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Estai Pakyla Prieš 
Baltgudžius 

Latvija mobilizuoja naują 
kariuomenę 

I T A L I J O S P R E M J E R U I IŠ
REIKŠTA P A S I T I K Ė J I M A S . 

Tittoni pramato šaliai 
pragaišti. 

RYGOS A P S K R I T Y J P A S 
K E L B T A MOBILIZA

CIJA. 

Negi latviai gelbės rusams pa
imti Petrogradą. 

R y g a , ruoš . 30. — Latv i jos 
vyriausybės visam Rygos ap
skrity.) paskelbi mobilizaciją, 
šaukiami kareiviauti visi w -
rai 19—27 metu amžiaus. Tuo 
tikslu visur plačiai paskleista 
vyriausybės proklamacija. 

Pasakojama, jog 1a mobili
zacija atkreipta prieš vokie
čiu kariuomene, kuri atsisako 
apleisti Kuršą, nežiūrint nuo
latiniu talkininku reikalavimu. 

** «. K 

Tečiau žinovai tvir t ina ki
taip. Sako. nauja latvių armi
ja taisoma rusu gen. Yudeničo 
pagolbai paimti Petrogradą. 

č ia atkeliavo Yudenič. 

Tomis dienomis čia buvo at
keliavęs Šiaur-vakarinės rusu 
armijos gen. Yudenič. J i s at
keliavo iš Re veli o ir atlaike 
kelias konferencijas. 

Pirmiausia jis konl'eravo su 
rusų-vokiečiu, korpuso vadu 
pulk. Bermond. Nutar ta rusų-
vokiečiu korpuse pasiųsti ant 
Dvinsko prieš bolševikus. 

Paskui gen, Yudenič konfe-
ravo su Latvijos premjeru Y\-
Iman ir su latvių armijos va
du generolu Simonson. 

Plačiai dabar kalbama, jog 
mm. Yudenič sumanęs pirm 
žiemos paimti Pet rogradą .Ja m 
pagelbon eisią ir latviai. Tuo 
tikslu ir paskelbta latvių mo-
bilizacija. 

PAKILO N E S U T I K I M A I ES
TŲ SU BALTGUDŽIAIS. 

Es ta i labai nepasit iki 
pastaraisiais. 

Revelis, rūgs, :>().—Estų vy
riausybė nea t mainomai parei-
kalavo, kad baltgudžių (balt
insiu) valdžia kuoveikiaus ap
leistų miestą Revelj, Estonijos 
sostinę, kur ilgas laikas ta
rėjo prieglauda ir pastoge. 
Baltgudžių valdžiai liepta 
kraustyt ies i Ivangoroda, ki-
tam upės Narvos šone. 

Bijosi baltgudžių. 

K-tonija taip nusprendė to
dėl, nes bijosi, kad b a l a n 
džiai neišgyventų šioj šalyj 
kaip namie. Estai nuomoniau-
ja, kad jei baltgudžiai čia il
giau paviešės, tuomet jie kar
tais gali prisikabinti ir prie 
pačios Kstonijos. (lali kartais 
jie pasakyti , jog Estonija pri
klauso jiems. 

Tuo tarpu estams baisu ir 
pagalvoti apie tokius apsireiš
kimus. Estai kraujais iškovojo 
savo šaliai nepriklausomybę 
ir prie tos šalies turėtų prisi
kabinti kas svetimas. Taip ne
imli but. 

Esta i pavaro ir rusus. 

!»•> Baltgudžių čia savo ka
rės stovyklas turi ir šiaurva
karinės rusų armijos valdžia. 

Estai ir šitą mano veikiai 
prašalinti iš savo šalies. Nes 
kol Estonijoj veiks rusai, taip 
ilgaj toksai Kolčakas visuomet 
galės savinties Estonija. 

PREZ. W I L S 0 N A S NIEKO 
NEPRI IMA Į BALTUO

SIUS RŪMUS. 

Kol-kas nebus pakviestas ir 
belgu karal ius. 

Rymas, rūgs. 30. — Italijos 
premjeras Nitti kalbėjo parla
mente Fiume klausime. Parei
kalavo parlamento ta r t i savo 
žodi. Nitt i tvirtino, kad Itali
ja varu negali savinties to mie
sto. 

Par lamentas balsavo. 208 
balsais prieš 140 išreikšta pa
sitikėjimas vyriausybe. Vadi-
naši parlamentas pilnai sutin
ka su visais dabart inės val
džios patvarkymis . 

Negalima kiršinti talkininku. 

zsienių reikalų mimsteris 
Tittoni kalbėdamas parlamen
te pažymėjo, joge Italijai jokitfto 
būdu negalima priešinties tai
kos konferencijai. 

Nes nuo tokio pasipriešini
mo turėtų nukentėti šalis. I ta
lija galėtų sulaukti t ikros pra
gaišties, nes netektų visų ka
rėje laimėtų vaisių ir paliautų 
skaityties didele viešpatija. 

Tittoni a t randa, kad Fiume 
r*'i kala i s daugiausia prasižen
gęs italams prezidentas VYilso-
nas. 

J i s sako, kad Anglija su 
Prancūzija jau buvo palinku
sios nusileisti italams. Bet to 
nepadaręs prezidentas Wilso-
nas. 

Laikraščiai atakuoja Wilsoną. 

Kuone visi Italijos lai k ras 
čiai atnaujino .savo atakas Juoduku buvo intariamu už-
prieš prezidentą Svilsoną už jo |puolusiu vieną, kokią tai baltą 

moterį. 
Juoduku buvo vežamu auto

mobiliu Į valstijos kalėjimu 
VYetumpka, nes bijotasi už
puolimo. Tečiaus pakeliuj su
stabdyta automobilius ir juo
du atimta nuo šerifo. 

Washington, rūgs. 30.—Pre
zidento AVilsono sekretorius 
Tumulty paskelbė, jog prezi
dentas neapribuotą laiką Bal
tuose Rūmuose bus užsidaręs 
ir neužsiimsiąs jokiais reika
lais, nei nepriimdinėsiąs sve
čiu. Personaiis gydytojas įsakė 
prezidentui ramiai ilsėties. 

] Suv. \ aisti jas atkeliauja 
belgų karalius. J o priėmimas 
Baltuose Rūmuose atidėtas to
lesniam laikui. 

Taippat atidėtas pasimaty
mas prezidento su belgų kar
dinolu Mercier ir su atvažia
vusiu čia nauju Anglijos am
basadorių Grey. 

Prezidento sušaukiama dar
bo ir kapitalo konferencija 
prasidės spalių 6 d., nežiūrint 
to, ar prezidentas galės ją as
meniškai at idaryt i , ar ne. 

NUŽUDYTA DU NIGERIU. 

Pik tadar ia i buvo apsitaisę su 
kaukėmis. 

PRANEŠAMA, JOG BOLŠE 
VIKAI P R I L I P Ė L I E P -
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TO GALĄ. 

Jie nori valdžią, pavesti socija-
listams menševikams. 

OMAHA NUSIRAMINO AT 
VYKUS KARIUOMENEI. 

Miesto majoras gal 
pasveiksiąs. 

Washington, spalių 1. — 
Čia apturėta oficijalių žinių, 
jog rusų bolševikų valdžia 
Maskvoje pasirengusi taikos 
tarybosna su talkininkais. 
Bolševikai savo sąlygose sta
to svarbiausią daiktą, kad 
ju vyriausiems vadams butu 
apdraustas iškeliavimas iš Ru
sijos. 

Bolševikų plenavimai. 

Anot pranešimo, bolševikai 
yra jau suplenavę panaikinti 
rusuos** visokį terorą, panai
kinti galabinimus žmonių ir 
valdžią pavesti socijalistams 
menševikams. 

l ' i tai jie tikisi nuo talki
ninkų gauti apdrausta, kelionę 
dvylikai svarbiausių savo va- traliuoja kareiviai. Uždrausta 
du, kai]) ta i : Leninui, Trockini, I visokie būriais susirinkimai 

Omaha Nurimo Susilaukęs 
Kariuomenes 

Waukegane Reikalaujama 
Kariuomene 

SUMIŠIMAI WAUKEGANE. 

šerifo pagelbininkai buvo pri
versti pasislėpti. 

Omaha, rūgs. 30. — Po rasi
niu riaušių ir terorizmo vietos 

Waukegan, 111., rūgs. 30. — 
Vakar vakare čiai ir vėl įvyko 
sumišimai šalimais dribtuvės 
American Steel & Wire Co., 

vių su durtuvais. Vakar vaka
re buvo laukiama atsikartoji
mas riaušių. Bet gaujoms ne
buvo progos. 

Kuone visomis gatvėmis pa-

Zinovjovui ir kitiems. Tie va
dai pasiryžę iškeliauti i pieti
ne Amerika. 

Bet tai t ik pienai. 

Pasak žinių, bolševikai jau 
turi padarę tokius pienus, bet 
jų dar nepasiūlę talkininkams. 

Tik jų agentai neutralėse 
Montgomery. Ala., rūgs. 30. 

— UI penkių mylių nuo čia 
apje dvidcšimjs penki su kau- šalyse tuos .pienus kaišioja 
kėmis vyrai pagrobė vežamu j talkininkų viešpatijų diploma-

išdvkėliu gaujos nurimo, nes 
.* v . c , . ,, . . kuomet policija ir šerifo pa-

pnesais pamate pulkus karei- „ . . / . .v •' z\ . . *; 
gelbmmkai is dirbtuves lydėjo 
namo kelias dešimtis streiklau
žių pasibaigus dienos darbui. 

Žinomą valandą šalimais 
dirbtuvės susirinko apie pora 
tūkstančiu streikininku, mote-
rų su vaikais ir pašalinių žmo
nių. Žmonių būriai išsidriekė 
vakariniu šonu Slicridan road, 
gi apie 300 policijoj: ir šerifo 
pagelbininkų—rytiniu šonu. 
Pastarąjin šonan turėjo eiti 
streiklaužiai. Kiek tolėliau jie 
turėjo sulipti i gatvekarį. 

Suareštuota streikininkas. 

du juoduku, Milės Phifer ir j tams. Matyt, jie nori išgirsti h Crook ir Omalia. 300 karei 
Robert Crosby, ir abudu nušo- talkininkų nuomonę, spaudos 

ve. 

EVANSTONE MIRĖ BUVCS, I T A L I J O S PARLAMENTAS 
S. V. ARMIJOS K A P E 

LIONAS. 

Buvo ar t imas draugas miru
sio pulk. Roosevelto. 

Evanstone, ar t i Cliieagos, 
mirė kunigas Kdvvard J . \ att-
man, buvęs S. Valstijų armi
jos kapelionas. Nabašninkas 
plačiai buvo žinomas Ameri
kos visuomenei. Nes buvo ar
t imas draugas mirusio pulk. 
Roosevelto. 

Velionis kun. Vat tmao ėjo 78 
metus. Turėjo majoro rangą. 
Armijos kapelionu buvo nus
ki r tas 1877 metais. Dalyvavo 
keliose kampanijose prieš in
di jonus. Paskui ispanų-ameri-
konų karėj . 

lOlo metais &ventasis Tėvas 
velionį buvo paaugštinęs pra
lotu. 

Mirusio pulk. Roosevelto 
vaikai, kaip tai kapitonas Roo-
sevelt ir kiti , labai apgailes
tauja savo tėvo artimiausią 
prietelių. J i e nesenai mirusi 
kapelioną buvo aplankę, kuo
met tas sirgo Kv. Pranciškaus 
ligoninėj, Evanstone. 

