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METAI-VOL V. No. 226 

Varšava nepaliauja 
smeizusi 

LIETUVA IMASI PRE
KYBOS. 

Sako, Lietuviai j Juos Šaudą, 
Bendruojasi Su Bolševikais 

Del Pakilusių Musių Sutrukdo
ma Taikos Konferencija 

NAUJAS LENKŲ PRASI 
MANYMAS. 

Bet kas jiems čia gali tikėti. 

Varšava, Rūgs. 24. — Pra
eito antradienio oficijajiam 
Lenkų parnešime pasakyta, 
jog Lietuvių sn Lenkais karo 
fronte padaryta armisticija, 
bet Lietuviai dukart šovę į 
Lenkus arti Strzelcowizna. 

Sekmadieny,], sakoma prane
šime, Lietuvių artilerija šovu
si į Lenkų priešakines sargy
bas šalimais ežero Gluche 
(Augustavo apylinkėse). 

Lenkai paėmę nelaisvėn 
Lietuvių patrolį, pasivariusį 
ligi FranckL 

Ant galo Lenkai pareiškia, 
kad Lietuviai fortifikuoja sa
vo pozicijas. 

LIETUVA MOBILIZUO
JANTI ARMIJĄ. 

Lenkai prikaišioja Lietuviams 
bendravimasi su bolševikais. 

SUTRUKDOMA TAIKOS 
KONFERENCIJA. 

Gal šiandie |vyks sesija. 

Ryga, Rūgs. 24. — Rusu-
kenkų taikos konferencija čia 
sutrukdoma. Vakar delegatai 
kiti su kitais visai nesusiėjo. 
Sakoma, turbūt, kaip šiandie 
įvyksianti nauja sesija. 

Pasakojama, jog sutrukdy
mo priežastis ar tik nebus 
Lenkų pakelta ofenzyva (lak
dino šone, kur bolševikai pa
sipriešino ir žiaurus mūšiai 
dar nepasibaigę. Laukiama tų 
mušiu pasekmių. 

Daug yra abejonės, apie su
sitaikymą. 

KAUNAS, Rūgs. 24. — Lie
tuva pasirengusi pradėti pre
kybą su Rusija ir mėgina pa
daryti kelią prekybai Rusijos 
su Vokietija. 

Taip čia laikraščio The Chi
cago Tribūne atstovui pareiš
kė Lietuvos užrubežinių reika
lų ministeris Puryckis. 

" Rusijos ir Lietuvos susi-
mainymai prekėmis prasidės 
veikiai. Taippat mes esame pa-
siketinę per Lietuvą atidary
ti kelią Rusijos su Vokietija 
prekybai." sakė ministeris. 

Taippat Lietuva veda tary
bas su Vokietija ekonominės 
sutarties klausime. 

"Lenkija įskundžia Lietuvą, 
buk šita padariusi slaptą su
tartį su Rusija," sakė minis
teris. "Tas netiesa. Kuomet 
mes pasirašėme po taiko.? 
sutartimi su Maskva, mes pa
sakėme, jog paliekame neut
raliai. Rusai Lietuvai sugrą
žino jų okupuojamas visas lie
tuviškas teritorijas. Kuomet 
Vilniuje buvo įsteigti sovietai, 
Maskva del to išreiškė nepasi
tenkinimą/' s 

PARVEŽAMA 6,000 KA
REIVIU LAVONU. 

— ^ 

TAI TIK PRADŽIA, NES 
PRADĖTA ATKASIjMAI. 

Lavonai bus siunčiami per 
Antverpeno uostą. 

BOLŠEVIKAI PAKĖLĖ 
KONTROPENSYVĄ PRIEŠ 

LENKUS. 

Gardino šone varosi pirmyn. 

LAUKIAMAS ANGLEKA-
SIĮt STREIKAS ANGLIJOJ. 

LONDONAS, Rūgs. 24. — 
Rytoj Anglijoje prasideda an-
glekasių streikas. Su angleka-
siais, matyt, sustreikuos gele
žinkeliečiai ir transportų dar
bininkai. 

Paryžius, Rūgs. 23. — Šeši 
tūkstančiai lavonų ameriko
niškų kareivių, kurie didžiojo 
karo mVtu žuvo Europoje, iš
siunčiami atgal į Suv. Valsti
jas, anot majoro Sampsono, a-
sistento kapų registravimo 
viršininko. 

ftitan išsiunčiaman /lavonu 
skaitliun ineina kareiviai mirę 
ir buvę palaidoti Anglijoj, 
ftkotijoj, Italijoj ir vidujinėj 
Prancūzijoj. 

Dabar prasideda darbai bu
vusio karo fronto kapinėse. 

Bus siunčiama per Antverpeną 

Svarbiausias kareivių Tavo-
nanis siusti nostas bus Ant
verpenas Belgijoje. Bet galės 
bus panaudota taippat Carais 
ir Bordcaux. 

Bus atkasti ir pasiunčia
mi namo tik tie .lavonai, ku-
rių reikalauja namiškiai ar-
giminės. Oi visi kiti, sakoma, 
pasiliks tose vietose, kur pa
laidoti, arba perkelti į vienas 
aMnas kapines Rojnagnę*. 

Įsakyta iš Washingtono. 

Varšava, Rūgs. 24 (Rašo an
gį, laikraščių koresponden
tas) . — Lenkų delegacija, bu
vusi taikos konferencijoje su 
Lietuyiais Kalvarijoj, pertrau
kė tarybas ir sugryžo Varsa-
von. 

Lenkai sakosi jie taip pa
darę nes Lietuviai atsisakę 
pasitraukti iš teritorijų, ku
rios buvo pavestos Lenkams 
talkininkų-Vokiečių armistici-
jos metu. 

Pasirodė, jog Lenkai su Lie
tuviais nesutinka taikinties 
del to, nes Lietuviai nesutin
ka jiems atiduoti savo terito
rijų. 

Lenkų spauda praneša, jog 
Lietuva mobilizuojanti .savo 
armiją, kurios skaitlius nesąs 
didesnis už 30,000 vyrų. 

Pirm kelių dienų ta pati 
spauda tvirtino, jog Lietuva 
karo laukan gali pastatyti a-
pie 80,000 vyrų armiją. 

Be kitko Lenkai išnaujo i 

Londonas Rūgs. 24. — Js __ , . . . . 
, , , ' . ,. v. Vakar ministeris 
Maskvos oticijalmm pranešime 
sakoma, jog Gardino šone bol
ševikai pakilo kontrofensyvon 
prieš Lenkus. 

Nuo Lenkų atimta visa eilė 
sodžių ir varomąsi pirmyn. 

GEN. VVRANGELIO KARUO-
MENĖ PAIMA NELAISVIŲ. 

Bolševikai esą labai sudemo-
ralizuoti. 

Konstantinopolis, Rūgs. 24. 
— Čia iš Sevastopolio praneš
ta, jog gen. Wrangelio karuo-
menei gana gerai vyksta ka
riauti prieš bolševikus pie
tinėj Rusijoj. 

Dažnai paimama nelaisvėn 
I po kelis tūkstančius bolševikų 
kareivių. Bolševikų kareiviai, 
sako, sudemoralizuoti atsisa
ko kariauti ir būriais pasi
duoda nelaisvėn. ' 

Gen. Wrangelio spėkos, anot 
pranešimo, paėmusios miestą 
Aleksandrovską. Be to, tose 

pirminin
kas Lloyd George pasiųlė dar
bininkams arbitraciją. Tą pa
siūlymą atmetė darbininkai 

Tai bus -trilypis streikas. 
Svarbus tuo, kad jis galės pa
smaugti Anglijos industriją. 

JUODUKAS PAŠOVĖ 
BALTĄ. 

ma tvirtinti, jog Lietuviai Į apylinkėse apsupusios 86-tą 
duoda visokios reikalingos pa-
gelbos bolševikams,. Girdi, 
Lietuviai ypač globoją Prūsi
jon pabėgusius bolševikų ka
reivius. Tiems kareiviams jie 
leidžią sugryiti ir susijungti 
su savo (bolševikų) armija. 

RUGSĖJO 24. 1920. 

bolševikų diviziją. 

BAISUS DAIKTAI DEDASI 
AIRIJOJE. 

Chicago su priemiesčiais. — 
Šiandie ir rytoj Dramatomas gra
žus oras; maža atmaina tempera
tūroje. 

Londonas, Rūgs. 24. — Ai
rijoje šiandie dedasi baisus 
daiktai. Tik vienos visur gal-
važudybės. Organizuotų Airių 
būriai žudo Anglų policmonus. 
Pastarieji išpasalų užpuldinė
ja žymesniuosius Airius ir ga-
labina. Policija ir kareiviai 
naikina žmonių mantą. 

Vakar ties num. 3859 Cotta-
ge Grove ave. nežinomas juo
dukas pašovė Richard Forbes, 
37 metų. Sakoma, jiedu argu
mentavę apie praėjusio pir
madienio riaušes, atkreiptas 
prieš juoduosius. 

Pašautas Fiber paimtas li
goninėn. I r vargiai pasveik
siąs. J i s policijai žinomas dar 
vardu James Marshall. Tai ge
ras paukštis. J i s suareštuotas 
už plėšimus. Paduotas teisman 
ir buvo paliuosuotas po pa
ranka. 

Policija sako, jog vargiai a-
niedu argumentavę apie riau
šes. Veikiausiai susipykę del 
kokių-nors piktų darbų. O gal 
visai kas kita atsitikę. Nes liu
dininkai pasakoja, jog po šo
vinio trys balti vyrai pabėgę 
iš atsitikimo vietos. Gi juodu
ko jie nematę. 

