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METAI-V0L. IV. No. 256 

Šiandie Bus Išrištas 
Streiko Klausimas 

AŠTRIOS PRIEMONĖS 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS. 

šalis iškalno apsidraudžia 
prieš nenuoramas. 

MOKINIAI NORI "MO
KYKLOS SOVIETO". 

AR BUS ANGLEKASIŲ 
STREIKAS? 

Washington, spal. 20. Keli 
t 'senatoriai pagamino priešbol-

Į Suprantama, ne visi tuo sevikišką bilių. Tas b i l u s bu-
džiaugiasi. Nes tas pare išk i -^ 'o paduotas teisminiam ko-
mas neturi reikšmes angleka-
siu streiko klausime. 

MOKYKLOS TARYBAI PA-
DUOTI REIKALAVIMAI. 

BELGŲ KARALIUS KAL
BĖJO KONGRESE. 

Sakė, jog amerikonai laimėjo 
pasaulinę karę. 

Washington, spal. 30. —Ka-
ralius Albertas čia viešėda-

Nori veltui uikandžio; žada mas apsilankė abejuose kon-

Indianapolis, spal. 29. -
Šiandie čia suvažiuoja anglo- - . . . m s i b a i f l . ^ r a i 
kasyklų apskričiu da i l in inku G a l V l S k a S P a s i b a i ^ l « 
viršaičiai ir bendrai su pildau- $»"&*** sp^ja, ^ suvaž.a-
eiuoju komitetu tarsis, kas pa- v* W l * » l viršaičiai pa
dary t i su prezidento Wilsonoik , m , >">' s " " " " ^ Perspėjimų 
atsil iepimu ir perspėjimu ne
pakelt i streiko anglekasyklo-
se. 

Prezidentas savo atsiliepime 
aiškiai pažymėjo, jog streikas 
anglekasyklose ne tik nieku 
nepateisinamas, bet da r ir 
priešingas įs tatymams. Kad 
ta ip yra. tai geriausia liudija 
faktas, jog karė dar nepasibai-

ir a tšauks streiką. Je i jiems 
nebus koktu atšaukti , tad bent 
kokiam laikui suspenduos. Tr 
k no veikians prisiims arbitrą-
eijini teismą. 

Bet taippat yra žinių, jog už 
streiką karštai stovi patys an-
glekasiai. 

Laikraščio United Mine 
VVnrkers Journal redaktorius 
Kilis Searles pažymi, jog pa
tys darbininkai neri streiko. gusi ir karės metu streikuoti 

negalima. Tuo labiau, kad an- ,'• 
, , . . . J i e nori streikuoti del nepa 

glekasių organizacija yra su
r iš ta su vyriausybe speeijale 
sutart imi visam karės laikui. 
T r ta sutar t is yra gera ligi ba
landžio 1, 1920. 
Gaudomi prezidento žodžiai. 

Aną dieną prezidentas VYil-
sonas padėjo savo " v e t o " ant 
kongreso pravesto proliibiei-
jos Įstatymui priedo, hr paaiš-

[kenčiamu darbo ir prajryveiii-
nio salvgu. 

\r jei tik streikas bus su
spenduotas ir streiko klausi
mas bus pavestas referendu
mui, sako. didžiuma darbinin
ku visuomet balsuos už strei
ką. 

Washingtone tu r ima vilties. 
AVashimctono pranešama^ 

mitetui. Pastarasis dabar su
grąžino bilių senatui patarda
mas ji pravesti . 

Sulig to biliaus visi tie žmo
nės, katrie išskleidžia raudo
nas vėliavas su tikslu pasikė
sinti prieš šalies vyriausybę, 
turi but areštuojami ir bau
džiami. 

Biliujo bausmė pramatoma 
$5,000 arba vienerių metu ka-
Įėjimas, arba abidvi bansmi 
ant kart. 

Tž tą prasižengimą nu
bausti svetimšaliai po atliki
mo bausmės turi but depor
tuojami. 

Sulig biliaus, bile kokiam 
žmogui yra uždrausta kaip v.o-
džiu, taip raštais veikti prieš 
šalies vyriausybe su tikslu 
vyriausybei pakenkti arba ją 
sugriauti . Uždrausta prie to 
darbo kurstyt i kitus, prieš vy 

groso butuose. Vienur ir ki
tur jis nuoširdžiai priimtas 
ir pasveikintas. Vienur ir ki-

streikuoti. 

Belleville, 111., spal. 29. - -
Vietos augštesnėje mokykloje 
mokiniai pareikalavo įsteigti 
' 'mokyklos sovietą" ir mo
kyklos tarybai padavė reika-
lavimus memorijalo formoje. 

Memorijale mokiniai be 
" s o v i e t o " reikalauja: 6 va
landų mokslo dienoje; penkta
dienio popiečio liuoso; prabų-, 1 / . . ° _A ,' . . tą pagelbą ir paramą dimo mokiniu su 50 laipsniu;! Q , , 

. . .«, Mi Karai 
mokytoju ne jaunesniu 2o me
tu; bilijardu ir fonografu re
kreacijos kambariuose; veltui 
užkandžiu augštesniu skyrių 
mokiniams. 

Susektas Bombininkų Suokalbis 
SUSEKTA NAUJAS BOMBI-1 Atrasta sprogstančios me-

NINKŲ SUOKALBIS. 

Policija areštavo šešis inta-
riamus. 

džiagos. 

Policija buvo painformuota, 
kad tokiose ir tokiose vietose 
tariamasi padėti bombų po 
eentraline policijos nuovada. 

Nereikėjo ilgai laukti . Tuo-
*jaus keli policijos būriai ant-

tur jis kalbėjo. Pažymėjo, kaipo norėjusius sunaikinti 

Cleveland, 0., spal. 30. -
Čia policija suareštavo 5 vy 
rus ir 1 moterį, i n t a r i a m u s ; ^ a r t užpuolė nurodytas ketu 

rias vietas ir atliko areštavi-

a teinančiu pa vasari u bombi 

jog šią karę laimėjo ameriko
nai. Talkininkai be amerikonu 
pagolbos neimtų įveikę prie
šininko. Taigi, amerikonai at
kovojo ir sugrąžino Belgijai 
laisvę. Už tai padėkoti truks- jnihkai buvo manę visoj šalyj 
ta žodžiu. Belgija tad daug pradėti griovimo darbą 
skolinga Suv. Valstijoms už bombomis. 

Spėjama, jog suareštuotieji 
iumi kongrese lan-jyra nariai anarcbistų kuopos, 

kėši ir sosto įpėdinis Leopol- kuri daugel Amerikos mies-
das. ftuose veikia pragaištingą dar-

Ka ralius su karaliene ir so- bą. 

eentraline policijos nuovadą. I mus ir kratas . 
Su jų areštavimu, anot po-1 Su suareštuotais policija pa-

licijos pranešimo, pat i r ta nan-jėmė didelę kiekybę sprogstan-
jas bombininkų suokalbis. Su čios medžiagos, vieną užtaisy-

Pagaliaus reikalaujama, i-
dant visokie mokykloje parė
dymai butu daromi su moki-
niu žinia. 

sto Įpėdiniu aplankė Baltuo

tą, bombą, kelias nepabaigtas 
bombas, kelis automatinius re-

•:u Ivolverius, amunicijos ir visą 
glėbi anarcliistiniu raštu. 

Gal bus areštavimų kituose 
miestuose. 

Po to susekimo vietos poli
cija tuojaus pranešė kitų mie
stų policijoms, paduodama 

Memorijale pažymima, idant 
i v y_ tie reikalavimai butų i.špildy- j pRAGA TURI NAUJĄ AR 

Kuone per visą naktį su
sins Rūmus, kur svečiu s pri-j areštuotieji buv 0 kamantinė- .svarbių nurodymų. 
ėmč prezidento žmona. Tenai jam i su t ikslo išgauti nuo jų į Spėjama, jog- veikiai įvyks 
buvo surengtas ir pokylis. j smulkmenų apie jų pienus ir t areštavimai ir kituose mies-

Turbut, karalius nesimatė j visą organizaciją. tuose, 
su sergančiu prezidentu. 

TARPTAUTINĖ DARBO I DIDĖJA MAISTO IŠTEK-
KONFERENCIJA. 

kinime išsireiškė, jou1 tas bi- jog vyriausybė turi vilties, 
liūs tiesiog bereikalingas, nes, kad angleknsių streikas bus 
prakt ikal ia i imant, karė jau sulaikytas, kad angleknsių or-
pasibaigusi. ganizacijos vadai supras ša-

Anglekasių vadai pagavo tą lies stovį ir atkreips domą į 
išsireiškimą ir šiandie juo re- , viešpataujančias aplinkybes. 
miasi kaipo ofieijaliu pareis- Nežiūrint to, kabinetas ga-
kimu, jog karė pasibaigusi, ir mina pienus, sulig kurių bu> 
todėl anklekasiai paliuosuoti įveikiama, jei kartais angleka-
nuo sutart ies su vyriausybe iri šiai atsisakytų klausyti vy-

treikuoti . i riausvbės. 

riausybę pavartoti kokią nors 
prievartą, spėkas, arba prie
šinti es kokiam nors vvriau-
sybės parėdymui. 

t i ligi lapkr. 1. Kitaip jie stiei-
kuosia. 

KIVYSKUPĄ. 

IR SENATAS PANAIKINO 
- V E T O . " 

gali 

Rusai kaltina Angliją už 
nepavykimus 

YUDENIČĄ IR DENIKINĄ Už tatai kal t inama Anglija. 
PATIKO VIENODAS 

LIKIMAS. 

Bolševikai apgynė 
Petrogradą. 

£ita seniau buvo pažadėjusi 
gelbėt) rusams prieš bolševi
kus. Buvo sakiusi, jog skan-

d ins ian t i bolševiku laivus. Gi 
pasekmėje savo pažadėjimo 
neišpildžiusi. 

Su Šiaurvakarine Rusų Ar- R u s į j o f i c i e r a į d a r p a ž v m i ) 

mija, spal. 29. - Šiaurvakar i - k a d k a | p U g a i b o l ^ e v i k a i v a r . 
nei rusų armijai nepavyko pa- t ( ) s i a k a r - s Wyyu% j o k i a i s k e . 
siekti ir paimti Pe t rog radą , i a i s j ^ b ^ i , galima pasiekti 
Armijos stovis ta ip pablogėjo, 
jog nežinia nei kas dabar bus 
pradė ta . 

Spalių 23 dieną bolševikai 
pakilo kontra takoj! ir atsiėmė 
Krasnoje Sielo ir Carskoje 

VVashington, spal. 29.—Va
kar ir senatas didžiuma balsų 
panaikino prezidento " v e t o , " 
padėtą ant prohibieijos prie
do. 

Reiškia su šiandie visoj ša
lyj pravedama tikroji " sausu
ma , ' ' kol prezidentas nepa
skelbs proklemacijos apie pa
sibaigusia demobilizaciją. 

Paryžius, spal. 29.—Už ke
liu dienu talkininkai siunčia 
Pabaltijon komisiją pat ikr int i 
vokiečiu išsikraustymą iš ten. 

GEN. GARIBALDI PAKE-
LIA KOVĄ PRIEŠ 

D AlfrNUNZIO. 

Vakar pradėjo savo posė
džius. 

Tam tikslui surekrutuota 20,-
0000 laisvanoriu. 

Rymas, spal. ^0. —Šventojo 
Tėvo parėdymu ČVko-Slovaki-
jos sostinės arkivyskupas vo
kietis pasitraukė iŠ užimamos 
N1<y0:/ , _ . . • i tarptaut inės darbo konferenci-• jos ministeris Sclimidt prane-

Dabar J Pragos arkivvsku-1 :_. . , : „ : ,„..,. l x : . . ,_ : !'v. . ^ , . , . . _,_ . _. 

Washington, spal. ?Ą —Va
kar čia prasidėjo posėdžiai 

LIŪS VOKIETIJOJE. 

Tik esąs vargas su anglių 
stoviu. 

