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Streikas Seka su Riau-
semis ir Žudynėmis 

Dar 4 darbininkai nužudyta 

PALIUOSUOJAMA 1,300 VO
KIEČIŲ NELAISVIŲ. 

73 vokiečiai apsiliko Ameri
koje. 

BOLŠEVIKAI SU VISAIS 
NORI TAIKOS. 

' 111111111111111111111111111111 ine 111111111111 a 11111 

KRUVINOS STREIKO PA 
SĖKMĖS. 

STREIKAS NUOLAT DIDĖ 
JA. 

« 

Streikuoja 327,100 darbininkų. 
Plieno dirbtuvių darbininkų 

streikas vakar taippal buvo 
kraujais užrašytas šalies isto-
rijoje. Keturi darbininkai dau
giau nu /udvta . Visa eilė žmo-
nių pavojingiau ir lengviau su 
žeista. iŠ pastarųjų tarpo keli, 
sakoma, nepagysiu. 

Vienas žmosms užmušta niies-
te Farra l l , Pa,, kuomet valsti- streiko 

Pittsburgh, Pa., rūgs. 24.— 
Plieno dirbtuvių darbininku 
nncijonalio komiteto sekreto
rius Foster skelbia, jog darbi-
ninku streikas plečiasi. 

Sulig gantų raportų, vakar 
šiai ,v<. koks skaitlius darbi
ninku buvo prisidėjęs prie 

j inė policija pradėjo šaudyti 
i susir inkus i n darbininku mi-
nia. 

I 

Lacka\vanna dirbtuvės, Ruf-
falo, X. Y., sargas vieną dar
bininką nušovė. 

Vienas darbininkas žuvo 
mieste Sbaron, Pa . 

Vakar ir nariam Pi t tsburge 
buvo pakilusios riaušės. Danu 
žmonių sužeista. 

Xe\vcastle, Pa., vieno strei
kininko moteris mirė, kuri 
pirm keliu dienu buvo pašau
ta, 

Youngstownc sužeista 12 
darbininku i»- du poliemonu. 

Bnffaloj pašautas vienas 
trijų metu vaikas. 
iiiiiimimiiimimiiimimiiimmimiiiiii 

STREIKAS IR SENATAS 
SENATAS IMS TYRINĖTI 

PLIENINI STREIKĄ. 

Bus pašaukti kompanijų ir 
darbininku liudininkai. 

Washington, rūgs. 24. —Va
kar senatas parėdė senato dar
bo komitetui padaryt i tardy
mus plieninio streiko reikalais. 

Tuo tikslu senatui rezoliuci
ją indavė senatorius Kenyon 
(republ.) iš Jo\va valstijos. 
Rezoliucijoje pažymima, ar ne
imtu galimas federalis strei-
kan isimaišvmas. Tam reika-
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lui tad visųpirma reikalinga 
pravesti ta rdymai ir senatas 
turi gauti raportą. 

Senatorius Kenyon tardy
mams pravesti pasiūlo AVa-
sbingtonan pakviesti darbda
vius ii- darbininkus, juos iš
klausinėti ir susekti streiko 

Pittsburgli 20,000 
hfimestead 0,000 
P.raddock 10,000 
I Ja tik i n 5 , 0 0 0 
('kurion 4,000 
])uquesne-McKeesport 10,01)0 
Vandergrift 4,000 
Birackenridge 5,000 
Xc\v Kensington 1,100 
Apollo 1,500 
Lecchbnrg :>,IMX) 
Donora-M^nessen 12,000 
.lohnst«»\vn 18,000 
< o n t e s v i l l e 4,0tM) 
Vmmgstown apskr. 55,000 
YVheeling 18,000 
Heveland 25,000 
Steubenville 8,500 
Cbiengo apskr, 90,000 
HtFfalo 12,000 
Pueblo 0,000 
Beriningbam 4,000 
Vakar kai-kuriose vietose 

daug dirbtuvių visai uždarvta. 
Kompanijų valdybos buvo lau-

susrrvžt ančių darban 
O - « 4-

Bet kuomet nešil
tai kta, uždaryta neapribuotam 
laikui. 

Atlanta, Ga., rūgs. 24. — Jš 
McPberson forto mūsų šalies 
vyriausybė paliuosavo 1,300 
vokiečiu jurininkų, kurie bu
vo laikomi nelaisvėje paėmus 
vokiškus laivus. Paliuosuotie-
ji specijaliu traukiniu nuvež
ti i Hoboken, X. J , Iš tenai 
t ransportu jie bus pasiųsti sa
vo tėvynėn — Vokietijon. 

Iš forto į geležinkelio stoti 
vokiečius nelaisvais nulydėjo 
200 amerikonišku kareiviu. 50 

t 4-

kareivių juos paskui nulydėjo 
traukiniu net i Hoboken. 

i 

Apie 150 paliuosuojamų vo
kiečiu išreiškė norą likties 
šioj šalyj, pastot] piliečiais ir 
laimingai gyventi. Vyriausybė 
iš tų tik 7.'] vokiečiams leido 
pasilikti ir pri imta nuo jų pi
lietybės aplikacijos. 

Palmosuojamieji su savimi 
išsivežė nemažai ir pinigų. Xes 
būdami nelaisvėje jie dirbo ir 
už ta darbą jiems atlyginta. 
Prieš išvažiuosiant jie apie 6 
tūkstančius dolierių išleido j 
naujiems drabužiams, avali
nėms ir kitokiems kelionėje 
reikalingiems daiktams. Išsi
vežė jie nemažai muilo, bulvių, 
cigarų, kavos ir kitko. 

Bent jie gryžta laimingi na
mo. Bet iš Vokietijos kaip pa
leidžiami kitu šalin nelaisvlai? 

RUSIJOS BOLŠEVIKAI W 
JOSI KONTRREVOLIU-

CIJOS. 

Tad nuo Rusijos atskilusioms 
tautoms siūlo taika. 

Londonas, rūgs. 24. — Rusi
jos bolševikai yra pasiūlę tai
ką Pabaltijos tautoms. Tomis 
dienomis jie pasiūlė taiką ir 
Ukrainai, anot gautu čia žinių. 

t ~ t 4. 

T u 0 tikslu bolševikų valdžia 
pasiuntė Ukrainon savo atsto
vus ir pranešė, jog Maskvos 
sovietas pageidauja padaryti 
taiką su visomis kaiminiško-
mis tautomis, kad užbėgti už 
akių kontrrevoliucijai Rusi
joje. 

KALBAMA APIE TREČIĄJĮ 
PREZIDENTO TER

MINĄ. 

Įsigilinę į politikiniug vei
kimus žmonės tvirt ina, kad 
prezidentas Wilsonas turės 
progos pasilikti kandidatu tre
čiajam terminui. Sako, jei se
natas ratifikuos taikos sutar
tį be jokių atmainų, preziden
tas įgys platų pasitikėjimą vi
suomenėje, (ii jei sutart is ir 
nebus ratifikuota taip, kaip ji 
yra originale, tad ir tuomet 
prezidentas bus Įgijęs pasiti
kėjimo. Nes tuomet visuomenė 
pamatys, kaip tai bus nesma
gu ir nemalonu Su v. Valsti
joms prašyties, kad jos butų 
priimtos tautų sąjungon, už 
kurią prezidentas gyvai kovo
ja. 

Tečiau niekas tikrai negali 
pasakyti , kiek tame yra tiesos. 
Nes prezidentas niekam neiš
reiškia savo minties apie kan
didatūrą. Ir todėl tuo žvilgsniu 
galima tik spėlioti, bet ne 
tvirtinti . 

Atrodo, kad prezidentas 
\Yilsonas tolesniai nenorės 
kandiduoti. Aplinkybės padarė j 

Pragaištingi Vokiečių Darbai 
Lietuvoje 

AIŠKUS VOKIEČIŲ PASA-
LINGUMAS LIETU

VOJE. 

Kellerio korpusas sudarytas iš 
vokiečių ir rusų. 

Stockholmas, rūgs. 24. —Vo
kietija gamina kokius tai dvi
linkus pienus Pabaltijos. viešpa 
t i jose su tikslu pasinaudoti 
Rusijos betvarke, kuomet žy
miai prakišo vakaruose karės 
metu. 

Tokia nuomone išreiškia Lie-
C 4. 

t u vos vyriausybės atstovas 
(ielsingforse, pulkininkas Be-
niševičius. 

Pulkininkas sako, jog Kelle
rio korpusas sudarytas iš vo
kiečiu ir rusu kareiviu. To 

4 4. 4 

korpuso tikslas —sunaikinti 
rekonstrukcijinį darbą Lietu-

Žinovai tvirtina, kad jis ne ki
tokiais tikslais apkeliau

ja šalį. 

RAUDONIEJI RIAUŠES KE 
LIA UNGARIJOJE. 

7 žmonės užmušta ir 25 su
žeista. 

kus.ios 
darbininku 

Chicagos apskritis. 

Vienna, rūgs. 24. — Aną die
ną Tngarijos miestelyj Totis 
bolševiku Agentu sukurstyti 
darbininkai (daugiausia angle-
kašiai) sukilo, nuginklavo ne
skaitlingą policija ir paskelbė 
*' proletarijato d ik ta torys tę ' \ 

Paskui karštuolių būry*, 
Vienam Cbicagos plieno dir-1 raudona vėliava nešinas, pra-

btuvių apskri tyj streiko P«- dėjo griauti namus ir užpuldi-
liesta daugiau 100,000 darbi- n e t i civilius valdininkus. 
ninku. Apie 00,000 darbininkų p a s į ų s t a 500 žandarmų prieš 

Washington, rūgs. 25. —ži
novai čia tvirt ina, jog prezi
dentas VYilsonas dabart ine sa-

4 

v 0 kelionę atliekąs dvejopai* 
tikslais. Viena jam rupi, kad 
senatas be jokj^ priedų ir pa
sargą ratifikuotų taikos su
tart i , antra — jis norįs Įgyti 
prielankumo ateinantiems me
tams. 

Ateinančiais metais didžiu
lės — demokratų ir republ iko
nų partijos skirs savo kandi
datus j šalies prezidentus. Ru
denį tais pačiais metais bus 
prezidento rinkimai. 

Taigi čia spėliojama, kad, 
regis, prezidentas norįs pasi
likti kandidatu dar ir trečia
jam terminui. 

taip, kad net pačioje demokra-1 vo-l° i r į v i j o j e . Tuo pasielgi-
tu partijoje atsirado prez iden- I m " " * * n o r i , * n a u - ' ° BU-
to priešininku. Ir kur ju nėra į* i a r t i n t i s n R l l s l ' l a j r ^ n a n ->° 
ir kas ju neturi ? 

Kai j) ten nebūtų, bet pre
zidentas \Vilsonas preziden
taudamas yra atlikęs labai di
delius ir prakilnius darbus ne 
tik savo šaliai, bet ir Euro
pai. (Ji kiek dar galės atlikti, 
kas čia gali pasnityri. 

Ir jei jis kartais apsiimtų ir 
tolesniai vadovauti šaliai, be 
abejonės, visuomenė jį pilnai 
paremtų. 

SVARSTĖ GALICIJOS PA
DALINIMO KLAUSIMA. 

rusuose 
rolę. 

