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Chicago Pagerbia Belgų 
KanOnoląJIercier 
Skaitlingas Susirinkimas 

Auditoriume 

augštyn ekspresiniu keltuvu. 
J u s esate tikrai stebėtini žmo
nės. 

" P i r m atvykimo čia, su
prantama, aš šį-tą žinojau 
api^ jus. Dažnai turėdavau 
progos pasimatyt i su jūsų pa-
šelpinės komisijos atstovais. 
Turėjau progos matyties su 
jusu Kolumbo Vyčiais. Pas 
mane lankėsi kelį jūsų atsto
vai. Jų visų apsilankymas 
man buvo didelė garbė. Su 

RYGA BAISIAI AP-

NUŽUDYTA DAUGELIS 
ŽMONIŲ. 

Copenhagen, spal, 
Praei ta sekmadieni 

23. 
vok iečių-

BLOGAI BUS TURČIAMS 
ANGLIJOJE. 

Ypač tiems, ka t r ie pratur tė jo 
karės metu. 

Londonas, spal. 2.1. — Ang
lijos finansinis stovis atsidū
ręs labai prastan padėjimai!. 

(Sušauktas vakar parlamentas 
rusų artilerija šaudė ] angį u" 4. , ,v. . ,. . , , 

. ' v . _ ' • •-,turės padžiovinti smagenis.kad 
laivus, stovinčius Rygos uzla- -v.. , . . 

. . ,. suristi galus su galais. 
joje, anot latvių generaho] , ' . 

Nes tik įsidėmėkite: rov 

SKAITLINGIAUSIOS ZMO 
NIŲ MINIOS P A S I T I K O 

KARDINOLĄ. 

Visa Chicaga pakilo pasvei 
k in t i belgu patrijotą. 

iškilmybės ir yra čia nepa
prastas . Jos liudija, kiek tai 
šios šalies kadi r svetimu tikė-
jimų žmonėse yra kiltos dva
sios, kuomet prisieina bendrai 

ger-Hoover, ant rasis—jūsų 
biamas prezidentas AVilsonas. 

" T a i p kad aš šiandie esu 
pilnoje simpatijoje su jumis. 

su kitais atlikti prakilnuosius Taip viena kartą vienas vo-
darbns ir Žygius. k | e t i s , fom buvo Viršininku to 

Chieago šventadieniai pasi- apskričio, kuriam yra miestas 
ties Pa rk Ro\v stotimi Illinois puošė sulaukusi to nepaprasto Mal inęs , atėjo pa< mane Ir ta

rė: 'Ką tas reiškia? Kasdien 
aš matau automobilius su 
amerikonais šalę jusu namu. 

Vakar iš ryto. spalių 21 d.. 

Central geležinkelio, pristum- svečio) Chicaga paliudijo, jog 
tas privatinis Pullmano vago- j<> žmonės be pažiūru skirtu-
na>. Tuo vagonu Chicagon at- mo pagerbia tai, kas tikrai yra 
keliavo J o Eminencija belgų gerbtina. Tas reiškia, jog mie- lKas tas gali but V 
kardinolas. stas pagerbia pats save. Nes « A J pasakiau: lAŠ nepriva-

Ties stotimi eilėmis stovėjo j am ' ty r i but didelė garbė, kad ! i a u pasakoti apie privatinius 
Suv. Valstijų marininkų bu- .i '" atsilankė- viso pasaufio pasikalbėjimus. Jei tamsta 
rys. Tai pagarbos gvardija 
kardinolui. Arčiau bėgiu bu-
r?s mažu Chicagos belini mer-
ereliu su gėlėmis baltuose gnr-
heliuose. 

Atidaryta vagono dury* ir 

l i j a gerbiamas vyras. 

Automobiliuje su Arki
vyskupu. 

geidi žinoti, kas per vieni tie 
mano draugai , tie amerikonai, 
eik ir pasiklausk jų pačiu. ' 
Manau jis to nepada rė . " 

Stebisi šalies prohibieiįa. 

jama. B 0 šovinių vokiečiai pa
vartoja bombas su nuodingo-j 
mis dujomis. Miestas baisiai i 
apgriautas . Daug žmonių nu- ' 
žudyta i r sužeista. 

Vokiečiai dažnai mėgina pe 
reiti Dauguvą šaliniais P y gos 
Bet visuomet atmušami 
dideliais nuostoliais. 

Bolševikai Stipriai Gina 
Petrogradą 

Yudenič reikalauja maisto 
Suv. Valstijose 

su 

Deficito yra 312,200,691 
svaru. 

Tuo tarpu viešpatija, Imi 
•S milijardus svarų skolų! AS j 
tuoni milijardai svarų reiškia 
40 milijardu amerikonišku do-

•F t. j . 

lieriu. 

BOLŠEVIKAI GINA 
PETROGRADĄ. 

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĘ 
MIESTĄ ORIOL. 

Yudenič lukeriuoja daugiau 
kariuomenės. 

J ie įveikę 19 Mamontovo 
pulkų. 

ATIDARYTAS ANGLIJOS 
PARLAMENTAS. 

Gelsingforsas, spal. 22. — j Londonas, spal. 22.—Vakar, 
Gen. Yudenič* kariuomenė bolševikai iš Maskvos prane-
ties Pulkovo (už 7 mylių nuojšė, kad miesto Oriol apylinkė-

Lordą* Buchmaster tvirtina. -Petrogrado) sutiko smarkų įse bolševikai turėję labai dide-
jog vyriausybė turi paraiką- .bolševikų pasipriešinimą. Tad 
lauti parlamento uždėti gyven-1 kariuomenė nenoromis sustojo 
tojams d a r augštesnes kares į r apsikasė. Lauk ia sau pagel-

Ii muši su generolo Mainonto-
vo pulkais. Sakosi devynioli-j 
ka pulku iveike ir miestą Oriol 

Kardinolas Mereier važiavo 
* 

uždarytam automobiliui. Su 
išėjo augštas , stiprios dvasios i | , G buvo Chicagos Arkivysku-j Kardinolas toliaus pasakojo 
vyras. Tai kardinolas Mereier. P a s - s " šoiVriu sėdėjo polic- apie Belgijos vargus, apie 

žmonių 

'mokestis. Ne* kitoks išėjimas bon daugaiu kariuomenės ir atsiėmę. 
Londonas, s p a l 23. — Va- . j au negalimas. i sunkiosios artilerijos. Vakar "Didelis mušis įvykęs ir Vo-

kar a t idaryta Anglijos parla-I Lordas Beavcrbrook la ik- ' ta koliumna jau susilaukusi jronežo apylinkėse.' Ir tenai 
mantas. Premjeras IJoyd (Je- raštyj Daily Express rašo, jog daugiau šimto įvairios rųšies į bolševikai laimėję. 
oige susilauks naujos kritikos, į viešoji opinija vis (langiaus i r ' a rmotų . i p r a n e š a m a įo^ <tiprio< bol-
**"& V^^\ukų. | lnbjau s nerimauja ]>rieš visus- rjolsevikai s a v o ž y m 1 a s Spė-jševikų j ( w 0 s ' ' s l ^oneent ruotos 

s U > I " ' ka s buv 0 sutraukę Gdovo apy- išilgai Petrograd-Luga-Pskov 
linkėse, ties ežeru Peipus. Tur- geležinkelio. Bolševikai nu-

Sub.u jo tad tuos turčius a r - k ^ j i o b l l v o i n a i l ( ? a ž e į t i a l l ž . j 8 p r e n d e t e n atmušti visus gen. 
, l u l ( ' 1 , , i n , : IT1°"!pakalio gen. Yudeniėo arini- j Yudeniėo kariuomenės pasi-

J i s buvo apsitaisęs kanlinolo "«<»uas Martin Doyle, paskir-
rabais . Pirmiausiu jis pasi- t a s kardinolui personalia M%r-
sveikino >u garbinguoju Cbi- - n s -
eagos Arkivyskupu, su kitais 'Ki tuose automobiliuose Ta
keliais dvasiškiais, paskui su žiavo pagarbos -vardi ja , to-

Snv. Valstijų žmonių kiltą 
dvas ia . Stebėjosi šiilie s t u r t i n 
g u m u . 

Bet taippat išreiškė daug 
nuostabos, kad šioj šalyj vei-

Svarbiausias parlamento dar
bas — tai suradimas versli <ų, j 
iš kur gauti vyriausybei dau
giau pinigu. 

Paskui seks darbo klh ..-i- j 
mas. Sakoma, ši< parlamen- j 
ta< ap t a r s i ą s ir Air i jos liMnui. Į 

tuos, katrie karės metu 
krovė didelius turtus. 

PRANEŠAMA APIE KON 
TRREVOLIUCIJĄ. 

kestimis arba konfiskuoti iu 
tur tus. 

Teks Anglijos turkiams. Xes 
šalis neturi pinigų kasdie
niams reikalams. 

Cliieagos majoro ofiei jai m ko- liaus kardinolo palydovai—jo'kis laiminanti žmoniją probi-i Londonas, spal. 23. Cen-
mitetu. \'isa> tas bu iys perėjo sekretorins kun. Dessain, ATa-f hieija. Visur buvusiuose po- irai Xews agentūrai iš (Jel-
viduriti tovinėiu mergeliu, lines vy>kupas de Waehter ir kyliuos0 kardinolui neteko pa- singi'orso pranešama, jog F'et-

AKMENIMIS APMĖTĖ BU 
VUSĮ PREMJERĄ. 

paskui gvardijos ir priėjo prie kiti. 
automobiliu. Visa eilė auto- Arkivyskupo rezidencijoje 
mobilių palengva pasileido kardinolas a t rado kelis vysku-
Miebigan boulevarda į Šma- pus, pralotus ir visą eilę (Įva
rius -į Chieagos Arkivyskupo >iškijos. IŠ ten veikiai su iš

kilminga procesija buvo eina
ma katedron pamaldų laikyti. 

rezidenciją. 

P i rmas toks nuotikis. 

Tokia iškilmybė Chieagoje 
— tai pirmas miesto istorijoj 

Visi. šaligatviai, kuomet kar-
diuolas iš stoties važiavo, bu
vo pilnutėliai žmonių. Vieto-

matyti ant stalų nei alaus, nei rograde i,- j ( ) apylinkės^ bol-
vyno. Vietoje to visuomet ševikai susekę kontrrevoliuci-
stovėdavo keli stiklai su van- j , , s suokalbį. Vietomis jau 
deniu. prasidėję sukilimai. 

Tai earbinaiausia ameriko-

Rymas. spal. 22, — Socija-
listai mieste San Servero ak
menimis apmėtė automobilių, 
kuriuo važiavo buvęs italu 
premjeras Salandra. 

nuotikis. Cia lankėsi daugelis ]Mįs nelengva buvo pro imo-
u:arbinųų, augs tos kil imi minias 

mobiliais. 
Į va irių 
mės ir pašaukimo žmonių. 
Daugelis iš iu viešai buvo >u-
t ikta , oficijaliai pri imta. 