SAVINASI F I U M E . 

Tečiaus tas prigulės nuo 
kabineto. 

Paryžius, rūgs. 30.—Italijos 
parlamentui buvo paduota re
zoliucija a n o t u o t i miestą Fiu
me. Parlamentas didžiuma bal
sų priėmė rezoliuciją. 

Tą rezoliuciją tečiaus aptars 
dar kabinetas. Šitas yra prie
šingas anektavimui. Kabinetas 
pasirengęs rezignuoti, ka ip su
tikti su parlamento pažiūro
mis. 

Italijos vyriausybė nėra nu
stačiusi pastovios politikos 
Fiume klausime. Kita ip ir ne
galima. Nes nežinoma ko čia 
geriau klausyti ir katron pu 
<(-r\ pal inkt i : ar prie savo tau
tinio šauksmo, ar prie talki
ninku. 

• 

Kaip žinoma, talkininkai tai
kos konferencijoje galutinai 
yra nusprendę, kad miestas ir 
uostas Fiume tur i but nepri
klausomi nei jokiai šaliai. 

k i tuomet paskelbtą notą Fiu
me klausime. 

Laikraščiai a t randa, kad 
prez. Wilsona s pažeminęs ita
lus. Bet kas žino tos notos ta
rinį, tas pasakys, jog netiesa. 
Nes prezidentas italų nepaže
mina. 

Laikraščiams atakoje pirmi
ninkauja buvusio užsienių rei
kalų ministerio Sonnino orga
nas Giornale d ' I ta l ia . 

D'Annunzio rašąs dramas. 
Savo keliu lakūnas d 'An-

nunzio vis dar neapleidžia mie
sto Fiume. Sakosi, jis iš ten 
gyvas neišeisiąs. 

Bet kol-kas jo išėjimo niekas 
nereikalauja. Talkininkai kol-
kas nieko iš to nedaro. Laukia, 
kad gal jis pats , ar jam patai
kaujanti italų kariuomenė su
sipras ir apleis miestą. 

Bus vargo italams ir talki
ninkai ims veikti tik tuomet, 
kuomet prieš italus pakils ju-
goslaviai. 

Iš Fiume pranešama, kad la
kūnas d 'Annunzio gyvenąs 
kažkokiuo "pat r i jo t in iu įkvė
pimu. ' ' Rašąs dramas apie 
Fiume, apie paėmimą to mie
sto ir apie visus savo santi-
kius, surištus su tuo miestu. 

atsinešima i iu tuos sumany-
4 i, »l 4. *. 

mus. 
Diplomatai pagavę tų žinių 

tuojaus apie tai praneša savo 
vyriausybėms. 

gatvėse. 
Vakar vakare čia atkeliavo 

eentralinio armijos departa
mento komendantas, gen. 
YVood. Tai padarė jis liepia
mas paties karės departamen
to. 

Prasidėjo tardymai. 
Sakoma, vienas streikininkas 

Vakar daugiau kareiviu mie-• j m V o inėginę< uruxtbriauti per 
policijos eilę ir prieiti prie ly
dimų streiklaužių. Už tai poli
cija aną suareštavo. 

Po šito streikininkai sujudo 
atimti suareštuotąjį. Policijos 
grūmojimai suerzino minias. 
Pultasi prie.š šerifo pagelbinin-

;tan atkeliavo iš karės stovvk-

vių atvažiavo iš (Jrant stovvk-
los^ 

Vietos valstijinis prokuro
ras su policijos pagelba kuo
veikiaus paskelbė tardymus, j 
Policija suiminėja intariarausjkuš. Daugeliui nuplėšta žvaig-

SENATORIAI ATAKUOJA 
STREIKININKUS. 

KUNIGAIKŠTYTĖ PALIE
KA V I E T O J E . 

Luxemburg, rūgs. 30. —Ku
nigaikštijoj Luxemburg aną 
dieną pravesta gyventoji] ple
biscitas. 

Gyventojai didžiuma balsų 
sutiko' palikt i valdovę kuni
gaikštytę Charlotte. Gi šalį 
tampriau surišti su Prancū
zija. 

BOLŠEVIKAI REGISTRUO 
J A BUVUSIUS VAL

DININKUS. 

Copenhagen, rūgs. 30.—Ma
skvos bolševikų valdžia pa
skelbė visoj bolševikiškoj Ru
sijoj registraciją visų buvusių 
caro laikais valdininkų, ty. vi
sų tų, katr ie senovėje buvo už
ėmę kokias nors oficijales vie
tas. 

Be to, pravedama registraci
ja visų buvusių didelių žem
valdžių ir kapitalistų. 

Nuo registravimosi paliuo-
suoti oficierai, tarnaujantieji 
bolševikų armijoje. 

PABAIGS DIRBDINTI MIL 
ŽINIŠKĄ ORLAIVĮ. 

riaušininkus ir teroristus. Pa
skelbta, kad nei vienas prasi
žengėlis neišvengs užtarnautos 
bausmės. 

Teismo luistas stovi apdegęs 
ir išdalies apgriautas. Aplin
kui patruliuoja kareiviai. Yi-

Washington, spal. 1. Aną <lun nei vienas pašalinis žmo-
dieną senate buvo apkalbamas j gus neįleidžiamas, 
darbininkų streikas plieno in-Į Stebėtina tas, jog riaušių 
dust rijoje. >metu tik vienas baltas žmogus 

Senatorius Sherman irgi eina 
prieš darbininkus. 

Londonas, rūgs. 30.—Angli
jos vyriausybė nusprendė pa
baigti dirbdinti didžiausią pa
saulyj styrinį orlaivį R-80. 

Pabaigt i orlaiviui mažai ko 
truko, kuomet vyriausybė bu
vo sumaniusi didesnį taupumą 
ir buvo paleidusi darbininkus. 

Gi dabar nuspręsta atnau
jinti darbus prie to orlaivio. 

ESTONIJA GAUNA PINICŲ. 

Londonas, rūgs. 30.—Prane
šama, jog Estonija Švedijoje 
pasiskolinusi 100 milijonų do-
Vierių. 

Senatorius Sherman iš Illi
nois valstijos, republikonas, 
pasakojo, jog jis gavęs vaizde
lių, ant. kurių parodoma, kaip 
streikuojantieji svetimšaliai 
darbininkai užpuola ameriko
nus darbininkus, norinčius eiti 
darban plieno dirbtuvėse. 

Senatorius Tliomas iš Colo-
rado, demokratas, kalbėdamas 
pažymėjo, jog butų laikas a-
merikonams stoti petis prie 
peties prieš svetimšalius truk-
šmadarius. 

Senat. Poindexter iš Wasb-
ington valstijos, republikonas, 
paskaitė ištraukas iš knygos 
"S ind ika l i zmas" , kurios dali 
yra parašęs Foster, streikinin
ku komiteto sekretorius. 

K A R E I V I A I NUKARŠĘ 
KORPORALĄ. 

Tokyo, spal. 1. — Čia laik
raščiai pranešė, jog šalę" šito 
miesto vienose kazarmėse 40 
atsarginių kareivių pasitiesė 
korporalą ir jį skaudžiai nu
plakė. 

Tas , sakoma, padaryta todėl, 
kad korporalas kituomet labai 
žiauriai apsiėjęs su tais karei
viais. 

nužudyta, neskaitant nulin-
čiuoto juoduko. Bet sužeistų 
žmonių priskaitoma ligi 60. 

Majoras gal pasveiksiąs. 
Gydytojai turi vilties, kad 

miesto majoras Smitli, rasi, pa
sveiksiąs. Tečiau jis pavojin
gai serga. 

Majoras turi baisiai sumuštą 
vieną antakį, nusuktą nosį ir 
žaizdų ant kaklo. Padūkusios 
gaujos jam ant kaklo buvo už
nėrusios- virvę ir iškėlusios jį 
oran. Bet tuo momentu atvyko 
policija, išblaškė piktadarius 
ir nukir to virvę, su kurią ja bu
vo pakabintas majoras. 

Majoras be žado nuvežtas li
goninėn ir tenai vos atgaivin
tas. 

Gauja padūkusių žmonių nu
tvėrė majorą, kuomet tas be 
jokios sargybos pasisuko šali
mais riaušininkų. 

Kai-kurie žmonės jį pažino 
ir sušuko: Štai majoras. J i s 
kaltas už apginimą juoduko. 
Nulinčiuoti majorą. 

To šauksmo užteko pašėlu
siai miniai. 

Pagaliaus policija su šerifo 
pagelbininkai s neatlaikė susi
rėmime ir tuojaus paskui 
streiklaužius nudūmė. 

Streikininkai po to kas sau 
išsiskirstė. 

Kam reikalinga kariuomenė. 
Vėlai vakare miesto majoras 

su taryba pašaukė konferenci-
jon šerifą. Tartasi apie ka
riuomenės pareikalavjma. Bet 
nelengva kariuomenę «auti. 
Nes streikininkai nesiduoda sa
ve provokuoti. 

Paskui susirinkimą turėjo 
biznieriai. Dagelis s i t i \ r a pa
šauktų į specijalius šerifo pa
galbininkus. I r j i° nusprendė 
reikalauti kariuomenės. 

Bet kokiais tikslais kariuo
menė reikalinga? Negi tik gin
ti ir apsaugoti streiklaužius. 
Butų gerai, kad miesto taryba 
uždraustų kompanijai turėti 
darbe streiklaužius, o tuomet 
nebūtų nei pagalvojimo apie 
reikalingumą kariuomenės. 

Nebūtu streiklaužiu, streikas 
ramiai eitų ir nereiktų turėti 
jokių nesmagumu. 

KOLIONIZAVIMO BANKĄ. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Londonas, rūgs. 30. — Suo
mijos vyriausybė nusprendė 
pravesti visoj šalyj žemės ir 
nuosavybių reformas. 

Tam tikslui įkurta kolioni-
zavimo banką su $400,000,000 
kapitalu. 

- Londonas, rūgs. 30.—Pet
rogrado bolševikų sovietas pa
skelbė visiems analfabetams 
pramokti skaityti ir rašyti . 
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Šv. Povilo Pėdomis. 
Darbo daug. Darbininku ma

ža. Štai -tikras vaizdas, paro
dantis mūsų visuomenės padėti 
Ypač laike karės, užėjus mums 
darbymetei, nebežinojome nei 
ko griebt i e s, nei ką palikti. Ne
nuostabu, kad tokiame padėji
me daugelis mūsų reikalingiau-1 
sių darbu buvo apleista. Taip 
atsitiko ir su Kataliku Spau
dos Draugija. 

Bet didžios idėjos nemiršta. 
Negali žūti nei naudingos or
ganizacijoj, jeigu tik jų reikia, 
jeigu žmonės jų naudą supran
ta. Negalėjo žūti nei mušu 
Spaudos Draugija, kurios rei
kalas visiems ir be aiškinimu 
yra aiškus. Visuomenės mintis 
nenurimo, reikalavimai nesilio
vė ir Štai, laikui atėjus, pato
gesnėms aplinkybėms susidė
jus , nauju brangių darbininkų 
pribuvus—Kataliku Spaudos 
Draugija atgija ir užima art i 
plačius d i n o m i s , tikimės, daug 
pasekmingiau, negu kad savo 
gyvavimo pradžioje. 

