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Anglekasių Viršaičiai 
Sušaukiami Suva

žiavimai! 

S T R E I K I N I N K A M S BUS 
P A R Ū P I N T A MAISTO. 

šeštoji streiko savaitė šoka. 

Ieškoma priemonių sulaikyti 
streiką anglekasyklose 

S U Š A U K I A M I 25 VIRŠAI- , VYRIAUSYBĖ RENGIASI 
ČIAI I š ANGLEKASYK-

LŲ A P S K R I Č I Ų . 

Sako. niekas negali sustabdyti 
darbininku streiko. 

KOVON P R I E Š STREIKĄ. 

Tam tikslui gaminamom 
, priemonės. 

Washington, spal, 2&—Nie-

Pi t tsburgh, Pa., spal. 28.— 
Seka šeštoji bedarbės savaitė 
plieno industrijoje. Streikinin
ku vadai yra pilni pasitikėji-
mo laimėti streiką, nežiūrint 

|to, kaip ilgai turėtų prasitęsti 
tas streikas. 

Vadai tvirt ina, kad visi or
ganizuoti streikininkai stip
riai laikosi vienybės, nežiūrint 
kompanijų skelbimo, buk dau
gelis streikininku sugrvžia 
darban. 

Daugelis streikininkų šoi-
nrvnn jau ima atjausti strei-
ko sunkenybes. Vadai apgal
voja priemones, kokiuo būdu 
butų t inkamiausia paliestas 
streiko šeimynas aprnpint i 
maistu. 

Sulig pagamintų plonų, 

KONGRESO BUTAS SU
LAUŽĖ PREZIDEN

TO "VETO." 
Wasbington, spal. 28.—Kon 

gresas pravedė pataisymą prie 

BOLŠEVIKAI P A L I E K A 
GRIUVĖSIUS. 

Gatčinos žmonės badauja. 

Gatčina, spal. 28. (Rašo ka
rės Imresp . ) - Gatčina, Kras-
noje Sielo, Carskoje Sielo ir 

probibieijos biliaus. Sulig to k i 1 i "Mostai, kokius man teko 
pataisymo karės melo prohibi-
eija būtinai turi but Įvesta, ir 
kad pardavinėjamuose gėri
muose nebūtų daugiau kaip pu
sė nuošimčio alkoholio. 

aplankyti išmušu s iš ten bol 
ševikus, baisiai apgriauti ir 
sunaikinti, (latvės tuščios, vi
sur tyla. . 

tirtai kur sutinkama bure-

Talkininkai ir Pabaltija 
TALKININKAI NEŽINO 
KAS D A R Y T I P A B A L 

T U O S KLAUSIME. 

VOKIEČIAI SANTARVĖJE 
SU BOLŠEVIKAIS. 

Visą klausimą blokuoja Pran
cūzijos politikai. 

Springfield, 111.. spal. 28, — 
Sulig prezidento \Yilsono rei- prieš anglekasių streiką, jei pa-
kalavimo, kad paskelbtas Parasite nebūty a t šauktas i r jei 
minkštu anirliu kasvklose dar- anglių produkcija butu sulaikv-
bininkų s treikas, kur- turi t a-
prasidėt i lapkričio 1 d., bu tų ' Anglekasių. organizacijos 
a t šauk tas , ir kad anglių pro- viršaičiai šita. trečiadienį turės 
dnkcija jokiuo būdu nebūt n UuvažiaViniu. Iš suvažiavimo 
per t rauk iama , anglekasių or- laukiama gerų pasekmių. Dau-
ganizaeijos United Mine - < ! l v žmonių nuonionianja, jog 
"VYorkers of America veikiau anglekasių unijų viršaičiai pa-
tys i s prezidentas Lewis vakar klausvs prezidento VYilsono 

suvaziavi perspėjimu. Venžtrauks ji«i 

vargo ant darbininkų ir' nepa-
{ramins suiručių ša)v i. 

Bei jei jie pasielgtų priešin
gai, reikštų, kad jie vyriausybe 
ir visą šalj provokuoja. Tuo
met ir/, pasekmes turčių imties 
ir atsakomybę. 

Vyriausybė savo rankose (ti
ri labai stintų argumentą—-tai 
nepasibaigusi karė. Visoj šalvj 

,. dar veikia karės metui kongre-

kas negali pasakyti, kokias kiekvienam streiko apskri tyj 
priemone> gamina vyriausybėj bus Įsteigti komisarijatai ir 

streikininkų šeimynoms bus 
padalinta maistažonkliai. 

' y 

Prezidentas vakar nepatvir- l'ai besikalbančių apdriskusių 
tino to pataisymo. Nurodė prie-; ir didžiai nuvargusių žmonių. 
žastis. Niekur nesimato nei vienos 

I r s t a i tuojaus vakar žemes- atviros krautuvės. Nėra kas 
nysis kongreso butas 17b bal-1 parduoti ir nėra kam pirkti . 
sais prieš 55 sulaužė presiden- Pasilikusieji žmonės neturi 

pinigų. Dirbtuvės tuščios, ap
griautos. 

6ia, Gatčinoje, daugelis 
žmonių badauja. Amerikos 
pašelpinė administracija vai
kus aprūpina valgiu. Bet vie
kas nelengva aprėpti greitu 
laiku. 

to "veto. 
Pataisymas pasiustas sena-

tau. 

Ryga. apal. 29. — Kiek yra 
žinoma, kaip Amerika, taip 
talkininkai n iek 0 galutino ne
nusprendė Pabalįijos viešpati
jų klausime. 

Kad taip yra, tad vokie-
ėiams-rusams šiandie daroma 
daug parankamo kūnyti savo 

Ineikunijamus tikslus Pabalti 

Latvijai (?) grūmoja naujas 
pavojus. 

PRANCŪZAMS ĮSAKYTA 
V E I K T I P R I E Š VO

KIEČIUS. 

Copenhagen, spal. 20. — 
Latvi pasiuntinystė ga
vo žinių iš Kauno jog gen. von 
der Goltz, gen. Eberbardt i r 
pulkininkas Avalov padarę su 
tarti su rusu bolševikais. Su-
lig tos sutarties visi paminė
ti vadai su savo kariuomenė
mis turi užatakuoti latvius iš 
užpakalio, kuomet latviai pa-

joj. Del talkininku svvravi- sirodo pergalėtojais bolševikų 
įi'o šiandie turi vargti ir su fronte. 

Toliaus depešoje pažymima, 

telegrafu sušaukė 
man 2.~> viršaičius iš kasyklų 
apskričių. Suvažiavimas Įvyk* 
rytoj mieste Indianapolis, Ind. 
Suvažiavime bus a p t a r t a s pre
zidento Wilsono atsiliepimas 
ir tolimesni anglekasių žygiai. 
Lewis irgi tuojaus iškeliavo j 
Indianapol is . 

Kas bus, Lewis nežino. 

"Apskr i č ių prezidentai 

D I D E L Ė S SKOLOS SMAU
GIA VOKIETIJĄ. 

Nežinia kuomet išbry* iš 
skolų. 

Ryga. spal. 29. Prancūzų ka
rės la ivams, ' stovintiems Ry
gos užlajoje, iš Paryžiaus isa-
kvta bendrai su anglu karės 
laivais veikti prieš vokiečius-
rusus, norinčius paimti Rygą 
ir pamušti Latviją. 

Berlynas, spal. 28.— Vokie
tijos finansinis stovis tic<iog 
apverkt inas. Tas paaiškėjo pa-
ėiam vokiečių naeijonaliam su-
.-irinkime. 

Sakoma, jog šiandie naeijo-
nalės sko l 0 s siekiančios 174 
milijardus markių. Bet su 
ateinančiu pavasariu gal busią 
204 milijardai markių skolų. 

Pirm katės Vokietija tarėjo 
tik 5 milijardus markių sko
los. 

skalės komiteto nariai pakvie
sti suvaž iav imam" pasakė 
prezidentas Learis, "bendra i 
su pildančiuoju komitetu ap
tar t i prezidento AYilsono rei
kalavimus. Negaliu iš kalno 
pasakyt i , kas bus nutar ta su
važiavime. 

Le\vis pasakė, jog streikuo
ti įsakymas stovi visoj savo 
st iprybėj ir j is bu< pildomas 
nnktj prieš ateinanti šeštadie
nį, jei ligi to laiko nebus at
likta kas nors nauja. 

Sako, jog pildantysis komi
te tas galėtų a tšaukt i arba su
spenduoti streikų, jei t 0 norė
tu pa tys organizacijos nariai . 

Niekas negali sustabdyt i 
streiko. 

Ta ip tv i r t ina veikiantysis 
prezidentas Le\vis. J i s pažy
mi, jog nei grūmojimai, nei 
areštavimai , nei patraukianti 
a tsakomybėn negali sustabdy
ti paskelbto streiko. Vyriau
sybės skelbiamos priemonės 
jei butų pildytinos, visą stovį 
da r labjaus paaršintų. 

Nes atsakomybė a i st veiką 
nekr inta ant anglekasių vadų, 
bet ant pačių anglekasių konv 
panijų, sako bearia. 

Pagal iaus Ltnrifl pranešė, 

negav 
todėl tuojaus iškeliaująs į In
dianapolis. 

Nieko nauja, sako Lewis. 

Pr ieš išvažiuosiant Lewis 

so pravesti Įstatymai. Tuo reni PASIBAIGĖ F E D E R A C I J O S 
danties vyriausybė imta viršų. SUVAŽIAVIMAS. 

.Jei streikas nebus atšauktas, 
pirmutinis vyriausybės žvgis 
bus uždrausti sustabdvti anglių 
produkciją. l'ž u/.<lraudimo 
per/"ii::inią kaltininkai t'edera-
lit!<-o ic iaauose bus aštriai 
baudžiami. Taip tvirt ina gene-
ralis prokuroras. 

GUBERNATORIUS SU-
SPENDAVO MAJORĄ. 

Columbus. O., spal. 28.—Mie-
i 

ste Canton aną dieną išlikoj 
plieno dirbtuvių streikininku 
riaušės. Pasiųsta kariuomenė. 

Už riaušes Obio gubernato
rius Cox suspendavo Canlono 
majorą Pooriman, 

Peoria. 111., spal. 26.—Vakar 
čia pasibaigė valstijos Darbo 
Federacijos suvažiavimas. Su
važiavimas gavo nuo karės 
sekretoriaus pranešimai ku-
riuoju pažadama ištirti milita-
rinis veikimas mieste Cary, 
ku r suareštuota daug ištaria-
niu radikaliu žmonių. 

SOCIJALISTŲ "VYSKU
PAS" MOCKUS NU

BAUSTAS KA
LĖJIMU. 

SUSIDAUŽĖ IR NUSKEN
DO LAIVAS. 

Su laivu žuvo 10 žmonių. 

Muskegon, Mich., s {tai. 29.— 
Vietos uoste laivas City of 
Muskegon su keliaunininkais 
plaukiant pagautas smarkios 
vėtros ir t renktas viena galu 

[į prieplauka. 
Laivas suskilo į dal i s ir už | pasph 

kelių minutų tiu^kauulo. Žuvo 
10 žmonių. 

baime laukti rytojaus Pabal
ti jos šalys. 

Niekas negali užginčyti, 
kad ta klausima daugiausia 
blokuoja prancūzai politikai, 
kuriems rapi atgaivinti dide
lę Kusi ją su tikslu atgauti ten 
milžiniškas skolas. 

Misijo s stovi už latvius. 

