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BELGŲ KARDINOLAS 
MIESTE MOLINE. 

Kardinolą pasitinka tūkstan
čiai belgų. 

ŠVENTASIS TĖVAS Į 
MOTERIS. 

LIETUVUU NUGALĖJO RUSUS LIETUVOJE 
Paimta daugelis armotų 

ir amunicijos 
V i f j i ai jau atsigaus išblaš

kyti rusai 

Moline. 111., spal. 24.— Va
kar Čia pravažiuodamas į St. 
Louis sustojo belgų kardino
las Mereier. Keli tūkstančiai 
belgų iškilmingai pasitiko ir 
pasveikino garbingą sveria. 

Kardinolas pašventino ker
tinį akmenį naujai statomai 
Švenčiausios Širdies bažny-
eiai. 

Vakare Jo Eminencija buvo 
mieste Peoria. Tenai buvo su
rengtas milžiniškas susirinki-
mas. 

DIDELIS LIETUVIU ARMIJOS LAIMĖJIMAS. 
COPENHAGEN, spal. 24.—Vietos Lietuvos pasiuntinystė 

gavo linksmų žinių iš Kauno, laikino? Lietuvos sostinės, 
Pranešama, jog ties Saločiais. Brischi (turbūt, Biržų) ap

skrity j , lietuvių kariuomenė pilnai Įveikė ir nugalėjo rusų ka
riuomenę, kuriai vadovavo pulkininkas Vierkolič. 

Lietuviams teko daug rusų armotų, amunicijos ir viso
kios karės medžiagos. 

Pažymima, jog Vierkoličo kareiviai mėgino sudeginti mie
steli. Bet nesuspėjo tą padaryti. Ne s kuomet lietuviai smogė 
i priešininką, pastarasis neturėjo laiko apie kitką galvoti, 
kaip tik kuogreičiausiai dumti, kad nusinešti sveiką kailį ir 
nepapulti nelaisvėn. 

Vierkoličo ir von der Goltso kariuomenės, anot pranešimų j trija. 
iš Kauno, visur piešia Lietuvos gyventojus, atima nuo jų visą j Dabar gi Aust rijo 
mantą, visokius daiktus. 

Čia paminimas pulk. Vierkolič tai tas pat, kurs nesenai 
savo "manifestu" gmimojo lietuvius pastatyti Rusijos išda
vikų suolan, jei jie gražumu išnaujo neprisijungsią prie seno
sios reakcijinės Rusijos, kokią norima atgaivinti. 

Taip tai lietuviai gina savo šalies nepriklausomybę. 

AUSTRIJA OFICIJALIAI 
PASKELBTA RES

PUBLIKA. 

Vienna, spal. 24. — Ligšiol 
nauja Austrijos viešpatija bu
vo vadinama "vokiškoji Aus-

PABALTIJOS VIEŠPATIJOS PASITIKI AMERIKA. 

Copenhagen, spal. 24.—Čionai Lietuvos pasiuntinys, Jur
gis Savickis, pasikalbėjime pažymėjo, jog Pabalti jos viešpati
jos apimtos halinės, jei kartais Rusijoje laimėtu Koleakas ir 
Denikinas, 

N<> jų laimėjimas reiškia didelį pavojų naujoms Pabaltijos 
viešpatijoms, kadangi tie rusų rcakcijonieriai i skalno yra 
pranešę, jog jie nekuomet nepripažįsią naujai Įsteigtų vieš
patijų. 

Koleakas <u Deni k i nu, be kitko, tikisi dar atgauti Rusi
jai ir Suomijai, kuri, girdi, neteisėtai atsimetusi nuo Rusijos 
imperijos. 

nacijo-
nalis susirinkimas ofioijaliai 
tą pavadinimą pamainė vardu 
"Austrijos respublika." 

Taigi nuo šfol Jau negyvuos 
vokiškoji Austrija. 

Tam pamainymui smarkiai 
priešinosi susirinkime pan-
germanų partijos atstovai. 

PAČIUS AIRIUS KALTINA 
UŽ NEGAVIMĄ LAISVĖS. 

RAGINA JAS KUKLIAI 
RĖDYTIES. 

KONFERENCIJA VEDA 
KAPITALAS SU 

PUBLIKA. 

Pataria rišties sąjungon 
prieš nepadorumą. 

DARBO ATSTOVAI, TUR
BŪT, JAU NESUGRYŽ. 

Tai jau tiesiog negirdėtas 
daiktas. 

PaMhmtinys Savickis pasakė, jog jis manas, kad Amerika b e r n a t o r i l u l > p a ( , i u s a i r i u s k f 
ir Anglį.;.' pakus ginti Pabaltijos viešpatį įas.nuo naujos Rusi-L. , , •• ,. v , 

,. . , , ' . v ... ., , tina, kad jie ligsiol negavę s 
jos užpuolimų v tos saly* apdraus tu viešpatijų nepriklauso- t , •' . ,n. , • . 
_, Į a vvvaldos, taigi ir laisves. 
111 v i ) » ' . * ° 
FORMALĖ RATIFIKACIJA AR BUS ANGLEKASIŲ 

SUTARTIES. 

Įvyksianti spalių 30 d. 

STREIKAS? 

Gal šiandie paaiškės tas 
klausimas. 

Paryžius, spal. 24.—Čia pa
sakojama, jog formalė bendra 
ratifikacija talkinfnlaj "taikos 
sutarties su Vokietija čia 
įvyksianti sAaliu 30 diena. 
Paskui praėjus dešimčiai die
nų ivyksiąs pirmasis tautų 
sąjungos atstovu susrinkimas. 

Prancūzų užsienių reikalų 
ofise aiškinama, jog ratifika- P r i j o s nesutinka, 
vimo atidėliojimas pakenksiąs 
talkininkų reikalams. Nes tau
tų sąjunga turi paskirti visą 
eilę įvairių komisijų, kurioms 
bus pavesta prižiūrėti, kad su
tartis butų pildytina visais 
žvilgsniais. 

Londonas, spal. 24.—Angli
jos parlamente vice-grafas 
Frencli, Airijos generalis gu-

kal-
sa-

Sako, visųpirma airiai tarp 
savęs nesugyvena venybėje ir 
nesutinka troškimais. Antra, 
jie visoj šalyj kelia betvarkę 
pakildami prieš šalies vyriau
sybę. 

French sako, jog Anglija 
nori duoti Airijai savyvaldą, 
patenkinti visas airių klesas. 
Bet pirm to nori toj šalyj pra
vesti reikalinga tvarką. 

ATIMA NUO BURŽUJŲ 
DRABUŽIUS. 

ANGLIJAI REIKALINGAS 
DIDELIS LAIVYNAS 

RYTUOSE. 

Taip tvirtina anglų admirolas 
Jellicoe. 

Melbourne, Australija, spal. 
» 

24.—Anglijos admirolas lor
das Jellicoe čia vieši. J is ap-

Washington, spal. 24.—An-
glekasių ir anglekasyklų kom
panijų atstovų konferencijoje 
pirmininkauja Darb0 sekreto
rius VVilson. Mėgina jis tai
kinti abidvi pusi. 

Vakar vos nepairo konferen
cija. Darbininkų atstovai sto
vi už savo reikalavimus. Kom-

Vos-ne-vos prikalbinta an-
glekasių atstovus dar ir šian
die konferuoti. Jei šiandie ne
pavyks sutaikinti, anglekasių 
streikas bus neišvengtinas. 

Anglekasiai svarbiausia sto
vi už S dienas darbo savaitėje, 
6 valandas darbo dienoje ir N A U J A S ANGLIJOS UŽRU-
lidesnę užmokesti. BEŽINIŲ REIKALŲ 

MINISTERIS. 
keliauja Anglijos dominijas 
karės laivyno reikalais. 

Aną dieną 

Maskva, spal. 2 (suvėlinta). 
—Bolševikų valdžia paskelbė 
čia ir kitur parėdymą rekvi
zuoti nuo buržujų šiltus dra
bužius ir apatinius baltinius, 
reikalingus bolševikų armijai. 

Parėdyta eiti per namus ir 
atimti reikalingus armijas 
drabužius. 

Rymas, spal. 24. — "Namų 
židinyj moteris yra karalie
nė, ' ' pasakė Šventasis Tėvas 
Benediktas spalių 22, atsaky
damas į moterų unijos inteik-
tą Jam kalbą. Popežius pažy-
nėjo, jog laikų atmaina davė 
moterei priedermes ir teises, 
kokių jinai neturėjo praeitais 
metašimčiais. Tr padidino jos 
vekimo dirvą. Bet tas nedaro 
skirtumo vyro opinijoje ir jos 
negali, turint omenėje. jos 
augštą pašaukimą, atskirti 
nuo šeimynos^ kas yra jos pri
gimtas centras. 

"Katalikė moteris," kalbė
jo Šventasis Tėvas, "apar t 
jausmo apie savo priedermes 
būti dora, privalo jausti turin
ti priedermę veikti ir prieš ne
padorus savo parėdus, katrie 
yra sugedimo versmė. Pado
rus parėdai tegu dabina krik
ščionę motėrf. 

Šventasis Tėvas stipriai ra
gino sutverti katalikių mote-
rų sąjungą kovoti prieš nepa
dorus moterų parėdus. Mote
rys turėtų apdrausti ne tik 
savo vaikus nuo nepadorų pa-
rėdų, bet nekuomet neįsileisti 
į savo namus nepadoriai apsi-
tai susiu. 

"Mes pilnai likime, kad ka
talikai tėvai, vyrai ir broliai 
pilnai parems moteris toj drą
sioj kovoj," pasakė popežius. 

Nėra kas ten veikti 
darbininkams. 

Washington, spal. 24. — Iš 

Latviai Pažangiuoja Rygos 
F ronte 

Mūšiai Seka Petrogrado 
Apylinkėse 

LATVIAI ATSIĖMĖ DU 
MIESTELIU. 

SAKO, ESTAI GELBSTI 
YUDENIČUI. 

Jiems duoda pagelbą anglų 
karės laivai. 

Mūšiai seka aplink 
Petrogradą. 

Revelis, spal. 24.—Šiaurva-Liepoja, epai 24.—Iš Rygos 
industrijinės konferencijos iš- j pranešama, jog latvių karino-1 karinė rusų arba Yudeničo ar
ėjus darbo atstovams, buvo m e n ė pažangiuoja iš Duna-^mija šiandie kovoja s u bolše-
manoma, jog konferencija su 
tnomi ir pabaigs savo dienas. 

Tečiaus prailginta jai gyve
nimas. Tuo tikslu ėmė darbuo-
ties pats prezidentas AVilso-
nas. J is pasiuntė raštą pasili-

Latviai taippat savo ranko
se turi ir visus tiltus skersai 

kušloms kapitalo ir publikos -^ 
Dauguvos. 

Latviams veikti pagelbsti 6 

munde ir Boldera. vikais išilgai geležinkelio Nar-
Dunamunde yra didelė sala įva, Gatčina ir Krasnoje Sielo. 

pietuose nuo Rygos. Tą salą| ( J i ^ilgai jūrių pakraščių pa
turi užėmę latviai. žangiuoja estai ir ingriai. 

Abiejų šitų kariuomenių šta-

grupi 
grupėms. 

Prezidentas abidvi 
paskatino ir toliaus darbuo-
ties. Pagaminti taikai indu
strijose programą ir paskui 

bai darbuojasi bendrai. 
Stipriausios Yudeničo spė

kos sukoncentruotos aplink 
anglų ir 2 prancūzų karės lai- Krasnoje Sielo. Ten rusai 
v a į saugojasi, kad kartais bolševi-

Anot depešų, vokiečių-rusų k a i neužeitų jiems iš užpaka-
kariuomenės vadas, pulk. ! l io- N e s iuom^ mekah nu-

paduoti peržiūrėt, darbo • * - U ^ w 4 h n i f l l d į p a p M c p ^ eitų visa ekspedicija. 
stovams. 'šaukti karės tarnybon visus | Estų generalio štabo virsi-

Bet vargiai pagamintą pro- uni ta r in io amžiau^ latvius vi- ininkas, gen. Soots, tvirtina, 
gramų darbas priims ir va r - ; s o s e j Q u^imtose teritorijose. kad Yudeničo kariuomenė mi
giai iš to pasidžiaugs šalis. | ^ , . v. , , lo-ili nažanoiuoti ant Petro-
n i o ^ Buvęs vokiečiu komendan- e*111 F^ ' i fe 'u" 1 1 <*m r e u u 

Ne. v.svp.rma kapitalas L , p ^ , , , ^ km. s v a r b u s Igrado pirmiau, kol e.tai su in-
gttffta, atsisako P"P™»t< < » - ; g e l e ž i n k e l h l s u s n ) v . s i m a s > ne.;«Tiais- u^ap.rrans H^inkoHo 
san.zuota * * • i r m a m , ° pertoliausia nuo Liepoįos, pa-,tarpe Krasna.ia (iorka ir Lu-

skelbė, jog jis apirubę paimąs;^ o v o-
sav0 militarinėn kontrolėm 

BOLŠEVIKAI TURI 
1 'TANKAS." 

daug javų. 

ISPANIJOS KARALIUS 
LONDONE. 

Londonas, spal. 25. — Cia 
atkeliavo Ispanijos karalius 
Alfonsas su buriu savo paly
dovų. Anglijos karaliaus var
du jį sutiko ir pasveikino lor
das Stanmore. 

" N A U J A S KRIZIS 
ANGLIJOJE. 

turėti ką nors bendra. 
Kad t ai j) yra, tad reiškia, 

jog ir darbas su kapitalu turi 
lygiomis apsieiti ir gyventi 
nuolatiniuose barniuose ir ne
sutikimuose. 

Kaptalas šiandie tai]) stato
si, tarytum, jis gyventų vidur
amžiais, kuomet pasaulyj 
siautė darbininkams vergija j L o ndonas, spal. 24. - Bol-
l r Frięspauda. !^ v i k a i ncv ieHl l teiegrafu iš 

Nežinia kaip ilgai konferuos M a s k y o s p 1 n a ^ j o g P e t r 0 . 
kapitalas su publika. Pasako-1 gndą ^ s u t r a u k t a s k a i t . 
.lama, jog abidvi grupės p a - į r ^ f b n r i a i v a i , t iečių iš ap-
kr.ks. Nes nėra Bvarbiansio | ^ ^ s o d ž i n D j u ? l l d a r o _ 
faktonaus-darbo. U atskiri pulkai. Tarpe vals-

Tr tik vienas Dievas žino, U\e^u e s a m a daug ir moterų, 
kas salės but toliaus. | T o į i a u s s a k o m a ? i o g a d n i i r 0 . 

lo Kolčako kariuomenė atsi-

ESTAI PAIMA NELAISVIŲ. 

Londonas, spal. 24.—Dideli 
j mūšiai seka estų su bolševi-

Kolčako kareiviai sunaikinę i k a i s P s k o v o ]v Ostrovo apy
linkėse. 

B' 

PARDUOTA 1000 LAKSTY 
TUVŲ. 