MILLERANO IŠRINKTAS 
PRANCŪZIJOS PRE

ZIDENTU. ' 
Va-Paryžius, Rūgs. 24. -

kar abiejų butų parlamento 
atstovai susirinkę Versaillese 
Prancūzijos, prezidentu išrin
ko ministerį pirmininką Mille-
randą. 

J is išrinktas vietoje rezigna
vusio prezidento Deschanel. 

Iš visų 892 balsų Millerand 
gavo 695. 

Naujas prezidentas yra gi
męs. Paryžiuje 1859 metais ir 
baigęs advokatūros mokslus. 
Nuo 1885 metų j-is veikia ša
lies politikoje. Išpradžių jis 
darbavosi su radikaliais soci-
jalistais. Šiandie skaitosi li
beralu, bei, matyt, menkai nu
tolo nuo radikalizmo. 

Pirm pa tekši ant ministerio 
pirmininko vieton jis buvo at 
kariautų Alzace-Lorraine pro 
vincijų gubernatorium. 

Suvienytose Valstijose 
Užregistruota apie 300,000 

vaikinų. 

New York, Rūgs. 24. — New 
Yorko valstijoje pravesta įsta
tymas, .sulig kurio visi 16—18 
metų amžiaus sveiki kūnu vai
kinai priverstinai turi lavin-
•įįes militarizme. 

Tuo tikslu Vakar visoje val
stijoje įvyko tų metų visų vai
kinų registravimasis. Užsire
gistruota apie 300,000 jauni
mo. 

• 

Jei priverstinas militarinis 
lavinimas pavyks šitoj valsti
joj, tuomet toksai įstatymas 
bus įvestas ir kitose valstijose. 

Tuo tarpu tasai amendmen-i 
tas visoj šalyj jau pripažin-i 
tas ir gyvuoja. 

Apiplėštas pastos automo
bilius. 

Nepavyko traukinio 
plėšikams. 

Pati kareivių kapų tarnyba 
iš savo pusės nebuvo pada
riusi jokios inicijativos atka
sinėti lavonus ir tuos siųsti į 
Suv. Valstijas. 

Tam tikslui įsakymai gauti 

tiesiog iš Wasliingtono. Nuro
dyta, kokius lavonus atkasti. 

Kas iš namiškių, ar gimi
niu, nori, kad kareivio lavonas 
butų parvežtas, turi Išpildyti 
pareikalavimą su atsakomais 
į daugelį klausimų ir pasiųsti 
karo departamentan. 

Apskaitoma, jog sulig na-
.Jįaiškių, ir gįmjnių noro bus 

atkasta ir pasiųsta apie 40,000 
lavonų, ty. apie 60 nuošimtis 
visų žuvukių išmirusių karei
vių. 

— — 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

TURKAI APGULĖ PRAN
CŪZUS ADANOJ. . 

TENAI YRA IR AMERI 
KONŲ. 

Prancūzai pasirengę nepasi-
siduoti. 

u cia * ' Saus*ų jų7 suvažiavime 
prohibicijonistų partijos kan
didatas į šalies prezidentus 
Watkins paskeloė, jog jis mie
lai atšauktų savo kandidatū
rą, jei kitos katros partijos 
kandidatas viešai paremtų 
prohibicijos klausimą. 

Konstantinopolis, Rugs» 23. 
— Turkų nacijonalistų spėkos 
pietinėj Mažojoj Azijoj neper
traukia savo veikimo prieš 
Prancūzus okupuotojus Turkų 
žemėse. 

Dešimts tūkstančių Turkų 
ir Anglų apgulė Adana, ap
šaudo Tarsus ir užpuldinėja 
Mersina. Turkų tarpe yra- ir 
Vokiečių oficierų, užsilikusių 
po padarymo armisticijos. Vo
kiečiai yra geri artileristai. 
J ie patvarko Turkams ir g ra 
bams armotas. Nurodo prieši
ninko pozicijas. 

2,000 žmonių maitinama. 

Mersina yra netoliausia nuo 
Adana. Mersina yra svarbus 
uostas Tarpžemių jūrėse. Uos
te yra Prancūzų karo laivų. 
Tie laivai su anuotomis at
muša Turkų užpuolimus. / 

Bet su Adana kas kita. Lai
vų armotų šoviniai negali pa
siekti to miesto. Tad Turkai 
su Arabais ir laiko apgulę. 

Adanoj yra ir Amerikonų. 
Tai pąšelpinis būrys. Nors 
jiems maisto iš Mersina ne-
pri statoma, bet Amerikonai 
vis dar įstengia kasdien pa-

Denver, Colo., Rūgs. 24. — 
Tarpe stočių La Animas ir La 
Junta keli kaukuoti plėšikai 
sulaikė Santa Fe geležinkelio 
traukinį, jin įsikraustė i r a-
piplėšė daugelį keliauninkų. 

Traukiniui greitai važiuo
jant, konduktorius ties viena 
maža stotimi per langą išme
tė pranešimą apie užpuolimą 
plėšikų. Pranešimą pagavo te
legrafų' operatorius. 

Perskaitęs tuojaus mušė te
legramą į La Junta, l$ur trau
kinis turėjo stabteJėti. Susto
jus traukiniui plėšikai buvo 
suimti. 

So. Bend, Lod., Rūgs. 24. - J 
Plėšikai čia apiplėšė vieną pa$ 
tos automobilių. Paimta ligi 
$20,000 vertės vežamos pastos.! 

Sugrįšiančios priešakinės 
kainos. 

$500,000 gelbėti Tautų 
Sąjungą. 

maitinti 2,000 žmonių. Neži
nia, kaip ilgam užteks mais
to ištekliaus. 

i 
Nukapojamos galvos. 

Prancūzų karuomenėje yra 
Senegalėsai kareiviai. Tai men 
kos kultūros, lygiai kaip Ara
bai su Turkais. 

Adano apylinkėse dažnai į-
vyksta susirėmimų. Taigi su
siremia tokie su tokiais. I r 
todėl atliekamos nepaprastos 
žiaurybės. 

Sakoma, ir tie ir kiti nu
kautiems kareiviams dar nu-
kapoja galvas, kad kartais jie 
neatgytų, kad tikrai butų ži
noma, kad jie yra žuvę. 

Vakaruose nuo miesto Pran
cūzų spėkos pasistumusios pir
myn. Bet Turkai su Arabais 
nepaliauja atakavę, prisiden
gdami vynmedžiais ir kito
kiais medžiais. * 

Pasirengę žiemavoti. 

Prancūzų spėkos^ anot žinių, 
prasimušusios kelią į Mersina, 
iš kur galėsiančios gauti mai
sto ir amunicijos. Tad nebu
sią didelio vargo. Žiemavosią 
Adanoj ir laikysiąsis prieš ap
gulimą. 

Ligi praeito Birželio Pran
cūze spėkos ten nebuvo užka-
binėjamos. Bet Adamoj gyve
nantieji Armėnai be Prancū
zų leidimo Turkus ir Arabus 
užpuolę ir sukiršinę. 

Prancūzai už tai gerai at
mokėję Armėnams. 40 iš jų 
pakorę. 

New York, Rūgs. 24.— De
mokratų partijos nacijonalio* 
komiteto pirmininkas Wbite 
paskelbė, jog komitetas nus
prendė demokratų partijos 
kampanijai gelbėti Tautų Są
jungą surinkti $500,000 fondą. 

Tai busiąs specijalis fondas 
apart kitų prezidencijalės 
kampanijos lėšų. Tam specija-
liui fondui jau yra davęs $500 
pats prezidentas Wilsonas. 

Washington, Rūgs. 24. -
Pinigyno sekretorius ir kiti j 
augštieji šalies valdininkai 
tvirtina, jog trumpoj ateityj 
sugrįšiančios priešakinės vi-j 
šokiems daiktams kainos. J 

Daugelis visokiausių prekiųj 
sako, jau šiandie atpinga. To~j 
liaus busią kur-kas pigiau. 
Tuomet, sako, pasibaigsią iri 
4 'kariniai uždarbiai. ' ' 

Pigiai atsieina Tautų Sąjunga.! 

Washington, Rūgs. 24. £ 
Demokratų partijos nacijona-
lis komitetas paskelbė, jog 
Suv. Valstijos Tautų Sąjungosf 
reikalams nuo praeito Balan
džio Ugi ateinančio Sausio iš-
leisiančios tik $31,099,50. Tai-I 
gi kiekvienam šalies gyvent o-j 
jui tų išlaidų neišpuola nei po j 
pusės cento. 

Amerikos Legijono suvažia
vimas. 

Dinamitas viršutinio geležin
kelio stoty j . 

New York, Rūgs. 24. — Vir
šutinio geležinkelio stotyj Re-
ed ave., Brooklyn, atrasta 
parnešta pundas su dinamitu. 

Tai surado detektivai, kurie 
po visą miestą vis dar veltui 
ieško piktadarių, andai pakė
lusių baisią eksplioziją Wall 
gatvėje. 

Apie Wall gatvėje buvusią 
eksplioziją yra visokių pasa
kojimų, išreiškiama daug vi
sokių nuomonių, bet prie pa
čios versmės neprieinama. 

Daugelis nuomoniauja, jog 
tai buvęs koks nelaimingas 
nuotikis su sprogstančia me
džiaga. Bet kai-kurie polici
jos viršininkai yra priešingos 
nuomonės. 

Maryland prieš moterų lygia 
teisę. 

Annapolis, Md., Rūgs. 24.— 
Maryland valstijos įstatimda-
vystės žemesnysis butas did
žiuma balsų atmetė rezoliuci
ją ratifikuoji 19-ąjį šalies kon
stitucijos amendmentą. 

