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LIEJASI BERLYNO GATVĖSEEXTRA 
Partraukta daugiau ka

riuomenes prieš 

• Socijalistas Scheidemann 
pateisina kaizeri -

EBERTO ARMIJA SUTRUŠ-1 KAIZERIS UŽTEKTINAI 

SOCIJALISTAI LIEJA 
ŽMONIŲ KRAUJĄ. / 

Ir vieniems ir* kitiems norisi 
valdyti šalį. 

t 

KINS BOLŠEVIKUS. 

Laukiamas talkininku Įsimai
šymas. 

NUBAUSTAS. 

Zurich, OT. 9. — Praeitą 
penktadienį Berlyno gatvėse 
įvyko mūšiai tarpe socijalistų. 
Apie 180 žmonių užmušta ir 
sužeista. Bolševikai paėmė 
savo rankosna tris Berlvno 
priemiesčius ir juos gynė su 
kulkasvaidžiūs. Darbininkų ir 
kareivių komitetas atsisakė 
pavartoti ginklus. 

60 žmonių užmušta. 1 

Londonas, gr. 9. — Daily 
Express korespondentas pra
neša iš Berlyno, kad praeitą 
penktadienį musių metu gatvė-

Taip sako vokiečių socijalis-i s e ž u v o a P i e m ž m 0 T l i u -
Bolševikų rankose vienas tas. 

Paryžius, gr. 10.—Iš Berly
no" pranešama, kad tenai gat
vėse liejamas žmonių krau
jas. Socijalistai su socijalistais 
skerdžiasi nepasidalindami 

-Valdžios. Kanelierio Eberto 
valdža nusprendė Berlynan 
partraukti daugiau kariuome
nės, kad sutruskinti bolševi
kų veikimą, kurs apsiautė 
šiaurinius sostinės priemies
čius, anot depešos iš Zuriciio. 

Bolševikų plėšimai, teroras 
seka su visu pašėlimu, 
tirščiau žmonėmi 
se vietose. 

Vienoje depešoje sakoma, 
kad vokiečiu bolševiku vadas 
Liebkneelit suorganizavęs re
voliuciją visoj Vokietijoj. 
Bolševikai paėmę Berlyne pa r 

" lamento bustą. Bolševiku su-
kilimai apsireiškia Mimiche ir 
Pi l sene. 

Dar vienoje depešoje sako
ma, kad dabartinę Vokietijos 
valdžia turbūt išgelbėsiąs tik 
talkininkų įsimaišymas. , 

Praeitą penktadienį Berly
ne nužudyta daugelis pakilu
sių bolševikų. Šituos Lieb-
knechtas vadina kankiniais, 
(ii "socijalistus oponentus, kaip 
Kbertą, taip kitus, pavadina 
kaizerio socijalistais. 

Liebknecbtas gatvėn neišei
na be kulkasvaidžių. 

Dievas davė, kad socialis
tams ima maišyties protas. 
Tas išeis žmonijos naudai. 

priemiestis. 
Londonas, gr. 10. —Vienam 

Londono laikraštininkui teko! Berlynas, gr. 9. — Bolševi-
pasikalbėti su vokiečių socija- įkai s a v o rankose pasilaiko tik 
listu Keheidemann. socialistų į e n a Berlyno piiemiestį 
didžiumos Ivderiu. Jis laik-

SURINKTA $1,014 AUKŲ. 
—1 

(Telegrama '4 draugu i " ) . į 
TRENTON, N. J., gr. 10— 

Praeito sekmadienio vakare 
čia buvo Tautos Fondo praf 
kalbos. Kalbėjo Dr. J. Biels
kis. Lietuvos laisvės reika
lams surinkta. $1,014 aukų. Au 
kos bus renkamos ir toliaus. 
Bus jų daugiau. 

J. Velivis. j 

KARALIUS UŽ BRITANI 
x JOS IR AMERIKOS VIE

NYBĘ. 

STOVI UŽ PILNĄ PASI
RENGIMĄ. 

Norima prašalinti tautų 
sąjungą iš taikos 

/ sutarties. 

Washington, gr. 10.— Sm\ 
Valstijų senate susidarė opol 
zicijos blokus su tikslu pasi
priešinti padarytos taikos su
tarčiai ir jos nepatvirtinti, jei 
sutartyje butų nutarta po ka
rės steigti tautų sąjungą. Nes 
tas reikštų šalių išginklavi-

raštininkui pasakė, kad buvu
si s kaizeris jau užtektinai nu- kareivių sovietas, 
baustas pavarius jį nuo sosto j Tasai priemiestis yra svar-
ir įam pabėgus Olandijon. b u s industrijos centras. Ten 

Bet tas nereiškia, pridūrė; daug gyvena darbininkų ku-
soeijalistas, kad reiktų p a l i a u - ' n u * * W l m k ? P n e M * * 
ti tvrinėti, kiek kaizeris vra 

Neukoelhi. Priemiestį valdo mą ligi minimam ir šios šalies 
bolševikiškas darbininkų ir militaristams nebūtų progos 

pasididžiuoti. 

kaltas šios karės sukėlime. 
reikalus, nes 
tu savos šalies sumanvtam vii 

vikizmo, kad patinginiauti ir 
pasinaudoti svetimuoju geru. 

" "nu , ypaej J i s dar pareiškė, kad Vo- ^ J P J į ^ ^ i 0 ^ ^ ^ —— - • 
< apgyvento- kietijoje busiąs išteistas spe- e i n a 7 2 bolševikai, kurie pn*- |nų vaikinų lavinimui. t.joje nusiąs įsteigtas spe 

eijalis tribunolks, kurą t e i - ' S l n ^ "*&&? socijalistų di-

Tasai blokas jau ima dik
tuoti prezidentui Wilsonui, 
kad jisai taikos kongrese ma
žiau kalbėtų "apie utilitarizmo 

S. Gompers užtaria Airiją. 

New York, gr. 10.—Sekma
dienį čia paminėta Britanijos 
diena. Vakare įvyko didelis 
mitingas Hippodrome. Pirmi
ninkavo Alton B. Parker. 

Pirmininkas susirinkime 
perskaitė Britanijos karaliaus 
raštą. Karalius savo rašte pa
žymi, kad šita karė spartino 
Britaniją su Amerika. Toji 
vienybė tad ateityje nebus 
pertraukta jau nei taikos, nei 
karės metu. 

Kalbėjo Amerikos Darbo Fe 
deracijos prezidentas Samuel 
Gompers. Jis pažymėjo, kad 
nors pats gimęs Anglijoje, bet 
neturįs prie Britanijos prisi
rišimo už jos politiką. Ir jis, 
sakėsi, negali t irpti simpati
jos prie Britai ,-JS, nes šita 
neteisingai aps ]ma su Airija. 
Kaip praeityj, taip dabar pa-
toviškai atsineša į Airiją. 

Po tų jo žodžių pakilo 
trukšmas tarp susirinkusi^ 
Vieni ėmė švilpti, kiti rankom 
ploti. 

Tuomet Gompers paklausė 

A U K Ų 

AMERIKONAI COBLENZE. 

Londonas, gr. 10.—Čia pas
kelbta, kad amerikonų- pėsti
ninkų batalijomis inėjęs Vo
kietijos miestan Goblenz, ku
rio gyventojai šaukėsi ameri
konų, pagelbos pakilus ten ne
paprastoms riaušėms. 

GAVO MARŠALO ŽENKLUS 

Metz, gr. 10.—Užvakar čia Suv. Valstijas. 

šias šios karč snrengėjns. B e t ' ( l ž i u r n a i i r s a v o t a r P a n n e P r i -
tas busią atlikta tik po sh>i- , n , a n e i B"*»** n r i B e r l y -

no garnizono atstovų. 
Socijalistai didžiumiečiai, 

katrie, šiandie valdo Berlvna 
ir kariauja prieš bolševikiz-
mą, paskelbė į gyventojus at
siliepimą, kad jie šalintusi 
nuo bolševikų, kad prie jų ne
prisidėtų, nes bolševikų tiks

li iamojo susirinkimo. 
Anot Seheidenianno, užsie

nių, reikalų ministeris Dr. 
Sol f todėl nuo vietos paliuo-
suotas, nes jis turėjęs perdide-
lį pasitikėjimą Britanijoje ir 
Amerikoje. 

4-
PAGELBSTI.SAVO VYRUI. {*** ™ k « P ^ \ a t h n t i n u o 

i žmonių savastis ir vrevrr palai-
Londonas, gr. 10.—(iruo-! kyti kriJviną terorą, 

džio 14 dieną Britanijoj įvyks! Didžiumiečiai socijalistai 
atstovų parlamentan rinki
mai. Atstovu parlamentan yra 
ir dabartinis premjera* Lloyd 
George. Jis turi but išrinktas. 
Nes • kitaip negalėtą premje
ra ut i. * 

Kad patraukti balsuotųjų 
simpatiją, premjero George 
žmona irgi važinėja su pra
kalbomis i r agituoja už savo 
vvra. 

Tai bent pirmu kartu kas 
panašaus pasitaiko Britanijo
j e 

/ 

BOLŠEVIKŲ RIAUŠĖS 
BOSTONE. 

Boston. Mass., gr. 9. — Ita
lai ir kiti bolševikai socijalis
tai surengė susirinkimą pa
gerbti Italijos socijalistų mi
siją, nesenai atkeliavusią į 

buvo atkeliavęs Prancūzijos 
prezidentas. J is asmeniškai i n 
davė generolui Petain maiša
lo ženklus. Buvo didelis ka
riuomenės parodavimas. 

.— VVashingtonas, gr. 10.— 
Berlynan. nukeliavo prancūzų 
gen. Du Pont. J i s - tvarkys 
prancūzų karės nelaišvių pa
leidimą iš Vokietijos. 

/ Susirinkimo metu imta gro
ti Amerikos himnas. Bolše
vikai atsisakė atsistoti ir su
kėlė riaušes. Jsimaišė polic-
monai. „ 

Sumišimo metu daugelis 
bolševikų dūmė lauk pro du
ris ir jų daugelis nudardėjo 
trepais žemyn. 