Londonas, spal. 24.—Angli
joje pakilo naujas krizis. Šiuo 
kartu paliesta pati vyriausy
bė. Parlamentas atmetė vy
riausybės sumanymą, atkreip
tą prieš svetimšalius styrinin-
kus. Tad tuo keliu išreikšta 
kaipir nepasitikėjimas kabi-
n ( i | u Londonas, spal. 25. —Trans 

Vyriausybei palieka Ilk du P o r c i j o s ministeris Geddęs 

New York, spal. 25. —Ko
mercija su lakstytuvais šioj 
šalyj žymiai plečiasi. Nuo pra
eito birželio ligšiol privati-
niems žmonėms parduota apie 
1,000 lakstytuvų. 

Iš tų tik vienam Cbieago 
parduota 380 lakstytuvų. 

ANGLIJOS VYRIAUSYBĖ 
IMS VALDYTI GELE

ŽINKELIUS. 

mezdama į Petropavlovską pa-
keliuje sunaikinusi apie 
3,000,000 tomų naujai suvalytų 
javų. { 

Paskiau iš Maskvos pra
nešta, jog bolševikai pirmu 
kartu ėmę naudoties "tanko-
mis ," padirbdintomis Petro
grade. " T a n k ų " pasirodymas 

j mūšių fronte tarpe bolševikų 
i kareivių sukėlęs, neapsakomą 
entuzijazmą. Su " t a n k ų " pa
gelbą paimta nelaisvėn daug 

j gen. Yudeničo kareivių. 

EsHai paėmę 550 nelaisvių, 
tris armotas ir didelę kiekybę^ 
karės medžiagos, anot oficija-
lio pranešimo. 

TALKININKAI NUSILEIDO 
RUMUNIJAI. 

Paryžius, spal. 24.—Rumu
nija kituomet buvo atsisakius 
pasirašyti po taiko s sutartimi,' 
padaryta su Austrija, nes toje 
sutartyje Austrijoje nebuvo 
apdrausta mažųjų tautų teisės. 

Talkininkai nusileido Ru
munijai. Sutartyje pažymės 
api e apdraudimą mažumų. I r 
Rumunijos atstovai pasirašys' 
po sutartimi. 

Londonas, spal. 25. — Lig-
jis kalbėdamas'šiol Anglijos užrubežinių rei : 

Australijos parlamente pažy- kalų ministeriu buvo Artbur 
mėjo, jog Anglijai būtinai y r a ' J . Balfour. Dabar jo vietą už-
reikalinga turėti milžiniškas ėmė lordas Curzon. Gi Bal-
karės laivynas tolimųjų Rytų four paskirtas lordu prezi-
vandenyse. Identu valstybės taryboje. 

išėjimu: arba tuojaus rezig
nuoti premjerui Lloyd George 
su kabinetu arba paleisti par
lamentą. Matyt, vyriausybė 
pavartos antrąją priemonę. 

i - • - — — • — 

Jlillllllllllllllllltlllllllllllilllllllllllllllllll 

NEPAMIRŠKIT NUSTATY
TI LAIKRODŽIŲ. 

Ateinančią naktį ,prieš 
?palių 26, visoj šalyj laikro: 

džiai bus nustatyti viena va
landa paskiau. Nepamirškite. 

llllllIlllllllllllllllltMitfllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlII 

gamina pienus, sulig kurių 

PARUOŠTAS MAISTAS 
PETROGRADAN. 

Copenhagen, spal. 24. 
ateityje^pati šalies vyriausy- Gelsingforso pranešama, jog 
be turės vaidyti geležinkelius Viborge jau paruošta 900 tonų 
ir perkasus. 

ANGLIJAI NORISI VALDY 
TI UNGARIJOS GE

LEŽINKELIUS. 

Vienna, spal. 25. — Prane
šama, jog Anglija Ungariįai 
siųlo 500 milijonų dolierių 
paskolos ir už tai nori pahn-
ti valdyti Ungarijos geležin
kelius. 

amerikoniško maisto siųsti 
Petrogradan tuojaus, kaip tik 
bus paimtas nuo bolševikų 
Petrogradas. 

SKOLINA PINIGŲ 
CUZIJAI. 

PRAN-

Paryžius, spal. 25. — Su 
žinomo bankininko Morgano 
pagelba Amerikos bankinin
kai Prancūzijai paskolina 
20() milijonų dolierių. 

PRANEŠAMA, LENINAS 
PAIMTAS NELAISVĖN. 

SUSPENDUOTAS POLICI
JOS KAPITONAS. 

Cbicagos policijos viršinin
kas suspendavo policijos ka
pitoną Cronin ir kitu s 5 po-
licmonus iš Warren nuovados. 

Honolulu, spal. 24. — Vie
tos uoste stovintis japonų gar
laivis Tenyo Maru pagavo ne
žinia iš kur pasiųstą bevieliu 
telegrafu depešą. Sakoma, jog 
rusų bolševikų valdžios galva 
Nikolai Lenin papuolęs prieš-
bolševikų nelaisvėn. 

Tai viskas, ka s yra pasa
kyta depešoje. 
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P renumera ta mokasi lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
ku.ru krasoje a r exprese "Aloney Order" 
a rba įdedant pinigus i registruotų 
laišką. 

šimties metų terminu. Bet 
mes nesiginčijame. Geriau pir
ma paskolą įvykinti, negu 
besiginčijant ją sutrukdinti. 
Todėl mes, savo mintis išreiš
kę, toliaus jau tik remsime 
tą paskolą kaip ji yra. 

Mandagumas. 
Žmogus bedirbdamas gali 

pelnyti kartais ir stambų pi
nigą, teeiaus pilna išminties 
galva yra geresnė už pilną pi
nigų kišenių. Rotsehildo sunūs 
Viennoje kaip buvo taip ir li
kosi, pusgalviu, nors tėvas 
jam paliko keliasdešimtis mi
lijonų. Iš to aišku, kad nega
na pinigo, dar reikia ir iš
minties. 

Nevienas turi gerą galvą iŠ 
prigimties. Atidirbęs savo aš
tuonias valandas jis netingi 
pasiskaityti gerų knygų, kar
tais vaikščioja į vakarinius ir 

L. K. Spaudos Draugija. 

"DRAUGAS" PUBLISHINGCO. 
1800W.46thSt., Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 

lllilllllllillllllllilHlllllllllIllllllllllllllllIli! šventadienių kursus. Tokiu 
būdu žmogus įgija ir išmin
ties. Su pinigu ir išmintim 
jau galima gerokai gyventi, 
bet dar ne viskas. 

Norg žmogus gautų skanų 
ir sveiką valgį, bet paduotą 
ant purvino bliudo ant neva
lyto stalo. Jug šlykštu butų 
valgyti. Tokiam valgiui lygus 
yra protingas ir turtingas žmo 
gus neišmanantis mandagumo. 

Kiti ji vadina storžieviu. 
Daugelis nenori su juo susidė
ti, nes jis apsjaudo jų šva
rias grindis, supurvina jų rū
pestingai prižiūrimus kilimus, 
užgauna svečius nepadoriais 

i žodžiais. Tokio negali nei leis-
i 

Lietuvos Paskolos 
Reikale. 

Laikraščiai. 

Šiandie sunku butų surasti 
žmogų, kuris neskaitytų kokio 
nors laikraščio, arba nesiinte-
resuotų, kas rašoma apie pa
saulio nuotikius. Laikraščiai 
nustato viešąją apie ką nors 
opiniją. Jie palengva, nuolatos 
tą patį dalyką įvairiais budais 
kartodami, išdirba žmonėse sa
vo pažiūras ir nuomones. Tai 
pasidaro žmogui nežinant ir 
nejaučiant. Žmogus išreiškia 
nekartą nusprendimą neva sa
vo, o tuomi tarpu jis yra ne jo, 
tik tokio, ar kitokio laikraščio. 

Katalikams veikėjams ir ap
lamai katalikams, kurių troški
mu yra ir privalo būti, kad vi
suomenė tvarkytųsi, remianties 
ant krikščionijos statomų pa
matų. Tokį įsitikrinimą ir nuo
monę galima įskiepinti, prapla
tinti ir išauginti greičiausia ir 
pasekmingiausia tik per laik- paliečiančių katalikų laikrašti 
raščius. Tą darbą atlieka kata- jos ir visos katalikų spaudos 
likiški laikraščiai, ypač dien- reikalus. Spaudos Draugijos 
raščiai. Todelei yra labai svar- nariai, tatai turėtų į tai at-
l)ii, kad toki laikraščiai kuolą- kreipti ypatingą domą. Jiems 
bjausia išsiplatintų, kad nelik- neužtenka susilaukti už du do-
tų vietos ir žmonių, kurių jie lieriu knygų, įmokėjus vieną, 
šiokiu ar tokiu būdu nepasiek- l>et reikia savo veikimą parody
tų. Šie pageidavimai seniai jau ti. Reikia, kad Kat. Spaudos 
yra išreiškiami, bet gyvenime Draugijos kuop. lenktynes pa-

krikščioniškas susitvarkymas; 
fai padeda įvykdinti katalikiški 
laikraščiai, užtat juos reikia 
veikėjams imti sau į pagelbą, 
juos skleisti uoliai tarp žmonių. 

Tam tikslui net galėtų suda
ryti šiokį tokį fondelį pas save 
ir su jo pagelba paskleisti tų 
laikraščių dovanai, kur jie be 
to neprieina. 

Nereiktų praleisti nei pra
kalbų, nei susirinkimų nepa-
leidus tenai į žmones vieną, ki
tą laikraštį. Jei katalikai veikė
jai savo kolonijose šio darbo 
neatliks, toliau jie nuleis ran
kas, nes nematvs savo darbu 
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vaisių, neturės sau pagelbinin-
kų: laikraščiai patys yra ge
rais pagelbininkais ir išlavina 
pagelbininkų. 

Šį dalyką ir jo svarbumą ma
tė L. R, Kat. Spaudos Draugi
ja. J i tverdamosi į savo kon
stituciją indėjo keletą punktų, 

L. RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJŲ KAMPELIS. 

Pereitą savaitę tikrai jau su
žinota, kad laivas su drabužiais 
plauks Lietuvon apie pabaigą 
šio mėnesio. Tokio užtrukimo 
priežastis, tai streikas laivų 
prieplaukose, kuris jau po tru
putį baigiasi. 

Lietuvos E. K. rėmėjai turi 
apie 110 tonų beveik naujų 
drabužių, kuriuos nutarė siųsti 
Lietuvon. Jų pasiuntimas atsi
eis gana brangiai, netikėtinai. 

gal pamanys, kad 

< » • 'Darbininkas" apie tą daly
ke išreiškė keletą gražių ir tei
singų minčių. Jas perspausdi
name mintydami, kad ne ką 
galima geriau pridėti.* 

. ( i < 4*T paskolą galima žiūrėt dve- ^eina jopai: kainu į idėjos dalyką i r ' i v. svečių. Jis pastebi tą ir pyk 

savo namus, kuomet su-
gražesnių ir geresnių 

kaipo į dalyką biznio. 
Žiūrint į ją kaipo į idėjos 

dalyką paskola butų geresnė 
užtraukiama ilgesniam laikui 
ir mažesniais nuošimčiais, 
žiūrint gi biznio reikalais 
Įima sakyti ir Šiaip ir taip. 

sta, nesuprasdamas, kad 
pats kaltas. 

Jei jis mokėtų gražaus ap-
sėjimo, tai galėtų dalyvauti 
gražioje draugijoje ir nekartą 
žymiai pasinaudoti. Manda
gumo reikalą pirmiausiai su-

neperuoliausia vykinami 
Daug turime ir didesnių ir 

mažesnių veikėjų; jie gražiai 
pakalba, parašo neblogiausias 
korespondencijas, surengia te
atrų, teatrėlių, koncertų ir ba
lių, bet nedaug atsiranda vei
kėjų, kurie praplatintų katali
kiškų laikraščių. Šis darbas, 
turbūt, negarsiai skamba, ne
daug garbės duoda, bet tik-

darytų, kuri daugiau suras ka
talikiškų laikraščių skaitytojų, 
kuri daugiau jų išplatins. Ka
talikai turi vieną savo dienraš
tį "Draugą ." J is turėtų kilti, 
kaip ant mielių. Šimtai arba 
nors dešimtvs tūkstančių ture-
tų jį skaityti; ir taip pasidarys, 
jei Spaudos Draugijos kuopų 
prisitvers visose kolonijose ir 
jos ims uoliai darbuotis. 

riems veikėjams, ar toki tušti; Veikėjai ir veikėjos, laikas iš-
dalykai turėtų rūpėti.' 

Jiems rupi visuomenė, joje 
liesti ranką prie to vainiko! 

V. K. 

Lietuvai vi šoko reikia tuo 
, , ., . prato politikai, nes ne išvydo 

jaus, o nupirkt tuojaus reikia . , . . . , . ... 

Žodis Lietuvos Rėmėjams. 
Gerbiamieji ir gerbiamosios, i pigiausiu būdu, pagerbs ir at-

T̂  . ' , , . . , i kad sunkiai pasiekiamus tik-
pinigų. Kad nupirkti r i s k , k , n g v l a u K a l i l l w | nenurimstanti, J usų brolis pa- kitais keliais 
pigiai reikia pirkti iš pirmųjų yra pasiekti su mandagumu ranku ir už dideles sumas., 
Tr , , i r - i negu be mandagumo. Tą tiesa 
Kad tą atsiekus Lietuvos vai-1 . f . v. . . . . . . . f 
,v . ., , , . i dabar jau zm0 ir visi pirkliai 

dzia rizikuoja daryt paskolą |, . . , u . , . 
be i pramoninkai. 

Lietuvos sunųs ir dukterys! liks visicms lietuviams neiš-
Nelaukite kol Jumis kokis vengtiną pareigą. Kurie eis 

prie Lietuvos 
kvies prie švento—Lietuvos globėjo vardo, užtikrinu, kad 
gelbėjimo darbo. Nemanykite, bus daug sunkesnes sąlygos, 
kad kiti geriaus už Jus a t jau-negu per Lietuvos Raudonojo 

Jie I čia Lietuvos nelaimes. Jųs vi- Kryžiaus Draugijos Rėmėjų 
trumpam laikui ir duoda dide- ^ / ^ f m a n d a f f u m a s v e d a | s i , iš mūsų gimtinio krašto iš-1tarpininkystę. 
uis nuoMniuu>, vau zmomm> . p i n i g ^ Q ^mandagumas duo- j tremtieji, duonpelniai daug, lai Lai man būna daleidžiama 

'da nuostolių. Todėl didieji bai daug, vargo iškentėjote,! priminti J u m s Jūsų padary
mas t a paskolą remti, bet ir 
bizniškas, o tokiu būdu, kad 
tą milijoną dolierių kogreičiau 
sia sukelti ir už ji aprengti, 
apauti ir kitokiomis reikmeni
mis sušelpti Lietuvą. 

