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METAI-VOL. IV. No. 238 

Suv. Valstijos Siunčia 
Atstovą Pabaltįjon 
Dar kartą Foch paragins 

Vokiečius 

PAIMTA MAISTAS IŠ FIU-
ME APYLINKIŲ. 

Sakoma, jog veikiai pasibaig
siąs t rukšmas. 

J . A. GADE I Š K E L I A U J A 
EUROPON. 

DAR VIENA NOTA 
V O K I E T I J A I . 

Siunčiamas, k a i p 0 komisi-
jonierius. 

New York, spal. 8.—Šiandie 
iš Hoboken, X. J., Europon iš
keliauja John Alleyne Gade, 
kurs paskir tas Suv. Valstijų, 
komisijonieriu Estonijoj, Lat
vijoj i r Lietuvoj. 

J , A. Gade paskyrė ir siun
čia valstybes depar tamentas . 
Tas aiškinama tuo, kad. regis, 
Suv. Valstijos jau pradės ki
lai]) atsinešti j Rusijos stovi ir 
i Pabalt i jos viešpatijų reikšmę. 

Kad sekretorius Lansing 
siunčiamą J . A. Gade pavadi
no no pasiuntiniu, bet komisi
jonierin, tai tas aiškinama tuo, 
jog pasiuntinio vardas reikštu 
pilną pripažinimą Pabaltijos 
viešpatijų. 

Tuo tarpu elgiamasi atsar
giai. Gal J . A. (iade t rumpoj 
atei tyj ir Ims pavadintas pa
siuntiniu. 

Komisijonierius Čado pir
miausia keliauja Prancusijon. 
Aplankęs Paryžių jis ameriko
nišku karės laivu keliaus j Pa
balti ja. 

Talkininkai nepasitenkina vo
kiečių atsakymu. 

— 

Paryžius, spal, 8. — Vyriau
sioji taikos konferencijos tary
ba vakar aptarė vokiečių atsa
kymą j tarybos pareikalavimą 
atšaukti iš Pabaltijos kariuo
menę. 

Tarvl>a vokieeiu atsakymu 
nepasitenkino ir tuojans auto
rizavo maišalą Foeha nauja 
nota pasiusti vokiečiu valdžiai 
r>erlvne. 

Rymas, ptpal. 8.—Vioo-admi-
rolaa Andrevvs, amerikonišku 
karės laivu eskadrono kamen-
dantas, paskelbė Įsakymą tuo
jans prašalinti amerikoniškus 
laivus i§ Spalato. Bendrai sn 
laivais iš to miesto luis paim
tas ir visas sukrautas ten ame
rikoniškas maistas. 

NORVEGIJOJ PANAIKINTI 
SVAIGALAI. 

T . 

R E I K A L A U J A IŠDUOTI 
GRAFA BISMARCKĄ. 

Paryžius, spal. 8.—Talkinin
kai pareikalavo vokieeiu val
džios Prancūzijai išduoti bu
vusio geležinio Bismareko anti
ka, grafą Otto Bismarek. 

J i s kal t inamas už žudymą 
UI les fcvventoju karės motu. 

Be a> pareikalauta išduoti 
dar ir kitus S vokiečius už to
kius pat nusižengimus, karės 
metu at l iktus. 

•i 

Pas Įsakymas reiškia tą, jog 
Suv. Valstijos nenori maišv-
ties ir turėti ką nors bendra su 
nuotikiais mieste Frome. Už 
tuos visus žygius togu atsa
komybę pasiima Ttalija. 

Atsisako kandiduoti 
parlamentan. 

Į atstovus parlamentan t a rp 
kitu kandidatūra buvo pasiū
lyta ir generolui Giuseppe 
Gar iba ld i 

Bet šitas atsisakė. J i s vie
nam laikraštyj paskelbė, jog 
nenorįs bnt kandidatu i atsto-
vus. Nes politikinis gyvenimas 
esąs nesutaikomas su jo, kaipo 
kareivio, temperamentu. 

Ineina naujon vagon. 

Laikraštis Popolo Romano 
praneša, jog Fiunio klausimas 
i neinąs naujon vagon, kur ga
lima galutina santarvė. 

Calų-gale, pažymi tas pat 
laikraštis, rasi. Italija vei
kiai nusikratys tos pavojingos 
šaliai šmėklos. 

Christiania, spal. 8.—Norve
gijos gyventojai visuotinu bal
savimu ant visuomet savo ša
lyj pravedė svaigalu probibi-
oiją. Panaikinta svaigalu dir
bimas* pardavinėjimas ir var
tojimas. 

Šioj šalyj nuo 1910 motu gy
vavo priverstinoji prohibieija. 
(Ji dabar palys žmonės liuosu 
noru sutiko visuomet paturėti 
prohibieija. 

IŠ DARBO IR KAPITALO 
KONFERENCIJOS . 

š iandie prasidės sesijos. 

Washintgon, spal. 8.—Darbo 
ir kapitalo (industrijinės) 
konferencijos atstovai vakar 
susitvarkė, grupės paskirstė 
komitetus ir Šiandie mano pra
dėti darbą. 

Nuolatiniu konferencijos 
pirmininku išrinkta sekreto
rius Lane. 

KOLČAKAS ATSIĖMĘS 
TOBOLSKĄ. 

Užginama, kad von der Goltz 
prisišliejęs prie bolševikų. 

Londonas, spal. 9. Iš 
Omsko pranešama, jog Kolča-
ko kariuomenė atsiėmusi nuo 
bolševiku miestą Tobolska, Si-
berijoje. Su miestu paimta 
daug karės medžiagos ir no-
laisviu. 

Vokieeiu valdžia bevieliu 
telegrafu praneša, jog netiesa, 
kad gon. von. der Goltz su sa-
v() stabu butu perėjęs bolševi
kų pusėn. J i s vis dar yra Pa
balti joj su savo kariuomene. 

150 Bolševikų Pagerbė S. V. 
Vėliavą 

BUVO P R I V E R S T I P ABU 
ČIUOTI. 

Vadas suimtas; k i t i pragint i iš 
miesto. 

200 ŽMONIŲ BOLŠEVIKAI 
NUŽUDĖ. 

KARALIUS RATIFIKAVO 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Paryžius, spal. 8. —Ita l i jos 
karalius ratifikavo taikos su
tarti su Vokietija ir su Atistri
ja, nosiklauzdamas parlamen
te. J a m tą leido padaryti 
šalies konstitucija. 

ĮSTATYMAI P R I E Š 
PIKETAVIMA. 

Washington, spal. 9. — Val
stybės departamentas gavo ži-
nių, jog rusų bolševikai nužu
dė 200 žmonių už atidavimą 
priešininkui miestelio Krasna-
ja Gorka. 

Petrograde baigiasi visokios 

Weirton, W. Va., spal. 9. — 
į i m t a s piekiasdešimts I. W. 
YV. raudonosios gvardijos na
rių užvakar čia suimta, suva
ryta visi viešajin skvėran 
(pleciun) ir priversti pabu
čiuoti amerikonišką vėliavą. 
Paskui policija su šerifo pa
galbininkais visus raudonuo
sius išvedė iš miesto ir isakė 
eiti ton, kur j iem s patinka ir 
daugiau nogryžti miestan. 

Tntariami septyni kiti bol-

gą. Keliolika suspėjo pasprų-
sti. Bet 150 veikiai pasidavė. 

Atrasta daugelis visokio tu
rinio lapelių. Tuose sakoma, 
kad bolševikai valdvsią pašau-

Iš pašiūrės visi lyg karei
viai nulydėti skvėran ir tenai 
atlikta iškilmybės. J iems bu
vo pranešta, kad arba jie bus 
uždarvti kalėįiman arba tur i 
kiti paskui kitus pabučiuoti a-
morikonišką vėliavą. Visi ap
siėmė pagerbti vėliavą. 

Didžiuma nesenai atkeliavę. 

Didžiuma iš jų buvo buvu
sieji plieno dirbtuvių darbi
ninkai, uosonai ėia atkeliavo iš 

ševikiški vadai taippat buvo. Woolawn, Pa., šalo "Pit tsbur 
suimti ir priversti pagerbti vė- i O Q 

liavą. Ts jų vienas palaikytas Ant kai-kurių atrastų lape-
kal«..iim... Kiti p paliuosuoti. U d i , H , o k i e a n t g a l v i a i : 

Per daugeli dientt ant šali-
rųsies kuras ir nėra is Kuv jo „ , a t v i u m i e g t e i y j nežinia kaip 
gauti . 

Trumpu laiku del kuro sto
kos bolševikai bus priversti 
uždaryti visas savo dirbtuves. 

SENATORIAI APLANKYS 
STREIKO APSKRITĮ . 

Paryžius, spal, 8.—Prancū
zijos parlamentan atstovų rin
kimai paskelbta ofioijaliai. 
Rinkimai Įvyksią lapkričio 10. 

Salt Lake, Utah, spal. 8. — 
šitos valstijos legislatura pra
vedė įstatymą prieš streikinin
ku paketavimą ir pertraukė 
sesiją. 

Washington, spal. 9. — To
mis dienomis pliono streiko 
apskriti Pittsburgo aplankys 
asmeniškai senato komiteto na 
riai. Vietoje jie nori pat i r t i 
streiko stovi, darbininku saly-

tt. 

4 'Raudonos Kalėdos, 1918; 
Raudoni Nauji Metai, 1919.' ir iš kur atsirasdavo parašai ; ' 

"Jų* pateksite I. W. W. vai-: Kituose lapeliuose ta rp kit-
(lžion'\ i'™ P a s a , < > ' t a : 

Imta toirautios. I r susekta,! "Liaudies vėliava raudona; 
kad miestelyj priviso daug manyje kraujas raudonas. Jš-
raudonųjų. Tuojaus imta ieš- ; skleisk ant augšto s t ieb0 rau-
koti paties kamuolio, kuomet Į Joną vėliavą ir leisk mums 
surasta siūlo galas. j po ana gyventi arba mi r t r >> 

gas n 

Užeita raudonųjų mitingas. R E I K A L A U J A GERIAU Už

u ž v a k a r išanksto sužinota,; LAIKYTI NELAISVIUS. 
kad raudonieji vienoj pašiūrėj! 
turės susirinkimą. Todol buvo j Copenhagen, spal. 9. — Lš 
laiko policijai prisirengti .!Berlyno pranešama, jog vo-

VOKIECIAI UŽGROBĖ 
BELGŲ VAGONUS. 