Berlynaa, spal. .°>0.—Naci jo-
hafiam susirinkime ekonomi-

moks-ku veikėjas ir žynius 
Rymas, spal. ;](). — Gen. liniukas. 

PepjVmo Garibaldi, kurs vado Andai jį Pragoję konsekra-
vavo italų legijonui P r a n c u - | v o popežiaus pasiuntinys su-
zijoje, pagaliaiis stojo <l'An- važiavus skaitlingąja"! dvasiš-
nunzio priešininkų pusėje ir ;kijai iš visos naujos respubli-
pakelia kovą prieš tą lakūną, k o s > 

užėmusį miestą Fiume. 
Gen. Garibaldi rekrutuoja j si ČVko-Slovakijos bažnyčios 

iš laisvanoriu armiją, kur ia i hierarchijos galva. Sulig res-
jis ves prieš miestą Fiume. A-j publikos konstitucijos, arki-
pie 20,000 kareivių jau esą j vyskupas skaitosi parlamento 
surekrutuota. narvs. 

|jos, kuriai davė pradžią tai-
po* pakeltas km.. Dr Francis N ^ ^ m V o k i e t i j a 

Kordac, žinomas čekų-slova- __ . . . . . . . 
Posėdžiai, kaip sakoma, pra

sitęsia apie mėnesį. Konfe
rencija paties pamatus viso 
pasaulio darbininkams būvio 
pagerinimui ir sulygįs visose 
šalyse darbo sąlygas. Bus dis-
kuosuojami ir aptariami klau
simai, kokie padėti taiko* su-

I 
įtartyje. , 
t 

Daugiau kaip 30 šalių at
siuntė savo atstovus. Laukia
ma atkeliaujant daugiau at
stovų. Konferencijon atstovus 
prisiuntė ir Vokietija su Aus-

Pragos arkivyskupas skaito-

LAIMĖTAS STREIKAS 
PLIENO INDUSTRIJOJE. 

"P l i eno dirbtuvių darbinin-
kas gal bado bus priverstas 

TAIP TVIRTINA JOHN 
FITZPATRICK. 

Piketninkų viršaitis kal t ina 
kariuomenę. 

gryžti darban. Bet jis išmoko i buvęs susirėmimas geriausias 
štai ko: J i s patyrė, jog plieno Siame atsit ikime pavyzdis. 
korporacija nėra didesnė, kaip "Ki tuomet 30,000 rubsiuvių 
dirbančių jai darbininkų no- buvo pakėlė streiką. J i e strei-
rai. J i s žino dabar, jog jis vi- kavo ilgas savaites. (Jalų-gale 

trija. Dar nėra žinoma, a r tu 
minias padėjo stiprų pamatą \M[ų a t s t o v a i b u s p r i i m t i k o T 1 . 

ferepcijon. busimoms kovoms. Rubsiuvių 

(iateiną. Tuomet Yudeničo ar
mijai prisieisią bėgti atgal . 

_i Bet k u r i Ar gal ir vėl i Pa-Sielo. Ts Krasnoje Sielo bol- ; * . • . 
v -i • i • • • : ^ : ^ „ £ . :,. bal t i ia . Vargiai Pabalt i ia ,ią sevikai briaujasi i pietus ir .. -K * . / ' " 

4- n . 4 x : . M priims. Nes tai nereikalinga 
v r a jau art i uate inos . Krasnoje Sielo bolševikams 
atsiimti pavyko gana lengvai. 
Nes j iems gelbėjo jų karės lai
vai, stovintieji Suomijos užla
joj . Tie laivai paleido darban 
didžiules armotas . Užteko de
šimties milžiniškų šovinių, 
kad Yudeničo kareivius iš
mušti iš miesto. 

Kal t inami anglai. Londonas, spal. 29.—Bolše-
Kad ne tie karės laivai, bol-,vikai skelbia, jog grupė inter-

ševikai vargiai butų atsiėmę jnacijonalių bankininkų admi-
tuodu miestu, sako rusų ofi-jrolo Kolčako valdžiai paskoli-
c i e r a į # nusi 50 milijonų dol. 

Plieno industrijoje streiko 
nacijonalio komiteto pirminin
kas John Fitzpatr icb prieš iš-

t e trograuo. . . 
keliausiant iš Cnicagos Pi t ts-

Cia daba r neabejojama, j o g | b u r g a n p r a n e š ė , jog plieno 
bolševikai veikiai atsiimsi* i* Į darbininkų streikas praktikos 

žvilgsniu nei šiaip nei ta ip iš
ėjęs. Tečiaus jis laimėtas. 

J i s pasakė: 
" S t r e i k a s laimėtas, nežiū

rint kas iš to gali i še i t i . " 
Tuo pačiu laiku k i tas strei

kininku vadas mieste Carv, L. 
E. Titus, piketninkų viršaitis 
(kapi tonas) , apie streiką kar
kas aiškiau išsireiškė. 

Titus pažymėjo, jog karei
viai suareštavo kuone visus 
piketninkus ir todėl streikas 
tur i eiti niekais. 

Streikas daug ką pamokė. 
Fi tzpatr ick buvo paklaustas 

paaiškinti savo t rumpą saki
nį apie streiko laimėjimą. J i s 
tad ta ip paaiškino: 

suomet, kuomet tik butų rei- viena terčdalis streikininku 
kalas, gali sustabdyti visą i del savo šeimynų bado sugry 

pr i ims 
sunkenybė. 

Tuo tarpu art inasi siberi-
niai šalčiai. Baisu ir pagalvo
ti, kas įvyks su tais apdrisku
siais kareiviais. 

Bolševikai praneša, jog jie 
varosi pirmyn ir gen. Deniki-
no fronte. 

darbą. Žinant tai, jis nekuo-
mtt nepasižemins, nebus lyg 
koks avis ir nepasiduos sąly
goms, kokiose jis dirbo ilgiau
sius metus. 

žo d a r b a n žiemos metu. Te
čiaus likusieji streikininkai 
atlaikė susirėmime ir paga
li aus laimėjo. 

"Pasku i kiti pakelti strei-
" P e r dvidešimtį metų ar i kai nuolat laipsniškai gerino 

daugiau plieno dirbtuvių dar-j darbo sąlygas. Šiandie rubsiu-
bininkas laikėsi nuomonės, jog viii organizacija gerai stovi. 
United States Steel korpora - i l r streikai rūbų išdirbystėje 
cija yra didžiausias daiktas pasibaigę, 
ant žemės. Darbininkas tikėjo, 
jog tos korporacijos valdžia j 
yra didesnė u i pačią šalies vy 

se, jog Vokietijos ekonominė 
ateitis neblogiausia. Šalis pil
nai aprūpinama kornais, dar
žovėmis, mėsa ir žuvimis. To 
maisto užteksią ilgiems lai
kams. Tad prasimaitinti ne
bus vargo. 

Tik didžiausias Vokietijai 
vargas, sake ministeris, su 
kuru. ypač su anglimis. Bet 
ir to daikto negalima palygin
ti su juodomis valandomis. 

Daug maisto įvežama. 

Maisto stovi s šalyje gerėja 
dėlto, kad maisto įvežimas 
nuolat didėja. Mėsai nepavar-
tojahii vokiečių galvijai. Ypač 
melžiamos karvės saugojamos. 

Bet ir maisto padalinimas 
po šalį šiuo kar tu t rukdomas. 
Nes nėra reikalingos kiekybės 
geležinkelių vagonų. Kol va
gonų skaitlius nepadidės, ne
reikia laukti geresnio ir tin
kamesnio patvarkymo maisto 

Vierma, spal. 30. — Čia su- pristatyme, 
areštuota visa grupė ameriko- Ministeris pripažįsta, jog 
niškų pinigų' klastuotojų. J i e maistas brangus ir kaina nuo-
dirbo $10 banknotus ir visurjlat didėja. Bet jis pažymi, jog 
plačiai skleidė. Žmonės v isur 'pr ieš tą stovį Vokietija y ra 
pageidauja amerikoniškų pi
nigų, nes jie šiandie turi di-

N E T I K R I AMERIKONIŠKI 
PINIGAI VIENNOJE. 

Klastuotojai suareštuoti; pa
imta daug "p in igų" . 

Ko darbininkai reikalauja. 

. "P l ieno dirbtuvių darbinin-
riausybę. J i s neturėjo tiek su- kai nieko daugiau nereikalau-
pratimo, jog darbininkas ja, kaip tik to, idant jų atsto-
žmogus yra kur-kas didesnė 
valdžia. Dabar jis žino, jog ga
li sustabdyti darbą įstaigose. 
J i s tą padarė. Kitais laikais 
jis tai atliks kur-kas pasek-
mingiau, ka ip kad dabar. 

Streikas laimėtas, nežiūrint 
pasekmių. 

"S t r e ika s laimėtas, nežiū
rint jo pasekmių. Šitas susirė-

vai turėtų progos susieiti su 
plieno korporacijos atstovais 
pasitart i apie darbo sąlygas. 

" T ą reikalavimą Gary at
metė. Prezidentas Wilsonas 
yra pasakęs, jog darbininkų 
pusėje stovi teisės, kokių j iė 
reikalauja. Prezidentas mėgi
no suartinti darbininkų atsto
vus su plieno korporacijo s at
stovais. Bet tas nepavyko. ' ' 

džiausią vertę* Tad pinigų 
klastuotojai turėjo gražios 
progos pasipelnyti su savo 
pinigais. 

Banknotai buvo spauzdina-
mi vienoje firmoje. Ton fir-
mon užeidavo keli vyrai, pa
sisakydavo jie esą Ukrainos 
komisijos nariai , pažymėdavo, 

bejėgė. 

Kasyklose tur i eiti darbas. 

Toliau^ ministeris Schmidtl 
pranešė, jog Vokietijai viso
mis išgalėmis yra reikalinga, 
padidinti produkciją. N< 
visko reikia. 

Ypač anglekasyklose nekuo-
met neturėtų but sulaikomi 
darbai. Tenai neturėtų but 

jog jie turį speeijalį leidimą Į d a r b ° pertraukos su visokiais 
spauzdinti amerikoniškus bank j nerimavimais ir politikiniais 
notas, paduodavo tam tinka
mą poperą ir firma atlikdavo 
užsakytą darbą. 

Policija firmos spaustuvėje 
atrado daugelį atspauzdintų 
klastuotų banknotų. Spaustu
vė uždaryta. 

streikais. 
J i s ragino susirinkimą įsta

tymų keliu uždrausti visokius 
streikus anglekasiams. 

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

s 
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DKAI'GAS PI'BLISIIINO (X>., Inc., 
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TERMS^cfP M iksCKlPTlON 

žmonių neramybę daugino die 
nraštis "Lie tuva" . Abiem at
vejais jis norėjo į ginčą įvelti 
ir seseris Kazimierietes. Iš to 
dienraščio niekuomet nebuvo 

, nei mažiausios paramos lietu-
si» Mouiti- . . . .....$s.oo vių mokykloms Amerikoje, 
rbuwdaj's Ekuuon t3-00; dabar jam nerupi lietuvystės 

Ad^ertî ing rates on »pPiicauoi> apgynimas nuo lenkų. 
A t NEWSSTi\NDS 2c A COPV 

^ — — — — ^ — — i — ^ — 

LIKTI VIV KATALIKE DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien^ išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
l ietau $500 
Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Nauju Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Order" 
arba įdedant pinigus j registruota 
laišką. 

Tarp lenkų ir lietuvių da
bar eina tikroji karė už Vil
nių, už Seinus, už geležinkeli 
nuo Gardyno į Vilnių ir nuo 
Suvalkų į Varėną. Kas krei
pia lietuvii) domą ant mažmo
žių, ir da-gi kaikurių prama
nytų, tas silpnina lietuvius 
kovoje su lenkais už didžiąsias 
nesutikimo priežastis, už Vil
nių ir už kitas Lietuvos dalis, 
kurias lenkai užėmė. 

