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Gen. von der Goltz 
Apleidžiąs Rygą 

25,000 jo kareivių nenori 
gryžti Vokietijon 

ALBANAI PAKILO P R I E Š 
ITALIJĄ. 

I talai kareiviai skerdžiami; 
visa šalis liepsnoja. 

Paryžius, spal. 14. — Motos 

PREZIDENTO MINTIS 
YRA GRYNA. 

Neatkrt ipiama doma į 
pasakojimus. 

VVashington, spal. 14.—Pa-
laikraščiai gavo žinių, jog ftlJ«taromi8 dienomis pakilo už-
banaį sukilo prieš Italijos ka- metiiiėjiniavj jog prezidentas 
riuomenę, kuri okupuoja Alba- Wils©nas kur-kas pavojingiau 
niją. sorgas, kaip kad gydytojo 

Pranešama, jog italų ka- Grayson kasdien pranešama. 
rinomenėe būriai visur nanešaiTuos užmetinėjimus pakėlė s< 

L A T V I A I SMARKIAI VEI 
K I A P R I E Š VOKIEČIUS. 

VISA ESTONIJA IŠNAUJO 
P A K I L U S I KARĖN. 

Copenhagen, spal. 14.—Slip-
ri latviu kareiviu koliuiuua at
gal perėjo Dauguvą ir užėmė 
Rygos priemiesčius kairiajam 
upės šone4. 

Apie tai žinių gavo vietom 
latviu spaudos biuras. t 

Sako, vokiečių tikslas užka
r iaut i šitą sali. 

VON DER GOLTZ 
PASIŠALINA. 

Berlynas, spal. U . — Savo 
vadovavimą vokiečiu, kariuo
mene] Pabaltijoj gen. von der 
Golts peniavė generolui von 
Kberliardt. 

Anot pusofieijalių praneši
mų, gen. von der Goltz t rumpu 
laiku laukiamas Berlvne. 

25,000 VOKIEČIŲ NORI PA
L I K T I P A B A L T I J O J 

Kiti paklauso Įsakymo ir 
keliaus namo. 

Revelis, Estonija, spal. .14.— 
IŠuaujo visa Kstonija pakilo 
knrėn, imdamosi ginklu, Reve-
lis išnąujo pilnas visokios rū
šies kariuomenės. Kareiviai 
dėvi prancūzų ir augių unifor
mas ir amerikoniškos armijo< 
palaidinius (overkotus) . J ie 
gerai Apginkluoti ir pavalgy
dinti. Lankia žinių iš pietų 
fronto, kur gen. von der (lolt-
zo kariuomenė briaujasi per 
K'yuą ant Rstonijos. 

Rstonijos vyriausybė apie to 
vokiečiu generolo veik-ima ga-
\ o žinių su dideliu išgąsčiu. 
\ 'yr iausybė tvirt ina, jog vokie 
ėiu veikimo tikslas nėra Rvga, 
b<'{ Ksbonija, ii- jog jie dv< pa
stangas įsibrianti šiton šalin. 

Taigi estonų armija pietuose 

būriai visur paneša į Tuos užmetinėjimus pakėl 
didelius nuostolius. Albanai n e o r i u s Moses iš Mass. .lis pa-
sukilėliai kai-kur italus karei-i sakė, jog prezidento smagenys 
vius tiesiog skersto skerdžia, apimtos ligoj ir todėl butų lai-

Matyt, tasai albanų sukilP- kas pagalvoti, kad šalies roika 
mas buvo kuogeriausiai a p g a l i a vedimo prezidentas butų pa" 
vota s ir iškalno priruoštas. |mainytas vice-prezidentu. 

Tūkstančiai albanų visoj ša-' Točiaus tie užmetinėjimai 
yj pakilo. Jų burmi apleido njgfota Bartuose Rūmuose. 

Gydytojas (Jrayson, kaip vi
suomet, taip ir vakar paskelbė 
pranešimą, jog prezidento 
sveikumo stovis neatsimainęs. 
Viskas yra normaliam stovyj. 

Visgi apie prezidento svoikė-
jimą nieko nesakoma. Bot ar-
ėiau prezidento stovintieji 
tvirtina, jog prezidento ligoje 
nesama jokio pavojaus. 

1 
kalnus i r puolėsi prieš italus, 
ypač prieš jų stovyklas. 

Italai už tai irgi baisiai at
simoka albanams. Degina jų 
sodžius, šaudo gyventojus, kat
rie nesuspėja pasislėpti kal
nuose. 

LATVIAI DIDVYRIŠKAI 
KOVOJA. 

Visas vargas, kad jie neturi 
t inkamų ginklų. 

K A I P ATPIGSIĄS PRAGY 
VENIMAS. 

Žmonės susilauksią didelių 
vištų. MIESTE GARY SUSEKTAS 

NAUJAS SUOKALBIS. 

Cleveland, O., spal. 15. — 
Xaoijonalė paukščių, kiaušinių 
i,- sviesto asoeijaeija turi čia 
metini suvažiavimą. 

Atidarant sesija kalbėjo tos 
asooijaeijos prezidentas Briggs 
J is ta rp kitko pažymėjo, jog 
trumpu laiku pasaulyj pasiro-l 

Radikaliai gaivalai vakar 
mieste Gary išmetę savo pro-
kleniaeijas (atsiliepimus), po 
kuriais pas i raš 0 Amerikos ko
munistų partija. 

Ryga, Latvija, spal. 9, per 
Copenliageną spal. 14 (rašo 
The CK. 1). News koresponden
tas) .—Vakar vokiečiai lakūnai 
ėia pametė lapelių. Pranės?; 
jog jie Rygoje busią apie pu
siaunakti. Kaip dažniausia, 
tai]) ir dabar jie nepajėgė iš
pildyti savo pažadėjimu. Per 
visa naktį jie kovėsi su laf-
viais. Latviai visu frontu tu
rėjo atsimesti. Bot vokiečiai 
noinėjo Rygon. 

Apie pusiaunaktį jie užėmė 
liniją tarpo jūrių ir Dalilen ties 
Dauguva, už 6 mylių nuo Ry
gos. ATokieėiai per visą naktį 
smarkavo su savo artilerija. 
Latviai beveik neturėjo kuo 
jiems atsakyti . Tik ant ryto
jaus latviai daugel vietose at
bloškė vokiečius i jų senąsias 
pozicijas. 

Latviai pilni pasitikėjimo. 

Kad vokiečiams nepavyko 
paimti Rygos, kaip jie buvo 
sakę, paėjo nuo paėių latvių į 
narsumo. 

Vienas kareivis man pasako
jo : 

"Mes esame tikri, kad vo-
kieėius atblokšime atgal, nes 
mos kariaujame už teisybę. 
Vokiečiai dažniausia savo pa-

Bolševikai Apginkluoja Visus 
Gyventojus 

Vokiečiai nenori blokuoti 
Rusijos bolševikų 

vimo bolševiku valdomos Ru* 
sijos. 

Tai 

BOLŠEVIKUS APIMA BAI 
MĖ. 

klausimą aną diena 
Gelsingforsas, spal. 15. —į-svarstė vokiečių kabinetas. 

Rusijos sovietų valdžia p a s J B e t n i e k o galutino nenutarta. 
I eibė parėdymą tuojaus p r a J Tuo tarpu spauda plačiai apr 
dėti utilitariniai lavinti visus \toM* talkininkų pasiuiynu>. Br 
šalies gyventojus )>e jokio 
imties. 

Tokios žinios pareina iš 
rogrado. 

l.v prie-! kuone visa spauda yra 
šinga tam pasiūlymui. Sako, 

jV į . j j og vokiečių visa viltis atei
t y j e yra rytuose. Taigi vokie-

Parėdymo pasakyta, jog vi K' iai P a t v * P r i e * s a v e nusidėtų 
si valstiečiai militariniam Ja- blokuodami Rusijos gyvento-

i • 
vinimuisi turi pašvęsti visą- 'u s-
laiką, koks yra atliekama- nuo! K i t i laikraščiai sako, jog 
darbų nkėse. [Vokietija negali Rusijai alsi-

Tas pat yra ir su darbiniu įmokėti ta pačia priemone. Ka
rės metu Rusija su talkinin 
kais buvo blokavusi Vokietija. 
Tas buvo nedoras daiktas. To-

kuis. Parėjus iš darbo pa vai* 
gyk, apsitaisyk ir eik muštran. 

Čia nuomoniaujama, jog bol
ševikus apėmė baimė, kuomet I k iQ nedorybių nenori atlikti 

! bolševiku valdomojon Rusijon Vokietija buvusiai savo prie-
ėmė briauties gen. Deni kino ir ^minkei. 
Vudeničo armijos. K i t i laikraščiai pažymi, kad 

iš tos blokados butų nauda 
tik talkininkams. ("Ji vokie
čiam* kaipir nieko. 

Atsiliepimuose kurstomi dai 
buliukai pakilti ir įsteigti dar- vykimus paremia ant materija-

VOKIEČIAMS NESINORI 
E I T I P R I E Š BOLŠEVI 

JCUS. 

Berlynas, spal. 14 Apie 
25,000 vokiečių kareiviu atsi
sakė klausyti sav 0 valdžios ir 
iš Pabalt i jo- gryžti namo. J m 
išreiškė norą ten pasilikti ir 
bendrai su rusais veikti prieš 
bolševikus. 

Kiti 12,000 kareivių jau pa
suko ant Prūsijos. 

Tokių bent žinių yra gavusi 
vokiečių valdžia. 

Ofieijaliai čia pranešta, jog 
gori. von der Oolta parkeliau
ja Berlynan. Sakoma, jog ne
paklusnieji kareiviai per t rau
ke visokius savo ryšius su 

padidinama skaitlingomis at-[OyMMtfk* didelės vištos, kat
o r g o m i s , kurios dabar šaukia- "*< k t ' l i s k a r t u s h u s i ; ) * d e w t a 

|mos. X . - saliai grūmoja pavo-• u ž «lal>artines vištas i,- nedaug 
j l l s > brangesnės. 

Suprantama, -tu dideliu1 

Estų dvasia pakili. imnk^\n busią didesni ir kiau-
Kai-kurie pašaukti atsargos šiniai. Tam įvykus, žymiai a<-

kareiviį i turi su savim ir imi- pigsias pragyvenimas, sakėj 
formas. Tas uniformas jie prezidentas. • 

i- i • • i i i* R/,f i-..;,. fr». /iwhu/>< A-;<t/w Platinasi zmoniu nerimavimai 
šiandie dėvi jau koks penktas tfel kaip tos duieies visiosj x » 
kartas. Kiti daugiau nuo pra- at>irasiančios tai tik vie-

bininkų diktatorysto. T a i p p a t \ ^ o prieSininko stovio. Bet jie 
larbininkai kurstomi prieS vy- pamiršta pvarbesnj už aną 

riansvbės valdininkus. 
Išnaujo tad prasideda kra

tos ir areštavimai. 

30 ŽMONIŲ NUŽUDYTA SI 
CILI JOJE . 

d žios europinės karės. 
Kstonija daug visko mačiusi. 

Per tą Šąli kelis kartus buvo 
praūžę rusai, vokiečiai ir bol
ševikai. 

\ ež iu r in t ilgos estų milita-
jų dvasia yra 

nami prezidentui yra žinotina. 

PAVOJINGAI SUSIRGO 
V Y S K U P A S GARRIGAN. 

.įog 

gimtąja šalim. Tad valdžia r inė s tarnybo 
neatsakant i už tų kareivių pa- pakili, 
sielgima. ^ i a nbelnai manoma. 