Šių metų seime \Yoivester'-
yje buvo sudaryti naujo veiki
mo pienai, išrinkta nauja val
dyba, kuri ir rūpinsis tuos pie
nus vykinti, (ii i vykusiame Chi-
cagoje rugsėjo pradžioje nau
jos valdybos posėdyje buvo nu
s ta tyta art imiausių dailių eilė 
ir buvo ta ip susitvarkyta, kad 
tuos darbus tuojau ir pradėti . 
Dabar tik laukiame visuomenės 
nuoširdžios paramos, o gerų 
knygų badas galima bus greitu 
laiku prašalinti . 

Kas y ra įmokėjęs Spaudos 
Draugijai , arba kas įmokės da r 
šiais metais, arba ateinančiais 
metais—$1.00, tas gaus knygų 
už $2.00. 

Taip-pat knygų už $2.00 gaus 
kasmet iki pat savo mirčiai visi 
amžinieji draugijos nariai , ku
rie yra įmokėję, arba dar įmo
kės $25.00. 

Gaus taippat knygų kasmet 
už $2.00 ir nariai šėrininkai 
(jšėras $50.00) ir garbės nariai 
($100.00), kaipo nuošimtį nuo 
savo indė tų didesnių pinigų. 

Pirmon eilėn nutarta leisti ir 
nariams duoti šios knygos: 

! 'Dvasios prityrimai," vei
kalas susidedantis iš suviršum 
200 puslapių, sudarytas iš 23 
tikrų atsitikimų, aprašytų dai
lioje ir lengvoje apysakų for
moje, paimtu iš garsaus veika
lo Tėvo Richard W. Alexander 

Misijonieriaus už raša i . " 
"Tikiu į Dievą Tėvą.," I-o j i 

dalis, parašė kun. prof. P r . Bu
čys. Aiškiai i r pr ieinamai iš
guldytas mūsų tikėjimo mok
slas. Bus tai t ikroji katalikų 
dogmatika. 

"Legendos apie Kristų," iš 
gyvenimo pavyzdžiai, parodan-
tieji, kaip tur i elgties vaikai su 
tėvais, i r tėvai su vaikais. 

"Mandagumas," labai nau
dingas veikalas, parašy tas a. a. 
kun. A. Staniukyno. 

Tie veikalai nužiūrėta leisti 
pirmon eilėn. Toliau tur ima 
omenyje leisti da r geresnių i r 
dar brangesnių veikalų. J a u 
vieno mūsų rašyto jaus gamina
mas svarbus—gal 3-jų tomų— 
veikalas " K u l t ū r o s i s to r i j a , " 
kurį Spaudos Draugija be abe
jo galės išleisti, jeigu tik susi
lauks didesnio skaičiaus narių. 
O šių metų seime buvo priim
tas pageidavimas, kad Spaudos 
Draugija imtųsi išleisti mūsų 
neužmirštojo socijologo a. a. 
kun. Antano Kaupo visus rašy
tus. Paaiškėjo maždaug, kad 
kai Kat. Spaudos Draug. turės 
bent 3,000 narių—tada gal ir 
galės jau imties kun. A. Kaupo 
raštų leidimo. 

Tad visi į darbų. Žadinkime 
mušu broliuose ir seseryse no-
ra šviesties, skaityti. Nurodi-
nėkime, kai]) svarbu yra prigu
lėti prie Spaudos Draugijos, 
kur už $1.00 mokesnio gauni 
knygų net už $2.00. 

Svarbiausia-gi visur po ko
lonijas steigkime Kat. Spaudos 
Draugijos skaitlingas kuopas. 
Kur kuopa Įsisteigs, tai prie jų 
tik tie galės neprigulėti, kurie 
nebesijaučia katalikais, a rba 
kurie myli tamsybę, o nemėg-
Bta šviesos. Nariai po atsiunti
mo savo mokesnio—tuojau 
pradės gauti knygas. Ne ant 
sykio visas gaus, bet—dalimis. 
Valdyba palieka sau teisę pa
mainyti kitomis geromis kny
gomis, jeigu kartais pr i t ruktų 
pažadėtų knygų. 

Reikalaukite konstitucijų ir 
visokiu nurodymu iš Centro 
raštininko, (kun. Y. Kulikaus
kas. 2327 *V. 23rd pi., ( hicago, 
UI). 

Ekzekutyvio Komiteto Pranešimas. 
(Pabaiga.) 

Baltijos Tautų Komisija. 

Paskelbti^ " a r m i s t i c e " , pra
džioje į Taikos Konferenciją 
Paryžiuje buvo kviesti atsto
vai maž-daug visų karėj prieš 
vokiečius dalyvavusių Alijan-
tų pripažintų taufų. 

Greitai vienok tautų reika
lus ėmė svarstyti t ik atstovai 
penkių didžiųjų viešpati jų: An 
glų, Amerikos, Prancūzų, Ita
lų ir Japonų. (The Big Five) 
Vėliaus atpuolė Japonai , kaipo 
menkiatig užinteresuoti Euro
pos reikalų nustatyme, ir to
kiu būdu pasiliko tik atstovai 
Amerikos, Anglijos, Prancū
zijos ir Italijos (Tbe Big 
Four) po vadovyste Prezi-

kad lietuviams oficijaliai da
lyvauti Lenkų Komisijoje iš
eitų prejudicija, jog Lietuva 
yra dalimi Lenkijos ir reika
lavo, kad Lietuviams butų su
tver ta specijalė komisija. Apie 
ribas Lietuvos ir Lenkijos Lie
tuvių Delegacija, ka ip tokia, 
sutiko svarstyt i ir Lenkų Ko
misijoj. Kviesta kitą kar tą 
Delegacija pasiuntė ten savus 
įgaliotinius prof. Valdemarą ir 
pp. Klimą ir Siemašką. 

Tuoj po to General i s Taikos 
Sekretori jatas atsiuntė į Lie
tuvių Delegaciją p. Morissoną, 
amerikieti, užklausdamas, ar 
lietuviai sutiktų, kad jų rei
kalai butų svarstomi vienoje 
komisijoj su Pabal tmario tau
tomis? Delegacija sutiko. To-

W. Z. Foster. 

dento \Vilsono, Lloyd George, jkiu būdu buvo sudaryta Pa-
Clemenceau ir Orlando, kaipo baltmario Tautų Komisija, ku-
reprezentantų tų keturių vals- rįoje, kaip minėjome, yra 
tijų, su vienu abelnu organu i svarstomi reikalai Finų, Estų, 
"General iu Sekre tor i ja tu" (Se ; Latv ių ir Lietuvių. Pirmuoju 
kretar iat General de la Confe-1 £į()>s komiaijoa pįrmsėdžiu bu-
rence de la Pa ix ) . , v o p. Esme Howard, anglas. Ki 

Pr ie Taikos Konferencijos tų " B i g F i v e " tautų atstovai 
tapo įsteigtos kelios atsky- buvo: p. Morrison, nuo Ame-
riems reikalams tarybos, ka ip j rikiečių, p. Gamerer nuo Pran

cūzų ir Markizas d e la Toret-
to nuo Italų ir vienas Japo
nas. Dabar pirmsėdžiu yra 
Markizas de la Toretto. 

Lietuvių Delegacija šitai ko
misijai žodžiu ir raštais nekart 
išdėjo savus reikalavimus ir 
aspiracijas ir dabar nuolat, 
kilus kokiems klausimams ir 
komplikacijoms, Delegacija į 
tą komisiją nuolat kreipiasi. 

Patsai faktas sutvėrimo 
Baltijos Tautų Komisijos, ypač 
priskirimas ir pavedimas šitai 
komisijai Lietuviu reikalu, yra 
didelės svarbos. Juomi Taikos 
Konferencija mus faktiškai 
skirė nuo lenkų. Šioje dva
sioje mes lietuviai privalome 
ir toliams eiti, artindamiesi su 
Pabaltmario tautomis, latviais 
ir estais. 

a 

Plieno streikui stipriai Vi-
nant kaikurie laikraščiai smar
kiai kimba į plieno darbininkų 
generalį sekretorių Foster. J i e 
jam prikaišioja visokių daigtų, 
o labiausiai tą, kad jis kitados 
prijautęs aidoblistam s ( i . W. 
VY\), ir kad jis į Amerikos 
Darbo Federaciją įsisukęs su 
tikslu pavartoti tos organizaci
jos jiegas revoliucijos tiks
lams. 

Aiškus yra tų prikaišiojimų 
tikslas. Amerikos darbininkai 
brangina Amerikos konstituci
ją ir y ra pasiryžę ją ginti nuo 
asmenų bandančių kelti revo
liuciją Amerikoje, nes revoliu
cija yra griovimas konstituci
jos. Tą žinodami laikraščiai 
nori įkalbėti darbininkams, 
kad Foster ' i s yra Amerikos 
konstitucijos priešas. J e i pa
sisektų tą padaiy t i , tai darbi
ninkai liautųsi Fosterio klau
sę ir pralaimėtų plieno strei
ką. 

Tai-gį darbininkų uždavi
nys yra dabar nesiduoti pa
gauti į sumaningas kilpas. 
Dabar nelaikąs kelti klausimą 
apieFosterio asmenį. Dabar 
reikia žiūrėti, kad plieno strei
kas neatneštų darbininkams 
nuostolio. Dėlto darbininkai 
turi neduoti savo priešams pa
kelti klausimo apie savo vadų 
asmenis. 

Netik dabar, bet ir visada, 
darbininkai tur i prisilaikyti 
taisyklės: neduoti kelti asme
ninių užmėtinėjimų ant vadų 
streiko laiku. Dėlto ir mes 
griežtai ir stačiai atsisakome 
gvildenti kokius nors keno 

ve : " Kariškoji Taryba, 
1 * Augščiausioji Ekonominė 
T a r y b a " ir k. 

Svarstymui reikalų naujai 
susitvėrusių arba besitverian
čiu valstybių, liko sutvertos te-
ritorijalės komisijos, į kurias 
paprastai incina atstovai nuo 
penkių didžiųjų valstybių(The 
Big Five) . Pavyzdžiui y ra : 
Italų lrrendentų Komisija, 
Jugo-Slavų Komisija, Čeko-
Slovakų Komisija, Bulgarų Ko 
misija, (irekų Komisija, Lenkų 
Komisija ir Baltiškųjų Tautų 
Komisija. 

Baltiškoji ' Komisijoj yra 
svarstomi reikalai Finų, Estų, 
Latvių ir Lietuvių. Įsteigta ji 
vėliausiai, nes tik po pasira
šymo taikos su vokiečiais. Iki 
tol visos šitos keturios tautos, 
taipgi ir lietuviai, jei kuri tu
rėdavo kokius reikalus su Tai
kos Konferencija, siųsdavo sa
vo memorandumus, notas ir 
revindikacijas į Generalį Tai
kos Konferencijos Sekretorija
tu arba kariškais klausimais į 
Generalę Karo Tarybą: eko
nominiais klausimais į Augš-
čiausiąją Ekonominę Tarybą. 

