesniais už kitus. J i e visi sako-
RugBėjo 21 d čia įvyko gerb. si esą ta ip mokyti, ta ip manda-

kun. J . Laukaičio prakalbos . ' gqs, bet gaila, kad da r jų, la-
Tublikos susirinko virš šeši ' blausiai UYstvillės soeijalisti], 
šimtai. Dauguma turėjo namo mokslo nieks niekur nematė ir 
gryžt i , nes svetainėn negalėjo to jų mandagume nepastebėjo, 
ineiti. Iškalno buvo p e r m a t y t a , ' N e s kur tik kada y ra rengia-
kad publikos bus daug, bet k a d r u o s kataliku prakalbos a r taip 
Moterų Sąjungos 2b k]., tą vakarėliai, jie visuomet, be jo-
dieną turėjo paėmus ir rengė kio mandagumo, sukiša savo 
vakarą, todėl didesnės svetai- nosis i nereikalingus dalykus, 
nės nebuvo galima imti, kad ne-' Imkim, kad ir šį kartą. Gerb. 
pakenkus Snjung'u'tėnis. Tad kalbėtojui dar ne])abaigus pra-
s\ kiu visa iškilmė buvo. Pubii-1 kalbos, mušu "moks l inč i a i " 

tuvai tes! Neišleiskit tuščiomis 
rinkėjų, kada tie atsi lankys į 
namus. Aukokite ką kas galit 
ir kiek kas galit. Atminkim 
ant Lietuvos kareivių, kurie 
šiandie kaujasi su priešais už 
savo ir mūsų laisvę. Aukokite 
del Lietuvos kareivių be jokio 
išsiteisinimo. 

Racinieeiai, nepasitikim už
pakalyj kitų kolonijų. Je igu 
rinkikai kar ta is kuriuos namus 
aplenktų, neužeitų, tai meldžiu 
savo auką atnešti pas T. Ziz-
minską, 1241 N. Er ie St. 

P. J . 

ka labai nuvargo, nes progra
mas tęsėsi apie keturias valan
das . Nežiūrint nuovargio, pub
lika teėiau ramiai užsilaikė; 
atydžiai tėniijo kas buvo vei
kiama. 

(Jerb. kun. J . Laukaičio kal
ba visus klausytojus patenkino. 
Aukų elevelandieėiai sudėjo 
suvirs 1,100 dol. 

Liberalai su bolševikais ne-
sykį Clevelando katalikams per 
savo laikraščius buvo užmetė 
neveiklumą. Dabar iš pavydo 
jie gal kaž ką pramanys. Libe
ralams ir bolševikams toks 
Clevelando katalikų duosi ui-
mas yra dideliausiu diegliu pa
šonėje. J i e kaip Clevelando g>-
vena nebuvo surinkę tokios au
kos tautos reikalams, š ia is me
tais Clevelando lietuviai kata
likai ant tėvynės aukuro paklo
jo suvirs ketur is tūkstančius 
dol. Kaž ką pasakys dabar li
beralai , kurie lygina save su 
katalikais. J i e savo prakalbose 
kad surenka porą desėtkų dol., 
tai nežino kaip girties. l 'atėmi-
jau , kad mus liberalai sj syki 
labai susikrimto patyrę katali
kų duosnumą. Kaž ką dabar pa
sakys saliunėiko plėtkininkė. 

Vyčiai BU sąjungietėmis su
lošė du veikalu. Atliko gerai. 

Kalbėjo dar ir p. K. Česnu-
lis apie Amerikos Lietuviu 
P ramonės Bendrovę. Parduota 
keliolika šėrų. 

J a u t r i a i padeklemavus p-lei 
O. Baltruševiėiutei eiles, pritai
kintas Lietuvos valdžiai, dėkle-
matorka i įteikta puikus gėlių 
bukietas. 

Dar kalbėjo klebonas, kun. 
Vilkutai t is . Paskui L. Vyčiu 
choras atgiedojo S ta r Span-
gled Banner , Grįžkim į Lietu
vą ir Lietuva, tėvynė mūsų, 
p r i t a r i an t Taut iniam benui. 
P rogramo vedėja, p-uia M. Bu
čienė, padėkojo publikai už 
mandagų užsilaikymą. Po to 
pras idė jo šokiai. 

Sąjungietės ši syki daug p<>l-
nė. Turbūt , pelno dalį paskirs 
Lietuvos Raudonajam Kry
žiui, kas ir vertėtų padaryti . 

Balandėlis. 

pradėjo prieštaraut i ir užda
vinėti klausinius, visai nereika
lingus ir vaikiškus, j kuriuos 
ir jie patys negalėtų duoti at
sakymo. Bet j ie ta i darė , bile 
sukelti triukšmą. (Jai jų toks 
olialsis: "ke l t i triukšmą ir pa
lodyti save kvai la is . ' ' 

Daug yra lietuvių, kurie prie
šingi išauklėjimui savo kūdi
kių mokyklose, kuriose jie iš
moksta reikalingiausių žmo
gaus gyvenime dalykų. 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
BOLŠEVIKAMS L I E P T O 

GALAS. 