Yra dar ir kitokiij priežas-

"DRAUGAS" PUBLISH.NG » l 2 L S r S S ffS 
1800 W. 46th St., Chicago, III. n u s i supjuilinti į0s gyventojus 

Telefonas McKinley 6114 ^ ^ m k i i a i 6 : baltuosius SU 
mu.iiun.nm,:,....n iiimiimiumiiii ^ ^ 1 ^ ateivius su čia 

gimusiais ir t. t., idant Ame
rikos jiega sumažėtų. Tada 
lengviau galima bus jai kenk
ti. Tie jos priešai jau išbandė 
visas priemones. Stebėtina bu
tų, jei jie nepasinaudotų ne
sutikimais tarp lenkų i r lie
tuvių. Lietuviams jie suopią, 
kad Amerikos lenkai varysią 
juos lauk iš namų, lenkams 
tie patys šmeižikai pramano 
ant Amerikos lietuvių kitokį 

Chicagoje pasklido gandas, nebūtą daigtą. Mes turime at
buk kaž kokis lenkų kunigas siminti, kad mūsų karė su 
kažkokioje bažnyčioje liepęs lenkais yra ne Chicagoje, nei 
savo žmonėms nieko nepirkti Brooklyne, nei kitame Ameri-
nuo lietuvių, nieko jiems ne- kos mieste, tik Europoje, 
parduoti, nepriimti jų į savoj R e i k i a > k a d k u o d a u g i a u s i ^ 
namus, išvaryti įnamius, jei ^ r n į s i r a š y t ų į A m e r i k o s B a -
koki butų įsisamdę ir daryti t a I i j o n a , e i n a n t į k a r i a u t i Lie-
yisokias kitokios rūšies paty- j ^ ^ p e i k i a k u o d a u g i a u s i a i 

e i a s* paremti Lietuvos Raudoniji 
Žinant ką. kuniga s gali pa- Kryžių. Muš kareiviai išvys 

sakyti bažnyčioje ir ko nega- i e n k u s i š Lietuvos, mųs Rau
lį, lengva yra suprasti, kad donasis Kryžius aprupįs su-
nei vienas katalikų kunigas žeistuosius tėvynės apginėjus, 
panašių dalykų bažnyčioje pa- Q s u k i t a i p kalbančiais kaimy-
sakyti negalėjo. Bet mes ru- n a i s Amerikoje galime ir turi-
pinomės patirti, kokis kunigas m e gyventi ramiai. Šiaip kitos 
ir kokioje bažnyčioje pasakė t a i l t o s neskaitys mųs tarp ei-

Mes ir Lenkai. 

tuos katalikų mokslui priešm 
gus pamokinimus. Niekas ne
galėjo to kunigo įvardyt*," tik 
kiekvienas vi s sakėsi girdėjęs 
nuo kito, tas nuo trečio ir taip 

vilizuotu žmonių. 

Karės Liga. 
Karės metu pasidaro daug 

toliau. Visai negalima prieiti mirties ir daug mažesnių už 
prie paskalos pradžios. Kai-1 mirtį nelaimių, būtent ligų. 
kurie bandė paminėti vardą ir Visas jų rūšis nesuskaitysime, 
pavardę kunigo "galėjusio1

 T į k t a į I u u l j į i r ^ a u c h J ! S k i 
taip pasakyti." Alės bandėm* tikimai verčia paminėti vieną 
susekti ar buvo taip. Pasiro- k ( . i s t a karės vaisių, tat yra, 
dė, kad vienas lenkų kunigas i p r o t l l ligą p u o lus ią ant jau-
barė lenkus už ėjimą pirkti i ! m i v a ikinų nei nebuvusių ka-
svetimas sankrovas, kurio: 
neva pigiau parduoda, bet 
nusuka dalį nuo svaro. Tas 
kunigas išsitarė: " K ą beper-
kate pas tuos sukčius, eikite 
jau geriau pas lietuvius." 
Nors šitokis išsitarimas paro
do, kad minėtasis kunigas ne-
augštai stato lietuvius, tečiaus 
tat yra toli nuo prikalbinėjimo 
daryti kerštą lietuviams. 

South Chicagoje pasklido 
gandas, buk lenkai užmokėsią 
skolą, gulinčią ant Šv. Juo-

re.je. 
Chicagoje susidarė dvi kuo

pos vaikinų. Jiedvi įsitaisė 
šautuvų su šoviniais ir pra
dėjo tikrą karę tarp savęs. 
Vienas vaikinas tapo nušau
tas, kitu du pašauti. Vaikėzai 
buv0 pasidarę apkasus ang
lių kieme, o tiems apkasams 
jie vogė lentas iš ten kur sta
toma nauji namai. Šiandien 
verkia tėvai palaidoję vieną, 
dūsauja motinos prie sergan
čių sužeistųjų, rūpinosi gimi-

zapo bažnyčios ir paimsią j ą ^ ė s kitų, kuriuos suėmė poli-
sau. Tai tik tuščias gązdini- jcija. 
mas. Lenkai netaip paiki, kad j Klauskime, kas kaltas ? Gy-
apmokėtų lietuviškos bažny-jdytojai rainiai atsako, tai ka-
čios skolas. J ie žino gana ge
rai, kad lietuvių bažnyčios ne
gautų, nors jos skolą apmokė
tų, nes bažnyčios tikslas yra 

rės psichoza. Psiehoza jie va
dina ligg, puolančią ant žmo
gaus minties. Už ligą niekas 
nieką nekaltina. Tečiaus ir li-

žjnonių dvasios reikalus ap ru - ! g a neatsiranda be priežasčių 
pinti. Su lenkų kalba lietuvis- j K a r ės laiku visi laikraščiai 
koje parapijoje negalima yra !

 y r a pilni aprašymų, kaip žino
to padaryti. Chicagos Arki-:nės žudo žmones. Krutamųįų 
vyskupas yra prielankus lie- į paveikslų įstaigos tuos apra-
tuviams, jų reikalus žino ir gymus pagražina vaizdingo-
neduoda jų skriausti. Be Ar- mis fotografijomis. Vaikai tą 
kivyskupo paliepimo bažny- visa skait0 ir mato. Mokyk-
čia negali pereiti iš vienų ran- ios , norėdamos sužadinti pat-
kų į kitas. |rijotizmą jaunoje kartoje, dar 

Buvo pakilęs judėjimas pagiria tokius dalykus. Jspu-
prieš seseris Nazaretietes dingi jaunųjų smegenys per-
Tovn of Lake, dabar naujai siima žudymo mintimis i i 
atsikartojo Brighton Parke, [vaizdais. Jaunuomenė nepa-

Mūsų Federacijos Uždaviniai 
Daug kalbėta ir rašyta apie 

Lietuvių Katalikų Federaciją 
Amerikoje. To visa jau užten
ka. Mums reikia eiti* jau prie 
tikrojo darbo. Tuščiais žo
džiais nieko nepelnysime. Jei
gu norime atremti laisvamanių 
socijalistų ir kitokio liberališ
kojo gaivalo spaudimą—susi
vienykime, o busime galybė, 
kurios ir pats pragaras neper
galės ! — Štai tad svarbiausias 
principas, kuriuo privalo va
duotis taip veikėjas, taip pa
prastas darbininkas. 

Per Federaciją į demokratiją. 

Kol mūsų organizacijos, gy
vuojančios Amerikoje, nesueis 
į vieną politikos ir kultūros 
centrą, tol savo tarpe turėsime 
daug nesusipratimų. Drumsta-
me-gi vandenyje geriausia 
gaudyti žuvis: priešas tuom 
naudojasi, mes gi pasiliekame 
nesubrendėlių rolėje. 

Federacija yra geriausias 
kelias į demokratiją. Daugelis 
nusiskundžia, kad neturi balso 
politikoj ir svarbiuose tautos 
veikaluose. Kaipgi balsas gali
ma bus turėti tokiuose atsiti
kimuose, kada kiekviena kuo
pa, draugija, asmuo, parapija 
veikia atskirai? Tokiose a]>-
linkybėse gyvendami mes bal
so negalime turėti. Visi svar
bus tautos veikalai vra atlieka-
mi tuomet visokių diktatorių, 
vadų-vadukų, rėksmų... Demo
kratiškumo ligšiol mes neturė
jome, šiandien gi milionai šau
kia už demokratiją. Siekkime 
tatai prie garbingos demokra
tijos, įstodami Fedcracijon, ku
ri greitu laiku apims politikos 
ir kultūros vadžias į savo ran
kas. Federacijos Centras, va-
duosis nebe savo nuomone, 
spręs jau ne savo vardu, bet 
vardu visų organizacijų, kuo
pų, ratelių, parapijų per iš
rinktuosius atstovus, per krivu 
les, per visuomenišką dalykų j 
apsvarstymą. 

Pradėkime nuo parapijų. 

Mūsų parapijos turėtų pir
miausia įstoti Federacijon, įne-
šant Federacijos iždan admini
stracijos reikalams po 10c nuo 
kiekvieno pilnamečio parapi
jiečio, kaipo metinę narystės 
mokestį. Tą mažą duoklę nariai 
gali užsimokėti atėję pas klebo
ną ar parapijos komitetus atsi
lyginti už bažnvčios sėdvnę. 
Federacijos narystės ženklelis 
galėtų būti prilipytas prie 
bažnytinės sėdvnės kortelės ar 
parapijos mokesčių knygutėje. 
Aš užtikrinu, kad nei vienas 
doras lietuvis katalikas, tikrai 
žinodamas Federacijos tikslus 
ir jos veikimą, neatsisakys 

kenčia neišpildžiusi savo min
čių. Ir užaugusiems žmo
nėms sunku jas suvaldyti. Vai
kinai nelaukia kol jiems sueis 
21 metai, kol iškils tikroji ka
rė, ir kol jie taps į ją pašauk
ti. Jie dabar sau susidaro ka
rę. Neturėdami savo pinigų 
jie vagia nuo tėvų ir perkasi 
revolverius, kad turėtų su kuo 
žudyti vieni kitus. Jų maži 
protai nesupranta, kad tat 
yra nedora. Jų veidai ant fo
tografijos parodo, kad jie be
veik taip didžiu eina, kaip ve
teranai, sugrįžę iš karės. Tas 
nemokėjimas matyti skirtumo 
tarp karės ir vaikų žudymosi 
yra tikroji protinės ligos žy
mė. 

Visi patrijotizmo platintojai 
turėtų tą žinoti. Stiprinant pa
triotizmą reikia aiŠkintį skir
tumą tarp karės ir žudymosi. 
Kratomųjų paveikslų teatrai 
turėtų būti protingų žmonių 
priežiūroje, kad del pinigo ne
užkrėstų jaunąją kartą karės 
psįcfy^a. 

duoti 10c, kad buvus garbingos 
organizacijos nariu ir turėjus 
balsą tautos viešuose reikaluo
se. (Sulig dabartinės konstitu
cijos: M Parapijos moka meti
nio mokesnio tiek, kiek pasiga
l i . " VII, 3. Redakcija). Ameri
koj yra apie 100 lietuviškų pa
rapijų. Skaitant abelnai, saky
sime, mažiausiai kiekviena pa
rapija lai turi po 1000 narių. 
Taigi iš vienų parapijų susida
rytų Federacijai mažiausia 
apie 100,000 narių, kurių meti
nė mokestis dešimtukais siektų 
10,000 dol. Tie pinigai eitų vi
sokiems Federacijos reika
lams : algoms, spausdiniams, 
susi nešimams ir tt. 

Tą mintį galima įkūnyti pri
tariant parapijų komitetams 
ir klebonams. » 

Eikime prie draugijų. 

Katalikiškųjų draugijų na
riai yra. nariais taip-gi ir pa
rapijų. Tai-gi (Praugi jų, kuopų 
mokesčiai į Federaciją turėtų 
būti iš jų kasos, ir tai kuoma-
žiausi, kuoprieinamiausi. Saky
sim, iki 100 narių turintiji 
draugija galėtų mokėti tik 1 
dol. Turinčios viršaus 100, — 
turėtų mokėti po $2.00 metams. 
Dėlei lengvų mokesčių jokia 
draugija, kuopa, kliubas ir tt. 
neatsisakys prie. Federacijos 
priklausyti. (Sulig Federacijos 
konstitucijos "Visos draugijos, 
sąjungos ir susivienijimai 
draugijų ir kuopų moka po še
šis centus nuo kiekvieno nario, 
prigulinčio prie tos draugijos, 
sąjungos ar susivienijimo. VII, 
4. Redak. prier.). 