I škar t Taikos Konferencija 
norėjo svarstyti lietuviu rei-
kalus lenkų subkomisijoj, 
balandžio 23 d. Prof. Valde
maras ir p . Yčas buvo kviesti 
generalio Sekretori jato į Len
kų Komisiją svarstyti statistiš
kus, etnografius ir ekonomi
nius Lietuvos reikalus. Buvo 
tai pirmasai oficijalis užkvie-
tinias, bet ne Lietuvių Delega
cijos, kaipo tokios, o tik išvar
dytų dviejų jos narių. Lietu
vių Delegacija atsisakė daly
vauti , motivuodama tuomi, 

Demarkacijos Linijos. 
Demarkacijos linija, kaip 

savo laiku telegramomis pra
nešėme, buvo nusta tyta nuo 
Augustavo miesto kanalu iki 
Nemuno, prie įtakos upės An
čios. Nuo čia ant Varėnos ir 
gelžkeliu Gardinas-Vilnius-
Dvinskas, taip kad lenkai už
ima gelžkelį ir penkis kilome-
tiis teritorijos į vakarus išilgai 
geležinkelio. Lenkų sferos juo
sta aplink Vilniaus miestą be
ne daeina iki Vievio. Oficija
liai šios demarkacijos linijos 
nustatymas Lietuvių Delegaci
jai Paryžiuje praneštas nebu
vo. .Jis buvęs praneštas Lietu
vos valdžiai Kaune. 

Lenkai parėję šią demarkaci
jos liniją ir jiega užėmė tūlus 
miestus, ypač Trakų paviete. 
Buvo susirėmimai lenkų su 
lietuviais ir buvo kraujo pra-

nors užmetimus prieš kokį 
nors darbininkų vadą. 

Je i kas tur i ką nors prieš 
kokį nors darbininkų vadą, 
ar jų organizacijų veikėją, te
gu pasako savo užmetimus 
rinkimų laiku, o ne dabar. 
Kas tvli tada, kada darbiniu-
kai renkasi sau vadus, o prie
kaištus daro vadams kovos 
laiku, tas darbininkų nemyli 
ir nenorį jiems gero. Klausyti 
tokių, tai y ra žudyti save. 

Dienraštis "Chicago Daily 
T r i b ū n e " beabejonės nėra Fos
terio garbintojas. Tečiaus ?r 
tas " T r i b ū n e " 29 rūgs., 1919 
spausdina teisėjo Alschuler 
raštą, kuriame pasakyta, kad 
visuose atsitikimuose, kuriuo
se Fosteris atstovavo darbinin
kų reikalus akivaizdoje p. Al
schuler'io, Apskričio Apelaci-
jos Buto teisėjo, Fosteris pasi
rodė esąs protingas, padoras, 

sušnekamas, takt ingas ir atvi
rus. 

Teisėjas Alschuler šitą liudi
jimų išdavė žinodamas, kokių 
yra užmėtinėjimų prieš Fos
ter'į. Nei kokis Suvienytų 
Valstijų teisėjas, nei vienam 
žmogui, bandančiam sukelti 
šioje šalyje revoliuciją nebūtų 
davęs tokio paliudijimo. Tai
gi teisėjo žodžių gali ir turi 
užtekti darbininkams šituo di
džiojo streiko laiku. 

Je i mes nuodugniau tyrinė
tume tuos užmetimus ir atsa
kymus jiems, tai tik duotume 
progos darbininkų priešams 
sėti pragaišt ingą nesątaikos 
sėklą. 

Fak tas yra, kad Gomper^, 
Fitzpatrick ir, Foster šitame 
streike eina išvien. Faktas 
taip-gi yra, kad jie yra darbi-

liejimas. Daug užmuštų ir su
žeistų. Kauno valdžiai ir Lietu 
vių Delegacijai Paryžiuje smar 
kiai užprotestavus pas Alijan-
tus, maršalas Foch pasiuntė 
lenkams įsakymą grįžti atgal 
už linijos. Delegacijai buvo a-
pie tai oficijaliai raš tu pra
nešta Taikos Konferencijos 
Sekretorijato liepos mėnesį. 

Į keletą dienų po to sužino
ta neoficijaliu būdu ir iš laik
raščių, kad lenkai nepasitrau
kia atgal, tik priešingai, de
markacijos linija visu Lietuvos 
parubežiu liekasi perkelta gi
lyn į Lietuvą ir tokiu būdu len
kų okupuotos Lietuvos dalys 
yra kaip ir sankcijonuojamos. 
Šį perkėlimą linijos ant vietos 
Lietuvoje nustačiusi Alijantų 
Militarė Komisija. Linijos per
kėlimo priežastis esanti ta, kad 
Militarė Komisija įsitikinusi, 
buk penkių kilometrų juosta 
prie geležinkelio Gardinas-
Vilnius, Dvinskas esanti lenkų 
militarėms operacijoms prieš 
bolševikus persiaura. Oficija-
lio pranešimo apie šį naują de
markacijos linijos nustatymą 
Lietuvių Paryžiaus Delegacija 
nėra gavusi. Kur ji dabar eina 
l^i-akų, Vilniaus ir Švenčionių 
pavietuose, iki šiol nesužinota. 
Iš patikėtinų šaltinių tik suži
nojome, kad demarkacijos Hm- J 
ja yra perkelta ir pietuose. Su-!S 
valkų gubernijoj, kur ji einanti 
neva kalbiškomis ribomis, pa
liekant lenkų pusėje Suvalkus 
ir dalį Seinų pavieto, gal s u ' į 
Seinų miestu. Pr ie Nemuno ri
ba tarpe lietuvių ir lenkų esan
ti, kaip buvo—Augustavo ka
nalas. 

Lietuvių Delegacija prieš ši
tas lenkų priemones raštais ir 
siųsdama į įvairias įstaigas de
legacijas, gyvu žodžiu griežtai 
užprotestavo. Ypač užprotes
tavo del mainymo sienų apie 
Suvalkus ir Seinus, kur jokių 
operacijų prieš bolševikus nė
ra. Lietuvių Delegacija Alijan-
tams aiškino, kokios liūdnos iš 
to gali būti pasekmės ir prane
šė, kad patys už jas neatsakys, 
tuo labiau, kad padrąsint i ta 
politika lenkai jau perėję ir 
naujai nustatytą demarkacijos 
liniją ir ėję prie Seirijų ir Mer
kinės. Paskutinės vienok žinios, 
atėjusios iš Kauno per kurjerą, 
parodo, kad lenkai išvyti iš Sei
rijų, Merkinės linkui. Seinai ir 
Suvalkai lietuvių rankose. 

Iš Kauno liepos 29 d., š. m., 
gautas dokumentas laikinų ka
ro paliaubų su lenkų operuo
jančia Lietuvoje divizija, po ku 
riuom iš lietuvių pusės pasira
šyta gen. Žukausko, iš kurio 
matyt, kad dabart inė fronto li
nija, yra sekanti : Merkinė, Bu
trimonis, Stakliškis, Užuguos
tis, Žydiškės, Bendrai , Jagelio-
nis, Zaborze, Musninkai, Šir
vintai, Geidraičiai, Akudutiš-
kis, Pakalnė, Kukutiškis, Tau-
raginė, Varniškis, Kazokiškis, 
Dūkstai, Rimšoms, Vidžiai. 
(Visi šitie miesčiukai ir sodžiai 
yra po lenkų pusei) . 

Seinų delegacija Paryžiuje. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą! Išbandžiau visokius mazgojimu*, 
trinkimui, muilavimvs — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauria pleis
kanų. .. Man gidą net darosi!" 

MARU. ".Va, tai kam tau kęst be-
reikalingai l Žiūrėk, kokie mano plau
kai yraius, švelnus ir Systi. O ta* 
ttdH, kad ai vartoju RUFFLES!" 

K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F 
F L E S yra tai paprasčiausis 
plaukų ir od^s. sustiprintojis, 

utis j.:-.įelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
ut gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas ga lbū t 

k 
tu. 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
t rvnimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 

i atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 
L w » — F . AD. RICHTER&CO.. 326-330 Broadway. NewYork' 
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Į Didysis Vaistijims Bankas | 
Ant Bridgeporto Yra 

! CENTRAL MANUFACTURING D I S T R I d l 

( BANK 
~ (A State Bank) 
S 1112 W. 35th. St. (3 blok. [ vak. nuo Halsted) Chicago. | 
1 KAPITALAS $550,000.00. TURTAS VIRŠ $5,000.000.00 § 
« • • * <"£W!3H* Taupymo skyrius priima pini- S 

gus užčėdijimui nuo mažiau- į 
šios iki didžiausios sumos ir SS 
moka 3 nuoš. 2 syk. per metus. 35 

Pinigus padėtus išmoka an t 3 
kiekvieno pareikalavimo. 

Duoda paskolas an t pirkimo j . 
ir budavojimo namu Chicago- i 
j e. -

Persiunčia piningus į visas 3 
[dalys pasaulio. 

Parandavoja saugias nesude- ! 
[ganias dėžutės (safty boxes) ir 3 
abelnai atlieka visokius ban- £ 

1 kinius reikalus. Patarymai už- -5 
dyka. • 

Pinigai Suv. Valstijų pašto «"-
bankų, Pavieto Cook ir Miesto 3 
Chieagos yra laikomi šiame l 
Banke. 

Bankas atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
SE RUDOMIS Vakarais nuo I iki 8 valandy. 
SUBATOMIS per visa diena nuo 9 ryto iki 8 vakare. 

į£ Jonas Czaikauskas .šio Banko senasis darbininkas jau yra sugryžęs E 
55 iš Suv. Valstijų kariuomenės ir dabartės atstovauja Lietuvių ir užrube- S 
SS žiniam skyriose. 

iiiimiiiiiiuiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiitiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii? 

pragaištingų visuose lietuviuo
se Įspūdį padapys žinia, kad 

(2 kL). Progimnazijų t i po : 
Jurbarke (3 k!.), Skuode, Rie-

lenkanis yra leidžiama užimti i tave (3 kL), Plungėje (2 kl.) , 
Pietinės ir Rytinės Lietuvos j Kražiuose (2 kl.), Kemygaloje 
miestai, kurie amžiais buvo da- (3 kl.), Radviliškyje, Šeduvo-
limi lietuvių valstybės. Ypae je (3 kl.), Žagarėje, Biržiuose 
aiškino apie Seinus, kad tas (5 kl) , Joniškyje, Kupiškyje, 
miestas nuo pat susitvėrimo Linkuvoje, Rokiškyje, Viekš-
Seinų diecezijos buvo sostinė niuose, Prienuose (3 kl.), Nau-
vyskupo, vienos iš trijų Lietu-1 miestyje, Šakiuose, Vilkavišky 

Šiomis dienomis atsilankė 
Paryžiuje kanauninkas Nar-
jauskas, Seinų diecezijos kanc
leris ir kun. Laukaitis, buvęs 
Durnos nuo Suvalkų gub. atsto
vas. Atvažiavo jie, kaipo speci-
jaliai Pietinės Lietuvos atsto
vai, ginti Lietuvos pakraščius 
prieš lenkų pasikėsinimus. 

Liepos 31 d., jie, kar tu su J . 
Žilium, Amerikos Lietuvių prie 
Lietuvių Delegacijos atstovu, 
matėsi su prof. Lordu, nariu 
Lenkų Komisijos, o rugpjūčio 
l d. su p. M. Yču atsilankė pas 
Markizą, de la Toretto, pirmi
ninką Baltijos Tautų Komisi
jos. 

Abiejose vietose jie išdėstė 
Pietinės Lietuvos padėjimą is
toriniu, etnografiniu, kalbišku 

vos vyskupijų, kad ten yra auk
lėjanti lietuvius kunigus semi
narija, kad pastarais iais lai
kais lietuvių atbudimo Seinai 
Imvo vienu iš svarbausių cen
tru lietuvių apšvietimo ir kul
tūros, kad prieš karę čia išeidi
nėjo keturi lietuvių laikraščiai, 
ir dabar yra dvi lietuviškos 
gimnazijos ir kitos lietuvių kul
tūrinės įstaigos. 