Indomuf 

įgyti 
4 « * • 

dominuojančią 

daiktas ypač ta.> 

rūpintas pinigais. Korpuso ka
reiviai dėvi vokiška uniforma 

4. 4. 

su rusiškomis antpetėmis ir 
rusiškais ženklais ant kepurių. 

Viena to kurpuso grupė, 25,-
000 kareivių, pavadinta " g e 
ležinė divizija". Šitai divizi
jai vadovauja gen. von der 
(Joltz. J i stovi Latvijoje. 

Kita grupė yra Lietuvoje. 
Pastarosios grupės vadu yra 
gen. Bermoit. (Ji visam Kelle
rio korpusui vadovauja gen. 
VYerzolitcb. Iš vardo korpu>as 
priklauso gen. Yudeničo val
džiai. Tečiau pastarojo Įsaky
mų neklauso ir neina karės 
frontam 

Lietuvos vyriausybė deda 
pastangas intikinti talkinin
kus, kad šitie Įsakytų Vokieti
jai atšaukti savo kariuomenę 
iš Lietuvos. Bet kol-kas tos vi
sos pastangos neduoda geisti
nu vaisiu. 

4. 4 

Talkininkai kelis kar tus vo
kiečiams buvo įsakę apleisti 
Pabaltijos šalis. Bet vokiečiai 

kad tasai korpusas gausiai ap- neklauso. 

ŽMOGŽUDIS NUBAUSTAS 
MIRIOP. 

322,182 AMERIKONIŠKU KA 
REIVIU NUKENTĖJO 

KARĖJE. 

Iš 35,585 kritę mušiu metu. 
Vakar kriminaliam teisme,! 

Cbicagoje, teisėjas Crowe nu-Į Washington, rūgs. 24. — Pa
baudė mirtimi Tbomasa R. t ikr intas skaitlius nukentėju-

Paryžius, rūgs. 25. — Va
kar vyriausioji talkininku ta-

• 9* 4. 

ryba svarstė Austrijos Galici
jos stovį. Lenkų pusę gynė 
lenkų premjeras Paderewski, 

FIUME KLAUSIMAS. 

priežastį. 
Senatas rezoliuciją priėmė 

ve vardošaukio. 
Darbo komitetas, sakoma ne

aplankysiąs streiko centrų. 
Paskiau senatorius Kenyon 

paskelbė, jog tardymai prasi-
dėsią rytoj , rugsėjo 25. Pir
miausia išklausinėjimams pa
kviesta plieno korporacijos 
galva Gary ii' nacijonalio plie
no dirbtuvių darbininkų komi
teto pirmininkas Jobu Fitzpa-
trick. 

Copenhagen, ru g*. 24. — V 

streikuoja. Likusieji neturi 
darbo del pirmutinių. Kompa
nijos skelbia, jog kai-kuriose 
dirbtuvėse dirbama. Bet nepa
sakoma, katrose darbas atlie
kamas. Reiškia, kad toksai 
kompanijų pasigirimas nieku 
nepamatuotas. 

Streiko vadai čia darbuojasi, 
kad darbininkai neturėtų jo
kių susirinkimų kur gatvėse 
art i . dirbtuvių. Ragina strei
kininkus nesinešioti jokių 
ginklų, sangoties riaušių arba 
kitokiu kokiu truksimi. 

C 4. • 

Žodžiu tar iant , darbininkai 
turi laikyties rainiai, kad po
licija neturėtų progos užpuldi
nėti žmones. 

Cbicagos apskri tyj streikas 
seka ramiai. Darbininkai ne
klauso socijalistų kurstymų. 
Vietomis šalę dirbtuvių piket-
ninkai juokauja su policija. 
Nėra nesutikimų. 

Visai ki taip einasi rytuose, 
ypač Pennsylvanijoje. Sako-

iina, jog ten dažniausia darbi-
(lelsingforso Central Xews 

kad bol-agenturai pranešama, 
še v i kai jau pilnai pasiremrę 
apleisti Petrogradą. 

ninkus suprovokuoja kazokai 
(valstijinė policija), kurių bu
vo pageidauta ir THinois vals
tijose. 

sukilėlius, ftitie atsisakė gra
žumu pasiduoti. Iš abiejų pu
sių pavartota ginklai. Per tris 
valandas sekė apsišaudymai. 

Pasekmėje pasirodė: 7 žmo
nės užmušta ir 25 sužeista. 

Taip ir pasibaigė sukurstytų 
darbininku 4 ' d ik ta torystė 

IMA IRTI ITALIJOS KABI 
NETAS. 

Paryžiun 

Fitzgeraldą, kurs praeitą pa
vasari nužudė 6 metu mergai-
te Janet VVilkinson. 
**-

Fitzgerald bus pakar tas 
spalių 17 d., š. m. 

Pasmerktasis prieš ištarme 
prašė teisėjo susimylėti. At
siprašė nužudytos mergaitės 
tėvus ir kitus. 

Tečiaus tas nepadarė teisme 
su kokiais tai į(>ki0 įspūdžio, 

reikalais iškeliavo 

* » 

Karalius sušaukia lyderių su
sirinkimą. 

svarbiais 
gen. Giuseppe (Jaribaldi. Tš ten*ANGLEKASIAI STATO REI 
sakoma, jis keliausiąs į Fiume 
— pasimatyti su d'Anunnzio. 

OLANDAI UŽGINA NESUTI
KIMUS SU BELGIJA. 

Taikos tarybos pasekmingai 
vedamos. 

Paryžius, ings . 24. — Olan
dijos atstovai čia griežtai už
gynė pasklydusias žinias, kad 
buk Olandija pertraukusi dip
lomatinius santikius su Belgi
ja. 

Teritorijų klausimai pasek
mingai rišami ir t rumpu laiku 
įvyks susitaikymas ta rp abie
jų šalių, sako Olandijos atsto
vų galva Jonkheer Reneke 
Van 8winderen. 

Ačių Dievui, kad tų kazokų 
ir nėra. Nes gal ir eia turėtu
mėm daugelį nesmagumų. 

Rymas, rūgs. 24. — D'An
unnzio 'pa t r i jo tybė ' galų-gale 
sukėlė trukšmą pačiam italų 
ministerių kabinete. J a u atsi-
statvdino užsieniu reikalu mi-
nisteris Tittoni, anot vietos 
laikraščių pranešimo. 

Premjeras XTitti karaliaus 
patar iamas sušaukia susirinki
mą į karaliaus rūmus rytoj, 
rūgs. 25. Susirinkiman pa
kviesta senato ir atstovų buto 
pirmininku, kabineto nariai, 
politikinių partijų vadai ir ar
mijos ir karės laivyno viršinin
kai. Bus ap ta r iamas Fiume 
klausimas. 

Kaip rytoj turėjo susirinkti 
parlamentas. Bet del paskelbto 
susirinkimo karaliaus rūmuose 
parlamento susirinkimas atidė
tas ligi šeštadienio. 

Iš Fiume tuo tarpu praneša
ma, jog tenai d'Anunnzio ne
manąs apleisti užimtos pozi
cijos. Fiume t rūksta maisto. 
Sakoma, maistas žmonėms da
linamas nuskirtomis porcijo
mis. 

ITALIJA ŠAUKIASI TALKI 
NINKU PAGELB0S. 

Cleveland, 0., rūgs. 
Sava kariuomenė atsisako v e i - U n i t e d Mine AYorkers of A 

KALAVIMUS. 

I 

Nori didesnio užmokesčio ir 
trumpesnių darbo valandų. 

sių 8. Valstijų kareivių buvu
sioje karėje ligi rugsėjo 1 d., 
1019, čia vėl paskelbtas. 

Išviso nukentėjusiu vra 322,-
» l 4. • — * 

182 kareiviu. Tau skaitliun in-
eina ir marininkai ir kareiviai, 
veikusieji Siberijoje ir Arch
angelsko fronte. 

Iš paminėto skait l iaus: 
35,585 kareiviai žuvę mušiu 

metu. 
14,742 mirė nuo žaizdų. 

C 4. 

58,073 mirę nuo ligų. 
8,092 mirę nuo įvairių ne

laimingų atsitikimų. 
(\\ išviso sužeistų 205,690. 

25 

kti prieš Fiume. merica (anglekasių organizaci
ja) suvažiavime nutar ta parei-

Londonas, nigs. 24. Jtali- kalanti nuo anglekasyklų kūni
jos vyriausybė, anot gautų č ia 'pani jų : 
žinių, kreipėsi į talkininkus, 60 nuošimčių didesnio už-
kad pastarieji prieš Fiume pa- mokesčio už darbą, 6 valandų 
vartotų savo militarines spė- | darbo dienoje, 5 dienų darbo 
kas. Xes pati Italija jokiuo savaitėje, pilno ir pusės užmo-
budu negali iš ten išvilioti la- kesčio ir viršlaikio darbą, dvi-
kun 0 d 'Anunnzio, kuris nus - io U b 0 užmokesčio sekmadie-
prendė gyvas nepasiduoti. | n ia i s ir šventėmis ir daugelio 

Italijos vyriausybė pažymi, | kitų svarbių d a r b o sąlygų ir 
jog d'Anunnzio žygis visoj Ita- darbavietėse pagerinimų, 
lijoj labai populeris. Siunčia- p 0 suvažiavimo paskirtas 
ma prieš jo kariuomenę armi- komitetas tuos reikalavimus 
ja atsisako nmšties. D'Anunn- paduos anglekasyklų kompa 
zio kaskar tas vis daugiau ša
lininkų apturi . I r yra baimės 
sulaukti aršesnių iš to pasek
mių. 

Išpradžių italų vyriausybė į 
d 'Anunnzio žygį žiurėjo kaip-
ir su džiuginančiu nuolan
kumu. Oi šiandie ją apima bai
mė. Nes kas gali užtikrinti , 
kad to lakūno pusėn nepersi
mestų visa italų armija. 

TROCKIS BOLŠEVIKIZMĄ 
MATO AMERIKOJE. 

Regis, jam butų miela sugryžti 
šion šalin. 

nijoms. Atmetimas tų reikala
vimų reiškia streiką, kurs ga
li įvykti lapkričio pradžioje. 

IŠ Londonas, rūgs. 25. — 
Maskvos bolševikai bevieliu 
telegrafu praneša, jog jie prie
šininkams atidavę miestus Os-
trogoisk ir Korotiak — Carici-
no apylinkėse, ir Lgev —vaka
ruose nuo Kursko. . 

Stockholmas, rūgs. 25. — 
Bolševiku karės komisaras 

4. 

Trockis andai kalbėdamas Pet
rograde apie bolševikų milita-
rinio veikimo programą pažy
mėjo, jog ne Suomijoje arba 
Kstonijoje seka kova prieš ka
pitalizmą. Bet Amerikoj ir An
glijoj. Kuomet tose šalyse bus 
įveiktas kapitalizmas, tuomet 
pasaulis bus mūsų. 

PALIUOSUOTAS UŽ PAR 
DAVIMĄ DEGTINĖS. 

Philadelphia, Pa., rūgs. 25.— 
Čia prisiekusių teisėjų teismas 
paliuosavo nuo atsakomybės 
vieną bartenderį, kuris parda
vė degtinės vienam žmogui 
mediciniškais tikslais. 