Aš nesmi matęs Federacijos 
konstitucijos,—gal ten tokie ar 
tam panašus klausimai yra ge
riau išrišti. 

Mūsų draugijos apgailestau
ja, kad jos ligšiol nematančios 
Federacijos darbų, bet reikala
vimus užsimokėjimo tai dažnai 
gaunančios. 

(Ta konstitucija ką tik at
spausta; Jos galima pareika
lauti savo draugijoje arba kle
bonijoje. Visoms organizaci
joms, kurios tik norės taps pri
siųsta tų konstitucijų sulig rei
kalavimo už mažą užmokestį. 
Red.). 

Kiek žinau, pati liaudis rei
kalauja Federacijos pasirody
mo su savo pienais ir darbais. 
Jį užsimokės savo mokesčius, 
kada žinos, jog jie eina siste-
matiškam naudingam visuome
nės darbui 

Aš pats esmi gavęs keletą 
laiškų iš Federacijos sekreto
riaus, kur primygtinai reika
laujama užsimokėti už narystę. 
Tas gerai, bet to neužtenka. 
Gražiais žodeliais galima ir 
pritraukti kuris-ne-kuris, tik 
neilgam. Amerikoje gyvendami 
taip esame pripratę prie siste
ma tiškumo bet kokiame darbe, 
kad betvarkio veikimo nenori 
niekas iš mus be remti. Štai tad 
delko Federacija neturi ligšiol 
pasisekimo. 
Federacijos reikalą turi pa

imti Tautos Taryba. 

Tautos Taryba artimiausia
me savo posėdyje turi paimti 
Federacijos reikalus jų sutvar
kymui. Federacijos vedimui 
reikalingi yra pinigai. Kadan
gi mūsų Federacija turi netru
kus apimti ir politikos daly
kus, tai, rasi, butų galima pa
imti pinigų Federacijos reika
lams i£ Tautos Fondo, kuris 
laiko atsargoje tūlą pįnįgų da
lį politikos reikalams. Jokio 
ofiso negalima uždėti be pini
gų. Federacija privalo turėti 
apmokamų darbininkų, kurie 
sistematiškai darbą varytų pir
myn. Ligšiol mųsų Federacijos 
valdyba buvo tik $el vardo. Ji
nai gali gražiai tituluotis, bet 
naudos iš to labai mažą. 

Pranešimai iš Washingtono. 
Ekzekutyvis Komitetas gavo 

iš Kauno, per Paryžių, kable-
gramą, kurioje praneša, kad 15 
d., šio mėnesio, Kaune, prasi
dėjo Lietuvos Valstybės Tary
bos sesijos. Prezidentas Smeto
na savo kalboje išdėstė Lietu
vos respublikos padėjimą ir 
nurodė pienus tolimesniam vei
kimui. Tarybos pirmininkas ir
gi laikė kalbą. Sesijos atidary
me dalyvavo Anglijos, Prancū
zijos, Latvijos ir Estonijos at
stovai. Naujasai premjeras, 
Galvanauskas, išdėstydamas 
savo mierius, užreiškė, kad 
svarbiausiomis valdžios užduo
timis, kurias tuojaus reikės 
įvykdinti, bus įsteigiamąjį sei
mą sušaukti ir išvaryti iš Lie
tuvos vokiečius, lenkus, rusus-
kolčakinius ir bolševikus. 
Premjeras taip-gi užreiškė, kad 
Lietuvos valdžia nepersekiojo 
ir nepersekios lenkus, kaipo to
kius Lietuvoje, bet tuo pat lai
ku valdžia netoleruos lenkų 
suokalbius prieš Lietuvos val
stybę. Pažymėjo, kad Lietuvos 
valdžia dės pastangas, kad pri
eiti prie susipratimo su Lenki
ja, bet nekuomet nepasiduos 
ten, kur apeina Lietuvos žmo
nių ir valstybės reikalus. 

Kaslink militarės užduoties, 
premjeras pažymėjo, kad Lie
tuva kariaus iki paskutiniam 
su savo kaimynais vien tik ap-
ginime Lietuvos nepriklauso
mybės; nėra Lietuvos valdžios 
tikslu kištis į kaiminiškų val
stybių vidurinius reikalus. 

Spalio 15 d. Lietuvos kariuo
menės priešakinė sargyba susi
rėmė su gauja apginkluotų vo
kiečių ir kolčakinių. Po smar
kaus mūšio, lietuviai atrėmė 
priešus ir užėmė Daugėliškiu 

Federacijos Sekretorijatas. 

Federacijos sekretorijatas 
savo ofisą privalo turėti viena
me didesniųjų miestų, kur dau
giausia yra lietuvių, kad svar
besniuose veikimuose galima 
butų turėti mūsų žymiųjų vei
kėjų konsultaciją, kad pačioj 
darbo pradžioj sudarius bent 
vieną koloniją, kuri pirmutinė 
butų tvirčiausia susiorganiza
vus. Psichologiškai ir reališkai 
imant, juk yra aišku, kad jeigu 
turėsime tvirtą, sveiką širdį, 
tai ji pristatys užtektinai krau
jo visoms kitoms organizmo 
dalims. 

Federacijos organas. 

Federacijai reikia turėti or
ganas. Juo gali būti pradžioje 
žymiausias mušu laikraštis, tu-
rįs daugiausia skaitytojų. Tam 
tikslui " D r a u g a s " geriausia 
tiktų. 

Susimildami, neatidėliokite 
darbo! 

Tais žodžiais aš atsiliepiu į 
Federacijos dabartinę valdybą. 
Jau 13 metų praėjo nuo Fede
racijos įsteigimo. Nelaimingas 
13 numeris jau perėjo, užtat 
jau atėjo laikas rinitai apie di
delį darbą pagalvoti ir tuoj jį 
de facto pradėti. 

Kun. P. Lapelis. 

kaimą. Susirėmimas taip-gi 
įvyko Šiaulėnų miestelio apie-
linkėje. Ginkluotos gaujos, su
sidedančios vien iš vokiečių, 
traukia Raseinių linkui. Lietu
vos kariuomenė skubinasi plė
šikams pastoti kelią ir juos iŠ- i 
vaikvti. Netikėtai vokiečiai už-
puolė ir užėmė Šiaulių miestą, 
bet iš priežasties NAlijantų 
griežto reikalavimo Lietuvą 
apleisti, spalio 16 d. pradėjo 
trauktis iš Šiaulių, bet jų vie
ton veržiasi kolčakiniai.Paste-
bėta, kad vokiečiai tik nuduo
da, jog jie traukiasi iš Lietu
vos, bet kaip tik pasiekia Vo
kietijos rubežius daugumas jų 
grįžta Lietuvon atgal einančiu 
traukiniu, o kiti net pėsti grįž
ta Lietuvon. Lietuvos kariuo
menės vadas pareikalavo Eber-
hardto, vokiečių kariuomenės 
vado Lietuvoje, kad iki spalio 
15 d. jisai pasitrauktų iš Rad
viliškio. Kberhardtas atsakvnie 
pažymėjo, kad jisai tik nori r u 7 
su šiaurvakarine kariuomene 

i. fc C 

parvesti bolševikų' frontan, 
tuomet kuogreičiausia pasi
stengs pasitraukti iš Lietuvos. 
Lietuvos kariuomenės vadas 
atsakydamas pažymėjo, kad 
duodamas vokiečiams tik apru-
bežiuotas laikas iš Radviliškio 
pasitraukti, Lietuvos kariuo
menė esanti prisirengusi tą 
prižiūrėti ir ginti Lietuvos tei
ses ir nepriklausomybę. 

Spalio 14 d. pribuvo Kaunan 
Estonijos ir Latvijos pasiunti
nį s, kad sutarti su Lietuvos 
valdžia bendras priemones ap
siginti nuo kolčakinių. 

Iš priežasties Alijantų spau
dimo pasitraukti iš Lietuvos, 
spalio 15 d. Vokietijos valdžia 
uždarė rubežių tarp Lietuvos 
ir Vokietijos; dabar niekas ne
gali ineiti Lietuvon iš Vokieti
jos, bet iš Lietuvos Vokietijon 
gali. 

Vokietijos laikraščiuose skel
biama, kad vokiečių-kolčakinių 
propaganda Lietuvoje ir Latvi
joje yra remiama Morgano ir 
Kompanijos. Morganas pasko
linęs jiems tris šimtus milijonų 
dolierių. 

Rusai-kolčakiniai su pagelba 
vokiečių įsiveržę į Lietuvą el
giasi savotiškai, užimtose da
lyse išvaikė mokytojus ir moki
nius, o mokyklas pavertė į ark
lių ir savo kareivių stovyklas. 

Įsiveržėliai drasko Lietuvos 
vėliavą ii' jos vieton iškiša sa
vo. Tų plėšikų gaujos vadas 
užimtose dalyse išleidžia, gy
ventojams įs^įymą, kad jie ge
ruoju pasiduotų ir grįžtų atgal 
prie Rusijos, nes, girdi, kitaip 
jie bus skaitomi išdavikais ir 
bus elgiamasi kaipo su tokiais. 
Lietuvos gyventojai visai ne
paiso tokių grasinimų ir deda 
visas savo pastangas, kad pa
gelbėjus Lietuvos valdžiai nuo 
įsiveržusių rusų-plėšikų apsi
ginti ir juos visai iš Lietuvos 
išvyti. 

Berašant šį pranešimą atėjo 
Ekzekutvviui Komitetui iš 
Kauno, per Paryžių, sekanti 
kablegrama: 

"Spalio 17 d. ties Abeliais, į 
vakarus nuo Daugpilės, Lietu
vos kareiviai sugavo didelį or
laivį, kuriame skrido du vokie
čiu, vienas rusas ir du turku. 
Lietuvos oficieras, suėmęs vo
kiečius, privertė juos sėsti or
laivi n ir nusivežė Kaunan, o 
rusą ir turku nugabeno į arti
miausią Maisvių stovyklą. 
Spalio 16" d. Lietuvos kariuo
menės šaulių dalis, susidedan
ti iš Pasvaliu ir Joniškėlio jau
nimo, apsupo kolčakinių gaują, 
nuginklavo ir nugabeno juos į 
belaisvių stovyklą; taip-gi kar
tu su kolčakinių plėšikų gauja 
suimta septynios šaujamos ma
šinos, dvidešimts arklių ir daug 
šiaip įvairių ginklų. Lietuvos 
gyventojai kas gyvas visi gink
luojasi prieš kolčakinius, kurie 
yra labiausia neapkenčiami — 
lygiai kaip vokiečiai ir lenkai." 

Spalio 1G d. Valstybės Tary
bos sesijose partijos atsakė į 
valdžios išduotą deklaraciją: 
Pažangos partija stengėsi ap
ginti Darbo kabinetą, pasmer
kiant koalicijinį kabinetą, 
kaipo šiuo tarpu netinkamą: 
Krikščionių Demokratų parti
ja kritikavo valdžios deklaraci
ją ir pažadėjo remti iki tol, pa
kol tik kabinetas laikysis parti
jos programo. Santara pasmer
kė naują kabinetą, sakydama, 
jog tai yra Pažangos partijos 
diktatorijutas. Žydai ir baltgu-
džiai per savo atstovus pasiža
dėjo valdžią remti iš visų savo 
jiegų, išreikšdami viltį, kad pa-
skelbtasai kabineto programa:? 
bus energiškai pildomas. 