Vokiečiu, kabinetas nnspren- &>*• V(>n der Goltao tikslas— 
dė pasil iekantiems Pabal t i joj užkariauti, visą Pabaltijį) ir pa-
kareiviams suspenduoti siunti- mėginti j valdovus pakviesti 
mą maisto i r kitokių daiktų. Hobenzollernus. Je i jam pa-

. vyktų tas atlikti , tuomet ožka-
GEN. D E N I K I N A S GIRIASI riautose šalyse jis paskelbtų 

L A I M Ė J I M A I S . priverstiną kareiviavimą, su-
Sakosi paėmęs nelaisvėn 5.000 darytu skaitlinga kariuomene 

Sioux City, Ia., >pal. 15. — 
Pavojingai susirgo šitos dioee-
zijos vyskupas (larrigan. Sa. 

Paryžius, spal. ir>. — Tš Ry
mo pranešama, jog Sicilijos 
saloje apie 30 valstiečių dau-

; ,nia\i nužudyta, susirėmus 
i jiems su kariuomenė. Daugo-
lis yra sužeistų. 

daiktą—tai stiprią kareivių 
dvasią ir užsidegimą del teisy
bės. Rygos gatvės ir keliai j 
frontą geriausi liudininkai tos 
dvasios stiprumo. Nežiūrint 
vargingo apsirengimo, ginklų 
trukumo, noperlaužiamos ka
reiviu koliumnos maršuoja 
t'rontan uždegtos tos dvasios 
įkvėpimu." 

" J i e kovos prieš vokiečius 
su dan t imis , " pasakė man 
šiandie vienas ang-lii oficieras 
kalbant apie latvių kareivius. 

Šiandie1 Ryga mažiau apim-

Berlynas, spal. 15. —Vokie 
čiai nuo talkininkų gavo pa
siūlymą prisidėti prie bloką 

EUROPA PASKENDUSI PO 
i P E R I M U O S E PINIGUO

SE. 

_ ; Bet visas vargas, kad tie pini-
MIESTE SYRACUSE PA

GERBTAS BELGŲ KAR
DINOLAS. 

gai be vertės. 

Universitetas j a m indavė 
augščiausią, mokintuvės 

laipsnį. 

Visoj saloj plečiasi norima- l i l rūpesčių. Parvyko iš karės 
vimai. Valstiečiai ginkluojasi, 

koma, jog jis nepasveiksiąs. | pasiskirsto j būrius ir užpul-
Per kelis pastaruosius metusjdinėja kariuomene, 
vyskupas jautėsi nesveikas. 

— Waukegan, 111., spal. 15. 
— Du jurininku pavogė Hi 
centų nuo staliuko, kur par
davinėjami laikraščiai. Teis
mas H JlJ kiokvieną nubaudi 
Po $59.40 pabaudos. 

— Melbourne, spal. 15, — 
j Australijoje pabranginta duo
na puse cento svarui. Dabar 
už dviejų svarų kepalėli duo
nos mokama 0 centai. 

bolševikų. 

gen. 
bevielio 

ir pasileistų gelbėti Rusijos 
nuo bolševikų. 

Su bolševikais nėra vargo. Londonas, spal. 14.—Iš 
Denikino stovyklos 
telegrafu pranešama, jog jo l y t u o s e estai posonovei ko-
kariuomenė laimėjusi kelis mn- ™i* s u bolševikais. Bet ne-
gius Oriolo ir Kijevo apylinkė- Jvy^sfa didelių susirėmimų, 
se. Paimta nelaisvėn apie 5,000 š iandie seka tik artilerijos 
bolševiku kareiviu. Paimta ir dv ikova 
miestas OernigOT,' E ^ ( ' n l ^ ^ p u s tarpe estonų ir 

. bolševiku, atnaujinta garlaivių 
P E T R O G R A D E P A K E L T A plaukiojimas. Bolševikai nopa-

KONTREVOLIUCIJA. kenkia tam susisiekimui. J ie 
tikisi padaryt i armisticiją su 

Copenhagen, spal. 14. —Tš estais. 
Gelsingforso pranošama, jog Je i pavyktų estams padary-

YUDENIČO ARMIJA BRIAU kus, 2,000 kitų bolševikų ka 
J A S I ANT PETRO

GRADO. 

J i užbėgo u i akių rusų-vokie 
čių armijai. 

Londonas, spal. lf>. — Šiaur
vakarinė rusų armija, kuriai 
vadovauja gen. Yudenič, aną 

fronto premjeras Ulman. J i 
pilnas vilties. Klausiamas apie 
stovį atsako: 

, " M e s pliekiame b u n u s . " 
J i s patyrė, jog tarpo paimtų 

nelaisvėn vokiečių kareivių 
yra tik pirm trijų savaičių su
rekrutuotų Bavarijoje. 

Vokiečiams kol-kas nepavy
ko paimti Rygos. Bet pavojus 
nepasibaigė. 

Latviams t rūks ta ginklų. 

Vokiečių lakūnai per dieną 
skraidė ant Rygos. Latviai į 
juos šaudo šautuvais. Nes jie 

Syracuse. N. Y., spal. 15.— 
Vietos universitetas belgų 
kardinolą Mereier apdovanojo 
augščiausiuoju mokintuvės 
laipsniu — žmoniškumo dok
toratu. Iškilmyhėse dalyvavo 
apie 100 kunigų ir pasaulinių 
mokslininkų. 

Miestas Belgijos primatą 
nuoširdžiai pasveikino. Ovaci
jose dalyvavo apie 25,000 žmo
nių. 

S. V. V E I K S P R I E Š GRUMO 
J A N T Į ANGLEKASIŲ 

STREIKĄ. 

Spėjama, jog darbininkai bus 

Londonas, spal. 15. —Vietos 
bankininkai atkreipia pasau
lio doma i faktą, jog šiandie 
visa Europa tiesiog paskendu
si poperiniuose piniguose. 

Po karės pakilo naujos vieš
patijos. Tos be jokios atodai
ros spauzdinasi poperinius pi* 
nigu s ir paleidžia juos apyvarįį 
ton. Elgiamasi noatsižiurint | 
ateitį.' O juk ateityje toms 
viešpatijoms bus daug vargo* 
su tais pinigais, katrie netu
ri jokios vertės, nes be gva-
rantijos. 

Naujų viešpatijų gyventojai-
žeriasi tuos pinigus, taupia 
juos. Bot jie nežino, kad Jtie 
pinigai netoks jokios vertelį 
kuomet tarptautinis finansų 
butas po karės paskelbs šaly
se reikalinga tvarka. 

Spausdinami glėbiais pini
gai šiandie turi kiek vertės 

reivių ir visą 10-tos bolševikų 
divizijos štabą. 

Gen. Glazenappo koliumna 
nelabai nukentėjusi. 27 karei
viai užmušta ir apie 150 s u . ! neturi kitokių ginklų, kaip tik 
v • , šautuvus. Ve kodėl jiems di-
' Tos' rusų šiaurvakarinės ar- ^*™»* vargas, 

mijos ofensyvos visa galva, ^iisų kariuomenės (von der 
gen. Vladimirov, sako, jog Goltto kariuomenės dalis) va-
vokiečių-rusų ofensyva, kokią |das, pulk. Avalov-Bermondt, 

gą, už 75 mylių nuo Petro
grado. 

dieną paėmė miestą Yambnr-1 v e ( j a pulkininkas Avalov-Ber^ paskelbė nova'manifestą. jSa-
mondt, porvėlai pradėta, kad | ko, Rusijos imperijos vardu 
sutrukdyti šiaurvakarinės ar-južimųs Latviją ir vesiąs kovą 

prieš bolševikus. Pagaliaus pa
žada Latviją prirengti prie 
"apsisprendimo. '* 

Tokių žinių iš Liepojos ga- m i j o s briovimąsi. 
Pe t rograde pakilusi kontrro- ti armisticiją su bolševikais, !v<> vietos laikraštis Daily Revelyj nuomoniaujama, kad 
voliucija prieš bolševikus, tuomet visa estų kariuomenė 
Miesto gatvėse seka mūšiai, butų pastumta prieš vokiečius. 

Bolševiku, priešininkai, sa- . 
koma, jau paėmę daugelį vai- P I R K I T E K A R Ė S T A U P Y - | J a m teko paimti nelaisvėn 
diskų namų ir įstaigų. ;M0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). j pilnus keturis bolševikų pul-

vokiečių-rusų kariuomenė no-
Yamburga paėmė gen. Ola- j įėjusi užbėgti už akių šiaurva-

enapp su savo koliumna. karinei armijai. Tečiaus, kaip 
žinoma, jai nepavyko tas pa
daryt i . 

Mūšiai seka visu frontu. Vo
kiečiai ypač laužia kairįjį lat
vių fronto sparną. Yra vilties, 
kad latviai atsilaikys. 

savose šalvso. Bet užsieniuose 
sutaikinti su kompanijomis. j n e i k o k i o ; P a s k u i t i p p i n i g a i 

j bus be jokios vertės ir savose 
VVashington, spal. 14. — T^,šalyse. 

Baltųjų Rūmų pranešta, jog j 
pats prezidenta s ar tai kabino- j P ILSUDSKIS ŽADA AUTO-
tas ims darbuotios, kad ko- NOMIJĄ. 
kiu 0 nors keliu sulaikyti au-
giekasių streiką, kurs gali pa- Varšava, spal. 15. — A n į 
kilti lapkričio 1 d. dieną lenkų viešpatijos galva 

Oficijalėse sferose išreiškia- j Pilsudskis lankėsi Minske. J i s 
ma viltis, kad darbininkai su j tonai kalbėdamas baltgu-
kompanijomis atnaujins tary- jdžiams pažadėjo autonomiją, 
bas ir viskas turės pasibaigti! (Jirdi, neužilgo baltgudžiai 
gTažumu. galės ią patys savimi valdytieą 

• Pasirodo, jog baltgudžiai 
malonės turi laukti nuo lenku. 

— Rymas, spal. 15. — Karės Gi lenkų malonė — tai davi-
laimėjimo švente italai čia j mas autonomijos, 
turės lapkričio 4 d. Su tokiomis "malonėmis ' 

Pilsudskis šokinėja ir apie lie-
PIRKITE KARĖS TAUPY- j tuvius. Bet su šitais "po lako-
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 'žorcais" negalima susitaikinti. 
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Del p. Balučio Laiško 
Kada žmones susipykę už 

ka nors ima ieškoti, katraa 
būvu kaltesnis, tai judviejų, 
susipykimas didėja. Mes n 
norime, kad aršėtų nesutaiką 
tarp buvusio "Lie tuvos" Re 
daktoriaus ii* tarp dabartinio 
" D r a u g o " vedėjo. Vistiek kas 
buvo kaltas. Dabar reikia tai* 
kos, kad tėvvnė mažiau ken-
tetų pavojoje. 

Po asmeninės įžangos p, Ba
lučio laiške yra du didėliai 
svarbus dalykai 1) Lietuvon 
Paskola Amerikoje ir 2) Lie-
tnviškog kariuomenės organi-
zavimas iš Amerikiečių, 

troite ir negalima tikėtis, kad 
eitų skelbti žmonėms nauja, 
reikalą, palikdamas savo pa* 
rapiją. Sunku žinoti, ar atsi
ras kas kitas galintys tą išpil
dyti nedaug blogiau už jį. 

Lietuvių kareivių organiza
vimas Amerikoje jau buvo be
pradedąs įsijudinti. Jaunuo
menė i r visuomenė jam pri
tarė, bet balandžio ir gegužio 
mėnesyje iškilo kiti balsai ir 
kitį sumanymai. " D r a u g a s " 
rašė, kad jie nustelbs kariuo
menės organizaciją. Jo žodžiai 
įvyko, bet nei pats dienraštis 
negali tuomi pasidžiaugti, kad 
jo spėjimas išsipildė. 

Bandysime pavartoti visas 
jiegas, kad nors dabar susi
darytų sumanytoji English 
speaking arba American 
Brigade, ir kad ji keliautų gin
ti Lietuvos. 