Nors talkininkų politika 
galutinai nenustatyta, tečians 
čia anglų ir prancūzų milita-
rinės misijos, lygiai ir Ameri
kos R. Kryžiaus skyrius, vi
somis išgalėmis paremia lat
vius. Duoda iiems morale ir 

jog vokiečių lakstytuvas nu
sileidęs Šiauliuose. Bet tuo
jaus ir vėl pakilęs ir nuskri
dęs Maskvon. 

Matvt, vokiečiai su bolševi-
kais aptars smulkmenas rei
kale užpuolimo Latvijos. 

Latvijos vyriausybė nus
prendė konfiskuoti visas nuo-
savvbes tu žmonių, katr ie pri-
sideda prie suokalbiavimų ^u 
von der Goltz, Eberbardt ir 
Avalov. 

(Šita žinia indomi. Daug 
žinių paduodama tokių, ku
riose nedaroma jokio skirtu
mo tarp lietuvių ir latvių. At-

BELGŲ KARALIUS VVASH-
INGTONE. 

Pasit iko jį vyriausybės atsto
vai. 

South Paris , Me., spal. 28.— 
M. X. Mockus iš Detroit, 
Mieli., augštesniojo teismo nu
baustas kalėjimu nuo viene-
rių metų ligi dviejų metų už j Washington, spal. 28. — 
piktžodžiavimus jnieš kr iks - lVakar vakare ėia atkeliavo bei 
ėionių religija savo kalboje, oą karalius Albertas sa ka-
nesenai sakytoje mieste Rum- raliene ir sosto įpėdiniu. 
forde. Karalių su jo palydovais 

Mockus, tuo nepasitenkinęs, i iškilmingai stotyje sutiko vi-
apeliuoja. Leista jam padėti ee-prezidentas Marsliall ir kiti 
$1,500 paranką. augštieji šalies valdininkai. 

Mockus sakosi esąs socija-j Karalius ėia ofieijaliai vie-
listas. Keliose vietose jis jau šės tris dienas, 
buvo areštuotas už piktžodžia-
vimus prieš Dievą ir Jo an P I R K I T E K A R Ė S TAUPY-

A^ner. Rttud. Kryžiaus sky- rodo, ka<l, turbūt, <MH Latv i . . 
tus daug darbuojasi sužeistų ' ja yra minima vietoje Lietu-

latvių reikale, gi Amerikos vos. Juk abejojama, kad iš 
pašelpinė administracija vai- Kauno but paduodamos 
srvdina latviu vaikus ir pabe-
gelius iš mušiu lauku. 

SENATAS ATMETĖ SENA 
TORIAUS JOHNSONO 

PATAISYMĄ. 

nios ne apie Lietuvos, bet a-
pie Latvijos reikalus, (kali
mas daiktas, kad vokiečiai" 
rusai su bolševikais suokai-
biauja prieš Lietuvą. Lietu
vos armija išgujo iš savo ša
lies bolševikus. Andai paga-; 

Washington, spal. 28.—Se- liaus net dvejose vietose nu-
natorius Johnson prie taikos,galėjo vokieėius-rusus). 
sutarties sumanė pataisymą, i • — — 
sulig kurio buvo reikalauja- į ISPANIJOS K A R A L I E N Ė 

ima, kad steigiamoje tautų są- LONDONE. 
jungoje Sitv. Valstijos turėtų 

reiškimus. MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) 

RUSU GYVENTOJA! BĖGA 
NUO BOLŠEVIKU. 

IEŠKO PRIEGLAUDOS 
YUDENIČO ŠONE. 

Neišpasakytas gyventojų 

A T K E L I A V O N A U J A S JA- vargas . 
P O N I J O S AMBASADORIUS. Su Yudeničo Armija sale 

: Petrogrado, spal. 27.—"Rolše-
San Franeisco, spal. 28. —Ivikai užeina!" Tas šauksmas, 

Čia atkeliavo naujas japonų 
ambasadorius S. Valstijose, 
K i juro Sludebara. 

kietas kaip akmuo. Vyrai , mo-j nežino nei kur. Tik žino. jog 
terys, vaikai, arkliai, karvės iri bėga m i o nepakenčiami) bolše-
šunes, visi kar tu maršuoja i vikų, p 0 kurių valdžia prisi-
vieškeliu, ignoruodami šąli- 'ėjo daug nukentėti ir pavarg

ti. Apleido jie savo namus ir 
keliauja plaėion Rusijon, bi 
tik nebūti bolševikų valdžioje. 

lygų balsų skaitlių su Anglija. | Londonas, spal. 20. — C" i a 
Nes sulig taikos sutarties An-i atkeliavo Ispanijos karalienė, 
glijai yra skirta 6 balsai prieš Ją stotyje pasitiko Anglijos-
Suv. Valstijų viena balsą. karal iu s ra karaliene ir Is-

Senata s tą pataisymą atme- J panijos karalius, kurs pirm 
tė. TTž pataisymą balsav 0 BR • kelių dienų buvo ėia atkelia-
senatoriai, gi prieš 40. j ves. 

n mis anuotų baubimą. 

Daugelis seunvnu v ra va 
žinotų vežimėliais ant dviejų 
ratų ( tekinių). Tuose vežimė
liuose inkinkyta po vieną bai
siai suliesėjusią kumelpalai-

Naktys tamsios ir šaltos. 
Žmonės pabėgėliai neturi kur 
prisiglausti. Jų didžiuma ne-

Niekais Eina Yudeničo 
Žygiai 

panašus šauksmui "Vokiet ini 
užeina!," kituomet skambėju-
siam Belgijoje, Šiandie girdi
mas čia ta rp rusu gyventoju. 
Kur tik nepasisuksi, žmonės 
šaukia prieš bolševikus ir gal
vatrūkčiais bėga tolyn nuo 
Petrogrado. 

ke. Vargša s gyvulys vos tem- ' tur i su savimi jokio maisto. 
pia visą savo šeimininko man-;Šąla ir badauja. I r nors jie pri 
tą, kas tik gali pasilaikyti to- j pratę prie šalčio ir bado, vis-gi 
kiam vežimėlyj. Sukrauta vi-1 daugelį iš jų nuo to užpuola ir 

BAIGIASI YUDENIČO 
OFENSYVA. 

vadais. Šitiems pasakė jis, jog 
nieko nauja nežinąs. 

Paskui pažymėjo, jog angle-
kasiai streiko nenorėjo, bet jie 
su prievarta pastumti strei- Aną dieną teko mat>ti rusų 
kam Sakė, jog prezidentas i pabėgėlių eilių-eiles, minių-

g j i s jokių oficijalių* žinių \ YVilsonas prastai painformuo- minias išilgai vieno vieškelio 
gavęs iš AVashingtono. Iv tas. Nes anglekasių sutar t is su per kokius 25 verstus (10 an-

vyriausybe pasibaigia lapkri 
čio 11 d., bet ne su padarymu 
pilnos taikos. 

Pagaliaus j is pažymėjo, jog 
streikas paskelbtas su organi-

susiėjo iU TUinois anglekasių Įzacijos narių sankcija. 

šokiu našuliu, skarmalu ir dar 
priede pluoštai šieno. Be kitko 
prie tų vežimėlių prir iš ta dar 
karvių ir teliukų.. Galvijai 
baubia sparčiai žingsniuodami. 

Bet daugelis šeimynų netu 
ri vežimėlių ir eina tolimuoju 
kietu keliu, vilkdami ant sa
vo pečių didelius ir sunkius 
našulius. Matėsi gana senyvų 

gliškų mylių). Nelaimingieji moterų, vos suspėjančių eiti sn 
žmonės t raukia ant Gatčinos, kitais. 
vis toliau nuo mušiu liniiu. 

Nepaiso anuotų baubimo. 

yra sutraukę parinkt i niausią 
kariuomenę BU geriausiais ar-

I r tiems vargams nesimato jo-linijos vadais, š i t ie veikiai ir 
Oras vidutinis, bet vieškelis Visi eina pirmyn ir patys | kio galo. | užblokavo visus kelius, einan-

Nenori but bolševikų 
valdžioje. 

pasmaugia ligos. 

Kit i eina priešingan šonan. 

Tečiaus indomus apsireiški
mas ( u l r n' tas> kad vėl kitais 
keliais daugelis gyventojų ne
tik nebėga nuo bolševikų, bet 
traukia tiesiog bolševikiškon 
Rusijon. 

Šitose apylinkėse šiandie gy
ventojai mėtosi ir blaškosi į 
visus šonus, kaip didžiausios 
jūrių vilnys, pakilus baisiai 
audrai . Tai taip-gi gyvenimas. 

Bolševikai tur i parinktinus 
vadus. 

Londonas, spal. 2 8 . — Sulig 
apturimų žinių, gen. Yudeničo 
ofensyva prieš Petrogradą ir 
vėl susmuko. Sakoma, jog pirm 
einančios žiemos nebusią gali
ma paimti Petrogrado. Šiaur
vakarinė gen. Yudeničo armija 
pasirodė persilpna prieš bolše
vikus. 

Petrogradą ginti bolševikai 

čius i Petrogradą, f r šiandie 
bolševikai jau ne tik lengvai 
apsigina, bet daugel vietose pa
kelia kontrofensyvą ir varosi 
pirmyn. 

Sulig apturėtų žinių, gen. 
Yudeničo kariuomenė laikosi 
Gatčinoj. Bet išmušta iš Kras-
noje Sielo ir iš kitur. 

Čia nuomoniaujama, jog YTu-
deničo armija turės atsimesti 
atgal. Xes negalimas daiktas 
jai bus dabartinėse pozicijose 
išbūti per žiemą ir atsilaikyti 
prieš bolševikų atakas. 

Anglijos parlamente vyriau
sybės atstovai pranešė, jog An
glijos vyriausybė daugiaus 
neremia Kolčako nei finansais, 
nei karės medžiaga ir nemano 
ilgai remti generolo Denikino. 
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iimmiiiiMiiMiimiiimiiHuiiiiiHHimii! 

jie tartųsi su anglekasių atsto
vais, kad duotų darbininkams 
pritinkantį uždarbį ir geras 
darbo valandas. Bet negalima 
kelti naminės karės tarp Su
vienytų Valstijų vyriausybės ir 
tarp anglekasių sąjungos. 

Fitzpatricko pasakymas, buk 
Prezidentas neišmanąs angle
kasių reikalų, rodo, kad Fitz-
patrikas kai-kurių dalykų neiš
mano. 

Prieš išvesiant darbininkus 
į streiką reikia žiūrėti, kad jis 
pasisektų. Nepasisekęs strei
kas vra nuostolis darbiniu 

Pranešimai iš Washingtono. 
(Pabaiga). 

Pasirodžius Amerikos spau
doje gandui, buk lenkai Kau
ną užėmę, lietuviai pradėjo 
nerimauti ir užpilė mūsų ofi
są laiškais ir^lelegramomis, 
reikalaudami patikrinančio at
sakymo. Todėl šiuomi pažy
mime, kad nors tame reika
le nei iš Paryžiaus, nei iš Lie 
tuvos aiškaus pranešimo dar 
negavom, vienok turime gerą 

gų kalbų dar gali šiaip taip ap
siginti, bet mirusieji to galėji
mo nebeturi. 