Susirinkimas buvo sureng
tas žinomoj Fanenii svetainėj. 

pranešė priemiesčio Neukoelln 
magistratui, kad tenai bolše
vikų šeimininkavimas nėra le
gali s. Pažadėjo duot i visokią 
galimą pagelbą, kad atsikra-
tvti bolševikų. 

Minėtam priemiesty j bolše
vikai suspėjo iš kalėjimo pa-
liuosuoti kelias dešimtis kri
minalistų, kurie, žinoma, tuo-

jaus įstojo bolševikų eilėsna. 
Ir kituose Vokietijos mies

tuose įvyksta riaušės. 

suotinam militaristiniam jau* 
r 

Šios Šalies militarizmo šali
ninkai, matyt, nemiega. Jiems 
rupi ginkluoties ir tik ginkkto 
ties nežinia kokiam galui. 

Tiek surinkta vienu vakaru 
Vakar, gruodžio 8 d., vakare Bridgeporto, Chicagoje, 

Tautos Fondo skyrius/ surengė prakalbas Lietuvos laisvės 
reikalais. Prakalbos įvyko šv. Jurgio parap. svetainėje. 

' Į prakalbas susirinko žmonių pilnutėlė didžiulė svetai
nė. Buvo renkamos aukos. Surinkta $5,255. žmonių upa3 
pakilęs. Visi, kas kiek tik išgali, aukoja Lietuvos laisvės 
reikalams. 

Bet tai dar ne viskas. Kaip draugijos, taip pavieniai 
pasižadėjo trumpu laiku surinkti dešimts tūkstančių dolierių! 

Taip veikia Chicagos Bridgeportas. 

susirinkusių, kad jam leistų reikalausią kuoveikiaus visoj i Sulig tii pienų, kiekvienas 
, / , . i .pirmiau baigti kalbą. Tas pa-s tuo bildu pakenk-'1. * ~ r 

,. A .i daryta. 

MIRĖ PAŽEISTAS 
POLICMONAS. 

Oak Parko ligoninėj mirė 
parkų poliemonas Dennis Dun 
ne, 61 m. amžiaus. 

Šeštadienio vakare jį smar
kiai pažeidė pravažuojantis 
automobilius. Nuo to ir Įnirę, 

Nupasakojo jis Britanijos 
klaidas, atliktas pirm 50 me
tų. Už tas klaidas šiandieni
niai Anglijos žmonės turi at-
sakvti. / 4. 

BOLŠEVIKAI SUDEGIN-
SIĄ BERLYNĄ. 

SBC 

Su rerolveriais privertė i******* S1 » t e n Pv° visur pla 
rezignuoti. 

Munich, Bavarija, gr. 9. — 
Aną vakarą būrys apsigink
lavusių kareivių įsilaužė į ba
varų vidijinių reikalų minis-
terio Auer (socijalisto) namus 
ir su revolveriais privertė Jį 
pagaminti savo rezignavimo 
raštą ir pasirašyti. 

Minilsteris išpildė reikalavi
mą. Bėt tekste pažymėjo, 
kad jis tą atliko su prievarta. 

Hague, gr. 9. — Šiandie dar 
negalima nieko tik#ro pasaky
ti, kaip *plačiai išsivystys bol-
ševikizmas Vokietijoje. Bet 
yra žinoma, kad tenai bolše
vikai gaminasi pravesti visuo
tiną anarchiją ir terorizmą. 

Pirmiausias bolševikų tiks
las paimti savo rankosna 

tinti anarchiją ir išnaikinimą. 
Sakoma, kad jei jiems ne

pasiseks paimti Berlyno gra
žumu, jie tą miestą sudegin
sią ir visai sunaikinsią ir vis-
vien turėsią viršų gauti. 

Be šito Vokietijai grūmoja 
kontrrevoliucija. Nes kuomet 
socijalistai riejasi nepasida
lindami šalies valdžia, gera 
proga monarchistams organi-
zuoties ir, pakilus, sugrąžinti 
sostą. 

• — 

Talkininkų ultimatumas pra
žudys vokiečių sovietus 

• 

Talkininkai pabunga, kad Vokietija negales 
duoti atlyginimų 

Berlynas, gr. 10.—Vokieti
jos valdininkai, e i a sugxyžji-
sieji iš laikinos santaikos kon
ferencijos, įvykusios mieste 
Spa, pranešė, jogei talkinin
kai yra sumanę pasiųsti' Vo
kietijai notą. Toje notoje pa

balsuoti, ar jie paremia ar ne 
dabartinę laikiną socijalistų 
valdžią.(gyventojai balsais turi 
nutarti, ko jie nori. Kaip jie 
nutars, taip ir turės but. Tuo
met ir talkininkai turės skai-
tyties su laikinąja valdžia. 

Vokietijoj panaikinti darbiniu\\ vyras arba" moteris, sulaukę 
kų ir kareivių sovietus. Nes«Į 20 metų amžiaus, galėtų bal-
tie sovietai yra pavojingi e-
konominiam Vokietijos sto
viui, taip kad ateityje Vokie
tija neįstengs išmokėti karės 
atlyginimų talkininkams. 

Sakoma, toji nota busianti 
ultimatumo formoje. Busiąs 
nuskirtas laikas, kada tie so
vietai turį but panaikinti. Jei 
Vokietijos dabartinė valdžia 
neišpildytų talkininkų reika
lavimo, tuomet talkininkai pa
siryžę užimti didelius Vokie
tijos teritorijos plotus. 

Čia spėjama, kad talkinin
kams tokią notą pagaminti ir 
pasiųsti yra sumanęs pats Erz 
berger, vokiečių atstovas lai
kinos santaikos konferencijo
je, kur* taippat sugryžo iš 
Spa. Berlyno socijalistai ma
no, kad talkininkai to nepa
darysią, nes toks daiktas ne
sutinka su laikinos santaikos 
sutartimi. Ir toks daiktas tik
rai butų nepateisinamas nie
ku. 

Visgi vokiečiai visapusiai 
apsidairo ir mėgina stovį Vo
kietijoje taip nustatyti, kad 
prie jo jokių priekabių neras
tų talkininkai. Sušnekamesni 
socijalistai sumano pravesti 
visoj Vokietijoj referendumą. 
Gyventojai, sako privalo nu-

suoti tame klausime. Kiekvie
nas turėtų- pasakyti, ar pare
mia ar ne dabartinę valdžią. 
Jei tuo keliu butų išreikštas 
pasitikėjimas dabartine val
džia, tai ji galėtų tuomet drą
siau valdvti šalį ir ji but tik-
rai autorizuota daryti galuti
ną taiką su talkininkais. To
kia valdžia galėtų gyvuoti li
gi steigiamojo susirinkimo, ku 
ris paskirs nuolatinę valdžią. 

<ii kol gyventojai nejšreikž 
pasitikėjimo dabartine val
džia, taip ilgai su tokia nie
kas nenorės skaityties ir nuo 
to turės nukentėti šalis. 

Ne visiems spcijalistams re
čiau patinka toksai pienas. 
Kaikurie mano, kad gyvento
jai savo balsais kartais gali 
atimti nuo socijalistų valdžią, 
gi tuomet Vokietijai ir netek
tų parogauti socijalistiško ro
jaus. Socijalistams tad refe
rendumas yra tiesiog baisus 
daiktas. Verčiau neturėti jo
kios autorizacijos, kaip ne
tekti valdžios, kuri taip leng
vai įgyta pasitraukus nuo 
sosto kaizeriui. 

Bet su talkininkais nėra 
juokų, Vokietijai grūmoja pa
vojus. 

rtsess. 

Tipiška amerikoniška dirbtuvė, kur dirbami žaislai. Amerikoje ir tokiems daiktams at
siranda tinkamas laikas. 

PRAGYVENIMAS IR ALGA. 

Washington, gr. 9. — Vie
tos oficijaliuose rateliuose 
kalbama, kad per sekančius 
penkeris metus pragyvenimas 
Suv." Valstijose ne tiktai ne
atpigsiąs, bet nuolat eisiąs 
brangyn. 

Tad pasįrodo nepaprastas 
galvosūkis, kas padaryti su 
darbininkų algomis. Jei pra
gyvenimo brangumas nuolat 
kils, priesieis- rimtai pagalvo
ti ir apie darbininkų algų pa
didinimą. 

REZIGNAVO SCHV7AB. 

Washington, §r. 9. — Re
zignavo Cliaries M. Schwab, 
kaipo generalis direktorius 
Emergency Fleet Corporation. 

Prezidentas Wilsonas jo re-
zignavimą priėmė bevieliu te
legrafo ir apie tai praneši. 

— Londonas, gr. 9. — An-
dai vokiečiai, sulig laikinos 
santaikos sutarties, pavedė 

V l 

talkininkams ^savo 2,000 laks-
tytuvų. i 

f; 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
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pusė to atsakymo griežtai 
priešinga antrajai. 

Savas susipratimas reiškia 
laisvę, disciplina — reiškia iš
pildymą, svetimo paliepimo. 
Priešingumo ta rp dviejų mi-

AIK lai rašiau, jog Vilnius 
tur i likti prie Lietuvos-dėlto, 
kad trumpoje ateityje lietuvių 

tada, kada susipratimui bus 

DAR APIE VILNIŲ. 

vietą Je i jam tektų antroji , 

Eina kasdiena išskyras nedėidienJos. 
PRENUMERATOS KAULY: 

Metams $5.00 
Pusei metų $3.00 

Prenumerata mokas* iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar expres* 
"Money Order" arba įdedant pinigus 
\ registruota laišką. 
"DRAUGAS" PUBLICHHtG CO. 
1800 W. 46th S U Chicage, III.: mokslo ir dailės. B*t ne vi-

Teiephone McKiniey «ti4 | šiems pavargėliams dabartinė 
tvarka ir užkerta mokslo ke-

'" Ha. Vieni kapitalistai pašven
čia apšvietos ir labdarybės 
tikslams dalį savo turto dėlto, 
kad nėra materijalistai. Kiti, 
nors ir materijalistai, bet dar 
tebėra po įtekme idealistų pa
saulėžvalgos. Tokiu būdu su
sidaro kapitalas, palengvinan
tis kai kuriems neturtėliams į-

palikta vienui viena re%šmė,Į t a i vis-gr miestas turėtų lik-
būtent suprasti, jog reikm iš
pildyti, ką lieps disciplina. 