Tik mums rodosi, kad tuos 
dalykus dar reikėtų aptarti A-
merikos Lietuvių Taryboje. 
Spalių mėnesyje ji negali pil
nai susirinkti, bet butų naudin
ga ją sušaukti lapkrityje apie 
12 ar 13 diena. 

Darbo Konferencija 
Jau perėjo pirma savaitė 

Darbo ir Pramonės Konferen
cijos VYashingtone. Pirmoji 
diena buvo iškilmės, antroji 
susitvarkymas, paskui pasiro
dė ir tikrasis darbas. Visiems 
kurie nuliūdę i\e\ tankių ir 
dideliu streiku buvo žvbtclė-
jusi vilties žvaigždelė, kuo
met 8. <iompers, Amerikos 
Darbo Federacijos pirminin
kas, pasiūlė, kad \Vashingtono 
Konferencija butu \\ix teisė-
jas tarp darbininkų bei fab
rikantų, ir kad dabartiniai di
dieji plieno streikai pasiliau
tų, kol 4a Konferencija išduos 
savo ištarmę apie tuos daly
kus, del kurių kil0 ginčas tarp 
darbdavių i r darbininkų. 

Skaitant (Jomperso sustaty
tus pasiūlymus širdyje kilo 
viltis, kad streikai greit užsi
baigs, nes darbininkų vardu 

Laiškas iš Paryžiaus. 
Paris, patarlės, "*iš peties,"—dar 
Rugsėjo 27 d., 1919 m. 

Gerb. Prof. P r . Budys, 
Chicagoje. 

Gerbiamasai:— 
Rasite, Jums busi; šiek-tiek 

stebėtina gauti šis laiškas. Ste
bėtina todėl, kad, jeigu aš bu
vau teisingai informuotas, Jųs 
keliuose svarbiuose susirinki
muose išreiškėte labai minusi
nės rųšies nuomone apie mane, 
primesdami man tikslus ir žy
gius (sąryšyje su Chicagos sei
mu ypatingai), kurie buvo iš
dava "pletkų," o ne realybės 
ir kurių aš jokiu būdu negaliu 
prisiimti. Vėliaus, atvykęs Pa
ryžiun, mačiau " D r a u g e " už-

stipriau negu padarėte tai mi
nėtame straipsnyje. 

Lietuvos nepriklausomybės 
klausimas šiuo laiku yra nely
ginant barometras Chicagoje: 
šiandie augštai ir rodos užtik
rintas, rytoj žemai ir, rodos, 
visai beviltis. Situacija maino
si kuone kiekvieną dieną ir rei
kalauja nepaprasto nervų įtem
pimo, kad laikyti vairą tinka
moj vagoj—nepasiduoti perdi-
delei ekstazai iš vienos pusės ir 
perdidelei desperacijai kitu lai
ku. Iš įvairių ženklų ir prityri
mų mes aiškiai sprendžiame, 
kad Lietuva ir jos valdžia da
bar vra "bandymo fazėje:" 
prielankumą savo neprigulmy-

metinėjimus, buk aš, atvykęs i bei iš pusės Anglijos ir Ameri-
čia, už visuomeniškus pinigus kos mes turime neabejotiną, 
mėginsiu stiprinti savo partiją.bet pripažinimą (galutinį) gau-
ir tarnauti jai, bet n e visuo- sime tik tuomet, kada patys su-
nienei ir " D r a u g a s " skaitė teiksime liudijimą, jog esame 
reikalingu atkreipti į tai Lietu
vos valdžios atvdą. 

Man, prisipažinsiu, skaudu 
buvo visa tai skaityti, jeigu tas 
išėjo iš-po Jųs plunksnos, arba 
su Jūsų aprobata. .Jųs, be abe
jonės, nežinojote, kad savo iš
leistuvėse Chicagoje aš viešai 
užreiškiau, jog vykstant Pary
žiun aš, nors būdamas tautinin
ku, neskaitau galimu dalyvauti 
partijinėj politikoj ir jog esant 
Paryžiuje aš negaliu būti ir bandymą, 
nebusiu partijos žmogumi, bet, 
kiek leis mano jiegos, steng

ės ame 
pribrendę ir galėsime nepri
klausomybę išlaikyti. Šitą "no-
vicijato" bandymą mes čia tu
rime progą jausti kuone kiek
vieną dieną ant kiekvieno žing
snio. N'esykį iš įvairių kompe-
tentiškų šaltinių mums duota 
suprasti aiškiai, kad mūsų ne
priklausomybės pripažinimas 
priklauso nuo to, kai]) ilgai ir 
kaip smarkiai mes galėsime 
" t o stiek it out"—išlaikyti 

s 

Mums neapsakomai skaudu,1 

i , . , , , , • - į t a p o paduoti sumanvmai pro-
kad tuodu dalyku eina taip L. . - *• . . , , , 
. . . • T -, L 4 « i i - tingai pripažįstanti ir darbda 
lėtai. Juodu abu taip reikalin- . į _£ 
gi Lietuvai, kaip vanduo žu vinis, kaij> oras paukščiams. 
Tik reikėtų, kad mumyse iš
nyktų nesveikas įprotis užsis
pirti aut savo pažiūrų apie rei
kalingo sumanvmo ivvkinimo 
budus. Ta s Įprotis kila iš h 
giai nesveiko noi 
savo sumaningoms pak 
piant viešus reikalus į partijų 
vėžes. 

Lietuvos paskolą Įvykinti 
Amerikoje apsiėmė viena pirk-
lybos bendrovė. Mes toliau e-
santieji nuo Bostono dar ma
žai jaučiame jos darbštumo, 
bet matyt, kad neapseis be 
trukdymo. 

Tą trukdymą galėtų išveng
ti Lietuvių Prekybos Bendro
vė, jei sueitų į sutartį su ki
tomis panašios rųšies draugi
jomis. Jeį mokėtume broliškai 
dalintis pelnais ir garbėmis, 
tai greičiau darbu s nudirbtu
me ir turėtume daugiau pelno 
bei garbės. 

P. Balučio sumanymas, kad 
Amerikiečiai apsiimtų duoti 
lėšas Lietuvių užrubežinėms 
atstovybėms vra teisingas ir 
naudingas. Tik jį išpildyti y-
ra toli nelengva. Aukos į 
Raudonąjį Kryžių dar plaukia, 
bet kitiems tikslams jau ma
ža ką galima gauti. 

Kun. Kemėšis yra žinomas, 
kad lengvai ir gerai moka «-
tikinti plačia visuomenę, idant 
pritartų naujam reikalui ir 
nesigailėtų aukų. Jau du me
tu pagrečiam kun. Kemėšis 
pasitarnavo dviem dideliems 
tėvynės reikalams savo kelio
nėmis ir prakalbomis. Dabar 
jį5 yra lietuvių klebonu Dė

viu reikalu 
Konferencijoje susidarė pen

kiolikos asmenų komitetas, 
kad pirma jis aptartų priešin
gus darbininkų ir darbdavių 
reikalavimus, idant visoje di
džioje konferencijoje, visiems 

o parodyti ! n a r i a m > e s a n t - g******* galėtų 
pakrei- Jv>'kti sutartis. Tą Penkioli

kos Asmenų Komitetą laikraš
čiai ėmė vadinti "Steering 
Committee, t. v. vairinis ko-
mitetas. Kaip laivo pakraipa 
priklauso nuo vairo pakreipi
mo, taip ir visos Konferenci
jos darbai turėjo atsižiūrėti į 
to komiteto pakraipą. 

Komitetas tapo sustatytas 
teisingai ir padoriai. Nei dar
bininkams nei darbdaviams 
nebuvo skriaudos. Bet štai į 
komitetą ateina aiškiai ir nuo
sekliai išdėtos darbdavių pa
žiūros. Tarp daugelio gerų ir 
teisingi dalykų ten parašyta: 

NVi nuo vieno darbdavio 
negalima reikalauti, kad jis 
tartųsi gu asmenimis arba 
kuopomis, kurių jis nesam
do, arba kurie nėra jo sam
dininkų išrinkti įš jų pačių 
tarpo. 

Tas sakinys išrodo gra
žus, bet jį išpildyti galima ti
ktai susiaurinant darbininkų 
sąjungas (unijas). Ta s saki
nys duoda teisę darbdaviui ne
pripažinti tokių unijų, kokios 
jos yra dabar Amerikoje. Tas 
sakinys yra paimtas iš p. EI-
berto H. Gary lupų. Jei Kon
ferencija tą sakinĮ priimtų, 
tai ji stotų p. Gary'o pusėje. 
Tokiu būdu visa konferencija 
netektų, nei jokios pagarbos 
darbininkuose. 

ulyg jos elgiuosi iki šiolei. Ir 
to nemanau mainyti, nes parti-
jinę kova šiame momente, kol 
Lietuva dar nėra pripažinta, 
skaitau vidujiniu valstybės vė
žiu, kuris privalo būti išpjau
tas—kitaip jis papjaus pačią 
gimstančią Lietuvos valstybe. 

Šį laišką Jums parašyti ma
ne paskatino Jūsų straipsnis 
"Opozicija Lietuvos Valdžiai," 
tilpusis " D r a u g o " num. 211-
nio. Ji perskaitęs, aš negalėjau 
susilaikyti netaręs Jums ačių 
už jį. Reagavimas prieš " L a 
Lituanie Independante" priva
lo būti kuostipriausis, ir jeigu 
Jųs žinotumėte, kiek šisai laik
raštis ir jo medžiaga yra Lie
tuvos priešų naudojama pran
cūzų presoje; kiek jis blogo pa
daro, kaipo pačių lietuvių lei
džiamas,—Jųs gal būtumėte nu 
simetę pirštinaites ii- rėžę, anot 

Mūsų vidujinis susitvarky
mas, partijų suharmonizavi-

aiuoa būti ir busiu vien tik //V-mas ir visos tautos neatlaidus 
tuviu. Šitą pastabą, kaip mi-įir griežtas veikimas ton link-
nėta, aš viešai padariau Chica- įnėn vra raktas, kuris atidarys 
goję, atkartojau Xe\v Yorke, ir nuims duris prie laisvės. 

Pereinant nuo abelnų pasta
bų prie detališkesnių norėčiau 
atkreipti Jūsų atydą ir pora 
dalykų, kurie šiandie turi Lie
tuvos valstybei ypatingos reik
šmės. Vienas yra—finansinis 
klausimas. Menu, Jųs žinote, 
kad Lietuvos valdžia šiuo laiku 
yra didžiai sunkiame padėjime 
tuo žvilgsniu. Lietuvos priešai 
dėjo visas viltis, kad finansinis 
Lietuvos valdžios krachas bus 
ir politiškomis jos šermeninis. 
Tuomet valdininkai ir armija 
apie du mėnesiu laiko buvo be 
algų, nesunku buvo sau įsi
vaizdinti pasekmes. Tuo laiku 
prirengta ir coup d'etat Kaune, 
kuomet tikėtasi valdžią nuver
sti, ir tik nepaprastas lietuvių 
pasirįžimas išgelbėjo situaciją. 
Keletas milijonų dolierių galė
tų Lietuvos valdžią pastatyti 
ant tvirtų kojų. Kol neprigul-

mybės nėra, nėra taip-gi gali
mybės tikėtis valdiškos pasko
los užrubežyje. Lietuva, turin
ti ketvirtdalį savo sūnų Ameri
koj, žiuri ir tikisi pagelbos iš 
ten, nes, aky vaizdo j e vir šutinė
to, Lietuvos likimas, galima sa
kyti, šiandie, daugiaus negu 
kada nors, yra Amerikos lietu
vių rankose. Paskola tarp Am. 
lietuviii yra neišvengtina ir 
nuo jos pasisekimo priklausys 
labai daug. 