UŽKIETĖJIMAS VIDURIU 
"GUO-BAI", 

Nerviškumas maisto, neteki
mas epetito, užnuodiji-

mas kraujo!-
Partola sureguliuoja jūsų 

maisto virškinimą. 
Tfli i m l i o m i s i r s k - m i K H*1 LVD I ES ' TAILORS 
l a i m a l o n u s l l s k a n u s SOI- Mail and City Orders. 

dainiai, katr ie va l 0 kraujų i i 3250 Ogdcn ave., Chicago, 111. 
vidurius. Par tola — geriau
sia priemonė prieš visų vidu-
riuose negalavimą. 

MIK^UJA 
KRIAUČIAI R E I K A L I N G I 

DIRBTI ANT LYGIŲ 
KOATŲ. 

prityrę vyrai, kriaučiai, reikalingi; 
darbas pastovus, nes mes tiktai išdir
bame augstos rūšies drapanas; 8 va
landos į dieną; $35 į savaitę ir dau
giau. Mes jums parodyskne. Ateikite 
ir persitikrinkite. 

URBANEK BROS. 

REIKALAUJU 
m. 

ti, o vakarais extra uždarbiauti ir pa
daryti tiek pat j keletą, valandų. 

j Meldžiu atsišaukti vakarais nuo 7 iki 
; D valandos. 

Mike prakalbų soeijalistams 
pakėlus maištų, pasisuko ta rpe 
jų keletas čia augusių vaikinų, 
pabaigusių augšta.ja mokyklų, 
kurio atsako soeijalistams į jų 
klausimus taip, kad iš gėdos ki
ti socijalistai turėjo prasiša
linti; Tie vaikinai, kaipo mok
sleiviai, ėjo pr ie mandagumo, 
(» " p a g r a m d u k a i " nežinojo vi
sai ką mandagumas reiškii*. 
Vienas išdrįso net užgauti jau
na nrerginą, bot už tai j is gavo 
tokią mandagumo lekciją, kad j 
jos jis nepamirs. 

O. 0 . J . D. 

S I 0 U X CITY, I 0 W A . 

W E S T V I L L E , ILL. 

Rugsėjo 24 d. \Yestvillės lie
tuviai katalikai surengė pra
kalbas. Kalbėjo kun. J . Laukai
tis, nesenai atvykos iŠ Lietu
vos. Išpasakojo visus Lietuvos 
vargus ir skatino žmones pr i
sidėti prie pagerinimo jos bū
vio. J o kalba žmonėms labai 
pa t iko : tai parodė gausus del
nų plojimas. Toliau kalbėjo iš 
\Vashington, O. C. atvažiavęs 
p . Cesnulis. J o prakalba taip
gi žmonėms patiko. Po to buvo 
renkamos aukos. Kiek surinko, 
neteko sužinoti. Apie prakal
bas nėra ko daug rašyti , nes 
iškalbus svečias neaplenks, 
turbūt , nei vienos lietuvių ko
lonijos Amerikoj. Noriu tik šį-
tų pr imint i apie mųs **apšvies
tuosius , ' ' Westvillės soeijalis-
tus, ir jų užsilaikymų tokiuose 
susirinkimuose. Aš nežinau a r 
yra kur Amerikoj , a r kur ki
tur , tokių tamsių, neprausta
burnių vyrų kaip "\Yeetnll9S 

Rugsėjo 2 L d. Sv. Kazimiero 
pa r. choras surengė gražų va
karą parapijos naudai. Sulošė 
mažu veikalų " N a s t u t e , " ku
ri gražiai išėjo. Lošime daly
vavo sekančios ypatus. " K a 
stutei! rolėje—M. JStrazdaitė, 
i .raukionės—K. Adomonienė, 

ro—Pilkauskas, Jono—K. 
Gogelis, Raštininko—Joneis, 
Viršaičio—Tuskenis. Per t rau
koje p. J . Praka i t i s pasakė 
trumpą prakalbą apie dabart i 
nius Lietuvos reikalus ir apie 
L R. Kryžių. Pasibaigus pro
gramai , vakaro vedėjas ir rozi-
sorius, taip-gi parapi jos rašti
ninkas ir ilgus metus t a rp vie
tos lietuvių darbavosis Jonas 
Zabulionis atsisveikino su vi
sais.Jis išvažiuoja į Yalparaiso 
universitetų toliaus mokinties. 

Alli galo buvo lietuviškos žai-
slės. Publikos buvo pilna sve
tainė. Pelno parapi ja i nema
žai liks. Įspūdžiai vakaro geri. 

Vakare buvęs. 

Cia, Amerikoje, lietuviai 
bolševiku pasekėjai guldė gal
vas už Rusijos bolševikus, no
rėdami įtikinti žmones, kad 
jie yra geriausieji darbininkų 
prieteliai ir t. t. 

Kada lietuviški ir angliški 
laikraščiai aprašydavo apie 
rusų bolševizmą ir jo pragaiš
tingus darbus, tai jie rėkdavo 
visa gerkle, kad tai neteisy
bė, kad tai kapitalistų išmis
tas. Pagal iaus atvyko iš Lie
tuvos gorb. kun. J . Laukaitis. 
J i s gyvu žodžiu apsako, kas 
per paukščiai tie bolševikai. 
Bolševikų pasekėjai vis dar 
nori užstoti, sakydami, kad 
kunigas, neteisybę sako. P-as 
Karuža važinėja po kolonijas 
su prakalboms, ir j is ta patj 
sako, ką ir gerb. kun. Laukai
tis. P . Karuža sako, kad Rusi
jos bolševikai, nuo kurių ir 

| Lietuva daug nukentėjo, tai 
yra išgamos pilnojo prasmėj. 