Disciplina yra gražus žodis, 
bet jis reiškia, kad yra liepian
čių ir pildančių, viršininkų ir 
pavaldinių. 

Dabartiniame pasaulio su
tvarkyme toli ne viskas yra 
gera, bet nors gyvenimą kiek
vienas gali pakreipti į savo 
mylimą pusę be valdininko 
įsikišiirio. Bloga yra, kad da
bartinėje tvarkoje turto ner 

pri tek liūs daugelį sulaiko nuo 

=1=5= 

Socijalistai ir žmo
nių 

14 

gyti mokslą. 
Soeijalizme nei to, nei kito

kio kapitalo nebus. Mokslus 
; galės eiti tie, kuriems valdi-

Soeijalistas Kautzky rašo: j ninkai paskirs. Xuo valdinin-
Soeijalizmas prašalins var-Įkų priklausys kam duoti ge-

gą, persisotinimą ir prigimi-Įra kambarį ir gerą valgį, kam 
mo darkymą, suteiks žmo- bloga gyvenimą ir maistą. Jei 
nėms gabumo džiaugtis g y v o kokis asmuo nemokės pami
nimu, naudotis juo ir gėrėties kauti soeijalizmo valdininkui, 
%roiybe. B*' to jisai atneš vi- tai turės gyventi kambaryje 
šiems mokslo ir dailės, tveri- *u išdaužytais langais %ir val-
mo laisve.** gyti šunų neišbaigtas lakti 

] m mazgas. Tegu tik paban-
dvs nusiskųsti. Tada ant jo kaip socializmas atnc^ 

šiems mokslo ir dailės 
mo laisvę. Kautzkj 'o^knygo-
je tat anaiptol neišaiškintai ' 
Tad net labai abejotina ar 
bus, nes p. Soeijalistas, su-

Labai indoinu butų žinoti, 
\ v . (lvs inusiskusti. Tada ant atneš vi- *. . r m 

*vArjv | kris visos sunkenybes, paskir
tos nesuprantantiems discipli-

s 
v 

tis prie Lietuvos, kadan-gi 
skaįtlmgiausieji j ame žydai, 
nežada jo jungti prie Palesti
nos, del tolumos; 

Bet Vilniaife miestas vra 
sujungtas su Lietuva ne vienu 
ryšiu 

Religiįįa. 

Tikėjimo dalykų centras Vil
niuje y ra tiktai protestan
tams : t reformatams ir evange
likams. Lietuvos katalikai y ra 
paskirstyti į tris vyskupijas ir 
tai taip, kad Vilniui netari 
nei kokios pirmenybės pri^t 
Kauną arba Seinus. 

Bet dvasiškos valdžios sus
kirstymas, nors tautos gyve
nime daug reiškia, tečians ne-v 

tiek turi politiškų pasekmių, 
kiek tikėjiminių jausmų su-
centravnnas. Kaip Italijoje 
Loretto, Prancūzijoje — Lour 
des, Šveicarijoje — Einsiede-
lu, Lenkijoje — CzeUstoeho-
\va, t a ip Lietuvoje yra Auš
ros Var ta i Vilniuje. 

Italijos vienybę seniau pra
dėjo daryti bei st ipriau laikė 
ir laiko negu Piemonto politi
ka su vėlesniąja Italijos ka
riuomenė ir visomis centrali
zacijos įstaigomis. Žemaičių 
Kalvarija vienija Telšių pavie 
tą, Šidlava laikė Suvalkiją 
pririšus prie Žemaitijos. Auš
ros Vartai vieni sujungia vi
są lietuvių katalikų širdin į 

centru, buvo podraug ir eko
nominiu. 

Trakai , būdami t a rp eže
rų, ekonominiu centru tapti ne 
galėjo, dėlto liovėsi būti sos-
tapiliu,' dėlto apgriuvo ir te
bėra mažu pavieto miesteliu. 
€fedftf**nas parodė didelį po
litišką protą, kad sostinę įkū
rė vten, kur galėjo pasidaryti 
tautos ekonominio gyvenimo 
centras. 

Nuo keturiolikto iki devv-
• f 
nolikto šimtriVčio vedamieji 
per Lietuvą keliai, savo galais 
susoidavo,,į Vilnių. Devynio
liktame šimte, lųetų per jį ė-
mė tiestis.ir geležinkeliai: Ru
sifikacija griovė istoriškas 
Vilniaus liekanas, bet ekono
minės jo reikšmės panaikinti 
negalėjo, nes nepajiegė per
keisti su šimtu metų to,* kas 
buvo pasidarę per keturis am
žius. 

« 

v Norą sugriauti ekonominę 
VilniauSyreikšmę Rusų biuro
kratai turėjo. Tat^matyt iš to, 
juog skersinis per Lietuvą ge
ležinkelis, jungiantis rytus su 
vakarais apžergia Vilniųdviem 
šakom. Bet ta politika Vil
niaus reikšmės nepanaikino, o 
tik tiek; padarė kenksmo, kad 
kelionė iš Vilniaus į Liepoja 
atseina truputį brangiau ir 
t runka truputį ilgiau negu rei
kėtų. Visgi to geležinkelio ry
tinis galas yra Vilnius, o ne 
Kaišadoriai ir ne Kalkunai, 
nes traukiniai eina per tas dvi 
stoti į Vilnių. į 

Lietuva taip-gi turi geležin
kelių, einančių iš pietų į šiau
rius. Tokių geležinkelių vra 

trumpindamas Kautskio pa
ž iū ras tvirtina, jog "Konfis
kavimas kapitalo nepaliuo-
suos nei vieno žmogaus nuo 

nos. 
K Socijalizme nuo valdininko 
upo priklausys ir gyvenimo 
rūšies ir specijališkumo pasi-
sky rūmas, ir valgis, ir gyveni
mas ir rūbas ir darbo ilgumas 
su jo sunkumu Šiandien vie-

darbo. Anaiptol, visi darbi- : nuolynuose kapitalo telikę trk 
ninkai turės dirbti, kar ta is *"** k i u l apsigintų nuo kapi-
gal labiau negu daba r . " jtalistiskai gyvenančio pasan-

Je i nei vienas žmogus nebus ! , i o - Vidujinėje vienuolyno 
paliuosuotas nuo darbo, jei 
kiekvienas turės tiek dirbti 
kiek dabar, kartais gal la
biau, tai nežinau, begu atsi
ras kas galės po to da t min
tyti apie mokslą ir dailę. 

Rimtas savo šakoje moksH-
n ink a s turi vien tik joje nuo-
latai ir sunkiai veikti 7 a r 8 
valandas kasdieną. Šiai]) nei 
didžiausi gabumai nesulaikys 
,70 nuo n usnį ūkimo ir nuo iš-
krit imo iš mokslininkų tarpo. 

» 

Kitaip sakant, socijalistų 
viešpatijoje kas norės būti 
mokslininkas, tas turės dirbti 
dvigubai: ir rankpelnio darbą 
ir mokslininko darbą. Tokios 
sąlygos mokslą užmuša. 

Cia socijalistai protestuos, 
tvirtindami, kad jų tvarkoje 
mokslininkui nereikės dirbti 
Tankų darlw>, nes r apšvieta, 
mokslas ir dailė yra priskai-
tyti prie dvasinės produkci
jos,, kurios Kautzkis nepanai
kina. 

Tat tiesa, bet iš to iškyla 
klausimas k iek 'bus norinčių 
gatves šluoti ir kiek bus no
rinčių paskaitas laikyti uni
versitetuose? Kas privers 
vi žmogų lavintis, • kad ge
ra i Mnokėtų dirbtuvės katilą 
išvalyti, o kitą ilgus metus 
neproduktyviai gaišyti # prieš 
tampant šiokiu-tokiu profeso
r i u m ! 

Socijalizmas ąįsako: "Nie
kas kitas kaip, tik jų susi
prat imas, jų darbininkiška 
discipl ina." Nayvus įžmogelis 

tvarkoje nėra kapitalo įtek
mės. J ą atstoja disciplinos su
pratimas. 

Bet socijalizmas toli gražu 
nepaneš į vienuolyną. Di
džiausias skirtumas ' ta rp jų-
Ylviejų yra doroje. Kur do
resnis viršininkas, ten feiigve* 
snis vidujinis gyvenimas. So
cijalistai doros neatskiria nuo 
apšvietos. Kol jie prisilaiko 
inaterijaiizmo, tol nei negali 
skirti tu dviejų daigtų, nelau
žydami logikos. 

Bet dora ir apšvieta ne tas 
pats. Apšvieta duoda žrnojr-
mą gerai daryti , dora sustip
rina valią, kad gerai darytų. 
Visi girtuokliai, žino, kad gir
tybė yca bloga. Tai-gi jų reir 
kalni apšvietos netrūksta. Bet 
jie nepajėgia paliauti gėrę 
dėlto, kad išr mažens nelavina 
savyje įpročio valdytis, ty. ne
įgijo doros. Socijalizmas šito 
nuolat atsikartojančio dalyko 
nemato, doros ir apšvietos ne
atskiria. Priedermę valdytis 
pajuokia ir atmeta. Todėl iš 
soeijalizmo valdininkų negali
ma tikėtis, kad jie padoriai 
apseitų su pavaldiniais, todėl 
socijalizmas bus vergija. 

.Valdininkas turėdamas rO 
asmenų po savim pataikaus f>, 
kad jį išrinktų. Tie šeši nau
dosis pataikavimu, o 4 bus 
beteisiai vergai. I r taip mis 
kiekvienoje dešimtyje. Jeigja 
boa du milijardui žmonių, ka
da socijalistai užvaldys pa
saulį, tad aštuetfi H&u&fe mili
joną bus vergų. Dabartinėje 
tvaj&oja to s š i a . n** žmogų 

krūvą. Kasmetinės- meldžia. t r y s . v i h u u s _ ] ) v m s k a t ; Vil
nijos į Vilnių iš visur prilai- Į n{m _ V į r bal ius , ^'ilnius -
ko tą tautos vienybę. 