Nuo valdiškų Lietuvos asme
nų yra paduota mintis, kad tuo 
tarpu Am. lietuvių organizaci
jos užlaikytų įvairiose šalyse 
esančias Lietuvos atstovybes 
(kaip Šveicarijoj, Skandinavi
joj, Anglijoj, Prancūzijoj—ir 
dabar prie Vatikano). Priežas
tis tame, kad kursuojanti Lie-

V. TARYBA. 
Valstybės Tarybos narių pri

vatiniai pasitarimai. 

Rugpjūčio 29 d. Lietuvos 
Valstybės Tarybos narių pasi
tarimas įvyko 5 vai. po pietų. 
Pranešimą padarė Lietuvos 
Delegacijos Paryžiuje pirmi
ninkas Valstvbės Tarvbos Na-
rys prof. A. Valdemaras. Dis
kusijos ir paklausimai del pa
darytų pranešimų tą dieną ne
buvo baigtos. 

Rugpjūčio 30 d. posėdis pra
sidėjo IOV2 vai.' ryto ir tęsėsi 
iki 2J/o vai. dienos. Beveik visą 
posėdį tęsėsi paklausimai ir 
diskusijos del padaryto aną
dien Valstybės Tarybos nario 

tuvoje markė stovi labai žemai prof. A. Valdemaro pranešimo. 

Darbdaviai, įtraukdami ši-1 tartys su žmonėmis nėra vie
tą sakinį į savo užreiškimą, nų derančiųsi reikalas, o kad 
visai neparodė, kad jie nori j dar yra: ir 1) Dievas, ir 2) 
atsargiai apseiti su skaudamo-Į visuomenė, ir 3) teisybė apgi-
mis sav0 laikų vietomis. Mok-inanti silpnųjų reikalus. Tie 
slininkaį gali ginčytis, ar p. j visi trys gali turėti teisės kiš-
Gary klysta ar ne, bet apčiuo-ltis į sutartį žmogaus su žmo-
piamos naudos, ir ypač taikos, gum. 
trokštantis žmogus turi niaty- Dievo įsikišimą neapsvars-
ti, kad šiose dienose negalima tysime: tat yra sąžinės ir 
įžeisti darbininkų, pripažįs- Bažnyčios darbas. Lieka dar 
tant teisę tam, kuris juos įžei
dė 

Ta pajutusi konferencija a-
tidėjo savo posėdžius iki au- unijos. Galima ginčytis ar jos 

visuomenės reikalai ir silpnųjų 
apgynimas. Iki šiol už silpnes
nius darbininkus užstodavo 

tradieniui, 14 spalių. Kas žiu 
ar užteks penkių dienų šitam 
dalykui išlyginti? 

Visi, arba beveik visi, darb
daviai ii' Konferencijoje ir 

gerai ir užtektinai užstodavo, 
bet negalima daryti, kad nei 
jos neužstotų, nei niekas ki
tas. 

Abejojame ar vVashingtono 
Vairiniame Komitete tiki, kad j Konferencija išras geresnį dar-
p. Gary'o pažiūra yra tiesa ir [bininkų užtarėją už unijas. Jei 
teisybė, apginanti pramoniją | išrastų, darbininkai nesiprie-
nuo mirties. Visi darbininkų 
atstovai tiki, kad ta pažiūra 

šmtų. 
Vieno darbininkų apgynimo 

sumaningai papjauja be peilio negana. Dar reikia, kad taptų 
unijas. 

Nėra ko leistis į gilius mok
slinius išvadžiojimus. Pasa
kysime tik savo mintį, nepri-
rodinėdami jos. P. Gary'o pa
žiūra iš didelės dalįes suima 
į save liberalizmo stambųjį 
dėsnį, kad niekas neturi kištis 
į sutartį žmogaus su žmogum. 

išrasta, kas apgins, kad darb
davių ir darbininkų kontrak
tas nekenkhj visuomenei, ar
ba kad visuomenės reikalų ne
užkrautų neteisingai ant vic-
no luomo,. 

Jeigu šituos du dalyku išras 
Wasningt ono Konf erenci j a, 
tai ji padarys daugiau naudos 

tarptautinėj piniginėj rinkoje 
ir kuomet jų visų užlaikymas 
eina iš Lietuvos—mainant mar
kes į svetimtautišką valiutą— 
Lietuvos syvų čiulpimas yra 
didelis. Amerikoniško dolierio 
augšta valiuta sučėdytų Lietu
vai tūkstančius nuostolių, ku
rie dabar yra vien dėlei mainy
mo markių į svetimų šalių va
liutą. Lietuva privalėtų, turė
ti savo užrubežinėms išlaidoms 
užrubežini kapitalą, idant iš
vengus biržos nuostolių, ir ta
me jai gali pagelbėti vien Ame
rikos lietuviai. Supažindinimas 
Am. lietuvių su šiuo reikalu ir 
išgavimas jų paramos butu di
delis užsitarnavimas. 

Antras dalvkas, turintis di-
dėlės reikšmės, yra organizavi
mas Amerikoniškos Brigados. 
Jau nekalbant apie tiesioginę 
militarę svarbą, tas turi dide
lės reikšmės internacijonalės 
politikos žvilgsniu. Dėlei stokos 
pinigų negalėta labai daug ta
me at vėjuje iki šiol padaryti, o 
vienok mes čia jau jaučiame 
Stambias to pasekmes. J i pri
davė pagreitinta tempą mūsų 
reikalu svarstymui ir ytin už-
interesavo Angliją, kuri velytų 
turėti " Knglish speaking" vie
ton "Amercan Brigade." Butų 
perankstyva ir nepatogu leistis 
šiuo laiku į detalius, vienok už
teks pasakyti, kad Brigados 
reikalas (kurį Lietuvos valdžia 
oficijaliai jau patvirtino) yra 
pirmaeilės svarbos reikalas, 
kuris privalėtų turėti kuodi-
džiausią užuojautą ir paramą 
iš Am. lietuvių pusės. 

Dėlei prisiuntimo Lietuvos 
atstovo \Vashingtoiian buvo 
daromos ir yra daromos visos 
pastangos. Susitikta su neku-
riomis kliūtimis tame reikale, 
vienok tikimasi, kad netolimoj 
ateityj atstovas atvyks. , 

Informacijos srytyje nielstu-
me, kad VVashingtone palaiky
tumėte Informacijos biurą, per 
kurį mes galėtum siuntinėti ži
nias Am. liet. laikraščiams. 
Siuntinėti žinias kiekvienam 
laikraščiui mos neturim galimy
bės. Siuntinėjam kabelius VVa
shingtono kaštais, nes čia išlai
dos ir be to pasididino (užpirk
tų reikmenų persiuntimu, bri
gados organizavimu etc.). Vi
sam tam Delegacijos fondas tu
ri suteikti kreditus, nes Lietu
vos valdžia, kaip minėta, buvo 
—ir dar yra—labai sunkiame 
finansiniame padėjime. Vieti
nės presos nukreipimas mums 
prielankios pusėn—yra kitas 
ytin svarbus reikalas, kurio ne
galima jokia būdu padaryti be 
pinigu. 0 jų mums trinksta, 
nors patepta vietinė presą kas
dien mus, prisiminus, smaugia 
ir didžiai mūsų reikalus gadi
na. 

Po to pereita prie šių dieno
tvarkės klausimų. Pirmon vie
ton pastatyta Lietuvos Valsty
bės Tarybos plenumo klausi
mas. Galutinis to klausimo 
svarstymas atidėtas iki rugsėjo 
2 d., š. m., 10 vai. ryto, kad Lie
tuvos Valstybės Tarybos frak
cijos turėtų laiko savo pasita
rimams. 

"Lie tuva ," Kaunas. 

BALTIJOS PAJŪRIO VAL
STYBIŲ SĄJUNGA PRIEŠ 

RUSŲ IMPERININKUS. 

Rugpjūčio 17 d. " B u n d a s " 
įdėjo Lietuvos spaudos biuro 
pranešimą iš Elsinkų: Suomių 
spauda tarp kitko svarsto Bal
tijos pajūrio valstybių sąjun
gos klausimą ir užmezgimą ar
timų santikių tarp Suomių, 
Latvių, Estų ir Lietuvos, kad 
pasekmingai atremti visokį ru
sų imperijalizmą. 

"La isvė ," Kaunas. 

INDOMYBĖS IŠ TIKRŲ 
ŠALTINIŲ SURINKTOS. 

FARMOS! EXTRA 
BARGENAS!! 

Pirkite šįrudenj F a r m a s Didžiau
sioj Lietuvių Ūkininkų kolonijoj A-
m e r i k o j ku r io j y r a suv i r s 450 L ie tu 
vių Ū k i n i n k ų k u r š įme t v a s a r a čia 
pirko suvirs 50 Farmų lietuvei mes 
turime savo Ūkiškas Draugijas tur ime 
bažnyčia ir Kunigą. Anglai F a r m e -
raij matydami tokį didelį skaitlių lie
tuvių čionais pareinant gyventi Mufo-
jas laukan iš tos Lietuvių Kolonijos 
palieka mums savo puikai Jtaisytas 
T'kos kad parduotumeme lietuviams, 
nesinori tarpe lietuvių gyventi kaipo 
kad ir užpigiausia kaina nes Anglams 
jums' kad nesinorėtų ta rpe svetimų 
gyventi Broli Lietuvių kuris myli sa
va kalba ir Tauta tau geriausia pro
ga apsigyventi mūsų kolonijoj kurį y-
r a patogiausia ir geriausia vieta del 
lietuvių ant ūkių gyvenimo Amerikos 
Aplink puikaus turgauno miesto 
Scottvilles Mich. Kolonija randasi 
priepat Michigan Ežero Vandenino į 
kur galima Laivais ir Trenais Atva
žiuoti. Žemė derlinga del visokių Ja 
vų, Daržovių, Sodnų ir pievų Molis 
su Jodžemių maišytas arba Molis su 
Mmielžemių maišytas Laukai, ligus 
su Puikiais žuvingais upelais ir eže
rais gerj žviravoti kėlei puikioms 
farmoms apgyventa. M«s tur ime 80 
Farmų paėmė iš Anglių farmerių ku
rie mufojas laukan iš tos Lietuvių 
kolonijos vienos yra mažos kitos di-
delios farmos vienos yra su menkais 
budinkais pigios kitos yra su pui
kiausiais įrengimais su pelningais So
dais. Turime su Gyvuleis su Maši
nomis ir padara is su javais ir paša
rais parduoti gatavų farmų. Pirk 
dabar išrudens farma gausi nuo ke
lių šimtu ligi Tūkstančio dolierių pi-
giaus Rudeni Gyvulius siekias ir u-
kies mašinas ant ru ranku gausi už 
puse kainos Naudokis gera proga at
važiuok tuojaus mes apvažinėsime 
su automobilium po tas farmas vel
tui iškurių galėsi pasirinkti tinka
miausia farmą, primsime Liberty 
Bondsus už pilna kaina kad dabar 
pirksitę už likusia skola nereikia mo
kėti procentą ir Tex'sų kol pareisi 
gyventi pavasarį. Gvarantojame kad 
viskas taipos yra teisingai kaip mes 
rašome jeigu netaip rasite kaip čia 
garsiname mes jūsų gelžkelio kaštus 
apmokėsime, pilnai galite pasitikėti 
mumise bo mes esame tos kolonijos 
uždetojiai ir jos apgyvendintojal 
drauge su lietuviais ūkininkais gyve
name po šiuo adresu. 

A. KIEDIS, CO. 
Robinson Building, 

Scottville, Mich. 

Lenkijos finansai progresuo
ja žemyn. Veik kasdien puola 
jų pinigų kursas. Dabar jų 
markė tekainuoja 3.15c. Nese
nai kainavo 3.35c. 0 prieš 4 
mėnesius kainavo net 9c. 