J. J. Bielskis. 
Informacijos 
Biuro Vedėjas. 

JAU SIUNČIAM!!! 
S CENTRAL1S BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi- 1 
E šiems gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lie- | 
| tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVA ir į visas | 
= * kitas šalis. 5 

1 TODĖL SIIJSKITE DABAR. Neleiskite savo vien- = 
= E 
E genčiams badauti. E 
| DĖKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON. 1 
| LAI JUSU PINIGAI UŽDIRBA G PROCENTĄ- 1 
1 i 
i Centralis Bendras Lietuvių Bankas Į 
I 32-34 Cross St., Bostor*, Mass. | 

^iiiiiiliiiiliiiilillliiililliiiliiiiiiiiiiiiliiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
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s | 

i Laivas į Lietuvą. 
i 

Sekantis laivas sy visokiais siuntiniais išeis iš New Yorko prieplaukos apie 10-ta | 
dieną Lapkričio (November) ir pasieks Lietuva prieš Kalėdas. 1 

Jei kas prisius mums savo siuntinį vėliaus negu 8-ta. dieną Lapkričio, tas siun- 1 
tinys bus pasiųstas j Lietuva kitu laivu paskiaus. | 

s s 

f Lithuanian American Trading Compaoy j 
| (Naujas Antrašas) i 
I 680 Filth Avenue, Ncw York City, N. Y. f 
Si!!!U!|!!Z!H!!U!l!IMIII!^^ 
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BONAI JAU UŽRAŠOMI. 

A. 

K. 
A. 

J a u prasidėjo darbas surink
ti Lietuvos valdžiai paskola 
ant vieno milijono dolieriu A-
merikos lietuviu ta rpe . Įgalio-
t inai iš pat p i rmos dienos varo 
smarkuĮ agitaciją. Praki lnes
nieji lietuviai neatsisako pirk
ti boniL 

Toliausiu darbininku bonu 
platinime pasirodė Povylaa 
Petrauskas , iš So. Boston, 
Mass. J i s iki šiam laikui j au 
navo užsakymu del bonu iki 
$900.00 ir grynais pinigais su
rinko $3t)tUK). Pas ji užsirašė 
sekantieji lietuviai iŠ So. Bos
ton, Mass . : 

Po 100 dol.: J . (iudaitė, 
Dfcgis, J . Viringaitė. 

Po 50 dol.: J . Sunskis, 
I'et raitė, A. Yaržinskaitė, 
Kance\ iėius, K. Prunskas , O. 
Aukštikalnaitė, J . Tibonas , M. 
Brikaitė, J . Leikus, P. P. Špo
kas. A. Vasiliauskienė, M. Km 
vitienė. 

Antra iš eilės pasidarbavo 
Marijona Komanienė, kuri už
rašė bonu už $350.00 ir surink.) 
$182.50 pinigais. Pas ją užsira
šė sekantiej i : 

1> 1 lar tford, Ctinn. po 50 dol.: 
J . IVtkaitė, J . lUiėis. A. Kau
nietis, J . Matiejumis. 

!.; Ne\v Britain Coun. po 50 
dol.: J . Robinas, A. J . Laurin 
ėikas, A. Milius. 

J o n a s K. Karosas ir-gi pra
dėjo darbuoties. J i s pardavė 
bonu už $300.00 ir surinko pi
nigais $200.00. Pas jį užsirašė 
iš So. Boston, Mass.: 

Po 50 dol.: V, .Morkus, M. 
Mockų*, M. Mockienė. 

iš Moiiteio, Mass. : V. Rodis 
$100.00, J. Basiokas $50.00. 

J . Simoliunas iš Xe\v Bri ta in, 
Conn. jau prisiimti? užrašas bo
nu. ant $50,00 kar tu su $5.00 pi
nigais. Pas ji užsirašė M. 1 s ū 
nait is $50.00. 

Kiti visi įgaliotiniai lai ne-
gaisuoja, bet tuojaus pradeda 
rašyti . Mes turime Lietuvai pa
skolinti milijoną dolieriu. 

J a u yra padėta į National 
SluiNvinut Banką Lietuvos Bo
nu Iždan $807.50. 

Kai-kurie žmonės daro už
metime prieš pirkimą bonu, sn-
kvdami : **Bet Lietuva nėra ki-

sj 

tų valstybių, pripažinta, gali 
pinigai p ražū t i . " Bet nepa
mirškime ta sakydami, kad, jei-
gu mes patys lietuviai Lietuvai 
nepasit ikime, tai kaip mes ga
lime norėti, kad kitos valstybės 
Lietuvą pripažintu. ' 

Po o dol.: K. Milašius. 
F o 2 dol.: M. Katauskas , A. 

BeriHH'kis. 
Po 1 dol.: P. Trijonienė, A. 

P a h m e v i ė i e n ė , M. Š i š l a u s k i e n ė , 
B. Jomantienė, S. Evanauskas , 
A. Majus, K. Čėpla, J . Blaške-
viėius, J . G rūdys, J . Vilkaitis, 
A. Pily pa it i s, V. Šimkus, A. 
Šimkus, K. Kačinskienė. 

Viso labo surinkta $177.55. 

CLEVELAND,. OHIO. 

NAUJI ĮGALIOTINIAI. 

Žemiau paduotas surašąs pa
rodo, kur galima Lietuvos bo
nus užsisakyti. 

(lirar.iville. Pa . : S. Dauno
ras . 

VVorcester, Mass. : VY. Palta-
naviėia, 5 So. Harleni St . ; M. 
Paltanaviėia, 15 Milbury St. 

Chieago, 111.: B. P. Nausėda, 
917 W. 33rd St. 

So. Boston, Mass. : 1). Anta
ną viėia. 

Xe\vark, N. J . : J . Brazas, 202 
Jei lVrson St. 

SPRING VALLEY, ILL. 

Per knn. .i. Laukaičio pra
kalbą spalio 26 d. paaukojo šie 
žmonės: 

Po 50 dol.: kun. S. Bystrais , 
vietinis klebonas. 

Po 20 dol.: A. Brazauskas. 
P o 10 dol.: S. Kelpša. V. 

Brusokas, J . Aukštaitis. 
Po 5 dol.: M. Simkaitė-Kelp-

šiene, O. Grieadė, A. Rėkevi-
čius, V. Storyn, V. Budrai t is . 
A. Masiokmnė, A. Pocius, V. 
Mart inavičius, K. Pilypaitis, 
K. F a - ' a J a u . Va-. 

Y i etinis L. K. Krvžiaus rė-
mėju skyrius jau pradėjo siu
vimo drabužiu ir niezuriino sve-
toriu bei panėiakų darbą. 

Spalio 16 d. tuo tikslu buvo 
sušauktas susirinkimas i (Jood-
rieh namą, i kuri atėjo daug 
moterų ir mergaičių. Iš vvru 
atsilankė p. A. Baeinskas. 

Pirm pi'adėsiant darbą pasi
tar ta , kokiu būdu greičiau ir 
sėkmingai tai atlikti. Darbo ve
dėja, p-nia P. Skuzinskienė. pa
prašė išrinkti daugiau pagelbi-
l inkn, kas ir padaryta . Pr ie 
Įvilios Sku/į ' :skienės išrinkta 
kaipo pagelbiuinkė A. Gribaus-
kienė ir rast. T, Skuzinskiutė. 
Darbo prižiūrėtojui)) p. V. Ha 
(Hnskaa. š i tos ypatos bus vedė
jai viso darbo, bei prižiūrėtojai 
darbininkių ir darbininku. 

1*0 to viskas sutvarkyta ir 
darbas paskirstytas visiems 
darbininkams, kas ką gali at
likti, siuvėjai ypač tapo gerai 
sutvarkvti . 

• 
Tanu; pačiame vakare jau pa

sirodė gražus darbo vaisiai. 
Visuose darbininkuose ir 

darbininkėse buvo matylies di
delis pasišventimas darbui del 
labo tėvynės. Garbė jiems. 

Mus kolonijoj nemažai yra 
prakilnių moterų. Paminėjimo 
verta p-nia P. Skuzinskienė, 
kuri nuo pat susitvėrimo L. R. 
K. rėmėja skyrio pasišventė 
tam darbui. J i susižino su Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus, 
( ievelando skyrium, ir su kito
mis svetimtaučių organizaeijo-
nm ir renka patarmes, kad 
darbas atneštu didžiausias pa
sekmes. Jos rupesniu surasta 
vieta su keturiomis siuvamo-
nti mašinomis ir kitais reika
lingas daiktais už prieinama 
atlyginimą, nes tik už šviesą. 
reikės mokėti. 

Mus tėvynė didelei bus dė-
kuiiia jai ir visiems tiems, ku
rie pasišvenčia del jos labo. 

J . J . 

karų rengėjas. J o pastangomis 
tankiai būdavo rengiami vaka
rai. J i s ir ta ip daug pasidarba
vo. Nupiešė sceneriję, kurią 
naudojasi visa pa rap i j a ; padir
bo kitą seeneriją, kurią galima 
naudoti abiem pusėm. Sceneri-
j o s y r a g r a ž i o s . T i e s ą s a k a n t , 
tai buvo pirhias parapi jonas ir 
p r a k i l n i o s d v a s i o s k a t a l i k ą * . 
Visuomet būdavo pirmutinis 
kaip aukojime, ta ip ir darbe 
bažnyčios bei tautos labui. Ne
išdildomą atmintį j is čia pali
ko. Laimingo pasisekimo jam 
moksle. Parapijonas. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

SIOUX CITY, IOWA. 

Spalio 12 d. bažnytinėj sve
tainėj buvo surengtas vakaras. 
Vaidino Geriaus vėliaus negu 
n iekad / Vaidinimas pavyko. 
Geriausia vaidino A. Janeis , 
VI .(Joiielienė ir O. Stankevi-
ėienė. Pastaroj i pirmą sykį pa
sirodė scenoje, d i nemaža tu
ri art ist inių gabumų. Tą patį 
vakarą buvo suvaidinta dar 
4 * Dangus Brangus . ' ' Vaidino: 
Teplioriaus rolėj—A. Jančis , 
Tiniaus-—J. Adomonis, Klorio 
—M. Gogelienė, Gotlyba—K. 
M d a n a s , Malvvnės—A. Daru-
laite. š is . vaidinimas labai pri
juokino publiką. 

Vakaras visiems patiko. 
Geistinai kad ši vaidintojų gru
pė nepaliautų rengusi tokius 
vakarus. 

Publikos buvo pilna svetainė. 
Galima sakyti, kad parapijai 
liks gražaus pelno. Po progra
mų i buvo šokiai ir žaislės. Re-
zisorium buvo p. J . Adamonis. 

Mųs kolonijos lįetuviai-kata-
likai labai apgailestauja J . 2a-
bulįonį, kuris apleido šia kolo
niją ir išvažiavo mokinties į 
Valparaiso, lnd. Buvo tai vie
na , iš i e i k l i a u ^ ?"pat^ i r va-

Dr. P . Montvilas, Philadel-
phia, Pa., gavo laišką nuo moti
nos ir brolių iš Šeduvos parapi
jos, Panevėžio apskričio. Tar
pe kitko rašo : 

Toliau aprašysim apie mūsų 
padėjimą. Je i Dievas duos stip
rybės, gal aprašysim per kelis 
kar tus apie mūsų vargus, ko
kius iškentėjom per penkerius 
metus po vokiečiais ir šeštus po 
bolševikais. Dar ir dabai' nėra 
liuosybės, nes vokiečiai neap
leido, tebevargina mus su ar-
motomis ir aeroplanais; su 
arkliais mina pavarą ir javus 
veža del arkliu. Nėra žinios ko 
dar sulauksim. 

Mes ikišiol gyvename viduti
niškai : nei biedni, nei turt ingi. 
Buvom nuskriausti vokiečių ir 
rusų, bet Dievas neapleido. Xu-
sitvarkėm ir sustiprėjom su 
pagelba prietelių. 