Kit i «5ldžiuojasi dante l iu 
šventą jų; mes teturime rik vie 
ną Šv. Kazimierą. I r jo lavo
nas gnii Vilniaus K a t e d r o j . 
.Jei prie savo švw*tų tautiečių 
priskaitysime ir t r is pirmuo
sius misijonorius kank i utinius. 
jei kada nors atgims Jų garbi
ni mas, tai ir jų kimus lietu
viai tegalės lankt t i tikrai Vil
niuje. 

Tuos paliekant šalyje, o im
ant atydon tiktai Aašros Var
tus ir šv. Kazimierą jau aiš
ku, kad Vilnius yra neoficija-
lis centras lietuvių katalikų 
jausmų. 

Daugeliui lietuvių ir beveik 
visiems pasaulio politikams, 
ekonominiai dalykai klaidingai 
rodosi svarbesni už tikėjimi-
nias. Su jais ginčysimės, bet 
ne dabar. &iuo žygiu tik tvir-
tįsime, kad Vilnias yra eko
nominis Lietuvos centraa. 

Tat susidarė ne vienais me
tais ir ne vienais metais per
mainoma. Gediminas buvo di
džiausias Lietuvos valdovas. 
Kur j is stojo, ten viduryje ke
turiolikto šimtmečio kreipėsi 
visa Lietuva. Gediminas įkūrė 
Vilnių ir apsigyveno jame. 

^"ei Keistutis, nei Jagaila , 
nei A*ienas vėlesnysis Lietuvos 
monarchas nesudarė aito cen
t ro mus -ėvynei. I r A^.rirdns 
ir Vytautas ir vmi vėlesnieji 
Lietirvoa kunigaikščiai, sėdė
jusieji #if m*sė€iėįusieįi arai 
lenkų sosto kitokio centro Lie-
t uvai fiec^M-ė, tifc Vilniumi naji-

(mrdinas. Ant šio paskutinio 
t a i p g i remiasi Suvalkinis- ge
ležinkelis abiem savo galais : 
Cardiuif ir Varėna. 

Tiey geležinkeliai, kurie tie
siog suriša Lietuvą su kaimy
nų tautų sostinėmis, eina per 
Vilnių. I Vilnių remiasi bait-
gudžių sostinės Minsko gele
žinkelis, per Vilnių eina Uk-
rainų sostinės — Kijevo gele
žinkelis, stačiai į Vilnių per 
Gardiną ateina Varšavos ge
ležinkelis. Vilniaus — Vir-
baliaus geležinkelis vienu galu 
baigiasi vokiečių sostinėje 
Berlyne, kitu. galu rusų sosti
nėje Petrograde. Susinėsi
mą su Latvijos sostine rusų 
politika mums sunkino kiek 
galėjo; dėlto skersinis mus ge
ležinkelis dvišakas, detto jis 
ne stačiai siekia Rygą, o \ il-
"nių apžergia, , bet visgi tie
sioginė komunikacija tuo suga-
dytu geležinkeliu t a rp Vilniau;; 
ir Rygos nustato visos Lietu
vos susinėsimus su Latvių 
sostinė. 

J e i -p i kas atkirptų Vilnių 
nuo Lietuvos, tada atsietų da
ryti sostinę Kaune. Iš to kil
tų reikalas tiesti naujų gele
žinkelių, o senieji vis-gi ga
bentų Lietuvos mantą \ sve
timą Vilnių. Sunku apsakyti, 
kiek painių išoitų iš to, nekal
bant apie nuostolius. 

Tanios žvilgsniai. 

Kol Vilninje buvo universi
tetas, tol tas miestas buvo 
taus apšvietos centras, iin-
sams universitetą uždarius ir 
išdraskius, Vilnius ftkosi mus 

dojMftf v a l y d a m i ^ ją; totorj ^ ^ brangenybė. J i s stovi 
bodu tas miestas, per ilga
laikę* būdamas admiflistraeijos 

• '•' >' " « " ' • ' H i M i m i . •u*.**»>i^ 
I 

į$m\ nuosavybė nfuo vergijoą. 
Šiandien? dar galima sakyti : 

: *''Ifcmoriu tavo pinigo ir ne
klausau t avęs . " Socializmo 
tvarkoje nebus asmenimo tur
to, nebus tos paramos asmeni
nei laisvei; 

prisiglaudęs pr ie Oedimino 
kalno, jame palaidotas Vytau
tas. Kiekvienūr "gatvelė, dau-
geHs senų namų, tai vis mus 
tautos istorijos atminimų vie
tos : liūdnos h* linksmios\ gar
bingos ir gruodžios, ov l>et-gi 
mūsų. Kackia-iįi visas tautos 
gyvenimas kultūros laikais 
telkęsi Viinįuje, tai visi didie-

YttKNI ŽINGSNIAI L I 
P A I LAISVI IH-

mmii 
Pastaromis dienomis New 

Yorke atsibuvo Amerikos Lie
t u v į Tarybos suvažiavimas. 
Apar t kitų, svarbiausių daly
kų Lietuvos laisvės reikaluose, 
apkars tyta tik ką gautas ra
portas iš Šveicarijos'Uuo mū
sų atstovų. 
į ,Pasirodo) kad mūsų delega
tai įteikė Vilniaus Tarybai 
protestą prieš apsireiškusią 
Lietuvoje mintį apie monar-
hiją. A. L. Taryba užgyrė sa
vo atstovų pasielgimą. 

Pasiųsta paraginimas Vil
niaus , Tarybai, kad kuogrei-
Čiausia prisiųstu Amerikon sa
vo atstovą, tuomet ir, mums 
^utų patogiaus dirbti Lietuvai 
laisvės užtikrinimui. 
L Nutar ta pasiųsti daugiaus 
Ji . 

pagelbos Lietuvos valdžiai, 
ypač laike taikos kongreso bus 
daug žmonių, tenais reikalrn-
ga. Reikia pastebėti, kad į de
legaciją, kurį netrukus išva
žiuos Europon išrinkta ir vie
na moteris. 
! Kadangi Prezidentas \Vilso-
uas ir kiti Aiųerikos valdinin
kai išvažiuoja Europon, daly
vauti taikos kongrese, todėl 
atkreipta Tarybų Pild. Komi
teto domos, visiems išvažiuo
jantiems tam tikrą memoran
dumą įteikti. Pild. Komite
t a s parūpino ir įteikė tam ti
krą memorandumą* Preziden
tui \Vilsonui ir kitiems valdi
ninkams. 

Kaip matyt, Mid-European 
Union labai daug mums pa
gelbės Lietuvai laisvę užtik
rinti . Pastaruoju laiku Mid-
European Union savo posedi-
je, kuriame dalyvavo ir mušu 
atstovai, priėmė rezoliuciją re-
miančią j ;etavos nepriklauso
mybės klausimą ir pageidau
jančią, kad Suv. Valstijos ir 
Alijantai Lietuvos įteprigul-
jmybę pripažinau, iiezoliucija 
bus paskelbta daugumos Ame
rikos laikraščių. 

Kadangi galutinai taikai be-
siartinant Lietuvos reikalai 
p t t daugiaus padidėjo, todėl 
ir nuo Amerikos lietuvių dau
giaus -darbo reikalaujama. Jei 
jau ant valandėlės paliktume 
nuošaliai politišką akciją, tai 
pamatysim, kad šelpimas ba
daujančių ir pusnuogių žmo
nių Lietuvoje kur kas pablo
gėjo negu kad pirmiaus buvo; 
o ką sakyti api > Lietuvos atsta 
(tymą? Juk Amerikos lietuviai 
turės prie to prisidėti. Todėl 
A. L. Taryba, apkalbėjusi 
dalykus visa-pusiškai,, nu&\j 
•prendė atsikreipti į visuomenę 
ir vardu nuvargintos Lietuvos 
prašyti ir raginti aukas dėti 
Tautos Fondan, kuris Lietu 
vos skurdo sumažinimu ir jai 
laisvės užtikrinimu rūpinasi. 

Lietuvių Inf. Biuras. 
Prierašus. Šita laišką, rašv-

tą AVashingtone 5 Gruodžio, 
mus redakc.'ia Chicagoje pp/o 
į) Gruodžio.. 
j " D r a u g o " Redakcijos Vardu 

Kun. P. Bučv*. 
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Pffldte 'Draugo" Šeru* 
DALIVAUKITE IHmTISTE 

#t&ratlgo,, Bendrovė platina binį nitat 
/ didins šėrę kapitale 

Į keletą mėnesių turi būti parduota Serų ui $25,000.00. 
Serai ne ti*f neprapuls, bet, greičiausiai neš gerą pelną. 
Vienas Seras $10.00. Galima pirkti ir daugiau, kaip vie

ną šėrą. I 
Gera progą indėtF pinigą į prakilnų » pelningą biznį 
Broliai katalikai ir sesers katalikėsl "Imbim$ $mo d***-

rasti i tavo rankas; patapkite jo savininkais". 
Dabar eina lenktynės — kontestas. Konteste gali daly

vauti arba tam tyčia susidarę komitetai, arba ir pavieniai 
žmonės. į 

Visi dalyvausieji konteste komitetai (arba pavieniai), 
kontesto laikui pasibaigus gaus dovanų tam tikrą nuošimtį nuo 
atsiųstų pinigų. Be to dar tiems kontfestantams (komitetams, 
*r pavieniams), buri* ttio laiku prisius daugiausiai aplikacijų 
I serininkus kartu s* gatavais pinigais — tis gaus dar estnr 
dovanų. 

1-moįi DOVANA—knygynas už $20u^ ir a kopijos 
"Draatjtf" už dyką—pagai nurodĮytif adresų patoi, pa
kol "Draugas" eis. 

S 

«o 
2-oji DOVANA—knygynas už $100.00 ir 2 "Drau-

" kopijos ui dyką. 
3-oji, 4-oji, 5-oji, 6*oji, 1-<ft, 8-o#, Skji ir 10-oji do-

vana—po 3 ' 'Draugo' ' kopijas už dyką nurodytiems as-. 
meniins. 