Žinoma, kiekviena tiesa turi 
išimtis. I r p. Gineitis tą su
pranta. Kada yra reikalas, va 

ferencijai, butų maž-daug 
vienodumas ir kaikuriuose 
atsitikimuose bendrumas, del 
įsileidimo į konferenciją. Šių į a kritiškai į mirusiųjų gyveni-
valstybių atstovai, visoms de- m a > j ų darbus pažvelgti, jeigu 
legacijoms pasirašius, įteikė I įg to gali būti nauda gyvenan-
Taikos Konferencijai bendrą' tiems. Pastebėjimas apie Asto-
notą del nepriklausomybės pri j r o silpnybes, apie jo tuščią 
pažinimo. -Ypatingos organi- troškimą titulų gal yra teisin-
zacijos nebuvo. Pirmininkau- gas, nors p. Gineitis, tikiuos, 
davo tos valstybės atstovas, jo nematė, jo nepažino, tik gir-
pas kurį nariai susirinkdavo, dėjo nuo ko nors kito, ar iš ko-

Lietuvių Krikščionių Demokratų 
Partijos Konferencijos, 

įvykusios Kaune 29—30—31— I darni šiais dėsniais ikišiol par 
VIII—1919 M. 

Protokolas. 

_ ,mm -j*-™*--- — — - t, tvirti- » k-ul y r i V ė l i a i l s P r i e *o D l o k o prisi- kio rašto išskaitė. Tai mažmo-
kams taip didelis, kaip didelis J ^ K I T & . , ^ J ^ L - U u i L d ė J ° baltgudžiai ir Azybei- žis. Ne apie tai man eina. 

Anglekasiy Streikas 
Kiekvienas turi savo išinin-

uždarbis prastotas streikuo
jant. Prie to dar prisideda sun
kesnis nuostolis po streikui, nes 
darbininko būvis aršėja. 

Jeigu anglekasių vadai da
bar išves žmones į streiką, tai 
turės įveikti tris priešus: a) 
kompanijas, b) kariuomenę ir 
e) Suvienyta Valstijų vyriau-
svhe. Kitu rusiu darbininkai 
mažai prijatis anglekasianis, 
nenorėdami, kad anglys pa
brangtu. Visa laikraštija stos 
uŽ: prezidentą. Kas neklausys 
sąjungos viršaičio, o klausys 
augštesnio už juos Prezidento, |bulų 
tas nesiduos vadinti streiklau-1 pagandos. 
žiu. Tokių atsiras labai daug. 

Tas visas priežastis ap
svarsčius išeina, kad angleka
sių sąjunga, turėtų paklausyti 
Prezidento, o tik jo paprašyti, 

'kad jis karės teisėmis pasi-
I naudotų prieš kasyklų savinin-

netiesa. Šiuo tarpu lenkai i r , •.••.v. • . . ,. dziano respublikos atstovai rusai su didžiausiu įnirtimu , „ . * 
varo savo propagandą Ameri
kos spaudoje, norėdami kaip 
Lietuvos, taip ir kitų Pabaltiko 
tautų klausimą užslopinti. 
Pamenam gerai, dar pradžio

je siu metų Amerikos spaudo-L ' -v , • • ' , , , ,, nv . d. , * . . , i T • . buvo išstojusi, kol baltgudziai 
ie praskambėjo buk Lietuvos! ,.,,•, •, , • 

n iv. v. T i-- • inemoditikuos savo reikalavi-
valdzia prasiusi Lenkijos pn- n u +- i • • + 

r , ; T . , iinu. Dabar santikiai su tomis 
siųsti savo kariuomenę Lietu-' , . r . • ., - .t 

1 ,. • - , . , - , . | valstybėmis vel vra palaikomi von, vėliaus pasirodė, kad tai . r> %AU { • •• • i 9 . . . . . . geri. Baltiko komisijai bes-

(Kaukazo musulmonai). 
Buvo momentas, kad del 

baltgudžių respublikos atsto
vų taktikos, neprielankiai nu
sistačiusios del Lietuvos, Lie
tuvių Delegacija iš to Moko į BITĖS IR • 'RAUDONASAI 

P-as G. neturėtų iškraipyti 
senos, nusistovėjusios, sveikos 
minties ir skaityti ją padaru 
' 'prietaringųjų žmonių.'' 

Vaidevutis. 

buvo lenku tiksliai sudaryta 
melas. Gandas apie Kauno už
ėmimą irgi yra vienas iš bur-

neš varios lenkų pro-

1 kus ir privt rstu juos duoti 
! darbininkams uždari?', išten-
i kauti brartgiems "dabarties 
laikams ir palengvinti darbo 
salvgas. 

ties. Vienam gali rodytis, kad ; 
AVilsono politika yra gera, ki
tam gal rodytis, kad ji klaidin
ga, bet visi turi pripažinti, kad 
jis šiandien vra Suvienytu Vai-
stijų prezidentu. Tą augštą 
vietą jis pasiekė ne gimimu, 
kaip karaliai, nei prievarta. 
kaip uzurpatoriai, bet žmonių Nesenai mes rašėme, kad 
išrinkimu. Kas gerbia laisvos tarp pasidavimo liberalams 
Amerikos piliečių balsavimą, I fabrikantams i r tarp šokimo 
tas šiuomi laiku turi pagerbti į bolševizmą, kuris žudo kul-

Reikia Evangelisto. 

Nepriklausomų Valstybių Blo 
kas Prie Taikos Konferenci

jos; 

Tautos, Buvusios Po Rusijos 

varstant išimtinai tik trijų 
valstybių reikalus, (estų, lat
vių, lietuvių), Lietuvos Dele
gacijos iniciatyva, tapo suda-

KRYŽIUS." 

.Šįmet iš priežasties tankaus 
lietaus, tūlose vietose bitės ne-
pasigamino užtektinai medu
čio. Užeina ruduo. Vargšėms 
butų buvę striukai, jei žmogaus 
sumanumas neišgelbėtų jas. 
Bitelėms bado'pavojui begre-

rytas ankstesnis blokas šiujsiant, Massachusettso valdžia, 
trijų valstybių. Panašiu būdu, tarsi bičių raudonasai kryžius, 
kaip ir visų viršminėtų vaU- skubinasi joms pageltom." Trys 
tybių, daromi susirinkimai, tūkstančiai svaru, cukraus už-
koordinuojamas veikimas ir sakyta bitėms maitinti. Spėja-
svarstomi bendri reikalai. Pa-

Jungu, Sutarė Veikti Išvien. • * • * • * laiku sudarytas net 
'projektas artymesnių sąryšių, 

Dar didžiajam Europos ka-»q l l a s į konfedeVacijosJuirs Visų 'ka i p h i l 

ma, kad reikės apie keturiasde-
šinitvs tūkstančiu svaru euk-
raus jas išmaitinti. Akyva 

(Pabaiga)-. 
Finansų klausimas. 9-10 vi

sų skyrių neįnešė priderančio 
mokesčio C. K. kason. Dides
nės sumos buvo aukojamos. Kr. 
demokratai šelpė prof. sąjun
gas. Jaučiama stoka lėšų. Rei
kia tvarkyti skyrių kasas. Turi 
būti užrašomos įplaukos ir iš
laidos. Svarbu yra rapintis 
laikraščio platininiu. Turi būti 
Įtemptos visos pajėgos, kad be
siartinant rinkimams į Kuriam. 
Seimą partija turėtų pakanka
mai lėšų. 

Toliau tuo pat reikalu kalba 
Spetyla, Raulinaitis, Bičiūnas. 

tija nesuklydo. 
Kuii. Krupavičius. Papildo 

pranešimą praktikinėmis pas
tabomis. 

Apie valdžios darbus. 

Ramiame laike šios valdžios 
nepalaikytumėm, nes ji prie
šinga mūsų pagrindiniams dės
niams, mūsų pasaulėžvalgai. 
Bet atsižvelgdami į gyvenamo
jo laiko rimtumą bei svarbu
mą, mes ją remiame. Rezoliu
cija pridėta prie šio protokolo. 

Santikiai su kitomis 
partijomis. 

Mes dedamės tiktai su krik
ščioniškomis partijomis bei 
draugijomis ir tai ne visumoje, 
bet atskiruose gyvenimo klau-

Sunku yra aptarti ir nustatyti, 
nario mokestis. Proporcijonalė j . „ s ? , ,. , v.' 

i • cn • • ™ buržuazinių ar neatatmkancių sistema neparanki. Skyriai pa-1 . . 
, ., . f , . . • , ; <rvvenama i am momentui nuo-

tve laikinai skirs nario mokės- «• . r^Ą .. . . , . - . . :. • n~r-, • - i i +rt„„ imoniu. Su socijalistmemis par-'įus ir 2o% visų jplaukų tegu .; * ;' L. 
• v , - n 4-„„; V-A tiioms dedamės tiek, kiek jos 

nuncia kas mėnuo Centrui. Ve- J „ . , . . 
nūdien remia mūsų valstybes reikalus. 

liau C. K. arba partijos taryba 
nustatys vienodą mokesčių 
tvarką. Santikiai su krikš.-demokrati 

Posėdis baigiamas, kadangi niu internacijonalu. 
manoma laike ilgesnės pertrau-1 
kos padaryti mitingą prieš len 

es 

prezidentą YVilsoną. 
i les gerbiame Goinpersą 

dėlto, kad jis yra išrinktas A-

turą bei darbininkus, dar yra 

rui besitęsiant ir bolševikams 
Rusiją galutinai suardžiu>, 
daugelis tautų, buvusių po 
Rusijos jungu, pasinaudojo 
apsisprendimo teise ir pasis
kelbė nepriklausomomis; rei-
kalavo nepriklausomybės, pa
siuntė savo Delegacijas j Lon
doną, į Paryžių, prašydami 
pripažinti jų savystovybę. Vi
si sąjungininkai išsireiškė, 
kad jie de i'acto pripažįsta su-

teisingai 
tų trijų valstybių atstovų y-
ra prielankiai svarstomas. 

Lietuvių Informacijos 
Biuras. 

AR PRIETARINGA YRA 
BLOGAI KALBĖTI PRIEŠ 

MIRUSIUOSIUS? 

trečias kelias nuodugniai i r ( s i tvėrusias tose valstybėse 
plačiai išdėtas garsioje Leono 

nierikos susiorganizavusių dar- Tryliktojo enciklikoje, 
bininkų balsais, gerbiame John Ne mus vienų mintys kryp-

valdžias ir kad Taikos Kon
ferencijai susidarius busiąs 
tas klausimas galutinai išris 

L. Lewis'ą dėlto, kad angleka-|sta į ta pusę. P. A. Brisbane h ag įr nepriklausomybė bu
sianti pripažinta. Kitos tau
tos, nors aiškių prižadų pavi
eniui negavo, bet to paties iš 
Konferencijos laukė. Konfe
rencijai prasidėjus, visų šitų 

šiai JĮ pastatė savo sąjungos ;raso: 
priešakyje. Sulaužytume savo 
pažiūras, jei nereikštame ir ne
reikalautume pagarbos Wilso-
nui, kurio rinkimai vra neblo-
gesni už Gompers'o ar Lewis'o 
rinkimu>. 

' * Draugas' nesenai perser
gėjo darbininkus, kad plieno1 

streiko iaikti neduotų kelti kri
tikos prieš plieno darbininkų 
sąjungos sekretorių Foster'į. 
Didesnė, nors nematoma, da
bar eina karė tarp Suvienytų 
Valstijų ir Amerikos priešų ne
gu ginčas tarp plieno darbi
ninkų bei darbdavių. Dėlto! 
šiuo laiku pražūtinga yra aš
triai kritikuoti \\ įisoną. 