Atsilankymas šios delegaci
jos nepasiliko be įspūdžio. 
Ypaė Markizas de la Toretto 
pažadėjo savo įtakos. Nei Sei
nai, nei Suvalkai, nei visa ry
tinė dalis Augustavo pavieto, 
kur gyvena ne lenkai, tik balta-
rusai, jokiu būdu negali prigu
lėti lenkams. Ten visada buvo 
ir bus Lietuva. 

Vinikas. 

je, Kybartuose, Virbalyje (žy
dų) , Seinuose vyrų (3 kl.) ir 
moterių (2 kl.). Kur klasių ne
pažymėta, tenai yra normali
nis jų skaičius. 

" L i e t u v a , " Kaunas . 

AM. L. R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 

ninku išrinkti , tai-gi darbi- ir kultūriniu žvilgsniu. Perspė-
ninkai ir eina paskui juo?. jo Taikos Konferenciją, kokį 

LIETUVOS AUGŠTESNĖSĖS 
MOKYKLOS. 

Švietimo Ministerijos žinioje 
yra 38 mokyklos tipo augštes-
nių ir pradedamųjų, būtent 
Gimnazijos t ipo: Vilniuje — 
vyrų ir merginų gimnazijos; 
Kaune—mišra gimnazija, ko
mercijos mokykla (kol-kas ru
sų kalba) ir realinė gimnazija 
žydu : Šiauliuose—mišra gim
nazija. Panevėžyje vyrų ir 
merginų gimnazijos; Telšiuose 
—mišra gimnazija (5 k l . ) ; Ra
seiniuose—mišra gimnazija (o 
k l . ) ; Marijampolėje—vyrų ir 
merginų gimnazija, mišra rea
linė ir žydų gimnazija (5 kl.). 

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi-
dentas, 2634 W. 67th St , 
Chicago, 111. 

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th CU Cicero, IU. 

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

Svencičnvse miSr 

Pirinininkas Kun. P. Kemėšis, 
E. 381 Westaninster ave., 
Detroit, Mich. 

Vice-Pirmininkė Monika Gu;-
rinskaitė, 3347 Auburn ave., 
Chicago, 111. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi, Chi
cago, 111. 

Iždininkas Kun. P. Kudirka 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, 

111. 
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicago, IU. 
Literatiškas patrėjas Kun. P. 

Bučys, 2634 W. Marąuette 
Rd., Chicago, rjį 

- - • -

PIRKITE KARUS T4UPY-
a gimnazija MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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t r eč i ad ien i s spalio 1 1919 DRAUGAS 

SVARBUS SUSIVAŽIA- paaukoti nors po viena eilę 
VIMAS. I drabužių, kviesdamas visus 

prisidėti prie L. 11. K. rėmėju 
Liet. Vyėiu l ' i t t sbuigho Ap- skyriaus. Patą pirmas padarė 

skriėio susivažiavimas įvyks 
spalio 5 d., 1919 m., Šv. IVtro 
ir Povylo pobažnvtinėje svetai
nėje, HoniesU'ad, Pa., b' vai. 
vakare . 

Visi kp. atstovai yra mel
džiami atsi lankyti būtinai pa 

pradžia, paaukodamas $6.00. 
Tas balsas atsiliepė į kiekvieno 
širdį ir tuojaus apleidę sėdynes 
kiekvienas nešė savo auka. prie 
stalo. Ir bematant suaukota ar
ti šimto dolieriu. 

Yiee-pirmininkas užklausė. 
skirtu laiku. Kuopos, kurios m ' ' g a l i m a butu sudaryt i viso 
neprisiuntė savo motinos i n o - ' * i m t o - V l > i s " ^ < > : " Dalrnis-
kesties, būtinai turi prisiųsti l<nn" ir tuoj sumesta $100.55. 
Taip-pat atskaita, kiek aukų 
surinkta, turi but prisiųsta. 

Rast. 

GRAND RAPIDS , MICH. 

" D r a u g o ' redakcijoje yra 
labai svarbus laiškas Jonui 
Brazaiėiui. Viduriniame lobe-
lyje užadresuota sekančiai: 
Mr. John Brazaitis, 581 Broad-
\\ay s t . , Grand Rapids, Mich. 

Jei Jonas Brazait is gyvena 
toje vietoje, lai kreipiasi į j 
" D r a u g o ' ' redakeij.u, mes jai.i 
pasiusime laiške. 

Aukojo sekantiej i : 
Kun. F . Kemėšis $10.00. 
J . Balėiunas $8.00. 
K. Abišala $7.05. 
J . K ausys $7.00. 
A. .J. Aleksis $(i.00. 
Po 5 dol.: J . Čepulionis, K. 

Vidriekas ir P. Banionis. 
Po 3 dol.: A. Gustaitienė, D. 

(Justaiėiutė, K. Kernagis ir l.\ 
Kernagienė. 

Po 2 dol.: M. Baikauskienė, 
K. ( ir igas, L. Šimkiutė, J . Ba-

Įnionis, J . Balais, M. Paliūtie-

ROSELAND, ILL. 

K. Petrukas ir A. Saeikas. 
A. \ 'areneekas $1.50. 
Po 1 dol.: A. Ju rgu t i s , V. 

Baikauskas, O. Balukauskaitė, 
į fej. Yelioniškienė, A. l>agronas, 

B, Maiozas, P. Bilžienė, P. 
vuoja apie 19 įvairiu draugi jų. (Mayl, (X Budrikiutė, S. Kaupa-

lis, J . Dunosa', J . Grigas, S. 
St( pulionis, V. .Mitkus, K. 

išioje lietuviu kolonijoj gy 

Vienos didesnės ir tvirtesnės 
finansiškai, kitos mažesnės ir 
silpnesnės, bet visos gyvuoja. 
Kuomet atskleidęs lietuviškn 
katalikišku laikraščių lapus 
randi daug įvairiu žinią iš kitu 
lietuviu kolonijų draugijų vei 
kimo, tai iš Roselando labai re
tai kada patėniiji kokie žinutę. 
Tas kiekvieną skaitytoją ver-
ėia manyti , kad Roseiaudo lus-
tuviu draugij inis judėjimas 
kaip ir apmiręs. 

Kad tas išdalies teisybė, gali 
paliudyti kad ir šitas faktas. 
Rugsėjo -S d. buvo šaukiamas 
l>endras susirinkimas visu Ro-
>elando draugijų valdybų na
riu. Norėta, turbūt, sutvert i 
Vienybės skyrių ir pasikalbėti 
bei padidinti veikimą L. Rauti. 
Kryžiaus reikalais. Susirinki-
man atsilankė labai mažai 
draugiją valdybą nariu, taip 
kad nieko negalima buvo pra
dėti veikti ir susirinkimas a l : 

dėtas į ketvergą, spalio 2 d. Su
sirinkimas įvyks parapi jos 
knygyno kambaryj vakare, 8 
vai. 

Koselandieėiai, susirinkime 
šitan susirinkiman, nes kitaip 
pasirodysim nieko neveikian-
.kianėiais, nei nemanančiais 
veikt, kuomet kilos lietuviu ko
lonijos didžiuojasi savo nuovei-
kalais. Susirinkite draugiją 
Valdybų, nariai . Kurią draugiją 
valdybą nariai negalėtą atsi
lankyti, lai valdybos įgalioja 
narį ats tovauti draugija. 

Kelių Draugijų Valdybos. 

Tvarkunas, P. Andrijauskas, 
A. IVtkeviėia ir S. Druškaus-
kieiiė. 

Lai šis gražus nuovykis bū
na pavyzdžiu visoms kitoms 
i>eti-oito draugijoms. 

Po to, įgaliota dvi ypati , kad 
atsišauki II į visas Detroito 
draugijas . Įgalioti : A. J . Alek-
sis ir K. Abišala. 

Atsisakius pirmininkui, kun. 
K. Kemešiui, jo vieton išrink
ta- A. J . Aleksis, kuris paža
dėjo visomis pajėgomis dirbti 
tautos laitui. 

D. Gustaičiutė, rast. 

kad visos. Paimkime jaunesnes 
katalikiškas draugijas , nes 
41 t au t i škos" čia y ra senesnės. 
Katalikiškos draugijos darbuo
jas i Lietuvos naudai, deda au
kas tėvynės reikalams, nepa
miršta ir Bažnyčios. 

Štai Šv. Jono Krikštytojo 
dr-ja, kuri per pastaruosius 
metus daug aukojo Lietuvos 
reikalams, dabar prisidėjo prie 
nupirkimo naujų varpų į italą 
bažnyčią;. Tam tikslui dr-ja pa
aukojo $25.00. Ta ippat prįsidė
jo ir Šv. Onos dr-ja ir Republi-
konu kliubas ir vyčiu kuopa. 

Na, o paimkime kitas draugi
jas . Kitos dr-jos netik kad nie
ko neveikia,.bet dar būna prie
šingos tam darbui ir bando 
net trukdyti . Paimkime kad ir 
draugiją, kuri nešioja kuni
gaikščio vardą, o kuri mažai 
gero padarė del Lietuvos. Ka
da buvo renkamos aukos,nevie
ną kartą buvo kviesta paskirti 
kokia auka Lietuvos reikalams, 
ir ar girdėjosi, kad jinai butą 
ką nuveikus del Lietuvos. Xe. 
Žinoma, draugija nekalta, bet 
kalti jos vadai, kurie yra tam 
darbui priešingi. Vienas valdy
bos nariu yra gal daugiau lin
kęs prie lenką, kitas nori vi
siems tarnauti , net ir soeija-
listams. Yra ėia soeijalistą, ku
rie ir-gi kenkia geram darbui. 
Reikėtų jau kitiems susiprasti 
ir neduoties save už nosies to
kiems ponams vadžioti. Keiktu 
išsirinkti geresnius. Xa, dar 
yra vienas kliubas, draugija ir 
" t a u t i š k a " kuopa, kurios ir-gi 
nieko neveikia del Lietuvos, 
bet dar nori užkenkti kitiems. 
Gaila, kad taip yra. 

Lietuvos Sunūs. 

Ar Viduriai 
Sugedę? 
Jeigu taip, tai delko gi J ą s ne-
vartojate šitą nepaprastu vais
tą 

PARTOLA 
saldainią apvalančią kraują ir 
vidurius . 

Kinant gulti suvalgykite 
saldainiu s Partola, tai kraujas 
bus švarus ir viduriai geriau
sioje tvarkoje. 

Par tola pataiso vidurius ir 
apvalo kraują. 

Daktaras pavidale saldainiu 
Partola, tai geriausaU drau
gas vvru, moterų ir vaiku. 
Kiekvienoje šeimynoje reikia 
turėti Partola. 

Par tola saldainiai parduoda
mi didėlėmis dėžutėmis tiktai 
po 1 dolieri. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Laiškus ii- pinigus siųskite 
ši taip: 

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

New York, N. Y. Dept. L. 4. 
•(38) 

TAUTIŠKA TUBERKULOSO 
DRAUGIJA. 

MELROSE PARK. ILL. 

DETROIT, MICH. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų sky-
rio nepapras tas susirinkimas. 