Laike mūšių tarp lietuvių ir 
lenkų Seinuose Bardauskas, 
tarnavęs lietuvių armijoj ofi-
cieriu, perbėgo lenku pusėn. 
Juodošiaus tėvas ties Rasei
niais turi dvarą. 

Nuo spalio 1 d. Žemės Ūkio 
ministerija pradėjo leisti laik
raštį "Žemės Ūkis". Eina du 
kartu mėnesyje 16 pusi. 

Kretingos, Viežaičiu, Tel
šių ir Sėdos apsk. veikia val
stybės ir Savivaldybos. įstaigų 
tarnautojų sąjunga. Skatina 
narius lavintis visokiuose a-
matuose, įvairiose mokslo ša
kose, dalyvauti lietuvių visuo
meniniame darbe ir tt. 

Jonas Yčas buvęs švietimo 
ministeris išvažiavo užsienin 
rugpj. 31 d. Išvažiavo mokslo 
reikalais. 

Iš Francuzų valdžio8 Lietu
va pirkosi 30 lokomotyvų ir 1.-
000 vagonų. 

Rugpj. 31 d. Kaune buvo su
rengta Kareivių Diena ir dobi
lo pardavinėjimas. Diena bu
vo puiki ir viskas puikiai pasi
sekė. 11 vai. iš ryto buvo pra
voslavų soboro pašventinimas. 
Žmonių buvo minių minios. 
Per parodą premieras Sleževi
čius pasakė karštą prakalbą, 
pabrėždamas, jog bolševikai 
jau išvyti iš Lietuvos, o dar li
ko išvyti vokiečius, kolčaki-
ninkius ir lenkus. Vakare bu
vo kareivių kliubo įkurtuvės. 
Dalyvavo prezidentas Smeto
na, premieras Sleževičius, mi-
nisteriai ir aibės svečių. Ka
reivių Kliubas yra Maironio 

Praneša iš Berlyno, kad 
nedirbančių skaičius Vokietijoj 
kaskart mažėjo nuo birželio 
mėn., bet dar apie 600,000 dar
bininkų randasi be darbo. 

"Darb." 

LIETUVIAI NAMON IŠ 
VISŲ ARMIJŲ. 

Talki ninku nutarta ir įsaky
ta iš visų armijų, veikiančių 
prieš bolševikus, kaip ta i : Hal-
ler'o—lenkų, Kolčako, Deniki-
no ir kitų paleisti visus lietu
vius kareivius ir leisti jiems iš
važiuoti Lietuvon. I r tas vra 
tikrai. I r reikia pasakyti: labai 
gera i ! 

Išeivių Draugas." 

o* 
num. 3. 

"Lietuvoj ligi karo buvo vi
so labo 1259 visokios rųšies 
kredito įstaigų; jąs valdė ne 
lietuviai ir vis tik dėlto mūsų 
žmonės jomis tikėjo ir nešė pi
nigus. 

Mes tikime, kad žmonių su- 'negu karė3 laimėjimas. 

Velydamas Jums viso labo, 
pasilieku . , 

Su tikra pagarba, 

B. K. Balutis. 

PIRK BONŲ — BUS LIE
TUVAI D U 6 N O S -

Busų socijalistų revoliucijo-
nierių grupė su Kerenskiu 
priešakyje paskelbė manifestą 
prieš Rusijos pakraščiuose su-
sikurusia.s valstybes. 

Lietuvoje lenkų šnipai bei 
agentai paleido gandą buk pir
mojo Karo Mokyklos leidimo 
oficieriai esą žuvę. O po tei
sybei nei vienas iš tų oficierių 
dar nėra žuvęs. 

Indėlių buvo žmonių įnešta 
per 144 milijonų rublių ir šie 
pinigai tada nebuvo apversti 
mūsų krašto ūkiui pagerinti. 

Dabar žmonės turi daug 
daugiau pinigų, negu buvb 
prieš karą ir visai lengva yra 
sudėti vieną milijoną dolierių 
Lietuvos Paskolos Bonų." 

Valdžia yra mūsų rankose ir 
aišku, kad visi pinigai eis mu
ši) krašto gerovei, užtat kiek
vieno piliečio pareiga nelaiky
ti pinigų pas save — bet pirkt 
Lietuvos Paskolos Bonų. 

Ad. Prūsas. 
Prekybos ir Pramonės Banko 

Direktorius. 

/ 
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VISIEMS P A S A K Y K I T . | draugiją įsiskverbė klaida. Bu-
K A D NUO SPALIO 15 D . ' v o parašyta, kad P . Kuisis au-
GALIMA P I R K T I LIETU- kojo $2.50. Turėjo būti Povylas 

Kuisis aukojo 25 dol. 
Vystant i šakelė. 

PHILADELPHIA, PA. 

VOS PASKOLOS BONUS. 
PO $50., $100.. $500., $1,000. 

Lietuvos piliečiai! Visi, kaip 
vienas, be skir tumo tautos ar 
t ikybos pirkite šiuos bonus. I Spalio 4 d. Šv. Kazintiero pa 
Lietuvos Valstybė prižada ttžjrapįjoj susitvėrė A. L. R. K. 
dviejų metų grąžinti kiekvio- jFederaei jos kuopa, kur i stang
i a m visus pinigui ir dar ant > i s s u v u . l i y t į v į s a s katalikiškas-
skolinamųjų pinigų primokėti j draugi jas i milžinišką Katali-
.Vo nuošimčių kas metas. ; k l . Vienybę, Atstovai buvo prf-

U i bonų vertybe Lietuvos j s į , l s t į n u o ^įu ilraugijų : ftv, Ka-
valdžia atsako visu savo tur-j zh.iiero, Sv. Cecilijos, Mot, Ha-
tu ir visomis įeigomis. jungos, L Vyčių, šv . Mykolo, 

Todėl visi piliečiai a t t ik i te ;gy . Stanislovo, Šv. Izidoriau:', 
savo pareigas. Parodyki te , Darbininkų kuopos, Apaštaly-
kad jums savo tėvų žemės Įstos Maldos, Gyvojo Ražan-

čiaus. Tžmanytojas sutverti 
Pecteiįaeijos kuopą yra gerb. 
kun. (g. \ 'a lančiunas. 

Pirmiausia buvo renkama 

naudai. Daug žmonių suvažia
vo ir iš kitur. Visi linksmai žai
dė, šoko, šnekučiavo, bet neil
gai, nes apie 5 vai. pradėjo lie
tus lyti. Vienok tėvynės labui 
gryno pelno padarė $265, ku
rie per Tautos Fondą bus Lie
tuvai pasiųsti . 

Nonvood, Mass. Rugsėjo 21 
d. Šv. Kazimiero dr-ja surengė 
prakalbas. Kalbėjo vietinis kle
bonas, kun. Vaitonis ir p. Gu
das iš So. Bostono. Pastarasis 
kalbėjo daugiausiai apie Lietu
vos padėjimą, t. y. apie tą ką 
sužinojo nuo sugrįžusio iš Lie-
t m o s p. Karoso ir Romano. 
Žmonės klausėsi su dideliu ido-
muinu. 

Vietos lietuviai sutvėrė ben
dra, komitetą ir pasižadėjo rin
kti aukas ir drabužius. 

REIKALAUJA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

REIKALAUJA. 

REIKALAUJA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

laisvė yra brangesnė už viską. 

M I L W A U K E E , W I S . 

Atsiskleidęs " D r a u g ą " bei fci valdyba, kurion pateko: pirm. 
tą katalikišką laikrašti randi -*»«• !>- <>*"»• pageri).—P. 
daug žinučių apie visokį veiki- Į Sakalauskas, rast.—p-lė O. l"n-

guraitė, ižd.— p-lė 1). Baublai-
t ė . 

mų i š v i s ų l i e t u v i ų k o l o n i j ų . 

Bet iš Mihvaukees retai kaus 
tenka pastebėti , ta r tum čia lie
tuviai visai nieko neveikia. 
Klaidinga butų taip many;i . 
nes vietos l ietiniai katalikai 
darbuojasi Bažnyčios naudai ir 
tėvynės labui nemažiau kitu.no> 
kolonijų. Kad tai teisybė, liudi
ja faktai. 

Spalio 5 d. Šv. Kazimiero 
draugija laikė mėnesini susi
rinkimą. Aptarus draugijos 
reikalus, prisiminta apie nujs 
brolius ir seses, vargstančius 
anapus vandenyno. Visi narini 
sutiko, kad iš draugijos iždo 
butų paaukota 30 dol, Lietuvos 
Raudona į a ui Kryžiui. Auka si! 
tarta perduoti vietos L. R. K. 
lėmėjų skyriui, kuris pasiųs 
Centrui. Be to dar Šv. Kazi
miero draugija iš iždo paauko
jo «")0 dol. parapijos ba/.arui. 
kuris rengiamas pabaigoje šio 
mėnesio. 

Garbė šv. Kazimiero draugi-

ueriausii] pasekmių L. K. K. 
Feileracijos kuopai. Tikiu, kad 
nesiras nei vienos katalikiškos 
draugijos, kuri neprisidės prie 
katalikišku draugijų seimy-

Vystant i Šakele. 

TRUMPOS ŽINELĖS. 
gsejo 

j a i ! 

Tą pačią dieną L. R K. rė
mėjų skyrius buvo surengęs 
Šeiminini vakarėli, kuris L. U. 
K. davė pelno 30 dol. Pavyki-
mas vakarėlio prigulėjo jo ren
gėjams. Tai-gi ačiū ištarti rei
kia už jųjų pasidarbavimą. 

Tūlas laikas atgal čia kalbė
jo p. A. Karkus, kuris gerai už
drožė mus socijalistams. Neši
nai viename " K e l e i v i o " nume-
ryj tilpo korespondencija, ku
rioje aprašyta p. Kačkaus kai 
ba. Buvusiam tose prakalbose 
ir skaitančiam tą koresponden
ciją pasirodo, kad soči jaiistų 
laikraščių korespondentai rašo 
žinias apie vakarus arba pra
kalbas visai juose nebuvę. P-no 
Kačkaus prakalbos ir tas vaka
ras taip išvirkščiai aprašytas , 
kad jau kitaip ir negalima. 

M.ilwaukee's lietuviai social
i s tu i >tatosi labai "p ro t inga i s 
ir apsišvie tusia is ." Tiesa, jie 
" šviečia- i'," bet saliunuose. 
Andai dėdės užklupo vieną 
>aliunininką ir tris prisilaku
sius degtinės * • draugus. 
Visi buvo taip prisilakę. 
kad nugabenus 
reikėjo laikyti uždarytus 
dvi dieni iki išsipagiriojo. Ka
da išsipagiriojo ir tapo atvesti 
pas teisėją, tai prisiekė, kad jie 
negėrė degtinės. Matyt, kad tai 
geri paukštukai, nes neužsta-
čius uždėtos kaucijos vėl tapo 
uždaryt i šaltojon iki teismui. 
Turi kuo pasigirti MHwaukee'fl 
lietuviai socijalistai.-

Draugas. 

New Britain, Conn. U u 
H) <!. čia kalbėjo gerb. kun. d. 
Laukai lis. Kaip visur, taip ir 
čia kalbėtojas gražiai ir aiškiai 
apsakė dabartini Lietuvos pa
dėjimą. Taškui dar p. ČesnUlia 
kalbėjo apie Bendrovės reika
lus. Aukų sudėta $250.00. 