Tečiaus anglekasių streikas! 
gali nevieną pagundyti prk 

Vice-prezidentas Marshall 
yra gabus visuomenės daly
kų žinovas ir vedėjas, tik 
jo šalis neužtektinai su
pranta tą jo ypatybių vertę. 
J i s sako. 

naujų valstybių delegacijos 
Ekonominiam A- reikalavo, kad jos butų įsi-

merikos gyvenimui reikia l e i s t<» i Taikos Konferenciją. 
neteisdavio, o evangelisto.' Didžiosios valstybės su įsilei-

'! Nors prietaringi 
žmonės nepavelija 
blogai minėti numi
rėlius, bet aš paslve-
lysiu...'* 

A'. Gineiti*, 
"Lietuvoje. ' 

P-as K. Gineitis, rašydamas 
apie Viskontą Astorą "Lietu
voje" num. 248, gal nejučiomis, 
gal iš didelės praeities panie
kos, ištarė nekulturišką mintį. 
Bloga kalba apie mirusiuosius 
priešinasi sveikam protui, lio-
gikai. Išmintinga, sena yra tie
sa: "nekalbėk blogai apie mi-
usiuosius.' ' P-as Gineitis ta 

dalinasi 
cukrų savo tarpe. Josios pri
jaučiu viena kitai ir be jokio 
stumdymosi, be gobšumo, be 
užgrobimo lygiai dalinasi. 

Jau nuo pat vasaros pra
džios bitės prašalina tranus. 
Visos bitės, kaip viena, ištisą 
vasara triūsia. Motinėlė, žino-
nių vadinama kartdieuė, gi lie
tuvių klaidingai vadinama biti
nėliu, nesikiša prie medaus ne
šimo bei prie korių gaminimo. 
.Motinėlę kitos bitės peni ir vi
same apžiūri. Kitos bitės, apie 
ją susispietusios, jai tarnauja, 
ją sergsti, ją šildo, jai įvairiau
siai pataikauja. 

Motinėlė vienui viena tede-
da kiaušinėlius. J i kartų savo 
gyvenime suvpatinėliu susiėju
si, ištisą savo gyvenimą, vasa
ros metu, kasdien deda tūkstan
čiais kiaušinėlių. Paprastai 
motinėlė gyvena šešis ar septy
nis metus. 

t . 
Bitės gyvena labai tvarkin

gai. Pas jas savimeiliškunio nei 

Realiam gyvenime visos gi
miningos srovės dedasi bend-
ran darban, jungiasi. Taip pav. 
nmsų socijalistinės partijos 
jau susi 1)1 okavo. Yra reikalas 
ir krikščioniškoms srovėms 
jungtis. Užsieny tuo reikalu i-
sikurė jau krikš. demokratinis 

Vice-prezidentas mintija, M»iui nesiskubino. Tada imta f 
kad darbdaviai ir darbiniu-1 paryti sąjunga tų ^ l ^ M ^ L ^ ^ ^ gobšumo su neapykanta visai 

unos tvėrėsi pilnais nepri- j • * • 
Lî tî  lom îvLi mr^iv r L darąs prietaringu žmonių... 
kitus Sinin nėr-i vii- \ Klausomybes pamatais. m • -v • -v • v v. . . . 
Kitus, šiaip m i a \n - j . i ; Taip įsema iš virstu minėtos jo 

j * J * 1 1 k * * Ll'* " 1 * 1 1 1 - * v i . 

kai tur 
vieni 1 
ties pataisyti dabartinį sto- j Susidarė blokas iš estų, 
vį. Pasauliui reikėjo evan- latvių, lietuvių, ukrainų ir 
gelisto pirm 1900 metų. gruzinų. Nebuvo tai konfede-
Istorija *ako, kad evange- > racija, tik neperijodinės kon-
listo darbas toli nėra links • ferencijos viršminėtų valsty

bių atstovų bendros taktikos 
nustatymui ir kai-kurių ben
drų visoms valstybėms reika-

mas. 

Gabus laikraštininkas su 

raštelio minties. 
Sena yra mintis, senų žmo

nių kartota ir dabar vra karto-
jama: "pažink patsai save." 
Taip lygiai yra ir su kalbėjimu 
blogai apie mirusiuosius. "De 
mortuis aut bene, aut nihil"— 
apie mirusius arba gerai, arba tos kritikos P.nas .] F i i / n o maningai paminėjo devynio- . • • d i * . i f 

tos Kiiuivos. i įus j . i įizpdt- © . . / , lu svarst^uui. Bendrų zvgių u į eko. 
nck iau nasidavė namindai Jie likos šimtų metų praeiti, ku- , c *j /. ;f; TI m . 
i u jau paauau pa0unuai. JIS , t t i •» b u v o pac{aryta apsilankant Tai nuo senu senovės žino-
abeioia. ar VVilsonas žinąs a-hnoje gyveno Kristus. J i Cm-! _, }. _; „ } . . . . * J ; „ 
auejoja, ai ffusonas anas a <r* SJ Tufam Koni. pirmininkus mas sakinys. Blogai kalbėti ne-
pie jo paties apskelbtą atsi- cagos laikrabtminkas pa\adi- \ _ . x . . J ° . 

i- , i • x r,^ ^ . ^ u . t n , ,„rtC. i.fli;oinfl n* didžiųjų valst. delegaci- valia apie gyvu*, kaip tad ga-
saukimą anglekasiams. Nėra n o evangelistu; mes keliame . td_• . ° J & . \ l b. 

:. r , . . ; • " J vX. v • i u ^ jų galvas. Laikytasi tos nuomo:lėtų būti valia tai darvU apie 
nei mažiausios abejonės, kad v^rdą augseiau. Kristus buvo J *: fo . į b . - . ~. . . . * * 
„ . , . J , ' i . . *> , uos, kad idaodant notas kon- mirusiuosius? Gyvieji nuo blo-
Vvilsonas pats ima atsakomy- daugiau negu evangelistas, j l ' J 

bę už tą raštą. i Išganytojas skelbė žmonėms ' 
Prezidentas labai aiškiai už- ^ e r ^ naujieną, grekiškai ta- atsirasdavo asmenų su milži-' pelno ir ėdesio, o daugiau 

draudžia anglekasių streiką. ™ A evangeliją. Užtatai žmo- niška dvasios galybe. Ti e grą- juodu nieko nenori. Todėl juo-
T ų anglekas ių są jungos (uni - n<-^ * î suėmė, sur išo , nup la - ž indavo išk lydusį pasau l į p r i e . d u n e k l a u s y t ų evangel i jos , 
jos) valdimnkai yra "po prezi- kė, erškėčiais apvainikavo, Evangelijos. j sora visa dvylika apaštalų 
dento valdžia. Jei jie jo balso apspjaudė, * prikalė prie kry- Evangelijos skelbėjų yra j atsikeltų iš numirusių. Atsi-
neklausys, tada turės susida- žiaus ir šoną perdūrė. Ta vi- šiandien, kaip buvo vakar, j žadėję tiesos ir doros kapita-

nėra. Josios kartu dirba, kartu 
maitinasi, kartu dalinasi savo 
uždarbiu. 

Kodėl, panašiai bitėms, arti
mo užuojauta nevyksta žmonių 
gyvenime l 

Cukraus mes turime net ir 
perdaug. Tik deja, kad vieni, 
susigriobę didžiausius sande
lius, mano prisiplėšti didelį 
pelną, kuomet kiti net ir per
mokėdami nejrali užtektinai 

kus ties buv. soboru. 

Posėdis VI. 31 d. 

Komisija organizacijos pro
jektui peržiūrėti daro savo 
pranešimą. 

Kr. Demokratu partijos or-. 
ganizacijos įstatams peržiūrėti Liternacijonalas. Pasiūlyta ir 
komisija siūlo Gerb. Kont. štai l l l u m * P™ J° dvU*- (<" K o m i -
j . j tetas išrišo pasiūlymą pozity-

Principijaliai organizacijos ! v i a i - Nnsiuetas užsienin į mi-
forma vra priimtina Bičiūno ! n ė t o mternacijonalo susivažia-
patiektame projekte, būtent: jvmią ir mūsų atstovas; dėlei 

1) Organizacijos pamatau formalių aplinkybių jisai tega-
dedama skvrius, Apskričio T a - i l ė e dalyvauti J a i p o svečias, 
ryba, Srities biuras ir Centro j j " * "Vtun nuo mūsų tam tikro 
Komitetas. 

2) lĮno tarpu visa Lietuva 
yra dalinama į keturias sri t is: 

įgaliojimo. 
Šiuo klausiniu nutarta: 
Pranešt telegrafu, kad minė

tas atstovas turi pilną teise 
reprezentuot mūsų partiją. 

Partijos disciplina. 

Krikščionis Demokratas pri
valo nuodugniai pažint savo 

4) Pavedama Centro Komi-'programų, ginti ir vykinti gy-
tetui nustatyti organizacijos venimaH jos punktus, pasišvęs-
reikalingumas. |ti ir pasiaukot tam darbui. Be 

P. 8. Metų praktika parodys! tamprumo, be pasišventimo ne
kokia organizacija partijai bus,išlošim, nepravesim Steigiamą-
tinkamiausia ir kokia jos pri-; jau Seiman savo.atstovų, 
valės būti konpeteneija. Užklausimas: ar galima par-

jtijon priimti nelietuvius, ne
krikščionis. 

Marijampolės, Panevėžio, Vil
niaus, Šiaulių arba Telšių. 

3) Visos organizacijos sto
vinčios žemiaus Centro Komi
teto turi vien padedančių orga
nizacijų reikšmę. 

Partijos taktika: 

Referuoja p. Bičiūnas. 
rv. 

gauti. 

i r ry t i k a r ė t a r p p rez iden to 
tarp sąjungos vadų. 

Ta karė bus neapsakomai 
bloga, nes ji bus ne su sve
timais priešais, o naminė kare 
tarp saviškių. Amerika turi 
gerai ginkluotų priešų stovin
čių šalę jos ir laukiančių, kad 
prasidėtų naminė karė, kad ji 
susilpnintų šios šalies jiegas. 
Tada priešai užpuls ir atims 
iš mus laisvę. 

Galima ir reikia anglių ka
syklų savkui&us priveja ti,Jiad 

sa p. Brisbane primena žo- kaip buvo per visą devynio- į listai su bolševikais sutaria 
džiais: "Evangelisto darbas liką šimtų metų. Tik žmonės j griauti dabartinį pasaulio ger-
toli nėra linksmas' ' (evange- tų Evangelijos skelbėjų ne-j būvį. Kada beprotė revoliuci-
l ist ' s job is not a pleasant klauso, kol visuomenės var-j įa sudaužys ir sudegįs vįejių dentas, 41 Providence St., 
one). Gal tat ir juokingas pa-!ga s neprideda aiškum0 prie i dirbtuves bei rūmus, o kiti pa- Worcester, Mass. 

Silpna bitelė mus mokina 
sutvarkyti gyvenimą lygybe. 
Jei įkyrėjo Kristaus mokslo 
klausyti, tai nors imk pavyzdį 
iš bitelių. 

Tuomet užviešpataus mūsų 
tarpe vienybė", lygybė, ramybė. 

Tėmijantis. 

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

Kun. J. J. Jakaitis, prezi-

jų žodžių. Žmonės pirma turi j ragaus ilgo bado, tada neat-
susigriauti savo gerbūvį kilu-jsiras naujo evangelisto, tiktai 
sį iš Evangelijos, paskui jau]žmonės išgir^ jau efančio bal-
jie įgija palankumo klausyti 
evangelijos mokslo. 