Xors mušą kolonijoje L. U. 
K. rėmėją skyrius gyvuoja ke
lintas mėnuo ir turi nemažai 
rėmėją, bet dar tokio nepapra
sto ir gražaus žingsnio nebuvo 
padaręs , kaip įvykusiame, rug
sėjo 22 d., š. m., susirinkime, 
Šv. Ju rg io bažnytinėje svetai
nėje. 

Susirinkimą at idarė vice-
pirm., A. Sncikas, kurs prakal
bėjo Į susirinkusius, nuplėšda
mas dabartim; Lietuvos padėtį 
ir reikalą remti visomis išga
lėmis L. R. Kryžių. Baigdamas 
vavo kalbą, perstatė kalbėti p. 
A. J . Aleksį. Šis nuodugniai iš
dėstė, kokį skurdą kenėia mušą 
broliai karinii 

I.- pas mus prie Tautos Fon
do 47 skyriaus yra susitveręs 
L. R a m i Kryžiaus rėmėju sky
rius, kuris užsibrėžė nuveikti 
daug darbo. Valdyba v ia veik-
Ii, nes ją sudaro įžymus veikė
jai ir Mideli tėvynės mylėtojai. 
Pirmininku yra P . Met rikis, 
raŠl.—A. l 'rbelis, ižd.—J. l 'r-
belis. Narių skyrius turi jau 
virš (Jo. Dabar renkamos aukos, 
drabužiai, avalynė ir kokie 
daiktai. Drabužius galima neš
ti pas ponią Janušauskienę, 
nes ėia yra ee n t raliu ė auką su-
įM'šimui vieta. Adresas yra tok-
sa i : 908—22nd Ave. Geros šir-
dies lietuviai, norintieji paau
koti ka nors del mus broliu tė-

t. m m 

vynėje, prašomi atnešti aug-
Šėiau paminėton vieton. Kam 
imlų neparanki ta vieta, tas ga
li atnešti pas ponią Martinkie-
nę. 

įlinkimas drabužių ir kitokią 
daiktu eina pasekmingai. Ma
nome surinkti kelias dėžes. 
Melroseparkieėįai, aukokime 
kas ką galime. Bus eita ir per 
namus. 

L. R. K. Rėm. Sk. Komisija. 

Tautiškos Tuberkuloso Drau
gijos ekspertai sulaikyti d : > 
vos platinimos patėmijo se-
kanėius faktus. 

Džiova užmuša pačius nau
dingiausius vyrus ir ntoWi>s 
tarp 16 ir 4o metą amžiau*. 

Pagiemžia darbininkus, veik
lius vvrus ir moteris, iš namu, 

» 7 m * 

ofiso ar dirbtuvės. 
Yra priežastimi apie I50r 

000 mirėią Suvienytose Vals
tijose kas metą. 

Suvienytoms Valstijoms 
vieittik ekonomiška pragaištis 
yra apie $500,000,1 X K) kas m< -
tai. 

Dabartiniu laiku daugiau, 
neg 1,000,000 ypatą šioje šaly
je kankinasi džiova. 

Grasina kiekvienai šeimynai, 
kiekvienam namui, kiekvienai 
y pat ai. 

Px*t neatsižiurint i tą, dži<>-
\u y ra išgydoma ir galima su
laikyti. 

J i platinas daugiausia iš ne
žinojimo, neatsargumo ir apsi
leidimo. 

Tautiška Tuberkuloso Drau
gija su savo 1,000 valstijiniu ir 
lokalią skyrių pasekmingai su 
<l?iova kovoja. 

Šios draugijos darbas yra 
apmokamąjį yientik iš pardavi
mo Raudonojo Kryžiaus Kalė
dinių Ženkleliu. 

(•inkite fcaKt; nuo savo durą 
džiovos grasinimą. 

jiMiMiiuiiiiiimiiummiimiiiimiiHiiiH 

PRANEŠIMAS. 
DR. L E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirur-
iras I'erkele savo ol'isa iš 

1741 W. 47 Str. 

i mirusio Dr. D. J . Bagočiaus 
ofisą Roselande 

Prakt ikuoja tarpe Lietuvių 
šiame mieste ir apielinkej. 

Ofisas 10900 S. Michigan Ąve. 

Valandos nuo: 
0 iki 12 išryto 
2 iki 4 popiet ą 
7 iki 0 vakare 

efouas l'ulbmm 342 

REIKALAUJA 

SEARS ROEBUCK & CO, 
FABRIKO 

DARBININK1 

MOTERIŲ Ui MERGAICI1 

Resideneija 4515 S. VVood Str. 
Tol Varčia 728 

lummiiiiiuiiumm*. 'iuiMiiumiiiiiiiiii 

i Su 

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

118 \V. Murkti Slr. 
lN>tt>\illt\ lYaim. 

visomis lisromia priima 
Nuo s iki įo vai. ryto 
Nuo 1 iki .'> vai. po pirtu 
Nuo G iki 8 \.d. vakare. 

nuo i 

Reikalauja prie darbo j mušą 
BAXŲ Fabriką, 
Kuparu Fabriką 

SIENINIŲ POPIEBŲ 
FABK1KA 

Prityrimas uereikaliimas. 
Geras užmokestis, 
Fastovus darbas. 
Gera proga dasidirbti . 

.Snieumo? g-eral pritaikinti akiniai 
bus imleng-viulinu del Judų akiu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai a r siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, ka<1 
reikia Jums akinių. Mano 15 moi.. 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip Semal net ik )>.••. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
1-čios lubos virS Plat t 'o aptiokos. 

Kambarls 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite { mano parašą. 

'> Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
^ vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
( mis ir Pctnyčiomis. 

TKL. MtKI.VT.KV 4988 

DR. S. BIEZIS 
(JVUVTOJAS IK ( H I l t l G A S 
VALANDOS 4 iki H Vakaro 

.U^5 \\. M I K ST. C IUCAGO. ILL 
Arti Kctl/.ie ave. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, type\vriting, pirklybos tei
siu, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Uždirbk 
$ 3 5 iki $ 5 0 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau

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

Mes galime jus išmokyti Sio darbo 
į t rumpa laika dienomis a r vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. -

MASTER SCH00L, 
J . F . Kasnicka, Perdėtinis 

190 N. State Str. 
Kam p. Lake Gat. 4 lubos 

K 
Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS LR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

JAdynos 8:30 iki 9 išryto — 1 Iki 
12 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
art i 47-tos Gatvės 

K " " - - i 

Tel. Drover 7042T 

• . * • « 
• » 

SEARS ROEBUCK & GO. 
Homan-Ave. & Arthington St. 

MELUOSE PARK, ILL. 

Šiame miestelyje yra pusėti
nai lietuviu. J i e tur i čia viso
kiu katalikišku ir " t a u t i š k ų " 
draugijų. Gaila tik, kad tos 
draugijos nieko neveikia del 
Lietuvos labo. Na, kad nutar ia 
kokį balių surengti del pelno, 
tai ir viskas. Kitokį dalykai 
mažai rupi. Arba dar , parkvie-
riavkokį kalbėtoją, kuris vienus 
prieš kitus išvadina visokiais 
žodžiais. Tokių pas mus drau-

t 
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ŠVARESNES IR GERESNES 
VIRTUVES. 

P I R K I T E i'd VARTOKITE 
BAU DONOJ*) KRYŽIAUS 
KALĖDINIL 'S Ž E N K L L L I U S 

Prisiųsk savo antrašu 
AMERIKOS LIETUVIŲ 

ANTRAŠŲ KNYGAI. 
Šit;i knyga bus išsiuntinėta i 

VMM dalis Lietuvos. Taip kad Lie-
luvoje tavo giminės ir pažįstami 
atvers šitų antrašų knygų ir žinos 
kur jus gyvenate ir tokių bildu 
galės susinešti su jumis. 

Reikalaukite visų informacijų. 
Atsakimui įdedami 2c. krasos 

ženkleli. 
STRUPAS & CO. 

venkai. Ragino v ism rinkti i r ' g i ją yra, bet negalima sakyti, 92 ^ a n r i c k St. Nebark. N. J 

t>auMiiu;i 19 fteimininkii nukeiu i;i 
siM.nvts kuri piiuina nuu tauku kau
n u ! jos k;i nors tokio kepu, virtuve 
visa priruksla ir lotai MgMtlua 
sk-nis, pasidaro o yi)a0iui kuomet šei-
aiininke turi svetiu ant pietų, tui n t -
ra didesnio piktumo kuomet ji nori 
turėti \ isan naiua švariai o čionai.s iš 
virtuvos tik rūksta. 

Dėlto tai .Mažoki paliko tokia po-
pulare užtat kad tai grynas kukurū
zinis aliejus kuris nerūksta ir neturi 
savije to skonio kuris yra kepiant ant 
kitu tauku. 

Ma;'.ola yru grynas ir švarus taukas, 
yra labui g e m del vartojimo prie 
visokiu ralffty ir patar t ina ypaėiai 
jaunoms šeimininkams vartoti nes jos 
neturi tiek pritirimo kuip senesnes ir 
visuomet mels ta vartoti taukus ne
žinodamos kad Mazolos tiktai treetia-
li suvurtojutua -kaip tuuku. 

Visokie valgiai sutaisyti su Mažo
ki yra srardus ir turi gera ir gardu 
skoni s« ja galima žuvi kept p pas
kui mėsa, ir skonis nesimainys. ši ka
re išmokino daugybe šeimininkų tau
pumo todėl kurios dar nevartojute 
tuojaus pamėginkite užtikriname kad 
nekuomet tauku nenorėsite vartoti. 

(Apgr.) 

DOMAI ŠV. PETRO DRAU
GIJOS NARIAMS KE-

NOSHA, WISC. 

Nariai kurie gyvenate kituose 
iestuose ir Kcnosha, kurie neesate 
užsimokėję posmertinės a. a. K. 
Andriuškas kuris mirė birželio 4 
d. Detroil, Mieh., turi būti užmo
kėtas būtinai iki sekančiam susi
rinkimų :;palio 12 d., nes kitaip 
tai prarasite draugijos teises. 

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

Prot. Rast. S. Šipelis pinigus 
galite siųsti naujam prot. rast, . . 

P . Fabijonaitis, 
465 Sheridan Rd. 

Kenosha, Wis. 

KRIAUČIAI R E I K A L I N G I 
DIRBTI ANT LYGIŲ 

KOATŲ. 
prityrv vyrai, kriaueiai, reikalingi; 
darbas pastovus, nes mes tiktai išdir
bame augštos rūšies drapamis; 8 va
landos j dieną; $35 j savaitę ir dau- Į 
giau. Mes jums parodysimo. Aieikito 
ir persitikrinkite. 

URBANEK BROS. 
I,.\DIKS' TAILORS 

Mail and City Ordcrs. 
3250 Ogden ave., Chicago, 111. 

REIKALAUJU 
vyru mokančių lietuvių ir anglų kal
bą, kurie galėtų dieną dirbtuvėj dirb
ti, o vakarais extra uždarbiauti ir pa
daryti tiek pat j keletą valandų. 
Meldžiu atsišaukti vakarais nuo 7 iki 
9 valandos. 

J . OLSZEWSKI, 
- 5120 So. H-ermita-ge ave., 

Chicago, 111. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Pa ieškau pusseseriea Onos Marozie. 

nės (po tėvais Galveliuke) paeina 
iš Kauno Gubern. Panevėžio Pav. 
Krakcnavos Valsčiaus. Aš tūrių laišką 
nuo jos brolio iš Lietuvos, meldžiu 
ji pati arba kas apįe ja žinote pra
neškite sekančių adresų. 