Cleveland, Ohio., Rūgs. 
— Ateinantį primadienį čiaj 
prasidės antrasis metinis A-̂  
merikos Legijono suvažiayi 
mas. Legijono konstitucijoj pi 
reikšta, jog organizacija netu/i 
ri bu.t politikinė. Bet šitam su-j 
važiavime norima pakelti po>j 
litikos klausimus. Sako, šalie* 
gerovė to reikalaujanti. 

ŽYDAI GRŪMOJA UNGA-
RIJAI. 

Vienna, Rūgs. 24. — SuLij 
Žydų versmių, Ungarijoje h 
bai persekiojami Žydai. Priel 
tai tad net paskelbta gruntą) 
jimų pačiam Ungarijos seime 
Pasakyta, kad jei nesiliai 
persekiojimai, Žydai su savį 
visa prekyba persikels Aus 
trijon. 

ANGLIJA IŠMĖGINA 
NAUJĄ ORLAIVĮ. 

Londonas, Rūgs. 24. — Ana 
Ii joje padirbdintas naujas mil 
žiniškas styrinis orlaįvis 
80. Daromi su juo išmėgini] 
mai. 

PINIGĮJ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, męį 

n ant nemažiau $25,000, Rugsėj 
23 buvo tokia sulig Merckai 
Loan and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Lietuvos 100 auksinų 
Lenkijos 100 markių 
Vokietijos 100 markių 
Prancūzijos už $1.00 14 f r. 
Italijos už $1.00 23 1. 
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DRHUGAS Šeštadienis, Rūgs. 25, 1920 Ji 

UBTUV1V KATALIKŲ DIEHRAMTI8 

"DRAUGAS" 
9JBJM kasdieną išskyra* nedeldieniu*. 

PRKNU1IERATOS KADTAt 
GHICAGOJ IR UŽSLEJCYJE: 

Metams o - - v - - - ^ 0 0 
Pusei Metu, »»»r<« «ar*;» »:c»»• 4.00 

BUY. TALST. 
Metams . . vv ™ t 6 0 0 

Pusei Metų .......± 8.00 
Prenumerata mokaai l&kalno. Lai

kas skaitosi nuo ulslraSymo dieaoa 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisius* ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
2334 S. Oakley Ave. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791. 

kad didelių šeimynlį tėvams 
reikėtų duoti daugiau balsų 
rinkimuose iki kol patys vai
kai negali balsuoti už save. 
Tokiu būdu ir nepilnamečiai 
turėtų balsą, tik ne jie patys, 
0 2U gyvenimo ir auklėjimo 
aprūpintojas vartotų jų bal
sus. 

Dar ir kitų gerų dalykų pa
judino bei apsvarstė anoji 
Prancūzų katalikų Soeijalė 
Savaitė įvykusi šiais metais 
pirmąsyk po karo. 

Savos Rūšies Auto
kratas. 

Soeijalė Savaite Ca-
en'e Prancūzijoje. 
Mųs skaitytojai žino, kad 

daugelije katalikiškų šalių y-
ra įprotis kas metai daryti 
suvažiavimą ir jame . aptarti 
įvairius, ypač naujausius vi
suomenės reikalus. Tie susiva
žiavimai vadinasi socijalėmis 
savaitėmis. Jie pirmiausiai 
prasidėjo Prancūzijoje, Pran
cūzų pavyzdį pasekė ir kitos 
tautos. 

Šiometinė Prancūzų Soeija
lė Savaitė buvo mieste Caen 
ir tęsėsi kelias dienas. Jos po
sėdžiai buvo taip rimti ir svar
bus, kad ir nekatalikai turėjo 
pasinaudoti jais. Kai-kurie 
sako, kad šiometinė katalikų 
Soeijalė Savaitė išaiškino ir 
prašalino kelias naujausias 
Prancūzų visuomenės painias. 

Darbininkų klausimas toje 
savaitėje užėmė daugiausiai 
laiko ir vietos. Prancūzijos 
pramonija po karo labai sun
kiai serga, todėl sunku dar
bininkams ir dirbtuvių savi
ninkams. Socijalėje Savaitėje 
dalyvavo abeji: ir fabrikantai 
ir darbininkai. 

Savaitė pagyrė du dalyku: 
algos mokėjimą šeimynai ir 
darbininkų prileidimą prie 
pasidalinimo dirbtuvės pelno. 

Algos mokėjimas šeimynoms 
reiškia, kad darbininko alga 
užauga jau pačią vedus ir pa
kyla vaikui gimus. Tokis al
gų mokėjimas išrodo geras ir 
išpildomas, bet tik tol kol per
siskyrimas nesuardo šeimyną. 
Porų skyrimasis Prancūzijoje 
yra neretas dalykas, ypač dar
bininkų šeimynose, todėl jis 
žymiai sutrukdo užmokesčio 
pagerinimą darbininkams. 

Katalikų Soeijalė Savaitė 
šįmet neatsisakė nuo gero su
manymo del to, kad yra jam 
kliūčių, bet sutarė tas kliūtis 
prašalinti, arba nors kovoti su 
jomis. Keferavusis tią dalyką 
Caen'o universiteto profeso
rius Guillouard (skaityk Gi-
juar) sumanė ir padarė krikš
čionių advokatų federaciją. 
Visi jos nariai prisižada ne-
kuomet nepadėti skirtis po
roms, suėjusioms į moterystę. 

Prancūzijos parlamento na
rys ir darbo komisijos pirmi
ninkas tame parlamente p. 
Arnold Duval skaitė kitą refe
ratą apie darbininkų algas 
m o k a m a s s u l i g š e i m y n ų . I š . t o 
referato pasirodė, kad du mi
lijonai darbininkų jau naudo
jasi šeimyniniu mokesčiu. Re-
ferentas Duval tvirtino, kad 
algos, padauginimas daugelio 
vaikų tėvui dar nepilnai jam 
atlygina už naudą, kurios turi 
iš jo visuomenė. Duval sakė, 

Po karo su Ispanija 1898 
metais Suv. Valstijos apvaldė 
salą Guam. Ta sala yra už 
tūkstančio mailių rytuose nuo 
Philipinų salų. Guam saloje 
skaitoma apie 12,000 gyven
tojų. 

Suv. Valstijos salai skiria 
gubernatorių lygiai taip, kaip 
Philipinų saloms ir kitoms 
posesijoms. 

Pirmuoju Guam salos gu
bernatorium buvo karo laivy
no kapitonas Leary. Nuo 1918 
metų ligšiol ten gubernatoria-
vo laivyno kapitonas Gilmer. 

Pastarasis buvo 6avos rų-
šies autokratas salos gyven
tojams. Jį tenai valdininkau
ti pasiuntė demokratinga vy
riausybė. Bet kapitonui, ma
tyt, nerūpėjo demokratija, tik 
autokratija. 

Pirm keletos mėnesių parė
jo žinių, jog Guam guberna
torius be jokio reikalo smar
kiai suspaudė gyventojus. Pa
skelbė jis jiems apie pusan
tro šimto įvairiausių parėdy
mų. Vienu iš tų parėdymų gu
bernatorius uždraudė gyven
tojams švilpti, ot, šiaip sau 
švilpauti, kuomet žmogų pa
gauna koks geras ar blogas 
ūpas. 

Tuomet visoje Suv. Valsti 
jų spaudoje garsiai praskam
bėjo tasai nelemtas guberna
toriaus pasielgimas. Spauda 
nupeikė jį. Sakė, kasgi gali 
žmonėms, ypač vaikams, už
drausti švilpauti. Juk tuomi 
niekam nieko pikta nepadaro
ma. Švilpimas priguli nuo 
žmogaus upo ir sielos padėji
mo. Tai įgimtas daiktas. 

Kritika gubernatoriaus atsi
liepė į mūsų vyriausybės au
sis. Ir gubernatorius paga-
liaus atšauktas iš užimamos 
vietos. Jo vieton pasiųstas 
kitas žmogus. 

Naujas gubernatorius at
šaukė visus nelemtuosius bu
vusio gubernatoriaus parėdy
mus. Atšaukė ir uždraudime 
švilpti. 

Salos gyventojai, anot ži
nių, tuos atšaukimus suvaržy
mų imminėjo smagiais paro-
davimais. Parodavimų metu 
visi švilpė. Švilpė seni ir 
jauni. Džiaugsmo pokyliai pra-
sitęsę dešimtį dienų. 

Nors tai, rodos, mažas daik
tas, bet jis turi didelę reikš
mę. Washingtono vyriausybė 
saugoja, kad šalies demokra-
tybė nebūtų sutepama neiš
mintingais kai-kurių pasielgi
mais. 

PENKIOLIKTAS TABPTAU 
mm KONGRESAS PRIEŠ 

ALKOHOLĮ. 

= 

Žymus pasaulio katalikai su
važiavo ir dalyvauja penkiolik
tame Tarptautiniame kongre
se, Washingtone, D. C, Rugsė
jo 21—27 dienomis. Šis kon
gresas buvo manomas laikyti 
1915 metais ir jau užkvietimai 
buvo išsiuntinėti į svetimas ša
lis, bet iš priežasties karo kon
gresas buvo atidėtas. 