AT8IUEPKITEI 

Reikalaudami instrukcijų i r kvitancijų knygučių 
lasyki te šroo adresn: 

"DRAUGO" KONTESTAS, 

1800 West 46th Street,. Chicago, Illinois. 

NAUJOS KNYGOS. 
Kun. V. Kulikauskas, Pa

tarmės Mjoterims. 

Chicago. Tikyl>os ir Doros 
spaustuvė. 1918 m. 63 p. 

Knygutė susideda i£ penkių 
skvrirr: I Krikščionės moteries-
iržduotis apskritai. 2 LTžsilai-
kymas vyro žvilgsniu. 3 Kaip 
privalo užstfaikytt savo vaikų 
žvilgsniu. 4 Moteris—šeimynai 
kė ir % moteris katalikė ir įna
miai. 

Trečiasis skyrius yra pla
čiausias. Ji* vienas užima pu
sę vispsr knygutės ir yra pa-
daftntas: tai"p-gi į penkias dalis. 

a ) , auklėjimas kūno, b ) , auk
lėjimas tikybinis, c) dorinis 
auklėjimas, d) .mokslas, e) .ap 
sirinkimas luomo. Iš to matyt, 
kad autorius vaikų auklėjimų 
deda t a rp didžiausių moteries 
priedermių. 

Tas patarmes moterim*. 
naudinga yra skaityti mergi
noms, vvrams ir vaikams. Vi 
si krikščionys jose ras neviem-
naudihgą, nors seniai žinomą, 
bet naujai atkartotą tiesų. 

^Kunigo Kulikausko kalbac 
yra graži ' ir lengvai supran
tama. Knygelė labai gražiai 
atspausta. J i nei nebrangi—15 
centų. 

K. P . B. 

< 
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JUŠKUS PALIIDtJIMJS PROFESORIAUS BUDLOHS* 
KURIS IŠSIGYDĖ KIJO VIOURIĮI UŽKIETĖJIMO m 

VARTOJIMUI PARTOLA. 
s 

Profesorius Budlong, gerai ži
nomas religiškuose reikaluose ir 
filantropijinėse įstaigose, rašo se
kančiai : 

* t 

Sound View, Coan. Sept. 22, 11)18 
Apteka Partosa, 

\W — 2n«l Ave., N. Y. Cit>y \ j 
* Clerbiamiejr Tamstos! PrašaU. 

Tamstų, žinodamas, jog busite mn- \ 
loeųs pi'aniuti mano įsitikininiį į , , 

• pagelba., kokitį gavau nuo «fusų 
panaršėjusky* Partolos. Turiu pri
sipažinti, kad angšeiau aš sirgau 

. . ' ir neturėjau >ilties pagyti iš dis
pepsijos. Bet kuomet pradėjau 
vartoti t*artola kai dainius, paju
tau dideli palengvinimą ir jaučiu 
didelį įsitikėjimą į Partorar. Aš 
ne tiktai rekomenduoju ją visiems 

/ savo pažįstamiems. Uet taipgi p&-
» veliju spauzdint mano laiške, kad 

kiti kenčiant ie j i galėfij pasinau
doti. ' 

ji mus" 'istorijos atminimai 
įtėbėra Vilniuje. 

Brangus muins ir Kalinas, 
bet jame nėra tiek palikimų 
l iek Vilniuje, nes Kaunas, 
nors senesnis, nebuvo tautos 
gyvenimo centru niekuomet. 

Jei, tat kas nors Vilnių at--
imtų iš mus, tai iš tautos 
krutinės Išplėštu širdį, • pri
verstų lietuvius kelianti į sve
timą viešpatijų, su tikslą pa
gerbti savo praeitį. Ne, lai 
perdaug skaudu! y 

Ku». Pranciškus Bučys. 

$u mielu noru atsakysiu ant laiškų atsinešanČhj į šitų. 
^Lčiuodamas širdingai Tamstoms, lieku 

N , ^ • § u P4& a r D a B. J . Budlong'. 
Keletas tūkstančių panašių laiškų pagiriančių Partoių 

randasi aptiekoje Partosa. 

Partoia yra geriausia drau
gų vyrų ir moterių ir vaikų. 
Kiekvienoje l ie t imų šeinnuo-
je turi rastis Partoia, 

Partoia rekomenduojama ir d o r i u s ^ v i e n a m prisiuntu-
parsiduoda didelėse dėžėse s i a m užsakymų ir kartu pini-
prekiiMrjančios(!'yl dol. Kk*k- -"us 84* *immi npskelbilnu. 
vieno* dėžės užtenka palaiky- A V I Š K A PAB$Q8A, 
niui sveikatos visai šeitnynai 140 Seeond ė0ŠHW^ 
per 3 mėnesius. Užsisakykite Naw Yofli H. ¥ . Dept. l» C 
šiaadieu\ * ; ( j^) 
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Lietuviai Amerikoje. 
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Not old—but new! Comprenez vous? 

is 
X 

Gruodžio 1 d. Šv. Vincento 
a Paulio dr-ja laikė prešme-
tmį susirinkimą. Visu Šventu 
pa ra p. bažnytinėje svetainėje. 
Buvo renkama valdyba. Val
dyboj paliko visi senieji, žino
ma kaipo darbštus, nariai: 
pirm. V. Kliriekis, viee j)irm. 
— M. Pavilionis, iždininkas — 
Klimaviėia, nutarimų rast. — 
P. Cibinskis, finansų rast. — 
L Žilinskis ir tt. Viršminėta 
dr-ja yra seniausia, turtin
giausia ir teisingiausia šioje 
apylinkėj. J i ne tik gerai ap
rūpina savo narius, bet dar 
neužmiršta ir tautišku reika
lą. . Patartina kad kuodau-
giausiai roselandieėiai prigu
lėtų prie šios draugijos. 

Susirinkime nutarta prigu
lėti prie B. K. recftsrsssfjfts į* 
iš iždo paskyrė $100 Tautos 
Fondui. Tokiu būdu draugi
ja parodė pavyzdį kitom 
draugijoms. Bravo! 

Žiūrėsime, ka kitos draugi
jos nuveiks. Žinoma, nepasi
duos, nes kitaip būtų gėda. 

Vietos Tautos Fondo sky-t 
riaus komisija išsijuosus dar
buojasi ir rengiasi prie tautiš
kos šventės, kad nepasidavirs 
kitoms kolonijoms. Tautiška 
šventė įvyks nedėlioj, 15 d. 
gruodžio, 7 v a i vakare. Visų 
Šventų parap. bažnytinėje 
svetainėje. įžanga voltui. Bus 
garsus kalbėtojai ir šiaip pa-
marginimui. Taigi gerbiamie
ji šio> apylinkės lietuviai ir 
lietuvaitės, meldžiame 
atsilankyti »r pasini; 
kalbų apie Lietuvos 1 
likę. / 

Tautos Fondo skvriaus ko-
misija: 9 

Kle.b. P. Lapelis, 
J. Podiiunas, . 
J. Pivarunas, 
'J. J. Stoniais, 
A. Stankevičia. 

feaŲjos tema buvo apie Lietu
vos praeitį, dabartinį pade j i-
nnj, ateitį ir jos dabartinius 
reikalus. {\*ib. kalbėtojas 
gražiai nupiešė Lietuvos rei
kalus- ir jos visus vargins ir ra- ; 
gino prisidėti su aukontis del 
L - i o t u v o ^ l a i s v e s , k u r i o s raess 
visi trokštame. Gerb. kal
bėtojas taip sujudina klausy
tojus prie meilės savo bran
gios tėvynės Lietuvos, 'kad 
pradėjus aukas rinkti daugu
ma nesigailėjo penkinių ir de
šimtinių bi tik išvysti laisva 
Lietuvą. Sekantieji aukoto
jai ir kovotojai už Lietuvos 
laisve. 

\ 

n 

/ 

SIOUX CITY, IGWA. 

Malonu yra pasidalinti su 
gerb. " D r a u g o " skaitytojais 
įspūdžiais iš Laisvės Savaitės 
ir gerų pasekmių. Padėkavo-
nės Dienoje, lapkriėio 28 ei, 
buvo surengtas gražus vaka
ras su plačiu programų, kuris 
susidėjo iš lošimo, deklamaci
jų, duetų, sulų, dainų ir pra
kalbų. 7 vai. vakare prasi
dėjo programas. Visųpirma 
buvo sulošta*? gražus veikalas 
"Aptiekorius", kurį vietos ar
tistai gražiai sulošė. Lošiau* 
dalyvavo sekantieji: Vaistai-
cio rolėje — Just. Pilkauską.-, 
Jonuko — A. Jonvis, Advoka
to — J . Bilkevyėius, Policijos 
viršininkei—K. Mikėnas, Tar
naitės X. Kiug (vietos airė, 
kuri' visada gražiai atsižymi 
savo gabumais kaip tikra lie
tuvaitė). Pasibaigus lošimui 
p-lė. J.~01eknavieintė padekle-
mavo "Kr in ta sniegas". Pas
kui M. Kiškienė ir O. Andriu* 
nienė sudainavo duetą, 'Pali
kom mes savo kraštu*". Due
tas publikai taip patiko^ kad 
antru kartu išsakė atkartoti. 
Antru ^artu padainavo " K u r 
Lietuva mano brangi", l'-nia 
OlekuavLčienė i>adeklemavo 
" A r jus tikit broliai". Pas
kui J . Prakaitis puikiai padai
navo solo " Lietuva brangi1 ' 
i r p-nia Oieknavičienė "Plau
kė sau laivelis". Paskui bu
vo iškeltos vėliavos: ameriko
niška ir lietuviška. Tada su
dainuota Aifu-rikos ir Lietu
vos himnai, po kuriais prasi 

(ieib. klebonas knįt. J. Olek*-
naviėius $">(), A< lomas Juknis 

nas Zabulionis $15, 
Kazlauskas $10.20. 