Miss Ona Galveliuke, 
9 Stato Str. For t Plain, N. Y. 

Aš Antanas Leonas Felikso Leono 
sunūs paieškau savo dėdes Tamošiaus 
YVizgirdo paeinančio iš Kauno Gu
bern. Raseinių mies*>> Nemakščių 
gatvės. Keli metai atgalios jis gyveno 
Chicagoj. Jis pats a rba kiti malonė
kite man pranešti sekančių adresų: 

National liottling Co. 
411 Millbury Str. Woreester, Mass. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaonų Vaikinų padirbti i 
ant orderio siutai Ir overkotai. bet j 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo I 
$20.00 iki $45.00. I 

Vyrų ir Jaunų Vaikini} gatavi J 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50.) 

Vyru Kelinės po $3.00 ir augščiau. f 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilną eile bl-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir U. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 t 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su- j 

'batomis visą dieną iki 10 valandai . ! 
S. GORDON, 

1415 S. Halsted St., Chicago, 111. Į 
įsteigta 1902. 

Dr.M.T.Strikoris 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
1757 W. 47th St., Chicago, DL 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 430 

iZ 

d r . S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRLRGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Pbone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 8336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8685 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS I.IGAH 
3457 South VVcstcrn Boulevard 
Kampas W. i&-toe gatvės 

» . 

D r . M . Stupnicki 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvy s CJraborius patarnauju, 

laidotuvėse ko pigiausia. Reikale 
nield/.iu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. 
Chicago, 111. 

Tel. Canal 2199. 

3109 So. Morgan Street 
CHIOAGO, IL.L.LNOI8 , 
l\ lc-fonaa Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 2 vai. vakare. 

;•; 

K — 

F. P. BRADCHIJ!JS ! 

Attorney a t Law 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas S J 49 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Csicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, VyriSkų, taipgi chro

niškų ligų. 

• * 

105 W- Monroe, Oor. Clark St. 
Boom 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILL1SOIS 

Gjv.: S112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2399 

$6 30.00 nuperka crocerne su viso
mis jtaisomis (fixtures). Atsišaukite 
tuojaus. 

4537 S. Paulina Str. 

\AMAS NAUJAS ANT PARDAVI310 
4rendų. cemento pamatai, 52 pėdos 

ilgio. 20 pėdų ir 5 vol. platumo. 2 
pagyvenimu su mažu basementu. pi-

i giai parduodamas, nes savininkas iš
važiuoja ant farmų. Adresas. 

J o h n Stahulak. 
4326 So. Marshiield Ave. Chicago. 

DR. LEO AW0T!N i 

Gydytojas, Chirurgas, 
Akušeris. 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 

v* 

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

. iki 8 valandai vakare. 
Vo(irUrvro<o n u n o il^j į p 0 p l e t 

i a f d s 6S7 

9 ryto 

t 
« , • » — — — — • » ^ . 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STRKKT 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

i Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

CHICAGO, ILL. 
: • ; • - * • - • • - • • • - M . 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau 
g ą " atstovauja p. J . MARGE
LIS , 544 Myrtle str . 

Pa s jį galite " D r a u g ę " už
sirašinėti, nusipirkt i paduoti 
į jį pajieškojimus i r pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuonū atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o 
agentui. 

>J 

lllliJIIIHIlIlilIlilIlIlIHIlIlIllUllllllllilIlMI 
Re3id. 983 So. Ashland Blv. Chicaco 

Telefosas Haymarket S644 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: S354 So. Halsted S t , Chicago 
Telefosas Drover 969J 

VALANDAS: 10—11 ryto 2-^-1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 <L 

llllllllllllllllllilliuilllllllllllllltllllllliuil 

Y, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiestyj: 

09 W. WASHINC,TON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Oycenlmas, 81S W. SSr4 mm 

Tel. Tards 4681 

file:///AMAS
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, A T R A S T A S N U Ž U D Y T A S 

GYDYTOJAS. 
1 d.. Trečiadienis, spalis, 

Šv. Remigijus. 
Ketvirtadienis, spalio 2 d., 

Šv. Aniuolai Sargai. 

IŠNAUJO VARGAS SU CU 
KRUM. 

Pražiopsota nupirkti Kubos 
cukrus. 

Su cukrum, tuo svarbiuoju 
maisto produktu, ir vėl pakilo 
vargas Suv. Valstijose. Var
gas tame, kad žymi dalis cu
kraus išvežama Europon, gi sa 
vo šalies gyventojams išnaujo 
norima suvaržyti cukraus var
tojimą kaip kares metu. 
"Sugar Kqualization Board' 

pranešė prezidentui Wilsonui, 
jog šiandie jau pervėlu esn 
pirkti Kubos cukrų. Nes, gir
di, to cukraus didesnę dalį jau 
nupirkusios Europos viešpati
jos. Jos mokėjusios (J1 •» centus 
svarui. 

Jei Suv. Valstijos pirktu li
kusią dalį, tad ir joms prisi
eiti] mokėti tokia pat kaina. 
Kad tuo tarpu perniai Suv. 
Valstijos Kubos cukrų buvo 
nupirkusios tik po o1-c. sva
rui. 

Kuomet taip įvyko, tai fV<lr-
ralis apskričio prokuroras ('ly
ne, Chieagoje, pataria šalies 
vvriausvbci visoj šalyj šuva r-
žyti cukraus vartojime. Tsnau-
jo cukrus neturi but paduo
damas į stalus liuosai restora
nuose, viešluiėiuose ir kitose 
viešose užeigose. 

Prokuroras Clyne tomis die
nomis tuo tikslu buvo sušau
kęs restoranu ir viešbučiu sa-

*. t i 

vininku ir cukraus pirkliu su
sirinkimą. Nutarta suvaržyti 
cukraus vartojimą. 

Buvo paskelbia, kad tomis 
dienomis daug cukraus atvež
ta Cbicagon. Bet dabar pasi
rodo, jog tas neteisybė. 
Pasakojama, jog" Wasbingln-

ne sutinkama suvaržyti cuk
raus vartojimą. Nes nėra kito
kio išėjimo. 

l 'žvakar vakare po num. 
0417 ' Steuart ave. pakilo na
muose gaisras. Pašaukta gais
rininkai, &itie įsilaužė vidun, 
prigesino ugnį ir atrado nužu
dytą gvdvtoja, Dr. Adrian 
lieginald Karreman. Sakoma, 
jog gydytojas pirmiau buvęs 
nužudytas, gi tik paskui pa
degta narni] vidus. 

Dr. Karreman ėjo 55 metus. 
Negyveno su savo moterimi. 
Buvo praturtėjęs, nes turėjo 
plaėiai išdirbtą praktiką. 

Policija ieško žmogžudžiu. 
Chieagoje nužudyta visa ei

lė žmonių. Bet žmogžudžiai 
nesurandami. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

LIETUVOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS RĖMĖJAMS. 

IŠ TOvVN OF LAKE. 

Cbieagos Apskritys bando 
sužadinti lietuviuose artimo 
meilę ir vienkart visus pagerb- bos buvo Sebool Hali salėje, 

GUBERNATORIUS LOVV 
DEN CHICAGOJE. 

Cliicagon atvažiavo guber
natorius Lo\vden. Sakoma, jog 
šiandie ar rytoj jisai iškeliau
ja, savo dvaran, šalę Oregon, 
111. 

PER CHICAGĄ PRAVAŽIA 
VO MCADOO. 

Per Chieagą New Vorkan 
ana dieną pravažiavo buvęs 
pinigyno sekretorius McAdoo. 

Paklaustas, ai- jis manąs 
kandiduoti i prezidentus i-
demokratu partijos, atsakė, 
tuo tarpu dar nieko nežinąs. 

ŠĮMET UŽDERĖJĘ GRYBAI. 

Pranešama, jog aplinkiniuo
se Cbieagos miškeliuose šian
die labai užderėję grybai, ypač 
po ano lietaus. Žmones, kurk 
svvena arčiau tu miškeliu, ne-
'.•ali atsidžiaugti. 

KAS MYLI ŽŪKLAUTI. 

Cbieagos pietiniu parku ko-
misijonieriai paskelbė, kad su 
šiandie AVasliington parko pru 
duose leidžiama žmonėnu žu-
vis gaudyti su meškerėmis. Tas 
leidimas yra tik porai savai-
čin. 

BOLŠEVIKAI ATRADĘ DI 
DELIUS TURTVJs. 

DIENOS ŠVIESOS TAUPU 
MO KLAUSIME. 

Šito spaliu mėnesio 2fi dieną 
kongreso parėdymu visoj šalyj 
visi laikrodžiai turės but nus
tatyti viena valanda paskiau. 

Aldermanas lfogan tad dar
buojasi, kad laikrodžiu atgal 
nustatymą Chieagoje sulai k v-
ti ir palikti per žiemą taip, 
kaip dabar yra. 

Hogan sako, jog Detroite, 
Clevelande ir kitur laikrodžiai 
per žiemą pasiliksią taip, 
kaip dabar esama. Nes nėra 
reikalo pavasarį pastūmėti 
juos viena valanda pirmyn, gi 
rudenį vėl atgal. 

Ateinanėią savaitę Cbieagos 
miesto taryba turės specijali 
susirinkimą. Tarybai bus pa
duotas dienos šviesos klausi
mas. 

MIRĖ NUO MEDINIO AL 
KOHOLIO. 

Paryžius, spal 1. — Kuomet 
bolševikai užgrobė valdžia Ru-
-ijoje, pirmiausias jų darbas 
buvo paimti-savo rankosna vi
sokius tūrius. Tuo tikslu jie iš
krėtė, iškasinėjo, išdraskė kuo
ne visus buvusio caro rūmus. 

Dabar pranešama, jog žie-
minuose rūmuose, Petrograde, 
jie atradę paslėptą iždą su 
brangiais daiktais vertės $100,-
000.000. Tas iždas k i tuomet 
prigulėjęs rusu. earienei Kate-
rinai II, mirusiai 177(> metais. 
Iždas earienei buvęs prisiųs
tas iš Rymo ir rimui slepiniuo-
se užkimštas. 

PASAKOJAMA, JOG RYTI 
NĖ GALICIJA BUS 

PAVESTA LENKAMS. 

Paryžius, rūgs. 30, — Laik
raštis Temps praneša, kad buk 
talkininkai palinkę sutikti 
pavesti rytinę Galiciją len
kams. 

Kiek žinoma, šiandie len
kai rytinėj Galicijoj negirdė
tus prajovus iŠdarbo su rusi-
nais katalikais. 

MAJORAS KO NEUŽSPRIN
GO SU KAULU. 

Emil Neibrocke, 41 m., Fo-
rest Parke, vienoj vaistinėj 
nusipirko medinio alkoholio ir 
aną išgėrė. Mirė pavieto ligo
ninėj. 

Kokomo, Ind., spal. 1. — A-
ną dieną vietos majoras 
VYright valgydamas paspringo 
vištos kaulu ir vos išgelbėtas 
nuo užspringimo. Iš koseries 
vos-ne-vos ištrauktas poros co
lių ilgas kaulas. 