Kun. P. J , Callaghan, C. S. 
P* Amerikonų komiteto iždi
ninkas, jau paskelbė, kad pil
nieji blaivrnirfkai turės savo 
sesijas tame pačiame laike su 
kongresu-

Žymesnieji Europos katali
kai dalyvauja sesijose; tarp jų 
yra tarptautinio komiteto pre
zidentas, ministerių pirminin
kas Beerenbrouck'as iš Olan-
,dijos> kun. Giovanni Boshat 

&uo salos Elba, Dr. Dazynska 
iš Varšavos iar profesorius 
Wootak iš Vienuos. Dr. P. A. 
Mnog iš Švedijos parlamento 
yra paskirtas kalbėti apie ka
talikų darbus nuveiktus prieš 
alkoholizmą, t \ 

Apie katalikų Bažnyčios vei
kimą prieš alkoholį Ameriko
je kalbės Pittsburgh ,o vysku
pas J. F. Regis Canevin, Dr. 
Algorte iš Lima's kalbės apie 
judėjimą Pietinėje Amerikoje. 

Tarpe tautinio organizacijos 
komiteto randasi kun. Dennis, 
J. Kane iš Moscow, Pa, repre
zentuos kunigų Pilnąją Blai
vybės Draugiją, kun. Jonas G. 
Beane, prezidentas Katalikų 
Pilnųjų Blaivininkų,. kun. Jo
nas J . Curran nuo Katalikų S-
mo prielankaus prohibicijai, 
kun. James J. Keane iš Du-
buque? Edward Hines iš Chi-
cagos, Leo S. Rowe iš valdžios 
departamento, Col. P. H. Calla-

han iš Louisville, JtdSus W. 
Mack ir Mark Sullivan iš Fre-
derieksburg. 

Minėti prakilnus vyrai suva
žiavę pasitarti, kaip išgelbėti 
žmoniją iš pražūtingojo alko
holio. 

Nors prohibicija ir pravesta, 
bet alkoholis tebesmaugia žmo
nes. 

J. P. P. 

PAPRASTI ŠALČIAI. 

Sergantieji šalčiu kenčia 
nuo ligos gemalų, kuriuos pa
tys nešioja burnoje arba 
gerklėje. 

Šitie gemalai gerklėje užsi-
senėja, prie pirmos progos 
skleidžiasi ir tuoj parmuša 
žmogų, kuris tampa šalčio au
ka. Šaltis yra gana svarbus 
dalykas ir nereikia skaitytis 
kaipo su mažmožiu. Kada žmo
gaus sudėjimas apimtas vie

nos ligos gemalais, ypatingai 
šalčio* tada gana lengva ir ki
tokių ligų gemalams apvaldy
ti kūną, nes jis tada būva nu
silpęs. 

Šalčio apimtas žmogus yra 
gana pavojingam padėjime ir 
geru nurodymu saugoti au
sų suirimą. 

f * * 

Kadangi šaltis taip labai 
silpnina kūną, reikia kiek ga
lint stiprinti jį hygienos nu
rodymais : tinkamu valgiu, 
poilsiu ir miegu, p labjausia 
dantų ir gerklės švarumo pri
žiūrėjimu. Priedermė ser-
giančiųjų saugotis, neskleisti 
gemalų. Todėl nereikia per
daug bendrauti su šalčiu ser
gančiais. 

Tvirčiausias pamatas kožnos 
valstijos jos gyventojų svei
kata. 

NESVARUS VANDUO. 

Skaidrus, blizgantis vunduo 
ne visada švarus. Kartais gai
vinantis šulinio išgertas stik
las vandens būva priežastim 
kokių tai net ir pavojingų li
gų. Jeigu šulinis negilus ir 
vanduo greitai nenubėga, arba 
kartais šulinis randasi neto
li nuo tvartų arba neprižiūrė
tos, neužlaikančios švariai a-
pielinkės, tada visai nenuosta
bu, kad ligų gemalai randasi 
vandenyje. 

REIKALINGOS MERGINOS ir MOTERYS 
Dirbti prie lengviausio ir smi 

Nepadaro nei jokio skirtumo ar 
DARBAS YRA LENGVAS IR GREITAI IŠMOKAMAS 

Gera mokestis su Liberel Bonus Iš pradžių. Gera proga 
prasilavinlmui. Trumpu talku jus uždirbsite $18.00 į sa
vaitei Ir daugiau. 

MES UŽMOKAME JUSU CAR FARE 
[GATVEKARIU TIK1ETAI DYKAI] 

ftte paveikslas parodo sverimo ir pripildimo mašina*, iš 
to galima snre«ta, kad dirbančioms prie ju nėra sunkumo. 

šis pa\rikslas parodo Labelling skyrių, čia matosi kaip 
merginos atsisėdę dirba prie dėjimo vaizbaženkliu. 

Mes duodame Jums darbinius drabužius-jie plaunami kas 
ir Daktaro priežiūra-viskas dykai 

• X -

Kam-gi praleisti laiką ir energiją važinėjant kas rytą ir vakarą į Didmiestį, kuomet gali dirbti ' to

kioj smagioj ir parankioj vietoj? • 

Didžiausia planta tokios rūšies — viena- iš švariausiu, švešiausiu ir moderni škiaus Fabriku su 
tokia gražia aplelmke — švaru ir sveika dirbti kiekvienam — saulės šviesa ir šviežias oras. 

• 

• 

Jus Esate Kviečiami Atsilankyti Ir Pamatyti 
NEPRALEISKITE ŠIOS PROGOS 
Netoli Nuo Jūsų Gyvenimo Vietos 

. GALI PASIEKTI MUS VAŽIUOJANT SEKANČIOMIS UUIJOMIS 
CRAW*ORD AVENUE KARAIS 12 OAT. KARAIS HARRISOH OAT. KARAIS 

COLORADO AVE. KARAIS MADISON OAT. KARAIS 
GARFIELD PARK " L " kuris susijungia su visomis linijomis. 

Del Vietų Kaipo Dieny Darbininkes ar Naktines Darbininkes, Malonėkite Atsišaukti 

4100-28 FILLMORE STREET-Main Entrance 
Calumet Baking Powder Comparty 

Išmok Gerą Amata. Už
dirbk $35 iki $75 

t 
Buk kirpėju. Ki
rpėjai riaur rei
kalaujami. Ge
riausias amatas, 
mas Išnokinama 
1 keletą savai
čių, prityrimas 
duodamas moki

nanti ea. Vietos atdaros. Specijalls 
Krtaudystės Skyrius, mokslas už
ganėdina visus. 

MASTER SCHOOL 
190 IT. State Str. 

Kampas Lake str. aut 4tų lubų. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 S. Ashland Avenue 
Specialistas džiovę, moterų Ir vy
ri} ligų. 

Valandos nuo l t Iki 1S išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo T iki t : U 
vakare. Nedėliomis l t Iki 1. 

Telef Drevei 9)889 

DR, S. NAIKELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Oflaaa ir Gyvenimo vieta 

S t t l So. !%***+* Btr. 
[Amt Viršaus Universal State Bank 
Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nųo 

Į 2 iki 4 po pietų: nuo 7 
Nedėliomis nuo 10 

Uci 0 
iki 2. 

r 

= i 

DR. S. J 'MMK 
LIKTU VIS GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street 

Tel. Ganai 6222 
Res. 3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

S. D. LACHAW1CZ 
LIBTUVYS GRABORJL S 

Patarnauju, laidotuvėse ko pigiausia. 
Reikale meldfcju atsišaukti, o i 
darbu busite uig-onėdintl. 
2214 W. 22 PI. Chicago, 

TeL OanaJ 2 l t f . !J 
• TeL Drover 7042 

I Dr.C.Z. Vezelis 
LIETUVIS DEirnSTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Scredomis nuo 4 lys 9 vakare i 

SO. ASHLAHD AVESUB 
arti 47-toe Gatves j į 
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PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Perkelia ofisų | People Teatrą 

1«16 W. 47 Str. Tel. Roul. 100 
Valandos: 1 iki 2 po pietų. 
C iki 8 vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 

Res. 2014 W. 43rd Street. 
Nuo ryto iki piet. 
TeL McKinley StS 

Y. W J U T 7 A U 3 K A " ] 
ADVOKATAS I 
Ofisas Didmiesty]: ' 

29 South La Salk Street j 
Kam baris 824 | 

TeL Centrai • I N | 

j | Vakarais, 812 W. 33 St. jj 
! TeL Y arda 4481 5 

Dr. A. L. Yuška 
1900 S. JJalsted Str. 

Tel Ganai 3118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 W. 63rd Str. 

* Tel Prospect 8464. 

DR. Ai A. ROTHf 
ROMU «rfti sulas tr «•>!•«•«. 

VALAKDAS: 10—U ryto 
P*W1 Tu-« vak. KaUiHnamai 10—12 & 

K M So, 1 
Telefonas DroTer t t M 

0 

J a 

K 
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
WORCEST£R, MASS. 

Rūgs. 15 d. buvo mėnesinis 
6usi rinkimas L. Raud. Kr. 
Kem. skyrio. Perskaičius pro
tokole išduota seimo rapor
tas. Vienas atstovas, nepribu
vęs asmeniui, raportą, prisiun
tė raštu, kuris panašiai skam
bėjo: Raud. Kryžiaus sesijos | 
tęsėsi trumpai. Pasveikinimai, 
centro valdybos raportai. Į 
nešimai-gi palikta apsvarstyti 
centro valdybai. Taipgi buvo 
pažymėta, kad Worcesterio 
skyrius geriausia stovi. Kiti 
atstovai tą pat patvirtino. Tik 
paaiškino, kad laiko buvo, tik 
nežinia del kokios priežasties 
Raud. Kryžiaus sesijos trum
pai užsibaigė. 

Tokiu būdu \Vorcesterio L. 
R. K. reni. sk. liko labai ne
patenkintas. Nariai sa
kė: " K a m mes siunčiame at
stovus ir jiems apmokame ke
lionės lėšas, jeigu jie ten nie
ko negali veikti. Centro val
dybos raportus mes matysime 
ir laikraščiuose, o savo įne
šimus centro valdybai galime 
bile kada pasiųsti ." 