Kai]) bematant .sudaryta būrys | kieėių valdžia pasiuntusi notą 
į šerifo pagelbininkų. i talkininkams. Reikalaujama, 

Vakare-gi policija su šerifo j kad vokiečiai karės nolaisviai 
atstovais apsup 0 pašiurę. At- talkininkų palaikomi butų ge-
rasta 187 vyrai. Turėjo mit in-jr iau užlaikomi. 

CARRANZOS VALDŽIA 
NEBUVO VERTA 

PRIPAŽINTI, 
M E K S I K O J E SIAUČIA 

KUONE V I E N I PLĖ
ŠIKAI. 

Carranzos kareiviai sėbrauja 
su plėšikais. 

mus darė ne tik Meksikos val
dininkai earranzistai , bet it 
vokiečiai kolionistai. 

Gyvena vienais plėšiniais. 
Dr. Altendorf ta rp kitko 

štai ką sako apie santikiua 
Meksikoje. 

"Kuomet man yra kuoge-
liattsiai žinomi santikiai Mek
sikoje, atrodo t ikras juokas, 
jei kas Carranzos administra
ciją pavadina " v a l d ž i a . " Pie
tuose nuo Kio (Jrande negy
vuoja jokia valdžia. Tonai val-

pina Carranzos vėliava. pirm 1914 m. buvo geležinkelio 
Brusselis, spal. 8.—Sulig ar-

mistieijos sąlygų, vokieėiai 
Carranza tur i 67,000 kareivių ! konduktorius, š iandie jis tar- belgams sugražino paimtus ka- A r e S t U O J a i I l l R a d i k a l a i G a r j T , I n a . 

j nauja Carranzai ir dar piršiasi rės metu 4,000 geležinkelio va-
" P a t s Carranza turi 67,000 j Meksikos prezidentus. Nes gonų. Bet paskui Įvairiomis Vakar išryto i r mieste Gary 

kareiviu Tie jo kareiviai y r a h i m ^ e į i g tur t ingas . Tur i apie ant geležinkelių s u k t y b ė m i s ™ . , paskelbta ka rė , s tovis 

maistą, bet dar ir pinigų. Nes 
nuo Carranzos rotai kada ką 
gauna. 

tokio pat plėšikai, kaip ir kiti | 6 m i l i j o m i s ( l o L 
moksikonai. J i e plėšia ir indo ti,< T T^ • -,-

. . . * . . „ . . . 'Generolas Enriaues. oi vi lis 
žmonos bendrai su plėšikais, m-1 i i i.-- i 
— . . . . . . !. ,., C liinuanua vaistuos guborna-
1 uo keliu ,)io sau polnija ne t ik L • • ,• , • , , 

torius, pirm kelerių motų bu
vo papras tas darbininkas, 
išu'andie jis turi daugiau pusės 
milijono dolierių vertės turtų. 

' ' Mazattano komendantas, 
gon Carranza, kurs pirm kole
to metu buvo paprastas patar
nautojas ir uždirbdavo $1.50 
savaitėje, šiandie yra labai tur
tingas. 

"Nepapras ta i daug pratur
tėjo yra generolas Tturbide, bu-

4 'Bot kareiviai savimi nepa
sitenkina. J i e t u 0 būdu paga
mina didelius tur tus ir savo 
oficierams. Nereikia pamiršti , 
kad meksikonų kariuomenė tu
ri labai didelį skaitlių oficie-
rų—generolų, pulkininkų ir 

Washington, spal. 8. — J a n 
kelinta savaitė senato komite- dovauja galvažudžiai, 
tas išklausinėja liudininkų " T a i p vadinami sukilėliai 
Meksiko.- reikalais. Nuo lindi- yra nei kiek geresni už papras-
ninkų ir iš karės, teisdarystės t u s p i n ikus . Lygiai earranzis-
ir karės laivyno (Apartamentų t a i ir plėšikai gyvena tik iš majorų. Jienis~ tad daugelio 
raportų kuoaiškiausiai pasiro- vienų grobių ir plėšimų. Tų su- j visko ir reikia, 
dė, jog .Meksikos administraei- kijelių arba plėšikų Meksikoje, ' ' Y r a faktas, jog Meksikoje I v e s W»*%a*; generolas Manzo, 
ja prakt ikavo metodą perstati- \)U< a pi ( . 100,000. J i e pasiakir- yra 167,000 apginkluotų žmo- m i v ^ s pedliorius; generolas 
nėjime kitokioj šviesoj santi- gtę į gaujas, po 40 ligi 4,000 n į u o-yvenanėiu iš plėšimu sa-' Franeiseo Murguia, buvęs far-
kius Meksikoje, ne kaip tikrai žmonių kiekvienoj. J iems va- viskių arba svetimšalių žmo-
ton buvo. Tad yra tiesiog nesu- dovauja 37 žinomi visoj l i e k - [ n j u . 
p ran tama, kaip mūsų vyriau- s | ko j kraugeriai vadai. Atski-j *«Pasakojama, pav., jog Car-
sybė galėjo kituomot pripažin- r]os gaujos turi apsirinkusios i r a n z a n d l e respublikos banko-
ti Carranzos valdžią Meksiko- teritorijas i r tenai b e jokio j s e tur i pasidėjęs ap i e 15 mili-
je. J u k vyriausybė gana gerai pertr -"umo atlikinėja g r o - i j o ^ dolierių. J o žentas, gon. 
žinojo, kas t ikrai veikiasi Mok- buon^ ' darbus, 
sikoj, ant ko tenai pasiremia " B o t o , Meksikoj da r gyvno-
visa valdžia. j j a visa eilė kitų plėšikų-galva-

Tarpo daugelio liudininkų žudžių, kurio trankosi po apy-
andai buvo Dr. P . B. Alton- linkės savarankiai , arba kar-
d o r f š i s indomiausiai liudijo, tais^ jiasitaikius kokiam pavo-
Karės metu jis buvo S. Valsti- jui, prisišlieja prie didesniųjų 
ju milHarinia agentas Meksiko- katrų gaujų, 
jo. J i s mūsų vyriausybe infor- " T a m e 100,000 skaitliuje 
mavo apie įvairius, labai svar- yra 58,000 meksikonų, katrie, 
bius slaptus suokalbiavimus pasitaikius aplinkybėms, pasi-
Meksikojo. Tuos suokalbiavi-[vadina earranzistais ir pasiru-

tuos vagonus paėmė Vokieti 
jon ir ligsiol nepristatė atgal . 

Šiandie tad belgai jau ir bi
josi savo vagonus siųsti i Vo
kietijos pasienį. 

S T R E I K U O J A INŽINIERIAI 
IR STYRININKAI. 

New Orleans, La., spal. 8.— 
Užlajos apskri tyj , nu© Key 
Wost ligi Rio Grande intakos, 
vakar sustreikavo vilklaivių 
inžinieriai, ir 

(Jen. Wood paskelbė, jog kaip 
į valstijos, taip miesto patvar
kymai nebus varžomi. Bet mi
li tarinė valdžia visame kame 
vadovaus ir viską kontroliuos. 

Visam plieno dirbtuvių ap
skrityj gyvuoja nieku nesu-
druindžiama ramybė. Nes vi-
sur matosi patruliuojantieji 
kareiviai. 

Kareiviai su policijos pagel-
ba vakar padarė kra tas daugel 
namuose, kuriuose gyvena ra-

KIEK ŽMONIĮI STREIKUO
JA PLIENO INDU

STRIJOJE? 
Pittsburg-h, Pa., spal. 8.—Na

ci jonai i s streiko komitetas va
kar paskelbė, jog plieno indu
strijoje streikuoja 367,500 dar
bininkų. 

Streikininkų skaitlius šitaip 
paskirstomas: 

Pittsburgli 25,000 

Aguilar, t rumpu laiku įgijo 4 
milijonus dolierių. 

*' Antai Villa savo plėšimais 
yra susirinkęs $18,000,000. 
Tuos pinigus jisai y ra sudėjęs 
bankose EI Paso, St. Louis, 
New Yorke ir ki tur . Supranta
ma, su pramanytomis pavardė
mis. 

Konduktorius milijonierius. 

"Generolas Pablo Gonzales 

merys, ir daugelis kitų. 

Plėšikų valdymo pasekmės. 

"Plėš ikų valdymo pasekmės 
Meksikoje tiesiog pasibaisėti
nos ir neapsakomos. Meksikos 
nugramzdintas gilion skurdo 
prapultin. 

"Miestuose negyvuoja krau
tuvės. Namai stovi tušti . Dirb
tuvės sunaikintos. Visur riog
so tik vieni pliki trobesiai. 
Įvairios įstaigos apgriautos. 

"Ca r r anza su savo sėbrų 
gauja į tą baisų stovį neat
kreipia domos. J a m rupi tik 
pris ikraut i kuodaugiausiai 
turtų. *9

Ą ^ 
r 

darbininkų. 
... • • - • — •• m m 

PAGERBIAMAS KARDINO
LAS MERCIER. 

New York, spal. 8.—Vakar 
oia iš Bostono atvažiavo belgų 
kardinolas Mereier ir po pietų 
buvo iškilmingai pri imtas Co-
lumbia universitete. Šitas uni
versitetas kardinolui indavė 
teisių doktorato diplomą. 