Doros bei .mokslo neturin-1 turėtų išminties daugiau lie
tis bolševizmas ir doros beijgu praeityje, jei išmoktų klau-
sąiinės nežinantis kapitaliz- j syti Evangelijos, kol dar ger-

klaidų ir "didžių jpavejų .laiku' mas šiandien turi užtektinai i būvis nesugriuvę^. 

sakymas, bet šitokiame juoke 
yra daug rimtybės. 

Kristus vienąsyk buvo ant 
žemės, bet jo evangeliją žmo
nės jau ne vienąsyk užmirš
davo devyuiolikos amžių il
gumoje. Krikščionijos civili
zacija nežūdavo, nes 

są. Taip mokina istorija. 
Laimingi butų žmonės, jei 

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

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th Ct, Cicero, 111. 

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

Atsakyta: nelietuvius priim-
Taktika—partijos gyveni-1 ti į partiją negalima, nes mūsų 

mas, pats darbas. Darbe turi- partija yra lietuvių Kr. Dem., 
me vadovautis mlusų pagrindį- o įleidimas kitokių gaivalų tru
mais dėsniais. Krikščionybė—,kdys mūsų darbą. 
partijos pamatas. Todėl vi- _ .. ... . 

J . , . . Partijos programo pnemimas. 
suose siekimuose turime pasi-
duoti jos etikai, edealams. Iš kalbėtojų M. Krupavičiaus 
Vengdami demagogijos, mes ir p. Ratilinaičio paaiškėjo, kad 
einame tiesos ir teisybės ke-! matomasis pernai Kr. Dem. 
liais. Augšti mūsų idealai už- partijos dalinimasis į du spar-
tikrina partijai laimėjimą ir nu—kairįjį ir dešinįjį nūdien 
šviesią ateitį. Vykindami savo jau -nebegresia skilimu ir gali-
siekimus, einame, įstatymų ke-. ma bendra programa visai par-
iiu, gerai apsvarstę, apgalvo- j tijai. Programo išdirbimas pa-
ję. Bet no įstatymai tveria gy-. vestas C. Komitetui. Kun. Šui-
venimą, o gyvenimas įstaty-1 tė įnešė pageidavimą, kad pro-
mus. Gyvenimo iššauktų reika-, gramoje butų aiškiai pažymė

tą nuosavybės klausimas. Su-
(Pabaiga ant 3 pusi.) 

lavimiĮ vykinime mes pripažįs-
t ame revoliuciją.—Vaduovau-

Gcrklėg skandčjimas, diegliai kruti• 
{ ueje, iuflueuzos, pasirodymo žeaklai . 

I I | | M « W I I I W » W +mmmmm 

Ištrink gerklę ir krutinę su 

PAIN-EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materij*. 
Neapsilcisk taip^ kad tavo pagautas lai-
tis išsivystytu į pleurisę, pneumonija, 
influenzą ir i kitokias pavojingas ligas. 

Nusipirk šiandiena sau parankiausi 
oje aptiekoje Pain-Expel ler io . 35c. ir 
Goc. butelis. »j 

Tikrieji turi mueu vaizbažęnkli 

-į IKARĄ 4. ! 
Nepriimk kupliu pauaamymu arba 

amčgdiio^cnu. 
T. AD. RJCHTtR O CO. 

3Z6-330 Croadway . . New,Y9Ck 
mrmm—m* m 1 • • 1 1 1 m — ^ — — • 
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AURORA. ILL. 

Per kun. J . 1 jankaičio pra
kalbą spalio 25 -i. paaukojo šie 
žmonės: 

P. Venckus $50.00. 
Po 10 dol. : A. Kamšlytis , A. 

Žekonis. 
Po 5 dol . : B. UrbeUt, A. Ža-

deika, S. (un-as, K. Klimaitė, J , 
Smilingis, J . Pet roška , V. 8o-
ris, T. Jusa i t i s , P. Va icekaus 
kas, P. PadaginakU, P . Jankū
nas, S. Cibulskis, V. Jakuccvi-
čius, P. K iclinskas. 

X. Pet ra i t i s 12.50. 
Po l dol.: J , Žekonis, J . Ston 

kienė, M. Bielskienė, i . Vaice
kauskienė, 1>. Lukauskienė, J , 
Aiulruleviėius, A. Petrai t ienė. 
M. Balčiūnas, A. l 'žienė. 

Viso labo sur inkta $151.50. 

Smulkiomis aukomis $27.72. 
Viso $164.72. 
A nkos pasiųstos Tautos 

Fondo Centraa. Keikia paste
bėti, kad aukas dėjo tik katali
kai. Laisvamaniai, prasidėjus 
kolektai, bėgo iš svetainės 
kaip i>aisrni ištikus. Aišku kiek 
jiems jupi tėvynės Taigai ir 
jos šelpimas. 

Plačiau apie kun. Laukaičio 
prakalbas nerašysiu, nes gerb. 
delegatas jau plačiai lankėsi 
po Amerikos lietuviu kolonija.*. 
Kurie dar negirdėjo, tikiu, tu
rės prog-os išgirsti, nes kun. 
Laukaitis neaplenks nei vienos 
k o l o n i j o s . 

J . Kesminas. 

? -
LIET. K R I K Š Č : DEM. PAR 

T U O S KONFERENCIJA. 

(Paba iga) , 

s i rinkimas pageidavimą, priė
m ė . 

Pranešimai iš vietų. 

ST. CHARLES, ILL. 

Per kun. J . Laukaičio pra
kalbę spalio 23 d. paaukojo ši< 
žmonės: 

Po 10 dol . : M. Kriščius. J . 
še rpe t i s . 

Po 5 dol. : B. Grybas, J , Še
ri unas. A. Zapalskis , A. Dovy-
dauskas . J , Stankevičius. 

X. 14.00. 
Po 2 dol . : AL Bačmlmnas, P. 

Gedvilas, J , Vaičiulis. 
Po 1 dol. : J . Labeika. P. všeš-

tokas, X. Kuisis, K. Arlauskas, 
A. Stankevičius, I*. Staskus, 1). 
Bieliauskiutė. R. Jonai t ienė, M. 
Bernotienė, J . Baltutis, B. 
Alekna. 1>. Žodis, B. šukevį 
č i u s , J . P u r o v u ' i u s . 

Vi>«> surinkta aukų $6u\00. 

NEWARK, N. J. 

« < Tau t in inkų" šposai. 

GRAND R A P I D S , MICH. 

8v, Pe t ro ir Povyio parapi
jos l>azaras jau pasibaigė. Pa
vyko , nes gryno pelno liks apie 
$1,500.00. Toks nuovykis ne
skai t l ingoj* mus kolonijoj dar 
nebuvo g i rdė tas . Savo veiklu
mu pasižymėjo šios d raug i jo s : 
Moterų Rožančiaus, Moterų 
Sąjungos ir Šv. Agotos. Bet už
vis daugiausia darbavosi dr-ja 
Panų ir mergai tės—vytės . Sa
vo darbš tumu jos ne vienam 
bernaičiui kišenių palengvino. 

Laike bazaro turėjome ir 
sveti, kun. Jonai t į , kuris taip
gi daug padėjo darbuoties. 

Širdingai ar iu Tįsiems, kurie 
darbavosi parapijos baiare ir 
k u r i e r ė m ė j i s a v o a u k o m i s . 

Komitetas. 

RACINE, WIS. 

Kun. Laukaičio prakalbos. 

Spalio 17 d. čia kalingo kun. 
Laukai t is . Žemiau paduodu su
rasit aukotoji!, kurie aukojo to-
se praka lbose : 

P o 10 dol . : J . Kesminas, A. 
Petronis , D. Joekevičius, J . 
Bagdouas. 

Po 5 dol.: J . Atkočiūnas, P . 
Staponas, P. Žutautas , A. Gu
džiūnas, J . Kreišmoutas , J . 
Sasnauskas , .K. Karpavičius, 
P . Kara l iūnas , J . Lukas, K. Ša
palas , P. Stombris . J . Stapo-
nas, S. Urbonas, A. Petronis . 

Po 1 dol.: K. Virbickas, T. 
Rupslaubkienc B. O r d i n a i B. 
Jurkevičius , B. Balčikonis, A. 
Valeikomis, A. Tvirbutas , A. 
Cieza, S. Ju rga i t i s , A. G 0 D ^ ' 
P-. Kontvainis , K Yanmavi-
čius. B. Televičius, K. Vintis, 
P . Andrejauskas , A. Porica, A. 
Kara l iūnas . A. Ži/aninskaitė, J . 
BagdoiKis, S. Mockus, T. Pet
kienė, J . A'inskus, P. Andre-
javičius, P. Čiapukinas, J . 
Vaičkus, X Ja l inskas . A. Sa-
DOalonis. 

Spalio 12 d. mušu klebonas 
bažnyčioje užsakė, kad bus la
bai svarbios prakalbos spalio 
16 d- Na, manau sau, turės 
Įvykti kas nors nepaprasto. Ne
kantriai laukiau tos dienos. 
Kaip sykis ta dieną pasitaikė 
smarkus lietus. Svarbios pra
kalbos, pamaniau, reikia eiti 
kadir lietus lija. Nuėjęs j au ra
dau tris moteris ir vieną " t a u 
t in inku" h dori. Klausiu vieno, 
antro , kur žmonės, kur kalbėto
j a i ! Niekas nežino. Nutariau 
laukti. Prasėdėjau apie vai. ir 
puse. Susirinko apie 50 žmonių. 
Nerimastis ima, kas bus; kur 
tie kalbėtojai. Klausiu vieno, 
antro, kas tokio svarbaus turės 
įvykti. (Ja! delegacija iš Lietu
vos atvažiavo. Xci vienas iš 
klausiamųjų nežino. Besikai-

, štai užeina ant palaipos 
žmogelis, su aptriušiusiais 
ūsais, ' ' t a u t i n i n k u " kalbėtojas, 
p. A. M ar tus , iš Brooklyno. Pa
sijutau apviltas, bet tiek to. 
Reikia laukti, gal ką indomaus 
praneš. Bet kas tau. 

Pirmiausia pradėjo piiovoti, 
keikti, kaip įmanvdainas, kata-

i » • 

likus, kunigus, tikėjimą ir tt. 
" T a u t i n i n k a i " esą geriausi. 
Laukiu, kokią padarys iš to iš-
va.la: prirodys, delko katalikai 
iV tikėjimas negeras. Nesulau
kiau. Pasirodė, kad ir pats kal
bėtojas nežino ką kalba. 

Kalbėtojui ta ip katalikus 
niekinant o save giriant, žmo
nės pradėjo tarpe savęs mur-
riiett Viena moteris balsiui su
r inka: " G a n a piiovoti, papasa-
kok apie Lietuvos reikalus, jei
gu ž ina i . " Tuojaus K. ir T. 
puolėsi, šaukdami: " Č i a ne 
bažnyčia, ką norime, ta galime 
d a r y t i . " O kalbėtojas vis savo 
drožia, kad katalikai negeri, 
dėkitės prie " t a u t i n i n k u ; " tie 
jus išgelbės. Žmonės pradeda 
Jabjau nerimauti ir slinkti po 
vieną per duris. Pamatęs kal-
bėiojas, kad liko svetainėje tik 
j.enki " t a u t i n i n k u i " ir sienos, 
sušuko: "važiuoju Lietuvon, 
duokite aukų ." Kiek surinko, 
neteko pat i r t i . 

Na, žinoma, iš tokių kalbėto
ją, kaip p. Martus, daugiau 
ko geresnio negalima nei norė
ti. 

Mažiukas. 

