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Del Anglių Trukumo Paskel-
biami Suvaržymai 

Anglekasiai atsisako eiti darban 
ANGLIŲ TRUKUMAS PA
LIEČIA NET BAŽNYČIAS. 

Teatrai nebus apšviečiami ir 
apšildomi. 

šalies kuro administratorius 
Dr. (lart'ieldo įsakymu Chiea-
goje bus atimta elektros ir ga-
zo šviesa ir iš pašaiies (kokio 
nors centro) pristatoma šilu
ma bažnyčioms, teatrams, sa
lėms ir visokioms viešųjų susi
rinkimu vietoms, katros nein-
trauktos i grupę būtinai reika
lingu žmonėms Įstaigų. 

Tas daroma del sutanpymo 
augliu, katrų išteklius nuohu 
mažėja. 

Taip yra ne tik Chieagoje. 
įsakymas paliečia visa sali. 
4 * 1 87 1 

Norėt a uždary t i (% i cago je 
ir visos mokyklos, Bei pri« .: 

tai stipriai pasipriešinta. 
.Suvaržymas vartoti anglis 

ir šviesą nepalieėia: 
Meležinkelių. 
Armijos laivyno ir 1Vdera!:i: 

įsta'urų. 
Valstijų, pavirUĮ ir iui«'-'<; 

į t a igu . 
Viešųjo • naudingumo įstai

g a 

Iowa anglekasiai nedirba. 

Dės Moines, Iowa/gr . 2. — 
šitos valstijos anglekasiai ma
žai atkreipė donios į paskelbi
mą, kad jiems padidinama už
mokestis |4 nuoš., ir kad Jie 
raginami gryžti darban. 

r i a h' visoj valstijoj mažai 
yra anglių. Paskelbta suvaržy
mai augliu vartojime. 

Pramatomos aštrios 
priemonės. 

Washington, gr. L\—Del vi-
satino anglių trukumo, matyt, 
vyriausybė paskelbs aštrias 
priemones, surištas su anglių 
vartojimu. 

Veikiai turės Imt sugražinti 
karės laikai del augliu. Skir-
tanias boa tik tame, jog karės 
metu aną žiemą buvo daug an
glių prikasta, tik nebuvo trau
kinių išvežioti po šąli. Dabar 
traukiniai liuosi, bet jau bai
giami anglys. Visas mėnesis, 
kaip anglekasiai hedarbįaoja. 

Nedirba anglelpsiai Illinois 
valstijoj. 

Iš Springr'ieldo, Jolieto, De-
eatur, St. Louis, Bloomington 

Rezidencijų, apartamentu, l r B k i t l l r P******* V* W* 
ofisu, viešnių bustu, žibalo iš- n o , s maistuos anglekasiai va-
dirbv^ėiu k a r n r ' ' ° darban, nežiūrint 

, ' . , , , ,. 'anglekasvklu švilpynių bliovi-
Skerdyklos, rūbu ir kitos1 

visos dirbtuvės negauna ang 
nio ir pažadėtos didesnės už-
mokesties. lių nei šviesos is viešojo nau

dingumo Įstaigų. 
Pakelta sumanymas ko o vei

kiama sušaukti valstijos legi-
slaturą. Šita tegu pasidarbuo-
ja kuro klausime. Sako, tegu | a l | 4 ^.^ban 
atšaukia įstatymą, kurs šian
die varžo anglekasius, neišdir-

*i»usins kasyklose trejų metų. 
Illinois Manufacturer<' 

Ass'n atsiliepia, kad visuome-
nė paremtų vyriausybė* pa
stangas anglių trukumo klftu-

Tik Braid\voode vakar S 
darbininkai sugryžo. Matyt, 
pačioje unijoje pakilo nesuti
kimai, ar kas tokio. Kaip šian
die laukiama daugjau sugryž-

Traukinis su kareiviais nušo
ko nuo bėgių. 

Geležinkeliečiai atšaukė 
streiką. 

Kansas City, Mo.. gr. 1—Vie
tos geležinkelių darbininkai 
kaip staiga buvo sustreikavę, 
taip staigu jie atlankė streiką. 
Streikavo 1,500 bėgių sukioto
ji; "n- vardų (kiemų) darbinin
kų. 

Pittsburgh, Kans., gr. 2. — 
Ties Humboldt nuo bėgių nu
sirito keli speeijalio traukinio 
vagonai. Tuo traukiniu į čia 
važiavo valstijos kareiviai ir 
laisvanoriai darbininkai anglis 
kasti. Nebuvo nelaimių su 
žmonėmis. 

Čia "vakar atkeliavo 1,300 
kareiviu ir laisvanorių darbi-
ninku. Tuojaus visi pasiųsta j 
artimiausias anglekasyklas. 

VOKIETIJA DAR NENUGA 
L£TA. 

Taip tvirtina Hindenburgas. 

Berlynas, gr. 2. Field-

Gal bus suareštuoti 
anglekasiai. 

Indianapolis, Ind., gr. 2. — 
Federalėse sferose kalbama, 
jog, regis, bus suareštuoti an
glekasiai, katrie vakar atsisa
kė eiti darban, kuomet atida
ryta anglekasyklos. 

Valdininkai yra tos opinijos, 
kad toks anglekasių nepaklau
sioms yra prasižengimas prieš 

injunction. t,i *r 

maršalas Hindenburgas, aną 
dieną savo šalininkių klausia
mas, ką ji* manąs apie da
bartinį Vokietijos stovį, at
sakė, jog Vokietija nei nenu
galėta, nei sutruškinta. Sakė, 
vokiečiai po tų visų nepasise
kimų veikiai atsigriebs ir iš-
naujo sustiprės. 

"Visųpirma' ' , sakė j i s , " y-
ra mūsų pareiga visiems ben
drai imties darbo tomis ap
siniaukusiomis dienomis ir tu
rėti viltį atgimstančioje tau
tos stiprybėje. I r po to ateis 
rautai iaimėjimas." 

Hindenburgas pripažįsta, 
jog šiandie Vokietijos stovis 

[yra blogas. Bet tas vokiečiams 
duos reikalingu, pamokų at
eičiai. 

ATIDARYTA S. V. KON
GRESAS. 

KONGRESAS PRIEŠ SAVE 
TURI DAUG DARBO. 

PRAGYVENIMAS EINA 
BRANGYN. 

Bet žmonės leidžia pinigus 
versmėmis. \ 

Be taikos sutarties yra kitų 
svarbiu daiktų. 

Washington, gr. 2. — Vakar 
atidaryta Gti-toji Snv. Valstijų 
kongreso sesija. 

Kaip šiandie bus paskaity
tas prezidento Wih»ono prane
šimas. 

Kongresą laukia svarbus ir 
dideli darbai, katrie paliečia 
naminius ir tarptautinius rei
kalus. 

Kiek žinoma, kongresui pro
gramą pasiūlys prezidentas sa
vo pranešimu. 

Bet ir be to jau žinoma, jog 
kongresas po atidarymo pir
miausia imsis Meksikos reika-

New York, gr. 3. — Antro
jo Federalio Atsargos Distrik-
to taryba (Seeond Federal 
Reserve District Board) pas
kelbė, jog abelnas žmonėms 
pragyvenimas ne tik neatpin
ga, bet eina vis brangyn ir 
brangyn. Brangsta maistas, 
drabužiai, avalinės ir kitokie 
pragyvenimui reikalingi daik
tai. 

Per lapkritį, abelnai imant, 
pragyvenimas pabrango 1 V-> 
nuoš. v. *̂> 

Nežiurint to brangenybės 
kilimo, žmonės darosi vis lab-
jaus išlaidesni. Nei vieneriais 
metais žmonės nepirko tiek 
daug visokių brangių pertek
liaus daiktu* kaip kad šįmet 
perka. Anot verteiviu prane-lų. 

Paskui seks ir vėl toji nelai-1 šimo, žmonių išlaidumas tie-
minga taikos sutartis. Tai se-'siog nepaprastas. 
nat0 darbas. | ( Reikia žinfeti, jog ir pertek-

Toliaus geležinkeliu k l aus i - ; l i a n s daikta i žymiai pabrangę 
mas. Šitas klausimas suės daug I B t ' ^ i t a i perkreipiama doma. 
laiko. ¥ 

DU «i;,.,» u uu w;A «« muzikalius instrumentus, kad Pagaliau* seks, kitokie na-
. . \ '. . v v. • • i i • !dirbtuvės miniai ir uzrubezimai klausi- \ 

mai, ypač surišti m perveismė 
mis Europoje po karės. 

(Jalų-gale gal kongresas su 

SURASTAS RŲSYJE PAS 
LĖPTAS LAVONAS. 

Policija areštuos motiną ir 
sūnų. 

Latviai Susijungė su 
\ 

Šįmet žnfbnės taip perka 
instrumentus, kad 
nesuspėja gamini i 

tų instrumentų, l r vis moka 
angštas kainas. 

Perkami deimantai, viso
kios nišies brangus akmenė
liai įr blizgamu. Tr platinos ras kokių nors vaistų prieš 

p H b r a ^ m ? p ^ c n i m o i,' | ( , a , . e i k a l m i j ; i m u . 

•' nų kaina padvigubėjo. Sidab
riniai daiktai tai])pat žymiai 
pabrango. 

Bet žmonės visa tai 
leidžia pinigus. 

S. V. ATSTOVAI PASILIE
KA ILGIAUS PARY

ŽIUJE. 
perka, 

Paryžius, gr. 3. — Kaip 6 ANGLIJOS SOSTO ĮPĖDI 
dieną gruodžio iš ėia turėjo |^jg j|AMl"R 
iškeliauti S. Valstijų atstovai I 
taikos konferencijoje. 

Prancūzijos vyriausybė pa
kvietė juos pasilikti dar kiek 

Susisiekta su \Vash-į lgiaus. 
ingtonu. 

Dabar 
merikoniškų atstovu iškeliavi
mas atidėtas. 

pranešama, ,jog a-

Londonas, ^v. 3. — Užvakar 
čia parkeliavo iš Amerikos 
Valijos princas, Anglijos sos
to įpėdinis. Slinų pasitiko 
karalius su karaliene, kelios 
princesos, premjeras Lloyd 
George su kabinetu ir visa ei
lė diplomatų. 
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Meksikos Klausime 
Jenkins nepaliuosuojamas. 

Washington, gr. 2 .— Viešai 
paskelbta pastarosios S. Val
stijų notos Meksikai turinys. 
Valstybės sekretorius ilgoje 
notoje reikalauja paHuosuoti 
konsuliarį agentą Jenkinsą. 
Teėiaus notoje nėra jokių per
spėjimų ir grūmojimų. Nėra 
jokio ultimatumo. 

Nota vakar induota Carran-
zai. Tečiaus Jenkins nepaliuo
suojamas, Carranza niekus da
ro iš Suv. Valstijų reikalavi
mų. 

I jaus nugalabino. 
Villa, sakoma, nusprendęs 

'ligi gyvos savo galvos keršy
ki Carranzai ir tiems, katrie 
prisidėjo prie gen. Angeles nu-
galabinimo. / 

Lawton, Mich., gr. & —čia 
vienoj dailioj '* rezidencijoj 
pirm kelių metų gyveno tur
tingas advokatas Lester Ta-
bor. Jis buvo vedęs. Turėjo 
vieną sūnų ir dvi dukterį. A-
bidvi, Florence ir Maud, buvo 
pabaigusios augštesni uosius 
mokslus. Florence paskui iš
tekėjo už vieno, pramonininko 
mieste San Franeiseo. Teu ji
nai ir gyveno. Maud gi buvo 
namie. 

Pirm keturių metu mirė ta
sai advokatas. Ir už kelių mė
nesių pražuvo jo duktė Maud. 