Bet ėia nokuomet dideliu 
ot'ieijaliu Iskilmybiu nebuvo ivvko 

parvažiuoti auto-

Auditoriume. 

nų ypatybė. Sakė, .jog jis apie P A T E I S I N A p U L K > A V A L 0 -
tuos kiltus apsireiškimus pa-
pasakosiąs savo žmonėms su-
gryžęs Europon. Bet varai a i 

jai . Bet tas tikslas jiems nepa- ikeeininms. -ifc-
vyko. .lie buvo laiku atmušti . Praeitą savaitę buvo pra-

Yrt\ žinių, j o ^ bolševikai nešta , jog- Yudeniėo k a r i u o 
miesto nepaduos be didelių m e n ė buvo pasiekusi miestą 
mušiu. Sako, nor s patys t u r ė - Į i ^ g a . Bet ligšiol negauta ži-
sią nukentėti , bet ir savo prie-1nh,, a r toje vietoje, pietuose] 
šininkui padarysią didelių i n u o (Jatėinos, jai pavyko a r 
nuostolių. L e perkirsti geležinkelį. i 

Daily Mail gavo žinių, jog 
• praeitą sekmadienį tvirtovą 
iKronštadtas buvo dar bolševi-
i ku rankose. Tad atrodo, kad 

KOMISARAS APLEIDĘS 
PETROGRADĄ. 

Išvežta dokumentai ir pinigai. pranešimai 
ten baltos 

apie išskleidimą' 
vėliavos praeitu. 

V 0 VEIKIMĄ. 

ffv 
tikėsią jo pasakojimams. Nors 
tai yra t ikriausias faktas. 

Kalbėjo ir garbingas mūsų 

Sako, jis veikiąs Rusijos nau
dai. 

Berlynas, spal. 2.°>. — čia 
Arkivyskupas Ju rg i s V. Mun- vjSKj parkeliavo iš Pabaltijo* 
delein. Arkivyskupas pažymė-; o T n . von d e r (loltz. Bet jam 
jo, jog religija žmonių gyveni-1 ] i e į plaukas nenuslenka nuo 

\ a k a r e Auditorium teatre i m o y r a svarbiausia^ faktorius,! gaivos, kad jis " n e k l a u s ė " 
susirinkimas, j kad pirmųjų dienų krikščiony- mY0 vyriausybes. Pasirodo, 

surengta augstam Katalikų Kardinolą sveėią oficijaliai nės dvasia mumyse nėra mi-
Bažnyėios asmeniui. Tad šitos miesto vardu pasveikino mie-1 rus i ' tai visa kuogeriausiai 

sto -majoras. Gubernatoriaus paliudija tas idealistinis Baž-

kad von der (Joltz Pabalti joj 
visas laikas veikė su savo vy
riausybės patarimu. Pas ta ro . 
ji tik tuomet jį atšaukė, kuo-NĖRA T A I K O S ANGLEKA- reprąaęntantas sveikino valst i-Uyėios tarnas, kur a pasirodė 

SIŲ SU K O M P A N I J O M I S / i ° s v a v d u - R ū k s t a daug nuo- Ltipresnis už kraujo ir plieno ! ' i n P t to įieatmaiiiomai i r sVip 
širdų linkėjimų ir džiaugsmo.\imogU, tikintį klaidingam' 

Pulk. Avalovo-B. veikimas ševiku valdžios vvriausias at-
Amsterdam, spal. 22.—Bol- penktadienį buvo neteisingi. 

dar tuo pažymėtinas, kad Pa
balti ją apsaugoti nuo Angli
jos intakos. Nes, sako von der 
(Joltz, kuomet "Anglija ten 
uždė s savo leteną, Rusija at-
eitvje neteks svarbiu uostu. 
Anglija, sako, tuo tarpu nori 
Pabaltijos provincijas padary
ti nepriklausomas ir turėti 
t e n visuomet savo intaką. 

Vokietija priešinga. 

stovas Petrograde, komisaras 
Zinovjev, su visais savo arti
mesniais pagelbininkais aplei
do Petrogradą. Iškeliavo Ma-| 
s k von. 

Su savimi jis išsivežė visus 

SKOLINA RUSAMS 
PINIGŲ. 

Visi eina prieš bolševiku 
valdžia. 

Tuo t a rpu anglekasyklose 
darbas tu r i eiti. 

Kardinolas ta rp kitko kai-
o: 

" K u o toliau aš pažangiuoju 
Wasbington, spal. 22.—Va- į Suv.)Valstijas, t uo b b j a u s a š 

kar per keturias valandas ta- gerbiu jūsų simpatiją, ta ip 
rykas čia vedė anglekasių dar- visatinai, ta ip gOIai, į mano 
bininkų atstovai su angieka- šalį ir i mano nužemintą as-
syklų kompanijų atstovais meni. 
pirmininkanjant Darbo sekre- 4 i Aš matau, jog esu dide-
toriui AVilsonui. liam susirinkime. Xesu matęs 

Bet reikiamas tikslas neat- tokio skaitlingo susirinkimo, 
siektas. Šaliai grūmoja nau- kaip tas, kur matau vieną, an-
jas milžiniškas streikas, šiuo trą, trečią, ketvirtą, penktą, 
kar tu minkštųjų anglių ka- šeštą galerijas ir dar septintą 
syklose. užpakalyj. Mane apima siur-

Manoma, jog Darbo sekreto- prizas paskui siurprizą, 
r ius pasidarbuos, kad kasyk-1 " A š atsimenu vieną iš pir-
las užimtų vyriausybė, kuo- mųjų dienų po mano atkelia-
rnet bug pakeltas streikas. Ki- vimo šion šalin, kuomet bu-

Ve kodėl Vokietija yra prie
šinga ir kodėl ligšiol ji pa
laiko ten savo kariuomene, ne
žiūrint griežto talkininkų rei-

riai pareikalavo talkininkai, kalavimo iš ten kuoveikiaus 
Sakoma, kad gen. von der pasi traukti . 

(ioltz ir vėl grvšias Pabalti- n . , «_ii_ i.;_il 
i. _T . . v * .. ^ , ( in. von der (ioltz tvirti-

Kas ėia gali apsakyti , kiekj.ion. Aes vokiečiuose ps toeru*)^ k ; v , turbūt , 
Pabalt 

ofieijalius bolševikų doku
mentus ir pinigus. 

YUDENIČ REIKALAUJA 
MAISTO. 

įstatymui—galybėje yra 
svbė. 

tei-

New York, spal. 22. — Čia 
patir ta, jog vietos ir Anglijos 
bankininkai paskolinę apie 50 
milijonų dolierių priešbolševi-
kiškai rusų valdžiai, kad pa
staroji pasekmingiau veiktų 

Prašoma pagelbon S. Valstijų. įr nuverstų bolševikų valdžią. 
Iš tų apie l") milijonų rusai 

Stockholmas, spal. 22.—Gen. įgavo Amerikoje, gi likusius— 
Yudenič per Suv. Valstijų pa-1 Anglijoje. 
siuntinį Morris kreipiasi į j J e i priešbolševikiškiems ru.ri 
Suv. Valstijų vyriausybe l ) ra - ! s a i n r ; p a v y k t ų ir toliaus įveik-
šydama s kuoveikiausia pa s ių - l t i bolševikus, tuomet p r i e tos 

tai buvo krikštavimo ir nesu- ri jokio užsiėmimo. 
• grvsias 

t, jis veikiai sti maisto, kurs bus reikalin- ipaf>kolos prisidėtų ir Prancn-
..ijon. nt?*j* gas Petrogradui . Gen. YimV : ^ 0 bankininkai, 

tento džiaugsmo susirinkusiu Sulig jo paties zodziu lis , , , • . . .U 4 ^. u ' u U * , " U * M W ^ v. , . . '. v / .;' kiel dviejų daiktu. Pirmiausia 
įvairiu pašaukimu žmonių givsią s kariauti pnes bolso- . . « . . .T , . ,. 
• l U l ' i'asaiiivuiiii iv/u.u h m , ^Am \į\mi gaila apleisti 
milžiniškan teatran. vikus bendrai su rusais. L f;.*. v , . v. , 
uuui iWMii irciiian. 0 i^ p a S l l i e k a n e i u s vokiečiu ka 

Susirinkimas pasibaigė tuo-
jaus po dešimtos valandos, nes 
kardinolas buvo labai pavar-

r>v • 

šiandie seka tolimesnė pro
g rama kardinolo priėmimo. 

Abelnai imant, kardinolas 
Mereier Chieagoje pri imtas 

Ką jis sako? 

Gen. von der Goltz pilnai 
pateisina pulkininko Avalovo-
Bermondto veikimą prieš lat
vius. 

Sako, jog pulk. Avalov ly
giai taip veikia Rusijos nau
dai, kaipir pats gen. Denikin. 

karališkai be skirtumo religi-1 Tįkslas — užkariauti Pabalti
jį] ir politikinių partijų. Tik jos provincijas ir jas išnaujo 
jis nėra joks karalius, nedėvi 
jokios karališkos karūnos. J i s tokio išėjimo negali but. Ka- vau pakviestas bankininkų 

syklose tur i but dirbama, nes kliubo surengtan pokyliu,, an t [yra t ikras nužemintas Taikos 
anglys būtinai reikalingi. j 42-oj0 augšto. I r me s pakilome ]Kunigaikščio tarnas. 

sugrąžinti Rusijai. Rusija pa* 
skili duotų toms provincijoms 
savyvaldą ir taip butų suda
rytos Suv. Rusijos Valstijos. 

pa^ 
įeivius, kurių esama Ilgi 20,-
000. Tie kareiviai i m su ru
sais kariauja prieš latvius. 
Antroji gryžimo priežastis — 
tai kariauti prieš boVevikus 
ir pagelbėti rusams išnair 
prie Rusijo s priskirt i atsime-
tusias Pabaltijos provincijas. 

Dabar aiškus pulk. AvaJovo 
kariavimo tikslas prieš iat-
\ ius . Pirmiaus norima nugalė
ti latvius, estonus, o paskui 
su vokiečių pagalba suspausti 
Lietuva. 

nič tvirt ina, jog Petrogradas 
kas valanda gali kristi . 

Gen. Yudeničo prašymas 
maisto daromas šiaurinės Ru
sijos valdžios vardu. 

Pas iunt iny s Morris tą pra
šymą tuojaus pasiuntė Wasb-
ingtonan. 

(Iš Washingtono praneša-

Skolinti rusams pinigus 
tai drąsus žingsnis. 

I 

MIRĖ ITALIJOS AMBA
SADORIUS. 

Washington, spal. 22. —čia 
visai netikėtai pasimirė I tal i
jos ambasadorius grafas V. 

ma, jog gen. Yudeničo prašy- j Maceli i di Cellere. Ambasa
dorių jis čia buvo paskir tas mas gautas. Apie tai rimtai 

bus pagalvota) . 