Užvakar tokį pat diplomą 
kardinolas gavo iš Harvardo 
universiteto. 

pageliu ninkai 
, m u 4- ' d ikahai gaivalai, 

s tyrmmkai , kuomet 1 ugboat ° 
Owners ' Association a ts isakė ' Atras ta ir sukonfiskuota ke- jHomestead 9,000 
išpildyti jų reikalavimus—di- lėtas tonų įvairių kurstančių jBraddock 10,000 
desnės užrnokesties. [darbininkus raštų. Daug radi- ! ^ a n ] ^ n r^ooo 

Streikas palieoia apie 15,000 kalų suareštuota. Iciairton . . . . ! ' * ' '. 4000 
Kareiviai su policija padarė j j )u q u esne-McKeosport .12,000 

kra tas ofisuose advokatų Paul ; V a n d e r g r i f t 4,000 
Glaser ir Dimitrii Ekonomov. B rackenr idge 5,000 
Susekta, jog jiedu esą radika- įNew K e ns ings ton 1,100 
lu. J ų ofisuose ir namuose at- | A p o l l o i m 

rasta daug kurstančios " r a u - j D o n o r a . M o n e s s e n 12,000 
donosios" literatūros, Trockio įLeechburA. V m 

ir Lenino paveikslų. !Johnstown v.. . 18,000 
Be to Gary ' je susekta ir pa- Coatesvillo . 4,000 

naikinta keliolika urvų, ku- ĮYoungstown d i s t r i e t . . . .70,000 
riuose paslapčia buvo parda- A\ i i e e l ing 18,600 
vinėjami svaigalai. jCleveland distriet 25,000 

South Chicagoj nėra karei- .Steubenville 12,000 
vių. I r ten nėra nieko bloga, j Chicago distriet 90,000 
Vakar keli tūkstančiai darbi- Buffalo 12,000 
ninku parodavo gatvėmis. Pas- Pueblo 6,400 
kui turėjo susirinkimą. Bethlehem 20,000 

P I R K I T E KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) . 
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laišką. 

"DRAUGAS" PUBL1SHING CO. 
1800 W. 46thSt., Chicago, III. 

Telefonas McKuilcy 6114 
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Antra laikraščio dalis yra 
apgarsinimai. Laikraštis duo
da tik vietos jiems, o patys 
sankrovų, dirbtuvių ir šiaip 
pelno įstaigų savininkai sura
šo savo -pasigyrimus, užmoka 
laikraščiui už vieta ir patys 
atsako už tatai ar tiesą para
šė ar ne. 

Nors apgarsinimai būva įs
prausti į tarpą redakcijos pra
nešimų, tečiaus apgarsinimas 
lengva yra atskirti nuo paties 
laikraščio. Apie tuos apgarsi
nimus dažniausiai būva viso
kių apvadų ir pagražinimų, 
žodžiai būva sustatyti įvai
raus didumo raidėmis nevieno-
kios išvaizdos, garsinamos įs
taigos arba jos savininko var
das būva visuomet didelėmis 
raidėmis ir visuomet būva pri
dėtas jos adresas. Jei apgar
sinimu samdytoją^ savo pra
nešimą sustato taip, kad iš
rūdytu lyjr straipsnis, tai lai-
k rast i s dar prideda pradžioje 
arba pabaigoje nors trumpai: 
"Apgar . , " tat reiškia "apgar
sinimas." 

Kadangi ne laikraštis tik 
pelno ieškotojai sustato tuos 
apgarsinimus, todei juose bū
va labai daug tuščių pasigyri
mu. Vieni beveik uždvka žada 
turtus, kiti siūlo visokių vais
tų, ir t. t. Vieni nenori, kiti 
nei negali išpildyti to ką ža
dėję apgarsinimuose, nes per
daug žada. .Laikraštis negali 
būti teisėju tų, kurie save gi
riasi Bet skaitytojai turi būti 
atsargus. Jvur apgarsinimas 

si siunčią pinigus j Lietuvą, j perdaug žada, ten reik netikė-
bet nepatariame tais apgarsi-Jti. • _^ 
nimais tikėti, nes jie turi tiks- j Laikraštis tik žiuri, kad ja
lą pritraukti į banką daug de->, me nebūtų nedorų apgarsini-
pozitų. Niekas nežino, kada tie 'mų, kad vienas pelno ieškoto-
pinigai bus įteikti tiems He-jjas nekenktų kitam. Paties 
tuviams, kuriems yra skiriami, skaitytojo reikalas yra susek-

L. R. K. Spaudos Draugijos 
Reikaluose. 

Siuntimas Pinigy 
į Lietuvą. 

Nors kaikurie bankai giria-

Yra sumanymas siųsti pini
gus giminėms j Lietuvą per 
vyskupus. Vyskupai ištiesų 
gali gauti pinigų iš Švedijos "darbo pasiūlymų. Laikraštis 

ti, ar apgarsinimas begirda
mas save pasako tiesą. 

Tarp apgarsinimų būva ir 

tuos apgarsinimus priima, no
rėdamas patarnauti rankpel-

ar iš kitos neutralės Šalies ir 
išdalinti juos prisiuntusių gi
minėms. 

Tik čionai turime atsiminti, 
kad negera yra siųsti pinigus 
į Lietuvą per vyskupą A. Ka
rosą arba per vysk. J . Matule-
vyčių. Vilniškis* vyskupas yra būti atsargios prieš pasinau-

Spaudos Draugija ne juokais 
ima veikti. Kur seniaus ji buvo 
nežinoma, ten dabar pradėjo 
jau arti dirvonus. Žmonės ima 
visuose kampuose suprasti tos 
draugijos reikšmę ir naudą. 
Žino, kad ji neša sveiką, dorą 
šviesą; ji neša žmonių širdims, 
suerzintoms, sukiršintoms ra
mybę: nes neša šviesą, Kris
taus ant žemės užžiebtą; neša 
tą šviesą, prie kurios žmonės 
teisingiau į viską žiuri ir pro
tingiau sprendžia. J i neneš 
šviesos, kuri erzintų žmogaus 
širdį ir jakintų protą. Tai daro 
kitokios draugijos ir kitoki vei
kėjai, kurie žmoniją jau panar
dino josios pačios kraujuose ir 
dabar ją tenai stengiasi palai
kyti. 
Tą suprato katalikai veikėjai, 

už tai Spaudos Draugiją ima 
sau į pagelbą, kad pasekmiil
giau veiktų savo kampelyje, o 
sykiu prisidėtų ir prie visuo
meninio gero. Rodos, kad tokis 
supratimas tos draugijos svar
bos iškils visur ir ji ras sau 
vietą plačiai lietuvių katalikiš
kos visuomenės. 

Daugelyje vietų jau atgijo 
Spaudos Draugijos kuopos, ku
rios buvo pranykusios, kitur 
susitvėrė naujos, o dar iš kitur 
laukia informacijų, ir žada tuo-
jaus įkurti kuopą ir pradėti 
veikti, lleikia tik palinkėti lai
mingos kloties visur ir visiems. 

Prie šios progos pažymėsiu 
nekuriuos formališkumo daly-
KUS. 

Sutverus kuopą, reikia susi
rašyti visų įstojusių narių var
dus, pavardes ir adresus, o 
taippat pasižymėti koki nariai 
metiniai, amžini ir šėrininkai. 
Tuo jaus išsirinkti kuopos val
dybą, mažiausia iš trijų asme
nų. Norint, kad kuopa gautų 
Spaudos Draugijos knygas rei
kia nuo kiekvieno metinio na-

dus, pavardes ir adresus amži
nųjų ir narių šėrininkų pavar
des ir adresus. « 

Būtinai reikia prisiųsti iš
rinktos kuopų valdybos adre
sus ir pažymėti keno vardu ir 
adresu siųsti kuopos nariams 
knygas. Centrui neturint sam
dytų darbininkų ir turint kito
kių darbų daug, persunku butų 
kiekvienam kuopos nariui sių
sti knygas skyrium. Lengviau 
ir pigiau yra prisiųsti visiems 
nariams knygas pas vieną val
dybos narį. Gavus knygas, kuo
pos valdyba sušaukia narių su
sirinkimą ir išdalina jas. 

To dėlei kuopos sekretorius 
turi gerai vesti narių surašą ir 
pasižymėti kuriems atiduotos 
prisiųstos knygos, o kuriems 
dar ne. 

Nekurios knygos jau rengia
mos ir po kiek laiko bus prade
damos siuntinėti visoms kuo
poms, kurios tiktai prisiuntė 
mokestis nuo savo narių. Tesi-
stengia katalikai atgaivinti vi
sur Spaudos Draugijos kuo
pas, kur jos apmirė ir steigti 
naujas, kur jų dar nebuvo. Tu
rėdama daugiau narių Draugi
ja lengviau galės išleisti naujų 
naudingų knygų. Bus ir ' jai ge
riau ir žmonių visuomenei svei
kiau. Spaudos Draugija tikisi, 
kad kaip daugelis į ją jau atsi
žiūrėjo ir pradėjo veikti, taip 
dar daugiau atsižiūrės ir neat
siliks nuo anųjų užpakalyje. 

Katalikų Spaudos Drau
gijos Sekretorius. 

ATEIVIAMS TAISYK 
LĖS. 

(prisigsta). 

niams. Bet pasinaudojant tais i riu prisiųsti po $1.00, nuo amži-
apgarsinimais reikia apsižiū
rėti. Kartai! darbą pasiūlo ko
kia nors nepadori įstaiga. Y-
paė merginos ir moterys turi 

po lenkais, <> Seiniškis gyvena 
Lietuvos pakraštyje, kur len
kai gali greit užeiti ir nebeduo
ti jam susižinoti su Lietuvos 
žmonėmis. Tokiu būdu lieka 
vienas Žemaičių vyskupas 
Pranciškus Karevičius, 

Mes negalime sakyti, kad jis 
apsiima patarpininkauti pini
gų siuntime, nos dar negavome 
iš jo atsakymo. Dar kokį mė
nesį ar pusantro truks, kol tas 
atsakymas galės pareiti. Atsa-
kyma> gali užtrukti ir ilgiau, 
nes vyskupas nenorės apsiimti 
nepakalbėjęs su Lietuvos val
džia. 

Lietuvos-gi valdžia neturėtą 
šitą patarnavimą uždėti ant 
vyskupo pečių, 0 turėtų at
siųsti nors vieną konsulį į A-
meriką. Konsulio uždavinys, 
yra tarpininkauti tarp dviejų 
šalių šitokiuose reikaluose. Ne
teko girdėti, ar Lietuvos užru-
bežiniu dalvku ministerija ru-
pinasi atsiųsti savo konsulį į 
Ameriką, ar, gal, jijė nori, kad 
lietuvių dvasiškija patarnautų 
tiems reikalams, kol nėra su
sidarę tikros tvarkos. 

dosiant apgarsinimais siūlan
čiais joms' darbą. 