Kun. Borisevičius pranešė 
apie Marijampolės rajono vei
kimą. Pasak pranešėjo, sky
rius įsteigė 4-se vietose socija-
lius kursus ; įplaukos regulia-
rei siunčiamos centro komite-
tan ; priešai netvirti , darbuotis 
klojasi ir matosi geri vaisiai. 

Toliau pranešimus darė iš 
Suvalkijos, Panevėžio srities, 
Pilviškių skyriaus, Itokiško Ap 
skrities, Utenos ir Panemunės. 

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
dėlei stokos inteligentijos vei
kimas apmiręs : apmirę taipgi 
ir mūsų priešai. Visi pageidau
ja atsiusti iš Kauno instruk
torių. 

Rezoliucijų skaitymas ir 
priėmimas. 

Posėdis išklausė ir priėmė 
šias rezoliucijas: 1) darbinin
kų klausiniu, 2) protestas prieš 
okupantus, 3) Mažosios Lietu
vos lietuviu sveikinimas, 4) 
Ūkininkų reikalu, 5) del bloko, 
6) del valdininkų sauvalės, 7) 
del finansinio ūkio, 8) žemės 
klausimu, B) del lenku dvari
ninkų, 10) del priešvalstybinių 
irai valu mušu valstybėje, 11) 
del vidaus paskolos, 1*2) del 
taktikos, 13) raštas į Antantę , 
14) del Steigiamojo Seimo, 15) 
del organizacinės formos Kr. 
Dem. partijos. 16) kvietimas 
dėtis į ūkininku sąjungas, 17) 
mes ir valdžia. 

š ios rezoliucijos pridėtos 
prie šio protokolo. 

Taipgi nutar ia išleist Kr. 
Dem. manifestas; la darbą ai-
liks ('. Komitetas. 

Centro Komiteto rinkimas. 

I Centro Komitetą slaptu 
balsavimu sulig C. K. patiekto 
kandidatų sąrašo išrinkti šie 
asmens: 

Stulgiuskas. Draugelis, .Jur
gutis Bičiūnas, lvaulinaitis,.Ale 
škauskas, J . Vailokaitis, Kru
pavičius, Beržinskas, Tamo
šiūnas, Marčiulionis. 

M. Krupavičius naujo C. 
Koin. vardu tardamas ačiū kon 
fereneijai už jos uolu pasidar
bavimą, kvietė visus konferen
cijos narius visu pajėgų įtem
pimu prisidėti prie partjos o-
balsiu įsryvendiniino prie tikslu 
atsiekimo. Susirinkimas pri ta
rė rankų plojimu. 

Kun. Borisevičius prezidnu-
nio vardu uždaro Liet. Kr. 
D e n i . p a r t i j o s K o n f e r e n c i j a 

11 Va vai. nakties. 
Prezidijumas P . Tučkus, 

kun. J . Borisevičius, A. Stau
gaitis. Sekretorijatas A. Les-
kevičaitė, P. Bruzgulis. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 

mokestis kasdiena. 
išryto: už-

LORP & BUSHNELL C0. 
2424 S. Laflin Street 

REIKALAUJA. 

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS 

Pilna laika ar Puse Laiko. 
Tavoru, Išsiuntimu ir Fabriko 
Skyriuose, Tavoru Skyriuje. 
Perkratinėt tavora, rišti pakelius 

išpildyt užsakymus mušu. 

S. D. LACHAWICZ 
I-.ietuv.vs Graliorius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Ilcikalo meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111! 
Tel. Canal 2199. 
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PAIEŠKO 

PAIEŠKOJIMAS I š LIETUVOS. 
l'uieškau Antano Paniulaičio, pa

eina iš Itaseiniii pavieto, Stulgių pa-
rap. Šimkaičių kaimo, pirmiau gy
veno Chicago Heighta, 111. Prašome 
atsišaukti pats ar kiti pranešti. Ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jo tėvų. 

Petras Vaitkevičius. 
4501 So. Paul ina St., Chicago, III. 

LEICU, ŽAISLU, GKAŽKU IR 
APTKKOS SKYRIUOS 

Paicškau savo sesers sūnaus Petro 
Klepeeko jis pirmiau gyveno—Keno-
sh:\, Wis., jis buvo kareivis Suv. Valsti
jų ir man atraše laišką iš Prancūzi
jos balandžio mėnesyj pranešdamas 
kad gegužės mėnesyj bus namie, bet 
dabar nieko negird/ių. Aš gavau laiš
ką nuo jo tevn iš Lietuvos kurie labai 
susirūpinę. 

Kas apie ji žinote arba jis pats lai 
atsišaukia sekančių adresų: 

Povilus Hiulriuims. 
02 Oak Ave. Atliol. Mass. 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA. 
Ant greitųjų ir pigiai geležinis sei

fas ( sa fe ) 50 colių augšėio 36 coliai 
pločio 29 colių storio. Kaina naujo 
$100, dabar parsiduos už $50. K a m 
reikalinga atsišaukite sekančių ad
resų: 

A. Gedrimas, 
1830 S. Mood Str. Chicago, 111. 

Išsiuntimo Skyriuj, 
Išsortuoti pakelius, sudesti tavo 
ra 

Pasverti parccl post užsakymus. 
Fabriko darbas 

i 

Lengvas švarus interesingas 
darbas mušu Poperiniu dežiu fab
rike ir valizų fabrike ir Sieniniu 
Poperiu Fabrike. 

Darbai pastovus. Prityrimas ne
reikalingas. Gera mokestis, pra
džiai. Valandos 8:0Q iki 4:45 Su-
batomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Homan & Arthington St. 

VAIKAI 
JAUNI VAIKYNAI 

VYRAI. 

TAVORU SKYRIUOSE. 

P I I k I PROGA. 
Žibančiame stovyje, 4 pagyvenimų 

namas po 5 Kambarius, tiktai 3 metų 
senumo; puikus basementas, toiletai, 
baltos Btnkos. Stogas ištaisytas del 
d/.iaustymo drapanų. N a m a s randasi 
ant rarnel l Ave. ir 35 gatvės. Visi 
as.sessmentai pilnai išmokčti. Han-
dos neša arti $$60.00 į mėnesj. Na
mas yra vertas $,">,000.00, bet kas 
pirks tuojaus, B&U nupirkti už $1,-
2 50.00. 

•J>K,\1 ( i Yh 
į s o o \v . H;UI s t t . . 

f l l i L . Co. 
Cliicago. 

P A H S I D I O D A . 
laidelis mūrinis namas ant 2 gy

venime, turįs po 4 didelius kamba
rius. (Namus yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambarių) . Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Kandasi namas lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kedzie 
strcetkarių ir arti kampo 53-fios 
gatves. N a m a s vertas pagal šių 
brangumo laikų leugvai $7.500.00. 
bet parsiduos uz 0,400.00. N a m a s tu
ri gilti cementuotą basementa su 
plovyklomis. 

Kreipkitės šiuo ladrcsu: 

• D H A I G A S " P L B L . Co. 
IHiH) \V. 16th Str.. Chivagu. 

Vaikai 1G metu amžiaus iv dau
giau papildyt užsakymus, rišli pa
kelius ir kitus darbus dirbti. 

JAUNI VAIKYNAI. 
Dvi stoek'o darbo, pakiucti už-

sakvmus, čekiuoti tavorus ir kitm; h 
» 

darbus mušu Tavoru Skyriuje. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akiniu- Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kalną 
o«t taip žemai net ir l S . l t . 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistaa 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18 -tos gatvės. 
I-cios lubos virš Platt'o aptiekoa. 

Kambarį.-? 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite j mano parafią. 

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

Teluionas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakaru 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

2E 

Uždirbk 
$35 iki $5I 

į savaitę 
Kirpejiat ir kriaučiai yra reikalau

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

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
{ trumpa laika dienomis ar vakarais; 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. F . Kasnieka, Perdėt |nis 

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

V. W. RUTKAUSKAS I 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

M W. WASHINGTON 8TRKET 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 

Gyeenimas, 812 W. USrd St. 
Tel. YardB 4681 

B - » » «., 

K 

D!!. LEO AVVOTIN 
Gydytojas. Chirurgas, 

Akušeris. 
1930 So. I lalsted St., Chicogo. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

vakare Tel. Cnnal 4367 
mkgi » » • • • » • • •» • » ^ • » » » » i • » » • • j į 

VYRAI 
IŠSIUNTIMO l\l TAVORU 

SKYRIUOSE. 

DETROIT, MIOH. 

Šiumc piešto daug yra apsi-
vonusįii lietuvių. Šventadie

niai- į bažnyčią, žmonių priei
na daug. Stebėtina tik, kad 
daugelis nežino kada prasideda 
sv. mišios, n<>s oina net iki pa-

ninkams nuo 50e iki 80c į va
landą. 

DideK' yra namų stoka ir 
daug brangesni negu apie Chi-
eagą. 

V. Gaižauskas. 

DEDANT Į DĖŽES CIELUS 
OBUOLIUS. 

Ant pardavimo frocerne už puse 
kainos. Atsišaukite; 

1537 S. Paul ina St. 

vešus suvynioti j popcni ir 
padėti. Kaip ilgai reikia virin
ti tegalima spręsti tiktai nuo 
vaisiaus j iri noki mo ir žiūrėti, 
k a d į i e p e r i n a i n y t i i s p a l v o s i r 

nesiuninkštėtii. 
Kietas ir rūgštus obuolius 

galima nulupti, išimti šerdis ir 
išvirti taip kaip augščiau pa
žymėta. Obuoliai eieli suvirinti 
gali būti visai]) valgomi. 

Pusryčiams su pienu ir cuk
rum; iškepti, kaip kepti obuo
liai; su kepta parsieita—gali
ma obuolius kepti taukuose 
kur paršiena kepė, ir Lt. Siru
pą, virtų obuolių galima su
naudoti darant gėrimą. 

Išrinkti ir sataisyti Frcight'o ir 
Kxprqso siuntinius. 

Paekoriai, lcibcriai, truckc;iai ir 
warchousc-vyrai. 

Vietos pastovios. Užmokestis 
gsra p radžiu i nepaprastai gera 
proga išsilavint. Valandos 8:0C 
iki 4:45. Subatomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington St. 

MERGINOS 
Nuo 1G iki 24 metų 

ŠVARIAS LENGVAS 
FABRIKO DARBAS. 

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

418 \V. Market Str. 
Pottsvil le, Penna, 

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

Su I 

Dr. L E. MAKARAS 
» 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
KoM'iande: 10'MM) No. Michijjan Ave. 

Telefonus Fullman 342 ir Pullman 3180 
Ckicagoj: 4515 So. \ \ o o d Str. 

Tik Ketvergo Vakarais nuo 7 iki 9 
Telefonas Tartis 723. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRlKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vieta į 
Brighton Par. 

2914 AV. 4Srd Street., 
(43 Ir Franeisco Ave.) 

Tel. McKinley 2C3 
Ofisas: 1757 W. 47th St., 

(47 ir Wood «at . ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 

i 6:30 iki 8:30 vakare Nedėl iomis 9 
iki 12 rytais. 

r n ^ l r t • i i i • • » . «nl inn 
• Tel. Boulevard 100 

_ « 

TKL. McKINLKY 4988 

DR. S. BIEZ1S 
(iYDV'TOJAS IR CHIRITGAS 
\ A I A M K b 4 iki 8 Vakaro 

3125 \\. 38TH. ST. CUICAGO. ILL 
Arti Kedzie ave. 

Telefonus (AKAI. 257 

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1739 So. llulsted St., ( hieugo, 1H. 
Valandos: 9—12 ryto ir 2—9 vakare. 