Kaip motina, taip žuvusios 
brolis (mirusio advokato su 
nus) kaimynams ir net dlikte-
riai-seseriai pasakojo, jog 
Maud susirgusi vienoje farmo-
je vakaruose ir ten mirusi. 

Nesenai su savo vyru pasi 
metė Florence ir iš San Fran
eiseo parvažiavo ėia gyventi. 
Gyveno pas motiną-naštęT Pirm 
poros mėnesių motina su sū
numi iškeliavo į vakarus. Iš
keliaudama pasakė Florencei, 
kad jijiai nejudintų rųsyj su
krautų medžių, nes tie esą jai 
reikalingi. 

Aną dieną, kaip tyriomis, 
FloVence pradėjo k^tPf#fl%ąi^._ 
si. Sukrautuose medžiuose už
tiko medinę skrynią, iš ku
rios kyšoj() apipuvusi lavono 
koja. 

Tuojaus apie tą nepaprastą 
radinį pranešta policijai. Pa 
šaukti gydytojai, [sitikinta, 
jog tai yra pirm kokią trejų 
metą pražuvusios Maud Ta-
bor lavonas, (lydytojai suse
kė jog ji buvus nešėia ir nu
žudyta. 

Dabar policija gaud0 moti
ną su sūnum. Jiedu intaria
mu toj baisioj žmogžudystėj. 

Cliicagoj suareštuotas ir čia 
pargabentas Josepb Virgo, 
kurs prieš .Maud pražuvimą 
jis su ja vedžiojęsis. Pasiro
do, jog Virgo yra nepaprastas 
žmogus. Sakoma, jis vedęs ir 
turįs net penkias pačias. 

Virgo ginasi nieko nežinąs. 
Bet tai svarbiausias policijai 
faktorius. Nes gal ir jis bus 
buvęs prisidėjęs prie tos žmog
žudystės. 

Lietuviais prieš 
Vokiečius 

Lietuvių kariuomene apsupo 
Šiaulius 

RYGA, lapkr. 90 (suvėlinta).—Šiandie Latvijoje pakilęs 
neapsakomas džiaugsmas. Nes visa šalis paliuosuota nuo 
vokiečių-rusų. Latviai užėmė Muravjovo (Mažeikius), labai 
svarbų geležinkelių mazgą (susibėgimą) tarpe Mintaujos. Lie
pojos ir Rygos. 

Vokiečių-rusų kariuomenė išblaškyta ir praktikaliai jau 
nebegyvuoja. Tik vieni neskaitlingi pasiaubos apimti jos bū
riai mėgina slapstyties po aplinkinius Lietuvos miškus. Bet 
žiema. Tie būriai ilgai negalės gyvuoti. / 

Nevyksta vokiečių vyriausybei. 

Šitokio baisaus vokiečių kariuomenės stovio metu Vokie
tijos vyriausybė deda pastangas nepasiduoti. Jai buvo pasiū
lyta armistieįja. Bet vokiečiai trukdo tą klausimą, atideda 
vis toliaus. 

Svarbu jie tikslą tuvi. Kuomet armistieiją mėgina atidėti 
toliaus, tuo metu deda pastangas išgelbėti Lietuvoje sukrautą 
savo amunicija irMnil^įniškus sandelius su karės medžiaga. 

TViaus vpkiečiai negaus daryti armisticijos pirmiau, kol 
pirmiau jie lietuviams neatiduos savo ginklų, amunicijos ir 
karės medžiagos arba patys su viskuom nepapuls nelaisvėn, 

Lietuviai apsupo Šiaulius. 

Latvių kariuomenė susijungė su lietuvių kariuomene prieš 
vokiečh'r.-rusus šiaurinėj Lietuvoj. 

Vokiečiams atsimesti Prūsijon praktikaliai palikusi tik 
viena geležinkelio linija Šiauliai-Tįlžė. 

Bet Šiauliai apsupti lietuvių. Lietuviai paėmė Radviliš
ki us. geležinkelių susijungimą. Šiauliai gi kas momentas tu
rės pulti. Ten vokiečiai turės pasiduoti nar-i<'in« lietuviams. 

Vokiečius patiko nelaimi. 
Šiuo kartu vokiečiuArusus patiko nelaimė Pabaltinoj. Lž 

tai nuostolius turės pakeiti pati Vokietija. Nes Latvija pa
skelbė pertraukianti diplomatinius santikius su Vokietija. Pa
staroji sustato taikinties su latviais. Bet latviai taikinsis 
tik tuomet, kuomet Vokietija atlygins už sunaikinimą latviu 
žemės. 

Pramatoma, jog Vokietija bus priversta išpildyti latviu 
reikalavimus. Didesnės nelaimės nereikia. 

Nepavyko militaristams. 

TRUŠKINAMA POLICIJOS 
UNIJA. 

Villa žudo carranzistus. 

EI Paso, Tex., gr^2. — Žino
mas revoliucionierių vadas 
Villa dega pagieža prieš Car
ranza ir visus jo šalininkus už 
nugalabinimą generolo Ange
les. 

Ties Rancho Eshejo, žiau
riuose nuo Santa Rosalia, Vil
la užtiko 676 Carranzos karei
vius. Visus, išėmus du, tito-

Amerikonai perspėti apleisti 
Meksiką,. 

EI Paso, Tex., gr. *2.—įvai
rios amerikoniškos korporaci
jos ir kompanijos, kurios turi 
visokius reikalus Meksikoje, 
pranešė ten savo darbinin
kams, kad kuoveikiaus, kiek 
yra galima, apleistų Meksiką. 

Meksika sutraukia 
kariuomenę. 

EI Paso, Tex., gr. 2. — Išil
gai šiaurinio Meksikos rube-
žiaus Carranza sutraukia savo 

> 
kariuomenę. 

Skaitlinga kariuomenė kon
centruojama Ojinagoj, priešais 
Suv. Valstijų miestą Presidio, 
Tex. 

BeUeville, 111., gr. o. —Mie
sto taryba vietos policijai įsa
kė panaikinti savo uniją ir su
grąžinti čarterj Amerikos 
Darbo Federacijai. 

Pirm porog mėnesių čia uni-
jon buvo susiorganizavę 18 
policmonų. 

ATSISTATYDINO ISPANI 
JOS MINISTERIJA. 

Madridas, gr. 3. — Atsista
tydino Ispanijos ministerių 
kabinetas. 

GEN. WOOD KANDIDATU 
Į PREZIDENTUS. 

Republikonų partija valsti
joj So. Dakota kandidatu į 
prezidentus indorsav0 genero
lą Wood. 

Kuomet po armisticijos, vakarų fronte padarytos, Vokie
tijoje įvyko politikinės šalies valdyme atmainos, tuo metu 
Lai vijoj ir Lietuvoj veikė, taip vad., "geležinė divizija,** va
dovaujama gen. von der Goltzo. 

Naujoji vokiečių vyriausybė Įsakė tai divizijai apiakti 
Pabaltiją. Bet divizija nepaklausė. Tuomet vokiečių mili-
taristų pastangomis ta divizija ne tik nebuvo nubausta, bet 
jai leista Pabaltijoj pasilikti, tenai veikti ir iš Vokietijos jaį 
pristatyta didelė kiekybė amunicijos ir karės medžiagos. P&? 
statyta dar daugiau ir kareivių. 

Tai buvo tikslas vokiečių militaristų susijungti su rusų 
imperijalistais, kovojančiais prieš bolševikus. 

Žuvo geležinė divizija. 

Kuomet pagaliaus talkininkai privertė vokiečių vyriausy
bę būtinai atšaukti tą diviziją, divizija ir vėl nepaklaus 
Tuomet vyriausybė buvo priveista pertraukti su ja ryšius. 

Po šito divizija pasiskelbė veikianti prieš bolševikus ben
drai su rusais. 

Divizijoje buvo dalis rusų kareivių, paimtų kareiviauti iš 
vokiečių nelaisvės. Tiems rusams ir iš dalies vokiečiams ka
reiviams pakiestas vadovauti pulk. Avalov-Bermondt. Šitas 
su savo kariuomene puolėsi prieš Rygą tuo metu, kuomet gėM 
Yudeničo armija briovėsi ant Petrogrado. 

Nepavyko žygis Yudeničui ir Avalovui. Išnyko šiaurva
karinė rusų armija ir vokiečių geležinė divizija. (Ji Latvija su 
Lietuva gyvuoja. Džiaugiasi nugalėję vokiečius-rusus. 

(Gruodžio 1 d. telegramoje iš Berlyno pranešta, jog tarp 
lietuvių ir vokiečiu armistieiją įvykusi ir patvirtinta. Reiš 
kia, lietuviai jau paėmė Šiaulius ir vokiečiai turi pildyti lie
tuvių paduotas sąlygas). 
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BELGIJA NEDUODA AMU- j negamina jokios karės medžiay 
NICIJOS MEKSIKAI. 

Brusselis, gr. 2. — Belgijos 
užsienių reikalų ministerija 
pask^bė, jog belgų dirbtuvės 

x< gos, negi amunicijos Meksikai, 
j užsienius pristatomi yientik 
medžiokliniai šautuvai. Tie 
siunčiami tik vienai Brazili
jai. 
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"DRAUGAS" 
UTSTUANIAN DAILY FRIEND 

Publlabed Daily Exrept Sundays by 
DRAUGAS PCBLISHING CO., Inc., 
1800 W. 4«th St., Cbicago, Dlinoto. 

TERMS OF SUBSCRIPTION 
One Year . . . . $5.00 
Sis Months '. $3.00 
Tbursdays Editioa $2.00 

At NEWS-STANDS 2c A OOPY 
Adverttslng rates on applicatfon 

t 
i DRAUGAS Trečiadienis, gruod. 3, 1919. 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdien* išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams .,. $5.00 
Pusei Metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašyruo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der** arba įdedant pinigus i regis
truota laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicaso, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

Užmiršta Valdyby 
Priedermė. 

Norint iš medžio pasidary
ti stalą, ar suolo, reikia tą me
dį apdirbti pasinaudojant ai
tria geležim. Gana ilgai trun
ka ir gana daug darbo reikia 
kol medžio gabalas tampa 
kambaryje vartojamu rakau 
du. 

Dar ilgiau trunka ir dau
giau darbo reikia, kol drau
gijos ar visuomenės j 'cga 
tampa atsakančiai apdirbta 
mintimi, idant galėtu. nešti 
naudos draugijai, bendrovvi, 
visuomenei, arba šiaip organi
zacijai suvienijančiai daug 
žmonių. 

Mus pašelpinių draugijų 
reikalai, nors dideli, bet ne 
painus. Juos galima aprūpin
ti ir be didelio, bei gilaus 
minčių įtempimo. Užtenka iš
rinkti mėnesinius mokesčius, 
juos gerai užrašyti, išmokėti 
pase!pas pažymėtas įstatuose 
ir visas išlaidas aiškiai užra
šyti. Pasitaikius klausimui a-
pie nepaprasta išlaidą jos rei
kalą nusprendžia daugiau su
si rinkusiųjų valia, negu ap-
mintijimo gilumas. Todėl ;>a-
šelpinės draugijos pas mos 
gana gerai eina. 

Kas kita su organizacijomis, 
kurios prieš veiksiant turi iš
tirti naujus dalykus, išaiškin
ti painius klausimus. Tos or
ganizacijos be gilaus nutari
mą apmintijimo negali nau 
dingai veikti. 