Kas nenori būti streiklaužiu, 
ta< prieš pasinaudosiant už
darbiu, apgarsintu laikraštyje, 
turi patirti ar nedelto darbi
ninkų ieškoma, kad buvusieji 
sustreikavo. Laikraštis nelaiko 
savo policijos ir negali bėgio
ti i visas dirbtuves klausinėti 
ar nėra streiko jose. Didžiųjų 
dirbtuvių streikus jis žino ir iš 
jų streiko metu nepriinui ap
garsinimų paieškančių darbi
ninkų. Bet mažųjų dirbtuvė
lių Amerikoje yra tiek daug, 
kad nemažai reikėtų sugaišti, 
norint sužinoti visus jų visų 
streikus ir streikelius. 

Tai-gi reikia neužmiršti: 
kas kita vra laikraščio turi-
nys, kas kita jo apgarsinimai. 
Laikraštis atsako už sav0 tu
rinį, o už apgarsinimus atsa
ko tie, kurių adresai yra pa
duoti pačiuose apgarsinimuose. 

TA KATI TIESA. 

Skaitant Apgarsi
nimus. 

Visi žmonės, skaitydami lai
kraštį turi žinoti, kad jame yra 
dvi dalys: pati didžiausia ir 
svarbiausia, tai redakcijos per
žiūrėtos žinios, pranešimai, 
pastabos ir gilesni reikalų 
gvildenimai. Redakcija imasi 
atsakomybę už tą visa, ką ši
toje dalyje parašo. 

Lenkų pranešimas: Mums 
užimant Lietuvos pakraščius 
vietiniai gyventojai mus pri
ėmė ištisomis rankoms. 

Lietuvių pranešimas. Len
kams besibriaujant į mųs že
mę vietiniams vyrams ir ran
kas ėmė skaudėti nuo to, kad 
reikėjo nuolat laikyti atkištus 
šautuvus. 

LENKŲ OKUPANTŲ 
DARBAI. 

Širvintai- Rugpjūčio 17 d. 
lenku, kareiviai griežčįausiai 

no $25.00, nuo šėrininko $50.00, 
žiūrint kokiu nariu kas užsira
šė. Tolimesniame kuopos gyve
nime, metams išsibaigus, reikia 
tik nuo metinių narių vėl pri
siųsti po $1.00, o nuo amžinų 
nariu ir šėrininkų nereikia siu-
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sti, jiems bus iki jų mirties 
siunčiamos Spaudos Draugijos 
knygos. 

Siunčiant pinigus, čekį arba 
monev orderi, reikia rašvti 
vardu kun. F. Kudirkos, o sių
sti vardu draugijos sekreto
riaus kun. V. Kulikausko, 2327 
\V. 23rd pi., Chicago, 111. 

Prisiunčiant pinigus, reikia 
pažymėti, kiek ir kokiu nariu 
prisidėjo prie įsisteigusios kuo
pos. Nėra būtino reikalo siunti
nėti į Centrą surašą vardų, 
pavardžių ir adresų visų kuo
pos narių, gana prisiųsti var-

isakė miestelio gyventojams 
šiandie nuo pat ryto iškabinti 
lenkiškas vėliavėles. Išgamos, 
žydai ir baugesni lietuviai tuoj 
iškabino. Bet daugumas pasi
priešino nematydami reikalo 
Lietuvoj lenkišką vėliavų var
toti. Po pamaldų, paėmę baž-
nvtines vėliavas ir krvžiu ėjo 
gatve dainuodami: "Xaše pol-
skie legijoni, marš z bagnetem 
na litvinov — marš, marš, 
marš ! ' ' Praeidami pro lietuvių 
kareivius, tyčiojosi, galvas 
kraipydami. Lietuvių kareiviai, 
nepaisydami jų tyčiojimosi, nu
siėmė kepures prieš nešamąjį 
kryžių. Pasityčiotojai paraudo
navo kaipjugnis, supratę savo 
nedorą pasielgimą nešant Nu
kryžiuotojo Kristaus paveik
slą. Neradę čia pasipriešinimo, 
pradėjo grūmoti, sunkiai nu-
bausią tuos, kurie neiškabino 
lenkiškų vėliavų. Žiūrėsim, kas 
bus toliau. P . Vikelinskas. 

"Lje tuva," Kaunas. 

K a d a n g i d a u g y b ė žmonių 
klausinėja, kai]) jų užrubežyje 
gyvenantieji giminės gali gau
ti leidimą atvažiuoti pas juos į 
Ameriką, sulig dabartinių Paš-
portų Kontrolės Taisyklių mė
ginsime apie tai trumpai pa
aiškinti. 

Kiekvienam skyrium arba 
laiškais negalima tuos daly
kus išaiškinti, tad, idant žmo
nes supažindinti su tomis tai
syklėmis, duodame paaiškini
mą per laikraščius. Norintieji 
atvažuoti į Aiheriką turi pir
miausia kreipties į artimiau
si Suvienytų Valstijų konsulį. 
Konsulis gavęs arba priėmęs 
prašymą kablegramu apie tai 
praneša Valstijų Departmen-
tui (State Department), kurs 
ištyrinėja ar nėra nieko prie
šingo prieš patį ateivį ar
ba jo gimines, pas kuriuos toks 
ateivys nori keliauti ir tik 
tada išduodama jam leidi
mas. 

Reikia neužmiršti, kad tvir
tai prisilaikoma Imigracijos 
Skyriaus taisyklių, tad žmo
nės, kurie nėra visiškai svei
ki, privalo susilaikyti nuo va
žiavimo, ne8 tokie neįleidžiami 
į Ameriką. 

Iš pasikalbėjimų paaiškėjo 
reikalas sudaryti lietuviškų 
laikraščių Sąjungą. Tik kylo 
klausimas, ar toji Sąjunga turi 
buti laikraščių ar laikraštinin-
kų. Besvarstant dalyką, sutik
ta ant prof. kun. Pr. Bučio pa
statyto pieno, kuriuo kiekvie
nas laikraštis su savo visais 
redaktoriais, sandarbininkais 
ir administratoriais ineina į 
tą Sąjungą. Tuo sudarant vie
no kurio nors laikraščio gru
pę arba kuopą. Neineina tik 
paprastieji rankų darbininkai. 
Teisės visų lygios, balsuoja vi
są Sąjungą apeinančiais reika
lais visa grupė, susispietus 
apie vieną laikraštį vienu bal
su, bet savo grupėje arba kuo
poje, kiekvienas narys balsuo
ja atskirai. 

Svarbiausieji Sąjungos sie
kiniai: 

L Turėti savo atstovą L. 
R. K. Federacijos Taryboje. 

2. Palaikyti tarp įvairių Są
jungos redakcijų gerus santi-
kiufl ir stengties auklėti atski
rų laikraščių specijalizaciją, 
kurioje nors laikraštininkys-
tės srityje. 

3. Suderinti bendruosius 
"business" reikalus, susine-
šant skelbimų, agentūrų rei
kalais ir p. 

Sąjunga bus vadinama 
" Lietuviškų Laikraščių Są
junga" (Lithuanian News-
paper Association). 

Išrinktas organizatyvis ko
mitetas, į kurį ineina Pr. (Ju
das P. Molis ir prof. kun. 
Pr. Bučys. Organizatyviui 
komitetui pavesta teisė nomi
nuoti valdybos narius. 

Sutarta, kad šiais metais 
" D r a u g o " grupė nuskirtų iš 
savo tarpo atstovą į Federaci
joj Tarybą. Nuskirtąjį narį už
tvirtins kiti Sąjungos nariai 
referendumo keliu. 

Įstatams projektą padaryti 
išrinkti prof. Pr. Bučys ir P. 
Molis. Jiems leista pasirinkti 
padėjėjus. Prof. P. Bučys at
sižvelgs ypatingai į pirmąjį ir 
antrąjį punktus Sąjungos sie
kimų, o p. P. Molis į tretįjį. 

Del laiko trukumo susirinki
mas užbaigtas. 

Susirinkimo raštininkas. 
Pr. Šivickis. 
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LAI PLEVĖSUOJA VĖLIAVA. 
KIEKVIENO LIETUVIO NAMUOSE. 

Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio namą 
kaip ženklas jo prigimto krašto, — to krašto kuris 
po tiek ilgų metų vergijos vėl atgimė, liko liuosas. 

Ilgą laiką mes abejojome kokia ištikrųjų yra 
Lietuvos vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas E. Ka
rosas ir Jonas J . Romanas ^grįždami iš Lietuvos par
vežė tikrą Lietuvos Valstybes vėliavą. Ta vėliava ku
ri dabar plevėsuoja po visas dalis Laisvos Lietuvos. 

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražių ir dar 
gražesnių — ir už žemą kainą. Tuojaus užsisakyk 
prisiųsdamas savo užsakymą su pinigais adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION, 
120 TREMONT ST., BOSTON, MASS. 

Vėliavų kainos: 
No. 1. Celuloido veliavukė ant spilkutės 
No. 2. Drobės; 12x18 colių; ant lazdutės su pa 

auksuota viršūne 
No. 3. Šilkinė; 12-18 colių; ant lazdutės su pa

auksuota viršūne 
Už prisiuntimą mes užmokame. Taip-gi yra 

dėsnių vėliavų kurios parsiduoda nuo $1.50 iki 
Yra ir drobės, ir vilnų, ir šilko. 

Kurie norėtumėt gauti didesnes meldžiame 
syti atvirutę o mes kaina s pristatysime. 

Draugijoms, Komitetams, Krautuvėms ir 
tams perkant daug, duodame nuošimtį. 

" 

.05 

.25 

u 
$1.00 
ir di-

$50.00 

para-

Agen-

Šiuoini prisiunčiu $ ir meldžiu man 
prisiųsti vėliavą No su ta išlyga, jei man 
vėliava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gauti 
savo pinigus. 
Vardas-pav 

Adresas 

Miestas 

BBE ^ z3E 3E Ž 

LIETUVIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ 
SĄJUNGA. 