Išnešė pageidavime, kad ki
tę met butų kitaip tvarkoms 
ir kad suvažiavę atstovai ga
lėtų daugiau ka nuveikti. 

Toliaus sekė mezgimo komi
sijos raportai. Pasirodė, kad 
darbas silpnai eina. Priežas
tis, tai vasaros laikas. Žiemai 
užstojus darbas pasekmingiau 
bus varomas. 

Pikniko raportas. Pasirodė, 
kad piknikas nekaip nusise
kė. Pirmininkas paaiškino ne
pasisekimo priežastį. Tai bu
vo lietus. Šiaip visi labai ge
rai darbavosi. 

, Toliaus išrinkta du atstovu 
į Federaciją. Išnešta pageida
vimas kreiptis į Federaciją, 
kad ragintų žmones siųsti 
Lietuvon knygų ir laikraščių. 
Prot. rast. ponas Kazlauskas 
įnešė, kad norintieji siųsti Lie
tuvon laikraščius suneštų į 
Vyčių namų, iš kur bus pa
siųsti. J i s pats apsiima tame 
pasidarbuoti. P. Puišys paaiš
kino, kad Vyčiai noriai sutiks 
priimti ir da pagelbės išsiųsti. 

Toliaus nutarė įrengti du 
krutamųjų paveikslų vakaru. 
Paveikslus rodys Navickas. 
Vakarai bus Rugsėjo 22 ir 23 
d., t. y. trečiadienio ir ketvir
tadienio vakarais. Įžanga pigi. 

Susirinkimų uždarė pirm. 
gerb. kun. L. Kavaliauskas. 

Korespon. 

Lai gyvuoja Šv. Kazimiero 
parapijos altorinė draugija. 

Racino Juodvarnis. 

VVESTVILLE, ILL 

Rugsėjo 19 d. L. D. Sąjun
gos kuopa buvo įrengus pra
kalbas. Kalbėjo p. J . P. Poš
ka, chicagietis studentas. A-
pie valandų laiko jis aiškino 
Lietuvių darbininkų reikalus. 
J o kalba visiems patiko. Kiek 
narių įsirašė kuopon, neteko 
patirti. 

Ant galo kalbėjo apie lab
darybę ir kekių rolę ji lošia 
Lietuvių išeivijoje. Po pra
kalbų Lab. Sųj. vietinėn kuo
pon įsirašė 10 naujų narių. 
Tokiu būdu Lab. Sųj. 15 kuo
pa, atgaivinta pastangomis 
klebono, kun. L. Brigmano, 
narių dabar turi 50. l 

Rugsėjo 26 d., 2 vai. po 
pietų bus kuopos susirinki
mas, kuriame bus renkama vai 
dyba. Tat pageidaujama, kad 
susirinkiman atvyktų visi na
riai. Susirinkimas bus bažny
tinėj svetainėj. 

Rugsėjo 26 d. mūsų koloni
joj įvyks nepaprasta pramo
ga. Tų dienų čia p. Vaškas ro
dys paveikslus iš Lietuvos. 
Be abejonės, visi Westvillės 
Lietuviai indomaus tais pa-
veikslais, skaitlingai atvyks jų 
pamatyti. Prie to, tur but, bus 
X>ardavinėjami ir Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonai. Ne-
pirkusieji turės progos nusi
pirkti, i 

Paveikslai bus rodomi du 
kartu: 2 vai. po pietų ir 7 va
landų vakare, Kvomelio sve
tainėje, mieste. 

Tat visi atvykime pažiūrė
ti tų paveikslų iš mūsų bran
gios tėvynės, Lietuvos. 

Darbininkas. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI 
Leiberiai del plieninės 

foundres dafbo. 
9 iki 10 valandų su laiku ir 
pusės po 8 valandų darbo. 

Gera mokestis. 
Planta randasi art i karų linijos 

CHIOAGO STEEL 
FOUNDRY CO., 

3720 So. Kedzie Ave. y 

ANT 'PARDAVIMO 
N. E. kampas Halsted ir 17-tos 

gatvių, 2 augščių medinis namas su 
garadžlum užpakalyj; pirmos lubos 
užimta mėsinyčia. Atsišaukite: 

Halsted Company, 
1700 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Telefonas Canal 8046. 

s j « » • • • • » • 

DR. 6, M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai 

Ofisas S149 so. Morgan St. 
Kertė 13-ro S t , Chicago, IU. 

SPECIJALISTAfl 
MoUrtIkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1» i r to f 
iki S po pietų, nuo C iki < valan 
da vakare. 

Nedėllomls nuo 9 iki 1 po ptet. 
Telefonas Tardą i87 

I 

V7AUKEGAN, ILL. 

RACINE, WIS. 

Pasidarbavimu gerb. kun. 
A. Daugio, Rugsėjo 12 d- čio
nai sutverta nauja draugija 
vardu Šv. Kazimiero parapijos 
altorių puošimo draugija. 

Valdybon išrinkta sekantieji 
asmenys: pirmininkė—^B. Moc-
kaitė, vice-pirm.—B. Razevi-
čienė, iždininkė—P. Jasmon-
tienė prot. rast.—A. Zismin-
skaitė, fin. rast. A. Paulau-
skiutė, iždo globėjos: M. Ra-

"gauskienė ir O. Andrijauskie
nė. 

Narių draugijon įsirašė 26, 
kurių tarpe randasi ir jaunų 
mergaičių. Šitokios draugijos 
Racino parapijai senai reikėjo. 

Racino visuomenė turėtų 
gerbti ir remti tų prakilnių 
draugijų, tadp-gi neturėtų už
miršti ir gerb. Milwaukee's 
klebono, kun. A. Daugio, kuris 
daugiausiai tame pasidarbavo. 

Tėmykite VVaukeganiečiai! 

Šeštadienyje, 25 d. šio mė
nesio Draugijų svetainėje bus 
prakalbos. Kalbės gerb. kun. 
Vilimas, nesenai atvykęs iš 
Prancūzijos, apie Lietuvos 
našlaičius. Bus ir kitas kalbė
tojas p. Jonas Šeškauskas, at
stovas Kūdikėlio Jėzaus 
Draugijos iš Kauno. Prakal
bos prasidės 7:30 vaL vaka
re. Visi yra kviečiami atsilan
kyti. Išgirsite daug indomių 
žinių apie Lietuvų. 

Jonas. 

DIDELIS BARGENAS. 
Pars iduoda geram padėj ime 

mūrinis namas 4 kambariai. Kai
na $3,200.00. 

Taipgi parsiduoda mūrinis na
mas 5 ir 6 kambariai, stogas ir 
cemintinis beismentas. Kaina $&,-
500.00. 

Ant pardavimo grosernė, šaltakošės, 
saldainių ir mokykloms reikalingi 
daiktai; randasi geroj vietoj. Parsi
duoda is priežasties ligos. Atsišaukite: 
1903 \V. 23*d St., Chicago, UI. 

Parsiduoda mūrinis namas dviejų 
pagyvenimų, lietuvių apgyventoj vie
toj. Ant antrų lubų trims mažoms 
šeimynoms, o apačioj kokiam nors 
bizniui. Prie namo yra garadžius 2 
automobiliam. Del informacijų kreip
kitės: 

"Draugas" Publ. <«».. 
2334 So. Oaltley Ave., Chicago, IU. 

Paieškau Felikso Macaus paeinan
čio iš Kauno Rėd., Telšių pav. ir ap 
skrido, Kartinos valsč., Kalnegrekšto 
kaimo. Keli metai atgalios gyveno 
New Yorke. Jam yra laiškas nuo bro
lio iš Lietuvos. Jis pats, ar kas apie 
j] žinote, malonėkite pranešti šiuo ad
resu: 

Juozas Puplesis, 
1421 Quarry Ave., Grand Rapids, Mich. 

PIGUS NAMAS. 
3-jų augatų mūrinis, naujas, 3 pa

gyvenimų po 5 kambarius, puikioj 
vietoj ant Bridgeporto. Parsiduoda 
stebėtinai pigia! arba mainau ant lo
to arba automobiliaus. 

8. Hlonksnis, 
3357 So. Halsted St., Blvd. 5009. 

PRANEŠIMAS ŪKIŲ IEŠ
KOTOJAMS. 

Kurie norite pirkti ukes Illinojuus 
valstijoj, Indianos ir VVisconsin, čio-
nais rasite geriausias Ukes. 

A PETOATI8 S. FAUJOHASt 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATE—INSURANCE 
European American Bureau 

siunčia Pinigus, Parduoda 
Lalvokortes 

NOTARUU6A8 
80» W. 35th 8tr. Chicago, IU. 

Tclophone Boolevard 611 

Išėjo iš Spaudos 

NAUJA KNYGELĖ 

"Amerikos 
Dovanos 

Lietuvoje" 
Komedija 5 aktuose 

KAINA 20c. 
Komedija labai lengva sulošti. 

Nereikalauja brangių parėdų, 
nei nepaprastų scenarijų. Turi
nys imtas iš naujausių atsitiki
mų Lietuvoje. Lošimui gali už
tekti 10 knygelių, nors veikian
čių asmenų daugiau. 

KELBIMA 

a Draugo" Knygynas, 
2334 S. Oaltley Av., Chicago, III. 

BĮ I TIIOVIAO KONSERVATORIJOJE muzikos mokslo metas . . 
Prasidėjo Rugsėjo (September) 8 d.. 1920 m. 

Mokinama įvairių muzikos sakų. Užsirašyti galima bile kada. 
3259 South Halsted Street Chicago, 111. 