Čia Lietuvos valdžios toks 
pasielgimas yra ne tik išteisi 

vertelgos yra taip-gi 
mandagus. 

Mes lietuviai norėtume kuo-
greičiausiai pasiekti visuome
nės augštybes, bet nemokinti 
mūsų tėvai nemokino mus 
mandagumo. Mokykla tą prie-

namas bet pagirtinas, gudrus ! d e r m V paliko atidirbti šeimy 
ir bizniškas. 

Turint kapitalą Amerikos 
inai, o šeimyna to nežinojo 
Taip ir liekamės be manda 

bankuose Lietuvos valdžia ga
li tiek ir tiek užsakymu daryt 
iš pirmųjų rankų ir gauti vis
ką pigiau negu per keno nors 
tarpininkystę o pigiau pirkus 
gali Lietuvoje1 pigiau pardavi
nėti. Dėlto aš iš savo pusės 
išrandu, kad Lietuvos valdžia 
labai gerai padarė paskirda
ma tą 5V-> nuoš. ir užtrauk
dama ne ant ilgo, bet ant trum
po laiko šią paskolą. 

Kuomet šią paskolą sume
time, tuomet galima bus išleis
ti kitą ir jau ant ilgesnio lai
ko ir su nuošimčiais tokiais. 

šiais. Gi dabar padarykim, 'mas . " Ją parašė a. a. kun. A. 
kad užvestas darbas kuogrei- j Staniukynas. Visą savo amžį 
eiausia butų pasekmingai pa- pašventęs jaunuomenės auk

lėjimo reikalams 

labai I kol perkeliavote svetimas ša- tus prižadus Lietuvoje liku-
lis, vandenyną ir kol gavote \ šiems tėvams, broliams, sese-
sunkų darbą. Jųs, mylimieji rims, kad mes jųjų niekados 
viengenčiai, labai džiaugė-: neužmiršime. Dabar tie visi, 
tesi, kuomet atradote Jums mūsų mylimiausieji, yra am-
prijaučiančius savuosius. Da- žino pavergim0 pavojuje. Jie 
bar atėjo laikas, kad Jųs visi|kovoja iki paskutinio kraujo 
iki vienam privalote būti vie-1 lašo už Lietuvos laisvę, kad 
natiniais pasaulyje Lietuvos!ir mums, sugrįžus, Imtų malo-
žmonių globėjais! Lietuvą ap-jnu laisvoje Lietuvoje gyventi, 
spitę įvairiausių rųšių priešai Jūsų teikiama Lietuvai pa-
ir nuduoti "globėjai". Jųslgelba per Lietuvos Raudonojo 
visi ištremtieji lietuviai, Die- Kryžiaus Draugijos Rėmėjų 
vo žmoniškumo, tautystės ir tarpininkystę pasieks labjau-
giminystės teisėtais Lietuvos šiai pašelpos vertus Lietuvos 
globėjais esate! Kurie savų didvyrius, sužeistus beginant 
garbingųjų priedermių dar 
neatlikote ir Lietuvos Raudo-
nojo Kryžiaus Draugijos Rė
mėjų skyriun neįsirašėte, tei-
kitėsi neraginami, prisirašyti 
ir paskui garbingai dirbkite, j skruzdyną lazdomis muša. 
kad visi lietuviai, Jūsų tarpi-j Taip ardo mūsų Tėvynę-Lie-
ninkyste, botų pritraukti prie tuvą nedori vokiečiai,nuožmųs 

paTa0rnuTi7Atgemanti S p l u d o š , 1 ^ ^ 1 ? 1 1 ? . L i e t " v o s . K a U ^ ™ s a i i r veidmainingi lenkai; 
Draugija Amerikoje jau a t s > T KryžiausDraugi jos Re- mes gi privalome visus Lietu-

vą stiprinančius sumanymus 
vykinti tol, kol Lietuva bus 
nepriklausoma, čiela ir demo
kratiška. 

guma Dėlto įgiję mokslo ir 
X>inigo vis-gi negalime pasiek
ti visuomenės viršūnės.Tečiaus 
labai reikėtų, kad nestovėtume 
užpakalyje kitų tautų. Tai-gi 
reikia mums mokintis man
dagumo. 

Tą reikalą suprato kauniš
kė šv. Kazimiero Draugija. 
Kaip tik susidariusi ji tarp 
pirmutinių savo leidinių at
spausdino \ knygutę "Nebūk 
storžieviu." Joje surašyta 

Lietuvos rtibežius nuo galva 
žudžių, plėšikų. 

Dabar yra laikas visiems 
lietuviams krutėti kaip skruz-
dėms, kuomet nedori piemens 

daug naudingų mandagumo 

Daugumas 
velyk tuos pinigus pasiųsti 
Lietuvon ir tenai už juos bu* 
galima gauti drabužius, bet 
Lietuvos pavargėliai neprašo 
taip pinigų, nes jų ten po tru
putėlį turi, bet drabužių jie ir 
už pinigus negali gauti. Gi tarp 
110 tonų drabužių randasi štai 
kokie beveik nauji,-iicsN&enų. ne
tinkančių nesiunčiame: 

8120 vyrišku, overkočių,, 
4045 moteriškų storų žipo-

nų, ^ 
10200 vyriškų siutų, 
12020 moteriškų dresių ir 

siutų, 
5620 baltų ir spalvuotų mo

teriškų dresių, 
6500 vyriškų marškiniu, ir ke

linių apatinių, 
4300 vyriškų kelinių virš., 
3800 visokių pančiakų, 
4500 porų senų pataisytų če-

verykų, 
2500 skrybėlių ir kepurių, 
5 baksai muilo ir keliolika 

balom visokių valgomų daiktų, 
kurie negali sugesti. 

Tai-gi tokie daiktai yra siun
čiami Lietuvon. 

Apart to, šią savaitę išsiųsta 
VYashingtonan 15 lietuvaičių 
rnokinties nursystos, kurioms 
ir reikės užlaikymas ir už mok
slą apmokėti ir taip-gi Lietu
von pasiųsti. 

Tatai broliai lietuviai, dabar 
yra reikalas sukrusti ir dėties 
prie L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
organizacijos. Steigti jos sky
rius ir visomis spėkomis prisi
dėti prie to taip svarbaus dar
bo, gelbėjimo mūsų brolių, mū
sų brangioje tėvynėje, Lietu
voje. 

Apart to, yra jau perkama 
vilnoni siūlai ir bus netrukus 
išsiuntinėta jie skyriams su
mezgimui kareiviams sveterių, 
kurių iki gruodžio 1 d., 1919 m., 
apie 10,000 turime turėti. 

Tat-gi į darbą visi, kas tik 
kiek galite. Kaip tik lietuvių 
kolonijos Amer. gaire sau nu
skirtą skaitlinę L. Raud. Kry
žiaus rėmėjų surinkti, lai ne-
atidėlioja ir lai veikia, kol tie 
pinigai bus surinkti. 

J. Tumasonis, 
L. R. K. R. sekr. 

456 Grand Street, 
Brooklyn, X. Y. 

Kiekviena karta tu paspaudi guzika— 
N Kiekviena karta tu važiuoju eleveitorių— 

Kiekviena karta tu užsuki Elektros šviesa-
Kiekviena karta tu važiuoji elektrikiniame kare 

atsimink tfp'e 

Chicagos 
Elektros 

Paroda 
Coliseum, Spalio 11-25, 1919 m. 

Atdara Kiekviena diena ir Nedėliomis 
Nuo 11 išryto iki 11 vakare. 

Pamatyk Gražnu Bokštą 
Spaudžiamąjį Telegrafą 

Darbo-Taupymo dalykus del namo. 

AS 
ESMI NATURALIŠKAS DAKTARAS 

Aš noria išmokyt Jus gyventi su-
lyg pmitos teisių. Noriu išmokyti 
Jus kaip užlaikyti sveikata, ir kaip 
netekus sveikatos, ją vėl atgauti. 
Aš noriu 'šmokyti Jus būti vyrais, 
kokius norėjo matyti ' J u s u motina 
augindama Jus. Aš noriu išmoksti 
Jus kaip sustiprinti savo sveikatą, 
savo dvasią, kaip sustiprinti nervus. 

Reikalaukit mano Patarimo 

Aš 
Visuomet Esu Pasirengęs 

patarnauti Jums 

Jeigu norite Žinoti, kur aš esmi. tai imkite poperos lapą, kon-
vertą, ir parašykite laišką j pirmos klesos Aptieką Partosa. 160 Sc-
eond A ve. Nevv York, ten už 1 dolierį gausite vieną dėžutę, o gavę 
tuoj paimkite du .aidainiu einant gulti del apvalymo kraujo ir tada 
įsitikiinsite kad mane teisingai vadina. 

» 

DAKTARU PAVIDALE SALDAINIU 

PAIEŠKOJIMAI. 

koki pasirodv* praktiškiau- pausdino knygutę "Mandagu-!«•«" *»rbo. Raudonojo Kry-
ziaus Draugijos tokis prakil
nus uždavinis, kad visi save, 

bai— - " iigtas. tas nepap 
Tik vienas dalykas mums! rastos dvasios žmogus, supra 

išrodo kitaip. Kada Lietuvos j to, kaip reikia raiis tautai mo-
viešpatija sustiprės, tada jo 

stambiąsias, lengvai supran-

kintis mandagumo. J is surin-
finansams nereikės patrijotų 
paramos. Tada ji galės at
kelti ir sunkesnes paskolų sa

ko patarmes iš geresnių pran-
euziškij ir kitokių raštų. 

Butų galėjęs mandagumo į-
llygas. Mums išrodė, kad tarp statų pripildyti storą knyga, 
Amerikos lietuvių dar yra tiek ' bet žmonėms persunkti butų 
patrijotizmo, jog pasitenkjs i atsiminti daugybes smulkių tai I ji butų kiekvienuose lietuvių 
[keturiais nuošimčiais ir de- syklių. Todėl jis surašė tik namuose. 

tarnas iį nesunkiai išpildo
mas. Tegu tik žmonės sugebė
tų jas išpildyti, tai jau mųs 
kultūringumas žymiai, pakiltų. 

Ta kun. Staniukyno knygu
tė apie Mandagumą yra plo^ 
na: tik 39 puslapiai. J i nei 
nebrangi. Pasidžiaugtume, jei 

Dr. A. K. Rutkauskas, 
Organizatoriaus antrašas: 

S. Jucevičius, 
726 W. 18 St., 

Chicago, 111. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

Ieškau savo brolio, Mykolo 
Dautaro, Kauno gub., Raseinių 
apskr., Tauragės valse., Stra-
gutės sodžiaus, gyvenusio pa
skutiniu laiku Chicagoje. Mel
džiu apie jį man pranešti šiuo 
adresu: Tauragės apskr., Gau-
ries valse., Gaurių miestukas, 
Kazimierui Laurinavičiui, Lie
tuva—Lithuania. 

Gerbiama Redakcija: 
Meldžiu patalpinti laikraštyj 

*kDraugas" sekantį paieškoji
mą : 

Faieškau savo vyro, Antano 
Armoškos, gyvenusio,po num. 
325 YY~. 53rd St. Aš, Marijona 
Armoškienė, gyvenanti Kauno 
gub., Tauragės ap., Vainuto 
m. ' 

Su pagarba, 
M. Armoškienė. 

Šiandie aprinkau mažą va- nors tą laišką perduoti Jurgu-
laiidėl<; pabrėžti kelis žodelius čiui. AŠ jų adreso neturiu—pa-
aš, Kazimieras Martinkus, pas mečiau. Menu lyg, rodos, buvo 
savo sesele ir švogerį Jurgu-įtoks Jurgaitienė Paulina, 607 
čius, pranešdamas apie savoj YV. 18th St., Chicago, 111. 
gyvanimą. Aš esu dabar Ver-j J e i g u nežįnote> tai gal girdė-
dune, Prancūzijoj. Siunčiu j o t B u d z u Lmdv[ką. Meldžiu 
šiuos kelis žodžius pas tamstas 
šaukdamas pagelbos. Jau ket 

IŠ NORTH SIDE. 

perduoti tą laišką. Aš gyvenu 
i su tamstos broliu, Motiejų Juš-

veri metai kaip iš niekur n e - | k a K a z M a r t i n k u s < 
gaunu pašelpos, nei iš namų ir ! 

nežinau ar besat gyvi. Meldžiu R e d - prierašas: šį laišką ga-
tamstą, jei gausi šitą laiškelį, j v o P- Povylas Juška, 4500 So. 
duoti žinią Budzų Liudvikui ir! z u l i n a st. J is atnešė redakci-
Budzienei Paulinai, mano sese- J o n JI pagarsinti, 
lei, apie niaue vargstantį; taip
gi kitiems broliams Martin-
kams ir Rasniskams. Laišką 
siunčiu per kitą, nes neturiu Spalio 19 d. šv. Mykolo Ark. 
adreso. Mano draugas gavo du ' dr-ja laikė susirinkimą. Ap-
laišku nuo brolio. Tai ir aš svarsčius, draugijos reikalus 
siunčiu ant jo adreso. Jeigu į nutarta pasiųsti rezoliuciją 
gausit tą mano laišką, tai pra-| Suv. Valstijų Kongresui, kad 
šau duoti man atsakymą, nes 'pripažintų Lietuvai nepriklau-
aš dabar neturiu prie ko šauk- j somybę. Taip-gi iš sav(j^iždo 
ties. i paaukojo 25 dol. L. Raud. Krv-

i • • • * 

Jeigu nesurasite taip, taiįžiiu. Prie to dar nariai sumetė 
laišką meldžiu pagarsinti laik-j $17.00. Tokiu būdu pasidarė 
raštyj. ,auka $42.00. Ar-gi ne gražiai 

Mano drauge, prašau kaip pasielgė ? . P. S. 

http://ku.ru


Šeštadienis, spalio 25, 1919 D R A U G A S 

P A L I O K A M S , 
Plėškit neplėšę Lietuvon kraštą, 
Kngkit mųa žmonos, paliokai, 
Xe .jums iiitlėi mums vergijos naštą— 
Lie t ima i ne varšaviokai, 

Daogelj metu Lietuva laivo 
Pavergta rusu. carizmo, 
Xius daug kentėjo, vienok nežuvo-
šiamlie .jau nėr despotiuno, 

Bušų carizmas gan engkl pataiko— 
Lietuviai ilgai vergavo, 
Nors vargo, skurdo, bet-gi išlaikė 
Kalbą ir papročius savo. 

(Ii jus, paliokai, per silpni esat. 
Mušu pavergti nejiegsit, 
Veltui ras duobe mus tautai kasat— 
Patys i ją suga rmės i ! 

Liublino unija Varšavon neškit, 
Piršti ją lietuviams liaukit, 
Ten ją kur norit dėkit, užmeskit, 
I r ant visuomet padž i auk i ! 

Oera jus arui siurbi mūsų kraujas, 
Tukt'i tur tu mus tėvynės. 
Kuomet lietuviai su kitais kaujas— 
Mirtinos eina imtinės. 