• » • » » » » • • » » » » » • » » » » » » mĘį 

PRITYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

Pradžia $13 j savaite, $1 bonus 
už pilnos suvaitos išdirbimą. 

> a i g a i 

("'ia už^iiueiigė liauju Įlietu-
\ nj Aato ir Traktorių bendro-

J)arl»ų čia nestoka. Mašinis
tą uis iiiokaiua nuo 75c iki $1.25 
į valauch P a p r a s t i e j i darbi-

rreikia nuplauti obuolius, ku
ru1 neperdaug minkšti. Paskui 
išimti šerdis, (nulupti galima, 
jei bus var tojami) . Indėti juos 
i verdantį vandenį ir palaik>rti 
dvi iniimti. Išėmus sudėti į 
šaltą vandenį. Paskui sudėti 
juos į stiklines bonkas arba blė 
kines ir ant jų užpilti karšto 
sirupo, kuris padaromas vi
rinant 21 /i svarus cukraus ir 
5 ,̂4 kvorta- vandens. Paskui , 
liuosai uždėjus dangtelius, in 
dėti bonkas į verdantį vande
nį ir virinti apie 20 minuhj. 
Juos išėmus reikia gerai už-
sufcti dangelnn. apverkti ir at-

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 
VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Sheboygan, Wis. 
Pirm. A. Urcbas, 1117 Kentu-

cky, Ave. 
Vice-pirm. J. Stauskas, 1414 

New York Ave. 
Eašt. A. Brusaka* 835 Higb 

Ave. 
S Rast. B. Sapiega, 1715 Supę-

rior Ave. , 
Iždininkas T. Origaliunai, 1437 

So. 11-th St. 
Org. Kas. Ig. Ermala, 1717 

Erie Ave. 
Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojąi iždo: J. Eėklait|g, 

J.. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė-

nysį po pirmai tą nedėlią. 

7:30 iki 4:o0 puse dienos Su-
b a t o m i s . 

Kennedy Biscuit Works 
1005 West Randolph Street 

REIKALINGI PRITYRĖ KAR-
PENDĘRIAI — prie freightka-
rių taip-pat ir leiberiai. Darbas 
pastovus, užmokestis gera. 

THE STREETS CO. 
\V. 48th ir Morgan Gatvių. 

^ m m m m m m m m m % - m m % u 

REIKALINGI. 
Bepų darytojiai, i turi būti 

prityrę, mokestis augštos, ge-
fą vieta dirbti daj?bas pasto
vus. Atsišaukite tuojaus. 

May Manufacturing Co., 
6109 S. May Str. 
Englewood 9104 

• — i — . . . . i • i . • 'i . M ^ . i . . i . f u • • •• • • - - . - • m i • M ' 

MBRGAITSS SUVIRS 16 
M»TŲ. 

Dirbt ant mažų "puncfc" preeų 
ir "swedgiųg" roašjny, taippat s iuo-
lrj d a r b a i A t j a u k i t e 

IJoye Ve«dle W9Sk^' 
4S4S s$£<ręc$wMMl . ^ \ e . 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6714 

GYDO VISOKIAS LIGAS ' 
S4A7 South \Vesterii Boulevard 

Kampas W. S B -tos ffatrės 

! 

! 

•r.>i.-r~n 

Dr. P. P. ŽALUS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avcuuc 
Koseland, III. 

> A LANDOS: 9 iki 9 vakare. 

w 

M/ 

l. 

! DR. J. SHINGLMAN 
/fš btnfs po 1229 S. 49 Ave. dabar por-

'įįl kraubte i=ix\o otiea po uuin. 

| 4930 W. 13 Str., Cicero. 
RL'31ATIZ3rO IR KRAUJO 

JĮ U G Ų SPECIALISTAS. 
A ADYNOS nuo 9 iki 12 išryto, nuo 3 
šjį, iki 5 po piet. nuo 7 iki 9 vakare. 
4Į Kaina $2 ofise, $$ namuose 
jį Chieagoj $1.00 es tra už myjia. 
!h Telefonas ro/.idcniijos Cicero 3666 
^ Ofiso Cicero 49 
m 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto lkl 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4713 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

0^ • •» m-~~ m' m m m m m m ^ ^ ^»^»^»^>^».^»^»^»"^»^»^M 

D n M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

OHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Taras 5083 

Valandos: — 8 iki 11 1S ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 6 iki t vai. vakare. 

« » » » * • • » » » » » » • » » ' 

*> 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
F b o n e Drover 7043 

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

Rctddenclja 8836 W. 66-th St. 
Fjhone Prospect 8585 

= 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai • 

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

SPECIJALISTAS 
Moterlfikų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nno v ryto 
lkl 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 487 

•"•*»< 

• ^ w w 

j JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

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

11 Vakarais 2911 W. 22-od Street 
Tel. Rockwel l 89?9 

CHK3AGO, ILL. 

» ' ! ' ! > . I ' i' ' • • i '• m -V m . i n 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
' ^ D R A U G E . " 

llllllIMltlIHIlIUliailIlifllIUlilIflItlIfflIltfM 
Resid. 913 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 8844 

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

Specijalistaa Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 8864 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9498 

VALANDAS: 10—11 ryto 2 - * l po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—11 d, 

C|lUlllll!UllflUH2UlIllll!IIIIIIUllI}UĮUUltt 
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•Trečiadienis, spalip 29, 1919 
•«< 

CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONuS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 S t 

KATAUKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, spalio 29 d,, 
Šv. Narcizas. 

Ketvirtadienis, spalio 30 d., 
Šv. Alfonsas Podr. 

MIESTO INŽINIERIUS NE
TURI LICENCIJOS. 

Gali but už tai nubaustas. 

Iš Chicagos Lietuvių Kolonijų. 
Iš TOWN OP LAKfi. 

— * -

Pranešimas. 

DAROMI PLENAI MILŽI
NIŠKOMS VANDENS 

PUMPOMS. 

Viena vandens stotis veikiai 
bus dirbama. 

^liosto Inžinierius Poombs 
paskelbė, jog- trumpu laiku 

•bus pabaigti plonai pataisyti 
mieste milžiniškas pompos, 
taip kad butu galima užtekti
nai vandens pristatyti 10 
milijonu gyventoju. 

Tam tikslui miestas turės 
išleisti mažiausia 35 milijonu^ 
dolieriu. Bet, anot miesto vai-
dininku tvirtinimo, žmonės 
turės užtektinai ir pigaus 
vandens. 

Šiandie senovės miesto 
pumpos per 24 valandas mies
tui pristato 8(30,000,000 galio
nų vandens. To pristatomo 
vandens užtenka 3 milijonams 
gyventojų. Bet vandens pris
tatymas brangiai atsieina. 

(Ji su naujomis pivmpomis 
per '2A valandas busią galima 
pristatyti 2,500^)00,000 galio
nu vandens. 

Kuomet pirm poros mėne
sių miesto ,Cbieago inžinierius 
Eiicson pasitraukė iš užima
mos vietos, miesto inžinierių 
su $10,000 metinės algos pa
keltas Rricsono asistentas 
Coombs. Pastarasis jau du 
mėnesiu išbuvo tam svarbiam 
ofise. 

IT tik dabar išvilkta aikš
tėn, jog Coombs neturi val
stijos licencijos inžinieriauti 
ir todėl negali užimti taip 
nugštos vietos. 

Coombs, savo keliu, tvirti
na, jog jis padavęs peticiją 
gauti licenciją. Bet jis manąs, 
jog jam ta licencija perdaug 
ir nereikalinga. Nes jis val
dąs liceneijuotus inžinierius ir 
ne jis, l)et anie atlieką įvai
rius mieste darbus. 

Pasakojama, jog inžinierius 
Coomba gali susilaukti baus
mės už peržengime valstijos 
įstatymų. 

L. R. Kryžiaus rėmėjų sky
riaus susirinkimas įvyks ket
verge, spalio 30 d., S vai. vaka
re, Šv. Kryžiaus bažnytinėje 
svet. Šis susirinkimas bus 
brne svarbiausias. Tat-gi visi 
rėmėjai kviečiami širdingai su
sirinkti į šį susirinkimą. 

Valdyba. 

L. D. S. CHICAGOS APSKRI 
ČIO PRAKALBOS. 

Spalio 10 d. I.. D. S. Cbiea-
gos Apskritys buvo surengęs 
prakalbas Dievo Apveizdos pa
rapijos svetainėje. Kalbėjo p. 
A. Sutkus iš AVaukegan ir p. M, 
Mažeika. Prakalbos pavyko. 

ši žinutė suvėlinta dėlto, jog 
maniau, kiu\ kili mus gerbia
mieji korespondentai jas ap-
rat'ys tuojau po i vykimo. 

S. J. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

VISIEMS RUPI ANGLEKA 
SIŲ STREIKAS. 

PENKI VAIKAI NUBAUS 
TI UŽ VOGIMĄ CUK

RAUS. 

Praeita sekmadienį ryte 
penki vaikėzai išdaužė langę 
iireat Atlantic and Pacific 
Tca firmos krautuvės po nu
meriu 610 West 43 got., pasi
ėmė tOG svarų maišeli cukraus 
ir nuėjo. 

Bet policija veikiai susekė 
jų pėdsakius, visus penkis su
areštavo ir pristatė juos jau
nuolių teisman. 

Teisėjas Arnold paklausė 

Chicagoje labai indomauja-
ma anglekasių streiku, koks 
turi prasidėti su lapkričio 1 
d. Šiandie mieste Tndianapo-
lis anglekasių unijų viršaičiai 
turi susirinkimą. Xno to susi-

i 

rinkimo nusprendimo prign-
V's, ar streika s įvyks, kaip jis 
paskelbtas, ar Ims paklausyta 
mūsų prezidento nuoširdaus 
patarimo ir perspėjimo ir strei 
kas Ims atšauktas. 

Apie streiką visi visaip kal
ba. Xegi suklausvsi tu kalbu. 
Bet jei streikas pakiltų, šalies 
gyventojus suspaustų naujas 
vargas. Paliestu badas, šalti-" 
ir ligos.Ir kas už tai atsakyty? 

Daugelis žmonių sako, jo<: 
anglekasių viršaičiai paklau
sys prezidento. Kad tik išsipil-
dvtu tu žmonių viltis. 

Šiuomi pranešu .Moterų Są
jungos 21 kuopos lošėjoms, ku
rios lošė A'Juodoji Suemytė,'* 
kad repeticija Ims seredoje, 
spalio 21) d., 8 vai. vakare, Šv. 
Kryžiaus bažnytinėje svetainė
je. Jeigu kuri negalėtų, tai bū
tinai turi pranešti. 

Kviečia Rengėjos. 

, gas maldavimas, kad bent ame-
|rikieeiai gelbėtų savo brolius, 
pasilikusius Lietuvoje, padarė 
dideliausj įspūdį ant klausyto
jų, taip kad tankiai ir ilgai 
plojo rankomis, o kiti net ap
siverkė. Nors nedidelė salė ir 
ta nebuvo pilna, o vienok 
northsidieciai širdingai atjau
tė gerb. kalbėtojaus jausmin
gus maldavimus, nes sumetė 
aukų $628.77. 

Didžiausią auką aukojo Kas
paras Butkevičių, net $100.00. 

Didelė garbė nortlisidie-
čiams, todėl ir gerb. kun. Lau
kaitis širdingai dėkojo už au
kas. 

Kalbėjo dar ir p. Oesnulis 
apie Bendrovės reikalus ir par
davė šėrų apie 1 tuksiantį. 