Bet ir jų valdybos apseina 
taip, kaip pašelpimų draugiją, 
tai yra susirenka į posėdžius 
visai neapdirbusios protu tu 
klausimą, kuriuos surinkimas 
turės išrišti. Valdyba savo 
ap> įleidimą nuteisina demo
kratiškumu. Ji sako: "Kai r 
man giliai apdirbinėti klau
simą? J ug jo nusprendimas 
prigulės ne nuo manęs, o nuo 
daugumos balsą". , 

Balsai, t. y. žmonės susi-
renkantieji į posėdį, neapdir
ba klausimą prieš posėdį, nes 
dažniausiai visai nežino apie 
ką bu- kalba, kartais gauna 
patirti pervėlai, kai kada »»u-
ira tyčia klaidingai infor
muoti keistai sustatytu val
dybos pranešimu. 

Organizacijos posėdyje val
dyba pa>ako klausimus rei
kalingus apmintijimo, bei ji 
juos paduoda ža'ius, t. y. n<>-
npdirbtus. Keliolika, kelies 

dešimtys arba keli šimtai Žmo
nių ima tuos klausimus nag
rinėti. Visi vaikščioja tamsy
bėse, nes niekas nėra protu 
apdirbęs to, apie ką turi i& 
duoti ištarmę. Jei valdyba 
butų apdirbusi tuos klausi
mus, tai ji savo paaiškinimais 
veikiai sutrumpintų ginčus. 
Bet valdybai negalint to pa
daryti, ginčai neišsisemia. 
Žmonės susipyksta vieni su 
kitais, visi pailsta ir išsiskirsto 
daug reikalingų dalykų ne
nutarę, pavargę ilgame be ga
lo posėdyje. 

Kol mes nesuprasime, kad 
prieš posėdį sušauksiant val
dyba turi apdirbti jam ap
svarstymų nedžiaga, kol ne
reikalausime iš valdybų, kad 
jos tą savo priedermę išpil
dytu, tol neturėsime teises 
skverbties į civilizuotų tautu 
tarpą. 

Valdybos uždavinys yra 
protu apdirbti organizacijos 
reikalu*, atsinešti į posėdį rei
kalingus dokumentus bei fak
tinius prirodymus, kad juos 
parodant galima butą gn i'a> 
užbaigti ginčus tiesos paro
dymu, o ne užsipuolimu. 

Žmonės nemokantieji protu 
apdirbti organizacijos reika
lą, neturėtu būti valdybose 
tokiu organizacini, kurios yra 
reikalingos protinio darbo. 
Reikia, kad ir rinkėjai ta su
prastą. Suvienytą Valstiją 
konstitucija nereikalauja, kad 
Prezidentas bujtų pabaigęs 
augštą mokslą, bet Suvienytą 
Valstijų rinkikai yra tiek iš
silavinę, kad nei į kandidatus 
nestato bemokslio žmogaus. 
Ir mums nereikia įvesti į savo 
organizacijų įstatus dideliu 
mokslo reikalavimą, bet rei-
kWi renkant žiūrėti ką renka 
me ir kokiam darbui renkami. 

Mąs organizaciją valdybo-
apšileidžia, kad į posėdžius at
eina su tuščiomis galvomis. 
Mus organizaciją nariai apsi
leidžia, kad tokius ž'nones 
r^nka į savo valdybas. 

• i t i 

PIRMUTINIS 0F1CIJALIS 
LIETUVOS ATSTOVAS 

PRIE VATIKANO. 
Atkeliavusis čionai spalio 4 

d. tiesiog iš Lietuvos, J . M. ka
nauninkas Jurgis Narjauskas 
su Žemaičiu ir Seiną vyskupą 
įgaliojimais ir su Lietuvos Už-
sienią Dalyku M misterio raštu, 
yra pirmutiniu Lietuvos lega
liai u atstovu prie Vatikano.-
Gaila tik, kad jisai neturi dar 
atsakančio rašto iš Vilniau* 
vyskupo. 

Tiesa, J. K. vyskupas Matu
laitis, kartu su anais dviem 
Lietuvos vyskupais,sutiko duo 
t i atsakantį įgaliojimą kanau
ninkui Narjauskui, bet del tūlą 
aplinkybių nesuspėjo įduoti 
jam atsakančio rašto, katras 
busiąs atsiųstas vėliau, tik de
ja jo dar negauta. 

Pasikalbėjas su Vatikano 
"Scffrvtaria d i Stato" vedė
jais, su J. J . M. M. Kardinolu 
Gasparri, Ant vyskupu Ceretti 
ir MonsignoruTedeschini, kun. 
Kan. Xarjauskas, spalio 29 d., 
buvo prijfnta« Šventojo Tėvo 
Benedikto XV asmeniškoj au-
dijenci joje, iš kurios buvo labai 
pakakintas. 

Mano pridedamoji čionai lo-
lynų kalboje kopija rašto Kar
dinolo Gasparri į Kau. Xar-
jauską, su padėka už asmeniš
kai įduotąją Šv. Tėvui, Mari
jampolės parapijiečių &ve:i?a-
petrę ir už auką Sendziukų iš 
Pilviškių, galutinai parodo, jog 
Vatikanas pripažino Kan. Xar-
jauską or'icijaliu Lietuvos vy
skupijų atstovu Romoje (Pro-
eurator Dioeccsium ^itliua-
niae). 

Xuuai tat, Kan. Xarjauskui, 
apsigyvenus Romoje, Ilietuvns 

Žniogus ir Beždžione 
(Žiūrėk " D r - g o " 265 num.). 

Beždžionės snukis ir žmogaus veidas. lygia 
dalimi nerodo tos giminystės. Visa bangžuvės 
išvaizda yra kaip žuvies, tečiaus jųdviejų gi
minystės nėra. Žmogaus ir beždžionės galvos 
panašumas dar mažesnis negu bangžuvės ir 
žuvies. Lapė, labiau negu levas, panėši į katę, 
tečiaus levas yra kačių veislės, 0 lapė yra šu
nims giminė. 

Žmogus ne iš beždžionės. 

bai apie tųdviejų gyvybės veislių bendrą ar-
tymą kilmę. 

Pusiauimogiai. 
Giminystės šalininkai vieni žino dabartinį 

mokslo stovį, kitį nežino. Nežinantieji kartais 
saopia, buk vienur ar kitur tapo atrastas gy-
vuolys pusiau beždžionė pusiau žmogus,* už
pildantis didįjį tarpą esantį tarp dabartinių 
beždžionių ir žmogaus. Žinantieji mokslo stovį 
negali taip tvirtint j ir netvirtina. 

Beždžionė gali gyventi tik šiltose šalyse. 
Žmogus, mokėdamas naudotis rūbais ir triobo-
mis, daugiau pakenčia šalčio. Bet pačiose šal
čiausiose vietose ant neištirtų žemės galų žmo
nes negali gyventi del stokos maisto ir šilumos. 
Jeigu butų kokis nors gyvuolys pusiaužmogis 
ir pusiaubeždžionė, tai jis taippat negalėtu gy
venti žmogui ir beždžionei nepakenčiamose vie
tose. Visos-gi pakenčiamos vietos ant žemės jau 

* yra ištirtos ir visos gyventoju bei gyvuolių rū
šys jau yra sužinotos. Mokslininkai labai ieš
kojo pusbeždžionių, bet rado, kad jų nėra. Da
bar mokslininkai jau netiki paskaloms apie 
pusiaužmogiiis ir pusiaubeždžiones. Tik vieni 
pusmoksliai dar jomis tiki. 

Senovės iškasiniai. 

Peržiūrėję visus žmogaus ir beždžionės gi
minystės prirodymus randame, kad nėra už
tektinų tos giminystės ženklų visame gamtos 
moksle. Kas nori gali tvirtinti žmogaus ir bež
džionės giminystę, bet negali to daryti gamtos 
mokslo vardu. Jeigu kurie gamtininkai tą sa
ko, tai tat^yra tik jų asmeninė pažiūra, o ne 
gamtos mokslo prirodyta tiesa. Bešališkas da
bartinio gamtos mokslo žodis yra šitokis: Iki 
šiol dar nėra prirodyta, kad žmogaus kūnas 
butą kilęs iš beždžionės kūno. 

Šiandien retas rimtas gamtininkas sako, kad 
žmogus butų kilęs iš beždžionės, bet dar yra 
spėjančių, kad dabartinės beždžionės ir žmogus 
yra kilę ne vienas iš kito, o abudu iš kokios 
nors senesnės pražuvusios gyvuolių rųšies. Ki- kad tos rųšys.kurios kitados buvo tarp žmogaus 
taip sakant žmogus nėra beždžionės sunūs, bet ir beždžionės išnyko taip,kaip išnyko ichtijozau 
jos brolis ar pusbrolis ar šiek tiek tolymesnė rai, plesijosarai ir kiti gyvuoliai buvusieji prieš 
aiininė. 

Bet kaikurie ir rimtesnieji gamtininkai, pri
pažinę, kad dabar yra perdidelis neperšokamas 
tarpas skiriantis žmogų nuo beždžionės, spėja, 

Smegenys. 
tvaną, kaip nyksta dabar Lietuvos Stumbriai ir 
Amerikos buivolai. 

"Reikia pripažinti, kad žemė dar ne visur ta-
Vpatinga žmogaus nuosavybė visą gyvuoliųjpo iškasinėta taip nuodugniai, kad galėtume sa-

tarpe yra jo sniegeną didumas. Vokiečiai pa- kyti, jog niekad nieko naujo neatras. Prieš ka
si t-upino sužinoti savo tautos smegenų didumą rę dažnai atrasdavo kur nors kokių nors seniau 
ir patyrė, kad vyrų smegenys Vokietijoje tarp'nejudintų neapsakomai senų kaulų. Visus tuos 
30 ir 40 metą vidutiniškai sveria 1,424 gramu 
(t.y. beveik pusketvirto svaro), 0 moterų 
127o gramus, t. y. tris svarus su .viršum. Di
džiųjų suaugusių beždžionių smegenys sveria 
70.7 gramus, t. y. aštuoniolika kartų mažiau. 
Sakoma, kad smegenų vertė priklauso ne tik 
nuo jų sunkumo, bet ir nuo susiriaukšlėjimo. 
Tapo atrasta, kad ištiesus susiriaukšlėjimus 
žmogaus smegenų' viršus vidutiniškai išneša 
1877 ketvirtainių centimetrų, 0 didžiųjų bež
džionių 533 centimetrus. Tat reiškia vidutiniš
ko žmogaus smegenų paviršis yra 4 ir pusę 
kartų didesnis negu didžiosios beždžionės. Į-
sižiurėję į beždžionės ir žmogaus smegenis 
gamtininkai tvirtina, kad žmogaus smegenys 
yra visai kitokios rųšies negu beždžionės. 

Kadangi smegenys nugarinių gyvulių kūne 
užima pačią svarbiausiąją vietą, tai tie didie
ji skirtumai tarp žmogaus ir beždžionės sme-
genų panaikina visokią mokslišką atramą kai-

kaulus labai atydžiai ištirdavo ir vis norėdavo 
užtikti beždžionės ir žmogaus tarpininką. Iki 
šiol tat nepasisekė. 

Pirm kelių dešimčių metą buvo garsus jšvei-
tfarijos mokslininko Andriaus Scheuzeri radi
nys. Tai buvo skeletas su ilga uodega. Scheu
zeri sakė, kad tai žmogaus kaulai. Ištyrus ar
čiau pasirodė, kad tai buvo milžiniška prieštva
ninė varlė, o ne žniogus. 

Daug buvo ginčą apie kiaušus rastus įvairio
se vietose. Vienas rastas Trinil'e ant salos 
Java, kitas Vokietijoje NeandcrtbaUije. Pirma
sis negali vadintis žmogaus ir beždžionės tar
pininku dėlto, kad tat yra beždžiones kiau
šas. Apie 16 mastų nuo jo tapo rasta žmogiškų 
kaulų, dėlto mintyta, buk visi kaulai yra vieno 
iryvuolio, bet negalimas daiktas to tvirtinti, nes 
Ui mastą ilgio neį vienas lavonas negali užimti. 