Telefonas, Boulevard 9244 
! I i II II I • 
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S. S. SAXONIA 
Išplaukia Tiesiai I 

4 40 akrų farma Indianos valstijoj 
netoli Ulinojaus valstijos rubežiaus, 
arti prie Cedar Lake; nauji budinkai, 
puikus* sodnas; žemė visa dirbama; 1 
mylia nuo .miesto; cementinis kelias. 
Kaina tiktai $6,000,00. 

Trečios Kliasos Kaina $120.00 
Pridedant $5.00 su Karės Taxu | 

Atsišaukite į arčiausia CUNARD Agentą | 
?lflllllllllIlinillimilllllllilllNIIIIIIIIIIIIIIHIIiniNIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi1IINIIUIIIUIIIINIIfi 

120 akrų farma, 8 kambarių na
mas, puikus sodnas, 25 akrai miško, 
žemė lygi, masinos, javai ir gyvuliai. 
Turi but parduota į trumpą laiką, 
nes moteris našlė ir negali, apdirbti. 
Geriausia farma visoj apielinkėj. 52 
mylios nuo Chicagos. Mainysim ant 
namo Chicagoj ar Kankakee ar Gary. 
Indiana ar Chicago Heights. Pasinau
dokite iita proga. 

235 akrai farma prie pat kelio 
Dixie Highway. 42 mylios nuo Chica
gos; geri namai, gyvuliai,, mašinos, 2 
sodnai, 25 akrai miško ir ganyklos. 
Žemė lygi ir arama ir užsėta. Kaina 
po $150 už akrą. Pasiskubinkite ir 
pasinaudokite šia proga. 

41 akras Port Washington'e, Vv'is-
consine. Žemė visa dirbama; 10 akrų 
ganyklos, didelis sodnas; 7 kambarių 
mūrinis namas, beismentas. Visi bu
dinkai, naujos mašinos, gyvuliai ir ja
vai. Prie pat Michigan ežero. Kaina 
$11,000.00. 

48 akrai, 8 kambarių namas, elek
tra, vanos; netoli nuo gatvekarių li
nijos; geri keliai, pusė mylios nuo 
miestelio. Javai, mašinos ir gyvuliai. 
Viskas parsiduoda už piffią. prekę. Si 
farma randasi Wisconsine. 

Parsiduoda geras medinis na
mas ant 2 lubų. 6 ir 6 kambariai 
gazas, elektra ir vanas. Tiktai už 
$3,500.00. 

Parsiduoda labai pigiai farma 
172 akeriai, visa dirbama žeme 
su naujais budinkas, ir su gyvulais 
ir su visoms mašinoms. Vertės 
$40,000.00, dabar parsiduoda tik 
$15,000.00 pirk greitai. 

Tie namai randasi ant Bridge
porto. Del platesnių žinių kreip
kitės į mano ofisą. 

G- PETKUS 
Real Estete 

Loans & Tite 
Insurance 

3402 
S. Halsted St. 
Chicago, m. 

40 akrų farma, juodžemis maišytas 
su moliu; geri budinkai, 5 kambarių 
namas, 5 akrai sodnas; žemė visa dir
bama, išimant ganyklas. Farma ran
dasi netoli upės kranto; 3 mylios nuo 
miesto. Kaina $2,500.00. 

— • 
40 akrų farrria pačioj Chicagoj, bu

dinkai visai nauji. 2emė arama; upe
lis bėga per farma ir randasi labai 
geroj vietoj; kelias cementuotas iki 
pat Chicagai. Nepraleiskit šios pro
gos, kurie norite užsidėti gerą biznį 
ir daug pelnyti. 

PRANEŠIMAS. 
s Makaras, Lietuvis 

\ 

* 

Vai. 

Atidarė dar vieną ofisą savo namuose, 
10538 PERRY AVE. ROSELAND, 0 1 . 
Iš ryto nuo 8 iki 9; ir vakare nuo 5 iki 6. 

OFISAS: 10900 MICHIGAN AVE. 
ryto 10 iki 12; po pietų 2 iki 4 j vak. 6-30 iki 8-30. 

telefonas Ofiso ir Rezidencijos, PULLMAN 342. 

IKI EITKŪNUS $106.70 
VISA KKlilONK APRtPINTA KAIP Bl'VO PRIEŠ KARC. 

Skubėkite užsakyti vietas. JPasportuB, Lietuvos Pilietybės 
poperius parūpinu per kelias dienas. 

SIUNČIU PINIGUS PAGAL. DIENOS KURSĄ. 
Priimu pinigus del pa»id<<jimo J LIETUVOS PREKYBOS IR PRA
MONĖS BANKĄ, kuri moka, 3% del pinigu įdėtą del neribuotam 
laikui; 5<5fc už pinigus1 padėtus del vienų metų; ir 7% už pinigus 
padėtus dviem metam ir ilgiau. 

Adomas M. 
Buvęs Suvienyta Valstijų Valdžios Raštininkas. 

3256 WALLACE ST. Incikite per 33-čią gatvę 
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir Subatos vakarais. 

Nedėliomis 10 vai. iš ryto iki 1 vai. po pietų. 

I 
Norintieji daugiau sužinoti apie 

augščiau minėtus bargenus, atsiSauki-
te į First National Realty Co. Mes 
perkėlėm savo ofisą iš 840 Weet 33rd 
Street į 

First National Realty Co., 
736 West 35th Street, 

Chicago, 111. 
Boulevard 6673. 

LIETUVIS 
Vaistininkas A. BELSKIS nupirko Bischoff'o Aptieką 

1900 South Halsted Street 
Patarnavimai bei patarimai teisingai suteikiami. 

Tel. Canal 114 

JT. »3» iJ. 
WARSAV1NGSSTAMPS 

1SSUED BY THE 
ŪMITEP STATES 
COVERNMENT 
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PRANEŠIMAS VISUOMENEI!! 
šiuomi pranešame Gerbiamai Lietuvių Visuomenei, kad šiomis 

dienosis atsidarė New Yorke nauja Lietuvių Perstiuntimo Agentū
ra, po vardu Litliuanian Marinė Forwardiiig C©., kurios tikslas 
yra sąžiningai^ patarnaut" Lietuviams persiuntime pagelbos savo 
giminėms Lietuvoje, kaip-tai, persiuntime drapanų, valgomų daig-
tų, pinigų ir tt. 

Su visokiais reikalais kas link persiuntimo gei informacijis mel
džiame kreippties ant šio adreso: 

LITHl AMAN MARINE FORWAKDlNG OO., 
203 West 3ard Str., Wew York €Htj. 

Į 
• 
• 
: 

S 
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Suvienytose Valstijose yra likę kilnojamų 
ir nekilnojamų tui'l:; ciekiančių šimtus tūk
stančių, o gal ir milijonus dolierių vertės, ku
rie legaliai priklauso Lietuvos piliečiams, bet 
dabar rankose tolimų giminių, ar net visai 
svetimų žmonių. Nuo 1914 metų metų iki 
šiol nebuvo jokių diplomatinių susisiekimų 
tarp šios šalies ir Lietuvos. Per tą laiką dau
gybė žmonių čia numirė, palikdami savo ar
čiausius giminaičius Lietuvoje. Tų numirėlių 
turtus paėmė čia svetimi žmonės ir valdys 
juos iki tikrųjų paveldėjų atsišaukimo ir tur
tų pareikalavimo. Toki turtai susidaro iš 
pinigų padėtų bankose, pinigų priklausančių 
iš apdraudos (insurance) kompanijų ir pa-
gelbinių draugijų, iš šėrų, o taip-gi iš nekil
nojamojo turto. 

Kad atgauti tokius turtus, gyvenanti Lie
tuvoje giminaičiai privalo išpildyti tam tikrus 
legalius poperius ir paskirti bei įgalioti atsa
kančius įgaliotinius, kurie galėtų jų varde 
veikti čia Amerikoje. Tuomi tikslu Lietuvos 
Atstatymo Bendrovė yra įsteigusi Legalį Sky
rių, per kurį Lietuvos gyventojai gali išpildy
ti reikalingus teismuose popierius ir atieskoti 
savo dalis iš turtų likusių Suvienytose Val
stijose po numirusių jų giminaičių. 

Todėl visi, kuriems tik priklauso dalįs po 
numirusių Amerikoje giminaičių, privalo tuoj 
kreiptis į Lietuvos Atstatymo Bendrovės Le
galį Skyrių, paduodami pilną ir aiškų apra
šymą numirėlio ypatos ir likusio jo turto, o 
taip-gi sacvo giminystės. Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė, gavusi tas žinias, patars atsišauku
siems, ką reikia daryti tokio turto atgavimui 
ir, reikalaujant, mielai patarnaus kaipo tar
pininkė visuose Amerikos teismuose ir kitose 
įstaigose, kad tokias dalis atieskoti. 

Taip-gi visi tie, kurie gyvena Suvienytose 
Valstijose, o paveldėję yra turtus Lietuvoje, 
gal kreiptis į Lietuvos Atstatymo Bendrovės 
Legalį Skyrių dėlei atieškojimo ir partrauki 
mo iš Lietuvos jų dalių, paskolų, pinigų iš 
bankų, ar kitokio turto. ' Lietuvos Atstatymo 
Bendrovė patarnaus tuose reikaluose greitai 
ir saugiai tuo labjau, kad jos Skyrius Kaune 
t?i^y t?:*3 rc :k?.h! 