Sako, kur bolševikai buvo 
pastato koją ant Lietuvos 
žemės, ten žmonės atmins 
juos ir keiks per tūkstantį me-
tų. 

Dabar jau ir laiškai iš Lie
tuve* %ą patį patvir t ina. 

A. J . P . 

i vyrų mokančių lietuvių ir anglų kal-
P u r i n i e t ū k s t a n č i u s l a i š k ų , 'bą, kurie galėt* dicnį*. dirbtuvėj dirb 

nuo žmonių, kurie liudija ge
rų veikimą. 

Šita dėžutė laiko savyje 
gerus saldainius, kurie valo 
kraujų ir vidurius. Šitas 
apgarsinimas yra vertas dide
lių pinigų, bet, atmindami, 
kad žmonės vartodami Par
tola palieka sveiki, užsisakant 
dėžutę Partola kainuoja tik 1 
dolieris. 

A P T E K A PARTOSĄ, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y. Dept. L. 4. 
(80) 

KKAKK ROEBUCK & CO 

FABRIKO 
DARBININKI 

MOTERIŲ IR MERGAIČIŲ 

RACINE WIS. 

Rugsėjo 21 d. Tautos Fondo 
79-to skyr iaus buvo susirinki
mas Šv. Kazimiero pa rap . sve
tainėj . Susirinkimą a t idarė 
pirmininkas , T. Zizminskas. 
Mėnesinių mokesčių įplaukė 
$12.25. Nu ta r t a surengti pra
kalbas. 

Po Tautos Fondo susirinki
mo, p. K Televičia, L. Raud. 
Kryžiaus rėmėjų skyrio pirmi
ninkas, a t idarė L. R. rėmėjų 
skyrio susirinkimą. Nu ta r t a ei
ti per namus ir r inkt i drabu
žius, aukas i r ki tus daiktus L. 
Raud. Kryžiui . Rinkėjais iš 
liuos0 noro apsiėmė: A. Ziz-
minskaitė, B. Mockaitė, D. Jec-
kevičia, P. Karol iunas , B. Te
levičia, R. Karpavičia, J . 
Ogienskas. Rinkimas prasidėjo 
su rugsėjo 24 d. ir tęsis iki spa
lio 9 d., š. m. 
. Tai-jfi Bacino lietuviai ir lie-

Uoikalauja prie darbo į mūsų 
r ,AXi; Fabriką, 
K u pa r u Fabriką 

STENINIŲ P O P I E R Ų 
FABRIKĄ 

nereikalingas. Pri tyrimai 
Geras užmokestis. 
Pastovus darbas, 
(lora proga dasidirbti . 

SKA1JS, ROEBUCK k 0 0 . 
lloman-avo. & Artliington St. 

J . OLSZEWSKI, 
5120 So. Hermitage ave., 

Chicago, 111. 

___^PAmšK0njMAL____ 
Paieškau pusseseries Onos Maro/Jo. 

nės (po tėvais Cialveliuke) paeina 
iš Kauno Gubern. Panevėžio Pav. 
Krakenavos Valsčiaus. Aš turiu laišką 
nuo jos brolio iš Lietuvos, meldžiu 
ji pati arba kas apie ja žinote pra
neškite sekančių adresų. 

liftas Ona Cialveliuke, 
9 Stato S ir. Fort Plain. N'. Y. 

Paieškau Domininko Vitausko, jis 
mokinos Orchard Lake. Jis pats ar
ba kiti malonėkite pranešti : 

Kun. K. Skrypko, 
37 N. Granrivic\v 

KflUMM City, Kaus. 

DOMAI ŠV. PETRO DRAU
GIJOS NARIAMS KE-

NOSHA, WISC. 
Nariai kurie gyvenate kituose 

iestuose ir Kenoshu, kurie neesate 
užsimokėję, posniertinės a. a. K. 
Amlriuškas kuris mirė birželio 4 
d. Detroit. Mieli., turi būti užmo
kėtai būtinai iki sekančiam susi
rinkimu spalio 12 d., nes kitaip 
lai prarasite draugijos teises. 

Nariai kurie nori pasiliuosiuoti 
ant metu tofi užsimokėti $5.00 ne
žiūrint kad ir kitam mieste gyve
na nes draugijos yra taip nutar
ia per metini susirinkimą iš pra
eitu metu. 

| 4. 

I'rot. Rast. S. Šipelis pinigus 
galite siusti naujam prot. rast, . . 

P. Fabijonaitis, 
465 Sheridan Rd. 

Kenosha, Wis. 

Ant pardavimo kukninis pečius, 
geram padėjime. Kam butų reikalin
ga atsišaukite: 

10757 Kdbiooke Ave. 
Chieago. 111. 

(K.) 

EXTRA. 
Parsiduoda labai pigiai 

spausdinama mašina su Lietu
viškomis raidėmis ir peilių po-
pierai pjauti. Kam butų rei
kalinga atsišaukit į 

1' Draugo'' Administracija, 
(P. G.) 