(Daugiau bus.). 

gyventojai, be jokių lenkiškų 
tarpininku, kaip kad kitados, 
turės per ką savo reikaluose 
tiesiog kreiptis į {šventąjį Sos
tą ir-gi su faktais, kurie neper
ėjo lenku cenzūros ir nebuvo 
priruošti ant lenką kurpaliaus. 

Reikia tik, kad prie. visako, 
Lietuva priderančiai aprūpiu 
tu medžiagiškus reikalus savo 
atstovo, be ko, suprantama, ne 
galima luitų nei gyventi Romo 
je, nei juo labiau pasekmingai 
veikti 

Kun. K. Prapuolenis. 
Romoje. 
Lapkričio b' d., 1.919 m. 

1919 
Dal Vaticano 
die 31 Octobri, 

Segretaria di Stato 
di Sua SaMitita 

No, 98255 
Da citarsi nella riposta. 

Admodum Reverende Domine, 
BKATISS1MUS PATEK 

pergratam liabuit Petrinam 
Stipeni 4120 Carcorum ac 300 
rublorum, neenon 100 rublo-
rum, quam parochiani Mariam-

vantia, me tibi profncor 
addictissimuin 

P. Card. Gasparri. 
Admodum Reverendo Domino 
D-no GEOBGIO 

XARJALSKAS 
Canonico Procuratori 
i'iocesium 

Lithuaniae 
Via Arenula, 41jRomac. 

Vatikane, 

ŽENKLAI ANT DANGAUS. 

Xedėlios vakare apie 10:30 
nakties iš 30 lapkričio į 1 gruo
džio įrytpiečius nuo Chicagos 
buvo matyt šviesus ugninis 
ruožas ant dangaus. Tame ruo
že galima buv0 atskirti tri* 
balzganus lyg branduolius. 
Ruožas pasirodydavo ir išnyk
davo. J pietus nuo jo retkar-

31 Spalią dieną, 1919!(V*iais pa«irodyda*rd kitas jam 
Jo Šventenybės 

Valstybės Sekretorijatas 
No. 98255 

Minėtinas atsakvme. 
Labai Gerbtinas Tamista, 

SVUNTAS'lS TĖVAS labai 
maloniai priėmė Petrapinigią 
4120 markią, 300 rublią ir 100 
rublių, kuriuos su ypatinga 
pagarba Jam per Tamistą au
kojo Marijampolės piliečiai ir 
Sendzikai iš Pilviškių, vyras su 
pačia. 

Už tokį meilingumo prirody
mą, kur iuomi j i e išreiškė ir 
meile Jėzaus Kristaus VU-ti-
ninkui ir troško prisidėti prio 
Apaštalų Sosto reikalų apru-

polenses atque coniuges Sen-. pinimo, Šventasis Tėvas prigu 
dzikai de Pilviškiai, singulari llinčiai dėkoja ir lygiu atsiteisit 
pietatis oH'icio llli per te oi't'e- meilingumu. 
v re voluerunt. 

Pro eiusmodi caritatis argu
mento, qua et amorem in Jesu 
Cbristi Vicariuni ipsi testati 
sunt ac Sedis Apostolicae ne-
cessitatibus subvenire eupie-
runt, AUGUSTUS POXTI-
FEX debitas porsolvil gratias 
eamque pari rependit dilectio-
ne. 

A Deo vero, boimrum om
ui um datore, niunera piis ob-
latoribus adprecatus Apostoli-
cam Bcuedictionem ipsis ]>era-
manter in Domino impertit. 

Hane ego libenter nactus oc-
casionem, •'a qua par es\ ob*er , Via Arenula 11 Ryme 

Prašvdamas iš Dievo, viso-
kią gerybių davėjo, kad palai
mintų maldingiems aukoto
jams, su tikra meile jiems Vieš
patyje suteikia Apaštalu Pa 
laiminimą. 

panašus ruožas tik žemesnis, 
skystesnis ir be brandtiolią. 

Dar prieš vidurnaktį gal 
apie 11:40, arba 11:45 P. M. 
nedėlioję tarpe dviejų sto
vinčių ruožų artį mažesniojo 
pasirodė trečias gulsčias. Jis 
ne visai siekė mažesnįjį. Pas
kui gulščiojo vietoje aukščiau 
debesų pasidarė žema plati 
liepsnų šluota panaši į kru 
mų eilę, palinkusią nuo vėjo. 

Dienraštis Tribūne gJf Chi-
cago rašo, kad tai buvo elek
tros srovė, kylanti iš saulės 
ir palekiant i žorffy. Bet man 
sunku yra tam tikėti. Aš bu-
vau tuom laiku ant vieškelio 
tarj) Cbicago Heigbts ir Chi-
cago ir aiškiai mačiau paže
mėje South Chicagos liejyklą 
šviesą. Iš jos ėjo apačioje 
juodas ruožas, o to ruožo vir
šus darėsi šviesus su balzga
nais branduoliais. Pasiliaujant 
liejyklą veiksmui, užgesdavo 
dirbtuvių pažam ant žemės ir 

JEI ESI IIETUVIS. 
i ' 

Kad Lietuvoj gyvenantieji 
mųs broliai daug daugiau už 
mus amerikiečius dirba pa-
liuosavimuf Tėvynės iš priešų 
nagų, tai a?Šku visiems, bet 
kad ir mes turime prisidėti 
prie paliuosavimo Tėvynės su 
savo dalimi, tai ne visi supran
tame. 

Pažiūrėkime, ką rašo iš 
Lietuvos Juozas Volungaitis 
pas savo draugą į Clevelandą, 
kurio laiškas yra tilpęs 
"Darbininko "No. 133: 

"Mes sukilsime visi: vy
rai, moterys, seni ir maži. Mes 
daugiaus lenkams baudžiavos 
nenėšime. J ie pirmiau per
žengs mus lavonus, nei kai 
mus pavergs! Drauguži, jei 
esi lietuvis, jei plaka tavo gys
lose lietuviškas kraujas, jei 
ne pamiršai, kad tave motina 
lietuviškai liūliavo, tai pri
siek, kad prieš lenkus kovosi 
ir t u . " 

Tuose keliuose žodžiuose 
mes matome, kaip karštai į 
mus šaukia iš anapus van
denyno, kad ir mes prisidė
tume su savo dalele prie pa
liuosavimo tėvynės, Lietuvos. 

Štai Tautos Fondas paskel
bė Lietuvai liuosuoti "Laisvės 
Savaitę", kad surinkus $100.-
000, kuriais tai pinigais butų 
galima sušelpt kovojančius už 
la>.-.vę niųs brolius anapus 
vandenyno. Kad surinkus 

minėtos skaitlinės, tai mes 
lengvai sudarysime 100,000 to
kių, ką galėtų be jokios sun
kenybės paaukauti po $10.00. 
Tuokart sudėtume ne $100,-
000, bet vieną milijoną dolie-
rių ir jei tikrai mylėtume Lie
tuvą, tas suvis nebūtų sunku 
padaryti. 

Tad, brolau lietuvi, jei ta
vo gyslose teka lietuviškas 
kraujas, jei neparoiršai savo 
motinos liūliavimo, stok į 
kovotojų eiles, aukok savo 
dalį į Tautos Fondą, prisi
dėk prie išgavimo Lietuvai 
laisvės. Je i esi lietuvis, iš
trauk Lietuvą iš vergijos nas
rų, aukok jos paliuosavinuii. 

K. J. Krušinskas, 
T. F. Sekret. ' 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

Pinigyno Departamentas. 
Departamentas viešai paskel
bė, lapkr. 18 d. formalę rezig
naciją Carter Glass'o iš Pini
gyno Sekretoriaus vietos, sy
kiu su laišku nuo Prezidento 
YVilsono, raginant jį priimti 
skiriamą Suvienytų Valstijų 
Senatoriaus iš Virginijos vie
lą. 

Darbo Departamentas. Dar
bu Statistikos Biuro raportas, 
išleistas lapkr. 18 d. parodę, 
kad rugpjūčio m. kaina dau
gelio valgomu daiktų padidė-

$i'fl(),00()"reikiu,'kad 10^00 T - ' jf'_bpt :ia^m±™e!itų »* 
merikos lietuvią paaukotų tik 
po dešimtinę. 

Xa, argi mus yra tik de
šimts tūkstančių tokių, ką 
galime paaukoti po $10.(X),;jei 
mes skaitome, kad mus Fra 

ir vie-Amerikoje tarp 750,000 
no milijono? I i jei atirusime 
visus senus ir mažus nuo -virš-

tuvių šviesas supratome, kad 
ir ruožai ant dangaus yra iš 
dirbtuvių, ne iš gamtos. 

Kun. P. Bučys. 

t ienos kaina sumažėjo 
Grudų Korporacija. Prane

ša kad, nuo liep. 1 4-> iki lapkr. 
7 d., kviečių ir miltų išvežimai 
tiekta 59,327,000 bušelius kvie
čių ir 6,154,000 bačkas miltą, 
išviso padarant 87,020,000 bu
šelių, sulyginus su išvežimais 
pereitų mėtų, kurie buv0 G7,-
273.000 bušelių , kviečių ir (>,-
104,000 bačkų miltų, iš vi-u, 
darant 94,741,000 bušelių. 
' ' r r 
PIRKITE LIETUVOS VAL

STYBĖS BONŲ. 

KALĖDOMS DOVANOS! 
Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiems dovanų — neuž

mirškite savųjų — Lietuvoje — jau kelias, ypač lailrraečiams 
seniai į ten atdaras — ' . 
1. Užrašikite jiems dienraštį "DRAUGĄ." 

Metams už $6.00 
Pusei metų $3.50 

2. Graži ii- labai Kalėdoms tinkama dovana — maldaknyge — 
"Ramybė Jums.'* 
Minkštasis moroeco apd. auksuoto $3.50 
Skureles apd 2.50 
Audeklo apd 2.00 

3. Gražių paveikslėlių su linkėjimais, kiti su maldele 
su persiuntimu 5c. 
10 su persiuntimu .\ 20c. 
100 su persiuntimu $1.20 
Kita rūšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių — 
1 su prisiunthnų ; 7c. 
10 su prisiuntimų . , • 30c. 
100 su prisiuntimų ^ $2.00 

Mažesniems užsakymams galima siųsti krasos ženklelius. 
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 

1800 W. 46-th St, * * * . Chkago, UI. 

Ta proga noriai pasinaudos išnykdavo .ruožai nuo dan-
damas, aš pasirašau su prįdo* 3*m»« Jie ėjo ne iš saulės, o iš 
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EKSTRA!! 

la'ičia Tumi štai pagarba 
Labai atsidavęs 

P. Kard. Gasparri. 
Labai Gerbtinam Tamistai 
Kun JURGIUI 

NARJAUSKUI 
Kanauninkui Lietuvos 
Vyskupijų Atstovui. 

geležies dirbtuvių. 
Drauge su manim buvo kun. 

F. B. Serafinas ir kun. J . Pas
kališkas. Kol mes buvome 
mieste Cbicago Heights, kol 
nematėme dirbtuvių šviesų, 
tol mintijome, kad tai ' yra 
šiaurės aušra. Pavažiavę artyn 

Šiuomi laikome sau pareigą visiems savo gerbia- ! 
E miems draugams ir rėmėjams pranešti, kad siuntimas f 

pinigu Lietuvon susistabdo (susilaiko) iki tolimesniam I 
pranešimui. 

Meldžiame nesiųsti pinigų, kol mes vėl neprane-
sime. 

Su gilia pagarba, 

Cintralis Bendras Lietuvių Bankas | 
| 32-31 Cross St., Boston, Mass. i 

prie UJiicagos ir pamate dirb- !?,„„„.,„„I * £ 
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Trečiadienis, gruod. 3, 1919. 