Preei*) ui iš Vilniaus, iš mus sostinės, 
Lenkijon gobšus paliokai I 
Pi-ėez iš mus krašto, iŠ mus tėvvnės. 
Nes, vė jums, matot, kulokai.**) 

Priešais mes jusu būti neliausim. 
Kas mus—neduosim pražūt i ; ! 
Kausimes toliai kol neatgausim 
\ iiiiiu!... J i s mušu tur Imti! 

Puikus Teatras ir Šokiai! 
ji ŽMONES" 

Drama 3-jose Vciksmėse 
Rengia 

TEATRALIŠKAS KLIUBAS LIETUVA. 
Ned., Spalio Oct. 26 d., 1919 m. 

J . J . Elias Svet. 4600 So. Wood Gatvės 
lVad/.ia 7:00 \al. \akare. Įžanga 3.r>, 50 ir 75e. 
GERBIAMIEJI:--

šiuomi kvirrianto visus ant šio puikaus vakaro. Veikalas iš gyveni-
mo Lietuviu su Bajorais. Kviečia Teat. Kl. Lietuva. 

Aras. 
) Preex-
* ) Kul 

saliu. 
OKU: kumštis. 

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Partijos Konferencijos, 

Įvykusios Kaune 29—30—3/— 
VIII—1919 M. 

Protokolas. 

(Tąsa ) . 

Antras posėdis rugp. m. 29 d. 

N'esant prezidiumui posėdį 
a t ida te ir laikinai vedė d r. 
Draugelis*. 

Pranešimas apie C. K. vei 
kimą partijoje. 

I,', ferooja M. Krupavičius. 
Tos tik partijos gyvuoju. 

kurios supranta ii4 sugeba ten
kinti Tautos reikalus. Kr. 
Dermokr. parti ja t;ii suprato ir 
todėl savo idealus sėkmingai 
įgyvendina. Jos idealai: IV-
mokiai \1M\ KI ikšViouvbč ir 
darbo žmonių geroTė. Kr. 
Demokr. part i ja, imdama pa
matau Leono XII f Enciklikos 
žodžius padėti vargstantiems, 
globoti labiau nepasiturin
čius, šiandien daugiausia do
mės kreipia i darbininkus ir 
kitus darbo ž m o n e s - ūkinin
kus. 

< 

Lietuvos visuomenėje gyvi 
\;i-i tris kr. deni. partijos pra-

, d a i : krikščionybė, demokraty-
be ir t au tybė ; t rūksta organi-
zavimos noro. K. 1). part i ja 
organizuodama ir tvarkydama 
liaudj sutiko i r sutinka dau
gybe klinčių. Gaila, bet fak
tas, kad opozicijoj buvo ir 
dvasiški jos dalis. Bet jie Pa
mate mu>u nustatymo teisin-
guma pradeda nusi le is t i Tru
kdė mušu organizavimas! Į-
lyje L i e t u v e - vie tų buv imą 
gos mums partijos. Kr. Demo
kratai reikalauja griežtu, soei-
ialiu reformų. TJeikia žeme 
aprūpint i bežemiai ir mažaže
miai. Part i ja nusistatė, kad 
tuojau Įstatymų keliais butu. 
dvarai parceliuojami, nes tai 
išmuš dvar ininkams ginkle iŠ 
jų ranku. J i e išimties nedaro 
ir bažnytiniams dvarams. Tik 
čia laikysią kanonu teisių. 

P r i e bažnytinių turės but 
pal ikta valstybės nus ta ty ta 
norma. Kariškių žeme aprū
pinimas—tai Kr . Demokratų 
part i jos darbo nuopelnas. Bet 
į s ta tymas nepatenkina parti
jos nus is ta tymo: valdžia },' 
susiaurino. Part i jos daug do
mės kreipia į darbininkų or
ganizavimą. J a u veikia kelios 
jų organizacijos. Kr. Demok. 
niekia prie to, kad ūkininkai 

irgi dėtųsi i savo profesines 
sąjungas. Geriausia ūkinin
kams tinka "Lie tuvos Ūkinin
kų Sąjungą' i 

C Komitetas dirba pasida
linės i sekcijas. 

Finansų sekcija rūpinasi pi
nigų padėtimi. Šiai s metais i-
plaukų kasa turėjusi 135,074 
auks. ,*5S skatį išlaidų 130.978 
auksinu.-; kasoje liko 4.196 
auk-. Be to partija turi užsi
traukusi ii- paskolos. " L a i 
vė ' daugiausia pinigų suvar
toja. Daug aukota. Aukų dau
giausia buvo iš privaėių as
menų. 

Parlamentinė sekcija rupi 
naši daugiausia padėti Yals-
tvbės TaryboS frakcijai. 

Kr. Demokratų parti ja per 
savo ministerius pareikalavu
si sumažinti tarnautojams al
gas ir ministerijų skaudu. 

Organizacinė sekcija dirba 
organizacinį darbą. Kr. Deni. 
partija stropiai daboja Lietu
vos politiką: pavyzdin, kuo
met keli ministeriai bolševi
kams užeinant norėjo apleisti 
Lietuvą, partija griežtai už
protestavo. Kr. Demokratu 
part i jas inicijatyva surengta 
protestai manifestacijos prieš 
Lenku brnkimasi Lietuvon 
prieš vokiečių i r rusų dauge
lyje Lietuvos vietų buvimo. 
Ariu tam kilo visuose kam
puose bruzdėjimas prieš Lie
tuvos priešus. 

Užklausimai: 1) Kodėl dar-
b ( ) sekcijoj i" Valstybes Ta
ryboje nėra darbininką atsto-
V11 ? 

2) Kodėl nedalinami dvarai? 
3) Kodėl vadinamės krikš

čionys, o ne kata l ika i ! 
4) Kas kaltas, kad Steigia

mojo Seimo nėra? 
Atsakyta : 1 Darbo sekcijoj 

darbininku atstovo nėra, nes 
jo nieks nedavė, V. T. y ra 2. 

2) Dvarai jau dalinami. At-
I si radus daugiau matininkų 
| tas darbas bus varomas di
desniam maštabe. 

3) Vardas nesvarbu, o 
svarbu esmė; reikalinga vi
siems krikščionims susivieny
ti bendrai kovai prieš socija-
lizmą.. 

4) Visi kalti , Valstybė ne-
siorganizavusi. 

Kun. Vailokaitis užmetinė
jo, kad partijoj nėra tamp
raus sąryšio su skyriais, kad 
dirba tiktai centras, o ne visa 

parti ja. Part i ja nesugebėjusi 
visų savo norų įkūnyti, ji dir
busi draugijų, labdarių darbą, 
o ne platų visos valstybės gy
venimo darbą, 

Į šį t inkamai atsakė M. 
Krupavičius. Keletą pastabų 
prie pranešimo padarė V. Bi
čiūnas. 

Trečias posėdis. 

Pirmininkas Borisevičius. 
L. Kr. Dem. veikimas flfli-

nisterių Kabinete. 
Referuoja min. Stulginskis. 

Kai vokiečiai davė Tarybai 
galimybės tverti Lietuvos vai-
d/ią, Taryba pavedė prof. 
Voldemarui sudaryti ministe-
rių Kabinetą. Voldemaras tvė
rė " d a r b o kabinetą." Kr. 
Demokratai jame nedalvvavo 
del to, kad prof. Voldemaras, 
pasidavęs Santaros ir kitų į-
takai , nepripažino principo, 

REIKALAUJA. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
MERGAITES IR JAUNOS 

MOTERIS. 
OFISO DARBAI. 

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

TAVORU IR IŠSIUNTIMU 
SKYRIUOSE. 

Geros pastovios vietos yra siū
lomos jaunoms mergaitėms ir 
jaunoms moterims kurios norėtu 
pildyti užsakymus, rišt pakelius 
ir pakuoti tavora mušu žaislu, 
Ap t i ekos, Čeveryku, G ražu i ų, 
šilko ir Lcieu Skyriuose. Sverti 
pareel post siuntinius. 

M VA KALINGA FABRIKO 
PAGELBA. 

Lengvas švarus ir interesingas 
jog visi luomai gali valdžioje dai.I){ls Popierium Dėžučių 

Fabrike, Vežimu ir Sieniniu Po-
pieru Fabrike. 

dalyvauti . Šis Kabinetas ma
ža ka nuveikė. Pris iar t inus 
prie Vilniaus bolševikams, Darbai pastovius. Pradžiai ai-
Voldemaras ir kitu du išva-gr0s mokamos geros, prytyrimas 
žiavo užsienin, Jų išbėrimas nereikalingas. Gera proga išmokti 
sukiršino visuomene. Kr. 1). darbą. Valandai 8:00 iki 4:45. Su-

REIKALAUJA. 
SEARS ROEBUCK AND C0. 
VAIKYNAI JAUNI VYRAI 

VYRAI. 
JAUNI VAIKINAI. 

16 iki 25 metų amžiaus. 

TAVORU IR IŠSIUNTIMU 
SKYRIUJE. 

Dirbti mūsų Tavoru ir išsiunti
mų skyriuose; sudėti ir sueekiuo-
ti užsakymus. Vyniot, Pakuot ir 
Svert pareel post siunmiius. 

VAIKAI. 
1G iki 17 metų amžiaus. 

LENGVAS DARBAS. 
Del paprasto ofiso darbo mūsų 

ofiso ir Tavoru skyriuose. 

VYRAI. 
Paekieriai, Truck'ieriai, Leibe-

riai ir kitokie darbininkai. Darbas 
pastovus. Gera proga išsilavini 
Gera mokestis išpradžios. Valan
dos 8:00 iki 4:45. Subatomis iki 
piet. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Homan & Arthington St. 

VAIKAI 

DEL 

IŠPILDYMO UŽSAKYMU 

RIŠIMO 

Partijos Centro Komitetas nu
siuntė jiems rasta, kur buvo 
pasakyta, kad sis jų darbas 
Įvirus tėvvnės išdavimui. 

Reikėjo tverti ki tas įtakin
gesnis kabinetas. Pasiūlyta 
Sleževičius. J i s sutinka, daro 
koalicijos pamatais, nors ne 
a t inkama partijų didumai pro 
porcija, š is kabinetas daugiau 
nuveikė. Bei del neaiškios 
bolševi kuojan tiems užjauėian-

bntomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 

Homan & Arthington St. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
IŠSIUNTIMO SKYRIUJ VYRAI. 

Leiberiai ir Truekor'uii reika
lingi dirbti mūsų Išsiuntimo 
Skyriuje. *•* 

Išskirti ir sudėti frei^lit'o ir 
e.\presso siuntinius. CJeras uždarbis. Valandos 8:00 

ėios politikos, ir del k a r . u o - ' i k i 4 . 4 5 S u k l t o m i s M p i o t > 

menės šia politika nepasiten
kinimo, Sleževičiaua kabinetą- SEARS ROEBUCK AND C0. 

S I U N T I N I U 

Amžiaus nuo IG iki 18 motu. 

(eonais ne vien tiktai " j o b s ' ' 
b< t juose y ra t ikra ir gera ateitis 
vaikui kuris parodys savo gabumą. 
Nei jokio pr i tyr imo nereikia. 

Algos labai geros. 

turėjo atsistatydinti . Trečias 
kabinetas sudaryti pavestaPr. 
Dovydaičiui. Kr. Demokratai 
nedavė jam įgaliojimo šiam 
dalykui. Soeijalistai jame ne
dalyvauja. Kr. demokratu 
šiam kabinete buvo du. Bet 
kadangi soeijalistai paskelbė 

Homan & Arthington St. 

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS. 

KALBĖTOJO MARŠRUTAS. 
Inžinierius P. J. 2IURIS 

važinėja Lietuvos Atstatymo 
Dovydaičio kabinetui sabota- Bendrovės reikalais po Vaka-
ią, šis tarėjo atsistatydinto. r i n e s V a ] s t i j a s > J i s s ak 'ys p r a . 

Soeijalistai visuomet pir k a l b a s š i o s e jįetuvių k o l o n i j o . 
mon vieton stato partijos rei-
kalus, o Kr. Demokratai- įpa]ių 26.Grand RapidS| Mieh. 
Lietuvos, užtat nusileidžia. 
Vėl pavedama Sleževičiui da
ryti kitas jau IV kabinetas. 
Šis Kabinetas, jau sudarytas 
paritetiniai koaliciniais pama
tais. Kai-kas nori darbo ka
bineto. Bet mano nuomone, 
koalicinis dabar geriau. Ma
tėme kokios Įtakos turėjo 
Voldemaro darbo kabinetas. 
Tegu srovės dabar nurodo vai 
džios ydas, valdžia atat inka
mai reaguos ir prives šalį prie 
pilnos nepriklausomybės ir 
St. Seim 0 (ploja). Eina pa
klausimai: 

1) Dvarininkai pardavi
nėja savo turtą ir pinigus ve
ža Varšuvon. Ki\ daro del to 
valdžia I 

Atsako min. Stulginskas. 
Valdžia pripažįsta lygybe ir 
dėlto negaJ užginti pardavi
nėti. Žemės ūkiai daugiau 
kaip 100 dešimtinių, negalima 
parduoti . 
. 2) Kiek Tarybos nariai gau

na algos? Atsako kun. Stau
gaitis—po 2,000 auks. ir tik 
tie, kur dirba Taryboje. Kiti 
nieko negauna. 

Toliau Staugait is kalba del 
Yč 0 ir Voldemaro bėgimo už
sienin. 

Spalių 28-Gary, Ind. 
Lapkr. 2 iki 8-Chicago, 111. 
Lapkr. 8-Waukegan, 
Lapkr . 9-Kcnosha, Wis. 
Lapkr . 11-Shoboygen, \Yis. 
Lapkr . 13-Madison, 111. 
Lapkr . 15 iki 20-Chicago, 111. 
Lapkr. 22-Roekdale, 111. 
Lapkr. 29-Sioux City, Ia. 
Lapkr. 30-Omaha, Nebr. 
Gruod. 6-Pittsburgh, Allegheny 
Gruod. 7 popiet-Pittsburgh S.S. 

Gruod. 7 vakare-Pittsburgh, Soho 
Gruod. 9-MacKeesport, Pa. 

• 

Gruod. 10-Wilmington, Pa. 
Gruod. 13 14-Philadelphia, Pa. 
Gruod. 14 vakare-Chester, Pa. 

PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešu, kad aš atida

r iau lietuvišką 
Čeverykų Taisymo Šapą 
JUOZAPAS KLUMBIS 

6612 So. Talraan Avo., Clileago, 111. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

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

Employment Office 
Pirmos Lubos 

Chicago Ave. ir Larrabee St. 

MONTGOMERY WARD & CO 

FOR \^yR_STOMAC»15-54ISE> 

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 
pai visus aptiek orius. 