1800 W. 46 St. Chicago, 111 

S. D. LACHAWICZ 

TURTO $10 BANKO 

Lietuvys Oraborius patarnauju, 
laidotuvėse S"** pigiausia. Reikale mel
džiu atsišauk , o mano darbu busi
te užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Canal 2199. 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame dvigubas s tenp*c 

Ketver ia is ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime šaunami, 

Visokie materijolai, vaikams drabu
žiai, šlebės Ir jaku t ės. 

Pluksnos 
7 9 c 

Pluksnos 
7 9 c 

PLUNKSNOS. 

FOB VOUB STOMACtf^ ^ K t > 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa_ visus aptiekoriug. 

Rapor t a s išsiųstas Audi tor iu i Valstijos Illinois Rug-

| sėjo 12-tą dieną rodo jog 

] ŠIS BANKAS Į 

1 North Westerh Trust 
& Savings Bank 

| Milvvaukee Ave., kampas W. Division St., | 
Į Chicago, 111. | 

TURI-
Taupamamjame skyriuje $8,050,000.00 
Visi indeliai išneša 11,300,000.00 
Turtas Banko 12,600,000.00 

f Siunčiame Pinigus Tiesiog į Lietuvą 

ŪKĖS! EXTRA! ŪKĖS! 
Ant pardavimo arba mainymo j 

miesto namus 200 akrų su gerais bu-
' dinkais. Žemė dirbama. 40 karvių, 7 
arkliai, 40 kiaulių, 2000 bušelių gru
dų $27,000. įmokėti t iktai reikiu 
$10,000, o likusius ant lengvų išmo-
kesčių. 

S0 akrų, $5,000. įmokėti reikia $1,-
500; 120 akrų $11,000; įmokėti reikia 
$4,000; 260 ;ikrų $5,600; įmokėti rei
kia $1,000, likusius ant 10 metų i.š-
mokėjimo. SO akrų $S,000; įmokėti 
reikia $1,000. Tai didelis barpenas ant 
šitos žemės. Priežastis pardavimo tai 
savininkas persenas dirbti ant ūkės. 

Dabar geriausias laikas apsižiūrėti. 
Galima pirfctl "" pyvriUn^s ; - *•" »/•»»»-
mis daržovi. j io. ^ *...... v...̂  ^A 4 /uhu 
ir be gyvulių. Norintieji pirkti ukes 
persitikrinkite gerai ką perkate, kad 
po laikui nesigailėtumėt. Norint in
formacijų kreipkitės sekančiu adresu: 

P. A. MAŽEIKA, 
l kiinnku Draugijos Pirm.. 

R. 3, B. 56, Campbellsport, Wis 

V 
i F. P. BRADCHULIS I 

Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law 

105 W Monroe, Gor. Clark Si. « 
Room 1207, Tel. Central 230 * 

CHICAGO, ILLIHOIS 

Gyv.: 8112 80. Halated Stroel ' 
Telefonas Y ar d* 2800 

Ėįmmm mme^^^mm** — — — — — i 

i Jonas S. Smulski, Prez. 
Wm. H. Schmidt, Vice-Prcz. 

Jonas A. Prebis, Vice-Prcz. 
T. M. HeKnski, Kasierius. 

DR, LEO AW0T!N 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? ryt-*: « — 9 

f vakare Tel. Canal 4367 į 

Uždirbk 
$ 3 5 iki $ 5 0 

į savaitę 
EJrpejiai ir kriauėiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi t rumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
i t rumpa laika dienomis a r vakarais* 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . Kąsni* ka, Pcrdėtints 

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

DR. I. E. MAKARAS ' 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:30—12. 3—6 ir 7—J. 

Telefonas: Boulevard 3480. 

*.., 

Kezidcncija: 4515 So. Wood St. 
Telefonai: Yards 723. « 

"4 
Tel. prover 7042 J 

Dr. C. Z. Vezelis j 
L r E T I V I S DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVEM^EJ 
art i 47-tos Gatves 

a— 

£ 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVOS 

GYDYTOJAS ER CHIRURGAI 
1757 W. 47th St., Chicago, BU. 
Ofiso Telefonas Boulevard 166 

Namų Telefonas Seeley 420 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 3& 

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

K. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKmley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Wcst4>rn Poulevard 
Kampas W. 3 5-tna gatvės 

: • : « 

|Dr.M.Stupaicki 
i 

3109 So. Morgan Street 1 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5032 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo o iki S vai. vakare. 

« - • 
• ^ — — • •• • — — — • ^ ^ 

»•» m m m — m m m m m m m m m m • " • • • " • r » » » j i 

11 Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csieago, RL 

SrKCIJ A LI ST AS 
Moteriškų, Vyriskij, taipgri chro

niškų ligų. 
Nuo 

II 
OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki S valandai vakare. 

us 687 ^ H 
^ I 

i^prtfMm^i? nuo 9 
X * . * w - C ^ * w k ^ 

JOSEPH C. W0L0N ? 

Lietuvis Advokatas 
2» SO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell 6999 
CHICAGO, ILL. 

miiiiiiiiiiimifiiiimiiiiiiiiiMUiiiimiiiiii 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 3544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicaco 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 4 . 