P<̂  10 dol.: A. Gindrėnas, J . 
Rasimas, A. Skuja, P. >^as-
kanskas. F. Nianra $f>.25. 

Po "i dol.: i*. Kazlauskas, J. 
Biliūnas, J. Pilkauskas, K. 
Mikėnas, J . Jonas Kummbre-
viėia, A. (Jogelis, K- Aukis, 
A. Diepetris, P. Palėkas, K. 
Ci oge I i s " Pe. T i 1 a, J . Bagaė i u-
na<. K. Dundulis, M. Pavilio-
nis, ,1. Prakaitis, J . Karvelis, 
Pr. Šeputis, J . Misiūnas J. T. 
Graži s, J . Dirius, P. Zabulis, 
J . Lakas, J . Prakaitis, J . Že
maitis, P. Kazlauskas, S, Mel
stas, J. Raudonis, P. Juknis. 

Po :-> dol.: J. Miežis, M. Ka
činskas, J . Pipiras, P. Rašėis 
$2.75, J. Apolinskas $2.50. 

Po 2 dol.: P. Skrebutis , J. 
j Biliūnas, A. šleinis, A. Pa-

visus I 
leki-s, J. Pilkauskus, J. Rudo-

, *, j ka>, J. ftaltanis, J. OJeknavi-
]ėiutė, X. Ofeknaviėius, J . Pet
ronio A. Petronienė. 

Po $1.50: 1). Stasiškienė, J. 
Juodelis, M. Popevienė $1.15. 

Po $1.10: A. Kaušpadien-1, 
M. Strolienjt*1. 
, Po t d o l . : J. Gailiunas, A. 
Biržietienė, V. Biržetaitė, Via. 
Biržietis, J . Juozakas, K. Sa-
delska s, J . Vildžiūnas, J. 
Strazdas, A. Valarka, J . Kū
gis, K. Gajauskas, J . Stanke
vičius, A. Bulotas, M. Čepas, 
P. Palekas, J . Legas, J . G rite, 
J . Šaltanis J . Šaltainis, J . Ma
zūra, t. Hmetoita, L ApetJfts-
kas, J. Adomaitis, A. Salaką, 
Kl. Tumas, P. Lmpkc/vjftus, A. 
Baltrūnas, J. Btidrei&a/j. B*{-
kevyėius, K. Markuna^AK. Ž*-
bienė, L. Gritienė, V. .Indriū
nas, J. Kiškis, K. Iiberas, A. 
(iriga liūnas, O. Vakulskienė, 
O. Popievienė, Ont. Dūda, A. 
Diu^ienė, L. Urbonienė, P. 
Gražis, M. Šinkūnienė, O. l>i-
leinė, P L Sakalinskas, A. Bu-

SU KORKINiU GALU EGIPTiŠKI CIGARETAI 

ILSKIS 

lietuvis grabo-
lus. AtHeka I 

iriflolclas laido
t u v e s kopigriau-
fsiai. Turiu sa-
jvo k*ra*<mtjs ir 
faulomobllius. 

Taipgi" tfides-
įnę dalį grabų 

latfs dlrba*ttė. 

3907 Auh&to Ave. 
TfW<f>ticma.s Drov^r 41»» 

» — 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA M METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
t l 4 t S. Morgan SC Kort* 89 S I 

CHTCAGO, BLIJ. 
Specfjalistaa 

Motf rižkų, VyrTška it ttJką 
Taipgi Chroniškų L i g * 

OFISO ViCLANDOS: 
9 iki 10 ryto, rtao 12 iki 2 po 
pietų, ir nuo 6 iki 8:30 vakare 
Nedėlios vakare ofisas uždary
tas. Telephon* Yards 997 

- * 

K • i « » « « < i t 

Klausykite, žmones! f, 

lotas, A.'Tila, Pr. I^akenis, F. 
Pakrnis, }'. Kapoėius.'e/. Va
lionis A. Markunasy A. Kati
nas, K*. Barzda, A. Kursis, A. 
Baliuką, J. Baliuką J. Griga-^ 
Hunas, A. Petronis. Kitos 
smulkiais. Viso surinkta ' 
4989.50. Nuo vakaro likoi, pel
no 18 doU. Taigi viso pasida
ro $408.30. Kaip sulig pas
kirtos del mūsų sumos, tai pa
darėm tris sykius tiek, nes 
mums buvo paskirta surinkti 

•tik $1^3.00, bet ėia dar ne vis
kas, nes gal ir vietos draugi
jom »e atsiliks su aukomis, gal 
paaukos ir po keietę desėtkij. 
Ogi kur dar biznieriai, kuriu; 
yj»* keletas, nes dar tik du , 
aukojo. Vietos lietuviai ma
no kelis sykius tiek padaryti, 
(jinĮėjau, kad dauguma dar 
žada atnešti penkinių ir de
šimti nių. Daharrinhi Taiku 
vietos lietuviai pasirodė tikri 
Lietuvos pat-rijo-hri ir ištikimi 

Jeigu išrūkęs pusę aežutes 
esi neužsiganędinęs cigare-
tais, gali sugrąžinti į 29 W. 
Kinzie S i , jChicago, III. ir 
gausi mainom THRIFT 
STAMP. 

* . 

Kas, turi drąsos paban
dyti?—Geriausia Rušis&t-
no Egipto!! 

A Corporation ^/ 

W i l 1 i f PVIOEŠIMTS 
25 Centai 

Dr. X. R. Biuseofliil D. D. 
AKIŲ 8PKCIJAliI8TA« 

Patarimj^ Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 1S .ryto ik 
9 vai. vakare. Nedėliomi» f iki I I 
M49 S. Ashland A ve. kamp. 47 S t 

Telefonaa Yards 4817 
Telefonas Boulevard #487 

* -o 

DR. M. HERZMAN 
18 RUSIJOS 

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labarotorija: 1 0 2 5 . W , 
18th St., netoli Fisk S t 

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir 6—8 vakarais. Telefoassi 
Canal 3110. 

GYVENIMAS: 2412 S. Ha?sted 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tiktai. 

Telefonas: McKlnley 5764 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS U G A f t 

S457 South Weatern Boolevard 
Kamp— W. 85-tos Gatvės 

i^^i. 
— 
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dnder of the Aqe 
. - • _ .L-r . I . V . ** * . > - " , « B f ^ 

atsikels iš to mirtino patalo W 
taps laisva, tada, beabejonės, 
hmks pai ^ryštant visų savo 
ištikimu sunu ir dukterų ir 
visus kaip motina priglaus 
pri^ širdies. 

Dabar tariau visiems širdin
g i aeių už atttilankymą ir ]>a-
remima šio vakaro del Jaho 
tėvynės Lietuvos ir taipgi už 
gausias aukas. Aukas pasių-
sinm Tautos Fondui, kada 
daugiaus susirinksime. 

Vardan nei)rigu!iningos Lie
tuvos, tariu širdingą aeių. 

Jonas Zabulionis. 

I*o va lg iu i neužmiršk , Jcad greriau-
s i a s v a i s t u i tevo s k i l v i u i y r a I 0 A T O -
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suv iršk in imo, o ta s x re i šk ia , kad rei 
kia pamėginti viena, 
pas visus aptiekorius. 

Parduodama 

PITTSBURGH, PA. 

r DRESS DESIGNING 
:.m>m~ _ Kirpimas, pri-

tiukimas ir siuvi
mas yra lengrvai 
išmokinama per 
mušu Master Sya-
temą ir trumpume 
laiko dienomis ar 
vakarais. 
Spocijalis skyrius, j 

Moldnam'o Power Maciūne siuvi
mo. Mokestis gaunama nuo $15 
iki $30 j savaitę, o galimą, išmok
ti trumpam laike uj mažą, kainą. 

MASTER SEWING SCH00J 
KASSICKA, PERDĖTlNrtS, 

d^jo prakJilba. Kulbėtojum, sūnui, kurie baisioje ,įui vaian-
buvo vii4i>> . gerb. klebonas, • dbj ištiesė pagelbos rankį ir 
kun. i. 0J«Jrtwv4a«#. Pr*~ gelbėja nu6 pr*^u*i«e. K * i ^ 

Musifv sentėviai tikėjo, kad 
laumės geriems padėtla, o blo
gus engia, furbut to*s senovės 
prisilaikydama Lietuvos Lau
mė pusėtinai pašiepė "Drau
g e " Pittsburgh'o lietuviškas 
draugijai, katt ,jos buvo kur-

•ei«s ir karės metu ant vargų-
ašai'i] b* ant dabartinio šauks-
BK) Lietuvos. Bet Laumė ge-

!rai norėdami padaryti viena-
|ne dideliai suklydo. Štai Lie
tuvos piliečiu; kliubas ne 300 
dol., bet ištisus 560 (liberty 
bond 500 įtol. vertės) Tautas 
Fondui ' pakloju. Tai daba r 
L. Lamnė nsUigėsk> o kur 
dingai, .kada visos draugijos 
tau tokus šposus iškirs t 

Ktut J. Striaias. 

J. F 
118 N Ija^SaBe Str., 4th Floor, 

Skersai nuo City Hali. 

PUSPADŽIAM* SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo 

skuros padams Smotcliuu nuo 20c 4ki 
3f>e. i i i porą, gariau.sio, a r ž u a l e s k u -
relcs nuo 70c iki $1.00 už svarq^ 
vinis, yla^, guminiai apeacai plak
tukai, ape'acams peilis, guzikai ir 
kitokios reikalingos tulšis už lrffeai 
ecmčs karuaS atoikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store 
E. Eaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Tefefonas Yards 3 404 

J|IIIIUIIIIIIIIIIIIIUIillll»IIIIUUlUIIIIIIillli 
~ A. A. ŠLAKIS, I 

Lietuvis Advokatas 
LAWYER S 

Ofisas mieste: 
13-tu lubų — Kambarls 1303 \ 

Associatioą Bldg. 
y\ 10 So. I>aSalle St. 

Chicago, UI. 
Telefonas Randolph 2898 

L'tani i n ko ir Pėtnyclos 
rais nuo 7 Iki 9 vai. 