Moterims Ploščiai 
Plušo -- su Šiltais Kalnieriais 

Tinka rudens ir žiemos laikui Dailiai padaryt i iš 
geriausios rūšies plušo. Su
kirpti ilgai, gražiai atrodo. 
Su pamušalu geros rūšies 
arba ir be pamušalo už 

Turime ta ippat dideliame pasirinkime rudeninių ir 
žieminių plošeių kitokios rūš ies : sn kailiukais labai ge
l i , vilnoniai, plošeiai su mankiotais ir šiltais kalnieriais, 
arbaiš tos pat medžiagos ką ir plošeiai. 

,u $15.75iki $54.00 Kainos 

Vilnoni Sijonai 
>> rausvos Jš geriausios medžiagos " F r e n e b Serge, 

spalvos. Graažiai išsiuvinėti 
)juodais šilkiniais siūlais, su-
lyg naujausios mados, 
UŽ 

Beto turime sijonų padirbtų iš tricotine, veloure ir 
gabardine, įvairių madų ir spalvų įvairiomis kai
nomis iki $50,00 

Mergaitėms Ploščiai 
Tš geros medžiagos vilnų ir plušo. įvairių spalvų. 

Kainos priguli nuo didumo. 

Nuo 2 iki G metų už 

Nuo G iki 1G metu . . 
$8.25 

$10.25 
Prašoma visas Ohioapros moteris ateiti ir pažimrti mušu drabu

žiu, kad ga!£tlj jsitikriuti jo^ei liendrovi'-s Narių Krautuvėse gaus 
geresnų paiarn.tviina ir gerus drabužius pigiau kaip kitur. 

Pirklybos Korp. Palatine 
DVI KRAUTUVĖS 

1112-1114 Milwaukee Ave. ir 17011703 W. 47-ta Gatvė 

4,500 Mokinių 
2 Didelės Sankrovos 

5,000 Dalininku 
$500,000 kapitalo 

Pirklybos Kursai visoj Amerikoj 

: • : • 

t 

Taupykite Piningus: 
Perkant visus savo RAKAN

DUS, PEČIUS, K A R P E T U S , 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VA MAS MAŠINAS ir t.t. pas 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroe 2500 
Krautuve atdara Seredomis ir 

Petnyčiomis iki 6 vai. vakare. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 

" D r a u g o ' ' Redakcijoje yra 
laiškas iš Lietuvos p . S. Klum
biui, gyvenusiam 4357 So. 
Wood str. Clrieagoje. Meldžia-

(Daugiau bus.) me atsimti. 

Laivas j Lietuvą. f 
Sekantis laivas sų visokiais siuntiniais išeis iš New Yorko prieplaukos apie 10-ta 

| dieną Lapkričio (November) ir pasieks Lietuva prieš Kalėdas. 
Jei kas prisius mums savo siuntinį vėliaus negu 8-ta. dieną Lapkričio, tas siun-

| tinys bus pasiųstas j Lietuva kitu laivu paskiaus. 

i Lithuanian American Trading Company f 
(Naujas Antrašas) 

| 680 Fifth Avenue, New York City, N. Y. | 
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D R A U G A S šeStadienis, spalio 25, 1919 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
LIET. KR. DEM. PAR. 

GYVENIMAS. 

• 

nors viskas buvo brangu ir 
jie kiek norėjo, tiek i r temo
kėjo. "Vokiečiams pasi t raukus, 

Punskas . Čion 'k Liet. Krikše. acių smarkiai bolševikų agita-
Demokratų P a r t i j o s " naudai, t.įjaį ir bedarbei, eia įsigyveno 
s. m. rugpjūčio mėnesyje tapo bolševizmas stipriau negu ki-
suruošta didelė lioterija. B u - j t u r . B e t ir tie geradariai , ku-
tent, vietiniai Par t i jos nariai 
tam tikslui suaukojo apie 600 
įvairiausių daiktų, kurie buvo 
išleisti l ioter i ja; bilietai buvo 
tik po markę, vienok tapo su
rinkta apie 2600 markių pelne, 
kurio didžiausia dalis tapo pa
aukota Centro Komitetui, nia-
žt'>nė dalis Suvalkijos Rajonui 
i r dalis vietinio p-jos skyriaus 
naudai. Daugiausia šioje liote-
rijoje pasidarbavo ir daiktų 
jai paaukojo vietinio sky
r iaus valdybos išrinktoji komi
sija, kuriai tar iame širdingą 
aėiu. Taippat reikia pažymėti 
visų minėtajai l ioter i jai : Ttuko-
toju geri norai ir labdaringu-
mas, už ką, te Dievas at lygina! 

Rusinąs. 

Joniškėlis. Rugp. m. 24 d. 
š. m. įvyko naujinasai L. Krik
ščionių Demokratų Joniškėlio 
skvriaus visuotinas susirinki-
mas. Buvo skaityta ir aiškinta 
parti jos tikslas bei programa. 
Jul ius Aperaviėius plaėiai kal
bėjo apie par t i jas , kokiu Lie
tuvoje esama, jų tikslai ir kam 
par t i ja reikalinga, i š r inktas i 
part i jos konferencija atstovas. 

kas geriau, negu prie bolševi
kų buvo. Maistas atpigo. Tur-
gai palaidi. Cukraus, net ir 
lašinių iš Amerikos pristatė. 
Bet nusipirk tu žmogus, kad 
nėr kur pinigų uždirbti. O čia 
dar reikia apsiauti ir apsivilk
ti. Kitų miestų darbininkai, 
rodos, y ra laimingesni ir dar
bu labiau aprūpinti . Čia pagei
daujama Darbininkų Sąjunga 
įkurti , gal mes patys sumažin
sime tą skurdą ir vargą, kuris 
mus jau kelinti metai slegia. 

REIKALAUJA. 

MERGAITES 

ANT PARDAVIMO. 

P A R S 1 D I O D A . 
Ant greitųjų ir pigiai geležinis sei

fas ( snfe) 50 colių augšėio 36 coliai 
pločio 29 colių storio. Kaina naujo 
$100, dabar parsiduos už $50. Kam 
reikalinga atsišaukite sekančių ad
resų: 

A. Gedrimas, 
4330 S. AVood Str. Chicago, 111. 

Vilkaviškis. Lietuvių Krik
ščionių Demokratų part i jos 
Vilkaviškio apielinkės skyrius 
rugpjiu-io 17 d., š. m., gimnazi
jos bute, padarė jau devintą iš 
eilės savo susirinkimą, i kurj 
huvo užkviestas iŠ Kauno Cen
tro Komiteto svečias pilietis 
Bičiūnas. 

Sveria.- laike prakaitui tema: 
"Daba r t i n i s politinis s tovis . " 

Toliau tas pats prelegentas 
skatino dėtis prie pirmos mūsų 
vidaus paskolos, vienkart mo
tyvuodamas, prie ko gali prive
sti nmsu valstybę, nepasisekus 
vidaus paskola i Nors, girdi, 
vokiečiai ir antrą paskolą mie
lu noru sutiktų mums duoti, kė
čiau vokiečių paskola atneštu 
mušu valstybei vien tik nenau
dą. Mes turime kiek galint rem
ti nmsų valdžios skelbiamąją 
vidaus paskolą ir tuo būdu ap-
sa atjoti Lietuvą nuo naujo su
sirišimo su vokiečiais. 

Kiin. A'. Vaičiulis kalbėjo 
apie sumažinimą valdžios ištai
gu, faktiškai pr i rodydamas 
kai-kuriu ištaigu nereikalingu
mą. Kunigo Y. Vaičiulio kalbą 
keliais bruožais papildė p. V. 
Bičiūnas. 

b vai. vakaro, toje pat salė
je padary ta Vilkaviškio miesto 
skyriaus susirinkimas pirmi
ninkaujant .Jonui Vilčinskui, 
sekretoriaujant A. KriŠčiukai-
čiui. - , 

Susirinkimai, kaip anas. taip 
ir šis, buvo gana skaitlingi su
sidedanti maždaug iš 4U0 žmo
nių (miesto skyrius turi į 326 
nar ius) . 

Susirinkimas prasidėjo pilie-
ėio V. Biėiuno prakalba, kurioj 
visa prelegento domė buvo at
kreipta prie skatinimo dėtis 
pr ie pirmosios mušą vidaus 
paskolos. Visi susirinkę reika
lavo sumažinimo valdininkų 
pr iparody darni konstatuoja
mais laktais, kad perdidelis 
valdininkų skaičius apsunkino 
valdžios veikimą. 

DARBININKŲ REIKALAI 

Šiauliai. Miestas turi nema
žai darbininką, kurie prieš ka-
ra. rado sau uždarbio, bet da
bar ki ta ip eia yra . Dauguma 
jų skundžiasi bedarbe, neras
dami kur rankų pridėt i . Per
nai prie vokiečių da r šiek tiek 
buvo galuna gaut i darbo. 

rie sakytį sakosi, kad darbi
ninkams gera daro, bet t ik :o-
!žiuose,o darbo dar mažiai ie-

paganiino. Žmogus gi nelysi 
gyvas žemėn. Darbininkai ki
to išėjimo neturėdami pradė
jo įsirašinėt į raudonąją ar
miją ir tada jau plėšimais už
darbiauti duonos kąsnį sau ir 
šeimynai. Maisto produktai 
pabrango nesvietiškai, nes jų 
•r būti ėia nebuvo. Kaimie-
čiai j turgų nieko nebevežė. 
Nes kas gi tau gali vežti, jei 
ėia bolševikai ir įšalkę bėd-
nesnieji gyventojai atiminėjo 
veltui, ar pirko už niekam ne
vertas kerenkas. Bolševikai 
Lietuvos kariuomenės vejan i 
išsinešdino, bet vargai , bedar
bė ir skurdas pasiliko tas 
pats. Čia vėl darbininkas ma
to tuos pačius ponus sėdinčius 
valdžios įstaigose, kurie buvo 
prie bolševikų ir sėdėjo jų 
ėrezvyėaikoje, ar ki tas žy
mias vietas užiminėjo, sakyda
mi, kad mus būvį nori page
rinti . Nebeklausyshn mes jūsų. 
Nes jiis turi t vietas, turi t už
darbius ir gera jums mus su-

i v .• TV -, . . j braneumo laikų lengvai $7,500.00, 
vedžioti. J>et pagyvenkite, po-1 ,K, persiduos UŽ G.400.00. Namu tu
neliai, nmsu lindvnėse ir be r i ««? cementuota biMm«m su 

' . " t plovyklomis. 
duonos kąsnio, tada suprasi-

IR 

JAUNOS MOTERIS 

SU ARBA BE 

PRITYRIMO 

REIKALINGOS PRIE 

DRUKAVIMO 

P I IKI PROGA. 
Žibančiame stovyje. 4 pagyvenimu 

namas po i kambarius, tiktai 3 mėty 
senumo; puikus basemen-tas, toiletai, 
baltos sinkos. Stogas ištaisytas del 
džiaustymo drapanų. N a m a s randasi 
ant Parnell Ave. ir 35 gatvės. Visi 
assessmentai pilnai išmokėti . I ian-
dos neša arti |$60.00 j mėnesi. Na
mas yra vertas $5,000.00, bet kas 
pirks tuojaus, gali nupirkti už $4,-
250.00. 

"DRAUGAS" P I B L . Co. 
1800 W. 16th Str., Chicago. 

SKAITLĮ AVIMO 

ELLIOT-FISHER 

OPERATORKOS 
PAČTOS ATIDARYMO 

INDEXING 

LAIŠKU DESTIMO 

P A R S I D l ' O D A. 
Didelis mūrinis namas ant 2 gy

venimu, turjs po 4 didelius kamba
rius. ( N a m a s yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambarių) . Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porėtais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventoje 
aplelinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kedzie 
st n e t kariu ir arti kampo 53-čios 
gatvės. Namas vertas pagal šių 

Pradines Mokyklos ir Augštcs-
bes Mokykla užbaigusios nt:igai-
ės gali gauti ofiso darbą kcEi 

tiktai nori. Turi kalbėti, skaityti 
:r rašyti Angliškai. 

K r e i p k i t ė s š i u o a d r e s u : 
i ) K . \ l GAK" P l ' R L . 

1800 W . 18tli Str. . 
Co. 

Chicago. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Algos geros. 

patogioj vietoj esame and 
Chieago ir Larrabee Gatvių, tik
tai i žiemius nuo ioop'' 

Atsišaukite pas Miv. Weaver 
Employment Office 

Pirmos Lubo° 
to mus. Bet vist i k gražus žo
džiai. O darbininkas nešk sun
ku vargą ir krimsk plutą kie
tą. Nekaltinam mes visai Lie
tuvos valdžios, eia kal tas niu-
MĮ pačiu likimas. Dabar kur Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. M0NTG0MERY WARD & CO 

Chicago Ave. ir Larrabee St. 

I ii 
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GERESNI BISCU1TS PADARYTI GERESNIU BUDŲ. 

w ster 
flSPOtrackers 

, 4 B " mėnesiai y ra tai austeriiĮ 
mėnesiai ir jie netoli. 
—tas laikas kuomet visa žeme ap
sikloja baltu sniegu ir šalvių 
—kuomet su savo coetail sosu no-* 

rėsi ką nors gero paragaut i 
— tas geras yra Crispo Oyster 

Craekers kurie neapsakomai 
gardus. 

turėk ant lentyna 
prie zupes mėsos ii 

Visuomet 
juo s gatavi 
kitu valgiu. 

Kiekviena dėžute Crispos kuria 
perki v ia švari ir žvieži 

— ir taip geras kaip kad būtumei 
pati namie kepus ir ką tik iš pe
čiaus išėmus. 

Gauk pas Groccrniuka 

SAWYER BISCUIT C0MPANY 
CHICAGO N E W YORK 

Telefonas Ha y marke t 3ICO 

a 

Mtttttf• 

finu"1' 

.MWI'!I-

.M'i'mi 

PEARL Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

= 

Dabar yra patvlrt'ntos Ir Tarto 
lamos daugumos lietuvių, kurie gra 
jija koncertine ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertlna 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun 
čiame dykai. 

6E0R6I & VITU MUS1G CO. 
1540 W. 47tta St., Chicago, RI 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

gerai pritaikinti akiniai < 
gvinimu del Juaų aklų. ' 

Smetonos 
bus palengvinimu del Juaų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jumg akinių. Mano 15 metu 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net ik M. M. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistae 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
l -čloa lubos virš Platt'o aptiekos 

Kambario 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parašą 

) Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
c vai. vakare. I'ancdėliais, Seredo-
( n-.i.s ir Petnyčioiuis. 

TEATRAS! 
- • • 

ŠOKIAI! 
LIETUVOS VYČIŲ 4-ta KP. 

Pirmą, sykį šįmet perstato savo Geriausius Artistus 
v 

.T. Strazdo i 4 L # % • | £*, mm | mm ^%ęm Muzikal iskame 
veiksmių ir 1 S U G R I Z U vaizdelyje iš 

paveikslo ^ ^ ^ * * ^ • m T ^ ^ ^ ^ Li<*- gyven imo 

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

prie 18-tos ir Union gatvių, 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare, Įžanga 7 5 c , 50c , i r 3 5 c 

Po Lošimo Bus Šokiai I r Skrajojanti Krasa 
GERBIAMI VIENGENČIAI! Kadangi šis yra mūsų pirmas š įmet 

pasirodymas scenoje su milžinišku savų spėkų veikalu, todėl t ikimės. 
kad mus nuoširdžiai paremsite. Veikalas su neišpasakytu malonumu 
nupiešia nmsų tėvelių gyven., kuomet Rusijos valdžia buvo atėmusi 
spaudos teises. 