Illllllilllllllllllllltllllllllllllllllllllliuillll 

^!!!Ulll!!ll!U!H!!l!ri|IH!!Il!lll!!lllI|IIIIIIIIH!HHH!U!l!il!llIltlHHillUIIIHIIIUIIIItMHlH £ • » • -

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS I R 
CHTRCRGAS i 

Ofisas 11710 MJehigan Ave. 

i Adynos 8:30 iki 9 i š r y t o — 1 iki 
2 po pietų — 6:80 Iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

• • » » • » • • » • • • • • įĄ 
i 
K— 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

00 W. WASHINGTOM STREET 
Kam bar ie 609 

Tel. Central 6478 
Gyeeuimas, 812 W. 8Srd St. 

Tel. Yards 4681 

ii ^ H B ^ ^ ^ ^ ^ H ^ H 

file:///Vashington
file:///Yeetnll9S


CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. tuos reikatavinras, nųįtjt <lvi 

cmbai busiančios brandesnės 
Antradienis, rugsėjis 30 d., 

Šv. Hieronimas, kun. 
Trečiadienis, spalis, 1 d., 

Šv. Remigijus. 

SAKOMA, SUSEKTA MAIŠ 
TUI SUOKALBIS. 

Tarpe suareštuotų yra ir lie
tuviu. 

Reiškia, kad jei darbininkai 
gaus daugiau mokėti už darbą 
ir dirbs trumpesnes valandas, 
už tai atsakys visuomenė savo 
kišeniais. 

Juk taip yra visuomet. 

SUAREŠTUOTA DU JURI
NINKU. 

Gary, Trul.. suareštuota S 
žmonės, turintieji su streiku 
plieno dirbtuvėse. Kai-kurie is 
jų kaltinami užpuldinėjime 
moterių ir vaiku, kuriu vvrai 
ir tėvai atsisako prisidėti prie 
streiko. Kiti kaltinami už suo-
kalbi avimus sugriauti šalies 
vyriausybe. 

Jie suareštuoti praeita, sek
madienį streikininkų susirin
kime. Kast Side Parke. Foliei-
ja nejučiomis inėjo svetai
nėn, prasibriovė per susirinku-
sius ir suareštavo. 

Kai-kurie iš jų buvo suareš
tuoti dar ryt meti. Tarpe su
areštuotu via du lietuviu. 

Visi jie bus pristatyti teis-
darystės departamento ofisan. 
Jei nėra piliečiai, jiems grū
moja deportavimas iš Suv. 
Valstijų, kuomet bus prirody
ta prasižengimai. 

Vienas iš jų pašautas. 

Peter Trelikes nakčia išgir
do, kad jo saldumynų krautu
vėj, 3801 VVest Madison gat., 
kažkas krabnždinasi. Jisai pa
šoko iš lovos ir su revolveriu 
Įpuolė krautuvėm Atrado ten 
du vagiliu. Vieną iš ju pašovė; 
kitas pasidavė. 

Paaiškėjo, jog abudu yra 
jurininku iš Great Lake sto
ties — Robeii Maddox, 17 me
tų, ir Charles TTerrel, 20 m. 
Pirmasis pašautas. Tasai buvo 
uniformoje, (ii pastarasis ei vis
liai apsitaisęs. 

PADARYTA BAIMĖS SVE 
ČIAMS VIEŠBUTYJ. 

PAŠAUTAS VIENAS PLĖŠI
KAS. 

Patrolinis seržantas Grady 
iš Grėsliam nuovados mirtinai 
pašovė vieną plėšikę, kur s sa
kosi esąs George West >š 
"Xew Yorko ir Kalifornijos" 

Seržantas >u kitu poliemona 
ant kampo 7!> gat . ir Halsted 
gat. vakare pamatė du intaria
mu vyruku. Abudu susistabdė 
ir norėjo pažiūrėti, n r jie ne 
turi su savimi ginklu. 

Bet vienas plėšikas išsi
traukė revolvmi ir ėmė šaudy
ti. Tuomet seržantas su savo 
revolveriu paklojo piktadarį 
Kitas plėšikas šaudydamas 
pasprūdo. 

Policmonu nesužeistu. Pa
šautas plėšikas paimtas ligo
ninėn. Sakoma, jis nepagysiąs. 

Hotel del Plado, ,")9 gat. ir 
Blaekstone a ve., vakar anksti 
ryte pakilo baisi pasianba, 
kuomet ištiko smalkus spro
gimas viešbučio mašinerijų 
trobesy j šalę paties viešbuėio. 

Trobesio stoge atrasta pra
mušta didelė skylė nuo spro
gimo. Bet niekas negali pasa
kyti, nuo kn i vyko sprogimas. 

Tuo metu viešbutvj mie-
gojo apie 300 svočių. Pakilo 
jie visi ant kojų, kuomet nuo 
trenksmo sutrupėjo visi langu 
stiklai. 

IMA VALYTI POLICIJOS 
DEPARTAMENTĄ. 

Senų policmonu vietas užims 
jaunesnieji. 

VIENAS BROLIS NUŠAU 
TAS. KITAS SUŽEIS

TAS. 

Policija pradėjo tyrinėjimus. 