8255 So. Haisted Street, 
Tel. Yards 6492 

ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiFiiiiiiiiiNiiiiNiiir 

TeVefonaa Pullman 90 ' 
DR. W. A. MAJOR 

ClftRL'RGAS 
Ofisas lt*7iw ntrrliigirt Ave . 

Adynos 8:30 iki 9 ISfyto — 1 
Hci 2 po sietu — i:^» ilft 8:39 
Vakare. Nedėliomis nuo 10 

1 _ _ Ikf 11 iSryto. 
• • "i į i ISS • m w ^ < . ^ . l i L -t |p*> 

• M M 

DR. LEO AW0TM 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1099 S * Hfc&teff St", CWcag©. 

4alba Metuviškoi, latviškai 
, ir rusiškai. 

Valandos: 10—12 rytą; •—• 
vakare. Tėi. Canal 4S67 f 

I I I I Į 

mmrn. 

Jk. M. Stupnkki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, LL1JNOIS 
Valandos:—8 iki l t i i ryto; 
B po pietų iki 8 vak. Nedėiio-

Vetefeaas Yards 

-_TL: • •"* 

Tel. Drover 7042 

Ot • C* £*• v€Z£tt$ 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

) 4712 SO. ASHLAND AVENLE 
arti 47-tos Gatvės. 

: i.s 

• — » i < f « i * « i * m m m i 

ERNEST WEINER 
' D R Y O O O D 5 

1800 W. 47th kMiip. Wood Ste. 
Aico Uo.odu.uie dvigubas stempas 

Ketvergais ir Subatomls. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Visokie mate r ij olai, vaikams drabu
žiai, šlebės ir jakutės. 

AR ESI VARGINAMAS SU 
VLDFRIAIS? 

Jeigu taip, tai turj būtinai pamė
ginti pakeų *'Hexa Pilis" 26c ir 5ffc 
pakelis. 
' PriaiujsAM* jklanas1. ženkle)}/ o gau 

site dykai sampeli. Ant pardavimo 
pas . '"-*: 

HecHt's Cttt Rate Drug Sftore 
3459 So, Haisted St. 

Friskftpcijos, ir Kiti vaistai 
duodami pigiau nogru kitur. 

par-

M > M M 

LIBERTY B0NDS 
Jei jų(5 priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Excban»e kai-
lias, be komiso. 
Bondsus ' galima siųsti' regis- EDtfrARB P. Gi¥KHITY CO., 

truota krasa — 

it* 
C-o LithuuBiaa - l^ept 
• • a i M M a T ~ r —— — 

Bankcrs 
1©8 So. La Šalie St. 
Atdara Nedėllom t(>—12 dlaa*. 

.mmmm»»fmmm HfMMMH 
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JOfifiPH a W0L0M | 
Motam AdvokiAae | 

29 SO. LA SALLB STREET E 
2 Gyvenimo Tel. Humbdldt 97 5 
S Vakarais 2911 W. 22nd Street S 

Tel. Itockweli 6989. 
CBSCAHO, ILL. 

iTlIlIlIHtHIIMIIIIIlMIIillIlIHIiHlllUtHMIflH 

Pluksnos 
5 5 c 

— 
PLUNKSNOS. 

* • • • « ! • » A ^ -

==Srl 

= E S £ = 
* • • • < « • » »—!»«• » » » » i » • » » # H i t i a » g 
ITelefdnas Boulevar* 7179 

DR. P. ŽILVITIS 

IR 

8815 
CHTCAGO, VUbk 

GaKe 

- » • 

- s * ii 

Resid. 838 S. Ashland Blv. 
1 Telefonas Haymarket 2544 

Unt Ai AM IfUI 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teianutoee 
Ofisas Pidmieatyfž, 

W W. DVASMEIlOTOlf PTHsBfiT 
Kambaris 601 

Te. Central 6679 
Ofisas aat Bridgeperto: 

BIOS SO. MORGAN STREET 
Tel. Yards 786 

Gyvenimas, 811 W. SSs i 86. 
Tel. Yardv 6681 

= 

I 
^fc« 

Rusas gydytojas ' ir 
Specijalisas Moterišku;, Vyri«ki>, 

Vaiki| ir visų efctfofliSkų ligų 
Ofisas: 3S54 So. Halslcfl St., CbicafO' 

Telefonas Drover 9698 Ą 
VAIANDOS: 10—11 ryto *—* pV 

pietų, 7—8 vak. NedėsĮasssl >6V~U d. i . 

F. P. BRACHULIS, 
Lietuvis Adovakalas 

Attorney at Law 
1©5 W. Hossrae, Oor. Gbsrsr St, 
Room 1107, TeL Central ^ilO 

I CHICAGO, iLLnroni 
Gyv.: Bl l l So. Haisted Stree* 

Telefonas Yards S1M 
• • • • • • • • • ! • • • — 

f 
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D R A U G A S Ą»tra4Lmi«, Gruod. 10, k 1918 
* r 

| CHICAGOJE. 
Antradienis, Gruodis 10 d. Ema Uja. Karpo foras. 
Trečiadienis, Gruod. "11 d."Damazas. Daniolius. 

MILŽINIŠKAS ITALŲ 
PARODAVIMAS. 

\1 

• 

J 

i 

i 

Aią sckmadionį Chieagos 
italai iškilmingai paminėjo 
karės )t\tmėjinnii. Tuo tikslą 
buvo surengta gatvėmis pą-

•Jįodavimas, gi vakare susirin
kimas su prakalbomis. 

Ttahį parudavimas buvo 
tikrai milžiniškas. Visi pri
pažįsta, kad parodavime daly
vavo apie 50 tūkstančiu Ita
lijos sunn ir dukterių. Daly
vavo kuone visos italų orga
nizacijos. Visur tik mirgėjo 
italu vėliavos. Turėjo kelis pa
puoštus iš italu tautos nuoti-
kių vežimus. 

ŽMONIŲ SVEIKATA PA-
VOJUJE. 

& CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ, 

Iš TOWN OP LAKE. 

Dirstelkite, kaip pabrango 
maistas. 

Morrison viešbutyj turi sa
vo susirinkimus Amerikos Vi
suomenės Sveikumo Sąjunga 
(American Public HeaJth *As 
sociation). Užvakar ivvko i-
/.auginis susirinkimas. Kalbė
jo Dr. M. J. Rosenau iš Har-
vard universiteto. Jis vra Tau 
tinės Pieno Produkcijos Ko
misijos (National Commission 
on Mįlk Production) .pirmi 
ninkas. Kalbėdamas pastatė 
klausytojams skaitlines, kaip 

Susirinkime kalbėjo dauge- ; daug pabrango maistas karės 
lis Chicagos žymesniųjų žmo-įmetu. 

L. Vyčių 13 kp. susirinkimas. 
Gruodžio 11 d., 7:3p vai. 

vakare, Davis Sąuare salėje, 
L. Vyčių 13 kp. laikys prieš-
metinį susirinkimų. Labai 
pageidautina, kad visi nariai 
į susirinkimų ateitų, nes bus 
daug svarbių dalykų gvil-
demana. Reikia taipgi nauja 
1919 metams rinkti valdvba. 
Nepamirškite nariai atsilan
kyti susirinkiraan. % 

Z. M. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

nių, kaip tai teisėjų, advoka 
tų ir kiti}. 

SUIMTA TRYS VAGILIAI 

Štai kai-kurios indomios 
Dr. Rosenau skaitlinės. 

Kiaušinių tuzinas 1914 me
tais kainavo 23e.; gi 1918 me
tais jau 85 centai; vadinasi, 
kiaušinių kaina karės metu pa 

I didėjo 269 nuošimčiais. 
Kornų bušelis 1914 m. kai-

jnavo 72c; 1918 m. jau $1.72; 
kaina padidėjo 189 nuošim-
v * * 

ciais. 

Pfljįicmonas (Jreen susistab
dė intariamuosius automobi
liu važiuojančius tris jaunus 
vaikinus ir su revolveriu pri
vertė juos važiuoti policijos 
jmovaflon. 

Vienas iš vaikinų mėgino €nkrūXlH ] (K) s v a r i l 1 M 4 m< 
ginties. Išsitraukė revolveri b u v Q m o k a j n a ^ ^ . g ^ 
JT mėgino šauti i poliemonų. j d | c $ 9 : > - ; ^ ^ 1 8 l ^ ^ 
Teciau revolveris neveikė kaip J a n t i e n o s s v a r u i p i r m k a . 
r e , k , a * jrės mokėta 18c; šiandie 48c; 

Policijos nuovadoje pasiro-: padidėjo 166 nuoš. 
dė, ka<l tai automobiliniai va- Sūrio svarui 1914 m. buvo 
gys, kurių sąžinė jau senai mokama 14c; šiandie 4(>c; 
purena . j kaina pakilo 228 nuoš. 

Sviesto svarui 1914 m. buvo 
mokama 27c; šiandie 77 c ; 
pakilo 2̂ <» nuoš. 

Pieno kvortai, pirm karės 
buvo 9c , dabargi 17c; paki
lo 88 nuoš. ; 

Anot Dr. Rosenau, šitos 
skaitlinės yra tikros, jos pa
imtos Xe\v Yorke. Cbicagoj 
tos maisto kainos sutinka, iš
ėmus viena pieną. Nes New 
Yorke pieno kvortai šiandie 
mokama 17c, gi Ohicagoje 
kol-kas 14c 

J)r. Rosenau pieno brangu 

UŽTROŠKO GAZU. 

Mm Catherine / Tavlor 40 
m. amž., atrasta užtroškusi 
gazu savo kambaryj namuose 
po num. 958 No. Clark gat. 

Namų savininkė, Mrs. A. 
Sackett, atrado jų negyva ir 
pranešė policijai. Policija spė
ja, kad moteriškė atsigulė pa
likusi degantį gazk, kurį pas
kui vėjas užgesino. 

NEGALI GAUTI PINIGŲ. 