Lietuviai Amerikoje. 
CICERO, ILL. 

Drabužių aukotojams L. R. K. 

L. U. K. rėm. 5£> skyriaus MI 
sirinkime lapkričio 23 d. p. J . 
( Ir ibauskas ir vėl suteikė kam
barį sunešimui aukojamų dra
bužiu ir avalynės L. R. K. Tai-
# i vėl Mikruskinie rinkti drabu
žius ur avalyne. Išnaujo stoki
me darban, kad vėl surinkt u-
mėm daiktu, vertų išsiuntimui 
Lietuvon mus tautiečiams. 

/ \ S. P i n u aukosiant drabu
žiai tur i būti išvalyti ir tinka
mai sulopyti . 

Sunešimui vieta ta pati , t. y. 
pas J . Gribauską, 1331 So. 
4!>th C t , Cicero, 111. 

J . .(iribausko adresą galima 
rasti ir L D. Są-fos Užeigoje, 
1447 So. o()th A ve., Cicero, 111. 

J . Šliogeris, rast . 

keturis sykius. Smuiką solo vėl 
griežė p-nia L. Sabonienė. Po 
jai da r solo daiiiavo p-as K. .šausko, padainavo: "Močiutė 

tuvos į d ė j i m ą , ragindamas 
nesigailėti aukų iškovojimui 
jai neprigulmybės. Pabaigęs 
prakalbėję paaiškino vakaro 
programą. Tuoj po to scenoje 
pasirodė choras, kuris, veda
mas vargonininko, A. Stan-

CLEVELAND, OHIO. 

Sabonis " T e m s t a dienele*4 ir 
iššaukime da r t r is kįtas daine
les. Solo p-nia V. Bukauskiene 
padainavo " S e r e n a d a " ir 
1 ' K u r bakūžė samanota . ' ' 

Ant galo L. Vyčių choras pa
dainavo " M a l d a prieš k a r e " 
ir programą užbaigė Lietuvos 
himnu. 

Aukų surinko noperdaugiau-
sia—$242.09. Pr iežast is gal bu
vo ta, kad oras buvo negražus 
ir dauguma pasivėlino. 

Viešnia. 

VVAUKEGAN, ILL. 

L. R. K. Skyriaus veikimas. 

Nedėlioj, lapkričio 23 d. Ac-
IIIO svetainėj , L. R. Kryž. rė 
mėjų skyrius buvo surengęs 
koncertą, kuriame dalyvavo 
P . Sabonis dainininkas ir p-nia 
Sabonienė smuikininkė iš 
Pi t tsburgho, Pa. Apart jų, pro 
g rame dalyvavo L. Vyčių cho
rą.-, p-nia Bukauskienė ir p-lė 
Žitkiutė. 

Pirmiausia programų ve
dėjas paaiškino vakaro tik
slą. Po to Lietuvių T. Benas 

Spalio 3 d. K. K. rėmėjų 
skyrius laikė pirmą susirinki
mą. Nors nedaug žmonių atsi
lankė, bet nutar imais susirin
kimas pavyko. 

Pirmiausia apkalbėta, kai}) 
pagelbėti savo broliams Lietu
voje. Pasigirdo balsai, kad rei
kia eiti per lietuvių namus ir 
rinkti drabužius bei kitokius 
dalykus. Tėvynės meilė visų 
Širdis uždegė. Pas ig i rdo: " A š , 
ir aš eisiu per lietuvių namus 
ir prašysiu aukos savo bro
l i ams ." 'Liuosnoriais apsiėmė 
sekantiej i : M. Martinait is , K. 
Stulginskis, 1*. Alekna, V. Če
pas, A. Sabaliauskis, X. Čepas, 

išpildė " I lgės i s t ė v y n ė s " i r i J . M. Leškis, 1. Labanauskas, 
" S a u l ė t e k i s . " Paskui L. Vyriu | \ Dakišinskis, J , Marozas, M. 
2o kp. choras, vedamas p. Y. Skirias, J . Žekas; p-lės O. Bur-
(ireičiaus, padainavo " T y k u s biutė, A. Surviliutė, Latvaičiu-
biivo vaka rė l i s " ir "Ats i sve i - tv ir Pudžiuniutė. 
kinimas su A l p a i s . " Dainos 
gražiai išėjo. Po choro p-nia L. 
Babonieuė smuiką išpihiė ct 
žu šmotelį. (Jalu smuikininkė 
taip publika, užžavėjo, kad net 
t r is sykius buvo iššaukta at
kartot i . Po jai solo " J a u n o s i o s 
A r i j a " (iš vestuvių) padaina
vo p-nia V. Bukauskienė savo 
Švelniu balseliu. Pi jami prita
rė maža mergai tė , kurios pa
vardės nesužinojau. 

Sekė kalba vietinio klebono, 
kun. Vilkutaičio. 

P i r m negu pasirodė ant es
t rados , publikai buvo išdėsty
ta L. K. K. rėmėjų darbas , ką 
jis nuveikė per šį laiką. Kun. 
Vilkutaitis savo kalboje pla
čiai paaiškino apie rėmėjų dar
bą ir kvietė moteris bei mergi 
nas prisidėti , nes, sakė, Lietu
vos našlaičiai šaukia drabužių, 
šaukia duonutės, šaukia ištiesę 
rankeles pagelbos iš amerikie
čių. Keikia pažymėti, kad mųs 
klebonas, kun. Vilkutaitis, ne
praleidžia nei vieno nedėldie-
nio, kad iš sakyklos neparagin 
tų žmonių prie darbo bei rė
mimo L. K. K. Prie to ingi no 
aukoti tam tikslui nors mažą 
dalelę, kiek kas išgali, dienos 
uždarbį, a rba kelių dienų. 

P rogramo vedėjas, p. Bra
zaitis, perskai tė vardu- tų, ku
rios dirba, t. y. siuva bei mez
ga L. R. K. rėmėjų skyriuje 
Goodrich name kas ketvergo 
vakarą. Garbė toms moterims, 
bet, sulig mųs kolonijos didu
mo, mažai yra pasišventusių j 
t am darbui moterių bei mer
gai č i u. 

Po to p-lč O. Žitkiutė į,- M. 
Žitkus, S metų, atliko duetą. 
Galima buvo pasigerėt i jųdvįe-

abumais bei drąsa. Tai bu-
" sur p r i z u s " Clevelando 

lietuviams. Ateityj tiedu žiede
liu dideliai bus naudingi mųs 
tau ta i . 

Paakiu solo dainavo i*-as K. 
Sabonis " . Jau slavai suk i lo" ir 
" Nedel tavęs aš be rne l i s / ' Pi-
janu akomponavo p-nia L. Sa
bonienė. 

Ji} g 
vo 

Perėjus jiems per lietuvių 
namus, surinko net 7 dūdeles 

f dėžes įvairių drabužiu. 
š t a i kokti) daiktų yra pasių

sta į Lietuvą per K. K. R.: 105 
vyrišku viršutiniu kautų, 75 
vyriški siutai, 127 moterų kau-
tai, 75 moterų dresės (si jonai) , 
4b vaikų kautai , 34 brosiotai, 
4'J j a rda i audeklo, 12 porų 
p:»nčiakų, 72 gabalu muilo, 5L 
marškiniai, 40 vyriškų kepurių, 
32 poros čevorykų, 22 kenai 
pieno, 14 švederių, į šalkos, 22 
Špuloiės siūlų, 4 šleikos, 10 ske
petų ir vienas lietsargis. 

Pinigų per tą laiką į R. K. 
rėm. skyr. iždą įplaukė 121 
dol. Išlaidų buvo už dėžes ir 
nusiuntimą $30.54. Dabar R. 
K. rėm. skyriuje yra pinigų 
190.46. Narių pilnai užsimokė
jusių skyriuje y ra 107. 

Puiki pradžia. Je igu vvauke-
ganie&ai ir ant toliaus taip 
darbuosis, tai suteiks nemažą 
pagelbą savo neturt ingiems 
broliams Lietuvoje. 

Tai-gi nelaukime pakol mū
sų broliai ir sesutės nuo var
go, bado ir šalčio be laiko turė
tų su šiuo pas to l iu persiskirt i , 
bet gelbėkime, kiek kas galėda
mi. Nors, tiesa, dabar \Vauke-
g&ne užėjo sunkus laikai, bet 
nenustokime vilties. Prae is 
šmėkla ir vėl mes gyvensime 
kaip gyvenome. 

Vardu L. K. rėmėjų, tar iame 
kaip rinkėjams, ta ip visiems 
aukotojams nuoširdų ačiū. 
La i Dievas jums užmoka už jū
sų geras širdis. 

R. K. R. Skyriaus Valdyba. 

m a n o , " " S e n i , s en i , " " K u r 
bėga Š e š u p ė " ir " O kas so
d a i . " Choras savo užduotį gra
žiai atliko. 

Chorui padainavus ' apo su
loštas veikai ūkas—komedija 
" K n a r k i a pa l i epus . " Visi lo
šėjai savo roles gerai atliko ir 
publiką iki soties prijuokino. 

Po to dvi mergait i neblo
gai atliko dialogą. Viena mer
gaitė padeklemavo eiles. 

Užbaigiant programą dar 
kalbėjo kun. Baltutis apie pa
rapijos reikalus. Anot kabėto
jo, be parapijos ir be parapij i
nės mokyklos nieko nėra. Tei-
gyrję pasakė. 

Programą choras užbaigė 
Lietu",«. tėvynė mūsų. 

l l a rvey ' s lietuviai, matyt, 
labai indomauja tokiais vaka
rais, uos žmonių buvo pilna 
svetainė. 

Po programui visi išsiskirstė 
su linksniais veidais ir gerais 
įspūdžiais. 

Linksma darosi žiūrint į Chi-
cago Heights jaunimą, kuris 
vienybėje darbuojasi . įteik pa
žymėti, kad taip gražiai suta
ria čionykštis jaunimas, mųs 
tautos atžalos. Senesni vieni 
išvažinėjo į kitus miestus, kiti 
namuose sėdi, ypač mųs nu-r 
gaitės kažkur vartosi , kad nie
kur nesimato. 

Darbuokitės ir toliau, kuri' 
darbuojatės. Ateitis bus jusu. 

Ten Buvęs Užpakalyj. 

D R A U G A S 
s;. ,',gąg 

REIKALAUJA. 

R TOKAI, 1IV GI L E I B E R I A I . 
Pastovus darbas; gera 'užmokestis. 

T H E STREETS CO., 
W. 48tli & S. Morgan Strs. 

RKIKALINGI — KARIU 
R A R l ' E N D E R I A l . 

Darbas nuo štukio 
freight kariu. Į 

T H E STKEETS OO., 
W. 48th & S. Morgan Strs. 

• — 

• t • > " j » 

KEIKAIJNOI—vaika i I i Ir suviri 
dirbti prie dentisty instrumentų. 

United Dental Co., 
4824-26 W 25th St., Cicero, W. 

T ; '-•• -,'j "»'* 
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Daug žmonių kreipėsi į "Drau-

R E I K A L I N G I : Leiberiai del Che
miško darbo prie išdirbimo Char-
coal, acetate of lime. Kcystone 
Wood Products Company First 
Nnt'l. Bank Bldg. Olcan, N . Y. 

REIKALINGI LEIBERIAI 

dirbti lauke. Darbaspastovus. 

Continental Can Co., Inc., 
5411 VV. 65 Str. 

REIKALINGI. 
Tunch l'reso Operatoriai prio 

lengvaus darbo. Gera užmokestis. 
H. G. SAAIi COMPANY 
4110 Ra.iciiswood. Ave. 