Aną naktį poliomonas Bar-
rv iš 50 gatvės nuovados nu-
šovė Beroard Sink, 29 me
tų, ir sužeidė jo brolį YVilliain 
Sink 27 m. 

Tas įvyko arti saliuno po 
num. 5901 So. State gat. 

Poliomonas Bany tvirtina, 
kad abudu broliu, buvusiu ka
reiviu, j j užpuolusiu. 

Bet nukentėjusiu brolių ša
lininkai tvirtina, kad poliemo-
nas Barry seniau jiedviem 
grūmojęs. Policijos viršinin
kas įsakė pravesti tardymus. 

Reikia pažymėli, jog ir po-
liemonas yra pažeistas. 

PABRANGSIANČIOS ANC 
LYS. 

National Coal Assoeiation 
paskelbė, jog trumpoj ateityj 
anglys dvigubai pabrang>ian-
čios, jei bus pilnai išpildyta 
anglekasių reikalavimai. 

Anglekasiai reikalauja 60 
nuos. daugiau užmokesties. 
Reikalauja G valandų darbo 
dienoje ir 5 dienu darbo sa
vaitėje. 

Paminėta asoeijacija sako, 
kad jei anglekasiai atsieks 

Polieijos viršininkas (iarri-
ty pradeda valyti Chieagos 
polieijos departamentą. Polici
joje yra senyvu policmonu. 
šitie mažai naudos duoda 
miestui. Tad viršininkas su
manė juos paliuosuoti iŠ tar
nybos ir ju vieton paimti jau
nesnius vyrus, ypač iš buvu
si kareivių tarpo. 
Daugiau šimto policmonu 

jau pašaukta medikalei egza-
minaeijai. 

^ 

Iš CH1CAG0S LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

KUN. LAUKAIČIO PRA 
KALBOS. 

Antradieniu (Ltarninkas) 30 
rugsėjo Nekalto Prasidėjimo 
parap. Prigliton Park Oliica-
go. 

Trečiadienis (Sereda) 1 spa
liu Dievo Apveizdos parapija 
18-ta ir Union gatvės vakare. 

Penktadienis (Pėtnyėia) 3 
>l>aliu- šv. Jurgio parapija 
33-eia ir Aubuin gatve, Chi
eago vakare. 

• 

Sekmadienis (Nedėlia) 5 
spalių šv. Juozapo par. South 
Chieago. Tuoj po sumos. 

Pirmadienis (Panedėlis) G 
spalių Aušros Vartų parap. 
2323 YV. 23rd pi. Chieago va
kare, N 

Antradienis (Utarninkas) 
7 spaliu Visų Šventu parapi
ja Koseland 111. 10606 Wabash 
a ve. vakare. 

Ketvirtadienis (Ket vergas) 
9 spalių šv. Mykolo parapijo-
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500,000 Darbininku Chicagoj 
» 

Išleidžia kas meta suvirs $150 ,000 ,000 dolieriu drapanoms, avaliniai sau ir šeimynai. Į kieno rankas tie pinigai sueina? Ar sunkiai uždirbti pi
nigai neprivalo palikti jusu pačių rankose? 

Todėl atlikti visus pirkimus kaip sau, pačiai ir vaikams savo Nariu Skiepuose^ savininkais, kuriu yra 5,000 darbininkų. 

V Y R U P A R Ė D N I A I VffHhi paribiniai su dvlemi poromi kelnių. Pasiųli iš labai puikių ir stip-
* * riu materijolų visokiose si>alvose. Labai puikaus darbo. Puikių pavydalų. 

pritaikinti visoki figūrai. 

KAINOS $27.50 IKI $37.50 
Apart augšriau minėtos rūšies mes ivurimi- ir kitokių parėilnių visokio materijolo. Spalvos ir viso
kiausiu pavytlalu. 

NUO $15.00 IKI $65.00 
įTTiĮiT APATINIAI K a , i k apturėjome dideli siuntinių, tinkamų kaip rudenj taip ir žiemą nešio-

' t i. Geros rųšies ir nebrandus. Union Siutai. 

PO $2.10 $2.25 IR $3.75. 
Maršiniai ir Ka.lesonai po $1.35; ir $1.40. 
šiltos škerpetkos po 2.r>c: 50e; 65e; ir 85e. 
TVTAR^TTTN'TAT Pasiūti iš puikiausio materijolo, lnbai puikiu drobių ir visokios mados. lipai nėšio-

įft 
jasi ir porai atrodo. / 

KAINA NUO $2.10 IKI -3.35. 
Flaneliniai Maršikiuiai visokios spalvos po $1.40; $2.»5; $:i.7.r>; $."».90. 
^VPTlPPTAT Vyriški šv<>deriai pelenuotos spalvos rudos ir raudonos spalvų gryni vilnoniai, pu-
J>vr jULfi lAl . s j . u | v i l n o n i a i i r įjovelniniai. 

Rruslotai (\vaist eoats) su rankovėmis, grynu vilnų $7.55. 
KAINOS 2.95, 3.35, 5.85, 6.6g, 7.50,10.85, ir lp.50. ***** » * • « Kostiumai (Pajamos) 1 ieneliniai $2.75. 