Pasirodo, jog saliunams ga
lima parduoti degtinės, jei 
pastarąją pažadama pavartot i 
vaistams. 
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ui iiiiiiiiiiiiiiiiitiii iimiiiiiiiilli juose buvo tiek, kad negalima 
buvo aptarnauti vienam klebo
nui visų. 

Tada kun. J . Demikis ėmė 
rupinti s partraukti kunigų iš 
kitur. I r jam sekėsi. Parkvie-

j tęs gerus kunigus, pripratinęs 
juos dirbti Siberijos žemėje, 
kun. Demikis atskirdavo tiems 
kunigams dalį savo parapijos 
ir sudarydavo naują, parapiją. 

Ta politika nepatiko Toms
ko parapijos sindikams. Jiems 
rūpėjo, kad Tomske butų dau
giau ineigų, 0 kun. Demikiui 
rūpėjo, kad patarnavimas bu
tų parankesnis žmonėms. Ne
žiūrint kliūčių, kurias darė 
sindikai, kun. Demikis suge
bėjo Tomsko parapijos plotuo
se išauginti devynias naujas 
parapijas. 

Trumpai prieš karo Siberija 
tapo padalinta į keturis Heka-
natus. Tomsko dekanas bu
vo žymiausias. Dekanu tapo 
pakeltas kunigas Demikis. 

Jis padėjo savo broliams 
išeiti mokslus. Menas buvo 
baigęs gimnaziją ir baigdamas 
Rygos Politechniką stojo i 
praktikos darbus ant geležin
kelio. Pasitaikė nelaimė: nu-
virzdama nuo bėgių lokomoty
vą padarė jam mirti. Kitas bro 
lis Jonas baigė 8-tą gimnaziją 
Petrograde ir Medicinos sky
lių Tomsko universitete. Tas 
dabar yra gydytojam. Trečias 
brolis. Martišiuto iš Naudva-
rio vedęs, valdo tėvų ukę Lie
palotuose. Kun. Demikio se
suo buvo ištekėjusi už Stik-
liaus i Slavikus, bet mirė. 

Kun. Demikio konsekracijos 
dienoje Lietuva galės pasi-

Naujasis [statymas ir Iškasiniai. 

Kun. Juoz. Demikis. 
Žinios iš Rymo praneša, kad 

Siberijos katalikai tampa at
skirti nuo Mohylevo arkivvs-
kupijos, kad Tomsk'o mieste 
susidaro nauja vyskupija, api
manti Siberijos katalikus, ir 
kad pirmutiniu vyskupu tenai I džiaugti turint šešis vyskupus: 
yra pakeltas Tomsko dekanas Kaune du. Vilniuje, Seinuose 
ir klebonas kun. Juozapas D e - i r Tomske po vieną. Yaršavos 
mikis. J is yra lietuvis, dėlto jpavy.skupis J . E. Kazimieras 
mus skaitytojai nepyks suži
noję Šį-tą apie ji. 

Kun. Demikis dabar turi a-

Ruškevičius yra taip-gi lietu
vis. 

"Draugo ' redakcija Pir-
pie 48 metus. J is gimė 1870 ar l l i a m Siberijos Vyskupui iš-
1871 metais Liepalotų kaime, j roiškia kuogeriausius savo lin-
Naumiesčio paviete ir parapi- kėjiraus. Tikimės, kad ir mus 
joje, Suvalkų gubernijoje, skaitytojai pritaria šitiems 
Gimnazijos mokslus jis ėjo Su- redakeljoa jausmams. 
valkuose, o į seminariją įstojo! 
1S90 metais Petrograde. Pa
baigęs tą mokyklą kaipo vie
nas iš geresniu, mokinių 1894 
metais tapo pasiųstas toliau 
lavintis i Petrogrado katalikų 
Akademiją. 1897 metais jis 
gavo joje Teologijos kandida-

LAIŠKAS IŠ RYMO. 

Komoje, 
Rugpjūčio 19 d., 1919 m. 

Jūsų Mylista, Gerb, Kunigėli! 

Jusu malonu laiškeli esmi to laipsni, įsišventino kunigu .> . - , . * v. apturėjęs 1< d., MO m., o sian-ir tapo pasiųstas vikaru i Lat
viją, j©i neklystame, i Kreslau-
ki. 

die Bankas "Credito Italiano' ' 
išmokėjo man 267 lyras ir tik 
dėlto, kad mane asmeniškai pa-

Budainas studentu kun. De- žįsta< S a k ( N j o g Jmų ^ k i s i g . 
mikis pasižymėjo kaipo kars-] tikrųjų geras, tik senai ant vie
tas tėvynainis ir darbštus lie-j l o s . Taį_<,į prisiėjus kit* kartą 
tuvių draugijėlės narys. Tapęs -malonėki te leisti: ar per 
kunigu Latvijoje, jis pamatė, "Banea Connnerciale Italia-
kad tas prastas neturi užtek
tinai savo tautos kunigų, o 
lietuviai, sakydami latviškus 
pamokslus, gana tankiai daro 
kalbos klaidų. Tai-gi jaunas 
karštos dvasios kunigas smar
kiai ėmė dirbti, kad ta blo
guma atsitaisytų. Ir jis pats 
veikiai išmoko gražiai latviš
kai kalbėti, ir kitus prie to 
patraukė. Jauni lietuviai kuni
gai katalikiškoje Latvijos da
lyje tapo smarkiais tautinio 
latviu žadinimo veikėjais. Tą 
darbą vedė latvys kun. Trasu-
nas, o lietuviai kunigai Demi
kio pavyzdžiu darbavosi uo
liai. Prie jų ėmė atsirasti kas
kart daugiau latvių tėvynai
nių. 

Latvijoje kun. Demikiui ne
ilgai teko darbuotis. 1899 m. 
jis tapo perkeltas kamendo-
rium į Irkutską, Siberijoje. 
Neilgai trukęs jis tapo klebo
nu Tomske. 
Tos parapijos plotai buvo di

desni negu Vokietijos imperi
ja ir Prancūzijos respublika 
sudėtos krūvon. Nors tie ne
apsakomi plotai retai žmonių 
apgyventi, bet vis-gi kataliku 

na,' ar per tą pat] "Credito 
Ital iano," kad nebūtų kliūčių. 

Kasi ink darbo, turiu jo bega
lės, kad tik vieko ištektą. N li
rai jau 40 dienų, kaip st reikuo-
ja Komos tipograi'ai, todėl iš
eina tik cicilikų laikraščiai, su 
kuriais nieko bendro neturiu ir 
negaliu turėti, kad neprikibtų 
prie manęs dvasiškoji valdžia, 
kas labai butų panagu lenkams. 

Iš tos priežasties skelbimas 
biulelinų apie Lietuvą sumažė
jo. Išeina vienas dienraštis ne-
cicilikiškas "11 Populo Roma
no, " kur įsikraustė lenkai, te
einu kur ir ašen, laiks nuo lai
ko, šj-tą paskelbiu. Kartuntai 
išeina gana juokingi—tam pa
čiam antai numeryje, kame til
po lenkų straipsnis, kad prieš 
lenkus agituojama, randasi ma
no biuletinai: " K ą jie daro su 
lietuviais i r ukrainiečiais.'9 

Piktumas lenką neišpasakytas. 
Kaipo pavyzdį pridedu atsa
kančią iškarpą italų kalboje. 

Tą padaryti tik galima tetu
rint pažintį ir " d e quibus, , , ne
są sauso nieks neklauso. 

Turėdamas daugiau laiko iš 
priežasties streiko esmi priga-

Bostone išeina žydų laik
raštis anglų kalba ir vadinasi 
"Tlie Jewish Advoeate." 
Kiekvienas laikraštis savo tau
tos gerumas išgiria, kiekvienas 
begirdamas ir klaidų padaro. 
Tuomi nereikia stebėtis. Tik 
nemalonu, kad kaikurie save 
girdami neiškenčia neužkabinę 
kitų ir visai į klaidą įklimpsta. 
Minėtasis laikraštis teisingai 

tvirtina, kad senovę tyrinė-
jantieji mokslininkai ėmė ka
sinėti žemę Palestinoje ir at
rado patvirtinimų, jog Senasis 
Įstatymas tiesą rašė. 

Toliaus tas laikraštis suopia, 
buk tie iškasiniai. nieko neat
rado, kas patvirtintų Naująjį 
Įstatymą. Tuo sakiniu pasi
džiaugęs p. Mendel Silber drą
siai šoka dar toliau ir tvirti
na, buk Naujasis Įstatymas 
esąs ne tikrai istoriškas, buk 
jame tėsančios legendos, buk 
nei vieno asmens realis bu
vimas niekuomi nepasitvirtino 
iš iškasinių. 

P-nui Mendeliui Silberiui 
kas žiu kodėl neteko girdėti, 
kad ketvirtojo šimtmečio 
pradžioje Žydų žemėje jau bu
vo varomas senovės iškasimų 
darbas, ir kad jau tuomet, t. 
y. pirm šešiolikos šimtų metų 
jis jau atnešė stambių vaisių. 
Stabmeldiškoji Komos val
džia, persekiodama krikščio
nis, pastebėjo, kad jie gerbė tą 
vietą, kur Kristus mirė. Cie-
corių pastatyti valdininkai, 
norėdami atpratinti krikščio
nis nu0 to Kalvarijos gerbimo, 
pastatė ant jos stabmeldžiu 
dievės stovylą. Ta priemonė 
pasirodė pasekminga. Krikš
čionys liovėsi vaikščioję ant 
Kalvarijos kalno. Bet atėjo 
.'M 2 metai, krikščionija laimė
jo savo kovą su imperatoriais. 
Tada Konstancijaus Cbloro 
našlė Elena nukeliavusi Jero-
zoliman, pasirūpino prašalinti 
dievės stovylą nuo kalno ir ė-
mė kasti kalno viršūnę. Atras
ti tapo žemėje trys kryžiai. 
Skyrium nuo tų kryžių buvo 
medinė lentutė su parašu tri
mis kalbomis "Jėzus iš Naza-
ret, Žydų karalius." Tai-gi ta 
lentutė patvirtina, kad Nauja
sis įstatymas nėra legenda, o 
kad Jėzus buvo, ir kad tapo 
prikaltas prie kryžiaus ant 
Kalvarijos kalno. Skaitytojai 
žino, kaip Elena pažino, kuris 

iš trijų kryžių buvo V. Jėzaus 
Kryžius. Juos visus pridėjo 
paeilium prie sergančios mote
riškės: du nepadarė įtekmės, o 
vienas staiga išgydė ligonį. 
Tas ir tapo pripažintas Jėzaus 
Kryžiumi. 

" D r a u g a s " neužsima krikš
čioniškos archeologijos moks
lu, bet kartais dirsteli ir į jį. 
Dėlto neminėsime visų Šven
tosios Žemės iškasinių, patvir
tinančių Naująjį Įstatymą. 
Mums tiktai gaila, kad p. M. 
Silber negirdėjo, jog trumpai 
prieš šitą karę buvo kasama 
žemė mieste Kaiarnauiii, ir 
kad Kafarnaiun buvo ry-
mietiškai statytos surinki
mams triobos. Tie pamatai pa
rodė, jog tiesa yra parašyta 
Evangelijoje, kur sakoma, 
kad Kafarnaum buvo ry-
mietis šimtininkas, kuris žy
dams pastatydino sinagogą. 