šen ir ten vis interpta liaudies dainelė. Dainas išpildys viet inės 
parapijos Choras. Nepraleiskite progos. Ateikite ir pamatykite . Tiki
nu".s Jūsų paramą gauti. Lietuvos Vyčių 4-tą Kuopa. 

^JIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIHIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
1 PIRMAS IR DIDYSIS V A L S T I J I N I S BANKAS an t i 

BRIDGEPORTO y r a 

I CENTRAL MANUFACTUR1NC DlSTRiCTl 
BANK 

§ A State Bank 
1 1 1 1 2 W. 35th. St. (3 blok. į vak. nuo Halsted) Chicago. 

Kapitalas ir Pervirš. Banko Turtas Viršina. 
$S50,000,000.oo $5,00O,OO0.oo 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LAKTU V B AKIŲ SPECIALISTAS 

K o i l c l e i t i Į . i 
tiintau'm.-: ir mo
kėti daugiau. i;^-
•nmlnuoju A k i s 
ir teUungal pu-
r • n k u akinius. 
J e i K U M ) l ' . e lVUO-
t a x , 8 k . i l l . l n K'»l-
v a a i Ii I U H ' I \ a s u 
k a s \ .iv.iu'ijatit 
^£tva»Firid. kiei-
roa akys arba ki
ti keblumą;. \ pa-
ttnsa 'i <• ui a a»-
kl« įpiam.i i va i 
k u s f i n a i i i i u s ino 
k y k l o n . I ' a tHr i -
i n a s ii y k a i. \ ' a -
laiulus i.uii 11 ry
to iki a vai. vakaro. Nodeliomia nuo 9 Iki 1 
j.o jmt. Teaioii...- 1 •: ov. i H M 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties Opuenheimcr krautuve. 

BARGENASTVYRŲ 

jz Persiunčia pi-
5 n i sus į I.ietu-
S va ir visas da-
ŠE lys pasaulio 
B greitai, saugiai 

: ir su pilna at-
S sakomybe. 1'/.-

: t ikr ina 111:111-
S dagu ir ru-

: pestinga patar 
— navinia. 

Pri ima pinigus 
į taupymo sky 
rių ir moka 
3 nuoš . 2 syk 
per metus . 

P inigus grąži
na ant kiek
vieno pareika
lavimo. 

DRABUŽIŲ. 
V y r ų ir J a u n ų V a i k i n ų pad irb t i 

a n t o r d e r i o s iu ta i ir o v e r k o t a i . b e t 
neatsisaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $15.00'. 

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

Vyrų Kel inės po $3.00 ir augič iau 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augrščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

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

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$ 8 . 5 0 •" » • • • * • — 

Full Dress, Tuxedo, Prock i 
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. Halsted St., Chicago, 111. 

Įsteigta 1902. 

I F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

Kuom 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, IIAilNOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2,390 

E A State Bank. 
š is bankas yra jau visiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausiu ir 

5 stipriausiu banku šioje apelinkėje. Čia yra laikomj pinigai Suvienytų | 
•5 Valstijų, Paltu. Įkinką, Pavieto Cook, Micstt> Chicagos ir daugybe Cor- • 
S poraciju, Draugysčių, Kliubų ir Tūkstančių darbininkų. 

š iame banke yra įtaisytas specijalis l ietuviu skyrius kur gal ima S 
: atlikti visokius bankinius reikalus prigymtoje kalboje. Visokie patary- 9 

a mai veltui. 

| CENTRAL MANUFACTURING DIRTRICT BANK, 
i A State Bank 
11112 West 35th S t. tarpe Morgan ir Racine Gat Chicago.: 
s 1 
S i'.ankns atdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 
= SEREDOMIfl Vakarais nuo 6 iki 8 valandų. 
S Sl'ikVTOMlS per visa diena nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
?tr.llUIHIII!UllllliIHIIIlllllHlllillUlllllllllllllllllII!lllllflllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIUIIIlS 
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! 
SVEIKATA 

KNYGA S V E I K A T A TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO! 
Mūsų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą didclCs vertės knygą Svtikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems va.kus. Kny. 
ga S»e:kiti turi 33t puslapius ir kelis šimtus viso
kių paveikslą apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Dnituose audeklo apdaruose kaštuoja $ 2 . o o 

H u m o r a B i r S a t y r a . T i k r i 
J u o k a i surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

pusličius. Gražiais audimo apdaruose tik $1.00 

•* • 

I i 

I i 

&Į 
k 

P < i s I a p : > b B u r t i a i n k u ir nukė
limas kortų su dadėjimų visokių štukų. juokų ir 
šposų. Puslapių S0. Kaštuoja Ūktai 25c, 

^ V 
!WC 

MAINO. 

M e t r o p o l i t a n 
grojamoji ir kalba
moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant aj>kainuoti šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdėti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kož-
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi
j ę prekę. 

KAINA $12.50 

ant niiesto propertes. 
115 ;tkrų farma netoli Cricagos su 

bud'inkais, gyvuliais ir mašinerijom. 
Preke $15,000.00. 

I itited l .and & Investtnent Co. 
117 M. Dcarborn Str. Chicago. 

Siųsdami pinigus adresuokite: 
S. P. TANIS & CO., 

31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL. 

A&, ADOMAS A. KARALAUSKAS, S£KAMCIAI RA&AC. \ 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjęe pilvelis buvo. 

sija, nevirinlmas pilvelio, nuslabnėjįmaa. JCraujo, inkatų. Narvų. Ir 
abelnas spėkų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigaUėjas visoje Amąri-
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai p a g e l b o s 

l ie t kada pareikalavau Saltttaras vaistų, Bitterlo, Kraujo Talpio
jo, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės , tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, sparai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmės t tpr ia i dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutino. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnes ių Ugerdavau kas sa
vaitė po butelį Salųtaras, Bitteria, ir po 2 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą' kaip tarp dienos ir nakties.- Daba? j į u c t u o i 
smagiai ir esu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salųtaras myllstų f f f 
radėjui ir linkiu vise ims savo draugams kroiptios prio 8alut*raa: 

SALŲTARAS, 
CHEMICAL LNSTITCTION J . BaJlreoaa, Frol . , 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, 

i»» ~—' \mm»* t* mm • ! • • P » < ^ " " " * J ' • i i » i o c ^ * ^ i • » • • , ! > m, 
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Šeštadienis, spalio 1919 DRAUGAS 

ATSIŠAUKIMAS LUZER- /.įn^eidauja tuo nepaprastumu, 
N E ' S (PA.) APSKRIČIO 
L I E T U V I Ų K A R E I V I Ų Į 
A M E R I K O S L I E T U V I Ų 

VISUOMENĘ. 

tegu atsilanko panedėlyj , spa
lio 27 d., 8 vai. vakare į bažny
tine svetaine. Bus ir žymus kai-
hrtojas, kuris išduos atskaila is 
nuveiktu ir veikiamų darbų,ir 

Mos, Luzerne 's lietuviai ka- nurodys k«j dar mes ateityje tu-
reiviai, matydami kritišką 1 j e - vesim nuveikti, 
tuvos padėjimą, tur int teisi;, j \ a , () kad kas sakys, pasiti-
kaipo kovotojai už laisvo pa- ka lamas , kad jis yra sveikas ge 
saulinės demokratvbrs ir lm- J r a į uždirba, turi išmokėtus im
dami kareiviai Suvienytų N'al-'ums, tai jam nereiks kreipties 
stijų, susirinkime pobažnytinėj i,- prašyti malonės.Tokiu būdu, 
svetainėj Kingstone, spalio 19 sakvs, n.an nereikia remti tos 
d., 1911) m., užreiškėme, kad įstaigos ir neremsiu. Brolau 
lietuvių kareivių seimas yn i lietuvi. Apsigausi. Sužeis tave 
būtinai reikalingas sušaukimui, j darbe, pagulėsi keletą mėnesių 

1) kad pasiristi rezoliucijas : i o v o j f pasauksi kelia kar tus gy-
premjerui Clemenceau ir jo ka- ' dvtoją, tas ištuštins tavo kiše-
bineiui. prašant pr ipažint i Lie- nim, o namą tnrėdams sienų 
tuvai neprigulmybę su jos et- negrauši; . kuomet kišenės bus 

S • • I 
• 

ZIUREK ŠIMTAI DOVANU 
Ant 

PASAULINIO MASKARADO 
Draugystes Švento Petro ir Povilo 

Iš Kensington, 111.. 

Nedelioj, Spalio-Oct. 26,1919 m. 
Brolių Strumilų Svetainėje, 158 E. 107ih St, 

Pradžia 6 v. vak.. i r tęsis iki vėlumai. 
Pirmos keturios dovanos yru skiriamos jš draugystės knsos $25.00 

$15.00, $10.00, ir $5.00. Neskiriant ar tai butų vyrui ar moteris, bile t iktai 
bus didesnės grupės. Nepamirškite kad šis maskaradas bus vienas iš 
puikiausių, bus šimtas vilku šimtas velnių ii- pats liueipierius. Turėsite pro
ga gerai prisijuokti. Kviečia KOMITETAS. 

S 
: 

nografiškomis r ibomis; '2) kad 
Amerikos kongresas leistų lie
tuviams liuosai organi /uot ; '•\i-

iiiš,v-.os, o valgyt norėsi. O jeigu, 
na i i i i inm, liktų tavo šeimynėlė 
varge. Buvai rėmėju labdar\ 

vusius kareivius Suvienytų |H\.;, t a v o šeimyna bus apre 
Valstijų kariuomenėje. 1-i.ita. Nebuvai rėmėju, brolau. 

Todėl lai būva supras ta ir mirdamas jausiesi svetimu tai 
J patvir t inant visoms Amerikos § tlra-.i^-ijai. O draugija, būdam* 

lietuvių parti joms ir jų orga- ' .„jlp-.,., |H iansiškai , negalės su 
nams plačiai 
diskusuoti pa 
metiniui; ir, mo, priglausti. Kas čia i r sura 

Kad visos organizacijos idė- Jlya p ilyginimus. Vteisil šį va-
jinės ir pašelpinės suteiktų sa- karą, vi.ską patirsit . Įžar.ga \\ 

šį užmanymą » - &I]iti tavo šeimynos, kad ti 
irėmimui ar at- įstatai Ifepia visus, be skirtu

kas, .lis gerai išlavino kaip ]<>-į 
šimą, ta ip ir dainas, dainuotas 
lošiant. 

Po lošimui prasidėjo šokiai. 
Žmonių buvo pilna svetainė. 

Rodos, kuopai pelno liks keli 
desėtkai dolierių. 

Vytis. 

REIKALAUJA. 

vają moralę pagelbą įvykdini-
nuii seimo. 

J . Diegutis. pirm., 
236 Sloeum St., 

Kingston, l'a. 
V. Klimavičia, viee-pirui., 

32 Central St., 
Kingston, Pa. 

F . Vaičiulis, s^kr., 
28 Divisinn St., 

28 Divisinn St.. 
Luserne, Pa. 

B. F . Kubilius, rezol. sekr., 
\Vyoming Seininary, 

šiems lillosa. 
Komitetas. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui J . Sudimtui Cicero, 
111. Apie išpirkimą laiva
korčių įtiiminėms ir apie jų 
pargabenimą i Ameriką go
riau už mus salėti] Tamistai 

Kingston, l: i\. 

SHEBOYGAN, W I S . 

Nesenai ėia atsibeldė viena 
karvė iŠ kito miesto. Radus vie
ną paleistuvi su juo vakarais 
Misikabinus gatvėmis valkiojas, 
o naktimis po smukles lėbauja, 
darydami negarbę visiems She-
boygano lietuviams. Negana 
to, dienomis ji eidavo per na
mus ir moterims pasakodavo 
gi rdama nezaležninkų atskalą, 
buk geriau prie bainbizų prigu
lėti, o ne prie tikros Rymo-Ka-
taliku bažnyčios. Kai-kuvios 
shebovgano moterys duodasi 
jai save už nosių vadžioti (Ne
jaugi. ' Red.). Bei gali atsirasti-
ir tokia, kad paėmusi šluotą į 
pamazgas pasidažys ir įšveutįs 
nezaležninkų niisijonierkę. Nes 
yra smarkių moterų Sheboyga-
ne. Kas tada bus kalta- .' 

Sabirg. A. 

patarti vienas iš rimtesniųjų 
' l i e t u v i u a g e n t ų , p a r d u a d a n -
' danėm laivakortes. Prie to 
k i u m o priskaitome p. J . d. 

• Klias, kurio ištaiga yra ant 
kampo -Ui-tos ir S. Wood str. 
Chicagoje. 

CHIOAGOJE. 

PADĖKA. 

L. Vypų 16 kuopa, Rridge-
porte, taria Širdingą aėių p. A. 
Pociui už suteiktą muziką prie 
veikalo " N a s t a t ė , " kuris buvo 
loštas spalio H) d., 1919 m. 

Taip-gi aėiu už akoniĮionavi-
mą laike lošimo. 

Aėiu t a i p g i p. R. Janušaus
kui už nenuilstantį pasidarba
vimą pastatymo " N a s t u t ė s . ' 

L. Vyčių 16 Kuopa. 

TYPISTS 

REIKALAUJA. 

DEL 

PAKAVIMO 

PASISAVINK SAU GE
RESNI GYVENIMĄ, 

Vyras bile kokio amžiaus, 
vedts ar nevedęs ir tokis kuris 
jaučiasi norės pasisavint .sau 
geresnį gyvenimą ir išmeky-
mui vaizbos liekant sau ir 
publikai gerbiamų naudingų 
ir godojamų žmogumi. 

Paskirki te porą valandų į 
e ieną, neats i t raukiant nuo sa
vo dabartinio užsiėmimo arba 
porą, dienų savaitėj. 

Norint platesnių žinių kurios 
bus suteiktos dykai, atsišau
kite į 

Room 847 F i r s t National 
Bank Bldg. 

Reikalaukite 

ADAM MARKŪNAS, 
Lietuvių Skyriaus vedėjas. 

i 

PRADINES 

NAUJAS IŠRADIMAS. 

AR 

IR 

UŽSAKYMU IŠPILDYMO 

PRITYRK 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 

Kampas W. 35-tos gatvės 

Uždirbk 
$35 iki $50 
į savaitę 

KJrpejiai ir kliaučiai yra reikalau
jami visuomet, Jie turi t rumpas va
landas ir lengva darbą. 