Broleli, persigąsi. kaip apra
šysim apie save. Sakysi, kaip 
(taturėjom. Tai-gi, turėjom su
taupo keletą rublių. Pardavėm 
arklį ir buvo rugių aruodas. 
Bėgant rusams iŠpardavėm ir 
norėjom išvažiuoti Rusijon. 
Turėjome pakinkė arkli ir vis-
ką geresnį sukrovė vežiman. 
Bet rusų kareiviai užėjo paval-
gyti. Mama pinigus buvo pa
slėpus, teėiau jie surado ir nu
ėjo savais keliais. Mama nusi
gando neradus pinigų ir apal
po. Tokiu būdu ir pamišo mūsų 
išvažiavimas. Tuojau užėjo vo
kiečiai, kurie atėmė paskutini 
arkli. Palikom biedni, tik su 18 
rubliais. Mama pasveiko, nu
ėjo bažnvčion ir nunešė ant mi-
v • 

siu. 
Neilgai trukus Pabilionis at

nešė pinigų ir prikalbėjo užsi
imti pirkliavimu kvitčiais, 
arkliais ir kuo papuola. Pradė
jau po truputį atsigauti . Pas
kui nusipirkau iš vokiečių ka
reiviu arkliuką, vos gvva, kuri 
atganęs pardaviau ir gerokai 
uždirbau. Paskui jau geriau se
kėsi pirklystė ir sutaupiau ke
letą rublių. Užėję vokieėių ka
reiviai viską atimdavo, ką tik 
razdavo. Pasitaikė syki iSvyti 
iš kaimo tuos vagius vokiečius 
Paskui su nuogais kardais jie 
manės ieškojo nužudyti. Dvi 
savaiti turėjau slapstyties. Bet 
Dievas gelbėjo. Kaimo moterys 
nuėjo pas komendantą Šeduvon 
ii- tas tą vagių pulką išsiuntė į 
pozicijas. Tokiu būdu likau gy
vas. 

Paskui ats i rado žandarai, 
kurie uždraudė kiaules p jau t i ; 
uždarė malimus ir norėjo ne
statyt i ant pusės svar ? duonos. 
Tada žmonės pradėjo viską 
slėpti. Nupenėję kur už šiaudų 
paršiuką neskerdė, bet mušė su 
kūju, kad tas nežviegtų ir vidu
naktyj nešė miškan nusvilinti. 
Atsirado ir išdavikų. Ta iką su
gavo slepiant, ių. nubaudė i r 
atėmė visą mėsą. Prisislapstė 
rusų pienčifcų. Per tuoo pienei-
kus daug mūsiškių pateko ka
lėj iman ant 3 m. I r aš vos tik 
nepapuoliau. Saugok Dieve, ko
kį vargą turėjom pergyventi . 

Toliau parašysiu daugiau. 
Sudiev! Liekame sveiki. 

Jusų Brolis. 

Reikalaujvj gero bučerio turi ruo-
kėti kalbėti lietuviškai angliškai ir 
'uikišHai. Atsišaukite 

1645 l isbaasia X\ e. 

Bell I System 

Daugel kar tų pasi taiko, kad prenumera tor ius , 
nenorėdamas ieškoti numerio po telefono 
knygą, tai tik spėja numerj . Jeigu tas spė
j imas y ra klaidingas, tuomet trečiai ypata i 
p a d a r o m a daug nesmagumo, ir da rbas per 
naują turi but d i rbamas . 

Laikykite knygą po r anka ar t i pr ie telefono, 
taip, kad reikalui priėjus butų galima j ją 
pasižiūrėti . 

Surašąs tankiai šaukiamų numerių turi būt i 
taisomas su kiekviena nauja kninga Vartoj i 
mas Telefono knygos yra saugiausias būdas . 

w 

CHICAG0 TELEPH0NE C0MPANY 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 
Prie lumberio. 

Atsišaukite nuo 
mokestis kasdiena. 

7 išryto: už-

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

REIKALINGI PRITYKK KAK 
PENDSJUA] prie faightk* 
riu t;iip-put ir Laiberiai. Darbas 
pastovus, užmokei is g t m 

THE STKEETtf 1 0 . 
W, 48th ir Morgan Gatvių. 

REIKALAUJA. 

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS 
Pi lna laika ar Puse Laiko. 

Tavom, Išsiuntimu ir Fabr iko 
Skyriuose, Tavoru Skyriuje. 

Perkrat inėt tavora, rišti pakelius 
išpildyt užsakymus mušu. . 

LE1CU, ŽAISLU, GRAŽKU IR 
APTBKOS SKYRIUOS 

PAIEŠKO 
PAIKŠKO.IIMAS Iš LIETUVOS. 
Paioškau Antano Paniulah-io, pa

eina i.š KasL-inin i>;u\ielo, Stulgiu, pa
inu, š'unkak'iu kainui, pirmiau gy
veno Chieago Heigfita, III. Prašome 
atsišaukti pats ur kiti pranešti. Cia • 
vau laiške iš Lietuvos nuo jo U''vu 

Petrah Vaitkevičius. 
loOI So. Paul ina St., Chieago, 111. 

IšsiunlJino Skyriuj, 
Ifeortuotj pakelius, sudėti tavo 
ra 

Pasverti parcel post užsakymus. 
Fabriko darbas 

Lengvai švarus 

Paleškau savo sesera sūnaus Petro 
KUpeeko .jis pirmiau gyveno—Keno-
iha. Wis., jis buvo kareivio Suv. Valsti
jų ir man atrašo laišką iš Prancūzi
jos balandilo mėnesyj pranešdamas 
kad Roprux.es un'nesyj bus namie, bet 
dabar nieko negirdžiu. ^\š gavau laiš-
k:i nuo jo tevu | j | Lietuvos kurie labai 
susirūpinę. 

Kas apie ji t inote arba jis pats lai 
atsišaukia sekanriu adresų: 

Povilas Hudriiinas. 
62 O a k A \ r . At l to l . Mu.s>. 

interesingas 
darbas mušu Poperiniu dežiu fab
rike ir valizų fabrike ir Sieniniu 
Popcriu Fabrike. 

Darbai pastovus. Prityrimas ne
reikalingas. Gera mokestis, pra
džiai. Valandos 8:00 iki 4:45 Su-
batomis iki piet. 

ANT PARDAVIMO. N. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Homan & Arthington St. 

VAIKAI 
JAUNI VAIKYNAI 

VYRAI. 

P A I t S I D I O D A . 
Ant greitŲjįj ir pigiai geležinis sei

fas (sat'e) 50 coliu aukščio 36 coliai 
pločio 29 coliu storio. Kaina naujo 
$100, dabar parsiduos už $50. Kam 
reikalinga atsišaukite sekančių ad
resų: 

A. Gedrimas, 
4:t30 S. AVood Str. Chieago, III. 

P L I K I PItOGA. 
Žibančiame stovyje, 4 pagyvenimų 

namas po 5 kambarius, tiktai 3 metų 
senumo; puikus basementas, toiletai, 
baltos sinkos. Stogas ištaisytas del 
džiaustynio drapanų. N a m a s randasi 
ant Parncll Avc. ir 35 gatvės. Visi 
asacssmentai pilnai išmokėti. Ran
das neša arti $$60.00 j mėnesį. Na
mas yra vertas $5,000.00, bet kas 
pirks tuojiius, gali nupirkti už $4,-
-'50.00. 

"DRAUGAS" P L B L . Co. 
1800 W. 16tli Str., Chieago. 

TAVORU SKYRIUOSE. 

PARSIDUODA. 
laidelis mūrinis namas ant 2 gy

venimu, tfurjs po 4 didelius kamba-

Vaikai 1G nietų amžiaus ir dau
giau papildyt užsakymus, rišli pa
kelius ir ki tus darbus dirbti . 

S. D. LACHAWICZ 
I.H-tuvyB Graborius" patarnauju, laido

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

2314 W. 23 PI. Chieago, 111. 
TeL Ganai 2199. 

ATONIC 
Gnsssmssjsznsfv^Ll 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodam* 
pat. visus aptiekorius. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8; 30 iki 9 išryto — 1 ik) 
2 po pietų — «:30 iki 3:30 vakare 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 
• •• » 

DR, LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 0 — 0 

vakare Tel. Canal 436' 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejial Ir kriaučiai yra reikalau

jami visuomet. Jie turi trumpas va
landas ir lengrva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
{ trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už m a ž a k a i n a . Spec i ja l i s s k y r i ų * 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . K ą s n i c-ka. P c r d ė t l n i s 

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

S— 

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

418 W. Mnrkct Str. 
Pottsvll le , Penna. 

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

Y. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty J: 

69 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kambarls 609 

Tel. Central 5478 

Gyeenlmas, 819 W. SSrd St. 
TeL Yards 4681 

« 

TEL. McKINI.KY 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYIUTOJAS IR t'HlKI't.AS 
VALAMINM 4 iki 8 Vukuio 

3125 W. 38TH. ST. CHICAGO. ILL 
Arti Kedzie u ve. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5744 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
9457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės 

P»— m • s» <* s » ^ ^ ^ ^ — s » ^ S B i ^ ^ — — ^ — — ^ * » * *^Ž 

Dr. I. L MAKARAS 
I.ietuvLš Gydytojas ir Cliirurgas 
Uo^elande: 10i»00 80. .Mi« hi^an Ave. 

l'eleronas i'ullnuiu 342 ir Pullman 318S 
Chicagoj: 4515 So. \Vood Str. 

Tik hetvergo \ ukuruis nuo 7 iki 9 
Telefonas Yards 723. 

• 

l> 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vieta \ 
Brighton Par. 

2914 AV. 43rd Street., 
(4S Ir Francisco Ave.) 

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

(47 ir Wood gat . ) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po piety, 
6:30 iki 8:30 vakare Nedėl iomis 9 
iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
• * • 

JAUNI VAIKYNAI. 

Del stoek'o darbo, pakiucti už
sakymus, eekiuoti tavoms ir kitus 
darbus mušu Tavom Skyriuje. 

VYBAI 
IŠSIUNTIMO IR TAVORU 

SKYRIUOSE. 

Išrinkti ir sutaisyti Freight'o ir 
Expreso siuntinius. 

Packcriai, leibcriai, tmcke;iai ir 
rius. (Nainas yru statyta* didumo, \varchoUSC-VVrai 
kaip del šeSiu kambariu)- Trimingai • 

Vietos pastovios. Užmokestis 
gera pradžiai nepaprastai gera 
proga išsilavint. Valandos $:0C 
iki 4:45. Subatoniis iki piet 

ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, SU plytų poreiais iš fronto. 
Randasi uamas Uetuvįu, apgyventoje 
apielinkėje. su puikiais mūriniais 
namais, vienaa blokas nuo Kedzie 
streetkariiį ir arti kampo 58-čios 
gatvėa N a m a s vertas pagal šių 
brangumo laikų leugvai $7,500.00, 
bet parsiduos už 6.400.00. Namas tu
ri gilu cementuota, basement.i. :įu 
plovyklomis: 

Kreipkitės šiuo adresu: 
" i m . U GAS" P L B L . Co. 

18(10 W. 4«Ui Str.. Cliieago. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Homan & Arthington St. 

Telefonas Palliuan 8 5 6 $ 
* i i i i 
1 

i Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Aveuuc 
Koselnnd, 111. 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

Telefonas ( ANAL 257 

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

H39 So. llalsted St.. < lucago. iii. 
Valandos: 9—12 ryto ir 2—9 vakare. 

S 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
I J I E T U V I S DENTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

Dr. S. NaikeHs 
GYDYTO*^^, i i k lACfcUkfc ^^->»*> 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7049 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
P h o n e Cicero 89 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
P h o n e Prospect 8585 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs i>o 1229 R. 49 Avc. dabar per-
krauste savo ofisą po num. 

4930 W. 13 Strv Cicero. 
R t r M . ^ T l Z M O I R K R A U J O 

L I G Ų S P E C I A L I S T A S . 

ADYNOS nuo 9 iki 12 išryto, nuo 3 
iki & po piet, nuo 7 iki 9 vakare. 

Kaina $2 ofise, $3 namuose 
Chicagoj $1.00 cxtra už mylia. 
Telefonas * pzidcneijos Ok-ero 3«i56 

Ol'iso Cicero 49 

T " 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6939 

CHICAGO, IUL. 

1 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Tardą 5032 

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

•M 
i 

m m mmm a*a*g| 

Dr. G. M. GLASER 

REIKALAUJA. 

MERGINOS 
Nuo 16 iki 24 metų 

ŠVARUS LENGVAS 
FABRIKO DARBAS. 

PRITYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

Parsiduoda iš priežasties mirimo 
mano žmonos 4 kambariams rakan
dai. Galima pirkti visus ant sykio ar
ba po viena. Atsišaukite 

YincąH Juo/unam>. 
l»S7 W. 35 Plac< 

1 lubos iš priešakio. 

MERGAITES SUVIRS 16 
METŲ. 

Dirbt ant mažų "puncn" presų 
ir "swtdging" mašinų, taippat siuo-
\ų »darbas. Atsišaukite 

Boye Needle Wo]tks. 
4348 Raven9wopd ATC 

Pradžia $13 į sąvaile, $1 bonus 
už pilnos savaites išdirbimą. 

Praktikuoja 28 metai 
Ofisas Si 49 So. Morgan St. 

Kertė 82-ro St., Csicago, UL 
SPECIIALIBTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

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

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

Telefonas Yards 187 
j 

7:30 iki 4:30 puse dienos Su-
batomis. 

Kennedy Biscuit Works 
1005 West Ra«4olph Street 

Hlllllllllllllllllllllllllillilllllllllllllllllllll 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chieaga 

Telefosas Haymarket 3644 

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

Specijaiistas Moteriškų, Vyrišky 
Vaikų Ir vlaų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St„ Cnlcaga 
Telefosas Drover 9698 

VALANDAS: 10—U ryto 1—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10̂ —12 <L 

llllllllIliNIIlllII|l»IIVntIUIltlllll!lIIUIII|l 
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CHICAGC 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 
Ketvirtadienis, spalio 30 d., 

Šv. Alfonsas Podr. 
Penktadienis, spalio 31 d., 

šv. Volfgagas. 

Į SUSIRUPI1 
JOS ME 

Norima įsi 
1 

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ KLE 
BONIJA. 

Tečiaus nieko nepelnijo. 

Trys jauni plėšikai dienos 
motu inėjo šv. Stanislavo pa
rapijos, North Side, kleboni
jom Su revolveriais jie pasta-
U prie sienos dn broliu. 

Tuo metu klebonijon inėjo 
kokia tai moteris. Pamačiusi 
kas veikiasi jinai pakėlė Šau
ksme. 

Plėšikai tuojaus dūmė per 
duris ir pabėgo. 

SUIMTAS NORĖJUSIS PA 
PIRKTI LIUDININKE. 

Kai-kuriom 
gbje,, katros 
iiyj "matė la 
kuomet čia 
su i va iriom 

Ę 

mis, šiandie 
ta sutinka, k 
salės didžiai 

Jos t virt i n 
vo tikras va 
mergaitėmis, 
tadienis vak 
tas saliunu s 
-i linksmint i. 

Bet šiandi< 
didesnis vai> 
gaitės neturi 
silinksminti. 
iraiėiu šiaruii 
bai daug vi 
imi. 

Chieagoje j 
tas prasižen^ 
eiams teismai 
jog dabar to 
esąs reikalin 
gėlėms merga 

Blogai turi 
Teisėjo Hebei įsakymu su

imtas Thomas Dart, 3834 
Parnell a ve., kurs kituomet ******** V*i 
su penktosios wardos alder-
manu McDonough bendrai 
užlaikė saliuna. Dart kaltina-
mas nž norėjimą papirkti val
stijom liudininkės Mrs. Mar
ga re t Peldzius, 3651 Wallaee 
gat. 

Teisėjui Hebei pirminin
kaujant aną dieną buvo pra
dėta rinkti prisiekusieji tei
sėjai bylai Frank (Jnigley ir 
AVilliam Fox. kuriedu kalti
namu pasovime Metropolitan 
State Bankos kasierians asis
tento Bigelio, kurs nuo ĮKIŠO 
vimo mirė. 

Mrs. Peldzius plėšiku užpuo
limo metu bankoj buvo ir plė
šiką Quigiey pažino, kuomet 
jis l)uvo suareštuotas. Taigi 
jinai yra svarbi liudininkė 
valstijos prokurorui. >su tuo streiku 

Tuo tarpu paminėtas Dart Suprantama. 
megines .ją papirkti. Sako, siū
lęs jai 300 d©L, jei jinai teis
me pasakysianti, jog tikrai ne
žinanti ar Quigley tas pat, 
kurs užpuolė banką, ar gal ne 
tas. 

Dart ginasi. 

IŠNAUJO SULAIKYTAS 
STATYMAS NAMŲ. 

Sustreikavo 1,000 darbininku. 

Išnaujo statymui namu 
grūmoja pavojus ir išnaujo 
gali apimti bedarbė daugiau 
100 tūkstančių darbininkų 
Chicagoje. 

Šiuo kartu sustreikavo 1,000 
darbininkų kasėjų pamatams 
dėti. Tie darbininkai 
priklauso prie statymo 
namų darbininkų unijos. .Jų 
streikas gali sulaikvti 20 mi-
lijonų dol. vtrtės naujų namų 
konstrukcini. 

Sustreikavusiems darbinin-

vienuose teisi 

B E L A U K I A : 

Kas turi pi 
tasai tik su 
grnmojantj n 

ką. 
Bet nėra 

tiem< visiems, 
gok, pakiltų s 
kie žmonės n 
streiko reik ši 
1u. 

«aitcrascia] 
streiko metu 
butų dalinau 
kiekybėmis, T 
ištekliaus žn 
versti duoti 
tiems. 

T V • aicri eia m 

kime st reik ii 
blogai. \ e s k( 
ir vargą visu f 
nuo jų. 

DUBIA TUR 
JIB 

ttnci 
Vyrai kuri 

daugiau kaip 
kurie apsipažii 

kams buv0 mokama 90 centų nių. Šis darbi 
valandoje. Kontraktas buvo visa laika pas1 

Harry A. T) 
rastas kaltas i 
dustrial Savin 
(iii trejiems 
man ir užsim 
baudos. 

Valstijos ai 
mas patvirtii 
teism0 ištarme 

iiHiieiiiiiiiiiiiiiiisii 

REIKALINGI 
ATEIVIŲ 

padarytas su kontraktoriau 
liepos 1, 1919, ir turėjo but ge
ras ligi balandžio 1, 1920. 
Bet jie kontraktą sulaužė. 
Reikalauja dolieri,, už valan
dos darbą. 

I r jei Building Construction 
Employers asocijacija atsisa-'įkį $ ir kte 
kys pripažinti streikininkų rei i MARKUN A S 

rius. Kambarį 

t i savo liuosa: 
keletą dienų k 
tėj. Gera vi( 
Tie kurie pa? 
ir bu s priimti, 
gerai per visi 
šaukite nuo 1 

kalavima, statymas namų ir 
vėl Ims i>er t ranktas . 

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBĖS BONŲ. 

tional Bank BĮ 
roe Str. 

ill 111II211 IIIlllll|IflH 

3JE. 
NUSIOS VEIKĖ-
ERGAIČIŲ LI
KIMU. 

i3 \ ^ a . 

ATVIRAS LA 

teigti mergaitėms 
teismą. 

s veikėjo* Chiea-
kiekvienam žings-

įbai daug pikta, 
gyvavo saliunai 

lis salėmis-skylė-
dar daugiau pik-

kuomet tos saliunu 
moję panaikintos, 
na, jog seniau bu-
argas su jaunomis 
, katros kas Šeš
ta ra i s lankydavo 
sales su tikslu pa-

ie pakyla kur-kas 
gas, kuomet inor-
i kur išeiti ir pa-

Tad tarpe mer-
ie apsireiškia la-
išokių prasižengi-

jau seniau Įsteig-
igusiems bernai" 
is. Veikėjos sako, 
>ksai teismas jau 
įgas ir prasižen-
aitėms. 
i but, jei Žmonės 
taisymą mato tik 
anuose. 

Del lietuviu m 
Brighton PJ 

.NT STREIKO. 

risipirkęs anglių, 
ranka pamoja i 

inglekasių strei
ko džiaugties 

;, jei, Dieve sau-
streikas. Nes to-
nesupranta tokio 
mės žiemos me-

" l i ę tuToa" 251 
st raipsniapalaikis, 
4tLenkės lietuviško 
mokykloje/' Kada 
barnis nori sau u 
y pa tas apšmeižti \ 
kias kaltes prikergi 
iv i ii jie neturi, tai \ 
giasi tą atlikti sa1 

veidą paslėpę, kaip 
rė ir straipsnio 
*k Kareivis." J is 
kaukę užgaulioja s 
nuoles; jis intari bi 
kytojas bemoksi in 
taippat provokuoja 
vietini kleboną ko 
neaiškumuose. Ta 

Kareivi meldžiu 
savo kaukę ir išėj 
prirodyti faktais ta, 
išplepėjai i Lietuvos 
ant o puslapio. 

J) Kada seseris r 
les buvo galima ga 
da, kada jau Seser 
tietės buvo paskirto 
tai ir koki prirodj 
Kareivi, jei tamista 
dabar žinok, kad vi 
bonus iieiyg), bet. da 
važinėjo i šv. Kaži 
nuolyną ir praši nė 
bet kiekvieną žygį ja 
sakyta, kad seserų n 
tinai, tat-gi jų negali 
ii. Tada vietinis kle) 
tydamas, kad neblog 
mokyklas seserys Xa 
kreipėsi į jas ir jas 
rios kaip kitur, taip 
kiai veda mokvkla. 

2) Kareivi, kas ta 
teikė teisę seseris 
pravardžiuoti " i 

mis?" Ar tamista t 
kad už pravardžiav 

tokio baudžiantis Įstatymai 
ir lamistoa kailis gal 
ti) . Kareivi, ar tanu 

anglys žmonėms 
uos paskirtom i 
Turintieji anglių Z l , i a i ' k a d i m i sU v i 

nonės butų pri-
angliii ueturin-

lėra jokio juokai 
H. 
t, tokiam atsiti-
ininkams išeitu 
enėianti šalčius 

U EITI KALĖ 
MAN. 

kaip vienos, tai}) ir 1 
rys yra brangios ir n, 
Ar tamista to nežiną 
šerys N'azaretietės d 
tarpe musų ir del i 
< uigiaus negu 20 me 
s,; visuomenė jų dar r 
kė ir dar nepravard 

kad darai, bet gerbė j 
lojimą mūsų jaunosio; 
t ės. Tat-gi ir dabar t 
suomenė sykiu pasm 
vardžiuotojus tų pasi 
seserų vienuolių, ki 
darbo ir pasiaukojin 
del mūsų visuomenės, 

3) Tamista apšme 
liausiąją mokytoją, ki 
iuingai vedė šią mok) 
metus, sakydamas: " 
šydavo ant sieninės 1 
vaikai šaukė, kad tas 
ga, kad knygoje kitai 
t a . " Kareivi, atsak 
vaikai taip šaukė, kad 

VYRAI MŪSŲ kė ir kur jie šaukė? 

hibia, teismo at-
už griuvimą In-
ags bankos, turi 

metams kalėji-
nokėti $905 pa-

ugšriausias teis-
no žemesniojo 

iiiuiiHiHiiiiiiiuiiuim: 

J SKYRUJ. 
ALINGI. 
ie gali kalbėti 

viena kalba ir 

Ar tamista to než 
viešose mokyklose r 
jauja mergaitės bem< 
mušu mokyklos mok) 
vo pakviestos į viešą 
už mokytojas ir ten 

! n e *» m u ^ b l z " mokina su $100.00 al< 
>as ^re ikalauja s y j e > 0 ^ ^ ^ ^ 
;vęsti. (rali dirb- a r j k a i t i n i bemokslingi 
įme laike arba ^ t l l r į pakvietimą į ' 
Kiekvienoj savai-1 k v k l a l l ž m o k y to ją su 
teta Lietuviams, j n e a ] g a k a į p j r p i r m o 

suvargintos sveikatos 
gydytojui, dar nesisk 
imti pasiūlytos vietos, 
užmokestis, pas mus < 
skutimu laiku buvo $ 
mėnesinės algos ir pri 
to tamistos apjuodin 
mokslingume. 