P A R Ė D N I A I P O N I O M S Moteriški parėdniai. pasiusti iš vilnonio serdžiaus, tricotino arba velour, spalvosonuo m.-lynose, juodose, ar
ba maišytose. Naujausios mados, nepaprastai pražus ir lnbai puikaus darbo. Kainos nuo $25.00 iki $00.00. 

P L O Š Č I A I Moteriški Plošėiai naujausios mados. Trumpi taip vadinami "sportiški" ploščiai pasiusti iš judo pliušiaus su kailio apikakle ir 
mankietais lipi plošriai konservatyvišk; pavydalų vėliausios mados su apikakb-mis Ir mankietais. to paties audimo, su pliu-

šit arba kailiu $15.00 iki $60.00. 

S U K N Ė S . Moteriškos suknės (dress) pasiustos iš serdž., tricotin arba jersey visokiose spalvose. Tuikus par.-diniai, didelis pasirinkimas nau
jausios mados pavidalu. 

Paprasto did/.io $15.00 iki $45.00. 
Ettni $18.00 iki 50.00 

vilnoniai. Kainos ŠVEDERIAI M o t o r i A k i švederiai su aupštomis arba Žemomis apikakb'-mis. visokios spalvos, grvnai vilnaniai ir pusiau 
$0.25; $6.75; $7.50; $8.00; $8.25; $0.00; $10.00; ir $15.00 

Tam tyria pasiusti sonesnėms moterims švederiai be rankovių $3.:t5. 
Moteriškos nertos Kepurės tų paėių spalvų kaip švederiai. Kaina $1.00 ir $1.10. 
Moterų šilkines šalkės. hėlyno*, rausvos ir raudonos spalvos Kaina $3.35 ir $4.71. 
^ 0 - n n ^ ^ " , / J J ! ! l ; X l > i k a k l , ' S l r k i t ° k l ° n i a , o r i J o l ° k a ' P «<-»wtlo arba Orgaiulic. mankietai arba anikaklės. Kaina 65e; 75e; $1.00; $1.25; 

Moteriški .lunptiiiiai apatiniai drabužiai (Inion Suits) rudeniui ir žemai bovelninai Sl.95; ir «2.15. 
Moteriški I nion Siutai rudeniui ir žiemai, kašmiriniai $2 ir $3.3."». 
Mot.riški ilnonini >ij,«,ai (top skirts) didelis pasirinkimas materijos ir mados, didelio ir mažo didžio. Kaina $6.50 iki $19.00. 
Moteriško* hoveluiiu s paiu iakos; 25c-; SOe; 55<-; ir 60e; šilkinės 75e; iki $2.75. 
Moteriški ėe\ervkai dideliame pasirinkime nuo $3.25; iki $12.00. 

PARĖDNIAI VAIKIUKAMS 
>!«•* ki} tik aptni. jonu- ditUlj naują -iniUlnJ par<\linių vaikukams. Puikus 
vilnoniai ir pusinu vilnoniai visokių spalvų r pavydalų parėdniai. Kainos 
$8:65; S0.75; $11.00; $15.75; ir SI9.0O. 

Parėdniai su dvlemi iKiromi kelinių po S9.7."i; $10.75; $18.00 ir $25.75. 
Aksomo drabužiai nuo $5.25; iki J«8.25. 

Parėdniai iš puikaus, taip vadinamo materijolo. blur serdž. rusvos sj>alvos, 
puikiai pritinka ir labai stiprus Kainos po $8.50; $12.75; $14.75 ir augšėiau 
iki $22.50. 

rarėdniai jūreiviški (sailois) IM> $7.5t>; iki $10.90. 

Vaikiukų Žieminiai švarkai. Puikiai |*asKisti. stipraus materijolo ir labai 
d a i l i u p a v y d a l ų » p a l t ų . K a i n o s S."».8."»; $ 0 . 7 5 : SH>.8.r»; ir $ 1 1 . 0 5 . 

švfHleriai vaikiukams vilnoniai, pusiau vilnoniai, visokios spalvos. Kaina 
$2.50; $2.85; $3.35; ir $4.15. 

Vaikiukams šilti apatiniai unlon siutai, rudeniai ir žieminiai nuo SI.15 

Vaikų ė«'\er.>kai. ne]»aprastai tvirti, gvarantuoti nuo $2.75 iki $5.25 
Pa m'-iakos vaikiukams labai stiprios, po 40 centu. 

VAIKU DRABUŽIAI. 
Pliušiniai vaikams plošriai rudeniui ir žiemai, spalvose: žalioj, tamsioj pa-
b ninėj. mėlynoj, su kailio pamušalais. i>o $7.50 iki $18.00. 

Mirffaitėms sijonėliai, mėlyno serdž arba mar^i. tlailųs parėdniai parsi
duoda tiktai po $l.0O iki $7.00. 

Vaiku balti plošėiai serdžiaus arba velour iki 3 metų $3.75 iki $6.00 
Vaiki Nertiniai Drabužiukai. susidedanti iš kepurės, švederio ir kelinių 
pilkos ir baltos spalvos parsiduoda tiktai po $6.75. 