Katalikai 14 rugsėjo švenčia 
Kryžiaus paaugštinimo iškil
mę. Trimis dienomis prieš tai 
Bostono žydu laikraštis savo 
draugams piliečiams krikščio
nims pateikė dovanėlę, būtent 
tvirtinimą, jog Naujasis Tes
tamentas neturi savo istorišku
mo patvirtinimu. Tą dovanėlę 
priėmę mes turime pasakyti, 
kad p. Mendel Silber gerai ži
no, kada krikščionys kokią 
šventę laiko, kad j i s moka 
toms šventėms pritaikyti savo 
straipsnius, bet kad jisai ne
žino moksliškų Palestinos iš
kasinių istorijas. 
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Kodėl Jųs Privalote Išbandyti 
Šiandien Mazolą ir Sumažinti 

Pragyvenimo Iškaščius. 

IŠKEPKITE Mazoloje žuvį, tai matysite, kad žuvies skonis pasi
liks jieatmainytas. 

Tas yra todėl, kad .Mazolą galima kaitint augščiau už reikalau
jamą temperatūrą, kol ji pradės svilti, ar bėgti. Mazola greitai pa
daro apkepinimą, kuris užlaiko žuvies skonį. 

Jųs galite vartoti tą pačią Mazolą daug kartu, kepimui* Mazola 
yra visiškai tyra ir nepersiima, nei neperneša skonio ar kvapsnies iš 
vieno valgio į kitą. 

Mazola yra kukurizinis aliejus, išsunktas iš pačios širdies kuku
rūzo (kornų) grūdelių. Ji yra rei'inuota iki galutino tyrumo. To
dėl tai ji ii- turi toki malonų skoni ii- yra geresnė už alyvą del prie-

Mazola yra nesulyginamai geriausia kepiniui pyragaičių ar valgiu. 
blynu. 

LENKŲ DARBAI LIETU 
VOJE. 

Švenčionis, Vilniaus guber. 
iC'oj parapijoj vienas lietuvis, 
Valiulis, imrdamas, prašė, kad 
jį palaidotų su lietuviškomis 
giesmėmis. Iki bažnyčiai visi 
giedojo lietuviškai, bet čia len
kai užriko lenkiškai ir dau
giu us nedavė lietuviams giedo
ti iki palaidojimui. Štai, kas 
darosi su tais, kurie savo kal
bą lietuvišką paniekinę, sveti
mosios griebaisi ir paskui tam
pa sav0 tautos priešais! 

Malėtai. Čia atvykę lenkai 
paliepė rašyties, kas norės prie 
lenkų, kas prję lietuvių, o pas
kui duosią ginklų ir eisią ka
riauti prie vokiečius. Bet ma
ža kas nori kariauti, dėlto ir 
maža tesirašė. 

Corn Products Refining Co. 
17 Battery Place, 

New York City. 

JO EKS. ŽEMAIČIŲ VYSKUPO PAGELBININKO 
KONSEKRACIJOS IŠKILMĖS. 

surengė 

čių Seminarijos Rektorius — 
Seminarijos ij- Kapitulos var
du, dek. Maciejauskag — visos 
Žemaičių Vyskupijos dvasiškių 
vardu, kun. Penkauskas — so-
lenizanto mokinių vardu ir dar Prieš septynis mėnesius se

noje Žemaičių katedroje reng
ta pirmojo tikro lietuvio Vii- pui pagerbti iškilmingus pie-į™ prakalbose apart paprastų 

vyskupijos kunigai 
naujai įšventintajam, Vysku-jdaug Wtą. Visi kalbėtojai sa 

minęs tris ilgus rimtus straip
snius apie Lietuvos reikalus ir 
įdavęs atsakančioms redakci
joms—gavęs prižadėjimą, kad 
tuo bus išspausti. 

Kun. Urbonavičiui išsiun
čiau num. " L a Voce Dei Po- vė atsišaukimą, taip ir Lietuva, 
poli' '—tai yra visą knygą apie ką duoda save atstovauti, ne 
įvairias tautas, kame ačiū ma
no darbštumui tilpo žemlapis 

lų-galais iš Komos išdūmė. 
Toji "Grafo Tiškevičiaus ir 

Viskanto" atstovystės minai 
yra silpna vieta, kurios priver
sti bus vengti ateityje Kaip Va
tikanas, ką neapsižiūrėjęs da-

ir ilgas straipsnis apie Lietu
vą. Kartuntai parašau tai 
"Draugu i , " tai "Darbininkui" 
ir "Išeivių Draugui" į Angliją, 

Lietuvos valdžios išrinktiems 
asmenims. 

Gerai sako rusų Krilovas 
b'asn ctu moino—by i bolieje 
pojasnit', Ho čiob gusicj nic 
razdrainit." Tuom ir ašen bai-

darbo kaip matote įvailes. Ąčiu i giu pridūręs*, kad daug geriau 
Dievui, kad dar sveikatos ne-
stokavo. 

Nūnai truput] atsilsėjau, kuo
met buvo čionai kun. Staugai
tis, Grigaitis ir Žilinskas. 
Jiems išvažiavus, ir vėl vienas 

butu išėję, jeigu mūsų pirmuti
niai Romoje atstovai butų buvę 
kunigai Grigaitis ir Stauyaitis 
tuomet ačiū grafo ir Viskanto 
' ' pa atstovavimu'' nebūtumėme 
įpuolę į "circuluni vitiosum," 

pasilikau. Laukiu nūnai kun. k a d m e s lietuviai teturėjome ir 
Narjausko, ką man rašė, buk 
atvažiuosiąs Romon kaipt ue-
tuvių atstovas prie Vatikano. 

Kad tai Dievas duotą kogreį-
čiausia įvyktų. Tas mums reį-

teturime "onmc bonum per po-
lonos." 

Kųn. Narjauskuį prisieis iš
painioti tą " Gordijatts maz
gą," by tik atsivežtų įgalioji
mą visų trijų Lietuvos vysku-

niaus vyskupo konsekracijos 
iškilmės. Tokios pat iškilmės 
pasikartojo 13 d. liepos, š. m., 
švenčiant naują Žemaičių Vys
kupą — Pagelbininką Prel. 
Juozapą Skvirecką. Jo asmuo 
katalikiškajai mūsų visuome
nei gerai žinomas, kad ir kai
po nenuilstamo plunksnos dar
bininko. Todėl nėra reikal0 a-
pie tai ir rašyti. Peržvelgsime 
tiktai jo pašventinimo dienos 
iškilmes, kurios, kaip pamaty
sime, turėjo nevien bažnytinės 
reikšmės. 

Konsekracijos iškilmė prasi
dėjo 10 vai. ryto. Jau išanksto 
pradėjo rinktis žmonės į Ka
tedros navą ir užkviestieji į iš
kilmes dideliame ^skaitliuje 
dvasiškiai bei pasauliniai sve
čiai į presbiteriją. Pastarųjų 
tarpe pirmose eilėse buvo Val
stybės Prezidentas, Valstybės 
Tarybos Pirmininkas Vyriau-
sis Karo Vadas, Ministeris Pir
mininkas beveik su visais mi-
nisteriais, Valstybės Tarybos 
nariai, užsienio Valstybių at
stovai ir k. 10 vai. atvyko Jų 
Ekscelencijos Vilniaus vysku
pas J. Matulevičius, Seinų Vy
skupas Karosas, Žemaičių vys
kupas ir pats solenizantas. 
Juos iškilmingai sutikta Ka
tedros duryse. Ilgos ir kilniaus 
vyskupo konsekracijos apeigos 
prasitęsė net iki 121/L> vai. Re-

kaliuga ir dėlei Lietuvos atei
ties, ir dėlei lenkų daromų' l ^ ' a P i e N šiandie rašiau į 
mums čionai šunybių ir kad pa-1 "Darbininką." Maloni žinutė, 
taisvtį nešiokią-netokią atsto-1 kad Siberijoj Kolčako valdžia 

1 n • m-, -v : siberijos vvnknrais nastatė tai matoma bažnytine iškilme 
vyste Gralo Tiškevičiaus—su i oiocnjos v>sKiipus pastate ; . . . iy,_ 

lietuvį kun. Demikį, Tobolsko 
kleboną^ 

Sudiev! 
Su pagarba, 
Kun. R. Prapuolenį. 

jo "balnytiniu patari ju' Vis
kantų, ką toki "Kalif na čas ," 
(t. y. karalius vienai valandai. 
Red.) niekeno neįgaliotas pri
sisavino sau tą pagarbą ur ga-

į visus darė gilaus įspūdžio. 
Bažnytinėms iškilmėms pa

sibaigus, prasidėjo grynai pa
saulinio turinio iškilmės. Tre-

tus, kuriuose dalyvavo /apart 
dvasininkų taipgi įp augštieji 
mūsų Valstybės vyrai prade
dant Valstybės Prezidentu, V. 
Tarybos Pirmininku, Vyr. Ka
ro vadu ir baigiant beveik vi
sais ministeriais su ministeriu 
pirmininku prišakyje ir kitais. 
Erdva Žemaičių Seminarijos 
ret'ektoriaus salė pilnintelė sve 
čių. Jaučiama kaž koki vieny
bė, nors ir susirinkę įvčiiriu 
įsitikinimų bei srovių žmonės. 
Toks . susiėjimas dvasinių ir 
Valstybės vadovų prie vienų 
pietų negalėjo būti tų pačių 
svečių nepatėmytas. Jau pat 
pietumis prasidėjus nekantriai 
laukta, kad visų jaučiamas 
bendras įspūdis žodžiuose. Jis 
negali ilgai tūnoti širdies gi
lumoje užgniaužtas. I r neapsi
vilta. 

Ilgų prakalbų eilę pradeda 
Valstybės Prezidentas skelb
damas toastą už sveikatą Šven
tojo Tėvo, daug prisidėjusio 
prie Lietuvos varlio pasaulyje 
paskelbimo. Po prezidento kal-

linkėjiinų ir prielankumo jaus
mų išreiškimo neaplenkė ir 
visiems bendro įsitikinimo, kad 
tikrosios Lietuvos gerovės tik
tai tuomet bus galima susi
laukti, kuomet eis kitą kitos 
greta dvi galingi pajiegi — 
tikybos dvasia ir viršuje vals
tybės organizacija. Užtai ir 
šaukė kitų kitiems "va l io . " 

Skirstėsi visi pilni tyro op
timizmo, tikėdamiesi, kad ši 
pirmoji palmosuotame nuo vo
kiečių globos Kaune iškilmė 
bus gausi pageidaujamais 
vaisiais visoms mūsų visuome
nės srovėms prie bendrQ Lais
vos Lietuvos kurinio darbo. 

Laisvė, ' ' Kaunas. . . 

BRANGUMAS LIETUVOJE. 