Worcester, Mass. rugpjūčio 
21, 1919, dalyvavusiųjų Fede
racijos Seimuose lietuviškų 
laikraščių vedėjų i r sandarbi-
ninkų lietuviškos parapijos 
kambariuose buvo susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo 
Prof. Kun. Bučys, " D r a u g o " 
redaktorius, L. Šimutis, " Gar
so1 ' redaktorius, P. Molis, 
" G a r s o " administratorius, A. 
Kneižis, "Darbininko" admi
nistratorius, F. Virakas, iš 
"Darbininko" redakcijos. Jo
nas Navickas, įš "Tautos $y-
t o " redakcijos ir kun. M. J. 
Urbonas ir P. Šivickis, kaip 
laikraščių, &ąn<įąr]?į;ųnjcai. 

Į LIETUVIŠKAS DAINININ
KŲ DRAUGIJAS. 

Viena Muzikos Draugija 
rengiasi išleisti muzikališką 
veikalą, kuriame tilps įvairių 
rautų po dvi liaudies daini. To
je knygoje nori atspauzdinti 
visų Amerikoje gyvenančių 
tautų dainų, originalėje ir ang
lų kalboje. Per tai negali dau
giau talpinti kaip dvi kiekvie
nos tautos. Tik, žinoma, nori, 
kad jos butų populiariškiau-
sios. Lietuviškų populiariškų 
dainų yra-gi šimtais. Taigi 
mes ir kreipiamės į visus A-
rnerikos lietuvių dainininkus ir 
dainininkes, prisiųsti mušu 
adresu vardus dviejų dainų, 
kurios labiausiai mėgiamos 
apielinkėje. Mes-gi jas gavę ir 
pasikalbėlę su vietos lietuviš
kos muzikos žinovais, paduosi
me tas, kurios pasirodys dau
giausia vartojamos. Mes žino
me, kad lietuvių tautos him
nas yra visur dainuojamas, 
taigi jo nei nesiųskite. Siųsda
mi adresuokite: 

Lithuanian Bureau. 
124 E. 28th Street, 

New York City. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems penus namus ir s tatant iems naujus, mes ekoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškašeių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro piace 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba-

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgbs Žakas, Pirm., P . Baltutis, Rast., B. Sekleekis, lžilin... 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 
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i European American Bureau | 
| A. PETRATIS & CO., Managers 1 

J 3249 S. Halsted Street M j Į jBgjj Chicago § 
i Siunčia Pinigus j Lietuvą ir Visas Svieto Dalis. | 
3 Parūpina pašportus j tas šalis j kurias jau galima važioti. Perka S 
• ;g 
S Liberty Bonds po dienos kurso kaina. Padaro visokius NOTAKIALIŠ- _ 
I KUS raštus. Duoda pat inimus žodžiu ar raštu dykai. r: 
= Valandos: Kasdieną nuo 9 rytą iki 6 po pietų, l ' tar . Ketver. ir s 
S • Subat. nuo 9 ry(ą iki 9 vak. ~ 
= Nedeliomis: nuo 9 ryta iki 3 po pietų. E 

A. P E T K A U S . S. L. FABIJONAS. 
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DVARAI DALINAMI. 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j 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. 
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LIETUVA TAUTŲ 
SĄJUNGOJ. 

Lietuvos valdžia pradėjo da
lyti bežemiams dvaras po 30 
margų su išniokesčiu ant 40 
metų. Pirmenybę turi kareiviai 
bežemiai- Už margą lauko mo
kama po 500 markių. 

" Į i ą i svė , " iCąucąs. 

Berilas 8.15. Lietuvos Spau
dos Biuras praneša: Lietuvos 
Londono misijos narys prane
ša, kad anglų valdžia sutinkan
ti priimti Lietuvę į Tautų Są
jungą. Lietuvos atstovai ir įga
liotiniai Londone Čepinskas ir 
Bizauskas gavo pasižadėjimo, 
kad anglai žiūrės Lietuvos val
stybės ir prekybos reikalų. 

" l a i s v ė , " liaunas. 

BALTIJOS KONFEDE-
RACIJA. 

"Gazette de Lausanne' pra
neša iš Elsinkų, kad Suomių 
spauda rašanti apie Baltijos 
pajūrio konfederaciją; Suo
miai nori taippat sustiprinti 
santikius tarp Suomių, Lenkų, 
Estų ir Lietuvos, kad bendro
mis jėgomis nugalėtų rusų bol
ševizmą ir imperijaliznią. 

**Laisvė," gaunąs . 

http://lvr.pt
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PHILADELPHIA, PA. 

Iš Šv. Kazimiero parapijos. 

Pagula rbavimu gori), mus 
klebono, kun. J. ,1. Kaulakio, 
tapo čia sutverta Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Drau
gija. 

Mus klebonas jau nesyk] vra 
pasižymėjęs prakilniais dar-

i _ 

jaut drabužius, apautuvus ir 
I kitokius daiktus. 

Žmonių i prakalbas susirin
ko gana daug. Nariais rėmėjais 
L. R. K. tame vakare patapo 
}1 žmogus. Kiti pasižadėjo vė
liau patapti nariais-rėmėjais. 
Tikimės, kad savo pažadėjimą 
išpildys. 

Pabaigęs kalbėti D-ras A. 
Rutkauskas atsiliepė į klausy-

! tojus, kad sumestu kiek aukų bais. Jo darbo vaisiai yra taip 
dideli, kad nerasi philadelpkie-' L- U- K- ™ * t o « "«*» klebo-
ėio, kuris ju neniatvtų. Taigi ir mis< k u n - Vaiėiunas, prabylo j 
dabar, kaip pasiekė žinia apie PUMfta, kviesdamas kiekvieną 
organizavimą draugijos, ku- paaukoti L. R. Kryžiui sulyg 
ri pasiima sau už užduoti: 1) 
Surasti stipendijų gabioms, 
bet neturtingoms 8v. Kazimie
ro -Vienuolyno mokinėms: 2) 
Neturtingoms, o tinkančioms 
kandidatėms suieškoti dalį ir 
o) Visokiais budais Šelpti šv. 
Kazimiero Akademiją prie Se
serų Vienuolyno, tuojau pradė
jo darbuoties, kad sutverti dr-
ją. 

Rugsėjo 28 d. į Apaštalystės 
Maldos dr-jos susirinkimą atė
jo kun. kleb. ir inešė, kad rei
kalinga sutverti Šv. Kazimiero 
Ak. Rėmėju D r-ja, išaiškinda
mas jos svarba ir kokią naudą 
ji mums neštu. Baigdamas kal
bėti pasakė: 
draugijai aš pats aukoju 5ti 
dol ." Jo atsilankymas nepaliko 
l»e vaisiu: visos narės beveik 
pasižadėjo patapti Šv. K a/. 
Ak. Rėmėjų Draugijos narė
mis ir Draugija tapo užmegzta. 
Nutarta sušaukti kita susirin
kimą ir išrinkti vnldvba. 

Apart kun. Kaulakio, dar au
kojo kun. I g. Valanėiuna.- d 
dot, kun. IVsna 5 do!., I\ Kni
sis l'..")!); po J. dol.: J . Kateiva 
ir A. Danauskas. 

Dabar Šv. Kaz. Akademijos 
Rėmėju Draugija ižde turi KJ«> 
dol. Graži pradžia. Tikiu, kad 
tai draugijai ir toliau seksis. 

Kaip linksma ir malonu dar
buoties turint tokį vadą, ki> 
kino yra philadelphieciams 
kun. J . J . Kaulakis, Prakil
niuose darbuose kun. Kaula-
kffii padeda kun. Valanėiunas 
ir Čėsna. 

Kuri liet u vi ų kolonija taip 
pasirodys, kaip pasirodė Phi-
ladelphijos Šv. Kazimiero pa
rapija. 

Vystanti šakelė 

savo išgalės, pats padaryda
mas tam pradžią. Perėjus per 
svetainę surinkta $50.60. Įsto
jimo mokeseiu surinkta $56.00. 
Tat viso labo pat prakalbas su
rinkta L. R. Kryžiui $106.60. 

Pavardės nariu ir aukojusią 
bus paskelbta vėliau. 

Š. T., fin. rast. 

SUTRAUKA REKONSTRUK 
CIJOS DARBO. 

• v v • 

įsnese 

MELROSE PARK, ILL. 

Spalio 12 d., t. y. ateinančia 
nedėlią Kai). Sąj. J) kp. rengia 
vakarą italu parapijinėj sve
tainėj, prie 23rd Avenue. Pra
džia 6 vai. vakare. Programą 
sudarys: vaidinimas komedi
jos M Dėdė Atvažiavo:" vaidin
tojai bus. iŠ Cbieagos Mot. Sąj. 
o kuopos; dainos ir kitokie pa
margini ma i. 

Gerbiamieji lietuviai ir lietu
vaites! Neužmirškite pamatyti 
šito puikaus vakaro. Tai bus 
gražiausias vakaras, kokio dar 
nematote, o antrą—atsilankę 
sušelpsite bieclnus labdarius, 
nes visas pelnas eis labdarybei. 

Apart to bus žaislės. Visi 
rengkitės į puiku pirmą Labd. 
Sąj. 9kp. vakarą. 

Kviečia L. L. 9 Kuopa. 

Kongresas. 
Rugsėjo 23 senatas 

Sen. Kenvon'o rezoliucija, kad 
d a r y t i i n v e s t i g a e i j a s p l i e n o 
darbininku streiko ir nuspres-

t;11 ti, ar bus -alinta panaudoti 
Fetterali veikimą. Tyrinėjimas 

g *• * t/ 

buvo Sen. Mokslo ir Darbo 
Komiteto pradėtas rūgs. 25 d. 

į 
Karės Dept. 

Departamentas praneša, kad 
kariuomenės ligonhuėiuose Ims 
galima visiems paleistiems 
kareiviams ir jurininkams gan 
ti aprupininin. 

Moterys. 
Koniereijiniai raportai, rūgs. 