— Paryžius, spal. 22. —Vo
kiečiai Alzase buvo, rengę pa
kelti revoliuciją. Bet nepavy-
go žygis. 

1914 metais, kuomet Europo
je buv 0 prasidėjus karė. 

Greitu laiku jis turėjo but 
pamainyta s nauju ambasado
rių. Bet nebuvo jam lemta su-
gryžti savo tėvynėn. 
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Prenumera ta mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese ' i loney Order" 
arba įdedant pinigus i registruotą 
laišką. 

daug reikalauja. Kardinolas 
kalba netik gerai, bet ir gra
žiai. J is vartoja parinktų sa
kinių. Tiktai kur nekur jis 
ištaria anglišką žodį taip 
kaip rašomas.Na ir raidę 1 kar
dinolas ištaria visuomet 
prancūziškai. 

Nors kardinolas neslėpė ką 
perkentėjęs, tečiaus nei šešėlio 
neapykantos nebuvo prieš vo
kiečius. Jei taip visi pasaulio 
didieji žmOnės perkoštų tautų 
nesusipratimus per artymo 
meilę ir pasišventimų, kaip 
tat padarė kardinolas Mercier, 
tai karės, beabejonės, butų re
tesnės. 

"DRAUGAS" PUBLISHiNG CO. 

Amerikos ir Angli
jos Santikiai. 

Lietuva šiandien yra dide
liame pavojuje. Kartais rodo

t e W. 4fith S U ChicacOU. Įsi, kad Anglija Siek tiek pa-
Telefonas McKinley 6114 L j ^ ^ ^ g ^ t f o įg s u n . 

iiHHHmmminmutmm IIIHHHIIIIIH k o n y b i l l n e s ž a d a i r n e p r i g u l . 
mybe pripažinti, ir mųs va
liutą savo, garantijomis sus
tiprinti ir mųs žemę apginti 
nuo Lenkų užpuolimo, ir mųa 
kariuomenei suteikti reikme
nų. Bet prieš pasinaudosiant 
tomis Anglijos dovanomis, mes 
turime žiurrti ar draugavimas 
su ja įuatsaluis mus nuo Ame
rikos. Belgijos Kardinolo 

Pamokslas Chica-
gos Katedroje. 

L. K. Spaudos Draugija. 
Knygynėliai. 

Nėra mokyeiausio žmogaus, 
kuris jau nesimokytų. Kolei 
žmogus gyveni, tolei turi moky-
ties.Mokyties galima be knygos 
—nuo kitų, jų klausant ir žiū
rint, kaip jie ką daro. Bet pa
prasčiausias mokymosi būdas 

viai iki šiolei parodė permaža. 
rūpesčio Įsitaisyt knygynėlius. 
Galima sakyti, neišmoko pa
gerbti geros knygos. Nusipirks, 
ar gaus kur knygų, kitas per
skaitė jų, o kitas ir neskaitęs 
metė kur į kampų ir taip ta ne
laiminga knygelė, pasivalkio
jus kiek laiko iš kampo į kam
pų, galop žūva. Tokis su knyga —tai iš knygų. Knygos, tai tik 

riausias ir prieinamiausias [pasielgimas yra, be abejonės, 
kiekvienam žmogui mokslo šal- labai neprotingas. 
tinis. Iš jo jis gali semtis mok
slo, kiek tiktai nori. 

Mokslas yra reikalingas kiek
vienam, jei nenori pasilikti už-

Firkai, ar gavai knygų, tai 
jų pasidėk į spintų, tam tyčia 
knygoms intaisytų. Turėdamas 
laiko, imk iš spintos knygelę ir 

pakalyje kitų. Mokslas reika-. ^ k a i t v k > Perskaitęs nemesk, o 
nagas, kad žmogus teisingiau į | a t g a l ; s m n t a })Rd(^ h . t e s t o v i > 

viską žiūrėtų, kad geriau skir- | K a i p k a g s a k o . . . ^ a ž j f t g k a i 

tų gerų nuo blogo, blogų Wt tg įan .» Tai kas, ka skaitei, o ar 
gero. Tai-gi nuosekliai galvo
jant, kiekvienam, kad jis nepa
siliktų aklas, reikalingos yra 
knygos. 

Bet knyga knygai nelygi. 
Viena eina prie to, kad ištikrų-
jų žmogų apšviestų, o kita pa
rašyta, kad žmogų apgautų ir 
suvadžiotų. Vienos knygos neša 
žmogui sveikų penų, o kitos pa
judintų užnuodintų. 

Žmogui kartais sunku nuspė
ti iš knygos vardo, kokis jos ga
li būti turinys, tai-gi nekartų 
nusiperka vietoje geros knygos 
visiškai netikusia, kad net turi 

Tame dalyke mes turime spjaudyti, <> pačia knygų į pe-
nepraleisti pro akis faktų, ku
riuos P- John Distler apgar
sino Baltimorėje nedėlioję, 11) 
spalio. Tas ponas yra privati-

Antradienyje, 21 spalio Ciii-jius asmnoj bet jis sako duig-
eaga sveikino brangu: svečių tų, įvykusiu tarp pačių augš-
kardinolų Mercier. Talpi čiausių politikos vedėjų. Mes 
Šventojo Vardo katedra buvo turime žiūrėti ne į sakytoją, 
pilnintelė. Po pamaldų mūsų o į faktus. J ie yra šitoki. 
Ganytojas Arkivyskupas užėjo | 11)13 metais Amerika užbai-
į sakyklų ir gražia skambia gė Panamos kanalų ir norėjo, 
malonia kalba pasveikino J. kad j i s butų jos nuosavybe. 
Em. D. Mercier kaipo kaidi- Japonija tuo laiku oficijaliai 
nolų, kaipo patrijotų, kaipo nusiskundė Valstijos Sekreto-
Belgijos primatų, kaipo di-! riuį p. Bryan, kad Japonų vai
delio moksl0 labai dievobai- kai Kalifornijos valstijoje ne
mingu žmogų. [turi teisių mokyklose, ir kad 

Ta pačia proga Arkivysku- šiaip Japonai negali pirkti že-
pas priminė, jog Belgija šiai mės toje Valstijoje. Japonų 
šaliai davė daug žymių as- '< nusiskundimas veikiai virto 
menų, ypač misijonorių skel-:ultimatumu, Japonijos kariuo-
busių Kristaus tiesų Ameri 'menė i r laivynas gav 0 mobili-
ko s žmonėms. "Vienas iš aš-'zacijos įsakymus. Suvienytos 
tuonių Cliieagos vyskupų, vie-1 Valstijos turėjo kas greičiau-
nas mano pranokėjas taipgi šiai šaukti namo iš Hong-Kong 
buvo belgas", tarė Jo Augšto-jdu savo neprirengtus karei lai-
ji Malonybė. Jeigu ta pra- |vus, kad nežūtų, 
kalba butų buvusi pasakyta Visas tas atsitikimas Ame-
ne bažnyčioje, tai galingi rikai buvo neapsakomai skau-
kaip griausmas rankų ploji-sdus, nes svetima viešpatija 
mai butų parodę, kad tukstan- j diktavo, kokios turi būti tei-
eiai klausytojų pritarė Arki-j sės Suvienytose Valstijose. Bet 
vyskupo žodžiams. Japonija turėjo didele armija 

Jam pabaigus į sakykla už- ir smarkų laivynų, o Anieri-
lipo pats kardinolas. Jis nus-jka turėjo silpnų laivynų ir 
tebino klausytojus sakydamas, į vietoje armijos mažytę milici-
kad didžioje karėje kartais ja. Tečiaus Amerika abejojo 
Belgija jautėsi laiminga, nes ] pasiduoti Japonijai ar ne. 
ji pajuto Kristaus tiesas. Ki.i-1 Tuomtarpu Anglijos amba-
nigas iš kalėjim0 sugrįžę-, sa-'sadorius atėjo pa s Suvienytų 
kėši niekuomet neatlaikęs Valstijų užrubežinės politikos 
taip gerų rekolekcijų,' kai;) vedėją ir parodė raštų, jog 
budamas nelaisvėje. Svetiniai Japonija prašė Anglijos pas-
armijai visą šalį užėmus Bei-1 kolinti penkis milijardus dolie-
gų tauta pajuto kų reiškia Jė
zaus mokslas apie pasiaukoji-

rių. Suprantama buvo, kad ta 
paskola yra daroma karei su 

m,- apie dvasios suvienijimą Amerika. Anglijos atstovas 
su Dievu. Taip, Belgija -šeirį- pasakė, kad Anglija išpildys 
so pasiaukoti ir šiandien ji Japonijos prašymų, 
džiaugiasi. Mokėjo pasišvęsti j Amerikos Valstybės Sekre-
ir Amerika, bei nesigaili te. j torius suprato, kad karei ki-

" A š pats, tarė kardinolą-, lus su Japonais eis išvien ir 
dabar labiau negu kitados jau- i Anglija. Tada buvo aišku, jog 
čiu visatinės Bažnyčios vieny-; Amerika turės karę pralaimė- čiams, kada Lusitanija nusken-
bę." Ui. Anglijos ambasadorius pri- do, nes reikėjo prisirengti. 

Gal kaikurie tikėjos: iŠ kar- dėjo, kad ji patarsiant Japo- Dar ilgesnio prisirengimo rei-
dkiolo politiškos prakallos pa- nams užsilaikyti ramiai, jei kia prieš pabandant suvesti 
raokslo vietoje. Tie apsivylė. Suvienytų Valstijų kongresas skaitlius su dviem tokiomis 
Kardinolas Mercier didŽiuo- j išduos teisę, kad Amerikos lai- j galingomis jiegomis kaip An-
sius karės nuotikius ir visų vai Panamos kanale neturės glija ir Japonija. 

čių kišti, nenorint, kad ji pik-
tytų. Nevienas apsigavęs kar
tą, jau negreitai skubinasi pir
kti kitų knyga, bijodamas, kad 
vėl neapsi^autų. Tokiu būdu 
trukdosi kelias gerai šviesai į 
žmones eiti. 

Tame reikale pagelbų gerų 
daro L. R. K. Spaudos Draugi
ja. Išdavinės savo nariams ir 
nenariams knygeles, kurios ne
neš žmogaus dvasiai sugadinto 
maisto, priešingai, stengsis 
duoti koįreriausio ir sveikiau-
sio. Kat. Spaudos Draugija rū
pinsis pagelbėti žmonėms įsi
taisyti savo namuose gražius 
knvgvnėlius. 