REIKALINGOS. 
Mergaites 14 metų ir daugiau dirb

ti ar nuo dienos ar nuo štukio leng
vam fabrike 41 valandos savaitėj; 
N u o štukio .dirbančios uždirba nuo 
$20 iki $30 savaitėj . 

H. G. SAAL COMPANY 
4 4 t o Ravenswood, Ave. 

CICERO, ILL. 

HARVBY, ILL. 

Pranešimas Ciceros Lietu-
viwm. Namų Savininkams, 
jog priešinei i nis >usi rinkimas 
Lietuvių Namu Savininku {Są
jungos (Improvment Cliub) 
bus šiandie, ty. gruodžio 3 d., 
8 vai., vakare, Juozo Net't'o 
svet., prie 49th ave. ir 15-tos 
gatvės, Cicero, 111. Bus rinki-

valdybos 1920 m. 
Valdyba. 

mas 

Lapkrir io 23 d. Chieago 
l leigbts, 111. bažnytinis choras 
ir vyriai buvo užkviesti į Ha r-
vey, 111. atlošti kokį veikalėli jįj 
rengiamame vakare parapijos 
naudai. Mųs jauninias sutiko 
ir nuvyko visas būrys. 

Pirmiausia mus klebonas, 
kun. A. Baltutis, pasakė gražia. 

Publika iššaukė n« t ' prakalbėję apte varginga Lie-

ATSKAITA. 
Lietuvos Bonų Iždo. 

Lietuvos Bonų lzde išviso 
pinigų y ra $4,903/20. Bo
nų išviso yra išpirkta už $7, 
600.00. 

Žemiau paduodame kiek iš 
kurio miesto yra bonų papirk
ta. 

1. Boston, Mass 2700 
2. Lawrence, Mas«. . . 1050 
4. Ohieago, Ui 550 
3. New Britain, Cona. . . 600 
5. Maneiiester, N. H 4.50 
6. llartl 'ord, Cona 350 
7. Brighton, Mass 250 
8. New York,, X. Y 250 
9.. Montello, Mass 200 

10. Waterbury , Conn. . . . . 200 
11. Cambridge, Mass. . . . . 150 
12. Middleborro, Mass. . . 150 
13. Fi tehburgh, Mass. . . 100 
14. Seranton, Pa 100 
15. \Yorcester, Mass 100 
16. Charleroi, Pa 50 
17. Perkasie, Pa 50 
18. Oklahoma City 50 
19. Easton, Pa. 50 
20. Quiney, Mass 50 
21. Mahanoy City, Pa . . . 50 
22. Holyoke, Mass 50 
23. New Phįladelpuia, Pa. 50 

Šiuomi pranešame, kad 
kiekvienas, kuris užsirašo Bo
nų, turėtų gau t i , atvirutę iš 
LietuvosBonų Iždo, ant kurios 
bus pažymėta kiek pinigų pri
imtai Tie, kurie užsirašo Bonų 
ir į 7 dienas atvirutės negau
na, tuojaus turėtų pranešti 
Lietuvos Bonų Iždui, 120 Tre-
mont St., Boston, Mass. 

Lietuvos Bonų Iždas. 

REIKALINGI 
Vaikai 14 metų ir suvirs dol As-

sembly darbo, l e n d a m fabrike. Ge
ra užmokesti*. 

II. G. SAAL COMPANY 
4410 Ilavi'iiM\vu<Hl. Ave. 

gp" knygyną, norėdami gauti į-
pne ai«ymo; yau,įų *< iaspadinių-Virėjų*' arba 

aiškiaus sakant knygų, kaip ga 
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. J i 
vadinasi: \ 

"VALGIU GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų ....$1.25 

su apdarais $1.50 

Taippat turime kitą labai gra 
ži.-i didžiai naudingų knygų: 

"MEILĖS GALYBĖ" 
Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų , . . . . 45c. 

Užsakymus siųskite šiuo adresu 

"Draugas*' Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chieago, 111. 
iiiiiiiiuiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiii 

PAIEŠKO 
PaieSkau Jono Poc iaus paeinančio 

ift Raseinių Apskričio Kvėdarnos 
parap. Sautiaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, j is pats arba kas apie įl žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
3202 Aubnrn Ave. 

I'aieškau gyvenimui vietos arba 
burdos pas Lietuvius Detroit, Mich., 
aš esų gyvenęs 1917 metais tenai ir 
norėčiau vel važiuoti bet kaip girdėt 
tai sunkų gauti vieta gyvenimui. 

Kas praneš laiškų apie vieta nu
pirksiu kalėdoms dovanas. 

Jurgis Pūs l e s 
l». .G. Jk>x 4I« Jolmston City III. 

MKRGJ;; s 
l'rie fabriko darbo; $14 j savaitę 

mokinantieiB. 
N u o š tuk ių- -$17 iki $20 

AMUHIC.VN I N S I L A T E D 
AVI K K " CAUUKCO., 
054 Wr*t I 1 H Street 

• - 1 • • 2-2ES55 
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DR. J. SHIN6LMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

E a m p . 49 Court 
f$,e«. 1229 ~W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAMI: LIETUVIŠKAI 
8 ~ - * ~ - — i f H •» * * f f - - - — •» 

^ ' J Ą 

(Telefonas Pul lman <0 

DR. W. A. MAJOR 
QYDYTOJA8 IK 

CHIRURGAS 
Ofisas 11710 Mlcnlgan Ave. 

(Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 tklj 
f po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare 

Nedėl iomls nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4T12 So. Ashland Ave. 
Ptnone Drover 7049 

Cicero Offic« 
4847 W. 14-th St. 
Pbone Cicero 82 

Rezidencija SSS6 W. 66-tb St. 
Pbone Prospect 8586 

Uždirbk 
$35iki$50 

į savaitę 
Klrpejlal Ir kriaučta! yra re lkalaa-

jaml visuomet, Jie turi trumpas v a 
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus Išmokyti š io darbo 
\ trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Bpecljalls skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Pow«r maši
nų. . 

MASTER SCHOOL, | 
J. F. KaanicfcA, Perdėtlnls 

190 M. State Str. 
E a m p . T>ake Gat. 4 labos 

= 

¥ 
Tel. Drover 7041J 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTlSTiVK 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomls pagal autarima 

4713 SO. ASHLAND AYfeNLE 
arti 47-tos Gatvfet 

PAJ^]DU0DA 
N a m a s ant pardavimo 2 pagyveni

mų ir garadžius 4 karams ir automo
bilių barne. Galima pirkti skyrium 
arba kartų. 

3600 S. I-Inieruld Ave. 1, lubos. 

rars iduoda namas ant 3 pagyve-
|n imu. grorerne ir bučerne, arba gali-

i.^mainyti ant kito biznio. Atpi-

REII£ALIXGOS moteris ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
s tymo sf'klų; seras uždarbis. 

Lconard Sfed Co., 
2 2 8 W . K i n z i o St. . C i i i cagu , III. 

Reikalinga mergina prie ofiso dar
bo. Darba* ant visados, mokest is ge
ra. Atsišaukite šiuo adresu: 

P . Kundrota i , 
3130 So. Halsted Str, Chieago, 111. 

Tel. Drover 6369 

Reikalingas patyręs fotografistas. 
Darbas ant visados, mokest is gera. 
Atsišaukite Šiuo adresu: 

P. Kundrotas, 
3130 So. Halsted Str. Chieago, 111. 

Tel. Drover 6369 

tna 
šaukite 
• > 3314 S. EutteaM Ave. 

AMT PARDAVIMO. 
40 akrų farma Arkansas Valstijoj 

10 akrų išdirbtos aptverta, su naujais 
budinkais, jaunas sodas 1 mylia nuo 
gclžkelio ir mokyklos $800. 

M. ZYLEWICZ, 
Wye, Ark. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

I.IKTUVI8 
Gydytojas Ir Chirurgas 

P«rkele savo gyvenimo vieta 1 
Brighton Park. 

2U14 W. 43rd Street., 
Tel. MrKinley 2fl3 

Ofisaa: 1757 \V. 47tb St., 
i (47 ir Wood gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietti, 6:30 iki 
Tki i: 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose reiamuoa* 
Ofisas Didmiestyj: 

69 W. VVASHIMGTOM S T R S B T 
Kam baris 699 

Tai. Central 5471 
Gyeeulmaa, 812 W. S»rd M. 

Tol. Yarde 4181 

I 
- H 

\ m 

II 
Roselnnde: 10»00 Ko. Hiobigan Ave. 

Telefeuas Pnllmaa MC ir PaJlman 3}*ft 
Chicagoj: 4516 So. Wood Str. 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Į Tik Ketvergo takake nuo 5:30 iki 7:00 
Telefonas Tardą 7t3. I 

Sf 

8:30 vakare J?edėlioinis'9 
Te). BouTevard 160 

rytais. 

5. D. LACHAWICZ 
Lletuvys Gialioriun patarnauju, laido

tuvėse ko piĮ.',iauxia. Reikale meldžiu at-
t!šaukti, o mano darhu busite užuanėUluti 

2314 W. 23 PI. Chicagd, 111. 
Tel. Canal 2199. 

<* 

Telefonas Pnllnian 8661 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenne 
KMeland, III. 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

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

i *^mmmmmm» £J 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
_ Telefonas McKlnley 5764 
f GYDO VISOKIAS LIGAS 

9467 South Western Boulevard 
Kampas W. 8 5-tos gatvės 

II 

i 

nuo 

Ii 
Ii 

418 W. Market Str. 
Pottsvil le, Pcnua. 

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

*~*mmmmmm 

™ 
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Ant pardavimo bargenas Clear^ing 
32 pedvj ilgio lotai, parsiduos visi 
kartų arba pp viena. 

J. T. WULSH. 
1741 W. 65 Str. 

REIKALINGI 

STATYMO\KIBERIAI 

STONE & VVEBSTEE 

WHITMAN & BARNES 
Mfg. Co. 

1000 W. 120th Street 
Ohicago, IU. 

TRINERIO SIENINIAI KA
LENDORIAI 1920 ME

TAMS PERVIRŠIJA 
VISKĄ. 

Trintnio Sieniniai Kalendo
riai yra visuomet puikus, bet 
šitas naujas 1920 kalendorius 
perviršėja savo gražumu, vi
sus kitus. "Civilizacija ir 
Hygeja sveikina Sąryšį Tau
t ų . " Naujas gyvenimas atsi
daro is griuvėsiu, senojo, eio-
nais rasite vėliavą šalies ku
rioj J u s tėvai gimė ir augo. 
Penkiolika paveikslėlių J u m s 
parodo išdirbyste Tr iner ' s vai
stų, kurie sutaisyti iš žolelių 
rinktiti šioj šalyj ir kitur. Pr i -
siųskite 1.0e, kad apmokėti 
persiuntimo lėšas! Joseph 
Triner Company 1 3 3 3 ^ 8. 
Ashland Ave.. Chieago, 111. v 

(Apgr.) 

DIDELIS BuVRGKNAS. 
Parsiduoda labai gražus 2jų lubŲ 

auščio mūrinis namas 2 pag^rv. po 
4 kambarius su basementų 7 pėdų 
prie 32-nd st., ir So. Wal lace st., na
mas turi būti greitai parduotas ^nes 
savininkas išvažiuoja ant farmos. 
Preke tik $3,000.00 jmokėt $500.00 
o l ikiusus kaipo rendą. Kreipkitės 
prie. 

\V\1 . KAZLAUSKAS, 
840 W. 38rd St. 

Tel. Boulevard 2437 

• Lotas ant pardavimo arti Grano 
Fabriko $250.00. Atsišaukite 

G. MOLBUOK, 
2343 S. Human Ave. 

JOSEPH C. W0LGN 
lietuvis Advokatai 

99 SO. LA SALLE STREET; 
Gyveninio Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, VJL*. 1 

•;> 

, » • • • » » - » » » - & 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

a e p a — — 

SA R TAMSTA GAVAI 
MUS v LAIŠKĄ? 