17 d., praneša, "kad skaieius 
moterių, dirbanėtą Britanijoje 
rugp. 1. HM 4 m., buvo 45,000, 
o liepos 1, 1919 m., 170,000. 

Fed. Reservo Bordas. 
D r. A. C Miller, kalbėdamas 

apie pragyvenimo brangumo 
problema Am. Draugijų Kepi
mo Industrijos susirinkime, 
Odeago, rūgs. 24, pasakė, kad 
"pragyvenimo brangumo pro
blemos aštriausioji forma yra 
darbo ir algų problemos". 

Mokslas. 
"X . V. Times" rūgs. 26 d., 

talpino Tautiškos Mokslo 
Draugijos pranešimą, kad Su
vienytu Valstijų viešos mo
kyklos pradėjo naują mokslo 
metą su trukumu 38,000 mo
kytojų. 

Pašelpa. 
Pranešama iŠ New Yorko, 

kad Amerikos žydai per 8 mė
nesius baigiantis rugpjūčio 31 
d., surinko beveik $8,000,000 
pagelbai žydų užmaryje ir 
daugiau negu pusė šitų pinige 
buvo >unaudota Lenkijoje. 

vo pagaminta ir pervežta. Pir
masis apskaitliavimas per sa
vaitę, kuri baigėsi rugsėjo 
20 d., parodė, kad 11,258,000 
tonų buvo pagaminta tą sa
vaitę. Taigi tą savaitę daugiau 
anglių pagaminta, neg kokia 
nors kitą savaitę šiais metais. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau savo giminiu, pažįstamų, 

iš Lietuvos kaimynų, kurie mane 
pažįstate, malonėkite atsišaukti laiš
ku, nes esu visų pasilgęs ir noriu su
sirašyti. 

Aš paeinu iš Suvalkų Gubernijos 
Kalvarijos Pavieto Alytaus Gmino, 
Radžiūnų Kaimo, mano adresas 
ANTANAS BIL1 VISKIS, 

2617 W. 40 PI. Chicago, III. 

Paieškau savo vyro Jono Reimalio, 
paeinančio iš Kauno Gubernijos Ra
seinių Pavieto Tytavenų miestelio, 
paskutinais laikais gyveno Passaic, N. 
J. Labai norėčiau žinoti kur jis dabar 
gyvena. Jis pats arba kas apie ji ži
note praneškite sekančių adresų: 

K. Rcimal icne , 
4088 Cornelia Ave. Chicago, III. 

Paieškau pačios Leokadias Janu-
lenės ir Dukteres Zofies ir sūnaus 
Adolpa Žagarės Miesto šaulių, aps
kričio, gavau laišką iš Kauno kad 
gyvenanti Mintaujos gatvė No. 45 Ja-
ramino namas išsiunčiau maisto už 
25 dolierius tik ant negero numeri 
No. 48 ir Du laišku negaunu atsakinio 
meldžiu pranešti mane g imines ai
man atrašikite busite apdovanoti . 

U. Janulis , 
253* W. 46 P lace Chicago, 111. 

U. S. Aii icri ia . 

Paieškau Norberto Butavičiaus, 
kuris 3 metai atgalios gyveno ant 
To\vn of Lake. Taipgi pa ieškau ir 
daugiau pažįstamų iš Tyrkšlių Para p. 
Kauno Gubern. Meldžiu atsišaukite 

Marijona Gcrulskaitė, 
4038 Cornelia Ave. ka inp . Karkm Av. 

Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
$650.00 nuperka groeerne su viso

mis įtaiaomis (£ixtures) . Atsišaukite 
tuojaus. 

4537 S. Paul ina Str. 

PRAKALBAS 
LIETUVIŲ MECHANIKŲ SĄRYŠIO 

SKYRIUS 
Hengia indomias prakalbas. Brangus Lietuvi, š ios prakalbas bus visai 

skirtingos nuo visu kitų prakalbų, nes bus a iškinama kaip tamista galėsite 
pastoti metalo išdirbystčs savininku ir vietoj auginti ir penėti kapital is
tus, galėsi dirbti sau i r ' s a v o tėvynėje: tėvynėj ir savo naudai. 

Jeigu tau, brangus Lietuvi, rupi tavo ir tavo šeiminos ateitis ir gerovė, 
tad be atidėliojimą atsi lankyk ant prakalbų, kurios atsibus. 

Subatoj, 11 d. Spalio-Oct, 7 vai. vak. 
P. Malihauskis, Sek, 1843 So. Halsted Str. 

Ant pardavimo dviejų pagyvenimų 
murmi* namas .su groeeflM Iff uir.siiiy-
čia tarpe lietuvi;.! apgyventoj vietoj. 
N a m a s ir s toekas atsieis apie $15011. 
RandoH $105.00 į monei-į. Turi būti 
parduotas greitu laiku. Atsišaukite: 
3965 Arti ier Ave. 

Telefonas M* km I, y I33U 
Klauskite I>n\is. 

N a m a s ant pardavimo ;.' '- metų 
senumo unt '2 pagyvenimu po 4 kam
barius. Kaina $2,400, galima gauti 
mortgage ant $1.500. Atsišaukite. 

4115 S. K o i k \ \ t l l Str. 

CICERO ILL. 

W. D. Hiires, generalis gelž-
kolių direktorius, patvirtino 
sekančias žinias: 

Pirmieji apskaitliavimai per 
Mvaito, kuri baigiasi rugsėjo 
20 dM parodė, kad žymiai dau
giau pagaminta minkštini] an
glių ir pergabenta geležinke
liais. Tai parodo, kad geležin
kelio administracijos pastan
gos pagerinti anglių padėjimą 
luivo pasekmingos. 

Pirmasis apskaitliavimas ge
ologiškų matavimų per savai
tę, kuri baigėsi rugsėjo 13 d., 
parodė, kad 11,080,000 tonų 
buvę pagaminta tą; savaitę ir 

į pagelbą mūsų broliams tėvy- iš to apskaitliavįjno pasirodė, 
n*je per L. R. lįjryžįų, auk©- kad 11,062,000 Mįgrj mgbų *m-

Sekmadienyj, rugsėjo 21 d., 
š. m., parapijos svetainėj buvo 
surengtos prakalbos L. R. Kry
žiaus reikalais. Prakalbas su 
reng«'* vietinis L. R. K. rėmėjų 
-kyrius. Kalbėjo D-ras A. Rut
kauskas is Chi'-agos. Gerb, kal
bėtojas savo kalba nupiešė da
bartinį Lietuvos padėjimą ir 
ragino visus susirinkusius eiti 

PRAMOSIMAS CICKRIrYI.V.MS. 
Parsiduoda puikus namas u i pigia 

kaina. Taipgi ir du lotai prie namo, 
1435 So. 50th Ave. Cieero. Meldžiu 
atsišaukite pas 

Petrą Juknius , 
1412 So. 48-th Ct. Cicero, 111. 

SUV. VAL. GELEŽINKELIŲ 
ADMINISTRACIJA, WA-

SHINGTON, D. C. 

DIVIDENTAS 8 NUOŠ. 
Lietuvių Amerikos Pramones 

Bendrovės Įgaliotinis. 

A. OARGIS. 
726 W. 18th Street Chicago. 

Aukščiau minėta bendrovė įkur-
poruota ant vieno milijono dolie-
rių. Visiems žinoma kaip lietuvos 
kraštas yra meilus, nebereikalo 
inusų priešai džiovina savo gal
vas, kad tik Lietuvos žeme paė
mus kad Lietuvos pramone paė
mus. Lietuviams laikas, spiestis 
prie milijoninės, bendroves ir būti 
jos nariais dirbti savose dirbtuvė
se ir nešti sau nauda, tuo.m pačių 
ir Lietuvos kraštui šėrai parsi
duoda po $10.00 trumpame bus. 
$15.00 kas, pirks iki 30 dienai 
spalio (Oetober) ir pilnai užsimo
kės gaus 8% nuošimti uždarbio 
Pasiskubinkite iki 30 d. spalio. 
Kreipkitės ypatiškai arba laiškų 
pas įgaliotini bendroves A. Dargį. 

Taipgi apsaugojam nuo ugnės. 
Namus rokandus automobilius ir 
kita turtą. 

BARBENAI. 
Mūrinis, geras, 2 augštu, 2 flatu 
n a m a s , p o 6 k a m b a r i u s . N a m a s a n t 

Bridgeporto. Kaina $2,400.00 

Mūrinis, geras, 2 augštu namas, 
2 fiatu po 5 kambarius, ant Bridge 
porto. Kaina $2,300.00 

Mūrinis, gražus, 2 augštu namas, 
2 flatai po 6 kambarius su valio
mis, ant 40 pėdu plataus loto ant 
bridgeporto. Kaina $4.800.00 

A. PBTRATIS & CO. 
3249 S. Halsted Street. 

Bo*tfvard 611. 

Extra!! Extra!! 

Didelis Iškilmingas Balius 
Parengtas 

Draugystes Šv. Jono Evangelisto. 
Ned\, Spalio-Oct. 12, 1919 

Dievo Apveizdos Parap. Svet. 18 Gatves ir Union Ave. 
Įžanga 20c. 

lUis puikiausia muzika ir visokių žaisli;, vienu žodžiu kviečiame 
visus atsilankyti ant niusu puikaus baliaus, o mes pasistengsime 
užganėdinti visus. 

Kviečia nuoširdžiai D l l A l ' U l J A . 

REIKALAUJA. REIKALAUJA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

MERGAITES IR MOTERIS. 

ATONIC 
Gčraoazassijge^ 

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

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

R o o m 1207,. Tel . Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: SI 12 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kl iaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža k a i n a Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maSi-
nų. 

to 
to 

to 
to 
t 
to 
to 

t 
to 
to 
to 

DR. J. SHINGLMAN 1 • 
luivęs IM> 1229 H. 49 Ave. dabar per- W 
kraustą savo oi'i.sa po HUJII. \^ 
4930 W. 13 Str., Cicero. 1 

I 
IiLMATIZMO IR KRAUJO * 

LIGŲ SPECIALISTAS. 
A.DYNOS nuo 9 iki 12 iAryto, nuo 3 y£ 
iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vakare. ^ 

m 
Kaina $2 oii.se, »:{ namuose $ 
Chieagoj $1.00 extni už mylia. * 
Tclcfonan resideocijoa Cicero 305ii ^ 

(»i"i.so Cicero 4 9 ^ 1 

P E A R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

iiifi 

MASTER SCH00L, 
J. F . Kasnieka, Perdėtinls 

no N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 MicbJgan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų ^ - 6:30 iki 3:30 vakare 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N U B 
arti 47-tos Gatvės 

SEARS ROEBUCK & CO. 