Knygynėliai yra namų ir tų 
namų gyventoji] papuošimas. 
Gražu pažiūrėti, kad kamba
riuose sale kitų baldų, matai 
gražioje, tinkamoje vietoje 
švarių spinta su knygomis.Dar 
gražiau, kuomet tokiuose na
muose randi žmogų, nemažai 
apsiskaičiusi iš gerų, naudingų 
knygų. Apsiskaitę daugiau 
žmonės, sugeba išmintingiau ir 
nuosekliau nukalbėti, greičiau 
supranta apie kų kitas kalba ir 
teisingiau išgvildena kartais 
ir sunkesnius klausinius. 

Keikia pripažinti, kad lietu-

gresas ta teisę išdavė ir karės 
nebuvo. 

Visas šitas atsitikimas išbu
vo negarsintas per šešerius 
metus. Bet jis yra tikras atsi
tikimas. Lietuvos diplomatija 
turi jį dėtis galvon ir širdin. 
Jeigu Amerika taip skaudžiai 
atjautė Lusitanijos nuskandi-
iiimų, kąd dėlto apgarsino karę 
vokiečiams, tai ji negalėjo už
miršti nei to, kas įvyko 1913 
motais. Lusitanijos nuskahdi-
nimas yra žaizda į rankų, o pri
vertimas išleisti svetimos ša
lies diktuojamų įstatų yra dar 
skaudesnis. Ne ta pačia diena 
tapo apgarsinta karė Vokie-

baisiajų savo tautos nelaimę nei kokių teisių viršaus, kaip 
sunaudojo kaipo medžiagų aiš
kiai apčiuopiamai įdėti am-

Jeigu tat Lietuvos politikai 
savo tėvynės ateitį remtų ant kitų tautų laivai. 

Nenorėdamas karės, kurios' įtikėjimo, jog nebus atsilygi 
žinasias Kristaus mokslo tie- pralošimų aiškiai žinojo, Wil- nimo tarp Amerikos ir Ang-
sas į visų žmonių Širdis. šonas nuėjo į kongresų ir pa- lijos su Japonija už minėtus 

Kardinolas kalbėjo anglis- prašė, kad urnai taptų išduo-^r neminėtus daigtus, tai gal 
kai. Kurie sako, kad jis silp- ta teisė, kurių svetima viešpa- j kartais Lietuvai prisieitų pa
nai tų kalbų mokus, tie labai tija buvo padiktavusi. Kon-1 tirti, jog įvyko klaida. 

viskų atsimeni, ką skaitei/ Ar 
visų gyveninių atminsi, kų joje 
radai? Gali atsitikti, kad už-
mirsi, kų išskaitei, tai vėl pasi
imsi knygelę, pasižiūrėsi, kų 
užmiršai, ir vėl žinai. Galop, 
kad ir atsimintum, kų išskaitei, 
tai vis tiek knygas perskaity
tas nereikia numesti. Testovi 
ji tavo knygynėlyje. Ji gali bū
ti naudinga tavo vaikams ir ta
vo vaikų vaikams. Žiūrėk, kar
tais, žmogus skursta, dreban
čia, persidirbusia ranka rašo 
laiškų į redakcijų, klausdamas 
kokio nors menko daiktelio, ku
ri galėtų lengvai pats susirasti, 
jei turėtų savo namuose kny
gynėlį. 

š tai ir dabar L. K. Spaudos 
Draugija baigia rengti dvi kny-
gt, kurias siųs visiems prisira
šiusiems prie jos nariams. Vie
na vadinasi uLegendos arba 
Pasakojimai apie Kūdikėlį Jė
zų." Kiek joje gražių apsaky
mėlių, kuriuose rasi puikų vaiz
delių iš gamtos, už širdies tve
riančių aprašymų iš vaikų gy
venimo ; gražiausi pavyzdžiai 
prie ko veda geras auklėjimas 
vaikų. Joje gali sau rasti ir tė
vai tinkamų nurodymų. Žodžiu, 
ta knygelė tai bus maloni vieš
nia, kur tik ji apsilankys. 

Antra knygelė "Mandagu
mas arba Mandagumo Vado
vėlis." J i yra tuo naudinga, 
kad teikia žmogui žinių, kaip 
užsilaikyti vienam, prie k'.tų 
žmonių, savo namuose ir sveti
muose; rodo, kaip laikytis sė
dint, einant, valgant, šnekant 
ir tt. Ji , taip sakant, nori žmo
gų aptašyti, kad jis visur tiktų, 
kad savo apsiėjimu sau gėdos 
nedarytų, o kitų neįžeistų. 

Rengiamos ir kitos naudin
gos knygos. Tegavę tokias kny
gas, nenukiša jų, nežudo, bet 
tveria iš jų naminį knygynėlį. 

Norintieji gauti tokių knyge
lių už du dolieriu vertės, tesi-
rašo į K. Spaudos Draugiją, 
mokėdami po 1 tlolierį į metus. 
Tesusitveria visur tos draugi
jos kuopos, teatgaivina, kur jos 
apmirė. Prasidės naujas gyve
nimas. 

Keikalingų informacijų lai
kas nuo laiko bus ' ' Drauge.'" 

V. K. 
I Į , Į " Į - Į • Į 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS, 

IŠ LIETUVOS. 

spalių 

spalių 

spaliu 

4 lapkričio 

6 lapkričio 

Susirgęs gerkle, gydytojų 
liepiamas, kun. J . Laukaitis 
turėjo visų savaitę išbūti ne
sakęs prakalbų. Dabar gerklė 
jau sustiprėjo, todėl nuo nedė
lios, 12 spalio kun. Laukaitis 
vėl pradės lankytis lietuvių 
kolonijose su prakalbomis. Jos 
eis šitoje eilėje. 

9. Pėtnyčioje, 24 spalių Au
rora, 111. 

10. Nedėlioję, 2G 
Spring Valley, 111. 

11. Utarninke, 28 
Ke\vanee, UI. 

12. Seredoje, 20 
Jolmston, UI. 

13. Ketverge, 30 spalių In
diana Harbor, Ind. 

14. Pėtnyčioj, 31 spalių Ga-
ry, Ind. 

15. Panedėlyj, 3 lapkričio 
Kenoslia, Wis. 

16. Utarninke, 
Sheboygan, Wis. 

17. Ketvergė, 
Springfield, UI. 

18. Pėtnyčioj, 7 lapkričio 
East S. Louis, ant rytojaus 
galės būti prakalbos pačiame 
St. Louis'ę, jei tik taps pri
rengtos. 

19. Nedėlioj, 9 lapkričio 
Omaha, Nebr. 

20. Panedėlyj, 10 lapkričio 
Sioux City, lowa. 

21. Seredoje, 12 lapkričio 
West Pullman, UI. 

22.Pėtnyčioje, 14 lapkričio 
Melrose Park, UI., Italų baž
nyčios svetainėje prie 23 str. 

Jeigu ir vėl pasitaikytų pa
daryti pertraukų del ligos, tai 
taptų apgarsinta laikraščiuo
se, o po pertraukai prakalbos 
eitų toje pačioje tvarkoje. 

Aukotojų surašai bus pas
kelbti "Darbininke," kuomet 
pasibaigs Gerbiamo svečio ke
lionė po Ameriką. Visi sąrašai 
tilps viename to laikraščio nu-
maryje. Bet Chicagos ir apie-
linkės Tautos Fondo skyriai 
yra kviečiami, kad nelauktų 
kelionės pabaigos, o aukotojų 
sųrašus pagarsintų ' 'D rauge" 
neatidėliodami. Tie vietiniai 
sąrašai paskui taps įtraukti į 
bendrą sąrašą, kurį žada pa
gaminti ** Darbininkas." 

Mažu Našlaičių Balsai. 
I Jii tėvai Pranciškus Sikietis ir 
Motina po tėvais Augaite, abu
du mirė. A. A. jie paėjo iš Kau-

, no Gub. Raseinių Apskr. Liolių 
!par. Tie kūdikiai dabar randasi 
j pas velionio seserį Micbalinų Si 
kieraitę, po vyrui Dimkiene, Ti-
tavienų mieste Raseinių apskr. 
Kauno Redybos. 

Tie našlaičiai paieško savo dėd
žių Amerikoj gyvenančių Kazi
miero, Povilo ir Stanislavos Au-
gaičių.Kas apie juos žinot arba 
jie patys lai atsišaukia sekančių 
adresu : 

Kazimieras Dimskis, 
492C So. Princeton Avc., 

Chicago, 111. 

I M O S ATSTATYMO 
BENDROVĖS. 

KALBĖTOJO MARŠRUTAS. 
Inžinierius P. J. ŽIURIS 

važinėja Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės reikalais po Vaka
rines Valstijas. Jis sakys pra
kalbas šiose lietuvių kolonijo
se: 

Spalių 23-Dayton, Ohio 
.Spalių 25-Toledo, Ohio 
Spalių 26-Grand Rapids, Mich. 
Spalių 28-Gary, Ind. 
Lapkr. 2 iki S-Chicago, 111. 
Lapkr. S-Waukegar>, 
Lapkr. D-Kenosha, Wis. 
Lapkr. 11-Sheboygen, Wis. 
Lapkr. 13-Madison, 111. 
Lapkr. 15 iki 20-Chicago, 111. 
Lapkr. 22-Rockdale, 111. 
Lapkr. 29-Sioux City, Ia. 
Lapkr. 30-Omaha, Nebr. 
Gruod. G-Pittsburgh, Allegheny 
Gruod. 7 popiet-Pittsburgh S.S. 

Gruod. 7 vakare-Pittsburgh, Solio 
Gruod. 9-MacKeesport, Pa. 
Gmod. 10-Wilmington, Pa. 
Gruod. 13 14-Philadelphia, Pa. 
Gruod. 14 vakare-Chester, Pa. 

GERB. KUN. ANDRIUSKA 
JĖZUITAS KAUNE. 

"Žinontus Škotijos ir Anglijus 
lietuviams kun. B. Andriuška, 
Jėzuitą, kurs išvažiavo liepos 
26 d. Lietuvon, dabar jau Kau
ne. Jis mano, leidžiant vysku
pui, apsigyventi Pažaiseio vie-
nuolvne ir tenai įsteigti mokvk-
la. Tas vienuolvnas buvo rusu 

4- •• ** 

užimtas ir valdomas per GO ar 
70 metų, yra nuo Kauno atstu 
apie 5—7 viorstais. 

Šių vasarą didelė procesija, 
iš Karmelitų bažnyčios išėjusi, 
aplankė tų vienuolynų, kurs ta
po sugrąžintas lietuviams ka
talikams. 

"Išeivių Draugas. \» 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

ORCHESTRA. 
Omaha, Nebr., Armuoro plantoj i* 

3,000 Lietuvių Cheko Slovaku, Itali-
jonu ir Lenkų, kurie yra visi pilie
čiai Suvienytų Valstijų yra mėgina
ma sudaryti a r bena a r orchestra. 