Vaikams drabužiukai baltos spalvos su baltai šviesiu šilko atsiulėjimu. Ke
purė, švederis ir ėcverykai. Kaina $1.80: $3.75; ir $4.50. 
Vaikų bovelniai marškiniai, nunierio 2-6 po 25c, 

Vaikų kašmirniai (vilnoniai) marškiniai, numeris 2-6 po 09c. 
Vaiku panėiakos po 25c; 49e; ir 81c. 

<V\ei\vkiukai mažiems vaikams iš minkštos ožio Oilos. po $75e; $1.00; $2.0tl 
ir daugiau. 

Inion Siutai mergaitėms rudeniui ir žiemai nuo $1.25; iki $1.55. 

Kviečiame visus Chicagiečius atsilnakyti pas mus ir apžiūrėti mušu nauja sandelj rudeniniu drabužiu. Viskas pormos krasos ir geriausės 

rūšies ir daug pigiau negu kur kitur. Užduotis splepu yra duoti tinkamą kainą ir malonu ir mandagu patarnavimą kiekvienam. 
- . , - • . - . 
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PIRKITE NARIŲ KRAUTUVĖSE 

PALATINE PREKYBINE KORPORACIJA 
^ 

5,000 Šėnninkiį. 
$500,000 Kapitalas 

1112—1114 Milwaukee Ave. ir 1701—1703 West 47-tą gatve. 
Prekybos Kursai ant visos Amerikos 

-

4,000 Mokymų. 
2 Dideli Skiepai. J 

je 1644 W. AVabansia ave. Chi-
caicoje vakare. 

Penktadienis (Pėtnyėia) 10 
snalių Šv. Petro parapijoje W. 
Pullmann 111. 

29 rugsėjo, 2, 4 ir 8 spaliu 
prakalbų nebus. 

PRANEŠIMAS. 

1. Pasidalinsime viekimo bu-
Chieagos Apskr. susirinkimas 
įvyks tre<v*iadienyj, spalio 1 d., 
8 vai. vakare, &v. Jurgio para
pijos svetainėje, prie 32-ro pi. 
ir Auburn ave. 

Visų Chicagos ir apielinkių 
L. Raud. Krj^žiaus rėmėjų sky
rių atstovai bei valdybij nariai 
lai šin susirinkiman atsilanko. 

1. Pasidalinime veikimo bū
dų apsvarstymais. 

2. Pirmosios pagelbos ligo
niams teikimo mokinių reika
lai bus sutvarkyti. 

3. Vyrų sanitaru mokinimo 
burių įsteigimai aptariami ir 
įvykinami. 

4. Dirbtuvių ir tųjų užveizdu 
(supertendentų) pilnųjų var
dų ir antrašų parupinimai. 

5. Mūsų skyrių ir Apskričio 
lėšų fondo įsteigimas. 

6. Pasigarsinimo būdų anglų 
spaudoje ir iškabose aptarimas 
ir daug kitokių veikimo būdų 
apkalbėjimai ir apsvarstymai. 

Visi prisirengkite ką nors 
gero išreikšti ar rimtai kitų su
manymus apsvarstyti. Iš Jūsų, 
gerbiamieji skyrių atstovai, 
veiklumo ir sumanumo, gėrėsis 
Lietuva—gavusį tikrą pagelbą 
per L. Raud. Kryžiaus Draugi

ją. Tai-gi, šis pakvietimas lai 
būva Lietuvos sužeistųjų kar
žygių gelbėjimo šauksmu. Tė
vynainiai] Gelbėkite savuo-
sius! 

Dr. A. K. Rutkauskas. 

Į VISAS LAB. SĄJ. KltOPAS 
IR CHICAGOS VISUO

MENĘ. 

Spalio 12 d. Lab. Sąj. Cen
tras rengia vakarą. Vakar0 pa
sisekimas prigulės nuo to, kaip 
Lab. Sąjungos kuopos ir visa 
mųs visuomenė jį parems. Jau 
nei aiškinti nereikia reikalo 
prieglaudos namo mųs našlai
čiams, vargstantiems šiandie 
svetimtaučių prieglaudose. 

Reikalas didis—tai visi su-; 
prantame. Našlaičių likimas 

svetimtaučių prieglaudose 
taip-gi visiems žinomas. Kad 
atlikti tą reikalą, kad suteikti 
džiaugsmą mųs našlaičiams, 
Lab. Sąj. pasiėmė sau už už
duotį pastatyti prieglaudos na
mą. Bet Lab. Sąjunga viena 
nepajiegs to darbo atlikti, jei 
negaus paramos iš mūsų vi
suomenės. 

Lab. Sąj. vakaras spalio 12 
d. Jeigu Lab. Sąj. kuopos ir 
katalikiškoji visuomenė pa
rems tą vakarą, atneš po kvo-
terį, prieglaudos namo fondas 
žymiai paaugės, o mųs našlai
čiai džiaugsis. 

Tat gi dar sykį kviečiu ne
pamiršti tą dieną atsilankyti 
į Lab. Sąj. vakarą. 

A. Nausėda. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. D. S. 29-tos kuopos susi
rinkimas įvyks spalio 2 d., 1919 
m., t. y. ketverge, H v. Jurgio 
parapijos svetainėj, 7:30 vai. 
vakare. 

Visi nariai malonėkite ateiti 
į susirinkimą, nes yra daug da
lyki) svarstymui. J. A. 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
į J j apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 
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