Boleslovas Morkūnas iš Bub
lių kaimo, Žiežmarių parapijos, 
Vilniaus gub. savo laiške į bro
lį. Joną Morkūną, gyvenantį 
YVaukcgane, 111. rašo: 

" P a s mus viskas labai bran
gu. Už rugių pūdą mokame 50 

ba Mįinis^eris Pirmininkas, j rub., kviečių pūdą—80 rub.; 
kviesdamas visų partijų, sro- vienas mastas prasto audeklo 
vių ir įsitikinimų žmones ati-1 —100 rub. Arklys, kurs pirma 
dėti partijinius ginčus pato- l*ivo vertas 200 rub., dabai* reį 
gesniam laikui, dabargi visiems 
burtis į vieną nedalinamą tau 
tos kūną. Dar kalba antrą sy
kį Valstybės Prezidentas. Vi
daus reikalų Ministeris, Ka\*o 
Ministeris, solenizanto moki
nys Dv. J&emaičių Seminarijo
je, Teisingumo Ministeris L. 
Noreika, J. E. Seinų Vysku
pas, Žemaičių vyskupas, pats 

Čią vai. po pietų ^emaįčių^Tskupas-solenizantas, Žemai-

kįa mokėti 3,000 rub.: n*enkas 
arklys, pirmiau kainavęs 25 
rub., dabar 180 rub. Pora čeba-
tų, kurie pirmiau kainavo 9 
rub., dabar 250 rub. ir tt. Abel-
nai visko didžiausias brangu
mas, taip kad negalima nei ap
rašyti ." 

PIRKITE K A R i g TAUFV-
MO 2EN£LEfcHJS (W.$J.) . 

http://pavy.sk
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Lietuviai Amerikoje. 
WAUKEGAN, ILL. 

Kun. Laukaičio prakalbos. 

Šeštadienyje, rugsėjo 27 d., 
vakare, draugijų svetainėje bus 
prakalbos. Kalbės kun. Laukai
tis, nesenai atvvkęs iš Lietu-
vos. Ketai tenka girdėti prakal
bas tokiu veikėju, atvykusiu iš 
mus tėvynės. Tai-gi lai nepalie
ka nei vienas VYaukegano lietu
vis neišgirdės kun. Laukaičio 
prakalbu. 

Išgirsim daug iiuloniiu žinių 
iš mus tėvvnės. Tat waukega-
mečiai, pėtnyėios vakare visi į 
Draugijų svetainę paklausyti 
kun. Laukaičio prakalbu. 

S. M. 

RACINE WIS. 

liugsėjo 21 d. Tautos Fondo 
7J)-to skyriaus buvo susirinki-
mas Šv. Kazimiero parap. sve
tainėj. Susirinkimą atidarė 
pirmininkas, T. Zizminskas. 
.Mėnesinių mokesčių įplaukė 
$12.25. Nutarta surengti pra
kalbas. 

1\> Tautos Fondo susirinki
mo, p. l>. Televieia, L. Kami. 
Kryžiaus rėmėjų skyrio pirmi
ninkas, atidarė L. K. K. rėmėju 
skyrio susirinkimą. Nutarta ei
ti per namus ir rinkti drabu
žius, aukas ir kitus daiktu.- L. 
Kauti. Krvžiui. Rinkėjais i'-
liuoso noro apsiėmė: A. Ziz-
minskaitė, 1>. Moekaitė, D. J w 
kevičia. P, Karoliunas, B, Te
levieia, K. Karpaviėia, .i. 
Ogicuskas. Rinkimas prasidėjo 
su rugsėjo 24 d. ir t»;>is iki spa
lio !> d., š. m. 

Tai-gi Karino lietiniai ir lie
tuvaitės! Neišleiskit tuščiomis 
rinkėjų, kada tie atsilankys į 
namus. Aukokite ką kas galit ir 
kiek kas galit. Atminkim ant 
Lietuvos kareivių, kurie šian
die kaujasi su priešais už savo 
ir mūsų laisvę. Aukokite del 
Lietuvo> kareivių be jokio iŠsi-
teisinimo. 

Raciniečiai. nepasilikim už
pakalyj kitų kolonijų. Jeigu 
rinkikai kartais kuriuos namus 
aplenktų, neužeitų, tai meldžiu 
savo auką atnešti pas T. Ziz-
minską, 1241 N. Krie St. 

P. J. 

ST. LOUIS, MO. 

sakant, vakaras bus indonius. 
Pelnas skiriamas vietos para
pijai. Susirinkimai] atsilankė ir 
prisirašė keletas naujų narių, 
būtent K. Ladišiutė, O. {Stane
vičiūtė, K. Navickiutė, Al. Kiš
kis ir K. (Jailius. 

Sutvėrė Kliubą. 
Tūli vyrukai, po užkampius 

besitrindami ir laiką veltui leis
dami, sugalvojo ir sutvėrė kliti-
bą. Sakoma, kad tikslas to 
kimbu busiąs dar labia>' bran
gi; laiką niekams leisti. Girdi, 
Įsteigsią namą, kur kas vakarą 
ai kas subatos vakarą susirin
kę galėsią kazyruoti, rengti gū
žinės, šokiusiir tt. Be to, kliu
dąs busiąs pašelpinis, kad ati
traukti nuo kitų draugijų na-
nus ir joms pakenkti. Tik, ži
noma, tojo kliubo gyvavimas, 
tai jau kitas klausimas, nes to-
i«:n, girto biznio kliubų, čia 
daug valdžia jau uždarė. O kas-
link pašelpos, tai cia yra gana 
[»ašelpinių draugijų, nuo senai 
gyvuojančių, kad tik butų kam 
t jas rašyt irs. Gaila, kad jo 
tvėrėjai, vieton darbuoties del 
tėvynės labo, leidžia ir sunau
doja savo energija, tuštiems 
dalykam*. Beržo Lapas. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

CICERO, ILL. 

Prakalbos apie mūsų tėvynę. 

Penktadienyje, rugsėjo 26 d., 
šv. Antano parap. svetainėje 
bus svarbios prakalbos. Kalbės 
ką tik iŠ Lietuvos atvažiavęs 
gerbt. kun. J. Laukaitis. Jis su
teiks mums visokiu žinių, nau-
jienų apie mūsų brangią tėvy
ne, Lietuvą. Tai-gi visi atsilan
ko kili) i tas prakalbas. 

Sekmadienyje, rugsėjo 21 d., 
šv. Antano bažnyčioje buvo di
delės iškilmės. Pirmas mišias 
laikė naujai įsišventęs kun. 
Pranas Vaitukaitis. Pritaikin
tą pamokslą pasakė geri), pro t'. 
kun. Pr. Būrys. Bažnyčia buvo 
pilna žmonių, šios iškilmės boa 
amžina atmintis šiai parapijai. 

'ariau apie tai parašys kitas 
korespondentas. Dar tik sveiki
name ir džiaugiamės sulaukę 
dar vieno ganytojo Bažnyčioje, 
o vado tautos reikaluose. 

Parapijos bazaras. 

Rugpjūčio 31 d. ii- rugsėjo I 
d. ėia buvo parapijos bazaras. 
Buvo gana Įvairus ir pasekmin
gas. Publikos rinkdavosi gan 
daug, ypač jaunimo, kurs šoko, 
žaidė, linksminos ir gavo įvai
rias dovanas. Sakoma, kad ba
zaras davęs parai)ijai pelno 
apie 6<X) dol. 

Vietos parapija gerai gyvuo
ja. Skola perkant bažnyčia 
padaryta maža, bet ii" ta pati 
pasekmingai mažėja. Viena bė
da tai, kad nėra mokyklos, o be 
mokyklos parapijai sunka gy
vuoti. Lietuvių vaikai auklėja
mi svetimtaučių mokyklose, per 
tai jaunuomenė nelanko lietu 
vių,bažnyčios ii- prie jos, žino
ma, neprigulės. Mokyklą įsteig
ti šiuom kartu yra sunku. 

Jaunimas-Vyčiai veikia. 
Kugsėjo 7 d. buvo L. Vyčių 

S04os kuopo.- ^L»trinkimas, ku 

Nesenai buvusiame parapi
jos karnivale, kaipo paminėji
me dešimts metų sukaktuvių 
parapijos gyvavimo, gryno pel-
no parapijai liko $4,100.90. 

Gražiai paminėta parapijos 
sukaktuvės. Ar •gi n e 

Draugijai garsinties, skelbti 
jori nuveiktus ir veikiamus dar
iais yra naudinga netik pačiai 
draugijai, bet ir visuomenei. 
Ne visi gali prie visų draugijų 
priklausyti, nei-gi sueiti su vi
somis i kontaktą, o jų veikimu 
visi indomauja. 

Kai-kurios draugijos, supra
tusios tą naudą, turi išrinkę ko
respondentus. Bet daugelis tų 
korespondentų tik žiuri, kad jų 
darbą atliktų kas kitas, kad ir 

riame daug naudingi] dalyku |.prie tos draugijos nepriklau-
aptarta. Nutarta surengti p. A. sanli 

Sekmadienyj, rugsėjo 28 d., 
vakare, Šv. Grigaliaus giedo-
rių dr-ja (parapijos choras) 
duos koncertą. Tai bus paminė
jimas parapijos sukaktuvių ir 
galutinas užbaigimas parapi
jos ka nuvalo. 

Litai visi j koncertą ! 

J . Maskoliūnas iš Ukmer
gės, No. 31 Rygos gatvė rašo 
sekantį laišką kun. Z. Zimbliui 
į Pliiladeiphia, Pa. 

Rugpjūčio 17 d., 191 J) m. 

Dvasiškas Vadove ir (lany-
tojau:— 

Aš, Jonas Maskoliūnas, at
sišaukiu pas Tamstą. Žinote 
gerai apie mūsų šiame krašte 
gyvenimą. Pirmiau buvo šiaip 
taip, î et dabar visai negalima 
gyventi, o labiausia kaip mano 
gyvenimas yra vien tik iš pirš
tų. Kada gyvenau Amerikoj, 
visai buvau laimingas, o kaip 
sugrįžau, tai inpuoliau į di
džiausi vargą. Sugrįžęs šiuo 
laiku iš nelaisvės, atradau savo 
šeimynėlę didžiausiame varge. 
Norint iš tų vargų išeiti, kito
kio išėjimo nėr del manęs kaip 
tik, kol dar sveikata tarnauja, 
vėl važiuoti Amerikon. Ten 
gvvendamas nors vaikučius 
galėėia šiek tiek. mokslu apš
viesti. O ėia nuo alkio negali
ma apsiginti. Sunku duoną už
dirbti, o už žemės stverties 
šiuose laikuose taipgi negali
ma — baisus brangumas gy
vulių ir įrankių. C) vėl, aš tik 
vienas esmi darbininkas, taip 
ir negalima pradėti žemdir-
bvste. Regis geriausia butų 
grižti Amerikon ir savo darbu 
vėl pelnyti duona. Labai mel-
džiu dvasiško vadovą? i'* kai
po giminaičio, padėti del ma
nęs tams reikale, kad greitu 
laiku galėėia pasiekti Ameriką 
nors aš vienas, o savo šeimynė
le paskui pasiimėia. Turiu pir
kęs namą Ukmergėj, tai jie Čia 
pasiliktų. 

Jeigu tas mano laiškelis ras 
Tamsta gyva ir sveiką, turiu 
viltį pasimatyti. 