štai ka pats direktorius sako apie 
tą orchestra: "Žmogus kuris intere
suojasi muzyka kokia jį nebūtu vi
suomet yra l inksmas ir turi gera upa, 
jis mėgsta dirbti ir pasilinksminti 
liuosame laike. Nekuomet nemtai 
žmogų kuris yra piktas kad jis dai
nuotu? Visos didesės industrijines 
pliantos mėgina sudaryti benus ar 
orchestra iš savo darbininkų taip pat 
ir at let iškus kliubus daro, tas vis
kas yra daromas del pagerinimo dar
bininkų gerovės. 

Chicagos pl ianta Armuro kompani
jos yra sudarius tr iubu ir būgno be
na sudarė iš mergaičių jos turi net 
tam t ikras uniformas ir ima dalyvu-
ma visuose apvaikščiojimuose ir vi
sose kompanijos duotose vakariuose. 
East St. Louis pliantoj taip pat yra 
sudarytas tas pats benas. 

(Apgr.) 

F. P. BRADOMIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 VV. Monroe, Cor. Clark 
Room 1207. Tcl. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2300 

f ' PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vieta j 
Brighton Par . 

2914 W. 43rd Street., 
(43 ir Francisco Avc.) 

Tel. McKinley 263 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir \Vood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
(i:30 iki S:30 vakare Nedoliomis 9 
iki 12 rytais. 

Tcl. Boulevard 160 
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Dr. C. Z. Vezelis 
Tel. Drover 7*42 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: su o 9 ryto iki 9 r a k 

Nedėliomis pagal sutar imą 
4712 SO. ASHLAND AVEJfUE 

arti 47-tos Gatves 
• * » » » » » » — • » » • mįį A 

PASISAVINK SAU GERESNI 
GYVENIMĄ. 

Vyras bile kokio amžiaus, 
vadei ar nevedęs ir iokis kuris 
jaučiasi norės pasisavint >au 
geresnį gyvenimą ir išmeky-
mui vaizbos liekant sau ir 
publikai gerbiamo naudingų 
ir godojamu žmogumi. 

Paskirkite pora. valandų į 
(ieną, neatsitraukiant nuo sa
vo dabartinio užsiėmimo arba 
porą dienų savaitėj. 

Norint platesnių žinių kurios 
bus suteiktos dykai, atsišau-
kitę i 

i, 

Room 847 First National 
Bank Bldg. 

Reikalaukite 
ADAM MARKŪNAS, 

Lietuvių Skyriaus vedėjas. 

Dr. S. Nažkelis 
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

4712 So. Ashlaad Are* 
Pbone I>rover 7042 

Cicero Offic* 
4847 W. 14-ttt S t 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 3338 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8686 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 VV. Market Str. 
Pottsville, Pcnna. 

Su visomis ligomis pr i ima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po piety 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALIiE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

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

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis, Rast., B. Sekleckis, Izdin.. 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

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

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

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

Ql. 
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

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

Bučys, 2634 W. Marąuette 
Rd., Chicago, 111. 

/ 
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Laivas j Lietuvą. 
| Sekantis laivas SŲ visokiais siuntiniais išeis iš New Yorko prieplaukos apie 10-ta | 

| dieną Lapkričio (November) ir pasieks Lietuva prieš Kalėdas. | 

f Jei kas prisius mums savo siuntinį vėliaus negu 8-ta. dieną Lapkričio, tas siun- 1 
3 tinys bus pasiustas į Lietuva kitu laivu pas kiaus. - | 
i I 
! Lithuaflian American Tradiog Company I 

%Naujas Antrašas) S 
I 
| 6S0 Kfth Avenue, New York City, N* Yl Į 
3i»!!!!!!!!!!!»:i!!UiH!!!!!!^^ 

\ 
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Lietuviai Amerikoje, 
bėgėlių, be abojo, buvo ir lietu
vių, atvažiavusių tenai iš Ško
tijos a r Britanijos. Juos išvežė 
Lietuvon rugsėjo 1 d. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. pasidarbavo labui rausų tautos 
ir bažnyčios. 

Spalio 12 d. ėia kalbėjo] š ta i j porą mėnesių laiko ap
d e r k kun. .1. Laukait is . J o kai- leido šios šeimvnos: Joneliu, J . 
bos klausyti susirinko didelis Juknių, Šleąaiėių ir dabart iniu 
būrelis žmonių. Daug naujo te- Į laiku M. Marcinkų. Pas ta ras i s 
ko išgirst i nuo gerb. kalbėto- y ra žinomas pasakų sakytojas, 
jaus apie dabartinį Lietuvos ; J ie visi išsikėlė ant ūkių gyven-
padėjimų. Prakalbos tęsėsi t i. Skaudus šiai kolonijai j u a p -
apie t r is valandas, o rodėsi , leidimas, bet jiems negalime 
ka ip tik t r is minutas.Aukų su- pavydėti šviesesnės ateities, 
r inkta apie $200.00. 

J a u gal bus apie 20 metų 
kaip rusai Kaune pastatė savo 
kareiviams didelį, gražų sobo
rą, kurs atsiėjo apie 2—3 mili
jonai rublių. Tame sobore bu
vo dideli varpai , kurie laivo 
girdėtis už dviejų mylių, ir to-

dar-gi prie to ir gamtužės ma- įbaus tykume ore.Vokiečiai , už 
• Šv. Kazimiero parapij inė lonumo. Laimingos kloties ir ėmę Kauną, siūlė lietuviams, 
mokykla puikiai gyvuoja, š i - : kad gautų pargrįžti brangios 
met mokina Seserys Kazimic'-j tėvynėn ir ten būti pavyzdžiu 
rietės. .los tvarkiai veda mo-1 žemdirbystėje. 
kyklą ir uoliai rūpinasi kaip Sekmadienyje, spalio 19 d.. 

GARSUS RUSŲ SOBORAS 
TAPO BAŽNYČIA LIE

TUVIAMS. 

dasi po imm. 1447 So. 50th 
Av©., dapildė savo krautuvę. 
Dabar turi visokios rūšies knv-

proto, tai ir dvasios vaikučių i šv . Antano parap. svetainėje 
auklėjimu. Kaip girdėjau, be- buvo Šv. Motinos Dievo Sopu-
veik visi tėvai leidžia savo vai lingoy balius. Žmonių vidutiniš
kus į parapi j inę mokyklą. (Jai kai prisirinko. (Jai kiek ir pel-
ir yra keli tėvai nesusipratę- į iiijo. 
liai, kur ie leidžia savo vaikus \ Darbininkų l 'žeiga, kuri ran-
į kitą kokią mokyklą. J ie , tur
būt, nesupranta vertės gere 
vaikų išauklėjimo. (Jai gaili pi
nigų tam tikslui. 

Teko skaityti " D r a u u e , " 
kad kai-kurios draugijos narės 
užsikrėtė nesutikimo " in l lu -
enza . " I r dabar po teismus 
tąsosi. Negana to, beveik kas 
Bubate, ir nedėlią daro šokius, 
kad kaip nore ta u f l u " atsikra-
tvti. 

iru. 
Pr. 

bet šie bijojosi jį imti. Dabar 
gi, įsikūrus Lietuvos valstijai, 
nesenai tas soboras tapo pa
švęstas į bažnyčią ir paskir ta 
lietuviams kareiviams. Varpai , 
ilgą laiką tylėję, dabar vėl pra
bylu, apreikšdami "nau ją gar
są ' ' Lietuvos liuosybe ir nepri-
gulnvybe. " Iše iv ių D r a u g a s . " 

DEDANT VAISIUS Į DĖŽES 
GALIMA APSIEITI BE 

CUKRAUS. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

.luošas KuŠleika, 908 Lūkesį 
st., DcKalb, 111. gavo laišką nuo 
savo moters iš Šeduvos mieste-

S j lio. Šiaulių apskriėio. Laiškas 
Bene tik nuo tu bobelių i r : n\š\ tas sūnaus, kuri J . Kušlei-

ėionaitinės kaikurios merginos ka. tevtut, išvažiuodamas paliko 
susirgo t inuinystes "infhten- Įd.viejų metų. Laiškas taip 
auu" Atsimenu, praei tais ine- skamba: 
tais jos buvo darbšėios, kaip Rugsėjo 14 d., 1DJJ) m. 
bitelės, bet šiais melais ta ip Paslanavi jau parašyti keletą 
ĮTreitoSykaip dramblys(slonis) . žodelių del savo mielo tėvelio. 
Verta, kad tėvai tų merginų Yisųpirma sveikinu ir linkiu 
pasirūpintų beržinių gyduolių, nuo Viešpaties Dievo viso gero 
gal greičiaus išgydytų nuo tos j tamstos darbuose. Taippat ir 
nelabosiom " f l u . " įuauiunė sveikina ir linki geros 

Girdėjau, kad vietos vyri; i sveikatos, del tamstos. 
rengia gražų vakarėlį nedė l io j j 
spalio 2ti <L Vitkauskui svotai 
nėję. Žada būti net i> Chirag".-
deklematoriai bei solistai. Pel
na i eis naujų vargonų naudai. 

Lapkričio 2>\ d. mokyklos vai
kai rengia toje pačioje salėjt* 
gražų vakarėli mokyklos nau
dai. K a i p visados vaikuėiai 
gražiai pasirodydavo, taip ir 
dabar , t ikimės, bus ko pasižiū
rėti. 

Darbai ėia gerai eina. Už
darbis nebloga.-. S t reik fl kaip 
ir nėra. 

Dėdė. 

DETROIT, MICH. 

Šiuo laiku Detroite darbai 
gerai eina ir uždarbiai neblo
gi. Atvažiavusieji iš kitų mie
stų lengvai gali darbą gauti . 
Sunkoka tiktai su gyvenamais 
namais, nes jii t rūksta. 

K. J. P. 

CICERO, ILL. 

Prof. kun. Pr. Bučys kalbės. 

Sekmadienyje, spalio 2b d. 
šioje kolonijoje bus kas norą 
nepaprasto—prof. kun. Pr. Bū
rys kalbės popiet, po pamaldų, 
š v . Antano parapijos svetainė
je . Jžangos nebus. Apie ka kal
bės, tai nepasakysiu iš anksto. 
Atėję sužinosite. Bet .juk žino
te, kad bus kas nors gyvaus, 
nepapras to , ko retai, labai re
tai tenka išgirsti. Studentai ei
na augŠtąsias mokyklas per 
metus, knisdamies Po knygas, 
norėdami sužinoti tą, ką mum. 
gerb. prof. kun. Bučys jau ke
lintą sykį dykai suteikia. I r tai 
nestebėtina, kad niekad taip 
BVet. neprieina pilna žmonių, 
kiek į kun. Bučio prakalbas 
Mat eieeriečiai moka apkai-
mioti mokslą. Atminkite spa
lio 26 d. 