VALANDOS NUO 8:no IKI BBIKAIJNGI JAUNI VYRAI 
4:45 SUBATOJCS IKI PIET. DIRBTI MUSO TAVOKI 
l>el lengvaus, svaraus darbo, 

n. • ii 
SKYRUJ. 

POPIERINE} BOX'Ų 
PABRLKK 

V A M Z r FABRIKE 
SIKNINIC POFIERŲ 

DIRBTUVĖJ. 

DARBAS LENGVAS 
UŽSAKYMUS IŠPILDYT 
SI KIŠT Iii 
SUPAKUOT TAVOKUS. 

Dabar yra patvirtintos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kuriu gra 
jija konconiną ir augStai rekomen
duojama kaipo geriausia konc&rtlna 
padaryta Suvienytoss Valstijose A-
merike. Mr-a gal ime Jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur) l&siun 
dlame dykai. 

GE0R6I & VITAK MUSIG GO. 
1540 W. 47tb St., Gbicago, OI. 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R C H I R U R G A I 
1757 W. 47th St.. Chicago, BĮ. 
Ofiso Telefonas Boulevard l « t 

Namu Telefonas Seeley 490 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
P h o n e Prospect R L 85 

M a » » » • » » » » » • » • » » • • » » • • • • • 

Prityrimas nereikalingai. 
Darbas Pastovus. Gera užmo
kestis. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

GERA UŽMOKESTIS; GERA 
PROGA IŠSILAVINTI. 

8:00 iki 4:45 Subatoms iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

Bell E System 

Pabaigę kalbėti per telefoną ir norėdami antrą 

sujungimą gauti tuojaus, kalbantieji dažnai 

tranko smarkiai klausytuvo vagelį, many

dami, kad tuomi jie greičiaus atkreips ope

ratorės doma. 

Bet tas yra kaip tik antraip. Signalas pas ope

ratorę neveikia, kuomet vagelį smarkiai 

tranko. 

Judink vagelį augštyn ir žemyn PALENGVA 
ir operatorė pamatys JŪSŲ signalą. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY , 

Jl i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

PRANEŠIMAS. 
DR. 1. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirur
gas Perkėlė savo ofisą iš 

1741 W. 47 Str. 

į mirusio Dr. D. J. Bagočiaus 
ofisą Roselande 

Praktikuoja tarpe Lietuvių 
šiame mieste ir apielinkej. 

Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 

Valandos nuo: 
9 iki 12 išryto 
2 Iki 4 popietu 
7 iki 9 vakare 

Telefonas Pullman 342 
Kesidencija 4515 S. Wood Str. 

Tel Yards 723 
uiiiiiMiMiiiiiiimiiimiimmiimimiiiifi 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South V M M Bo«ler»rd 

Kampas W. 35-tos Katvėe 
4 

S 

Dr. M. Stupnicid 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarcta 5038 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. N e d ė t o 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

Dr. G. M. GLASER 
•m 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas S J 49 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro* St., Csicago, IH. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyrišky, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki t po piet 

7^'.<A<-7iZs Td ids «87 

Telefonas CANAI, 257 

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

IVMi S«. Halhted St.. (iiicuffo, III. 
Valandos: 9—12 ryto Ir 2—9 vakare. 

P 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, 

laidotuvėse ko pigiausia. Reikale 
meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. 
Chicago, IU. 

Tel. Canal 2199. 

»j« » — — m m m , 

t* 
J0SEPH C. W0L0N 

Lietuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE S T R E E T 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 2,2-nd Street 

Tel. Rockwell 6999 
CHICAGO, ILL. 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

. — — — » • * ' • • • • • 

> 
I 

Su-

418 W. Marke t Str. 
Pottsvil le , Penna. 

visomis l igomis priima nuo; 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
NUo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

lIlIlIlIHUIIIIilIlIlIlIlMIlflIlIlIlHIIIIIIHIIII 

Rosid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 
Telefosas Ha y marke t S 54 4 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefosas Drover 9698 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—t po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiififtiittfiii 
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DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 —<• 11 rytą: 6 ^ - 9 

į v*k«g« Tel. C*»a! 43fT 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

K^r 

Veda Bilas Visuose re ismuoso 

Ofisas DidmlestyJ: 

69 W. W A S m K G T O N tflKUBlC 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 

GyeenlmM, 812 W. 8Srd S*. 
Tel. Yards 4681 

• - * « 
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D R A U G A S Ketvirtadienis, spalio 9 1919 ^1 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, CHICAGO T U R I T U R Ė T I UŽ 

TEKTINAI VANDENS. 
Ketvirtadienis, spalio 9 d., 

Šv. Dioniz. 
Penktadienis, spalio 10 d., 

Šv. Franciškus Borgietis. 

Ir vanduo turi but pigus. 

VEIKIAI BUSIĄ CUKRAUS 
CHICAGOJE. 

Apie tai praneša prokuroras 
Clyne. 

FoūVralis apskričio proku
roras Clyne paskelbė, jog su 
rytdiena cukraus busią užtek-
tinai Cfcieagoje. 

Kaip šiandie vakare atva
žiuos traukiniai su cukrum iš 
N e h r a s k a , Oolorailo i r l ' t a l i . 
Tai bus pirmasis palengvini
mas žmonėms. Po rytdienos, 
sako prokuroras, kasdien po (JO 
vagonu cukraus bus atvežama 
Chicagon. 

Cukrus bus pardavinėjamas 
vyriausybės priežiūroje, 12 
centu svarui. 

Clyne paskelbė, jog jis pra
dedąs tardymus klausime, ko
dėl pabranginta sviestas ir 
kiaušiniai. Sako, kaltininkai 
busią patraukti atsakomy
bėn. 

Federaliai agentai tvirtina, 
jog kiaušinių ir sviesto kainas 
kasdien nustato dealeriu gru
pė ir apie tai praneša krautu
vininkams. 
Artimiausios dienos parodys, 

ai' prokuroro pažadėjimai išsi
pildys, ar jie pasiliks tik kaipo 
suraminimo žodžiai. Nes daug 
įvairiu pažadėjimų niekais ei
na. Maistas vietoje atpigti, dar 
labjaus branginamas. 

NAUJAS SKUNDAS PRIEŠ 
IŠVEžIOTOJUS PIENO. 

Klausimas bus pavestas proku 
rorui Hoyne. 

Munieipalio maisto biur0 di
rektoriui Poole pranešta, jog 
pieno išvežiotojai tmistai nelei
džia žmonėms pamainyti pie
no kompaniją, jei tie nori gau
ti pieno nu 0 kitos kompanijos. 

Yra taip: Jei žmogui nepa
tinka imti pier;^. nuo kokios 
konipanijos, tai jis apie tai 
praneša tos kompanijos pieivo 
išvežiotojai nepristatyti toles-
niai pieno į namus ir kreipiasi 
j kitos kompanijos išvežioto
je. Bet pastarasis atsisako pri
statyti pieną iš to atžvilgio, 
kad neatimti kostumerio nuo 
ano išvežiotojo. 

Tokiuo būdu žmogus gali 
palikti visai be pieno, Tiesiog 
jis bus boikotuojamas kitų pie
no kompanijų išvežiotoji!. Jam 
bus pasakyta arba palikti be 
pieno arba imti kaip ėmęs iš 
tos paėios kompanijos. 

Pasakojama, jog išvtžmtojų 
unija taip patvarkiusi. 

Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertson pasižadėjo ar
čiau ištirti tą klausimą. Ir jei 
pasirodytų teisybė, tuomet li
niją paimtų nagan valstijos 
prokuroras. 

Taip tvirtina miesto majoras 
Thompson, Jis sako, jog#eia-
pat pašonėj turime dideliausj 
ežerą ir norime suvaržyti mie-
sto gyventojus, kad jie negalė
tų kaip tinkama vartoti užtek
tinai vandens. 

Tai jo atsakyma s tiems vi
siems reformatoriams ir suma
nytojams, katrie darbuojasi Į 
visus Cliieugoje namus Įvesti 
vandens meterius, sulig kuriu 
luitų žinoma, kiek vandens na
muose suvartojama ii" sulig su
vartotos kiekvbės skilti mo-

* • 

kfs t i už vandoii j . 
Tokiam sumanymui majoras 

aštriai priešinasi. 
Majoras sako, jog Chicago 

priskaitomas prie sveikiausių 
miestų. Tas paeina nuo žmonių 
švarumo. Pabrangink" šiandie4 

vandenį. Žmonės mažiau jo 
vartos. Tr tuomet miesto žmo
nes pasmaugs Įvairios ligos. 

Miestas privalo turėti daug 
tyro vandens ir visai pigiai, be 
jokių meterių į namus prista
tomo, 

Šiandie pristatomo miestui 
vandens daug išeikvojamn pa-
ėiose pampose. Nes tos suse
nusios. Pumpavimas-gi daug 
atsieina, nes prie pumpų 
neprivesti geležinkelių bėgiai, 
kuriais butų galima lengvai 
pristatyti reikalingi anglys. 

Pagaliau^ miestui brangiai 
atsieina ir anglys. 

Tad vandens pristatymo pn-
tvarkvmas turi but pamainv-
tas. Tuo tikslu darbuojasi vi
sas inžinierių Stabas. Sakoma, 
io -̂ už metu Chica&os žmonės 
turės daug pigaus vandens. 

Majoras dar pienuoja, kad 
miestas įsigytų nuosavybėn 
kokias rtnglekasyklas. Tuomel 
dar labjaus parankiau ir pi
giau viskas atsieitų. 