Nuo giminių ir pažįstamų 
per visą tą laiką, t. y. penke
rius metus, neturėjom jokių 
žinių. Ir pinigų mano yra pat! 
savuosius Brooklyne, bet taip
gi nieko nežinau. Mergaitė yra 
U metų, gimus Amerikoje, 
bernaitis !) mėty, taip-gi Ame
rikoj gimęs. Jau laikas butu, i 
mokslus leisti, bet kaip pa
muš dabar ' betvarkė, tai vis
kas apsnūdę. Ir laiko nėra del 
mokslo. Dirbk tik ir džiaugkis, 
kad tuo darbu nuoMiudo ap>i-
gini, o nieko kito negalima 
pradėti. 

Dar syki meldžiu Tamstą, 
pareikalaukite mane pas save 
nes kitaip negalima išvažiuoti. 

Su augšta pagarba 
giminaitis ir kaimynas 

Jonas M. Maskoliūnas. 

GERAS VIDURIŲ VEIKI
MAS PATAISO ŽMO

GAUS NERVUS. 
Suirimas žmogaus nervų 

pats savaimi nėra labai svar
bus, bet pavojus būna kuomet 
žmogus pameta epetitą, negali 
gerai miegoti, veido bliednu-
nią ir turi galvos skaudėjimą. 

Kaltinti dėlto nieko negali
ma, bet reikia pasirodyti su-
gerai jauėianėiu žmogum. Jis 
jums visados rekomenduoja 

Partola saldainius, 

REIKALAUJA 
Reikal inga mergina prie namu 

darbo gera mokest is tik du šeiminoj. 
Atsišaukite tuojaus adresu: 

W- Mcssage. 
3548 S. Halsted St. Chicago, III. 

garsius 

katrie greitu laiku pataisys 
jus ir pagelbės, nes tie sal
dainiai išvalo užkietėjusius vi
durius, priduoda epetitą ir da
ro ėystą kraują. 

Dėžutė lėšuoja tiktai 1 dol. 
d dėžutės už 5 dol. 

APTIEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue. 

New York, N. Y., Dept. L. 4. 
(67). 

ŪKĖS! EXTRA! ŪKĖS! 
Ant pardavimo arba mainymo į 

miesto namus 200 akrų su gerais bu-
dinkais. Žemė dirbama. 40 karvių, 7 
arkliai, 40 kiaulių, l'OOO bušeliu gru-
i l | $27,000. (mokėti tiktai reikia 
$10.000, o l ikusius ant lengvų išmo-
keseių. 

S0 akrų. $5,000. (mokėti reikia $1,-
500: 120 akrų $11.000; jinokėti reikia 
$4.000; 260 akrų $:>,600; įmokėti rei
kia $1.000, likusius ant 10 metu \»-
mokti imo. S0 akru $S,000; (mokėti 
reikia $1,000. Tai didelis barmenas ant 
šitos xi>m< s. Priežastis pardavimo tai 
savininkus persenas dirbt] ant uki's. 

I'abar veriuptrifta laikas apsižiūrėti. 
Galima pirkti BU \vul ia i s ir su viso
mis daržovėmis, (i;,'ima taippat pirkti 
ir be gyvuliu. Norintieįl pirkti ukes 
persitikrinkitr gvriu ką perkate, kad 
po laikui nesigaili tumėt. Norint in
formacijų kreipkitės sekančiu adresu: 

P. A. MAŽEIKA, 
l'kiiiiitkų Draugijos P inu . , 

R. 3, B. 56. Campbellsport. Wis 

E X T R A. 
Parsiduoda labai pigiai 

spausdinama mašina su Lietu
viškomis raidėmis ir peilių po-
pierai pjauti. Kam butų rei
kalinga atsišaukit į 

' ' Draugo' • Administracija, 
(P. G.) 

1800 W. 46 St. Chicago, 111. 

— ^ » 
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S. D. LACHAW1CZ 

į REIKALAUJU 
vyrų mokančių lietuvių ir anglų kal
bų, kurie galėtų dieną dirbtuvėj dirb
ti, o vakarais extra uždarbiauti ir pa
daryti tiek pat j keletą valandų. 
Meldžiu atsišaukti vakarais nuo 7 iki 
9 valandos. 

J. OLSZEWSKI, 
5120 So. Hermitage ave., 

Chicago, 111. 

J i Rarkui prakalbas. Taip-gi 
ketvirtame nedėfctienvj spalio 
mėn. suminėti gražu vakarą su 
šokiais ir vaidinimu. Bus vai
dinta •'Namai p ragara i " įr 
41 Aš nepaisau." Tai gražus vei 
kalukai. Be to, dar bus skra
jojanti krasa su o dovanomis. 
Mergaitės vytės pasižadėjo dar 
įtaisyti geliu, aaidinj. ^odau 

Nesulaukęs to, kartais mėne
siui praėjus parašo korespon
denciją apie kokį vakarą ar ki
tą ką iš draugijos veikimo. 

Suvėlintos žinios nėra indo-
mi©s. 

Reiktą draugijonis, kurįos 
neturi korespondentų, tuoj iš
rinkti, o korespondentai turėtų 
iąvo pnedermės atlikti. Jei^ij 

Iš Tamstos gimtinės. Šiuo lai
ku Jurgis brolis su žmona ir 
trimis vaikeliais sveiki, o kū
dikis 8 mėnesiu yra sergantis. 
Motina Tamstos mirė 14 d. 
sausio, 1918 m. Jurgio duktė, 
16 metu, mirė l(j d. rugpj.. 
191S m. ir švogeris Gilevieius 
mirė liepos mėnesyj tu paėiu 
metų, o Adomas ir Motiejus 
Kiškiai mirė vasario mėnesyj 
1919 m. Pagrįžęs iš Vokieti
jos nelaisvės radau išmirusius 
beveik visus stipriausius vy
rus. Dabar visokios ligos ir po
navo ja. Miršta. 

Derlius apie Ukmergę šiais 
metais yra geras, tik su vasa
rojų dar nežinia kaip bus, nes 
tankiai lijo, lai gali pakenkti 
kaip bulvėms, taip ir kito-

TAURAGĖ I š PAMATŲ SU
DEGINTA; VOKIEČIŲ 

REKVIZICIJOS. 

KRIAUČIAI REIKALINGI 
DIRBTI ANT LYGIŲ 

KOATŲ. 
prityrę vyrai, kl iaučiai , reikalingi; 
darbas pastovus, nes mes tiktai išdir
bamo aukštos rųšies drapanas; 8 va
landos j diena; $35 j savaitę ir dau
giau. Mes jums parodysime. Ateikite 
ir persitikrinkite. 

URBANEK BROS. 
l . \ D I i : S ' T.UI,()HS 

Mail aml City Ortlcrs. 

3250 Ogden ave., Chicago, 111. 

Lietuvys Graborius patarnauj i 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te užganėdinu. 

2314 V/. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Ganai 2199. 

DnM.T.Strikol'is 
LIETUVČS 

GYDYTOJAS JR C H I R l ROAS 
1757 W. 47th St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namų Telefonas Seeley 420 

• : : 

Dr. C. Z. Vezelis 
Tel. Drover 7042 

LIETUVIS DENTISTAS 
suo 9 ryto iki 9 vak. Valandos: 

Nedėl iomis pagal sutarimą 
4713 SO. ASHLAND A V E N C E 

arti 47-tos Gatves 
S 

r» ^ ^ — — m ^ Į— m m m* ^ ~ m » H 

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Cliirurjras 

Ofisas: 1741 W. 47tli Street 
I Valandos: 9:30—12. 3—6 ir 7—9. 

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood St 

Telefonas: Yards 723. Tele 
• » » » » » » * • » » » » • " - K 

SPEGIJALIS BARGENAS, 
J) akrai gero juodžemio arti Chi-

eagtt*, tiktai K) minutu ima pėk-
BČiajm nueiti nu<» Tinlcy Park staci
jos ant Rock Islaud Iiailuay, gert 
transpoi'iacija. arti gero kelio. Jut 
galite čionai gražiai jjryventi, užsi
auginti daržoviij ir laikyti vištų, 
(ieriausias bargenai ant mai'kcio. 
Turi Imt parduotas šią savaitę bū
tinai. Kaina tiktai $2,250, vertas 
$3,000. Išlygos |300 iškalno. pas
kui $20 kas mėnosis. 

Rašykite, lelcfonuokitc arba ypa.-
tiškai atsilankykite i 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18th St., Chicago, 111. 

Telefonas Canal 6296. 

F. P. BRADCHUUS į 
Lietuvii Advokatas 

Attornej at Law 
105 W Bfonroe, Oor. Clark S t 
Hoom .207 , Tel. Central 220 

GtfICAUO, UiLDIOiS 

Oj\.: XI12 So. Halsted Street 
Telefonai Vartl* 2S20 

m M 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpcjiai ir kriaučiai yra reikalau

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

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power niaši-
nų. 

MASTER SCHOOL, I 
J. F . K asu it k a. Perdėtinis 

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

DR. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Iv 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michhran A r t . 

DR. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Iv 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigun Ava. 

Rezidencija 10731 So. Micblgan Ar. 
Roseland, Dl. 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 842 . . 

I Tai.: 8 ryto lkl 11 d.; 1 po pietų 
iki 4; 6 iki 9 vakarą. Nsd. 
9 lkl 12. 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS EB CHTRCRGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phoue Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 39 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

DR. W. A. MAJOR 
Telefonas Pul lman (50 

GYDYTOJAS I i i 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

P E A R L G U E E N 
K O N C E R T I N O S 

Kazimieras Blankas, Eiriutu 
kaimo, Batakiij v;i)., Taur.*^gėe 
apskileio, Kauno JJU^. laiške sa 
\<» broliui, J. Blankui, j CMii.a-
gų štai k;ti rašo apie Tauragę ir 
vokiečių rekvizicijas Lietuve jo 
laike karės. 

" . . . A e i u Dievui gvvoiuini 
pu senovei. Dabar lietuviu val
džia, Mietuviu kalbu ii' pu'!,i 
tvarka. Mušu parapija išliko 
bve'ka, karės vė^ul.i nesunaiki
no. Tiktai Tauragės valsčius 
kai]* ir visas miestas iš pama
tę išpustytas, sudegintas. Liko 
tik cerkvė, tamožnė ir |>aštas, 
o daugiau nieko. N'okicėiai bu
vo labai žiaurus. Žmones kan
kino ir varė prie darbo, mažai 
mokėdami, o kartais ii* nieko 
nemokėdami. Kmė visk«ti, ką, tik 
tai pamatė. Nebuvo nei šven
čiu, nei nieko. Kmė pienę nuo 
kiekvienos karvės; atėmė mė
są, kiaules, galvijus, arklius. 
Ką žmogus turėjo, tai turėjo 
ne savo, bet vokieėhi. 

Rodos, žinote, broleli, jog bu
vau paimtas rusų kariuomenėn. 
Gerai pamankština, bet, aeiu 
Dievui, šešiems mėnesiams iš
siprašiau namo. Bet vėl nelai
mė: vokieėiai tuo tarpu laikė 
užėmę mus pusę. Tai-gi 5 mė
nesius prabuvau Vilniuj, bet 
užėmus vokiečiams ir jį, tai ta-

FdTYOUR STOMAChS SAftX/ 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pa., visus apt iekoriua 

DR. LEO AVYOTIN 
Gydytojas. Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 Ko. Halsted S t , Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta; « — t 

vakare Tel. Canal 43«7 

K-

Dr. M. Stupnicki 
31HQ Sn Mnman Strrisi 3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, I l i M N O I S 
Telefonas Yards 5033 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
B po pietg iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki S vai. vakarą. 