Ta ip jau ma<sa šita kolonija, 
r*»t paskutiniuoju laiku pradė-

Dabar duodu žinoti, kad laiš
ką priėmėm nuo tamstos rugsė
jo 12 d., už kurį širdingai dėko 
jame. Kaip rašiai, mano mielas 
tėveli, kad inamuuė mane leistų 
inokinties, tai aš jau mokinuosi 
Šeduvos progimnazijoj. Pernai 
buvau 1 klasėj, o dabar, dėkui 
Dievui, išlaikiau kvotimus, ar
ba egzaminus, j U klasę. 

Mielas mano tėveli, labai di
deli rūpestį turėjau prieš eg
zaminą, kad tik išduoėia i II 
klasę. Ir laimingai išdaviau. 
Ta ip dabar esu linksmas ir 
I naša u Dievo padėjimo, kad 
gerai eitųsi mokslas. 

Dar kartą sveikinam tamstą, 
mielas tėveli, ir linkini viso 
gero nuo Viešpaties Dievo. Aš 
tamstos labai laukiu pagrįžtant 
i namus, taip kaip saulės užte
kant. Nors palikot mažą ir ne-
atmenu,kada išvažiavot,bet vis 
gi mama mini tamstą, kad ma
ne labai mylėjai. Aėiu už tatai 
labai. Duėiuoju tamstos rankas 
nors peri ši poperėlį. Nors esu 
aprūpintas mamunės ir niekas 
man daugiau nerupi kaip tik iš
duoti kvotimus, išmokti pamo-
k.-i ir pabėgioti po sodą, betvis-
3-i neramu, kada matau mamą 
susirūpinusią apie ūkės reika
lus ir apie tamsta, tai nekartą 
padumoju, kad daug linksmiau 
butu, jei tamsta būtum drauge 
su mumis. Abu ertume j lauka 
ar t i ir kitus darbus dirbti . 

Daugiau neturiu ko rašyti. 
Sudiev, sudiev mūsų aplanky-

N'ereikia leisti vaisiams ant 
nieku nueiti vien dėlto, kad nė
ra užtektinai cukraus. Vaisius 
labai pasekmingai galima išvir
ti ir j bonkas sudėti, ir pasal
dinti tada, kada reikia juos val
gyti, arba jeigu geistina galima 
naudoti syrupa vietoj cukraus 
ir dabar. 

Nevartojant cukraus, reikia 
pripildyti bonkas su vaisiais ir 
užpilti juos tyru karštu vande
niu, paskui, uždengus bonkas, 
indėli jas į karštą vandenį ir 
jame palaikyti porą minutu. 
Vaisiai nesuges, nors ir nebūti 
taip skanus, kaip kad su cuk
rum butų sutaisyti . 

S u v i e n y t u V a i s t i n i Ž e m d i r 
bystes Depar tamentas pataria 
sekti viršminėta būdą, jei nori
ma pasekmingai ir gerai vai
sius užlaikyti. 

Nors vaisiai butų ir brangus 
ir cukraus mažai tegalima gau
ti, tečiau atsieina daug pigiau 
vaisius atvirinti ir sutaisyti 
namie, negu pirkti iš krautu
vių. 

REIKALAUJA. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
VAIKYNAI JAUNI VYRAI 

VYRAI. 
JAUNI VAIKINAI. 

l(i iki 25 metų amžiaus. 

TAVORU IR IŠSIUNTIMU 
SKyRIUJE. 

Dirbti mūsų Tavoru ir išsiunti
mu skyriuose; sudėti ir sueekiuo-
ti užsakymus. Vyniot, Pakuot ir 
Svert parcel post siun/inius. 

VAIKAI. 
1G iki 17 metų amžiaus. 

LENGVAS DARBAS. 
Del paprasto ofiso darbo mušu 

ofiso ii- Tavoru skyriuose. 
VYRAI. 

PiU'kieriai, Truck'ieriai, Lei bė
riai ir kitokie darbininkai. Darbas 
pastovus. Gera proga išsilavint. 
Otr i mokestis išpradžios. Valan
dos 8:00 iki 4:45. Subatomis iki 
piet. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington St. 

t 3 = 

LIETUVOS VYČIŲ 4-ta KP. 
Pirmą, sykį Šįmet perstato savo Geriausius Artistus 

v 
J. Strazdo i a £ e " ^ l I ^ f c ••% • « • ^"% VQ >lu/ikališkame veiksmių Ir 

paveikslo "SUGRĮŽO vaizdelyje iš 
Liet. gyvenimo 

Ned, Spalio-Oct. 26,1919 m. 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET. 

prie 18-tos ir Union gatvių, 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare, Įžanga 75c , 50c , ir 35c 

Po Lošimo Bus Šokiai I r Skrajojanti Krasa 

v 

GERBIAMI VI LvN GENČIAI! Kadangi Sis yra nuusu pirmas šjmet 
pasirodymas scenoje su milžinišku savų spėkų veikalu, todėl tikimės, 
kad mus nuoširdžiai parenisite. Veikalas su neišpasakytu malonumu 
nupiešia mum] tėvelių gyven., kuomet Rusijos valdžia buvo atėmusi 
s p a u d o s teises. 

šen ir ten vis interpUi l i aud ies da ine lė . Da ina s išpi ldys v ie t inės 
pa r ap i j o s Choras . .Nepraleiski te progos . Ate ik i te ir pamu.tyki tc . T ik i 
mės Jnsi i p a r a m ą gaut i . I J e t u v o s Vyčiu 4-tą K u o p a . 

« i • '• ' '•» i • — ^ — — ^ — i i . — — — 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriauėiai yra reikalau

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

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakarais, 
ui maža kaina. Specijalls skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Kasnlcka, Perdėtlnls 

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

^ 

i i 

REIKALINGI. 
^10 jaunų vyru del pardavinėjimo, 

gerti prosu prasilavinti, didelę ateitis 
atsišaukite ^, 

liauk l'loor 
110—111 N. Dearboin Str. 

'V rvnsTS 

C A S H A N D C A R R Y 

LIETUVIŠKA MESINYCIA IR 6R0SERNE 
Atsidaryn 

Subatoj, 25 Spalio 
Mes viskjj parduosime pigiai pre-
kimiesčio (\Vholosalc) kainomis 
Tamistos pirkdami prie mus su-
taupinsifc daug pinigų. 

Taigi meldžiame apsilankyti po 
nu.ni. 
4311 R00SEVELT R0AD. 

(12th Street) 
Mes stengsimės kiekviena kostumieri kuogeriausiai 

užganėdinti Ačių. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisaa Didmiesty j : 

6» W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central G471 
U y e e n l m a s , 8 1 9 W . SSrd HU 

Tel. Tardg 4481 

PIUDINES 

AR 

tas. 

Mamunė ir Vladas Kušleikai. 

APIE LIETUVIUS AE 
CHANGELSKE. 

Britanijos VVar Office 
('"Vainų. Of isas") pranešė Lie
tuvos Atstovvbei Londone, kad 
309 lietuviai, nepriskaitant vai
ku išvežta i;' x\rchangelsko į 
Lietuva per Liepojų. Reikia 
; pėti, kad dalis tų lietuviu ga-

jo dar mažėt i : apleidžia geraij lujo Imlų pabėgusių mio karės, 
žinomi ..<::'•;.•-. ku rk r : a daug jeiLdl!>aina api t vaikus. Be pa-

SEARS ROEBUCK AND C0. 
MERGAITES IK JAUNOS 

MOTERIS. 
OFISO DARBAI. 

Geras pastovus darbas musij 
ofisuose ir Tavoru skyriuose kur 
galima gauti vieta kad ir nepri
tyrusiai tame darbe, jeigu gali 
rašyti skaitliuoti, čekiuoti užsaky
mus drukuoti ant mašinėles ir l.t. 

TAVORU IR IŠSIUNTIMU 
SKYRirOSE. 

Geros pastovios vietos yra siū
lomos jaunoms mergaitėms ir 
jaunoms moterims kurios norėtu 
pildyti užsakymus, rišt pakelius 
ir pakuoti tavo ra mušu žaislu, 
Aptiekos, reveryku, Gražniu, 
Šilko ir Leieu Skyriuose. Sverti 
parcel post siuntinius. 

REIKALINGA FABRIKO 
PAGELBA. 

Lengvas švarus ir interesingas 
darbas mušu Popierinuj Dėžučių 
Fabrike, Vežimu ir Sieninių Po-
pieru Fabrike. 

Darbai pastovius. Pradžiai al
gos mokamos geros, prytyrimas 
nereikalingas. Gera proga išmokti 
darbą. Valandos 8 :00 iki 4:45. Su
batomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Homan & Arthington St. 

PRITYRĖ 

/ 

JAUNOS MIORGINOS GALI 

PRASILAVINI! LABAI GE

RAI BIZNU E IR TUO PAČIU 

LAIKU GAUNANT GERA AL

GA KOKIA YRA MOKAMA 

PAS MUS. 

DARBAS PASTOVUS. 

DARBO SĄLYGOS GEROS 

GERA PRIEŽIŪRA 

TRUMPOS VALANDOS 

PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS 

TURI BŪTI BAIGĖ PRADINE 

MOKYKLA Iii KALBĖTI IR 

RAŠYTI ANGLIŠKAI. 

REIKALAUJA. Į REIKALAUJA. 

DEL 

PAKAVIMO 

MERGAITES 

IR 

S. 0. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, 

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

2314 W. 23 H. 
Chicago, m. 

Tel. Canal 2199. 

" Dr. I. E. MAKARAS 
ykiictuvis Gydytojas ir Chirurgas 

KofsHaiMlo: 10900 So. Mirhigan Ave 
Telefonas l 'ullinan 342 ir Pul lmon 3180 
Chicagoj: 4513 So. Wood Str. 

Tik KcUei-Ko Vakarai* nuo 7 iki 9 
Telefonas Yarus 123. 

JAUNOS MOTERIS 

IR 

UŽSAKYMU IŠPILDYMO 

Mes Reikalaujame 

Jaunu Vaiky nu 

SU. ARBA BE 

PRITYRIMO 

T E U MeKINfJKV f»HR 

DR. S. BIEZIS 
M H I M M IR CHlHl<iAH 
>.VI.AM)(»s I iki K Vilkai o 

31AA> W. M I U . ST. « IIK AC.O. I I X 
Arti lv<Hl/.ie ave. 

REIKALINGOS PRIE 

Nuo 17 iki 21 melu 

Mūsų 

Employment Office 
Pirmos Lubos 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
IŠSIUNTIMO SKYRIUJ VYBAI. 

Lciberiai ir Trueker 'iai reika
lingi dirbti musij Išsiuntimo 
Skvvriuje. 

Išskirti ir sudėti freight'o ty 
espregfio siuntinius. 

Graras uždarbis. Valandos 8:0O 
iki 4:45 Subatomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Homac & Artbingtoii St. 

Tavoru ir Parcel Post Skyrių 

Prityrimas nereikalingas 

Gera mokestis ir pastovus darbas 

Chicago Ave. ir Larrabee St. 