Grand Rapids, Mich. Oi a vie
na nioteri Dievas nubaudė. Gv-

• a •* 

veno čia viena laisva moteris, 
kuri l>uvo net tris syk ant u kor -
t<>' vedusi. Tos laisvos mote
ries buvo ir laisva duktė. Nedė
lios vakare, dar prieš nelaimę, 
duktė lošė teatrą soeijalistu 
>•• Ulinėje, persirėdžius į kuni
ge, o jos draugė—į vienuole. 
Ant rytojaus laisva kompanija 
išvažiavo iš Grand Rapids j 
Detroitą, automobiliu. Kelyje 
truko ratas ir ta mergina pa
puolė po sulūžusiu ratu ir ant 
vietos tapo užmušta. 

Tamaqua, Pa. Vietinė vyčią 
38 kuopa buvo pradėjusi krikti, 
bet sugrįžus ant vakaeiju klie
rikui A. Karužinskui, vėl atgi
jo. Parvažiavę kareiviai iš 
Prancūzijos ir buvusieji vyčiai, 
sugrįžo į kuopą, kuri išnaujo 
užmezgė ryšius su centru, pri
žadėdama neužilgo pilnai atsi
lyginti, pasiųsdama lėšas, i 
seimą pasiuntė tą pati kl. A. 
Karužinskį. Surengė du pikni
ku ir išleistuvių pokyli, per ku 
rį, paraginus ,). Kaseliai, su
metė moksleivio kelionei $32.00. 

Garbė Tam&ąoos jaunimui, 
kad nedaleido vietinei vyčiu 
kuopai žlugti. 

MOTERIS IR MERGINOS. 

VAIKAI. 
Reikalingi dirbti mūsų įvairiuo

se Tavoro ir Išsiuntinėjimo Sky
riuose. Sudėti, surišt ir pripildit 
užsakymus, priduotus per mūsų 

Į kostumierus, pasvert parcel post 
orderius ir t.t. 

Mea turime vietų del merginų 
ir moterių kurios norėtų išmokti 
durba sekančiuose skyriuose: 

Žaislų, 
Vaistų, 
("everykų, 
Paneiakų, 
Graznų, 
Apatinių Drabužių, 
Leieų, Aftų, 
ir kitokių ta vorų. 

Geros algos pradžiai ir gera pro
ga prasilavint vaikams kurie no
ri pastovaus darbo. Valandos nuo 
8:00 iki 4:45 Subatomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

New Haven, Conn. Rugsėjo 
12 d, čia kalbėjo g e r k kun. J , 
Laukaitis. Prakalbos visais 
žvilgsniais nusisekė. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Visi norė
jo išgirsti kas dabar darosi 
Lietuvoje ir visi buvo paten
kinti žiniomis, kurias suteikė 
gerb. kalbėtojas. Aukų sumetė 
$537.4& 

PRIE 
Pripildymo Užsakymų 
O e k i a v i m o , 

. P e r ž i ū r ė j i m o T a v o r ų , 
S u r i š y m o , 
V i n i o j i m o P a k e l i ų , 

Prityrimas nereikalingas. Gera 
alga pradžiai. Gera proga išmok
ti darbą. Valandos 8:00 iki 4:4.") 
Subatomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

Baltimore. Md. Rugsėjo 14 
ii. eia kalbėjo nesenai pargrį
žęs iš Lietuvos p. Karuža. Ta rp 
kit-ko jis imt užklausimu paaiš
kino: 1) kad vyskupas Karevi-
ėius nevarė provokiškos politi
kos ir nemanė Lietuvos par-
<inoti: £) Kunigams Lietuvoje 
valdžia nemoka algų: 3) Į Lie
tuvos politikos veikimą kunigai 
yra prileidžiami; 4) Lietuvoje 
žmonės neapkenčia bolševiku. 

Brooklyn, N. Y. Rugsėjo L'<; 
d. Apr. švenė. I*, parap. svetai
nėje buvo surengtas draugijų 
mass-mitingas. Kalbėjo d. (;. 
Sirvydas ii- L. š imutis , t a i p g i 
ukrainiečių kun. Latovnz. 

Po prakalbu nutarė draugi
jos dalyvauti demonstracijoje 
su ukraiuieėiais prieš lenkus, 
kad jie veržiasi i svetimas že
mes— i Lietuva ir Ukraina. 

•Spalio 4 d. šiais metais buvo 
padary ta kolekta parudavimo 
išlaidoms padengti. Surinkta 
^o«J.»)4. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

IŠSIUNTIMO SKVK1UJ 

REIKALAUJA 
Reikal ingos 2 5 merginos dirbti 

fabrike $14 J savaite pradžiai nuo štu-
kio dirbant nuo $16 iki $20 į savaite 
ir po 3 nuneš iu darbo "bonus". 

AMER. INSOLATED W I R E 
& CABLE CO. 
954 W. 21st Str. 

RKIKALINGI. 
5 kriaučial dirbti prie kotų. Gera 

vieta tokiems kurie supranta visa 
darbu. Atsišaukite 

J. Kazgaitis, 
3103 S. Hatstcd St. 

2ros lubos kambaris No. 1 

REIKALINGOS. 
Merginos ir moteris prie sortavimo 

"Clii'pirms" darbas pastovus, užmo
kes t i s gera. Atsišaukite: 

B. COHEN & SONS. 
1100 W. 22-nd Str. 4 floor. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Ju*tų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo- galvos skau
dėjime, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, k a i < 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net ik *8.99. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco į 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
R-čios lubos virž Platt'o aptiekoa. 

Kambuns 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite J mano parašą. 

> Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
mis ir Petnyčiomis. 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Klrpejial ir kl iaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trumpas v a 
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
I trumpa laika dienomis ar vakarais , 
už maža kaina. Specrjalis skyriui 
mokinimo ant siuvamu Power maš i 
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Kasuicka, Perdėtinls 

190 N. State Str. į 
Kamp. Lake Gat. 4 labos 

DR. W. A. MAJOR 
Telefonas Pul lman 60 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėliorais nuo 10 iki 11 išryto 
38 • » » » • • » » » » » • » » » » » • » » » • » »gg 

Dr. C. Z 
BARGENAS VYHŲ 

DRABUŽIŲ. 
Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 

ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
V^ikų Siuta i po $5.00 ir augšč iau . 
P i r k savo overko tą d a b a r pr ieš 

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilną eilę bi-

1 Bkut] nešiotų siutų ir overkotų n u o 
$8.50 ir augščiau. 

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

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 \, 
vai. Nedėl iomis iki 6 valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1415 S. Ualstcd St., CbJcago, III. 

{steigta 1902. 
K - - -

PAIEŠKOJIMAI. 
VARGONININKAS. 

ra ieškau vietos u i vargonininku-
Muziką Bažnytinę ir pasaulinę su
prantu gerai, Darbštus. Atsišaukite. 

"Draugo" Admiiiistratijoii . 
1800 YV. 4Glli St. Chicago, III. 
CK. A.) 

DR. J, SHINGLMAN 
buvęs |>o 1229 S. 49 Ave. įlaliar pw-
krausto m v s oi'isu po num. 

MERGAITES IR MOTERIS. 

A P I E LIETUVĄ PAŠTO 
R E I K A L A I S . 

Qeroe v i e t o s yra J u m s s iu l i on io s 
k u r i o s nor i t e p r a m o k t i d a r b ą m ū s ų 
I š s i u n t i m u S k y r i u j e . 

D a r b a s s u s i d e d a i š v i n i o j i m o i r 
r i š i m o p a k e l i ų , s v e r i m o p a k e l i ų 
ir t.t . 

Cambridge, Mass. Rugsėjo 
1\ d. po pletg Tliorndikc School 
svetainėje buvo garsingos pra
kalbos, kurias surengė VISŲ dr-
ji] sųjunga. Kalbėjo: A. Ivas, 
J . J . Romanas, gerb. kun. Pr. 
Juškait is , P. Strakauskas ir J . 

P H I L A D E L P H I A . PA. 

Karosą-. \ įsi kalbėtojai gra-poheijon .. . . . • r • i. • ziai papasakojo apie Lietuvą ir 
jos reikalus, ypatingai visiems 
['atiko kalbos nesenai sugrįžu
siu is Lietuvos veikėju-sveeiu 
-}. Iiomano ir J . Karoso. 

Aukų sudėjo <iaugiaus kaip 
$1,500; dar daug pasižadėjo su
nešti. Pats klebonas paaukojo 
$200.00. 

To neužtenka, vietos lietu
viai žada iki dvidešimts tuk-
staiiČMi dolieriu sudėti. Dieve 
jiems padėk! 

" D r a u g o " 238 num. kores
pondencijoj iš Philadelplujos 
api^ § • . K. Akademijos rėipėji] 

Minersville, Pa. Rugpjūčio 
15 d vietos lietuviai Raihvay 
parLe laike pikniką Lietuvos 

Štai ką rašo S. V. Pašto Ži
nynas, (The r . S. OiTicial Pos
tai Guide) rugsėjo leidinyje. 
"La i škus , atvirutes, spausdi-

nius, visokius koniercijinius 
raštus galima siųsti apdraus tu 
ir paprastu būdu, tai yra su
tartimi su Lietuvos valdžia, 
kuri dabart iniu laiku randasi 
Kaune. 

"Vie tos , kur paštas, yra Lie
tuvos valdžios kontrolėj, pvd. 
Kalvari ja, Kaunas, Liepojus, 
^Marijampolė, Panevėžys, Ra 
šeiniai, Šiauliai, Telšiai, Uk
mergė ir Vilkaviškis. Taipgi 
ir nekuriose vietose Vilniaus, 
Suvalkų ir Gardino gub., bet 
ne j patį Vilnių, Suvalkus ir 
Gardina, nes tiems miestams 
tarnauja Lenkijos p a š t a s ' \ 

Taigi is to viso matyt, kad 
Suv. Valst. valdžia neskiria 
Vilniaus, Suvalkų, ir Gardino 
lenkams, bet skiriamuos mies
tus Lietuvai. 

J u g tas tiesa, kad tie mies
tai priguli Lietuvai, o ne kam 
kitam, nes Vilnius tai yra mū
sų tėvynės, Lietuvos širdis ir 
mes, lietuviai, be Vilniaus gy
venti negalėtume, nes mes ne-
beširdžiai. 

Bronius J. Jankaitis. 

Prityrimas nereikalingas. Geros 
.ilgos. Pastovui darbaK. Valandos 
8:00 iki 4:4o Subatomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO, 
Homan & Arthington St. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda ant greitų j y automobi

l iui (Hayncs ear) 7 sediniu, Kaina 
tik $400.00. Kam reikalingu automo
bilius atsišaukite šiuo antrašu: 
1642—48 So. Wcstern Avc. Chicago. 

Tel. MeKinley 4231 

į 4930 W. 13 Str., Cicero. * 
R U t f A T U M O Ui KRAUJO * 

l .IGIJ S P E C I A L I S T A S . ^ 
I 

ADYNOH nuo D i 10 12 i. ryto. nuo 3 X 
iki fi JIO piet, nuo 7 iki a vakare. ^i 

u, 
Kaina $2 ofise, $3 namuose <i,< 
Chicago j $1.00 extra už mylia . Sfc> 

m 
Telefonas residencijoa <'ircro 3050 i*/ 

Ofi«o Cicero 49 \|/ 

t 

i 

Ant pardavimo 2 namai ir lotas, 
taip-pat ir rakandai. .Savininkas krau
stosi iš miesto ant ūkės. Atsišaukite. 
218 W. 107 P lace Chicago, 111. 

Parsiduoda bueerne ir grocerne, 
lietuvių ir lenkų apgyventoj vietoj. 
Priežastis pardavhuo liga. Parsiduos 
pigiai atsišaukite tuojaus. 

Stanislovas Mikužis, 
1823 W. 45 Str. 

Parsiduodas pigiai, geras naujas 
pianas išpriežasties pasimirimo ma
no vyro, atsišaukite greitai gausite 
pigiai labai gera pianą. 

liai'lHtra Kimkicnė. 
1730 \V. 47 Str., Chicago. 