»•• 

Dabar yra patvirt'ntos iv varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- i 
jlja koncertiną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri lšslun 
člame dykai. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinlcy 57C4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 Souih Western Boulevard 
Kampas W. 15-tos gatvės 

6E0R6I & VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 47th St., Chicago, DJ. 

Dr. G. M. GLASER 

PIRKI x ^ Ty *•?•': f̂  i i l j i ' i -
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

Praktikuoja 27 mėtai 
Ofisas 3149 So. Morgan SC 

Kertė 32-ro St., Csicago, I1L 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
nišku ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

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

Telefonas Yards 187 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems .senus namus ir statantiems naujus, mes skol iname 

pinigus ant labui lengvu išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pi lnas informacijas gal ima gauti ka.s Pirmadienį IUIO 7:30 vai. 

vak. iki 0 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdyba. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm.. P . Baltutis, Rast. , B. S e k l e c k i s Iždin., 
3327 Union Avcuuc. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Avenue. 

n JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Streot 
Tel. Rockwell 6998 

CHICAGO, ILL. 

kiems javams. Vi.i lu«ku,mo| ( l u . ^ u a m o ^ ^ n a m o į š 

atsakymo l , naujienų. M„S,Į xihl[.m, l l ž p u o l ^ v o l d e f i a i įr 

norėjo paimti nelaisvėn. Bė-nelaimingam krašte 
oralo nematyti. 

vargams 
J. M. 

«•< —•>— —~- • 

nėra ko iš draugijos veikimo 
rašyti, tai draugijos turėta su-
bruzti ir veįįtį. Tada netik ko
respondentui duotų darbo, bet 
ir sau ir tautai darvtų naudą. 

Pr. 

gan. Vokiečiai šaudė ir peršo
vė man koją, liet kaulo nesužei
dė. Bei vistiek pabėgau nuo jų 
ir laimingai parėjau namo. Da
bar esu sveikas ir aprašau sa
vo laimę. 

Meldžiu parašyti laiškelį. 
Brolis K&z. Blankus." 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS!LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčias gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, N e w York, N, Y.' | 

ilIlIlIlIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIHIIIHII 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 8544 

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

Specijalistas Moterišku, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9691 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—1 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 4 . 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllHIIIIHIItlIlfl 
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V. W. RUTKAUSKAS ( 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose re i smuoso 

Ofisas Didmlestvj: 

6B W. WASHIN<;TON S T R E E T 
Kambarls 609 

Tel. Central 6478 

Grceuimas, 812 W. RIrd St. 
Tel. Yards 4481 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES, ŠIANDIE ATIDAROMA VY

RIAUSYBĖS KRAUTUVĖ. 
Ketvirtadienis, rugsėjis 25 d., 

Šv. Kleofas. 

Penktadienis, rugsėjis. 26 d., 
Šv. Ciprionas, kank. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ NORTH SIDE. 

PAVOGTA $234,000 IŠ P A š 
TOS. 

Bus pardavinėjamas armijos 
maistas ir kitokie daiktai . 

Iš tu $113,000 atrasta . 

S Standard Oil kompanija i 
Chieago s pirm kelių savaičių 
į AVhitin, Imi., siuntė daugiau 
pusės milijono dolierių. Pini 
gai buvo skiriami apmokėti 
tos kompanijos darbininkus. 
Sukraut i buvo i kelis paštus 
krepšius registruotuose laiš
kuose. Traukiniu tie krepšiai 
su pinigais buvo nuvežti ir iš
mesti VYbitin stotyje. Tas 
taip visuomet buvo daroma. 

Nelaime davė, kad pastoje 
tarnavo vienas jaunas lenku
tis. Tasai patyrė kompanijos 
pinigu siuntimą. Su kitais 
dviem savo sėbrais, taippat ne-
priangliais lenkučiais suplena-
vo pavogti nors viena krepšį 
su pinigais. 

Kaip supJenavo, ta ip ir pa
dare. Kuomet iš traukinio \Ylii 
tin stotyje išmesta krepšiai su 
registruotais laiškais, suokal
bininkai vagiliai pora krepšiu 
pasiėmė ir atsivežė Į Ohieago. 

r i a jie pasidalino pinigais ir 
kiekvienas iš jų savo dalį pas
lėpė taip, kaip mokėjo ir galė
jo. 

Detektivai pe r kelias savaites 
Ieškojo vagiliu. Pagalinus pa
vyko juos susekti ir suareš
tuoti. 

Kol- kas atrasta iŠ tu pinigu 
tik dalis — apie $118,000. 

YVliitin stotyje krepšiu- su 
siunčiama pasta visuomet pri
imdavo vienas stoties darbi
ninką-. Ta diena, kuomet bu-
vo nuvežti pinigai, tas darbi
ninkas kaip kartas susivėlino 
priimti krepšius. Tad vagi
liams buvo progos pasiimti. 

Suareštuoti : Jobu YVejd.t 
ir du broliu — Leo ir YValter 
Filipko\vski. Pinigų surast^ 
jų namuose ir bankose. 

Jauni vagiliai trūkstančių 
pinigu užsigina. Sakosi jie ki
tus pinigus palikę automobi-
liuje, kurs važiuojant i Chiea-
gą sulūžęs ir paliktas. 

Buvusios Siegel-Oooper kom
panijos krautuvės buste, vidu-
miostvi, šiandie at idaroma vv-
r iaus \bės krautuvė. Žmonėms 
ten buįj pardavinėjamas armi
jos maistas ir kitokie visokie 
reikalingi daiktai . 
. Viskas bus pardavinėjama 
kur-kas pigiau, kaip kitose 
krautuvėse. I»u- galima gauti 
apatinių rnbų, auėių, nzkloda-
lu, rankšluosčių, avaliniu, ba-
tu, visokios rūšies drabužiu, 
šluotu ir daugelis kitokiu 
daiktu, reikalingu namuose ir 
prie namu. 

Krautuvininkams didesnėje 
kiekybėje tuo^ daiktus už-
draustą pirkti. Vadinasi, žmo
gus gali pirkti viską, kas tik 
jam reikia, savo reikalams. Bet 
uždrausta pirkti >u tikslu pasi
pelnyti parduodant daiktus ki 
tiems. 

Xusipirkusieji daiktus turi 
pasiimti su savimi, arba nusi
samdyti kas parvežtų. 

Šiuomi pranešu gerb. North 
Sidės draugijoms, jog Lab. Sąj. 
vakarui svetainė tapo paimta 
ant sausio 18, 1920. tfcboenho-
l'eno svetainė buvo išrenduota 
kitam žmogui. Alums buvo pa
likta diena sausio oi , suimto
je. Kadangi subata pasirodė 
mums uetaip patogi, tatai tam 
tikslui buvo sušauktas atstovų 
susirinkimas, kad ši dalyką ap
kalbėti. Susirinkiman atsilan
kė tik trijų draugijų atstovai, 
kitu neatvyko. Kadangi laiko 
paėmimui svetainės turėjom 
tik tris dienas, tat man vienam 
pavedė atlikti ši reikalą. 

Ta i-gi svetainė tapo paimta 
ant sausio 18 d., 1930 m. Dabar 
belieka lik darbuoties, kad va
karas pavyktų ir atneštu gra
žius vaisius. Keikia skubinties 
išparduoti visas serijas, kad 
nei vienos neliktu. Tai gi drau
gijos, pasidarbuokite. Pasidar
buokite taip, kad tas vakarus 
atneštu kuodaugiausia naudos. 

A. Nausėda. 

I š TOWN OF LAKE. 

TRYS K A L I N I A I PABĖGO. 

šv. Agotos ir šv. Elzbietos 
draugijų narių domai. 

Vienas' kalinys nušautas, keli 
sužeista. 

Praeiią pirmadienį valstiji-
niam kalėjime, Joliete, keli ka
liniai pakėlė riaušes, l"ž nepa
klusnumą juos norėta uždą 
ryti į at>kirias kameras. 

Kuomet kalėjimo sargas lie-
pė jiems eiti i kameras, kali
niai pasipriešino. Tuomet sar
gas ėmė Šaudyti. Pakilo truks
imas, T u 0 pasinaudojo trys ka
liniai ir pabėgo i:- kalėjimo. 

Vienas kalinys nušautas aul 
vietos, kiti trys sužeista. 

Valstijos valdžia pradėjo 
tardvmus. 

Iš minėtu draugijų narės, 
kurios dar nepaaukojote del 
i>a/aro, malonėkite dabar savo 
auka atnešti tiesiog i mušu bu-
dą, nes jau suneštieji daiktai 
žymiai sumažėjo, o bužams dar 
juk nesibaigia. Komitetas. 
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1 Kiekvienas kuris rengia baksą siuntimui į Lietuvą Pažystamams ir | 
| Giminėms, privalo skaityti sekančius nurodymus: | 

Kaip Sutaisyti Siuntimui Baksus. 
1. Parašyk i Litlnianian Ameriean Trnding Co., B \V. 48-th Str.. New York City, ir gausi siuntimui reikalingas bilas ir ženk

lelius, kurie tik reikalingi. Prašyk po vieną visu kiekvienam baksiu, kurį manai siusti. O lai nieko nereikia mokėti. E 
a s 

2. Balno didumas turi būti 3 pėdos ilgumo, 2 pėdos platumo ir 2 pėdos augštumo iš lauko mieruojant. (Jokiu kitokio didumo 
bnksų negalima siusti be. perkrovimo.) Raksas turi Imti padarytas iš lentų V:» a,'ba % eolio storumo. E 

s 3. Išklok bakso vidų plonu aliejiniu audeklą — klejonka (panašiu i ta, kuris vartojamas stalą užtiesti). 
5 5 
S 4. Dėk i baksi drabužius, eevervkus ir visokius maisto dalvkus, tik nedėk, mėsos ir kvietiniu miltu. Tu dalyku negalima 

dėti dėlto, kad baksu, kuliuose yra vyriausybės neperžiurėtos mėsos arba tauku, valdžia neišleis išsiųsti. Kvietiniai miltai yra 
= uždrausta išsiųsti i užrubcv.i. 
E S 

5. Baksą pilnai pripildyk, taip kad sudėti daiktai nesikralylu iv neslankiotu. 
G. Užkalęs .viršų, apkalk apsukęs blėka ar vėla baksą aplinkui, taip kad kuri nors lentelė nepasiliuosuotu. 
7. Atvdžiai ir gražiai išpildyk du rašteliu, kuriuos mes prisiunėiame, ir priklijuok ant bakso patogioje vietoje. Numerius, ku

rie randasi ant tu rašteliu, taip-pat parašyk ant bakso, netoli priklijuoti] rašteliu. 
E 8. UI ekspresą arba už freitu vežimą pats apmokėk iki No\vYorko. 