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

MASTER SCH00L, 
J . F . Kąsni cka, Pcrdėtlnis 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 

Ofisas Didmiestyj: 

60 W. WASHINGTO» STREET 
Kam baris 609 

Tol. Centrą) 5478 

Uyeeitimaft. 812 W. 3Snl s t 
Tel. Yards 4681 

I 

•m 

IŠ BRIDGEPORTO. 

CICERO. ILL. 

naudingą Ciceriečiai ir vėl 
dar ha atliks spalio 2<> d., Šv. 
Antano parapijinėj svetaiaėj. 
Tą dieną rengia pasiliuksmini-
mą Dienines Vaikučių Globos 
draugija . Vakaro pelnas, jei 
publika parems ji . eis pageri-
irimui vaikinau užlaikymo, nes 

Spalio 1!) d. L. Vyčių ln' kp. 
stato scenoj dviveiksme drama 
" N a s t u t o . ' (Jaila, kad neteko 
bati nuo-pat pradžios, tai ir vi
so veikalo negalėjau matyti . 
Antrąjį aktą lošiant patėmijau, 
kad kaip kurie lošėjai atliko sa
vo roles visai art ist iškai. IMė 
(iaruekaitė lošė motinos rolę. 
šį gabi lošėja lošė tiek gyviai, 
kad gerįaua negali bū t i Naš
lutės rolę lošė p-lė A. Boreckai-
iė. Šiai jaunai lošėjai tik ir loš
ti veikalus. J i tiek gyvai ir 
griaudžikj vaidino, kad jei Imt 
buvus minkštaširdė lietuvė se
nutė, ten, tai ne viena ašara bot 
išriedėjus iŠ akiu. Turiu pažy
mėti, kad kaip viena, taip ir an
tra yra ėia augusios, bet veik
lios lietuvaitės. Abi yra vAtės 
ir priguli prie 1,. V. Apskr. 
choro. 

Garbė jums lietuvaitės, kad 
brangy laiką suvartojat svar
biais užsiėmimais, nes daug 
yra, kurioms tik vėjai gaudyti 
rupi. 

.Nemanykite ka<i ėia yru garsina
ma kokie stebuklai arba nisavvs- ' 

• te, bei t.d yra naujos patentuotos 
K.vtluolė.s. kuriu apttakoM nes&lit* j 
( K U t l , .M'.-s Į ; C I I ' S l a b a i i»a na i k i n i m u i j 
kurnu ir karpu. Tepant kuinus MI I 
toms ?\«luol»ins, per ."> inimUus I r P R A S I L A V I N T I 
su peiliu aplinkui krapštydamas iš- j 
imsi kurna iš pat šaknų, be JoklaffcAJ B I Z N U E I R T U O VACIU 
skaudėjimo. Karpas išnaikina, .i •!-.> j 
dienas, patepant 3 syk per diena, J i \ i i-1 i 
jos Kerus nuu jsipįovinio, užlaiko j 
kraują ,i viena sekunda; nuo iššuti- - . , 
mo kojų pirštu nuo visokiu puiku; 
ir nuo be^ytno kraujo iš nosies; 

l'ž gyduolės kompanija KVarantuo-
ja, nuo viršimnėtu dalyku; 

Gyduolės su ju isiuntitnu 27e. ir 
lc. tiž patarymus, lai viso, 8#e. pri-
ii. ui tyk pinigais ir Money Ordcr. 
Galite siiįst suvinio.ię ;u>v. 

Mano patarimai labai naudingi vi
siem, patariin i; vaistus pirksi savo 
aptickoj; 1. I>el plauku Kas nori 
turėt ėistus plaukus, kad but minkš
ti ir nesiveltu, šlapi ar sausi Kali
ma šukuuti, už -5e. šimtą sykiu iš 
pratisi plaukus. J. Dantim plaut kad 
ne kirmitų už 13e. Padarysi kvorta, 
o. Del pUČkU ir rudu šlaku ant vei
do l'5e. 4. del prigimtu karpu. 5. 
Del dvokėnėiu kojų, ji. Del išnaiki
nimo Blakių ir tarakong, 7. Receptas 
del nentalimo ir užkietėjimo vidu
rių 50c\ 8. Del numazKujimo nuo i 
rankų visokiu kvarbij ir išskalbimo 
drabužiu, išima visokius pietums; pa
imk Ta, adresą; nes daiiKiau nebus 
Karšinama ; 

Wm. Matulionis, 
428 Island Ave., Rockford, 111. 

J A U N O S M L I a J l N O S G ALi I 

LABAI CK-

TU0 PACU 

GAUNAM DERA AL-

(JA KOKIA VJ{A MOKAMA 

PAS MUS. 

DAKBAS PASTOVUS. 

DARBO SĄLYGOS OEKOS 

GERA PKJEŽIUHA 

TRUMPOS VALANDOS 

PAKĖLIMAS UŽTIKRINTAS 

TURI BŪTI BAIGĖ PRADINE 

MOKYKLA IR KALBĖTI IR 

R'AŠYTI ANGLIŠKAI. 

Mes Reikalaujame 

Jaunu Vaikynų 

N u u 17 iki 21 m e t ų 

Musų 

* 

Telefonas Ptillman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Miohlgan Ave. 

Adynos 8:30 Iki 9 išryto — 1 lk l | 
2 po pietų — 8:30 iki 3:30 vakarfo. • 
Nedėliorais nuo 10 iki 11 išryto 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, 

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

2314 W. 23 PI. 
Chicago, 111. 

Tel. ( a n a i 2109. 

K 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryra; 6 

vakare 

f Dr. L E. MAKARAS 1 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 101)00 So. .MUliî an Ave. 

Telefonu* I'ullinan 342 ir Pollmaa 3180 \ 
Cliieagoj: 4515 So. Wood Str. 
Tik Kitver«o Vakarais nuo "i iki 9 

Tclcfonuo Vttrtls 723. 

a_ . 
Tel. Canal 436' j 
• - - • - - - — — a c 

Tavoru ii* Parcel Post Skyrių 

Prityrimas nereikalingas 

(Jera mokestis ir pastovus darbas 

<r> 

I 

relcfonus ruilniun 856^ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Micliigaii, Avenuc 
ItoMelnnd. III. 

VA1,AN1K)S: 9 iki 9 vakare. 

TKI.. Mėli IMK V 4H*» 

DR. S. BIEZiS 
( > Y I ) V T ( l , ! . \ s I K < l t l £ { t < i A * 
V A I . A M ) ( ) < J iki • Vi.karo 

Xl2f W. MI1L vr . <i U!(A(>(). Il.h 
Arti Kėdele rure. 

= u 

Tel. Drover 7042 \ 

Employment Office 
Pirmos Lubos 

C'ionai8 gabiam vaikynui gera 
proga pasilavint nes didele darbo 
dirva. 

'V, 

dnhnr jau artina.^i žiema, rei- Petro roję lodė p. Petrulis. 
kia nialku, a n g l i e Vėsiam ore J a m Imvo stoka gyvumo, Raš-
vaikia'iai ir suva la i daugiau.! liniuko rolt; UAe p. J . Kailiu-
Moteris nafilė a r vyras našlys, įkaitis. J i s atlosi'- gana gers i , tik 
turint iej i kelety kiulikiij, moka j sykiais neaiškiai, žemu tonu, 
tU; 20c dienai. Aim t<vu moka kalbėjo, l igbijodamas, kad ūsai 
tik 3fK\ Tai visai nmiii mokeą- su barzdiko uenupultii. P-as V. 
tis šiuo laiku. Todėl esame pri- Balanda atliko V'iršaieio rolę. 
verst i kręiptiefl j gerbiamąja. N'oni jis visai trumpai repeti-
visuomenę. ( ' icerieriai, pan»m- rijas lanko, bet atliko 
kit ±i vakarę . 

Komitetas. 
kaip ir kiti. Jono rolę lošė p. X. 
Kūlis. J i s savo gyvu lošimu ne
vieną sykj publiką prajuokino. 
Veikalu publika buvo užganė
dinta. 

Lab. Sąj. 3 kuopa rengia b i Vakaro vedėjum ir rezise-
tai nepapras to , ko da r nei vįe- riuni buvcf6v. Ju rg io parapijos 

CICERO. ILL. 

gerai 

na dr-J4 nebuvo surengus. Ęą*Tvargonininkas, p. B. Janužaus-

M0NTG0MERY WARD & C0 

PAIKYSTE PIRKIMO PA 
MĖGDŽIOJAMU 

VAISTU. 
Ligonis perkantis pigius Chic3ig0 Ave i r L a r r a b e e S t . 

vaistus kurie yra tiktai pamėg
džiojimai tikrųjų pasidaro 
sau bloga. Išdirbėjiui gerąja 
ir tikrąją vaistą šitokie vai
stai yra tiktai geras priparo-
dymas ją netikrumo. Triners 
American ^ Elixir of Bitter 
\Vine yra pirmos rąšies vais
tas del negrumuliavimo, gal
vos skaudėjimo ir kitokią vi
durinių ligą. J i s gerai dirba 
ir be jokio skausmo. J i s turi 
vardą nuo 30 metu išdirbta. 
J i dauguma s megin0 imituo
ti kaip t a i : jo isdirvystę, net 
ir pagarsinimus įr pakelius. 
Taigi mes būtinai reikalauja
me nuo savo kostumieriu kad 
gerai persi t ikrintu ką perka 
ir gerai apžiūrėti kad jie per
ka Triners American Elixir 
of Bitter Wine, o ne koki te
nai tiktai pamėgdžiojimą. Tri
ners vaistus galim gaut į kiek
vienoj vaistynyčįoj. Josepli 
Triner Company 1333-43 So. 
Ashland Ave., Chicago, 111. 
(<?op:, Kright 1919, by J. Triner Ce.) 

turi kalbėti skaityti ir rašyti 
Angliškai ir bent turi būti užbai
g s Pradine Mokykla. 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: BUO 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliorais pagal sutarimą 

4719 

i 

SO. ASHLAND AVENLEj 
ar t i 47-tos Gatvės j 

Employment Office 
Pirmos Lubos 

Chicago Ave. i r Larrabee St. 

M0NTG0MERY WARD & C0 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CliIRUKGAS 

4712 So. Ashland Are. 
Fhone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 

;'. . liti il> 

Phone Prospect 8585 

Telvfnnu* (ANAI, 257 

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

li;{» So. llalsted St., < hieapo. III. 
Valaadoe: &—12 ryto ir 2—9 vakare. 

I DR. J. SH1NGLMAN i 
& , • # 

ĮĮ\ buvęs po 1229 S. 49 Ave. dabar per- <fc> 
ĮĮĮ kraustė savo ofi.va j>o nuni. ^ 

| 4930 W. 13 Str., Cicero. 1 

O i . ii 

IUMATIZMO IR KRAUJO 
LIGŲ SPECIALISTAS. 

ADYNOS nuo 9 iki 12 Išryto, nuo 3 
iki 5 i>o piot, nuo 7 iki 9 vakare. 
Kaina $2 ofise, $3 namuose 
ChieaRoj $1.(J0 extra už mylia. 
Telefonas rezidentijoa Cicero 3iii>6 

Ofiso Cicero 49 
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Dr. M. Stupoicki 
PRANEŠIMAS. 

B 
} 
y } 

\ 
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SKSSSSSSX^^vvvvyvvxx^^ 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir ki tų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
! 41 Washington Street, New York, N, Y. 

! 

J 

\ 

Dr. M. T. STRJKOL'IS 
LIETUVIS 

Gydytojas ir. Chirurgas 
Pcrkelc savo gyvenimo vietą i 

Brighton Par. 
2914 W. 43rd Street.. 
(43 ir Franeiseo Ave.) 

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

(47 ir \Vood gat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėliomis 9 
iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard ICO 
i i » » » m»mm»»m»m,m » » • » » » » » . . » . » • • 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Marke t Str. 
Fottsville, Peiuia. 

Su visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas YartL* 5033 
Valandos: — 8 iki 11 13 ryto; 
I po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mia nuo 5 iki l vai. vakar*. 

Dr. G. M. GLASER I 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S J 49 So. Morgan St, 
Kertė 32-ro St., Osicago, III. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo B ryto 

, iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėliornta nuo 9 iki 2 po plet 
Telefonas Yardt 587 

JOSEPH C W0L0N 
.'etuvis Advokatas 

s 

29 SO. LA 6ALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt »7 j 

, Vakarais 2911 W. 22-nd Street , 
Tel. Rockwell «98» 

CHICAGO, ILL. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiMHUiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiin 

Resid. 9S.1 Ko Ashland Blv. ( hi«ajro 
Telefosas Uaymarket S544 

DR. A. A. ROTH t 
Husas g>-dytojas tr chirui^as 

Specijalistas Moteriškų, Vj-rišk^ 
Vaikų ir vigų chroniškų Ilgų 

OftsaR: 8364 So. Halsted St.. Chicago 

Telefosas Drover 9 C 95 
VALANDAS: 10—11 ryto 2-—I p« 

pietų 7—8 vak. N«dėlionus 10—12 «L 

lutiiiiiiiiititiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiintiiuM 
A 

file:///Vyoming
file:///Vine
file:///Vood


• / 

6 D R A U G A S Šeštadienis, spalio 25, 1919 

CHICAGOJE. 
P I R K I T E 

LIETUVOS PASKOLOS 
B O N u S 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

PAAIŠKINIMAS. 

Nakties viduryje iš subatos 
į nedėlią mainosi Suvienytų 
Valstijų laikrodžiai. Pavasa
rio metu jie buvo pastumti 
visą valandą pirmiau saulės; 
dabar grįžta prie senovės. Ki
ta ip sakant naktyje iš 25 į 26 
spalio reikia visus laikrodžius 
arba pastumti a tgal vieną va
landą, arba sustabdžius palai
kyti . Bet lietuvių katal ikų 
bažnyčiose ntdėlioje, 26 spalio 
pamaldos bus sulig vasarinio 
laikrodžio. Per pamaldas taps 
pranešta, kokia bus toliau pa
maldų tva rka per žiemą. 
M W M W Į — 1 — 1 — — — Į — M i — — — — 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

ilgus metus buvo užlaikęs 
krautuvo. Lenkai konfiskavę 
visas jo prekes ir dar uždrau
dę jam nuo valstiečių pirk-
ties valgomus produktus. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

PRANEŠIMAS. 

AŠTRIAI NUBAUSTA UŽ 
APMUŠIMĄ SARGO. 

Leo. Austin ir Thomas CJold-
sl>erry teisėjas Cro\v nubaudė 
kalėjimu nuo vienerių ligi ke
turiolikos metų kiekvieną. 

J iedu nesenai buvo uždarv-
tu Bndewell kalėjime. Tenai 
vienam lange išpjovė geleži
nes grotas ir mėgino pabėgti . 
Tą žygi jiedviem sulaikė ka
lėjimo sargas (Jalligan. Už-
tad jiedu sargą baisiai apmu
šė kol buvo išnaujo subrak
lintu. 