* p 

Lietuvos Atstatymo 
Bendrove 

Adresas: 
• 

UTHUANIAN 
DEVELOPMENT 

294 Eighth Ave., Cor. 25 St 
NEW YORK, N. Y. 
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D R A U G A S Šeštadienis, Rūgs. 25, 1920 m. « 
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s i DIDIEJI FERAI 
ŠVENTO MYKOLO PARAPIJOS 

Rengiami Rugsejo-Sept. men., 1920 m. 
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Par. Svetainėje ir Kieme 
4 1644 Wabansia Avenue 

lt 

Bus Subatoj, 25 d., 7:30 valandą vakare ir tęsis Nedelioj, 
, 26 dieną 3 vai. po piet. i 

Bus įvairių daiktŲ, saldžių , gėrimu, šaltos košes prasivedinimui. Ateikite visi, | 
pamėginti ir pasižiūrėti, ar daug daiktu galėsite laimėti. % £ 

FERU KOMISIJA. 
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CHICAGOJE. 
— - « 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

- Penktadienis, Rugsėjis 24 d., 
Šv. Pana Marija, nelaisviu užt. 

Šeštadienis, Rugsėjis 25 d., 
Kleofas. 

SUSEKTA RADIKALŲ PRO 
PAGANDOS VISAS BIURAS. 

Iš Chicagos propaganda buvo 
\ 
\ 

skleidžiama visur. 

.Chicagos angliškoji spauda 
faneša: 
Chicagos policijos bomVmis r 

letektivų būrys susekė vietą, 
^kur buvo palaikomi radikalų 
propagandom raštai ir tie raš
tai iš eia buvo skleidžiami po 
visas kitas valstijas per ra
dikalius agentus. 

Keletas detektivų vakar iš
ryto netikėtai užklupo namus 
po num. 3010 So. Union ave. 
Tenai gvveno andai suaręs-
tuotas Peter Zalietskas, 5-ojo 
dastrikto komunistų partijos 
organizatorius. 

Zalietskas su kitu savo sė
bru buvo suareštuotas praei
tą šeštadienį vienoj spaustu
vėj netoli 31 gat., ties Hals-
ted gat. -Policija tvirtina, kad 
toj spaustuvėj buvo spauzdi-
nami radikaliai raštai ir sklei
džiami po visus miestus. 

Suareštuotas Zalietskas nu
rodė savo adresą po num. 2.*k 
10 So. Halsted gat Policijai 
ten paaiškinta, jog Zalietskas 
t e n sryvone13 , l>et i š s i k r a u s t e i -
Tad detektivams patiems pri
siėjo surasti namus, knriuo<e 
gyveno suareštuotas. 

I r surado po num. 3010 So. 
Union ave. Surasta ten daug 
bolševikinių raštų ir sąrašas 
tūkstančio radikalių agentų 
visose valstijose. Tiems agen
tams iš Chicagos buvo išsiun
tinėjami propagandos raštai. 

Policija tvirtina, jog Zaliet
skas su savo pagelbininkais 
tuos raštus spauzdino savoj 
spaustuvėj. Bet raštų, sakoma, 
paštu nei šsi imt i nėjęs. Nes tai 
butų nelegalis ir pavojingas 
darbas Raštus pundais siunti
nėjęs ekspresu. 

Policija tvirtina, jog po ši
to pavykusio susekimo Zaliets
kas busiąs pavestas federalei 
valdžiai su pasiūlymu jį de
portuoti, kaipo negeistiną sve
timšalį. 

Sulig atrastų pavardžių ir 
adresų kituose nuėstuose po
licija ir gi atliks savo parei
gas sugaudyti tuos nenuora
mas. 

miškiams pietus ir vakarie
nę. Juk tai ne juokai joms 
sutepti rankas virtuvėse. 

Tas taip yra, kad jos netu
ri tarnaičių. Karo metu akai-
bikės, virėjos, patarnautojos 
ir kambarininkės gavo pelnin
gesnio darbo kur dirbtuvėse 
ar ofisuose. Po karo jos sutiko 
gryžti pas turtinguosius į pri
vatinius namus. Bet pareika
lavo augštos užmokesties ir 
kitų žmoniškų privilegijų. Ne
norėjo užsimušti eu darbais, 
su ilgomis darbo valandomis. 

Ponios atsisakė mokėti aug-
štas algas ir duoti kita,s pri
vilegijas. Ir todėl paliko be 
tarnaičių. Ilgas laikas jos 
grūmėsi. Pagaliaus išrado prie 
monių. 

Jos susitvėrė sąjungon ir 
paskelbė Europos laikraščiuo
se tarnaičių paieškančios. 

Tenai atsiranda daugybe 
merginų, kurios del vargo ne
žinia kur kviečiamos keliau
ti}. 

Tuo keliu mūsų miesto tur
tingųjų namai susilauks tar
naičių iš Europos. Ponios joms 
žada mokėti visai menkas al
gas — *H) dol. savaitėje su 
užlaikymu. 

Nežinia kaip ilgai pasi
džiaugs su tąja išrasta prie
mone. Nes tarnaitės, ypač jau
nos, čia veikiai apsi pažįsta, 
persiima miesto gyvenimu ir 
tuomet jų neimsi nagan, kuo
met pakeliamas pelnijimo 
klausimas. y 

SKAITYTOJįl BALSAI. 
SOCIJALISTŲ BAIMĖ. 

• 

PIKTADARIAMS TEKO 
$1,749. 

Vakar So. Chicagoje du plė
šiku, dienos metu užpuolė O-
lin Uenderson, kurs kompani
jas Interstate Iron and Steel 
Co. darbininkams vežė užmo
kesčio $1,749. 

Plėšiku pasivijo važiuojan
tį Hendersoną. J į ir jo šeferį 
su virvėmis subraklino ir pa
metė augštoj žolėj. Po to pa
ėmę pinigus nuvažiavo savais 
keliais. 

Po didelių sunkenybių pir
mutinis atsiraišiojo virves šo
feris. Paskui jis paliuosavo 
Hendersoną. 

Praėjo kelios valandos kol 
pranešta policijai. 

TARNAITES PARSITRAU 
KIA IŠ EUROPOS. 

'Turtingosios Chicagos po
nios ilgas laikas turi daug 
vargo. Neturi jos laiko lan
kyti teatrus ir žaismavietes, 
neturi laiko per dienų-dienas 
atsiduoti linksmybėms. Nes 
priverstos prižiūrėti namus k 
vaikus ir retkarčiais dar pa
gaminti savo vyrams ir na-

NERIMAUJA JAPONAI 
PRIEŠ AMERIKĄ. 

Tokyo, Rūgs. 24. — Califor-
nijos valstija nori paskelbti 
priešjaponinj įstatymą. Sulig 
to įstatymo Japonai ten turės 
but atsavinami nuo visokių 
nejudomųjų nuosavybių. 

Tokiuo apsireiškimu Japo
nija didžiai nepatenkinta. Ja
ponai nerimauja. J ie sako, jog 
Cali forai jos žygiai yra prie
šingi Su v. Valstijų konstitu-
eyai. 

Tą problemą rišti Japonijos 
vyriausybė pareikalaus Suv. 
Valstijų vyriausybės paskirti 
bendrąją komisiją. 

Nors jau buvo rašyta " Drau
ge ' ' apie "Naujienų' ' kores
pondentą, kuris pamelavo apie 
" D r a u g o " pikniką, buvuĄ La-
bor Day, bet-gi ir aš dar noriu 
išreikšti savo mintį apie "Nau
jienas' ' ir "Draugą ." 

Chicagos socijalistai per sa
vo "Nauj ienas" sako, kad 
" D r a u g a s " turėjo pikniką La-
bor Day ir mūsų žmonės nuėję 
pažiūrėti rado tenai mažų sau
jelę publikos: keletą kunigų ir 
Vyčių būrelį, skystai iišsklar-
kiusį po daržą. Apie šimtą, 
daugiausia du šimtu, žmonių. 

"Nauj ienų" koresponden
tas turėjo būti labai ko nors 
nusigandęs. Sena pasaka, kad 
nusigandęs žydas tvirtino: 
"Ui , ui, ką aš mačiau." Žmo
gus klausia: " K ą tu matei T" 
Žydas atsakė: "Ui , šimtą vil
kų!" Žmogus sako: "(Jai pen
kiasdešimts?" Žydas: " O gal 
ir penkiasdešimts." Žmogus 
klausia: " O gal l apę?" Žydas 
pripažino: "(Jai ir lapę." 

Kaip Lietuvoj Žydas labai 
bijodamas vilko, sutikęs lapę, 
pamato šimtą vilkų, taip mū
sų socijalistai labai bijo kuni
go ir pamatę vieną kunigą 
netenka galėjimo matyti žmo
nių minios, Tuomi jie skiriasi 
nuo ano pasakos /žydelio. Jei
gu "Nauj ienos" butų atsiun
tusios tokį korespondentą, k u* 
riam nesimaino akys nuo ku
nigo pamatymo, tai butų paty
ri šios, kad piknike buvo dau-
gii u tūkstančio žmonių. Tai 
didelis skirtumas kaip juodo 
su baltu. Žmonių buvo pilnas 
daržas ir jų skaičių parodė 
grįžusieji ineigos ženkleliai. 