Mes juu Uįsiuniftn lai
šką, kuriame pranešam, 
knd jau pinipus galima 
siųsti Lietuvon Ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime. 

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONT STREET 

ROOM 516 D 
BOSTON. : : MASS. 

jg » — « » » » • . — < » » » » » » • » » » • • » • » » » Į 

|Dr. M. Stupnicki 

TėmykiU' Agentai I Parsiduoda di
del is skaitl ius l ietuviškų k n y g ų u i 
imi 'minta kaina. Atsišaukite tuo
jaus : 

S. P . TANIS & OO. 
31 Kast 1121h Street, CMoago, 111. 

K — <m m»mmm»m**m*Ji 

Patarimas Dykai!! 

DR. LIEBRECHT 
į Specialistas akių, ausiu, 

nosies ir gerkles. 
i Gydo nervų ir kraujo lygas n a u - ) 
Jjausiomis metodorais. 

35 S. Dearborn ir Monroe 
Gatvių 

Kaaubaris 210 
d iki G Nedėl iomis 10-13 Valand 

*7» » ^ » ~ • 
,11 , 1 I.III \1 iJUXJI '« I 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . P. 
M E T O VIS A K I Ų SPECIALISTAS 

Palenį-.viuti ftViU-teiu« 
pini4 kas yra prie-
žnstiiui galvos sknu-
dėjUno, svaigulio, 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ aptemimo, nervotu-
nio, 'aKaudnnčio» ir užaidesus kar«i*-iui akių, 
kreivi] ak'y. n^nvincio ir kiti; kėl>luim|. Spo-
rij*ilė rtyda atkrfiipta į mokyklos vaikus. Į, 
Kg^aminuoja »kis Ir teisingai prirenka aki
nius, fcįodel <?iti pss ^'otimtautį ir mokėti 
daugiau? 

Valandos nuo U ryto iki " vai. vakare. 
N« dėliomis nuu 9 Ugi 1 \af. po pielų. 

<J 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bu* palengvinimu del Juau aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15, metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai uet i* l l . i f . 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalostaa 

1801 S. * ~hland Av. Chicaco 
Egzami. s sute ikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
J-čloa lubos virS Platt'o apUekoa 

Kambaris 14, 16, 16, 17 ir 18 
{ Tėmykite i mano parašą. 
•' Valandos: nuo 7 vai. i§ryto iki 9 
c vai. vakare. Panedėliais , Seredo-
) mis ir Petnyčiomis . 

_ 

1553 W. 47th BJ. ir AslU&ad Av. 
Ties OpDaftiĮeimer krautuve. 

Telefonas Drover 9««0. 

,1 

TEMIKITE VISI 
J a u aš atA^ykiau į Cliicaga 
ir pradėsiu isvežiuoti or
deriu? kuvie užsisakėte 
pįčį^ Medaus. Taipgi ga
lėsite gauti ir koriuo*-. 
Yledrukuose 5 -varai 
$1.80c. Kurie dar norite 
užsisakyti iivro medaus 
dol ^yduoliij Adresuokite 

W. STRYGAS, 
Oeneral Delivery P. O. 

Chieago, 111. 

3109 So. Morgan Street I 
OHICAGO, U L I U O I 8 H 

T^efr^ns y-^Mj 50S9 
V**^»-«.*^.. — & n u 11 ia ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedal io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

• > 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD BTREET 

CHICAGO. 
» . • » - — , 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas SJ48 So. Morgan St. 
Kerta 12-ro St., Oslcago, BL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro-

nifikų ligų. 

J OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po plat, nuo T 

iki 8 valandai vakar*. 
Nedėl iomls nuo 9 iki 2 po plat 

Telefonas Tardą 187 

UIIIIIIIIIIIIIIIIHIIilIlUIIIIIIIIItlIlIlHIIII 

Hesid. 928 So. Asnland BĮ v. Cs 
Telefosaa Haymarket 8S44 

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

Spec ia l i s tas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 2864 So. Halsted St.. Chlc* 

Telefosas Drover 9898 
VALANDAS: 19—11 ryto 2—8 j 

platų 7—8 vak. Nedėl iomls 10—12 
iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit 
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D R A U G A S Trečiadienis, gruod. 3, 1919. 
'• r 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, gruod. 3 d., 
šv . Franciškus Ksaveras . 

Ketvir tadienis , gruod. 4 d., 
šv. Petras Chrizologas. 

NIEKO NEDAROMA I š 
ŽMONIŲ PROTESTŲ. 

KAM KLAUSO NEPAŽĮS
TAMŲ ŽMONIŲ. 

Pats gubernatorius neturįs ką 
sakyti . 

Gudrus vagiliai išgalvoja vi
sokių priemonių. 

Kai kar ta is gatviniams va
giliams yra neparanku ar hau-
^ru gatvėje pavogti vežime sn 
prekėmis a r automobiliu, tam 
tikslui j ie pavar toja po ran
ka pasisukusius lengvatikius 
vaikiščius. J iems duoda ph-i-
LCii ir liepia pavažiuoti koki 
(^ala. Kuomet pavažiavus ne
simato iš niekur pavojaus, 
tuomet vagiliai patys paima 
savo globoji vedimą a r auto
mobiliu. 

s 

Nepriauglią teisman aną 
dieną policija pristato I š m e 
tą vaikij Joe Pipisa. Policija 
ji suareštavo bevažiuojantį 
svetimu vežimu, kuriam buvo 
pi įkrauta visokių valgomųjų 
prod ūktų. 

Vaikas teisme ta ip aiškino
si: 

" K a ž k o k s vyras man davė 
du dolierin, kad aš pavažiuo
čiau vežimu, stovinčiu ties So. 
Wa te r ir La Šalie gatvėm. 
Liepta man važiuoti i Wes-
tern ave. Aš nežinojau, kad 
tas vežimas nebuvo to žmo
gaus. Ir kuomet aš paklausiau, 
įsilipęs ėmiau važiuoti, tuo-

Chic&goje apsistojęs valsti
jas gubernatorius. Tuojaus jis 
apipultas visu žingeidžiųjų su 
tikslu patir t i , ką jis manąs a-
pie< State Public Utilities ko
misijos nusprendime gatveka-
rių kompanijos naudai . 

( iubernatorius atsakė, jog 
jis neturįs nieko pasakyti . Kas 
tos komisijos atlikta, tai jati 
a t l ik ta / 

Publika dabart iniais iškalno 
perkamais t ikėtais nepaten
kinta. Bet ta pati publika ne
gali prieiti prie komisijos. Xes 
ji neprigul'i nuo jos, tik nuo 
paties gubernatoriaus. Guber
nator iu j skiria ton komisijofi 
žmones. 

Bet n^io žmonių priguli gu-
'MMiiatoiius. Dabartinis guber
natorius, kurs toleruoja t o 
komisijos carišką veikimą, 
kuomet nors reikalaus Cliica-
gos žmonių, kad ji politikoje 
paremtų. Tad nežinia, kaip 
tuomet atsineš žmonės i ta 
reikalavimą. 

Bet Stato Public Komisija 
žino, ką daro. Jokiuo būdu 
negalimas sugrąžinti 5c, už va
žinėjimą gatvekariais . Nes gat 
vekarių kompanijai reikalingi 
pinigai. Kompanija turi dide
les išlaidas. Antai tik vienam 
kompanijos prezidentui per 
metus mokama (>0 tūkstančiu 
dol. algos. Tuos reikalingus 

Iš GH1GA60S LIETUVIU 
KOLONIJįĮ 

ARKIVYSKUPAS DIEVO 
APVEIZDOS BAŽ

NYČIOJE. 

žmonos. 
karališkoms algoms pinigus 

yiua policmonas mane sučiupo t j <ndėti 
ir suareš tavo ." 

Je i butų pavykę vaikui ho 
sulaikymo privažiuoti \V es
t ė m a v e , tuomet vagiliai h< 
baimės jau jmtys ir l>e vaiko 
butų galėję važiuoti tolinus ir 
paskir toj vietoj iškrauti pro
duktus. 

Teisėjas patikėjo vaiko pa
sakojimui ir įsakė policijai 
pasitei riauti apie tų vyrą, ku
ris vaiką nusamdė 
vežimų su arkliais . 

Tas vežimas priklausė gro-
serninkni Adler. 

DARBININKAI GAUS GAU
SIŲ DOVANŲ. 

Žinovai tvirt ina, jog šįmet 
Chicagoje darbininkai iš įvai
rių įstaigų gaus puikiu kalė
diniu dovanu. 

Didžiulės firmos kas melai 
darbininkams skiria gausias 
kalėdines dovanas. Bet šįmet 

pavogt tos dovanos busiančios kur-
kas gausesnės. Sakoma, apie 
10 milijonų dolierin bus išda- su visokių draugijų ženklais ir 

POLICIJA SUAREŠTAVO 16 
METŲ VAGILIŲ. 

Policija suareštavo Walter 
Scholens, 16 metų, 430 West 
37 place, už automobilių vo
gimą. J i s namų kieme užtik
tas su pavogtu automobiliu. 

Policija ieško jo sėbro, 17 
metų .John Moore, 3824 So 
Vnion ave. 

Vienas garsus poetą s-rašyto
jas pasakė, jog ant svieto, lai
kui bėgant, viskas mainosi : 
vieni dalykai pakeičiami kitais, 
vienas būdas pamainomas kitu, 
bet šv. Mišios katalikų Bažny
čioje vis ta ippat tebelaikoma. 
Kad čia pasakyta t ikra tiesa, 
tai visi aiškiai suprantame, nes 
mes patys esame liudininkais 
daug atmainų ant svieto, o 
taip-gi gerai žinome, jog šv. 
Mišias ta ip laikydavo pirmuo
se amžiuose, kaip ir dabar . 

Katal iku Bažnvčioje netik 
šv. Mišios, bet visos pamatinės 
tikėjimo dalykų tiesos, kaip ly
giai ir nekurios apeigos, visai 
neatsimainė. Pasauliečiams se
ni dalykai tankiai nubosta. Tai
gi ir stengiasi juos pamainyti . 
Katalikams-gi kaip Šv. Mišios, 
ta ip ir bažnytinės apeigos nie
kad nenubosta i r nepasensta. 
J o s visos senos, bet visada 
naujos, įspūdingos ir malonios. 

Užpraeitų ned. mačiau iškil
mingas apeigas Dievo Apveiz-
dos bažnyčioje, kur J o Malo
nybė Chicagos arkivyskupas 
suteikė Dirmavonės Sakra
mentą. 

Tos Apeigos senos, kaip ka
talikų Bažnyčia. Daugel kartų 
mačiau tas apeigas, daugel 
kartų dalyvavau jose, bet tą 
dieną nemažesnį padarė įspū
di, kaip ir kitados. 

Apie 3 vai. po pietų nuvykęs 
Dievo Apveizdos bažnyčion 
jau radau ant gatvių apie 
bažnyčia didele minia žino-
nių, kurios skaitlius vis daugi
nosi. f 

Lygiai 3 vai. jau pilnos, gat
vės buvo žmonių, kada galingas 
balsas varpų pranešė apie at-
va ž i a v i i na a rk i vyskupo. 

Visupirma nuėjo klebonijon, 
bet už valandėlės, apsirengęs 
bažnytiniais rūbais, kunigų ly
dimas, išėjo arkivyskupas, ku
rį čia sutiko ilga eilė mokinių, 

įsirengusių prie p i rmavonės , 
dflelis skaičius vyrų ir moterų 

linta darbininkams Chicago
je. 

Tai busiąs rekordą-. 
Tik viena Marsball Field & 

{'<>. firma šįmet kaUcliirms 
dovanoms skiria pusantro mi
lijono dolierių. 