Sus. Liet. Rymo-Kat. Chi-
eagos Apskričio susirinkimas 
Įvyks nedėlioj, spalio 26 d., 
1 vai. po pietų, Šv. Ju rg io pa
rapijos svetainėje. 

Visi kuopų atstovai kvie
čiami suvažiuoti. Yra daug 
svarbių reikalų. Valdyba. 

I š BRIftCfEPORTO. 

s 

GRAŽUS VAKARAS. 

Šv. Jurg io Skyriaus, šv 
Aloizo Jaunikaičių draugijom 
įvyks susirinkimas nedėlioj, 
spalio 26 d., 1 vai. po pietų, 
Šv. Jurg io parapijos svetainėj. 
Bus svarstoma daug svarbių 
dalykų. Meldžiu visus narius 
minėtu laiku skaitlingai susi
r inkti . 

Stanley J . Petkus, pirm. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

S U S E K T I NEŽMONIŠKI PA 
SIELGIMAI ĮSTAIGOJE. 

Šeštadienis, spalio 25 d., 
Šv. Chrizantas. Darija. 

Sekmadienis, spalio 26 d.. 
Šv. Evaris tas . 

Pirmadienis, spalio 27 d., 
Šv. Florencijas. 

Sakoma, tuo jaus prašalintos 
kaltininkės. 

IŠNAUJO PAKYLA 
NITORIAI . 

DŽIA 

Apartamentiniams namams y-
ra pavojus. 

Susiorgnn i za vę a pa rt a men-
tinių namų džianitoriai ir vėl 
pakyla kovon prieš namų sa
vininkus. Namų savininkams 
stato naujus reikalavimus. 
Pirmoje vietoje reikalauja 
padidinti jiems algas ligi 70 
nuoš. 

Xatnų savininkų sąjunga 
nežinia ką pradės. Jei džiani-
toriu reikalavimai Ims išpil
dyti , tuojaus bus pabrangin
tos jau ir ta ip brangios rau
dos. 

RENGIAMAS DIDELIS LA 
KŪNŲ SUVAŽIAVIMAS. 

Įvyksiąs ateinantį pavasarį 
Chicagoje. 

Chieagos lakūnų kliuho 100 
Barių ana dieną susirinkime 
suformulavo pienus skaitlin
gam lakūnų suvažiavimui Olii-
eagoje ateinanti pavasarį. Sa
koma, busianti tokia didele 
lakūnu paroda, kokia Chiea-
goje dar nematyta. Busią la
kūnų lenktynės, mūšiai ore 
ir tt. 

SUAREŠTUOTAS NEUŽSI 
REGISTRAVUSIS. 

Yalstijinėj mergaičių lavini-
iiimG mokykloj miest e Geneva 
atgaivinta buvusieji pasibaisė
tini darbai tos istaigo s pri
žiūrėtoju-matronų. 

Įstaiga yra bausminė. Ne-
priauglės mergaitės prasiien-
gėlės tenai užlaikomos. Išėjo 
aikštėn, kad kai-kurios pri
žiūrėtojos labai žiauriai ap
sieidavo su mergaitėmis. Ne
paklusnioj tiesiog nežmoniš
kai buvo baudžiamos ir net 
plakamos. 

Bjauriausia iš tų bausmių 
buvo vandens pumpaviraaa i 
aukos vidurius. Prasižengu
siai aukai burnos buvo įsta
toma guminė žarna ir palei
džiamas vanduo visu smarku
mu iš krano. Kuomet vanduo 
auka, išpuzdavo kaip kokį bū
gną, tuomet badavo palmo
suojama b 0 sąmonės. 

Suprantama, kuomet tas 
paaiškėjo, pakilo baisiausias 
t rukšmas prieš istaigos valdi
ninkes. Pirmiausia pultasi 
prieš istaigos superintendente, 
l)r. Clara K. Ifayes. š i ta pasi-
teisinusi, jog nieko nežinojusi 
apie tuos matronų darbas. At
radusi dar karštu apginėjų. 

Pasekmėje prašalinta iŠ 
Įstaigos kelios matronos. 

Tie muotiViai įstaigoje b u v o j į r ^ 
įvykę dar praeitą žiemą. Ir 
tik dabar plačiau išvelkama 
viešumon, kuomet imta tyri-
nėti mergaiėių pabėgimo iš į-
staigos priežastys. 

Rytoj , t. y. nedėlioj, spalio 
26 d. Šv. Ju rg io Skyriaus, Šv. 
Aloizo Jaunikaičių draugija, 
rengia gražų pasilinksminimo 
vakarą, pagerbimui narių, pa-
liuosuotų iš Dėdės 8 a m 0 ka
riuomenės ir laivyno. Vakaras 
bus Šv. d u r g i 0 P^rap. svetai
nėje. Prasidės 6:30 vai. vaka
re. Pelnas skiriamas narių-ka-
reivių ir jūreivių dovanų nu
pirkimui. 

Lietuvių Jaunikaiėių drau
gija, nešiojanti skaistaus jau-
nikaiėio Šv. Aloizo vardą, vi
sados parengia gražus vaka
rus. Šis vakaras bus jei jau ne 
toks, kokie praeityj būdavo, 
tai dar gražesnis. 

Kviečiame tat Bridgeporto 
ir apielinkių jaunimą atsilan
kyti i r sykiu pasilinksminti. 

Jaunikai t is . 

Blaivininkų 21 kp. extra su
sirinkimas įvyks rytoj , spalio 
26 d., 2 vai. po pietų, Šv. Kry
žiaus parap . svetainėje. Visi 
nariai teiksitės susirinkti. 

Valdyba. 

Didelis Balius s Parengtas 
> 

Liet Teatr. J^raugystes^Švento Martyno 
Subatoj, Spalio-October 25 d. 1919 m. 

ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJE 
32ras Place ir Auburn Avenue 

Pradžia 7 valandą vakare. Įžanga 25 Centai 
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaitės senus i r jaunus atsilankyti ant šio baliaus 

kur galėsite gerai pasišokti prie geros muzvkos ir gražiai vakarą praleisti. 
Kviečia visus KOMITETAS. 

ffi 3E m 

IŠ VVEST SIDE. 

Lietuvos Ūkininko draugijos 
susirinkimas Ims p. M. Melda-
žio mažojoj svetainėj, 2242 W. 
28*tl pi., spalio 26 d., t.y. nedė
lioj, 1:!)() vai. po pietų. 

J . Raugevičia, rast. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Tautos Fondo 39 skyrius lai
kė papras ta susirinkimą spalio 
12 d. Šv. Kryžiaus parapijinėje 
svetainėj. Labai gaila, kad su
sirinkimas buvo neskaitlingas, 
o žinia, kad Tautos Fondas vi
suomet turi ką naujo tar t i -
svarstyti . 

Šiame susirinkime iš Katali
ku Vienybei) vietinio skyrio 
raporto paaiškėjo gana džiugi
nantis dalykėlis, tai Kataliku 
Vienybės seimas. Norint seimu 
esti daug, bet Kataliku Vieny-
bės seimas bene bus tiktai vie
nas iš naudingiausia, ypatingai 
del nuvargusios tėvynės, Lietu
vos. 

Tad-gi tokios žinios mus ir 
džiugina, nes po seimui daug 
tvirtesni busime, daug daugiau 
j ' egos turėsime ir arčiau su jos 
tikslais susipažjsim. 

Seiman delegatai išrinkta tie 
patys, kurie atstovauja vietinį 
Kataliku Vienybės skyrių, t. v. 
pp. J . Brazauskis, J . Nausėda 

Butkeviėia. Tyla. 

A. f A. 
ELENA DZIZULSKAITE 

9 metų amžiaus mirė 
spalio 23, 1919. Gimus 
Chicagoj. Paliko didelia
me nuliūdime Tėvus, 2 
brolius ir seserį. 

Laidotuvės atsibus pa-
nedeli 27 spalio 9 vai. ry
te iš Šv. Kryžiaus bažny
čios į šv . Kazimiero ka
pines. 

Velionės kūnas randasi 
po num. 
4504 South Paulina Str. 

Giminės i r pažįstami 
y ra nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse. 

Nuliūdę Tėvai. 

Antanas ir Antanina 
Dzizulskai. 

Iškilmingas apvaikščiojimas ir 

BALIUS!! 
Simono Daukanto Draugijos 

NEDĖLIOJĘ, SPALIO (OCTOBER) 26 D., 1919 M. 
Mildos Svetainėje 

T a r p e 31 -mos ir 32-ros ir Halsted gatvių ant trečiu luby. 

Pradžia 6:00 vai. vakare. :-: Įžanga 25 centai 
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus, atsilankyti i šj vakarėli , 

kur galėsite linksmai ir naudingai laiką praleisti . 
Komite tas 

• . • 

'iimiimmmiimiiiiiimmm: 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

Suareštuotas ir kalėjimai! 
uŽdaryta s kažkoks Aaroo Du-
beretem, kur a visiems viešai 
gyrėsi, jog karės metu jis šau
kiamas neužsiregistravęs ir iš 
to nieko nedarąs. 

Bus peržiūrėti buvusiu re-
* * 

giatrantu rekordai i r bus pa
tirte., ar teisybę .jis kalbąs. 

UŽMUŠTA MERGAITĖ. 

Ivhvard l/mquist, 3700 Xo. 

L a k Sąj. 1-mos kp. mėnesi
nis susirinkimą^ įvyks rytoj , 
t. y. spalio 2(5, 7 vai. vakare, 

MOTERIS MOTERĮ P E I L I U !*v- Kryžiau* parapijinėje sve-
SURAIŽĖ. t a i n ° J e - . . . . 

Šitan susir inkimas esate 
Širdingai meldžiami visi na
riai būtinai susir inkt i ; nes tu
rime daug svarbių dalykų ap
tar t i , a r ant toliau jokiu bū
du atidėti negalime. Prašome 
laiku susirinkti . Valdyba. 

Mrs. 
Federal 

4900 

Mr? s. ftfaggie 
Federal gat. Susivaidf 

Kate Carmeron, 
.<«at., susivaldė su 

Gimimo, 4848 
už sa

vo vaikus. 
Pirmoji antrąją užpuolė su 

revolveriu. Paleido kelis šū
vius. Bet nepataikė. 

Tuomet antroji pasiėmė di
delį peili ir suraižė pirmąją. 

Kate Camerson paimta ligo
ninėn. Sakoma, nepavysianti . 

PAIEŠKOJIMAI. 
Paieškau savo draugro Kazimiero 

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

Rafolas Pirojęis. 
.104 22IU1 Str.. Detroit, Mieli. 

Paieška\i moteries ar merginos 
prie dabojimo mano vienų metų vaiko 
ir apvalimo kambarių. Oera mokes
tis, meldžiu atsišaukti tuojaus 

Marijona (Jintnrone 
4038 Coroelia A ve. 

Kam p. Karlov A ve. Cliicngo. III. 
Telefonas K i įdare. 7312 

Jeigu Turi 
Tėvą, Motiną, Brolį ar Seserį 
Lietuvoj, Neužmiršk 
kad žiema artinasi. 

Pasiųsk jiems keletą dolierių, taip kad 
jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia
me varge. 

Mes siunčiame pinigus į Kauną, S u 
valkus, Vilnių ir Grodną už žemiausias 
kainas. 

Mųs perviršius yra 12 mil.dol. 
A t d a r a vakara is Ketvergo nuo 7 iki 9 Subatomis nuo 9 išryto iki 

9 v a k a r e . 

REIKAL^A 
REIKALINGI. 

* 
10 jaunų vyrų del pardavinėjimo, 

gera proga prasilavinti, didelę ateitis 
atsišaukite 

Bank Floor 
110—114 N. Dearborn Str. 

REIKALINGAS. 
Tuojaus geras kriaučius prie siu

vimo nauju drabužių ir senu taisy
mo. Mokestis gera, darbas pastovus. 
1702 W. 47 St., Chiea^o, 111. 

Clark uat., automobiliu va- Nes s u .peiliu paliesta plau-
žiuodamas suvažin<\j() () motų 
mergele Dorothy Anderson, 
3514 No. Racin e a ve. 

Mergelė miiv vežant ją į 
ligonine. 

erai. 
(1 iminio uždaryta kalėjimam 

L E N K A I ŽIAURIAI APSI 
EINA SU ŽYDAIS. 

APSISAUGOKITE SACHA
RINO i 

Iš Žemdirbystės departa
mento ehemikalio biuro pas-

jkelbta, kad žmonės apsisau-
Sol Bueholz, 2205 Cle-jgota vartoti sachariną viefo-

veland ave., gavo nuo savo je cukraus, kurio šiandie 
tėvo iš Tarnovo, Galicijoj, t rūksta. Pranešama, jog sa-
laišką. Rašoma, jog lenkai su >har inas labai kenkia žmo-
žydais kuožiauriausiai aps ie i - 'gaus sveikatai, nes jame yra 
na. Bueholzo tėvas Tarno ve aštriu nuodų. 

IŠ W E S T SIDE. 

16 

Kun. Laukaičio prakalbose, 
kurios įvyko 14 d., spalio, 
Aušros Vartų parapijinėje 
svetainėje, surinkta $383.33. 
Korespondencija, kur i patal
pinta " D r a u g e " apie to va
karo aukotojus, neturėjo pil
nai visų davėjų aukos. Tai-gi 
žemiau yra surašąs visų, ku
rie praeitą kartą nebuvo pa
talpinti . $21.00 aukojo J . Šau-
noris, 20.00 Kaišai tė ; Po 
$10.00 O. Gamišiutė, A. Po
cius, M. Jiedvičius, M. Mašio-
kas ; 

Po $5.00 J . Feravičius, A. 
Vildžiūnas, V. Baraubas. 

Kai-kurie iš tų vardų buvo 
jau patalpinti , t ik ju auk. buvo 
nepilnai pažymėtos? J . R. M. 3106 So. Halsted St., Chicago. 

AGENTAI REIKALINGE. 
Rinkimui apgarsinimu ir antrašų. 

Atsišaukite tik tokie kurie galite 
duoti paliudijimą kur dirbo te už a-
genta, nes kitokiems nebus atsaki-
mas duotas. 

Stropas & Co. 
92 Warwlek St. Newark, N. J . 

MERGAITES SUVIRS 
METŲ. 

Dirbt ant mažu "punch" presų 
ir "swedging" mašinų, taippat siuo-
lų darba?s Atsišaukite 

Boye Needle Works. 
4343 P.avenswoo<l Ave. 

AMERIKOS L I E T U V I Ų 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

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

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

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS į 

DIDŽIAUSIAS, SĖMUSIAS IR TVIRČIAUSIAS VALSTI-§ 
JINIS BANKAS VAKARUOS KUO GYVULIŲ SKERDYKLŲ. 3 

g * DIDŽIAUSIA | IETUYISKA KRAUTUVE ĮHI0A60JE 

• * • 

KftARI. OIIBBN KONCBRTINA 

NhMOKESl PINIGUS BEREIKALO 
, Musų krautuvė—viena iš didžiausiu Chicagoje 

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

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

Telefonas: DROVER 7309 
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