Toliaųs "Nauj ienos" džiau
gias, kad užkariavo lietuvišką 
Chicagą, nes ant "Nauj ienų" 
pikniko tūkstantis žmonių bu
vo, o " D r a u g o " neremia jau 
nė parapijonys. "Nauj ienos" 
neturi daugiau kuom pasi
džiaugti kaip tik pikniku. 
Joms .surengus pikniką, suva
žiuoja Žydai, Jlusai i r sukli-
busių Lietuvių saujelė su ble-
vyzgotojum. Vienatinė soeija-
listų sueiga "Nauj ienų" pik
nikas. Lietuvių katalikų vi
suomenei ne vien tik piknikas 
rupi. J i ir kitų reikalų daugy
bes turi. J i rūpinas tautos rei
kalais, užlaiko mokyklas, pa
rapijas, rengia našlaičių prie
glaudas, taip-gi ir apdraudos 
draugijas. Tą dieną, kada bu
vo " D r a u g o " piknikas, Chica
goje buvo keturiose vietose 
lietuviškų parapijų bazarai, 
kuriuose darbavosi " D r a u g o " 
skaitytojai i r rėmėjai. Tai-gi, 
man rodosv jog aiškus tarp 
* * Draugo " i r " Naujienų'' 
skirtumas. • A. P—s. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

i 

IŠ BRIDGEPORTO. 
• 

Vasarai užėjus ir svarbiausi 
visuomenės reikalai būva 
kaiprr pamiršti. Orui einant 
vėsin, visas veikimas atgija ir 
pradeda judėti. 

Sekmad. Rūgs. 19d. šv. Jurg . 
par. mokyklos kambaryj įvyko 
Tautos Fondo 32 sk. susirinki
mas. Nors nelabai skaitlingas 
buvo, bet gyvas. Štai svarbe
sni nutarimai. 1) Kiek galint 
darbuotis, kad prirašius prie 
L. Ę. K. Rėmėjų draugijos ko-
daugiausia narių. 2) Bridge-
porto L. R. K. rėmėjų skyrius 
luri iki Kalėdų pasiųsti ma
žiausia du šimtu dėžučių do
vanų Lietuvos kareiviams. 3) 
Įrengti prakalbas Jonui Meš
kauskui, įgaliotiniui Kūdikėlio 
Jėzaus draugijos, Kaune. 4) 
Pasekmingesniom veikimui 
laikyti T. P . 32 sk. susirinki
mus kas dvi savaitį. 

Tai-gi, T. F. 32 sk. pradėjo 
veikti, bet kas bus jm L. R. K. 
Federacijos skyrium (Katali
kų Vienybės 4 sk.)? . 

Žinoma, juo ilgiau mes lfisi-
me veltui laiką, nesivienysime, 
tuo daugiau mūsų priešai pa
sinaudos. Tai-gi ar ne laikas 
Federacijos skyriui pradėti 
veikti? 

Vincukas. 
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Jei Nori Kad Pinigus Greit Gautų Lietuvoje! 
Tai siųsk per LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĘ. Ši bendrovė atida

ro, savo skyrių Vakarinių Valstijų Lietuviams Chieago, Illinois. 
Per tą skyrių galima siųsti pinigus, palei dienos kursą, pirkti laivakor-

-tes, ir siųsti daiktus Lietuvon. Taip-gi persiųsti pinigus padėjimui Lietuvos 
Bankose. 

Pinigai padėti ant vienu metu 100 auksinu moka 5% 
Pinigai padėti ant dviejų metu 100 auksinu moka 7% 
Pinigai padėti ant neapriboto laiko 100 auk. moka 3% 

Todėl Brolau ir Sesutė nelauk ilgiau, bet siųsk pagelbą savo seniems 
tėvukams, sesutėms ir broliukams šiandie. Chicagieeiai gali atvažiuoti į Ofi
są, nes yra visiem parankioje vietoje Chicagos Lietuvių seniausioj kolonijoj, 
Bridgeporte, prieš 33-čią gatvę. Iš Chicagos apielinkių malonėkit siųsti pini
gus Money Orderiu, arba čekiais ant žemau padėto adreso, ir pinigai bus 
išmokėti Lietuvoje į 3—4 savaites. 

OFISO VALANDOS 
Panedėliais, Seredomis, PetnyČiomis nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. 
Utarninkais, Ketvergais, ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakaro. 

Li l i 
Main Office 

414 W. Broadway 
So. Boston, Mass. 

tian Sales Corporation 
Chieago Branch Office 
3249 So. Halsted St. 

Chieago, 111. 
^ 

IS TOWN OF LAKE. 

A. L. R. K. Moterių Sąjungos 
21 kuopa laikys mėn. susirinkimą 
Rugsėjo 24, 1920 m, 8-tą vai. 
vak., Šv. Kryžiaus par svet. 

Visos narės malonėkit atsilan
kyti. Katros turėti paėmusios se
rijas, meldžiu sugrąžinti šitame 
susirinkime. Gerbiamos, nepamirš
kit, kad yra rengiamas Sąjungos 
vakaras, kuris įvyks Spalio 3 d., 
1920 m., School Hali 48th So. 
Honore Str. 

Rast. B. D. R. 

PIGIOS FARMOS 
ILINOJUJ. 

I 
106 akrai, su gerais budin-

kais? sodnas, upelis, žemė pur
vas .su moliu. Parsiduoda pi
giai arba mainome ant mažo 
namo arba loto. 

50 akrų, su gerais budinkais^ 
didelis sodnas, upelis ir tt. 
Parsiduoda pigiai. 

Turime ir daugiau puikių 
farmų, visokio didumo Lietu
vių kolonijoj arba mainome 
ant namų ir lotų. 

S. SLONKSNIS CO., 
3357 S. Halsted St., Chieago. 

Boulevard 5009. 
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i DIDELIS TEATRAS IR BALIUS 
Statoma scenoje 8 veiksmų drama 

"GENAVAITE" 
Rengiamas 

s 

Nešvarios rankos greičiausia 
skleidžia limpančias ligas, to
dėl rūpinkis, kad rankos vi
suomet butiį švarios. 

Užlaikykite nuobėgas ir sru
tynas švariai, tankiai su ver
dančiu vandeniu nuliejant. 

Engelwoode rengiamos prakal-
!)OK p. J. Žaruolio svetainėj, 8134 
Venccnnes ave. Rugsėjo 2G d, 
tikslu parinkti aukų Ramygalos 
progimnazijos namo {kūrimui. 

Praksibos prasidės 4:30 vai. po 
pietų. 

Jonas Chinikas, J. Vclonis. 

RŪPESTINGUMAS. 
-

Rūpestis labai naikina svei
katą ir silpnina protiškas jie-
gas. " 

Permainą greičiausia pra
šalina rūpestį, todėl reik steng
tis tuoj išeiti kur nors, ypa
tingai tyram ore, skaityti in-
domią knygą, arba kuodau-
giausia žmonėtis. Kožnas ra-" 
pėsčio paiimtas turi išrasti 
sau būdą nusikratimui to, kas 
taip kenkia būviui ir sveika
tai. 

Skausmus ir gėlimus nutildo 

PAIN-EXPELLER 
V»fcbaienklii užreg S. V. Pat Ofl**. 

DRAUGAS REIKALE 

Ar Jau Pasiuntėt Čevery-
kus Savo Giminėms 

Lietuvoj ? 
Žiema artinasi, Jūsų gimi

nės laukia, dabar laikas 
jiems nupirkti, o mes Jums 
išsiųsime. Pirkite pas Lietu
vi, o gausite gera azganėdi-
nima. 
VICTOR SHOE STORE 

4719 So. Ashland Ave. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9 

vai. apart seredos iki 6 vakare. 

ŠV. VERONIKOS DRAUGYSTES 

Ned. Rugsėjo 26, t M20 m. 
CHAS. STRUMIL SVETAINĖJE 

107-ta ir Indiana Ave., Roseland, 111. 
Svetainė atsidarys 5 vai. vak. Prasidės 6 vai. vakare. 

Paaga 35c.̂  50c, ir 75c. Ypatai 
"Genavaitę" sulos artistai-mėgėjai iš Chicagos. 

Kviečiame visus, atsilankyti ir pamatyti tą puikų vei
kalų "( ienavai tę" . Nes tas veikalas yra žingeidus, pa
mokinantis ir naudingas pamatyti kiekvienai ypatai. Po 
teatro šokiai. DR-JOS KOMITETAS. 

S 

J,P.WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
VAL. Vakarais 7 iki 9 
Nedėliomis 11 iki 1. 

4509 s. Ashland Ave. Chieago, m . 
Plio»e Yards 1053 

U, S. MAIL STEAMSMP COMPANf, m 
S. S. "SUSQUEHANNA 

Iš Neu Vorko tiesiai | 

> > 

BREMEN ir DANZIG 
17 Diena Lapkričio 

Kambarėliai j Bremen nuo $175 iki $200 J Danzig $225. 
Trečia kliasą j Bremen $125 fDanzig $185. 

Karės Taxai $5 
U. S. Mail Steamship Company Inc. 

H. CLAUSSINIUS & CO. 
Generale Vakarine Agentūra 100 North I ja Salle Street, Chieago, m . 

r* 

tmmm » t 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morg&a Street 

CH1CAGO, HiLDIOU 
TeJefoaa* Yarda 5U81 

•aiandoa: — S iki 11 i i ryto; 
i po piety iki 8 vak. Nadėllo-
mla nuo 6 lkl 8 vaL vakarą. 

Telefonas Boulevard 9199 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

8SS1 8. Halsted Str. 
VALANDOS: »—12 A. M. 

1—5 j 7—8 P. M. 
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PRANEŠIMAS 
| West Pullman'o Lietuviams 
3 

| Šiuomi pranešu West Pullmano Lietuviams, kad aš i 
| atpirkau didelę ir gerai įrengta aptieką nuo R. F . Bogue | 
r po numeriu 523 W. 120th St. Tai-gi meldžiu savo tau-
SS ** 

I tiečių atsilankyti pas mane su receptais ir su vaistų rei-
I kalais, o aš užtikrinu malonų ir teisingą patarnavimą. 
E Prie šios aptiekos yra pašto stotis, American Expfess = 
| Co. agentūra ir geriausia įrengta soda fountain. 

A. KARTANAS, Aptiekorios 
1 523 West 120 Street i W. PuBman, m. I 
i i 
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