Po prakalbų, visi atgiedoję 
Lietuva, tėvynė mūsų, link
smai pradėjo skirstyt ies. 

Ten Buvęs. 

LIETUVIŠKU REKORDAI. 

Iš TOWN OF LAKE. 

4 4Draugo" 249 num. garsi
nant aukojusių vardus per kun. 
J. Laukaičio prakalbas liko ne
pagarsintas vardas Juozapo 
Janavičiaus iš Kražių, kuris 
aukojo $5.00. 

Jei dar keno iš gerbiamųjų 
aukotojų nebuvo pagarsinta 
vardas, pavardė, atsišaukite 
per telefoną: Boulevard 9378. 

V. Stancikas. 

Tikros Lietuviškos Dainos ir Tikri Lietuviški Juokai. 
10-inch 85c. 

Iš NORTH SIDE. 

Liet. Vyčių f) kuopos susirin
kimas bus šiandie, t. y. spalio 
2!) d., 8 vai. vakare, Šv. Mykolo 
parapijos svetainėje. Prašau 
visus narius susirinkti, nes yra 
svarbiu reikalu. 

A. Mureika. 

IŠ NORTH SIDE. 

r J O N A S S N U K I S K E L I A U J A N A M O . 
E-4237 J m-»i«>Ras. 

i MAIŠIAIS KELIONE. 
S. Šimkus pagarsėjusio lietuvių kompozito-

rus ir muzikos vedėjo choras dainuoja tas 
dvi gražias dainas. Pirmoji yra puiki daina, 
dainuojama kokiuose nors pokilinose apie Lie
tuvos valdininkus "šaltyšins." Kitoj pusėj dai
na, bėdnos mergaitės sode, j kurios grožė įsi-
myli/. :L?«hlgiB jaunikaitis, bet ji pasijuokia 
iš jo. 

E-4098 
O K A S S O D A I D O S O D E L I A I . 

G E R K I T S A L T Y S I A I 

Abi pusės to rekordo taip yra pilnos juo
ku, kad klausydamas nors ir nenorėsi, turėsi 
juoktis: Juokingas dialogas pasakoja kaip ig-
norantas Lietuvos ūkininkas nuėjo pirkti lai-
vokartę keliavimui namon. Juokinga vėl pasa
ką atkartoja, kaip žydas, paeinantis iš Lietuvos 
nori prasišalinti nuo kariuomenės ir keliauna 
i Suvienytas Valstijas. 

MIESTO ĮSTAIGOS APRU 
PINTOS ANGLIMIS. 

i t 

\ iešųjų darbų komisijonie-
rins Burkbardt praneša, jog 

\ rg i jus nežinote, kaip tai džiovininkų sanitarija, polici-
šiandie žmonėms yra sunku 
gauti cukraus?" 

4 'Taip, todėl mes cukrų 
ir ėmėm", atsakė iš jų vienas. 

Teisėjas tris iš jų nubaudė 
i pasitaisymo mokyklą, gi ki
tiem dviem uždėjo lengvesnę 
bausme. 

jos, gaisrininkų ir vandens 

IŠ TOWN OF LAKE. 

(Iruodžio 7 d., š. m., L. Yvčin 
13 kuopa, Setiool Hali svetai
nėj, statys scenoje ' 'Išgriovi-
mas Kauno pilies." Vyčiai de
da visas pastangas, kad šį vei
kalą kotinkamiausia pastatyti. 
Galima tikėti, kad jų pastangos 
; enueis niekais. 

Korespondentas. 

IŠ NORTH SIDE. 

Spalio 16 d. parapijos sve
tainėje kalbėjo gerb. kun. Lau-

pumpavimo departamentai pil kaitis apie Lietuvos stovį ir jos 
nai aprūpinti anglimis. Ir priešus, su kuriais turi ji ka-
todel anglekasių streikas ne-
pavojingas tiems departamen
tams. 

FARMERIAI STOVI UŽ 
VALANDŲ DARBĄ 

DIENOJE. 

10 

IŠ GARY PRAŠALINAMA 
KARIUOMENE. 

Ulinois valstijos farmeriai, 
žinoma, didžiuliai farmeriai, 
turėjo su važia vi ma Cbicago-
je. 

Suvažiavusieji atrado, jog 
šiandie darbininkų nerimavi
mai daugiausia paeina nuo gy
venimo pabrangimo; gi gyve-i 
nimas pabrangęs del trumpų 
darbo valandų. 

Suvažiavusieji tad pasmer
kė visokius streikus ir parei
kalavo, kad visose išdirbystė-
se, taigi ir fanuose, darbinin
kai kasdien dirbtų nemažiau 
10 valandų. 

Suvažiavusieji pasmerkė ir 
kapitalistus, katrie karės me
to pelno laikosi. 

Pasmerkė ir įvairios rūšies 
radikalius gaivalus, kurstant 
čius darbininkus. 

Tais reikalais padaryta re
zoliucijos ir suvažiavimas pa
baigta. 

Gary, Ind.. spal. 28. — čia 
patirta, jog vietos federalė ka
riuomenė gavusi įsakymą ap
leisti miestą. Kol-kas nežinia, 
ar miestą apleis tik dalis, -ar 
visa. 

VISIEMS PASAKYKIT, 
KAD NUO SPALIO 15 D. 
GALIMA PIRKTI LIETU 
VOS PASKOLOS BONUS. 
PO $50., $100., $500., $1,000. 

Lietuvos piliečiai! Visi, kaip 
vienas, be skirtumo tautos ar 
tikybos pirkite šiuos bonus. 
Lietuvos Valstybė prižada už 
dviejų metų grąžinti kiekvie
nam visus pinigus ir dar ant 
skolinamųjų pinigų primokėti 
51/* nuošimčių kas metas. 

Už bonų vertybę Lietuvos 
valdžia atsako visu savo tur
tu ir visomis įeigomis. 

Todėl visi piliečiai atlikite 
savo pareigas. Parodykite, 
kad jums savo tėvų žemės 
laisvė yra brangesnė už viską. 

riauti, kad apginus savo laisvę. 
Vaizdžiai apsakė, kaip vokie
čiai, užėmęLietuvą, ją apiplėšė 
Paėmė viską, ką tik galėjo pa
imti ; apie trečdalį miškų išnai
kino ir išvežė į Vokietiją; pas
kui, kaip buvo priversti išsineš
dinti, o jų vietą norėjo užimti 
lenkų valdininkai, atsiųsti iš 
Varšavos. Tie, neprašyti agen
tai, nors daug apgavo lietuvių, 
siūlydami cukraus, prižadėda
mi visokių palengvinimų, pa-
liuosavimų nuo mokesčių ir tt., 
bet ne visur taip jiems sekėsi. 
Kitur lietuviai išvarė ten, iš 
kur buvo atėję. 

Paskui papasakojo, kaip lie
tuviai turėjo su atpludusiais 
paskui vokiečius bolševikais 
kariauti iki jų visiškai neišvi
jo iš Lietuvos. Ant galo prisi
minė, kaip lenkai per mokyk
las stengėsi užimtuose lietuvių 
sodžiuose ir miesteliuose sulen
kinti vaikus, steigdami mokyk
las, ragindami siuntinėti vai
kus į jas, duodami knygas ir 
drabužius ir tt. Kadangi lietu
viai, neturėdami pinigų, negali 
tiek įsteigti mokyklų, todėl tam 
tikslui ir tapo išrinktas gerb. 
kalbėtojas, kad važiuotų Ame
rikon ir parinkti) aukų mokyk
lų steigimui Lietuvoje. Graži 
iškalba, malonus balsas, širdin-

Kuomet mus kolonijos L. R. 
Krvžiaus rėmėju skvrius Cen-
tran išsiuntė nemažai drabužių, 
daugelis manė, kad darbas jau 
pasibaigė. Bet ne. Drabužiai 
yra renkami potsenovei. 

Kurie iš Nortbsidiečiu turi 
atliekamų, nenešiojamų drabu
žių, gali dar aukoti. 

Aukojamus drabužius priima 
p. S. Mureika, 1700 Wabansia 
avo. CJnlima atrmčtl taip-ui ir i 
Vyčiu kambarį. Čia juos priims 
p. A. Bacevičia. Jaunutis. 

- • • - -

KUN. LAUKAIČIO PRA-
KALBOS. 

Palinksmink Jūsų Gyvenimą Šokiais ir Liaudies Dainomis. 

E-3840 Ą 
Ant kalno karklai siūbavo. 

Mikas Petrauskas, tenoras. 
I šiij naktelę per naktele. 
^ Mikas I'etrauskas, tenoras. 

r.\nt bangu upės M 
P 49Q4 Valeas. Čigonu o 
Ei-*&v* % "Kossovo" Valeas. 

L Serbu orehestra. 

Mamos. 
rehestra. 

E-4327 Italu polka. Kaimioriu orehestra. 
Du Broliu. Valeas. Kaimiečiu orchestra. 

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTALĖS MUZIKOS. 

Kiekvienas Columbia Rekordų pardavėjas mielai sutiks pagrajint 
Jums bile vieną tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums ka-
taliogą Columbia Lietuviškų Rekordų. Paprašyk pas jį. 

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

15. Panedėlyj, 3 lapkričio 
Kenoslia, Wis. 

16. Utarninke, 4 lapkričio 
Sbeboygan, Wis. 

Grįžtant iš Sbeboygan'o, t. 
y. seredoj, lapkričio 5 Milwau-
kee, Wis. 

17. Ketvergė, G lapkričio 
Springfield, 111. 

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

19. Nedėlioj, 9 lapkričio 
Omaba, Nebr. 

20. Panedėlyj, 10 lapkričio 
Siqux City, Iowa. 

21. Seredoje, 12 lapkričio 
West Pullman, 111. 

22.Pėtny£ioje, 14 lapkričio 
Melrose Park, III., Italų baž
nyčios svetainėje prie 23 str. 

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

Aukotojų sąrašai 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 
sąrašus pagarsintų " D r a u g e " 
neatidėliodami. Tie vietiniai 
sąrašai paskui taps įtraukti į 
bendrą sąrašą, kurį žada pa
gaminti "Darbininkas." 

Pirkite Su v. Vai. 
Taupymo markes. 

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 
COLUMBIA GRAPHOPHONE COMPANY 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 

| neatsišaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščlau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

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

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščlau. 

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

Atdara kiekvieną "Vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su
imtomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GOUDON, 
1415 8. Halsted St., Chieago, IR. 

įsteigta 1902. 

K 
S V E I K A T A 

K N Y G A SVEIKATA TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO! 
Mūsų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą dideles vertes knygą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny. 
ga Sveikata turi 339 puslapius ir kelis šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudegimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja 9 2 . o o 

H u m o r a s 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 

puslapms. Gražiais audimo apdaruose tik $1,00 

P a s l e p t y s B u r t i n l n k u ir nuke-
] Urnas kortų su dadSjimų visokių Štukų, juokų ir 

šposų. Puslapių30. Kaštuoja tiktai 25c. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, 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 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted S t , Chieago. 

1 TMBKt^ 

<**r 

M e t r o p o l i t a n 
grojamoji ir kalba
moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti šią 
grojamą masiną, 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-
ge. prekę. 

KAINA $12.50 
Siųsdami pinigus adresuokite: 

S. P. TANIS & C C , 
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL. 

Į S 

AS, ADOMAS A. KARALAl SKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas vigo kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigallėjaa visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterto, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatismo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų gs-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptles prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenaa, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, Chlcago, IU. 