M0NTG0MERY WARD & C0 

yon YOU* STOM •Ctl-llA*" 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena Parduodama 
pa, visu« aptiek ori u*. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

Cionais gabiam vaikynui gera 
pi*gs pa&įlavint nes didele darbo 
dirva. 

Turi kalbėti skaityti ir rašyti 
Angliškai ir bent turi būti užbai
gos Pradine Mokykla. 

Employment Office 
Pirmos Lubos 

DRUKAVIMO 

Tolpftnias t 'ANAI. 257 

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

17:$!» So. Uulstod St., Chicago, 111. 
Valandos: 9—12 ryto ir 2—9 vakare . 11 

»1 

SKAITLĮ AVIMO 

ELL10T-FISHER 

OPERATORKOS 

PACTOS ATIDARYMO 

DR. J. SHIN6LMAN 
buvoti po 1229 & 49 Ave. <iabar per-
k i au t t c s>a\o ot'i.^a po num. 

| 4930 W. 13 Str.; Cicero. 

I 

to 
to 
to 
to 
to 
to 
to 

RIMATIZMO IR KRAUJO 
LIG U SPECIALISTAS. 

A P V N n s nuo 9 iki 12 liryto, nuo 3 
iki o po pit-t, nuo 7 Iki 9 vakare. 

Kaina $2 ofise, $3 namuose 
Chicagoj $1.00 « \tr.i už mylia. 
Tclelourts roy.i«lon< ijo« Otc«ro 36SS 

Oli-so t 'icero 49 

L\DEXllNti ž>?* ^ * » • — « » • ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ a a • m m m***B 

LAIŠKU DESTIMO 

Pradines Mokyklos ir Augštcs-
įies Mokykla užbaigusios migai-
'ės gali gauti ofiso darbą keki 
liktai nori. Turi kalbėti, skaityti 
;r rašyti Angliškai. 

Algos geros. 

Mes patogioj vietoj esame and 
Ohieago ir Larrabee Gatvių, tik
tai į žiemius nuo "1001)'' 

Chicago Ave. ir Larrabee St. 

M0NTG0MERY WARD & C0 

Dr.M.Stupnicy 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Ymrčm 5033 

Valandos: — 8 iki 11 Ii ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėllo-
mta nuo 6 Iki S vai. vakare. 

a 

Atsišaukite pas Mrj. VVcaver 
Employment Office 

Pirmos Lu&os 

Chicago Ave. ir Larrabee St. 

M0NTG0MERY WARD & C0 

mmmmmmm * — - H I I • I • *..+ f:*L.> 

KAS PAJOTI^? 
Rasta 2 rakčiukai ant-46 ir Aelilaod 

Ave. vienas didepnis kitas mažesnis. 
Atsišaukite j 

"Draugo" Adttuuibtruc'ij* 
1^00 W. 48 štteet, Cliica^o, EU. 

I! ..M.T 

MAINO. 
tmt miesto ptof>ert£«. 

115 akrų fwm» oetoli Cnca««9 eu 
budlnkair-. g^rvuliais ir mašinerijom. 
Preke ?lf>,000.00. 

to i l ed Laaui & ln\a>UmMt Oo. 
117 IT. Deartortt Str: <%Ics$: 

«.*<•»• • ! • • » » ! » • » » ! • » » • • • • • • » ! » • • I 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S149 So. Morgan St. 
&.crtė 32-ro St., Oslcago, DL 

SPECIJALISTA3 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefoną* Tardė (87 
1 

— a 

HlltlHlHllllllllllllllllllllllllllllllllllllf6ll 
Keaid. 983 Be. Ashiand Blv. Chlcage 

Telefosaa Haymarket 1544 

D R . A . A . R 0 T H , 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir vipų chroniškų ligų 

Ofisas: 8S54 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9698 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—t po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomia 10—18 d, 

f!!!!!!!!!!!IM!?!!I!l!1!!!!!!!H!l!!!!!lH!!!!!IIII 
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D R A U G A S Ketvirtadienis, spali0 23 1919 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. DAUGIAU KAREIVIŲ 

MIESTE GARY. 
Ketvirtadienis, spalio 23 d., 

Šv. Severinas. 
Penktadienis, spalio 24 d., 

šv. Rapolas, ark. Arėtas. 

STREIKININKAI PAGEI
DAUJA FEDERALĖS 

KARIUOMENĖS. 

Kariuomenė jiems užtikrina 
žodžio laisvę. 

Atkreipta doma j "baltąją 
vergiją » » 

Plieno industrijoje stiviko 
komiteto pirmininkas Fitz-
patriek pranešė, jog mieste 
Gary tederate kariuomenė 
streikininkams gva rantuoja 
konstitucijonales teises.bntent, 
susirinkimu ir žodžio laisvę. 
Streikininku vadai šiandie, 
sako, su miela noru tad pare
mia tame mieste kariuomenės 
veikimą. 

Kituose plieno apskrieiuose, 
ypaf Pi'iinsylvauijoje, to nė
ra. Tenai streikininkams vis
kas uždrausta. Nes tenai nėra 
federalės kariuomenės. Tad 
vietos autoritetai sauvaliai pa
sielgia su streikininkais. 

Fitzpatriek yra Washingto-Į 
no. Jis tenai konferuoja su 
Gompersu. Tenai viešėdamas 
jis paskelbė apie federalės ka
riuomenės prielankę atsineši-
ma i streikuojančius darbiniu-
k m mieste Garv. 

I miestą Gary pasiusta 200 
danginu federalės kariuome
nės. Dabar tenai Ims išviso 
1,000 federaliu kareiviu. 

Kariuomenės komendantas, 
pulk. Mapes, tvirtina, joic dau-
gians kareiviu prisiųsta pa
lengvinti tarnvba seniau ten 
veikiantiems kareiviams. 

Kareiviai labai ilgas valan
das pildydavo militarines prie 
dermes ii- todėl smarkiai ap
ilso. 

Pulk. Mapes ėmėsi valyti 
miestą nuo "baltosios vergi
jos" , Užklumpami intariami 
namai ir viešbuėiai ir atran
damos pašalinėj moterys is-
klausinėjamos. 

Vienam viešbutyj atrasiu 
mergina. Ta pasisakiusi paei
nanti iš Texas valstijos, j 
Gary atvežta su prievarta ii 
viešbutyj laikoma p 0 raktu, 
kaipo kokia kalinė. 

CUKRUS BUS DALINAMAS 
KAIP KARĖS METU. 

Kitur reikalingu kariuomenė. 

Fitzpatriek savo pranešime 
pažymi, jog federale kariuo
menė būtinai reikalinga ir 
kituose streiko centruose, kur 
su darbininkais apsieinama 
baisiai brutaliai. 

Anot jo, st reikuojanein 
darbininku vadai prašysią vv-
riausvbės. kad ir kitur butu 
pasiusta kariuomenė. 

Toliaus jis pažymi, jog mie
ste Garv kažkokia "raudonu-
j u " propagandą darbininku 
tarpe fabrikuoja ne federale 
kariuomenė, bet plieno t rust o 
agentai, kad tuo keliu pakenk
ti streikui ir visuomenės aky
se snkoneveikti pačius streiki
ninkus. 

Sustreikavo bėgių sukioto-
jai. 

Sustreikavo bėgiu sukioto
j i ! ant geležinkelio Cliieago. 
AVest Pullman & Southern, 
kuriuomi gabenama medžiaga 
plieno dirbtuvėms So. Obiea-
goje. Sukiotojai sustreikavo 
iš simpatijos, kad pagelbėti 
streikuojantiems darbinin
kams plieno dirbtuvėse. 

Dabar streikininku vadai 
tvirtina, jog So. Chieagos 
dirbtuvėse darbai visai turės 
sustoti.. Nes be pristatomos 
kasdien medžiagos nebus kas 
veikti streiklaužiams. Bėgiu 
sukiotojai duoda didelę para
mą streikininkams grumties 
su trustu už savo teises. 

Kai-kurios plien0 dirbtu vi u 
kompanijos tvirtina, jog jos 
kas pirmadienis sulaukia, 
nauju buriu darbininku. l>et 
streikininku vadai užgina. 

Seka penktoji streiko sa
vaitė. Ir visur organizuoti dar 
bininkai stipriai laikosi. 

Tai}) vadinamos "žmoniškos 
kainos" komiteto pirmininkas 
Sprague paskelbė, jog atveža
mas Chieagon burokinis cuk
rus bus padalinamas krautu
vėms ir žmonėms lygiai taip, 
kaip karė s metu, kati tuo ke 
Ii u užbėgus pritrukimui. 

Be to, busiantį įvesta siste
ma patiems žmonėms cukrų 
parsinešti namo iš krautuvių. 
Kas taip elgsis, tas cukraus 
svaini mokės l'Jc. (Ii kas 
norės prisiųsti j namus, tn^ 
mokės ll!1 įc. svarui. 

Paminėjas komitetas nusts 
Įtvs kainas ne tik cukrui, bet 
i r visiems kitiems valgomiems 
produktams. 

SKIRIA KARĖS LAIVYNO 
CUKRAUS DALĮ. 

PLĖŠIKAI IŠVILKO GĖLE 
ŽINE ŠĖPA. 

Atrado tik $150. 

Aną naktį plėšikai iš John 
Caruso saldumynu krautuvės, 
911 \V«M 63 gal.,'išvilko lau
kan ir nusigabeno 200 sva
ru sunkią geležinę šėpą (safe). 
Šėpoje buvo $151). 

Policija veltui ieško šėpos 
ii- piktadariu. 

SUAREŠTUOTA OPIJUMO 
PIRKLYS. 

Federaliai agentai suarešta
vo Louis Peryder, 52 AVest O-
bio gat. Suareštuotas kaltina
mas pirkliavime opijumi. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

TRUMPA LAB. SĄJ. GYVA 
VIMO PERŽVALGA. 

Karės laivvno sekretorius 
Daniels paskelbė, jog laivyno 
sandeliuose yra ' 9 milijonai 
svarų cukraus ištekliaus. Iš to 
3 milijonus svarų sekretorius 
skiria šalies gyvent ojams 
kad kiek nors padengti šian
die cukraus trukumą. 

" D r a u g o " 221 num. agaty-
viaine straipsuelvj, žadėta pa
aiškinti, kur dingo Lab. Sąj. 
pinigai, kurie tapo sumokėti 
nuo pradžios jos gyvavimo. 
Tat-gi šiuomi atsakau i dauge
lio klausimus. 

Apie penki metai atgal Ohi-
cagoje sustvėrė Labdaringoji 
Sąjunga. Visi mes žinome, kad 
nei vienas daiktas neatsiranda 
dideliu, bet mažu ir tik laikui 
bėgant išauga. Tas buvo ir su 
Lab. Sąj. Užsimezgė ji iš nedi
delio skaitliaus žmonių, gera
širdžių, atjaučiančių mųs naš
laičiu vargus sveti matučių 
prieglaudose. Šitas būrelis 

f žmonių pradėjo darbuoiies, 
ėmė žadinti ir kviesti mus žmo-
nes dėties prie taip prakilnios 
organizacijos, kuri rūpinasi li
kimu našlaičių, mus tautos žie-
deltų. Ir, žinoma, netruko ge
raširdžiu žmonių. 