9, Neužmiršk išpildyti visas tris (baltą, rausvą ir geltoną) sinnlimo blanką ir visas tris išsiųsk tuojau sykiu su money orde-
5 riu ar ėekiu už siuntimą i Lietuvą, apsaugą, pristatymą, Lietuvoje i vielą ir p. Jei per apsirikimą prisiustumei perdaug pinigu, 
: kas atliks, bus sugrąžinta. Jei neužteks, mes turėsime siusti bil r kad primokėtume*. Prašome teisingai apskaitliuoti, kad nereik*'1-
5 tu .mums bereikalo laiko gaišinti. Siusk 14 eenlu už kiekvieną svai-ą pilnai pridėto bakso. 

5 10. Mes priimsime ir mažus baksukus arba ir rišulius — bundulus, bet juos turėsime perkrauli i baksus prieš siuntimą per 
: marias. Jei nori tekius rišulius siusti, tsip-pst paženklink, kaip ii" baksus, bet prisiųsk po 18 centu už kiekvieną svarą iškašėiams. 

: 11. Rašyk eekj ar money orderj vardu Litlnianian Amei'iean Trading f'o. 
12. Adresuok laiškus ii- siuntinius: 

LITHUANIAN AMERICAN TRADING 
6 West 48th Street, New York, N, Y. 

co. 
i 

L I E T U V I Ų DARBININKŲ 
SĄJUNGOS CHICAUOS 
APSKRIČIO PROTO 

KOLAS. 

V Ė S E S N I S ORAS P L A T I N A 
PLAUČIŲ LIGĄ. POLICIJOS VIRŠININKAS 

NEMANO REZIGNUOTI. 
.Plaučių liga Chieagos žmo

nėms labjaus grūmoja, kaip |» n | j , . i j o s viršininkas pra-
influenza. Sveikumo komisi n e ^ j ( ) i , » s p a { s n e B o r j s vv 

jonieriaus ofisan pranešama ^ g n ^ i |g užimamos vietos 
kasdien apie keliolika naujų j T a 1 K l ( l a r v > j ąs tik tuomet, jei 
su>irgimu. Pasitaiko ir miii- L / a i § k i f t i s k a l a u s i ą s pats 
mu. Tuo tarini influenza >u-ir- _.,.. -,,..,. 

« ' I M "<l JOI t l > . 

girnai šiomis dienomis suma-

SALIUNININKAS GAVO G0 
DIENŲ KALĖJIMO. 

Teisėja* Oemmill nubaudė 
(30 dienu kalėjimu saliunininkn 
Paul Buše, 7.'» \\ ' . Randolph 
gat. už pardavinėjimą svaiga
lu. 

Tuojaus po ištarmės teisė
jas tėčiam, nubaustajam pa
tarė apeliuoti augšėiausian 
valstijos teisman. 

Buše paliuosuotas po $0,000 
paranka. 

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS. 

tėjo. 
Sveikumo komi si joniorius 

pažymi, jog pi auėiu ligą plati-
na staiga atvėsės oras, ypač Pėtnyčioje, 2G rūgs. Cicero, 
šaltos naktys . Lengva šian- jUL, šv . Antano par. svetainėje. 
die žmonėms persisaldyti ir Subatoje, 27 rugsėjo Wau-
pagauti ligą. kegan, 111., lietuvių svetainėje, 

Tad svarbiausias daiktą- an t kampo So. Lincoln ave. i r 
kuolabjaus apsisaugoti persi-• 9-th Str. 
šaldymo ii" kojii sušlaj>imo. Nedėlioję, rugsėjo 28 d., 

j School Hali svetainėje, prie 48 
SUIMTA TRYS J A U N I Į tos ir So. Honore gatvių, 

PLĖŠIKAI . (Tow n of Lake) . Prasidės 1 
vai. po pietų. 

Policija po smarkaus apsi
šaudymo siaurinėj miesto da-
lyj suėmė tris jaunus plėši-1 
kus, kurie apiplėšė B. Phil l ips! 
namus, 4851 N a Springl'iel 1 
nve. 

Paaiškėjo, jog jie daugelį 
namų apiplėšę. 

ws.s. 
HAR SAVING S S1AMPS 

I S 9 U E D B Y T H B 
UNITED STATEI 

GOVERNMENT 
H M M 

('bieagos Apskričio Lietuvių 
Darbininku Sąjungos susirin-
kimas buvo rugsėjo 1 d., š\-. 
durgto pa ra p. salėje. 

Susirinkimą at idarė p i r m M. 
Mažeika su malda. Delegatai 
pribuvo iš sekanėiu kuopų: 

Kuopa 20—M. Mažeika, 1*0— 
V. Jodelis, '2lJ—Pabijonas, J . 
Andrišiunas, K. Miekeliunas, 
Y. Petrauskas, M. L. (Jurin-

;aitė. Kuopa 4!)—»s. Tamošai
ti i, 60—tI, Mockus. 

Toliaus sekė raportai iš kuo
pų, i'-as M. Mažeika, delegatas 
iš seimo, gražiai išdavė rapor
tą, išdėstydamas svarbiausius 
nutarimus. Už tai jam padėko
ta delnų plojimų. 

Buvo paduotas sumanymas, 
kad delegatai, esantieji ant ap-
skriėio susirinkimo, sugrįžę na
mo j savo kuopas pavarytų di
desne agitaciją, kad daugiau 
delegatų lankytųsi į Apskričio 
susirinkimus. 

\ u t a r t a p. Bisliui atmokėti 
skolą $35.00, kuri buvo pasko
linta Lietuvių Darbininkų Ap
skričiui. Tar tas i apie surengi
mą kokio nors vakaro su per
statymu. Tam darbui išrinkta 
komisija, susidedanti iš sekan
čių nar ių: p. M. Mažeikos, ,1. 
Mockaus, V. Juodelio ir J . Fa
bijono. Komisijai palikta veik
li sulyg savo nuomonės, kaip ji 
matys patogiausią vietą ir lai
ką tam vakarui. 

Kitas susirinkimas nutar ta 
laikyti rugsėjo 27 d., Dievo Ap-
veizdos parap. , 18-tos ir Union 
ave. 

Neturint daugiau dalykų 
svarstymui, susirinkimas už
darytas su malda per pirminin
ką M. Mažeika. 

M. Mažeika Pirm. 
M. L. Gurinskaitė, rast . 

Rekomenduojam, kad dėti drabužius ir čeverykus į baksus kuriuos norite siųsti. Nešiotos drapanos y r a reika

lingos Lietuvoj, ir tur i didesne verte už naujas Suvienytose Valstijose. 
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žio svetainėj, 224-4 \V. 23rd pi. 
L. V. Knygyno Valdyba. 

K A R E I V I Ų ATYDAI. 

Amerikos lietuvių kareiviu 
susirinkimas Įvyks ketverge, 
iiigsėjo 25 d., 7 :,'>() vai. vakare, 
Lietuvos svetainėje, ,*)24!) S<». 

'Morgan St. Kareiviai malonė 
kitę atsilankyti. Kviečiame ir 
tuos, kurie dar nesate pristoję 
prie šios organizacijos. 

Dr. S. Naikelis, Pirm. 
J . J . Zamkus, Rast. 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

PRANEŠIMAS. 

West Sidės Lietuvhj Viešo 
Knygyno delegatų susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, rugsėjo 
26 d., 7:30 vai. vak., M. Meldą-

P a s .). Namajunas, 10969 S. 
State St., Cbicagoje gavo laiš
kų nuo Liudviko Stočkaus iš 
Lietuvos. 

Apar t pasveikinimų rašo: 
" Š i u o laiku turime pasigirt i , 

kad jau užtekėjo šviesioji sau
lutė ant Lietuvos, mušu, tėvy
nės. Mes jau nusikratėm carų 
jungą ir komunistų galybę: 
Nors dar mūsų valsčiuj tebėra 
karės frontas ir dar negalime 
liuosai gyventi, bet jau galim 
liuosai atsikvėpti Lietuvos pri
gimtu oru. Tai-gi širdingą ačių 
dedame niusų broliams, lietu
viams amerikiečiams, užu pa-
šelpą mums ir užu širdingą at
sižvelgimą į tėvynę, gimtinę ša
lį. Gavo pašelpą mūsų siratos, 
seneliai ir biedini, gal bot ir aš 
sykiu, kadangi tamstos gerai 
žinote apie praeitį ir dabartinį 
gyvenimą pasaulyj . Oi, vargai 
ir bėdos mūsų šalyj šiame am-
žyj gyventi. Alės nešėm karėsi 
jungą, sunkią naštą. Bet ačiū 
Augščiausiam ir(Jalingiausiam 
Viešpačiui, kad išgelbėjo nuo 
bado, nuo mirties. Je igu neat
vyks bolševikai, tai gal pradė
sim gy?venti, nes šių metų der
lius y ra geras, tik nežinia kaip 
seksis suimti. 

Mes esame da r gyvi ir svei
ki. Tik mūsų tėvelio jau a. a. 
nėra, pasimirė 1915 m. Mūsų 
gyvenimas dabar y ra toksai : 
turime vieną karvę, du arkliu 
ir daugiau viso; gyvename ne 
tai gerai, nė tai blogai, bet ka
rė, žinoma, daug blėdžių daro. 

Pagerinti gyveninio nėra gali
ma. Laukiame Lietuvos Stei
giamojo Seimo, gal Įves tvar
ką. 

Meldžiu rašyti kogreičiausia 
brangus Lietuvos piliečiai. Mes 
kiekvieną dieną jus minavoja-
me, a r gyvi, a r sveiki, kaip gy-
\enant . J au daug laiko praslin
ko, kaip su tamstomi s laiškais 
susikalbėdavom. O-gi šiais lai
kais nieko apie tamstas nežino
me. Širdingai meldžiu rašyti, 
jeigu yra galima kuogreičiau-
siai. 

Sudiev! Bukit sveiki. 
Liudvikas Stočkus. 

PARSIDUODA PIGIAI, 
."> akrai geriausio juodžemio arti 

Chieagos su keturių kambarių na
mu, piicšakis j dideli kelią. .Jus ga
lite gyventi ant ūkės ii' dirbti Chi-
cagoj. Tiktai 45 minutes nuo mie
sto ant Burlington geležinkelio. Cia 
yra gera proga Įsigyti nuosavą na
mą ant ūkės ir būti savistoviu. Par
siduoda pigiai ir ant lengvų išmo-
kesčiu. Tai nepaprastas bargenas ir 
jums apsimokės greitai pirkti. 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18th St., Chicago, I1K 

Telefonas Canal 6296. 

Bell i System 

Tankiai pasitaiko kuomet atsakai telefoną nie
kas neatsiliepia. Daug yra priežasčių kaip ta i : 

Gali būti, kad nepaskubinai atsakyti , ir šau
kiantis netekės kantrybes uždarė. 

Kitą syk gal šaukiantys žmogus pamanė, kad 
klaidingą numerį šaukia ir nelaukdamas at
sakymo uždarė. 

Kuomet šaukiantys žmogus uždaro telefoną, tas 
duoda operatorkai signalą at jungti ir ji tą 
padaro, bet kaip kada j i nesuspėja ir jums 
varpelis vis skamba. 

Nei vienam iš šitų atsitikimų operatorka nėra 
kalta ir jos mandagus ats iprašymas turėtų 
būti pri imtas. 

CHICAGO T E L E P H O N E COMPANY 

E3PR 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE fįHIGAGOJE 

P8ARL QUBEN KONCBttTINA 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

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

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

Telefonas: DROVER 7309 
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