Gražus tai gražus tie suma
nymai. Bet pats majoras pažy
mi, jog tie sumanvmai turi 
daugybe priešininku. 

IŠ GHIGA60S LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

LAB. SĄJ. CENTRO 
VAKARAS. 

Nedėlioj, spalio 12 d. Šv. 
Jurgio parapijos svetainėje, 
Bridgeporte, Labd. Sąjungos 
Centras rengia vakarą. Kvie
čiu tat visas minėtos Sąjungos 
kuopas ir visuomenę atsilanky
ti ir paremti šį vakarą. ' Vaka
ras yra rengiamas no mūsų pa
čių naudai, bet naudai Lai). Są
jungos, kuri yra pasiėmus už
davinį pastatyti prieglaudos 
namą mūsų našlaičiams, kurio
je jie bus auklėjami lietuviško
jo dvasioje. 

Lab, Sąjunga didžiausias pa
stangas deda, kad kogreiėiau-
sia pastatyti našlaičiams prie
glauda, bet visa nelaimė tame, 
kad Sąjunga neturi užtektinai 
kapitalo. Šitas dalykas yra vi-
sieros žinomas, todėl nei neaiš
kinsiu, tik prašau, kad tą dieną 
geros širdies žmonės, kurie at
jaučia likimą našlaičių, atšilau 
kytų vakaran ir tokiu būdu ji 
paremtų, ftad mūsų darbo ir 
paslaugų vaisiai Imtų gražus. 

Todėl dar kartą prašau ne
pamiršti spalio 12 d. atsilanky
ti vakaran. Kviečiu visus: mus 
dvasiškiją, svietiškius inteli
gentus ir paprastus žmones. 

Xusistalykime kožnas sau, 
kad: nedėlioj, spalio 12 d. i 
Labd. Sąj. vakarą. 

A. Nausėda. 

I š TOWN OF LAKE. 

L. "Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyrio, Šv. Kryžiaus parapijoj, 
susirinkimas įvyks ketverge, 
rugsėjo 9 d., 8 vai. vakare. Visi 
rėmėjai širdingai kviečiami at
silankyti į susirinkimą, nes bus 
pranešta daug žinių. Taip-gi 
ir tie visi, kurie norite šelpti 
Lietuvą per L. Raud. Kryžių, 
malonėkite atsilankyti 

M. Mikšaitė, rast. 

PRANEŠIMAS. 
Aš tūrių laišką iŠ Lietuvos Kun. 

Juozapui Jaksčiui, bet nežinau kur jj 
pasiusti. Kas žinote jo adresą arba jis 
pats lai atsišaukite sekančių adresų: 

šv. Kazimiero Para p. 
J . Kesminns, 

815 P a i k Ave. Racine, Wisc. 

REIKALAUJA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

SHIPPIN< l DEPARTMENT 

KUN. J. LAUKAIČIO PRA 
KALBOS. 

MERGAITES IR MOTERIS. 
VALANDOS 8:00 IKI 4:45 

SUBATOMS IKI PTET 

PRIFŠINASI POLICIJOS 
REORGANIZACIJAI. 

Miesto tarybos polieijinis 
komitetas rekomenduoja dau
giau poliemonų pastatyti uaf-
vėm, taip kad policijos nuo-
vadose nebūtų dykaujančių po
liemonų. Sako policijos nuova
dose dirbančius prie desku ser
žantus gali pamainyti leitenan
tai. Prie patrolinių ve/imų ne
turi but po kelis poliemonus. 

Bet policijos viršininkas m 

Vakarykščiame " D r a u g o " 
nnm. JUM- klaida buvo pagar
sinta, kad ketverge, spalio 9 
d. kun. .1. Laukaitis kalbės 
Nortn Sidej, šv. Mykolo paiap. 
svetainėje. 

šiuomi pranešame, kad kun. 
.). Laukaitis savo prakalbų 
maršrutą pradės nuo ketvergo, 
H> d. spalio. 

Visas prakalbų maršrutas 
bus apgarsintas vėliau. 

Geros pastovios vietos ener
gingoms mergaitėms ir mote
rims kurios nori išmokti dar
bą mušu išsiuntimu skyrui. 

Darbas susideda iš viniojimo 
ir rišim0 pakelių, sverimo par
pei post užsakymų ir t.t. 

PASTOVUS DARBAS. 
PRITYRIMAS 

NERKJK ALINGAS 
C KR A [J2M0KESTIS 
PROGA ISStLAVINT, 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

šiandie, t. y. spalio 0 d., 7:30 
va!, vakare Nekalto Prasidėji
mo LJv. I*. M. parapijos svetai
nėje įvyks mėnesinis susirin-
k imas L. \ yėių 36 k p. Kviečia
me visus narius susirinkti. 
Turini,, daug svarbiu reikalu. 

Valdyba. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

PRANEŠIMAS. 

A. T,. Kareivių Cbieagos 
Centvalis susirinkimas įvyks 

sutinka su tokiuo rekomenda- j ^ ' ^ d i e , t. y. spalio 0 d., T:30 
vi.uu. J is sako. įog toksai sto- v a K v a k a r e " ^ ^ u v o s ' sve-
vis sunaikintu noKcijoje rei- t a h l ė i * U J ) S o - M a i r « M I S t" l1 

kalinga disei]>liną. 

Reikalingos 25 merginos dirbti 
fabrike $14 j sąyaite pradžiai nuo štu-
kio dirbant nuo $16 iki $20 į savaite 
ir po 3 mėnesių darbo "bonus". 

AMER. INSOLATED WIRE 
& CABLE CO. 
954 W. 21st Str. 

PASKUTINĖ KAREIVIUS 
PAGERBTI DIENA. 

PRAVAŽIAVO KARALIUS 
ALBERTAS. 

Šiandie Cbieagoje įvyksta 
paskutinė kareivius pagerbti 
diena. 

Visi iš karės sufiryžusieii 
kareiviai su savo uniformomis 
pirm pietų pakviesti susirinkti 
Kbaki and Blue kliuban. 

Užvakar vakare pro Cbieagą 
pravažiavo belgų karalius Al
bertas so karaliene ir sosto i-
pėdinin. Vos keliems žmonėms 
teko su juo susieiti. Karalius 
pasižadėjo Cbieagoje apsistoti 
gryžtant atgal iš vakarinių 
vaistini. 

• i . 

DIDELIS GAISRAS ŠALĘ 
BALTIMORE. 

Baltimore, Md., spal. 8. — 
Standard Guano Co., Curtis 
Bay, Įstaiga išdalies sunaikin
ta gaisro. Xežinia iš ko paki-

Po pietų gi Municipal Pierpo gaisras. Du juodu darbinin-
bus priėmimas ir pasilinksmi- ku žuvo. 
nimai. Kompanijos viršininkai ap

skaito $1,:)00,000 nuostolių. 
Curtis T>ay skaitosi Balti

ni orės priemiestis. 
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Visi kareiviai, gyvenantieji 
Cbieagoj bei jos apielinkėse, 
kaip nariai, taip ir tie, kurie 
dar nėra pristoję prie šios or
ganizacijos, nežiūrint pažiūrų, 
esate kviečiami atsilankyti. 
Taip-gi kviečiame vyrus ne
ką rei vi us, nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus. Kuopų valdybos bū
tinai turi atsilankyti. 

Dr. S. Naikelis, pirm., 
J. Zamkus, rast. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Susivienijimo lietuviu ka-
reivių Town of Lake apielin-
kės įvyki antras susirinki
mas ketverge, spalio 9 d., 7:30 
vai. vak., p. Juraškos svet., 
4415 S. Wood gatvės. 

Malonėkite ateiti visi bu
vusieji kareiviai ir šiaip vy
rai, norintieji pamatyti ka
reivių veikimų. 

Valdyba. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

LEJBERIAI. 
TROKUŠ STUMTI. 

VAREHOUSES 
DARBININKAI. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

REIKALINGI. 
5 kriaučiai dirbti prie kotų. Gera 

vieta tokiems kurie supranta visa 
darbą. Atsišaukite 

J . Razgaitis, 
3103 S. Halstcd St. 

2ros lubos kambar is No. 1 

Reikalingas prityręs vyras; kuris 
galėtų vesti Foreign Exchange Sky
rių. Tūrių kalbėti Lietuviškai ir Len
kiškai. 

South West Tnis t & Savinas Bank 
35ta ir Archer Ave. 
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| Didelis Balius! j 
| > Rengia 

j : - : Labdaringos Sąjungos Centras •:- Į 
I Nedėlioj, Spalio 12 d., 1919 m. j 
Į Šv. Jurgio Par. Svet, ant Bridgeporto j 
| Pradžia 6 valandą vakare j 

| GERBIAMOJI VISUOMENE. į\-
Šis vakaras bus vienas iš puikiausiu, tad lauksime jusu skaitlingo atsilanky

mo, nes jūsų atsilankymas pastūmės pirmin pradėta del našlaičiu darbą. Širdingai 
| visus kviečia KOMITETAS. 
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Kuomet Perkate Mazolą, Tai Tikėkite 
Kad Perkate Tyrą, Skalsų, Gerą 

ir Sveiką Aliejų. 

yra kukurizinis aliejus tinkantis daugeliui da-
•^ ' -Myku , išspaustas sanitariškiausiu būdu iš vidurėliu gry
niausiu grudų saldžiųjų kukurūzu ( k o m u ) . 

Aliejus yra refinuotas iki galutinio tyrumo. 

Vartokite tik ketvirtdalį, ar trečdalį Mazolos blynams, 
ar pyragaičiams, negu kad reikėtų vartoti sviesto. 

Mazola sučėdija pinigus prie kepimo, nes tą pačia Mazolą 
galima vartoti daug sykiu visokiems kepimams. 

Malonu skoni suteikia Mazola prievalgiu surengimui, ir 
plačiai yra vartojama net tarp mėgėju alyvos. 

Corn Products Refining Co. 
17 Battery Place 
New York City 
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* g ^ DIDŽIAUSIA \ 1ETUV1SKA KRAUTUVE QHICĄ60JE 

) 

PRARL OJUBBN KONCBRTINA,* 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

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

Telefonas: DROVER 7309 
mmmmmmmmmmmmm 