Neilgai po to pradėta tverti 
Lai). Sąj. kuopos po visas Cid-
eagos ir apielinkės kolonijas, 
taip gi net ir kitose valstijose. 
Tokiu būdu ta Sąjunga išaugo, 
išsiplėtojo ir pradėjo teikti žy
mia pašelpą mus našlaičiams. 

Geraširdžiai žmonės, maty
dami kaip naudinga mųs tau
tai yra Lab. Sąjunga, pradėjo 
aukoti n<* dolieriais, bet šim
tais, kaipo garbės nariai. 

Nepasitenkino labdariai tuo, 
kad Sąjunga šelpė našlaičius, 
kurie vargsta svetimtaučių pa
stogėse, bet sutarė nupirkti že
mės ir, laikui bėgant, pastatyti 
ant jos namą, kuriame suran
kioti mus našlaičiai iš svetini-
tančių prieglaudų butų patal
pinti ir auklėjami lictuviškoje-
katalikiškoje dvasioje, 

Žemės nupirkta 10 akru, ne
žiūrint, kad ižde tada nebuvo 
ganėtinai kapitalo. Kada aplė
kė gandas, kad Lab. Sąj. nu
pirko žeme prieglaudai statyti 
ir užtraukė nemažą paskolą, 
kuopos ir mųs veikėjai dar uo
liau pradėjo darbuoties, neno
rėdami, kad Lab. Sąj. ant savo 
pečių vilktų tokią skolą. Trejus 
metus pasidarbavus, surinkta 
l8,t)(H.) dol. ir skola tapo atmo
kėta. , 

Šiandie Lab. Sąj. nejudina
mas turtas siekia virš 40,000 
dol.. o ižde jos randasi grynu 
pinigų suvirs S tūkstančiai dol. 

Lab. Sąj. žemė randasi labai 
gražioje vietoje. Norintis ją 
pamatyti tegul paima \Vestern 
A ve. gatvekarj ir važiuoja i 
pietus iki \V. 67-taj gatvei. Išli
pus paeiti bulvaru du bloku į 
vakarus. Prieini tuojaus didelį 
ir gražu Šv. Kazimiero Vienuo
lyną, gi už j«> ir Lab. Sąj. žernė 
net iki parkui. 

Tai štai kame randas Lab. 
Sąj. sumokėti pinigai. 

Dabar Lak Sąj. vėl pradėjo 
<lėti pastangas, kad surinkti 
nors 50,000 dol. ir pradėti šta
t u i našlaičiams prieglauda. 
Savo tikslą Sąjunga atsiel;i, jei 
tiktai kuopos išpildys savo už

uot is, t. y. jei surinks kožnai 
p.'skirtai aukų sumą. 

.'ukruskime tat visi! Rašy
ki u M s j Lab. Sąj., skirkime ir 
(Irkime jos iždai) nors maža da-
lolt; savo uždarbio, o centas 
prie cento, dolieris prie dolie-
rio ir nepamatysim kaip sudė
sim 50,000 dol. ir pradėsim sta
tyti prieglaudą. Tada džiaug
sis mus našlaičiai, jauzdami, 
kad jų vargams artinasi pabai
ga, kad tėviškai bus auginami 
ii- globojami lietuviškoje prie
glaudoje. 

Visos kuopos, esančios Chi-
cagoje, jau pamalė] juda. I r 
pamatysim, kad neims daug 
laiko joms įsijudinti veikiman, 
o kuomet įsibėgės, tai joms pa
skirtą dali net su kaupu su
rinks. 

Brightonparkiškė 8 kuopa jai 
paskirton sumon surinkti jau 
turi 107 dolierius. Tokiu būdu 
ji pralenkė jau ir 2 kuopą, kuri 
pirmiausia pradėjo judinties. 
Pažiūrėsim, katra kuopa pra
lenks 8-tą kuopą. 

Visais Lab. Sąj. reikalais 
reikia kreipties žemiau paduo
tu adresu: S. Jucevičia, Lab. 
Sąj. Agitatorius, 726 W, 18th 
St., Ohicago, III. 

i aip-gi pagarsinta buvo, jog 
viso surinkta $281.31, turėjo 
būti $286.31. 

Jeigu dar randasi keno pa
vardė praleista tame surašė, 
prašau pranešti p. R. Nenarto-
nini, 4412 So. Kichmond St., 
Clueago, 111. 

Prakalbų Rengimo 
Komitetas. 

APSIVEDĖ. 

Spalio 19 d. Nek. Prasi* 1. šv. 
P. Marijos bažnyčioje kun. A. 
BriSka amžinuoju moterystės 
ryšiu surišo p. K. Mikšį su p-le 
O. Pajedaite. daunavedis ne
senai sugrįžo iš Dėdės Šamo 
kariuomenės. Buvo Prancūzijoj 
mušiu lauke, kur tapo sužeistas. 
Pagijęs vėl buvo pastatytas 
kovon, bet tuo tarpu karė pasi
baigė. J i s yra L. Vyčių 4 kp. 
narys. Jaunavedė yra veikli 
lietuvaitė. 

Laimingo sugyvenimo jaunai 
porelei. 

Voras. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Susivienijimo Lietuvių Ka-
reiviu susirinkimas įvyks ket-
verge, spalio 23, 8 vai. vak. 
p. Juraškos svet. 4415 S. 
Wood gatvės. 

Visi ex-kareiviai ir pašali
mai vyrai malonėkite atsilan
kyti ir pamatyti jų veikimą. 

Valdyba. 

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

REIKALAUJA. 

Jųs Negalite Apsieiti be Mazolos Virtuvėje 
PYRAGAIČIAI ir blynai, padaryti su Mazola, yra gardus ir lengvai virškinami. 
• Jus suvartosite Mazolos ketvirdaliu, ar trečdaliu mažiau, negu reikėtų sviesto, ar 
tauku prie kepimo. Mazolos tyrumas ir gerumas tą daleidžia. Per tai susičėdija jusu 
pinigai. 

Vartodami Mazola JŲ turėsite lengvus pyragaičius ir trapius sausainius. 

Mazola yra kukurizinis aliejus. Ji yra išsunkiama iš pačios grūdo širdies. Mazola 
yra refinuota iki nepasidaro visiškai tyrą. Jus galite kaltint Mazola daug daugiau, ne
gu valgiui reikia, kad ji pradėtu nykti. Todėl tai Mazolos ir ištenka taip ilgai prie ke
pimo. Jis sučėdija jūsų pinigus. 

Malonus Mazolos skonis daro ją garsia itališkų mėgėju alyvos. Ji lengvai suvirški
nama. 

Corn Products Refining Co. 
17 Battery Place 
New York City 

VAIKAI 

DEL 

IŠPILDYMO UŽSAKYMU 

RISIMO 

SIUNTINIU 

Amžiaus nuo 1G iki 18 motu. 

PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešu, kail aš atida

riau lietuvišką 
Čeverykų Taisymo Šapą 
JUOZAPAS KLUMBIS 

C«12 So. Talmaii Avc, <lii«aj;o, III. 

LUM1l.il JIUI—a 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
GYDO VISOKIAS I.KJA8 

3457 South Westeru Boulcvard 

Telefonas MeKinley 6764 
i 

I Kampas W. 8 6-tos gatvės 

Oionais uc vien tiktai "jobs" 
bot juose yra tikra ir gera ateitis 
vaikui lai ris parodys savo gabumą. 
Nei jokio prityrimo nereikia. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

" D r a u g o " 242 num. tilpo su
rašąs aukotojų kun. J . Laukai
čio prakalbose. Tame surašė 
praleista trys aukotojai, bū
tent : Bernardas Nenartonis, 
Rapolas Anclreliunas ir Ru-
mualdas Nenartonis. Visi trys 
aukojo po 5 dol. 

Algos labai geros. 

Turi mokėti skaityti ir rašyti 
Angliškai ir bent būti užbaigęs 
pradinę mokykla. Vietos dabar 
atdaros—darbas pastovus — dau
gumui vaiku ir jaunu vyru. 

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisu* 11719 MicUlgao A ve. ( 
Adynos 8:30 lkl 9 IS ryt o — 1 lkl Į 
Z po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedaliomis nuo 10 iki 11 Išryto 

Employment Office 
Pirmos Lubos 

Ohicago Ave. ir Larrabee St. 

M0NTG0MERY WARD & C0 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
f Valandos: ld — 1?. ryta; 6 — 9 
{vakare Tel. Canal 4387 

S 

4S 
7$ 

Telefonas Pullman 8 5 6 * 

f 
. 1 . • 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

106.r>7 So. Miehigan, Avemie 
ICosel.mil. 111. 

VAIJVNDOS: U iki I vakare . 

Be!l I A l System 

Kuomet keletas prenumeratorių yra ant vie
nos linijos, jie visi turi teisę gauti lygu pa
tarnavimą. 

Nebūtu gerai jeigu kiekvienam prenumerato
riui butu paskirtas laikas kuomet jis gali 
kalbėti. Tą gali geriausia sutvarkyti tai pa
tys prenumeratoriai tarpe savęs. 

Telefono linija neturi būti ilgiau laikoma kaip 
penkias minutas ant lokalio šaukimo. Ilgos 
kalbos per telefoną ant partijiniu linijų vien 
tik suerzina tuos kurie laukia telefono, nes 
jiems gal labai reikalinga gauti ta linija. 

CHICAG0 TELEPHONE COMPANY 

m 

i 

MERGAITES I R MOTERIS. 
Reikalingos prie dirbimo poperinių 

dėžučių, lengvas darbas pri tyrimas 
nereikalingas Svarus ir Gražus kam
bariai. 

Schults Papės Boxes, 
531 W. Snperior St. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paicškau savo draugo Kazimiero 

Aukštolio paeinančio iš Kauno Gu
bernijos Fkmerges Pavieto Bolninkų 
parap. Martinonių sodžiaus. J am yra 
atejes svarbus laiškas iš Lietuvos, jis 
pats arba kas apie žinote atsišaukite 
sekančiu dresų: 

Rafolas Pirogis, 
364 22nd Str., Detroit, Mich. 

Paieškau moteries ar merginos 
prie dabojimo mano vienų metų vaiko 
ir apvalimo kambarių. Gerą mokes
tis, meldžiu atsišaukti tuojaus 

Marijona Gintarene 
4038 Comelia Ave. 

Knmp. Carlov Ave. Chicago, IU. 
Telefonas Kildare, 7312 
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Fre=re=m=?^^3^^ 
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 W a s h i n g t o n Street, N e w York, N , Y . | 
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