S. L. R. K. A. 85 kuopos ' 
veikimas. 

Gruodžio 8 d. šv. Krv-
žiaus parap svetainėje, S. L. 
K. K. A. 85 kp. turėjo prieš-
metinį susirinkime. Susirin
kimas buvo neskaitlingas, bet 
viskas svarstyta pasekmin
gai. Aptarus- kuopos reika
lus, skaityta iš Tautos Fondo 
laiškas raginantis kuopų kiek-
prisidėti su aukomis iškovoji
mui Lietuvai laisvės. *Tuo-
jaus atsirado kuopoje gerašir
džių, kurie sumetė 30 dolierįų 
Lietuvos reikalams. Aukojo 
šie: 

Po 10 dol.: A. Radavičia, J . 
Žvirblis. 

Po 5 dol.: St. Marcinkevi
čius, (i. Čebatarunas. 

Pinigai įteikta Tautos Fon
do sekretoriui, V. Stancikui. 

Po visų aptarimų rinkta a-
teinantiems metams nauja 
valdyba, kurion pateko šie as
menys: K. Varanaviėienė —-
pirm., <i. Čebatarunas — vice 
pirm., J . Klimas — prot. rast., 
M. Saučiuvėnas — fin. rast., 
St. Marcinkevičius — iždinin-
I šsakau \ i l S . 

Pasekmingo darbavimosi 
šiai nenuilstančiai valdybai. 

PRANEŠIMAS. 

Draugystės Meilėn Lietuviu Am. 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
Subatoj, Gruodžio (Dec) 14 d, 
1918 m. paprastoj, G. M. Cher-

metų M n d m C pateisina kitų valgomų j naucko svetainėje, 7:30 vai. va
liais. 

Pirm vienerių 
Ida Francisco Woodlawn b a n ] P r o d u k t " pabrangimu ir gal 
kon padėjo $125. Kasierius • vijų užlaikymo pasunkėjimu. 
užuot bankinės knygelės jai da J i s tvirtina, kad šiandie kuo-
vė paprastą kvitų. Dabar M r s J D e dukart tiek pabrangęs ^ie-
Francisco ta kvitų pametė į r » a s , šilo pagaminimas, darbas 
negali gauti pinigų iš bankos. l r kitokios išlaidos. 

Bankoje tuo tarpu apia jos' \ l r ^asgi pasirodo JŠ to mais-
padėlį nėra jokio rekordo. (Jai t o pabrangimo? Pasekmėje y-
koks pašalinis žmogus banko j r a ***> ka<1 žymiai padidėjo 
jai išdavė kvitų. v a i k \ l mirtingumas ir pačių 

darbininkų nesveikata, susilp-
PAŠAUTAS IR PASIŲSTAS nėjimas. 
KALĖJIMO LIGONINĖN. Darbininkų algos nekyla 

— proporcijonaiiai su maistu. Y-
Ties Western ave. ir 49 gat.' ra daugelis tokių darbavie-

suareštuotas 18 m. pašautas i ėių, kur darbininkams ,dar v 
vaikinas. Pasisakė esąs Leo i šiandie mokamos 1914 metų 
Borski, 4951 So. Honore gat. i algos. Tuo tarpu maistas ir 
Sakėsi jį užpuolę plėšikai, pa-: visas pragyvenimas pakilęs li-
ėmę jo laikrodėlį ir pašovę, j gi debesių. 

Bus rinkimai administracijos 
ateinantiems metams. 

Fin. Ras. Izidorius Wedleckut. 

NUŠOVĖ SAVO BRbLfTTffiV. 

Klausiamas nepasako, kaip tie 
plėšikai atrodė. 

Policija mano, kad ar tik 
nebus koks geras paukštis. 
CJal jis kur kitur pašautas už 
savo ilgus nagus. Tad ir nu
gabentas j Bridewell ligoninę. 

DŽIANITORIAI KALBA 
APIE STREIKĄ. 

Ani>t pranešimo, didžiulių 
samdomųjų namų džianitoriai 
sustreikuosiu ateinančio sau
sio 1 d., jei Cbicago Rėnting 
Agency Association neišpil-
dys jų reikalavimų šių savai
tę. 

Vu- . . . . - u i - tuščias darbas ir pastangos. Dzianitoriai reikalauja ne y r ° 

\ 

tik didesnių algų, bet jie ne 
nori gyventi beismentuose ii 
nori dirbti tik 8 valandas die 
noje. 

Suvažiavę visuomenės svei
kumo veikėjai tečiau mažai 
domos atkreipia. į tą faktą, 
kad darbininkai vos gali pra
misti, kad jų šeimynos bad-
miriauja, kad nuo to ir vaikų 
mirtingumas didėja. Užuot 
rupinties darbininkų būvio 
pagerinimu, nuo ko svarbiau
sia priguli žmonių sveikumas, 
tie ponai daro rezoliucijas, 
kad labjaus darbininkus ap
šviesti. Girdi, apšvietimas pa
taisysiąs tuos apverk titrus san 
tikius. 

Atrodo, kad apšvietimu no
rima pasotinti išalkusius. Tai 

Peter Micbalek, 13 metų, 
žaidė su broliuku John, U m. 
(1431 Emma gat.). Vyresnysis 
turėjo tėvo revolverį ir nušo
vė jaunesnįjį. 

Nekalta vaikų j^aismė pasi
baigė tragedija.. Tėvai turėtų 
žinoti, kur reikia laikyti re
volverius. 

Reikalingi anglių mainieriai 
Kcntueky valstijoj. Gera užmo
kestis. Po 3 mėnesių išdirbimui 
kelionė apmokama. At sišaukite 
tuojaus. , 

30 S. Canil St., 2-ros lubos 

Paieikau brolio Antano Stankaus 
Jis gyveno Kensingtono 5 metai at
gal. Paeina iš Kauno irub., Raseinių 
pav., Kvedainės parapijos. Turiu 
labai svarbų reikalą pas j j . Prigel-
bėkite man jf surasti. 

J ieva Brazaitienė, 
4600 So. Wells St., Chlcaso, m . 

icbael Handzel, 1337 Au
gusta gat., Chicagoje, nužudė 
^avo žmonų, du vaiku ir pats 
pasidarė galų. 

ANT PARDAVIMO 
Naujas 6 kambarių namelis arti 

Archer Ave. Summit, III., dar nepa
baigtas. $1,300.00 ant lengvų ilmo-
kesščių. Gera vieta laikyti vištas, 
kiaules karve ir turėti daržą. Mc-
Donnel l . 2630 W. 38 Str. 

S tocks i r B o n d s . P e r k a m i ir Parduo
d a m i v e i k l i u darbas . A n d r e w s & Co., 
108 So. La Salle St., aidėta 1900 ai 
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DEIMANTAI, LAIKRODŽIAI, 
LAIKRODĖLIAI GRAZNOS \ 

Darbas atliekamas gerai ir už prieinamą kainą. 
Užlaikau Stovylas, Paveikslus, Maldaknyges, ir kitus 
reikalingus dalykus. Cionais gausite geresnį tavorą 

n ^ a ^ a ^ už pigesnę kainą negu kur kitur. 

Telefonas Yards 2705 

J. WENCKUS 
907 W. 33rd St., kamp. Auburn a. 

KaledųPovan 
KRAUTUVE 

KusfJtrittife pripMyta 

Naujausios Mados 
TAVORU 

Deimantų, 
Aukso'Žiedą, 

Gryno Aukso ir 
Paauksuotų 

Laikrodėlių, 
Lenciūgėlių, 

Kolionikų, Špilkų, 
Laketų, La Valtiere ir 
visokių Sidabrinių 
dalykų. 

Mūsų krautuvėj pirksite teisingai 
gvarantuotą tavorą pigiau kai kitur 

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

DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Mtiuierifti, mechanikai, audėjai, fabrikoi ir tt»M Tisoki* 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, jra amžini draugai 

PAIN-EXPELLER 
Jau irrrfti penkioe-detimtyi metu 
kaip eita pluki gyduole yra Ta*-
tuojama tu geriauriome pasek
mėms, išgydymui r u m a t i z m o , 
skausmu krūtinėj*, sonose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die
gimą, šalčio ir kosulio. 

Neapsigauk pirkdamas pigiu raistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Paln-Expeller, persitikrink ar yra EKAEA, vaisbaženklis amt baksiuko. 35 centai ir 05 centai ui 

bonkute. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos. 
P. AD. RICHTER A CO., 74-80 VVashlngton St., Ncw York, N. Y. / 

i 

United States Food Administration License No. 96001 

BANK 

GERAS BIZNIS. 
K o n t r a k t a s p u m p u o t i smi lč ius , n u o 

$40 iki $50 uždarbio į- d iena. R e i k i a 
$1,500, k a d dap irkus ma š in a s . I n -
v e s t m e n t a s yra g v a r a n t u o t a s per I l o -
yal i t ies . B o n u s ir p e l n a s m o k a m a 
k a s m ė n u o . 

A. I* T. 
615-139 N. Clark St. 

Chicago, HL 

MES PERKAM 

LIBERTY BONDS 
TJ2 CASH. 

4517 SO. ASHLAND AVE. 

Blend 
pardavėjai ir daug 
krautuvių parduoda tą 
padia kava po Sftc 

COFFEE 
-?-

O E R I A U S I S 
S V I E S T A S 

68c 
COCOA 

Geriausia Bankes 
sulyginę su 
bcnt ,kok ia , 
H svaro 

D A D t T 
SVIESTAS 

50c 
Geriausias Storage Sviestas, svaras už 

1510 W.Madison st. WEST SIDE 
1044 W.Chlcaco av. 
137S MJlwaukee » • . 
2064 Milwaukee av. 
1045 Milwaukec av. 
2612 W. North av. 

laaf Blue Island av 
1217 & Halsted st. 
1832 S. Įf«.lstWI s t . , 
1818 W . 12 th st . 
3102 W . 2 2 n d st . 
2 8 2 0 W . M a d i s o n s t . 

N O R T H S I D E 
I 4 0 0 W.D1 v i s ion st . 

S O U T H STOE 720 \ T . X o r t h » • . 
S082Wenthwortli ai 2840 Lincoln av. 
3427 S. Halsted st. 8413 N. Clark st. 
4720 S. Ashland av. 1 3244 Indiana av. 

I 
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