Kame-gi aš taniist 
kus, ar tame, kad a 
aukuro kloju ne pavi 

i, galės uždirbti 
us metus. Atsi-
L0 iki l arba 6 
auskite ADAM 

Lietuvių Sky-
s 847 Pirst Na-
ldg. 68 W. Mon-

M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

SKAS, 

>kyklos 
rke. 

num. tilpo 
įžvardintas 
i parapijos 
[leprausla-
jatinkamas 
ešai ir to-
jiems, ko-

isada sten-
o murziną 
kad pada-
tepliotojas 
užsimovęs 

'seris vie-
vusias mo-
rume; jis 
•isuomenei 
:iuose ten 
-gi dabar 
nusimauti 
18 a.ikšten 
cą tamista 
251 num. 

azinuene-
11 i: ar ta-
s Nazare-
•, ar prieš 
mai tam? 
ežinai, tai 
etinis kle-
tgel kartų 
ftiero vie-
o seserų, 
ii buvo at-
jra užtek-
na ir duo-
onas, ma-
iaus veda 
aretietės, 
gavo, ku-
r ėia pui-

nistai su-
rienuoles 
įazurietė-
) nežinai, 
mus yra 
(\r už tai 
nukentė

j a to ne-
luomeuei 
itos sose-
ndingos \ 
, kad se-
irbuojasi 
uisų jau 
ų, ir inii-
epasmer-
:iavo to-

tamista 
s už auk-
gentkar-
i pati vi-
irks pra-
;ventusiu 
rios tiek 
) parodė 

Iierms ne dešimtines, b< 
tinęs (Žiūrėk ' 'Drauge 
num., 191.0 m., tomistai 
rys akys). 

5) Tamista sakai, kac 
atlaidų vra kviečiami 
priešai, lenkų kunigas. 
kyk, susimildamas, to 
prasižengimus ir jo pa1 

tai tada tiktai jį bus j 
taap pavadinti. Ką jis ta 
arba musų tautai bloga ] 
ii* kokią skriaudą atnešė 
buvau ant atlaidų, tai v 
ėiau kaimynus svetimt 
klebonus pas lietuvius a 
kant. -Maciau vokiečius, , 
lenkus ir 11. Tas parod 
klebonai moka draugišk 
gyventi ir tikėjimo dal\ 
išreiškia vienybę.' Nes 
mas yra tas pats lictuvii 
pats lenkui,tas pats vokie 
kitoms tautoms,i r tame c 
klebonas nepapildė kaltė 
ant atlaidų užkvietė, apa 
tuviu kunigu', ir lenku kl( 
Ir sykiu jam tas nuodėme 
kas kitas nepriskaito ka 
tamsta. 

Ant galo Kareivis 
ui, kad nenorėjęs tokiais 
kais užsiimti, nes bul 
41 Draugas" iš adatos v 
priskaldąs. Bet aš tamistt 
sakau ir nranošu, kad t ui 
kalą ne su "Draugu , " b 
manimi ir ne " D r a u g a s " 
mus iš adatų skaldys, bet 
sta išrandi neimtas kai 
ant žmonių. Ar kareiviui 
sau nepatinkamas ypatas 
šai per "Lie tuvos" 251 
intarti ir šmeižti be t'ak 
prirodymų! 

Brighton I 
Kleb 

L. VYČIŲ CHICAGOS 
SKRIČIO CHORO 

KONCERTAS. 

YA ir vy
ri pasek
sią per ,'] 
:ad ji ra-
mtos, tai 
neteisi n-
» parašy-
^k, koki 
i jie sau
nai, kad 
miokyto-
kslės? O 
tojos bu-
mokyklą 
,Tiena jau 
os mėne-

tamistą 
me, taip-
iešą, mo-
tiemažes-
i, bet del 
patarus 

ibina už-
Čia-gi jų 
sant, pa-
)5 ir $45 
idas prie 
mas be-

x neaiš-
t tautos 
nius'do-

Lietuvos Vyėių Chieagot 
skricio choras nejuokais 
giasi prie didelio kone 
Gruodžio 14 d. vidumiesėi 
deliame teatre—Aryan (} 
Temple—prie \Vabash j 
statys scenoj triveiksmę k( 
ką <>per"tę^—Kornevilio 
pa i. 

Solistai yra parinkti ge 
šieji lietuviai dainininkai. 

Įžangos ženkliukus jau 
ma gauti pas visus chor 
bei L. Vvciu kuopų vahh 
l^isiskubinkit iš anksto ] 
pirkti. 

IŠ BRIGHTON PARK 

Šiandie, t. y. ketverge, 
lio 30 d., 8 vai. vakare, į 
svarbus L. Vyčių 96 kp. 
rinkimas parapijo mokj 
kambaryj. Netoli jau v 
ras, todėl turėsim apie ji 
ties. . 

Kviečiame visus narius 
lankyti. 

Valdyl 

PATAISYMAS. 

" D r a u g o " 249 num. aul 
jų surašė š Town of Lake 1 
nijos, laike kun. J . Lauki 
prakalbų klaidingai pažyn 
mano vardas. Pagarsintas 
vo: S. Šalčius aukojo 10 
gi turėjo būti Antanas Sal 
aukojo 10 dol. 

Ant. Šal< 

REIKALINGI. 
Šėpų darytojiai, turi 

prityrę, mokestis augštos, 
ra vieta dirbti darbas p* 
vus. Atsišaukite tuojaus. 

May Manufacturing Co 
6109 S. May Str. 
Englewood 9104 

Ant pardavimo grocerne už 
kainos. Atsišaukite: 

4537 S. Paulina St. 
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Uų. 
?t šim 
i" 2S; 
atsida 

D 

1 laike 
mušu 
Pasa-

priešo 
rarde, 
galima 
mist ai 
oadarė 
? Kur 
i s ma-
ančius 
tsilan-
airius, 
o, kad 
ai šil
kuose 
tikėji-
li, tas 
eini ir 
lalyke 
s, kad 
H lie-
'bona. 
m nie-
ip tik 

arški-
daly-

c tai 
i'žima 
ii pa-
•i rei-
et BU 
vezi-

tami-
tvbes 
* 
valia 
vie-

num. 
tu ir 

MA 
Ar Jus Žinote 
Naudingą ir I 
ką prie Virim 

J EI jus kartą pal 
prievalgiu šutai 

Mazol a ne vien 
pyragaičiu ir sauj 

Jus galite varti 
žuvies, cibuliu, ar 
nei skonio, ir nep 

Iškepę žuvį, ju 
kita. 

Pyragaičių, kre 
trečdalio Mazolos 
kad Mazola yra l 
te, ar taukuose. 

Daug virėju du< 
yra tyresnė ir sul 
ma, ji kaštuoja pc 

Mazola negende 
ji susigadins. 

Kodel-gį nenusi 
gaminimą už mažę 

Coi 

'arko 
onas. 

AP-

i Ap-
re.n-

•erto. 
o di-
rotto 
ivc, 
aiiiš-
Yar-

ri au

gai i-
istus 
,bas. 
įusi 

Ė 

Mes Nupirkome 

SEPTINI 

THE JO) 
4536 
4538 

o. 
spa-
vyks 
susi
klos 
aka-
tar-

atsi-
< 

ta. 

roto-
colo-
ličio 
lėta 
bu-

dol., 
Icius 

Sius. 

buri 
ge-

isto-

Čionais mes priduodj 
kompanijos: 

"Suiyg jusi 
pital Stoek, mus 
ve* adreso ir n 
kome savo nanu 
perkame apie ti 
tai)) surišti kaip 
krautuvių sekly 
augdavo iki $26, 
tu rakandu i'abi 
galėsime kitoms 
dalvkus. Mušu i 
rakandu į metU} 
didelių uždarbių 
kaime visa stocl 
kandu įdėta po 
$100.00 arba sto 
išmokėti divider 
pirkote, kad ir 
reikalingus išmi 
taip kad visus 
turime tiek kad 
uzsakvmu ant ra 
galim visu išdirl 

MES REK 
Prenumeratos priimamos , 

•> 

ŠEI 
CHK 

74 

puse 

Si 

(Pristatymas bus dar 
kaštais, mokama su apma 

Dandysite Mazola prie kepimo p) 
symo, tai niekad nesiskirsite nuo 

tik yra lygi sviestui ir geresnė už 
;iniu darymo, bet da ir kaštuoja 
Dt tą pačią Mazola kam nors kiti 
česnakų, nes Mazola nepriima j s 
erneša jų iš vieno maisto i kitą. 

s galite nupilt Mazola ir daryt su 

•pelių, ar sausainių darymui jum* 
mažiau, negu reikėtų sviesto, a 

00 r ^ tyras aliejus. Joje nėra van 

xla pirmenybę Mazolai prieš alyv 
teikia švelnumą ir malonų skoni 
ir pusę pigiau už alyvą. 

t jokiame klimate. Todėl jums m 

pirkt šiandien blekinukę, kad išb 
smus iškaščius? 

rn Products Refining 
17 Battery Place 
New York City 

•HHHIMHMUH 

e ir Dabar Siūlome 

2O,O00.0 
AS NUOŠIMTIS PREFERRED S' 

HN BALNIS CO) 
'< So. Paulina St. ir 
ir 4540 S. Marshfield 

CH1CAG0, ILLINOIS. 
įme ištraukas iš laiško Pono Johi 

i pirkinio nuo mus $20,000.00 mus1 

n retai 1 krautuve tapo atidaryta Ii 
no to laiko taip iSsidirbome savo 
i ir turime stock'o už mažiausia $ 
is kart i motus; per paskutinius 
ir kiti krautuvininkai nematodam 

rios (parlor) setų Apskritai ima: 
,000.00 į metus. Kadangi mes turir 
•ika taigi dabar mušu biznis pas: 
krautuvėms dastatyti rakandus i 

'abriko plianas yra išdirbti už nu 
5 kuriuos butu galima parduoti į 
. Mes įgaliojome Jus padaryti sut 
c'a kuris bus mus siūlomas po (b 
$110.00 ir padidinančiais divide 

cko. Iš uždarbio nuo dabartinio b 
įtus keturis kartus ant to prefern 
biznis nepasididintu. Mes jau išc 
išimus ir trumpu laiku pradėsim* 
rakandus galėsimo patys išdirbti 
negalėsime visu apdirbti. Spalio 1 
kandu ir vis kas diena gauname ė$ 
) t i ." 

0MENDU0JAME PIRKIMĄ ŠIT 
jau dabar. Telegrafuokite, mes ap: 

I U KAINA $ 1 0 J 
:AGO TRUST AND LAON C 
11-743 Fort Dearborn Bank BIdg. 

Chicago, Illinois. 
omas per kiekviena atsakančia 
Ina.) 

yragaičiu darymo ir 
jos. 

Ė taukus prie kepimo, 
daug pigiau, 

am net po kepimo joje 
save jokios kvapsnies, 

i ją pyragaičius, ar ką 

ts reikia ketvirties iki 
ar taukų. 0 tai todėl, 
idenio, kaip kad svies-

/m\ aliejų, nes Mazola 
prievalgiams. 0 žino-

ereikia rupinties, kad 

sandyti geresnį valgiu 

i Co. 

fifcr: 

ant Pardavimo 

>o 
H O C K IŠ 

MPANY 

i Ave. 

n Balnio, Presidento šios 

tą 7r/c preferred Ca-
912 ant Paulina gat-
) bizni kad nusipir
kt 0,000.00 kurio mes 
metus mes buvome 

ii gauti iš \vholesale 
int mušu biznis už-
nie savo reniu ir ki-
udvigubins nes mes 
ir kitus reikalingus 
lažiausia $200,000.00 

kitas krautuves su 
tarti kad mes atpir-
Iviejii metu, ant ra-
entais už kiekviena 
biznio mes galėsime 
*ed stoek'o kuri jus 
dirbame rakandams 
ie išdirbinėti renius 
i, o užsakymu mes 
28 d. gavome 7,000 
augiau, taip kad ne-

rO STOCK'O 
įmokėsime. 

oo 
co. 

banką su apmokamais 

I 
• 

file:///Vabash
file:///vholesale