Gausias dovanas skiria ban-
kos i r kitos įstaigom 

Matyt , tos visos firmos i r 
įstaigos turėjo gerus metus, 
padarė gražaus pelno. 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $120. 

Mattbeu- Cadney, 3017 Prai-
rie ave., pasiėmė su savimi 
$120 ir pasileido miestan pirk
ti kalėdinių dovanų. 

Ant kampo 53 gat ir Dor-
ehester ave. jį sulaikė t rys plė
šikai. Atėmė nuo jo visus pi
nigus, pasakė " l inksmu šven-

SUAREŠTUOTAS PAVOJIN
GAS RADIKALAS. 

y> 
cm ir nue,)0. 

MIRCS LIETUVIS NUO 
MIEGO LIGOS. 

Pranešama, jog Cook pavie-
;o ligoninėj nuo miego ligos 
miręs vienas lietuvis, kažkoks 
Mike Ciberj (? ) , 45 metų am-

1 žiaus 

Chicagoje suareštuotas Char
les E . Ruthenberg, pavojingas 
radikalas, komunistų organi
zatorius šioj šalyj. 

J i s reikalaujamas New 
Yorke. Ten su kitais radika
lais pa t rauk tas teisman už 
kriminalius - anarchistinius 
darbus. 

Buvo pasislėpęs ir ilgas lai
kas jis buvo ieškomas visoj 
šalyj. 

IŠ NORTH SIDE. 

nulydėjo bažnyčion. Arkivys-
skupas, kaip papras ta i , eida
mas ta rpe žmonių, laimino juos 
žegnodamas vienon ir kiton pu
sėn. Čia tai vėl senų seniausias 
paprotys—taip laimindavo 
žmones Šv. Pe t r a s , t a ip kelda
vo rankų ir laimindavo vysku
pai pirmutinių amžių, tokiu 
pat būdu laimino mus i r šian
die vyskupas. Ka ip pirmuti
niuose amžiuose žmonės nu
lenkdavo galvas ir priklaupda
vo ant vyskupiško palaimini
mo, ta ip lygiai i r šiandie, po 
mūsų akig, tūkstančiai žmonių 
lenkė galvas ir priklaupė pri
imdami per vyskupo rankas pa 
laiminimų. 

(.nėjus visai procesijai baž
nyčion, vietinis klebonas iškil
mingai sutiko arkivyskupą, o 
choras, vedamas varg. Kudir
kos, labai puikiai užgiedojo 
himnų, kurį visad giedama iš
kilmingai pasi t inkant vyskupų. 

Atlikus pr ie al toriaus pa
skir tas toms iškilmėms maldas, 
arkivyskupas atsisėdo ant pa
puošto sosto. Tada kun. Sera
finas pasakė pamokslų, pr i ta i 
kintų pr ie aplinkybių—trum
pai, bet aiškiai išdėstė žmo
nėms apie Dirmavonės Sakra 

Pranešiiuiis L. Vyčių 5 kuOr 
pos nariams, kad priešmetinis 
susirinkimas bus šiandie, 3 d., 

J i s gyvenęs po num. 1091 gruodžio 1919 m., 8 vai. vak., m e n t ų , par inkdamas gražius 
West 19 gat. Susirgęs miego Bv- Mykolo parapijos svetai- pavyzdžius, kaip didelė atmai-
liga. Nuvežtas ligoninėn. I r nėję, 1644 Wabansia ave. ijją padaro žmonėse mylistos, 
ten miręs neatgavęs prieš tai Visi nariai malonėsite ,susi- apturėtos per Dirmavonės Sak 
sąmonės. rinkti, nes y ra labai Jdaug ramentų. 

P o to patsa i arkivyskupas 
pasakė gana ilga pamokslų. 

Reikėjo stebėties, kaip vai-

Tųja keista liga vis daž- svarbiu reikalų. Taipgjį bus 
i niau suserga žmonės. Gydyto- renkama n?uja valdyba.) 

A. Mureika, pirm. jai negali susekti priežasties. 

kučiai,pastatę akutes,gau'd«- jo 
kiekvienų žodį, nes visas pa
mokslas pri taikintas buvo prie 
pijų proto. Gaila,.kad negaliu 
pačiuoti ištisai to pamokslo, bei 
į talpa maždaug laivo sekant i : 

v kAtėjau čia suteikti jums 
Dirmavonės Sakramentą. J a u 
išaiškinta ir gerai žinote, kaip 
reikalingas ir naudingas myli-
stas gausite per Dirmavonės 
Sakramente . Tai-gi atsiminki
te, kad šiandie, toj pačioj va 
landoje, kada aš su šv. aliejais 
padary siu ant jūsų kaktos kry
žiaus ženklų ir ištarsiu žodžius 
Signo te et'c, toj pačioj valan
doj, sakau, Dangiškas Tėvas 
suteiks jums pažadėtas mylis-
tas. Greitai jus užaugsite, už-
hnsite visokias v ie tas : vieni 
dhbtuvėso, kiti raštinėse, treti , 
vėl kitokias. Gerų pavyzdžių 
mažai, blogų daug daugiau 
matysi te; tai-gi lengvai galė
tumėt iškrypti iš kelio, gal i r 
tiiu jimų pamesti, bet tos myli
stos apsaugos jus nuo pikto ir 
sust iprins tikėjime"... . 

Daugel da r kitų dalyku pa 
našiai pr i taikindamas prie pa
mokslo paaiškino arkivysku
pas. 

Po to prasidėjo^ Dirmavonė, 
kuri tęsėsi gana ilgai, nes Dir
mavonės Sakramentą priėmė 
apie pusė tūkstančio žmonių. 
Darbų palengvino pavyzdingas 
užsilaikymas vaikų, einančių 
prie Dirmavonės. 

Toks pr i rengimas mokinių, 
tai jau nuopelnai Seserų Kazi-
mieriečių. Vaikai netiktai kiek
vienas žinojo kada ir kur užim
ti savo vietą, bet, tarsi , nieke
lio nevedami kiekvienas klaupė 
ir stojo ten ir tada, kada tą pa
daryt i reikėjo. >J\ 

Iškilmės pabaigoje keli šim
tai žmonių kalbėjo " Tikiu į 
Dievą T ę v a " ir " T ė v o m ū r a " 
ta ip aiškiai, lig viena burna, 
nes Seserys ilgą laiką prieš iš
kilmes daug knrtų suvosdavo 
vaikus i bažnvčia ir mokindavo 
juos sutart inai kalbėt tas mal
das. 

Po to viso arkivyskupas, 
t rumpais žodžiais atsisveikinęs 
su vaikais ir parapija, apleido 
bažnyčių. 

Tas atsi lankymas arkivysku 
po ant visados paliks atminty
je .jaunuomenės priėmusios Dir 
mav. Sakramentą, ta ip kaip 
ir mes, susilaukę žilo plauko, 
gal daug ką jau pradedame už
miršti , bet diena, kurioje pri
ėmėm Dirmavonės Sakramen
tą ir visos aplinkybės, palieka 
po šiai dienai mūsų atmintyje. 

J . M. 

BSE **"i 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

'Draugo1 Kalendorius 
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo fcieluvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninku ir švenčiu. 

KALENDORIAUS KAINA - - 25c 
Kas piisiijs -Draugo" prpnnmeratfl metams, arba pusei metu. saus KALENDORIŲ DOVA

NAI. 

SE 3a 
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TUOJ! TIIA II R e i k i a sukelti 
i U V l I ! Lietuvos Paskolą 

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į met. 

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Taut inė Ta ryba pr iėmė 
sekaneių rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 A., P i t t sburgbe . 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5*4 nuož." 

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES 
PIRKIME LIETUVOS BONUS! 

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkan t bonų 
$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 " " 

$500.00 " " " $50.00 $1000.00 " 
Sėsk tuojau s i r išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikal ingu mokės 

čiu. Tada galėsi bnti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei. 

" $10.00 
" $100.00 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TREMONT ST. i BOSTON, MASS. 

Šiuoini užsirašau Lietuvos už $, 
pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva j 
Mano vardas , 
Gatvė 
Miesta s • • • 

KlHMHHHHHIHllllIIlBI! 

ir sn ši no laišku prisiimAiMi H . 
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L. VYČIŲ CHICAGOS APS 
KRI6IO PRIEŠMETI
NIS SUSIRINKIMAS. 

Liet. Vyriu Chicagos Aps
kričio priešmetinis susirinki 
mas įvyks subatoj, gruodžio 
6 d., Dievo Apveizdos para p. 
svetainėje, 7:30 vai. vakare. 
Kuopos prašomos atsiusti 
skaitl ingai delegatų. Šiame 
susirinkime reikės r inkt i nau
ja valdyba. Valdyba. 

Silpnybes, paeinančios nuo pei-sidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIKf»EXPELLERI 
"Draugą Reikale" 

•Šeimynos, kurios kartu daiinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Puin-Expel ler is ir del juau apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

•^ A N C H O R (Įls.a,ra.s) ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

reimkite. Visose aptiekose po lloc ir 6»"»c. Taipgi galima gauti pas i&dirbejus : 
F . A D. RICHTBR & CO., 326-330 Broadway, New York 

PRANEŠIMAS L. VYČIŲ 36 
KP. NARIAMS. 

Priešmetinis L . . Vyeių 36 
kp. susirinkimas įvyks ketver
ge, i»rno i/.io 4 d. bu/ lytinėje 
svetainėje, 7:30 vai. vakare, 
ftiaire susirinkime rciko" rink 
ti nauja valdyba. B u s išduo
ta galut inas raport.i * iš bu
vusio vakaro.-

Ta t visus nar ius kviečiame 
šin susirinkiman būtinai atsi
lankyti . Valdyba. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

; 

Šiandie, gruodžio 3 d., 8 vai. 
vakare, Davis Sąuare parko 
salėje, L,* Vyčių 13 kp. laikys 
susirinkimą, kur bus tinka
mai apkalbėta rengiamas, va

karas,, kurs įvyks gruodžio 7 
d. School Hali salėje. Bus vai
dinta " I sgr iov imas Kauno pi
l i es" . Be to, da r turėsime pro-
gramėlį. Korespondentas. 

PIRKO LIETUVOS BONŲ 
* PER ( 'DRAUGĄ." 

Juozapas A r m o n a s . . . .$100.00 
Antanina Budavieaitė . 100.00 

" " . 50.00 
Antanas Jucius 50.00 
Povilas Žemgulis 50.00 
Kun. D. Mikšys . . . ' . . . 1 0 0 . 0 0 
Mečislovas Šveikauskas 50.00 
Kun. N . P a k a l n i s . . . / 100.00 
g eggggae 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, ari tmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polltikinės 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 . Chicago. 

TBL. MeKrSI-KY 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJA9 IR CHIRUGA8 
VALANDOS 4 iki S Vakaro 

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

BAROENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
an t orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
P i rk savo overkota dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat tur ime pilna eile bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 Ir augščiau. 

FulI Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir t t $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. 8a-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GOKDOIT, 
141S 6. Halsted St., Chicago, III. 

įs teigta 1002. 

• » - - - M 

Afi, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKAIfC1A1 RAfiAi:. 
Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimaa. Kraujo, inkstų Nervų Ir 
abeinas spėkų nustojimas viso k^ino, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sttu pagelbos, nesisailėjaa visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salntaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tat po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gersi dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krut inę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 8 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skir tumą kaip ta rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai irf esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų g»-
radėjui i ry ink iu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras : 

SALUTARAS, v 
CHEMICAL INSTITLTION J . Baltrenas, Prof., 

i:t»; s,, | i ls ted St., 
go^«i».^« l » « » » » » « l 

Telephone Ganai 6417, Chicago, m . 
-M 
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