— Londonas, nigs. 30.—Vo-
kietija Norvegijoje pirko sil
kių už $2,500,000. 

ti, pritraukiant prie labdarin
go.^ darbo. Visokia labdarybė 
išaugsi i na žmogų. Jeigu tuk-
stanėiai lietuviu susispieėia j 
mušu tėvynės, Lietuvos laisvės 
auginėjus kovoje sužeistus 
šelpti, tasai staigus pasišventi
mas liudija, kad darbas neklai
dingas. Juo didesnio skaitliams 
užuojauta rodoma, tuo dides
nės jėgos suteikiamos apleis
tiems, mūšio laukuose sužeis
tiems, mušu didvyriams. J ie 
kelsis iš krauju tvano ir vėl 
kovos už mušu tėvu žeme, už 
teisybę, jeigu tieji didvyriai-
karžygiai žinos, kad mes, lietu
viai, toli už vandenyno gyve
nantieji, atjaučiame mušu tėvy 
nės apginė j rj vargus ir pasi
šventimą. Dažnai alkani, pus
nuogiai ir neapginkluoti turi 
kovoti su priešais, geriausiai 
prancūzų ginklais aprūpintais, 
o kovoje turi savus priešus ap
galėti, nes to reikalauja Lietu
vos liunsybė! Drąsai, pasišven
timui, kentėjimui nėra ribų. 
Viską Lietuvos kariuomenė 
mielai iškentės, tiktai broliai 
nešvkštėkite mušu karžygiams 
užuojautos! Juk tie mušu tau
tos žiedai—mūsų jaunikaičiai 
apkasuose už mus visus varg
sta. Jie savas galvas guldo už 
mušu visu tėviške; už mušu 
visu t i uosy be; už mušu visu 
garbe! Tiktai Lietuvos liuosno-
riai karininkai išaugštino Lie
tuvos vardą visame pasaulyje. 
Musu šeimininku ir diplomatu 
rezoliucijos butų pasiliko tuš-
ėiais muilo burbulais, jeigu 
mūsų Lietuvos jaunimas nebū
tu tu rezoliucijų savu krauju 
pašventinęs! 

Ar mes neskubėsime teikti 
pagelbos tiems, kurie viską—o 
viską—aukoja; brangiausią 
gyvybe atiduodami, bv tik 
mums butu malonu Lietuvoje 
gyventi. Jeigu Lietuva bus sa-
vistovė,nepriklausoma valstija, 
visur išblaškyti po pasaulio 
kraštus lietuviai turės Lietu
vos konsulius—nuisii išeivių už-
tarv lojus. 

Žydai—pinigais, mokslu, dai
le, vertelgyste, laikraštija, in-
tekme gali didžiuoties, bet vi
somis išgalėmis stengiasi at
gaivinti jau du tukstanėiai m. 
prarastą savąją tėvynę—Pale
stiną. Žydai gerai supranta sa
vosios tėvynės vertę. Mes, lie-
tuviai, turime dar gyvų ir vis 
labiau atgijanėią savąją tėvy
nę Lietuvą; supraskime jos 
vertę ir skubėkime, kas gyvas, 
jai teikti pagclbą, kas ką gali
me. 

" D r a u g o " 229 num. buvo 
pranešta, kad kun. J . Laukai-
ėio prakalbose surinkta $777.-
21), bet šiandie, su vėliau pri
duotomis aukomis, suma siekia 
$859.18. Taip-gi klaidingai pa
žymėta, kad prakalbos įvyko 
parapijos svetainėje. Prakal-

48-tos ir Honore gatvių. Žmo-
nių prakalbosna suplaukė pil
na svetainė. Prieš pradėsiant 
kalbėti buvo atliktas trumpas 
programėlis, pagerbimui gerb. 
atstovo. Pirmiausia bažnytinis 
Av.Cecilijos choras, vedamas p. 
V. Daukšos, sugiedojo Lietu
vos himną ir keletą patrijoti
nių dainelių. P-lėg J. ir K. 
Rumšiutės pasakė pritaikintas 
sveėiui eiles. 

IV) to prasidėjo gerb. kun. 
Laukaiėio pirmoji kalba, kuri 
buvo begalo indomi. Visi su 
žingeidumu klausėsi, kada pa
sakojo apie Lietuvos padėjimą. 
Nėra reikalo jo kalba minėti, 
nes gerb. svečias visas lietuvių 
kolonijas aplankys ir pasakys, 
ką matė savo akimis Lietuvoje. 

Po pirmai prakalbai prasi
dėjo aukų rinkimas. Stambes
nės aukos buvo nešamos prie 
stalo. 

Pabaigus aukų rjnkimą, kal
bėjo j). K. Česnulis. Po jo 
dar kalbėjo kun. Laukaitis. Ir 
vėl papasakojo indomybių. 
Prakalbos pavyko visais žvilg
sniais. 

Šiuo sykiu fo\vnoflaikieėiai 
pasirodė duosniais, nes vie
nu kartu sumetė arti devynių 
šimtu dolieriu. Butą kiek ii* iš-
laidu, k. t. už svetaine ir tt., 
bet vis-gi Lietuvos steigia
moms mokykloms liks virs 
$S()0.(X). 

To\vnollakioėiai gali pasi
girti. V. Stancikas, 

Komisijos narys 

NORTH SIDES. 

Pranešimas Lietuvos Vyčių 
5-tos kuopos nariams. 

Žinokite, gerbiamieji vien
genčiai, kad mums rupi jūsų 
pačių garbės apginimas, mums 
rupi, kad kiekviena lietuviška 
draugija nuo visų narių su
rinktų po vieną dolierį kaipo 
metinę duoklę ir perduotų Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus 

raugijai. 

Patartina, kad visų katalikiš-
kai-lietuviškų draugijų valdy
bų nariai ar jųjų įgaliotiniai ir 
šiaip Lietuvos mylėtojai-veikė-
jai ateitų į Chicagos L. R. K. 
rėmėjq Apskričio susirinkimą 
ir arčiau susipažintų su mūsų 
darbu. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Draugijos rėmėjų Chica
gos Apskričio susirinkimas 
įvyks šį vakarą, spalio 1 d., 
1919 m., 8 vai., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje, (viršuje), 
prie 32-ro pi. ir Auburn ave. 

A. K. Rutkauskas. 

L. Vyčių o kp. susirinkimas 
Įvyks šiandie, t. y. spalio 1 d., 
7:30 vai. vakare, šv. Mykolo 
Ark. parapijos svetainėj. 

Šiuomi primenu visiems na
riams, kad Imtinai susi rinktu
mėt paskirtu laiku, nes labai 
daug turime visokių reikalų. Iš 
priežasties parapijos* bazaro, 
visą mėnesį negalėjome turėti 
susirinkimu. 

Taip-gi kurie norite įstoti į 
L. Vyčių organizaciją, prašau 
ateiti i susirinkimą ir pasiklau
syti, ka vvčiai veikia. 

Tai-gi dar kartą primenu, 
kad visi nariai susirinktumėt. 

A. Mureika, pirm. 

PRANEŠIMAS. 

"Draugo ' Redakcijoje yra 
laiškas Kazimierui Bičkui iš 
Kundročių kaimo, Skaudvilės 
valsčiaus, Tauragės apskričio. 
Meldžiame ateiti atsimti. Pa
žįstamus meldžiame jam pra
nešti, jog laiškas yra. 

Redakcija. 

PRANEŠIMAS CHICAGIE-
ČIAMS. 

Daktaras I. E. Makaras, ku
ris iki šiol turėjo savo ofisą 
ant To\vn of Lake po num. 
1741 W. 47 gatvė, dabar perkė
lė į mirusio Daktaro D. J . Ba-
gočiaus vietą p 0 num. 10900 
Michigan Ave., Roselande. 

ws.s.l 
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Every Picture 
Tells a Story* 

Ar T u ir Jautiesi 
Blogai? 

MES kiekvienas šiame gyvenime ieškome smagumu pasilinksminimu, bet kaip 
kada perdaug brangiai jie mums atsieina. Perdidelis persidirbimas, persival-
gimas, persigerimas; vėlus gulimas ne užtektinai miego, atneša nepageidauja

mus vaisus. Silpni inkstai visuomet pagreitina liga. Strenu skaudėjimas, nervišku
mas galvos skaudėjimas, silpnumas ir inkstu neregulariškumas Nelauk!! Ilgas lauki
mas gali išsivystyti i Brights liga dropsy ir kitas ligas. Del greitos pagelbos nuo 
persivalgimo, persigerimo ir persidirbimo pamėgink Doans Kidney Pilis kurios su
teikė pagelba tūkstančiui žmonių. Pasiklausyk savo kaimyno. 

Šitie žmones yra dėkingi: 
Oo;m- (1avt> K^ru* rezultatus. 

\Vin. Roesky, savininkas čeve-
ryku krautuves, 37 Uridge Str., 
runkiihunnoek, l'entia. s:iko: 
"Aš kentėjau per nekuri laika 
nuo strenu skaudėjimo. A.š tik
rai jaučiausi kaip surakintas 
negalėjau dirbti Šlaunis mano 
buvo sustyrusios ir inkstai ne
dirbdavo gerai. Pameginea 
Doans Kidney Pilis jaučiausi 
sveikas. 

Ponas Jvoesky ta stntementa 
davė Lapkričio :10, HiO!» o Va
sario L'G, 1919 jis saku: "A.š ne
turėjau nuo to laiko progos 
vartoti Doans Kidney užtat kad 
tas skaudėjimas daugiau n<4r 
su grižo." 

Negalėjo nieko dirbti. 

S. Tellep. 10S0 Offden Str., 
Pridgoport Conn., sako: "Kiek 
laiko atgalios aš turėjau dide
lius skausmus strėnose ir nega
lėjau dirbti nieko. Lumbago jau 
mane kankinti. Kaip kada tai 
tikrai jauėiausi lig girtas vis
kas man sukdavo. Sužinojus a-
pie Doatlfl Kidney Pilis aš pa
mėginau ir dabar jaučiuosi svei 
kas ii' jau galiu dirbti ir pa
tariu visiems ji vartoti. 

Turėjo skausmus Strėnose. 

Gotlieb Mendel ūkininkas, 
Sauk Rapids, Minn. sako: "Ke
letą metu atgalios aš turėjau 
didelius skausmus strenuose ma 
no inkstai nekuomet reguliariai 
nedirbdavo. Aš tiesiai negalėjau 
visai dirbti per nekuri laika. 
Kuomet atsiguldavau tai sunku 
būdavo atsikelti, pasiskundus 
apie tai savo kaimynu jis man 
patarė pamėginti Doans Kidney 
Pilis kurios mane pagelbėjo ir 
dabar jaučiuosi sveikas ir pa
tariu visiems vartoti. 

Gauk Dėžutę Išmėginimui DYKAI! 
IŠKIRPK ŠITA KUPONĄ. Pamėgink Doans Kidney Pilis be jokio kašto. Iš-

kirp šita kuponą Ir išrašyk savo vardą ir adresą. Pa
siusk Foster—Millburn Co. 1274 Main Str., Buffalo 
N. V. Dykai išmėginimui viena dėžute tuojaus tau bus 
pasiųsta. Nesiusk pinigu. 
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Oatres No. 

Miestas . . . Valstija 

Kidney Pilis 
Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Buffalo,N.Y.Mfrs. 

i 

Aš, ADOMAS A. KAKALAUSKAS, SEKAHC1AI RAAAU. 
AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęe pilvelis buvo. Dispep

sija, neviriniraas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neslgailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimaa 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butel} Salutaras, Bitteria, ir po 3 rnėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTIOM J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Tclcphone Ganai *417, OhJcago, HL 

Skaitykite ir Platinkite "DRAUGĄ". 