\ — - - • 

Parsiduodas visos Karpenderio 
tulšys (dai lydės jrankiai) Kam rei-

| kalinga tokie gelžiniai jrankiai atsi-
I šaukite gausite už pigia kaina, .šiuo 
Į antrašu. 

Iki r borą Kimkicnė, 
1730 \ \ . 17 Str.. Chicago. 

PRASAS." 
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvis (lydytojas ir Chirur
gas Perkėlė savo ofisą iš 

1741 W. 47 Str. 

į mirusio Dr. D. J . Bagočiaus 
ofisą Roselande 

Prakt ikuoja tarpe Lietuvių 
šiame mieste ir apielinkej. 

Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 

Valandos nuo: 
9 iki 12 išryto 
2 iki 4 popietų 
r- • » • «\ i 
/ ' / \ •• " i ' 

Telefonas Pullman 342 
Kesidencija 4515 S. Wood Str. 

Tel Yards 723 ' 
uiiiiiiiiiiisiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Tel. Drover 7042 

LIETUVIS DEKTISTAS 
Valandos: BUO 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą. 
4713 SO. ASHLAND A V E N U E 

arti 47-tos Gatrės 

Telefonai C ANA L 257 

Dr. C. K. KLIAUGA-
DENTISTAS 

1739 So. Halsted St.. Chicago, III. 
Valandos: 9—12 ryto ir 2—9 vakare. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. AshhuMl Ave. 
Fhone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 3S36 W. «6-th St. 
PhoDe Prospect 8685 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKiniey 5744 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South We*teni Doulcvavd 

Kampas W. IS-toa gatvės 

K— 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 5083 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 6 iki 8 vai. v a k a r ą 

* 

M— 

Dr. G. M. GLASER 

SEARS ROEBUCK & CO. 

MERGINOS IR MOTERIS, 

( i e r a s š v a r a d a r b u s k u r i o s no 
r ė t u d i r b t i m u š u 

Popierinių Box'ij Fabrike, 
Valizų Fabrike, 
Sienini u. Popierių Fabrike. 

Prityrimas nereikalingas. Dar
bas pastovus. Geros algos pra
džiai. Valandos 8:00 iki 4:45 Su
batomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

Ant pardavimo bazdskutykla, pigiai 
vieta gerai išdirbta. Atsišaukite. 

4620 S. Fairfield Avc. 

DIDELIS BARGENAS. 
Ant pardavimo lotai 30x125 pėdų 

kaina $225.00 ant išmokesčio $5.00 ] 
mcne.sj. bažnyčia mokykla ir gatve-
kariij linija arti. Atsišaukite 

P . J. O'REILLY. 
N. W. Cor. 63 ir Kcdzic Ave. 

JEI,. MfKl.M.KY 1988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IK C B l K t t i A S 
VALANDOS 4 iki 8 Vakaro 

3125 W. 38TH. ST. CHICAGO. ILL 
Arti Kedzie ave. 

1 

S. D, LACHAUflCZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, 

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

2314 W. 23 PL 
Chicago, 111. 

Tel. Canal 2190. 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas 8 J 4» So. Morgan St. 

Kertė 32-ro St., Csicago, m . 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi c a r o -
niškų ligų. 

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

iki S valandai vakare. 
Vodr-liomtfs r rn* 9 Hrf 2 p o p i e t 

i .* ide 687 J. •. . „• u 

» » » » » » » M M » » W » » » » » » » » — » » » « l l 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 
S-

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , ste
nografijos, typewriting. pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinęs ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halste4 St.. Chicago. 

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

418 \V. Markct Str. 
Pottsvil le , Pemta. 

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

nuo 

i 

M , , > . . - , 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
l « a o So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 19 — 1? rytą: « — 9 

vakare Tel. Canal 4867 i 

iiuiiimiiiiusiiiumuuiiimiiiiiiiiiiimin 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 9644 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9643 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 4 . 

llllllllilIlIlilIlIlUlilIlIlHIIIIIIIHHIIHHIIII 
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P I R K I T E LIETUVOS VAL 
S T Y M S BONŲ. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose reismne 
Ofisas Didmiesty] : 

69 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambaris 999 

Tsl. Central 6478 

UyeenimAS, 819 W. tSrd m. 
Tel. Yards 46*1 

t » " ^ p P * • •»! 

http://kitu.no


D R A U G A S Trečiadienis, spalio 15, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, spalio 15 d., 
Šv. Teresė, pana. Severas, vysk 

Ketvir tadienis , spalio 16 d., 
Šy. Gerardas Majelietis. 

SUIMTU DU J A U N U 
VAGILIU. 

VIS KAS NORS TURI BUT 
NAUJO. 

Abudu buvo gerai įsigyvenu
siu. 

Pieno išvežiotojai yra t ikr i 
autokrata i . 

Tarpo pieno išvežiotoji) su
sektas naujas s avo rūšies ea-
rizmas. š iandie pienu išvežio
tojai ne bile >n kuo skaitosi. 
J i e savaitėje uždirba daugiau 
kaip po $56,00 (abebiai im
an t ) . Taigi ir iš žmonių, kat
riems pristato pieną, nieko ne
daro. 

Pirm keliu dienu buvo su
sekta tas, kad jei /.niovus at
sisako imti pieną nuo vienos 
kompanijos ir nori gauti pie
no nuo kitos, tai tos kitos 
kompanijos išvežiotojai tie
siog atsisako pristatyti Į na
mus pieną. Sako, jei nori imk 
nuo tos parios kompanijos ar-
ba buk be pieno. 

Seniau to nebūdavo. Seniau 
išvežiotojai mažiau uždirbda
vo, tad kits per kitą siulyda 
vosi žmonėms pristatyti pieną. 
Xes tu rėdav 0 pelno. Pieno fcom 
panijos moka jiems nuošim-
eius už prikalbintus naujus 
" k o s t u m e r i u s , \ 

Šiandie virto kitaip. Šiandie 
išvežiotojai gauna geras algas 
iV dar nuošimėiu s už išvežio
tą pieną. Tad kiti kitiems jau 
ne tik už akiu neužbėga, bet 
sutaria laikyties vienybės ir, 
prireikus, pabausti "kos tame-
r i ' \ nepristatant jam pieno. 

Teisinasi unijos viršaitis. 

Tomis dienomis polieija su
ėmė du jaunu vagiliu, nese-
nesniu 14 metu amžiaus. 

Tai Josepb Petkus ir Wal-
ter Xorbut. 

Pirmasis policijai prisipa
žino, jog jis ilgas laikas 
" d i r b ė s ' " vidumiestyj — vog-
damas pinigus iš kišenių žmo
nėms. Vpaė jam tas užsiėmi
mas sek d a vesis didelėse d<>-
partamentinėso krautuvėse, 
kur nuo ryto ligi vaka r 0 pilna 
žmonių. Sakėsi, jog jis apvo
gęs apic 150 moterų. 

Tr namieje, 5444 So. Cali-
fornia ave., jis puikiai gyveno. 
Pinigu nekuomel jam netru
ko. J i s užlaikė savo motiną. 
r iaip sau, taip jai pirkinėjo 
drabužius. Pagalinus nusipir
ko automobiliu ir motorini 
dviratį. Dar ir bankose turi 
pasidėjęs apie $2,000. 

\ \ a l l e r Norbul policijai pa-
sisakė, Jog jis išmainęs visą 
eilę klastuotij ėekiu ir tuo ke
liu surinkęs kelis tukstan-
ėius. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJįl 

MIRTINOJ KOVOJ... VISŲ 
MŪSŲ VIENYBĖ.. . NESU
LAUŽOMA JĖGA. 

TEŽINO PASAULIS. . . MŪ
SŲ VIENYBĖ — K A I P 
PLIENAS. 

P IRKDAMI LIETUVOS 
PASKOLOS BONUS MES 
PARODYSIME TAI! 

Kauno pilies ketverge, spalio 
16 d., 1919 m., 8 vai. vak., į 
Šv. Kryžiaus par. svetainę, 
pr ie 46-tos ir So. Wood gat
vių. Susėiimas yra būtinai 
reikalingas. Valdyba. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

SISTINO KOPLYČIOS SOLI
STAI UŽŽAVI KLAU

SYTOJUS. 

L. Vyčių IjB kp. bus svarbus 
susirinkimas seredos vakare, 
spalio 15 d. Yra kviečiami visi 
nariai atsilankyti, kadangi su
sidarė daug stambiu reikalu, 
kurie reikės aptar t i . A. B. 

S — -
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TEISMAS IŠTEISINO J A U 
NA ŽMOGŽUDC. 

Bet atsisakė paliuosuoti. 

Praeita vasara Cbicagoie 
16 metų Mąrgaret Seitharriier 
Ullžndė advokatą Burr. Tai . 
girdi, padariusi lodei, nes ad
vokatas nenorėjęs jos vesti. 

Dabar pasibaigė jos byla 
kriminaliam triume. Prisieku
sieji teisėjai už tą žmogžudys-

Buvo spėjama, jog išve/io- j h; ją išteisino.-Tai padarė, nes 
tojams ta ip elgtie s yra įsakyta ji esanti .nepilnametė. Ii.-t vie-
iš pačias unijos. Bei pieno iš- toje baitsmės ją pasiimtė dvi-
vežiotoju unijos sekretorius em metam nepriaugliij istai-
Xee r pranešė, jog unija su tuo 
išvežiotoju pasielgimu neturi 
n iek 0 bendra. 

Sekretorius Neer sako: 
"Kąg i me s bendra turime su 

tuo? Unijoje nėra tokio parė
dymo išvežiotojams. Tai Jų 
pačių reikalas, kam pieną pri
statyti , gi kam n e . " 

* Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertson darbuojasi, kad 
pieno išvežiotojus kaip nors 
sutvarkyti . Visas reikalas bus 
pavestas valstijiniam proku
rorui. Jei unija sakosi su tuo 
neturinti nieko bendra, prisi
eis paėius išvežiotojus imti 
nagan kiekvienam atskiriam 
atsitikime. 

gon. 
Taigi nors žmogžudę patei

sino, bet nepalhibsavo. 

PASPRINGO IR MIRĖ 
KŪDIKIS . 

GAL BUS PIGESNIS VAŽI 
NĖJ IMAS? 

Gatvekarių kompanijos paro
dys savo knygas. 

Miestelyj Whiting, netoli 
Uiicagos, 5 mėnesių kūdikis, 
Ametia Ambroey, Įsidėjo bur-
aelėn vynuogę i r paspringęs 
mirė. 

Motina t u 0 metu buvo išėju
si krautuvėn. Kūdiki buvo 
palikusi prižiūrėti kitiems 
dviem ."i ir (5 metu vaikam. 

DRABUŽIAI EINA BRAN 
GYN. 

State Publie Utilities komi
sija suskato smarkiau padir
bėti gatvekariais važinėjimo 
klausime, kuomet teismai pa
skelbė jai neprielankią opini
ją. State Publie Utilities ko
misija neturėjo teisės padidin
ti mokesties ligi 7e. už važi
nėjimą gatvekariais be miesto 
aiškaus sutikimo."* 

Tad dabar ta komisija sku
binasi pataisyti savo klaida. 

Pranešama, jog tomis die
nomis jai bus pristatytos gat-
vekarių kompanijos įplaukų 
ir išlaidų knygos. Je i pasiro
dys, kad kompanija iš Te. turi 
daug pelno, tuomet komisija, 
kaip sakoma, ir vėl sugrąžin
sianti f>c. už važinėjimą. 

Drabužių išdirbėjai tvir t ina, 
jog drabužių kaina kyla ir ji 
kilsianti dar augšėiau. Išdirbė
jai nusiskundžia, kad pabran-
gęs darbas ir medžiaga. Dar
bininkams daug pinigų išmo
kama. 

GAISRE ŽUVO VIENAS 
ŽMOGUS. 

Keturių augštų namuose, 
650 E, 39 gat. naktį pakilo 
gaisras. Ketvirtajam augšte 
buvo nakvynės kambariai . 
Ten miegojo 25 žmonės. Visi 
suspėjo pabėgti, išėmus Harry 
Blake, kurs žuvo liepsnose. 

Blake buvo bolininkas. Pa
ėjo iš Clevelando. 

ELEKTROS PARODA. 

Coliseume prasidėjo elektros 
pataisymų paroda. Yra ko pa-

To komisijos nusprendimo įsižiūrėti ir stebėties atsilan-
reikia tikėties dar šią savaitę. kusiem s žmonėms. 

Perskaičius apgarsinimą 
"Sie t ino Koplyčios solistų kon
ce r t a s , " tuoj mintyje kyla kas 
tokio nepaprasto,įsivaizdini di
delę retenybę. Žodis " S i s t i n a " 
muzikaliam pasauliui daug ką 
reiškia. Iš ten per amžius plau
kė ir sklido po platųjį pasaulį 
mokslas ir žinios apie muziką. 
'Tenai ketvirtame šimtmetvje 
buvo suorganizuotas pirmuti
nis pasaulyje choras. Pirmuti
nis ne senumu, bet gerumu. Už
tat nebereikalo sekmadienyj, 
spalio 5 d., į erdvą Orchestra 
Hali svetainę suplaukė daugy
bė rinktinos publikos. Atsilan
kiusieji gerai žinojo, ką reiškia 
žodis Ristina ir buvo pasirengę 
klausyti r imto koncerto. 

Pirmoj dalyj koncerto keturi 
solistai pasirodė Sistino Kop
lyčios choro rūbuose ir giedojo 
dvasinio turinio veikalus ta ip 
rimtai, jog klausytojas jautėsi , 
tar tum, esąs iškilmingose baž
nyčios apeigose. Jų giedojimo 
klausant reikia pr iprast i vyriš
ko soprano prie koliorų tono. 
Yra tai balsas patsai savaime, 
kiek panašus į vaiko soprano, 
bet pilnesnis ir platesnis, nie
kuo nepanašus į moteries balsą. 

Giedant tyliai p. Gabrieljio, 
kaip vidutiniai, taip augštuti
niai tonai, buvo nepaprasto 
puikumo, kas parodo mokėji
mą gerai vaidyti baisa, (Ji 
imant garsius tonus, balsas tu-
rėjo panašumo kiek i vamzdžiu 
skambėjimą. Tas pačias ypaty
bes galima buvo pastebėti ir ki
tų solistų balsuose. Luigi (7en-
tili al tas, Kzio Cheecim tenoras 
ir \ugusto Dos Santos bosas 
uiri puikiai išlavintus balsus ir 
giedant tyliai geriausiai skara
bėjo. Tie art istai parodė savo 
gabumus ypatingai senobiniuo
se bažnytinės muzikos veika
luose. 

" 0 vos o m n e s " Vit toria iš
pildyta puikiai. Tęsiami tonai, 
nepapras ta balsų lygsvara, vie
tomis įvairuojant, tar tum, per
statų nuliūdusią Dievo Motiną 
prie įnirusio savo Sūnaus ta
riant : " A r y r* skausmas pami
šus i mano . " 

" O Sacrum convivium" pa
rašyta Perosio, prisilaikant se
nobinio styliaus, išpildyta pui
kiai. 

Antroj dalyj programo soli
stai inėjo civiliuose rūbuose 
*4foU d r e s s " ir dainavo veika
lus daugiau pasaulinio turinio. 
Atsižymėjo ypatingai veikaluo
se : " L ' o r a Vespe r t i na" ir " I I 
Hitorno del Grogge ," nes abu 
veikalu turėjo paantr int i , žmo
nių netilpo į sėdynes; keletas 
šimtų klausytojų sėdėjo ant 
scenos. 

Sistino Koplyčios solistai ža
da dar pargrįžti ir lapkričio 2 
d. ten pat duoti kitą koncertą. 
Kadangi nevisi galėsime va
žiuoti į Rymą ir išgirsti juos 
giedant tenai, užtat dabar y ra 
gera proga atsilankyti j antrą 
jų koncertą i r prisiklausyti jų 
puikaus giedojimo. A. Pocius. 

IŠ T 0 W N 0 F LAKE. 

Ką Sąjungietės veikia. 

Spalio 8 d. Moterų Sąjungos 
2\ kuopa laikė mėnesinį susi
rinkimą, Sv. Kryžiaus bažnyti
nėje svetainėje. Susirinkimas 
buvo nors neperdaug skaitlin
gas, bet gyvas ir pilnas energi
jos. Kuopos dalykai rimtai 
svars tyta be jokių užsigaulioji-
įmi viena kitai. Apart draugi
jos reikalų, buvo išduotas ra
portas, kiek pasidarbuota laike 
parapijos bazaro. Iš raporto 
pasirodė, kad sąjungietės dau
giausia dirbo per visą bazarą 
ir nematai pelnė savo užeigoj. 

Sumanyta surengti vakarėli. 
P-lė Al. I>renzaitė paaukojo 
gražų rankų darbo dalykėlį, 
kuris bus paleistas per serijas. 
Laikas vakarui nenutarta. Vis
kas pavesta tam tikrai komisi
jai , kurion inėjo: M. Brenzai-
tė, M. Petroševičienė, O. Trak-
šelaitė ir Šoka i t ė. 

Nesilankant į susirinkimus 
pirmininkei ir iždininkei, jų 
vieton išrinkta sekančios: vi
cepi rmininke K. Veaelaitė, iž
dininkė J . Metrikienė. 

Laimingo pasisekimo nau
joms veikėjoms. Lelija. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. Strikol'is 

Lietuvis 
* 

Gydytojas ir Chirurgas 

PERKĖLĖ SAVO GYVENIMO VIETA Į BRIGHT0N PARK; 

2 9 1 4 W. 4 3 r d St., (43 ir Francisco Ave.) 
Tel McKinley 2 6 3 

Ofisas: 1757 W. 47th St , [47 ir Wood gat.] 
Valandos : 10 ryto iki 2 po pietų, 6 : 3 0 iki 8 : 3 0 v a k a r e 

Nedehomis 9 iki 12 rytais . 

Tel. Boulevard 160 
f 

REIKALAUJA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

JAUNI VYRAI 
DIRBTI 

MUŠU TAVORŲ SKYRIUOSE. 

MAGDE. "Ak, kaip man niežti gal- j 
tą ! Išbandžiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muiluvimus — ir viskas tas ' 
nieko nepagelbėjo fcuo tu bjauriu pleu-
l.tti.it... Man geda net duroti !'' \ 

M.i liK. "Sa, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiurek, koki<- mano plau- I 
kai gražus, švelnus ir čysti. O tai 
tudil, kad aš vartoju RUFFLES."' 

Kas tai yra R U F F L E S ? Ar į 
tai gyduole? Xe !! Ar kve-
piantįs vanduo? Xe !! R U F 
F L E S yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, | 

kuri- prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
i but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas ga lbū t j 

smagesnio už čystą neniežineią galvos odą? 

i 

i J * U P P I . E J S 
| panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
t t rynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti i 

PRIE 
Pripildymo Užsakymu, 
Surišt Tavora, 
Supakuot Užsakymus, 
Pasvert Parcel post Pakelius. 

pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsirraujintų. 

Knsiptrkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jų s sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 

Į pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
i atsiųskite nuims 75c pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu : j 
•:••—"•—"— F. AD. RICHTER & CO., 316-330 Broadway, New York 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

šv . Kazimiero Akademijos 
rėmėjų dr-joa susirinkimas 
įvyks ketvergę, spalio 1(> d , 8 
vai. vakare. Visos rėmėjos ma
lonėkite susirinkti, taip-gi pra
šome visu rėmėju tam s.usirin-
kime grąžinti serijas, nes neto
li jau mušu vakarėlis. 

Kviečiame taip-gi visas mer
gaites ir moteris atsilankyti i ši 
* » i. 4. 

rėmėjų susirinkimą. Bus pra
nešta daug žinių iš Centro1. 

Valdyba. 

fioros algos, pastovus darbas,' 
V a l a n d o s n u o 8:00 iki 4 : 4 5 Su 
imtomis iki pfat. 

r ? ^ 

ROSELAND, ILL. 

Lietuvos Vyėių 8 kp. susi
rinkimas bus šiandie vakare, 
t. y. spalio 15 d., 8 valandą, 
Visu Šventų parapijos svetai
nėje. S. 

SEARS ROEBUCK & CO, 
Homan & Arthington St. 

SEARS ROEBUCK & CO, 

<-

s 

l»l'S—PIENINIAI DARBAI. 

* 

SPECIALIS BARGENAS. 
1 akras gero juodžemio ku

ris randasi geriausioj apie-
linkej netoli Chicagos aut 
Nortlnvestern (ielžkelio, ima 
30 minutų važiuojant iš mies
to, ar t i krautuvių, bažnyčių, 
mokyklų ir fabriko kur darbą 
galima visuomet gauti . C ati
ma turėti gražų dar ia ir lai
kyti vištų ėionais ir gali būti 
savistovių. 

Parsiduos ant išmokesėio 
$100 iškalno arba Liberty 
Bond ir $10 kas mėnuo. Ra
šykite, telefonuokite arba at
silankykite ypatiškai tuojaus 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18 Str., 

Telefonas Canal 6296. 

MERGAITES IR JAUNOS 
MOTERIS. 

PRIE 
Kišimo Pakelių, 
Parį i u rė j i m o Ta voru. 
Svcrimo Parcel Post Užsakymu. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Lietuvos Vyčiij 13 kuopos 
art istai - mėgėjai malonėsite 
pribūti į lavinimus pasi tari
mą ap i e veikalą Išgriovimas 

MOKINKIS KRIAUČYSTĖS 
Mes mokiname kirpti, siūti ir vi

sa kriaučystos darbą. Norint dau-
gian informacijų kreipkitės: 

J . RAZGAITIS, 
3103 S. Halsted Str. 

2-ros lubos, kambaris No. 1. 

Pricš-piet ir Popiet. 
8:00 iki 12:00 — 12:45 iki 4:45. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan & Arthington St. 

LAI PLEVĖSUOJA VĖLIAVA. 
K I E K V I E N O LIETUVIO NAMUOSE. 

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

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

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

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

Vėliavų kainos: 
No. 1. Celuloido veliavukė ant spilkutės 05 
No. 2. Drobės; 12x18 colių; ant lazdutės su pa 

auksuota viršūne 25 
No. 3. Šilkinė; 12-18 colių; ant lazdutės su pa

auksuota viršūne $1.00 
Už prisiuntimą mes užmokame. Taip-gi yra ir di

desnių vėliavų kurios parsiduoda nuo $1.50 iki $50.00 
Yra ir drobės, ir vilnų, ir šilko. 

Kurie norėtumėt gaut i didesnes meldžiame para
šyti atvirute o mes kainas pristatysime. 

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

* 
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Šiuomi prisiunčiu $ . . . . . . ir meldžiu man 
prisiųsti vėliavą No su ta išlyga, jei man 
vėliava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gaut i 
savo pinigus. 

Vardas-pav 

Adresas 

Miestas 

SE r-» aSa i i 
I —a 

AA, ADOMAS A. KARAIiAUSKAS, SEKANČIAI RASAI L 
Aš labai sirguu per 3 metus, nuslabnėjęa pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatismo 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 krut inę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj 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 krelptloa prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL I N S T I T U n O N J . Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Ganai 6417, Chicago, DL 
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