
"DRAUGAS" 
L I T R T A N I A N DAILY F R I E N D 

T E R M S O F SI BSCRIPTIONS 
Oiie Year * $5.00 
Six Months $3.00 
Tliurstlavs F.ilitiou $'J.00 
DRAI'CiAK I»l BFISHING CO.. Inc., 
1800 \V. 46th St., ChioaffO. Il l inois. 
P l ione M* Ki i ihy 6114, Establ . 1908 

W— 

fr 

LITHUANIAN DAILY FRIEND 

F I R S T E D I T 1 0 N 

P I R M O J I LAIDA 
?. •— *> 

Publlsbed and distrtbuted ander periult (Ifo. 468), authoiized by the Act of October 6, 1917, on file at tlie Post Office of GbJcago, m . By the ordcr of the Prcsldcnt, A. S. Burleson. Postmaster General. 

KAINĄ O CENTAI 
PRICE » CENTS 

CHICAGO, IillNOIS, PIRMADIENIS, SPALIO (OCTOBER) 6 D., 1919 M. 
E N T E R E D AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 31, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS U N D E R T H E ACT OF MARCH 3, 1879. METAI-VOL. IV. No. 235 

ti Pabaltijos Viešpatijas 
Nenori, kad jos taikintusi 

su bolševikais 

Ar galima taika? 

N U T A R Ė T A I K I N T I E S PA 
B A L T I J O S V I E Š P A T I J O S . 

buvimas Kolėakui duoda teises 
posenovei savinties Estoniją, 
kaipo neatskiriama Rusijos ua-

R E V E L I S , spal. 4.—Taikos l|. Dabar tie rusai (kolėnki-
tarybos prasidės ta rpe Pabal- niai) pradėjo ofensyvą. Jei 
tijos v iešpat i jų- tLatvi jos , Lie- ofensyvą pavyks, estai atsikra
tomi i r Estonijos su Rusijos tys j u) . 
bolševikais. Tas galut inai nu- R u s a i p a žangiuoja . 
t a r t a tų trijų viešpatijų atsto
vų konferencijoje Dorpate. ^rrafeję ofensyvos dieni po 
Provizijonalės š iaurvakarinės 1 i,'1,> buvo pranešta, jog rusai 
Rusijos valdžios atstovai ne- : > J 1 V 0 ofensyvoje pažanginoja. 
balsavo tame klausime. Vtakose pirmas vietas užima 

Visos t rys Pabalt i jos viešpa- a n - h l t m i k o s ™ amerikonis-
tijos veiks bendrai sulig bolše- ! ; n i s

 1 ^ v u o t a i s " t r e k a i s . ' 
v iku atstovu reikalavimo, ne- N u , ) *" , s*viku «*«^a keli so-
senai paduoto Estonvos parla- *™***™t* nelaisvių ir kul-
mentar is tams. ' kasvaidžiu. 

(Nelengva suprasti , kas ten , P » * * n * j *** An-lįjcs 
, i>- • i - laivynas at p a n k e i Kstomios 

daroma. Pirmiau buvo praneš- • -' 
, • , ,v ., . . . • pakraščiu^ su tikslu Lrelbė1i rū
ta, jog bolševikai nenorėję nei ' 
klausyti , kuomet jiems buvę r 
pasakyta, kad t a iko , klausime š iandie rusų kareiviai vis-
Pabaltijos viešpatijom veik- kucw\ &™ aprūpinti iv ap-
sianeios išvien. Dabar r i sako- , v n - t i - Anglai pristatė ji-ms 

avaliniu. Dėvi jie ir ameriko
niškas uniformas. Vyrai paki
lioje dvasioje. Sako, jie pramu
šiu langą i Petrogradą, 

Otfcierai tvirt ina, jog mušiu 
laukuose nesutinkamu dideliu 
bolševiku skaitliu, kokie buvo 
pramatomi. J i e mano, jog bol
ševikai žymų skaitliu kariuo
menės iŠ šito fronto pasiuntę 
prieš Deni k i na. 

Konferencijoje dalyvauja ir : 
anglų utilitarinė misija iš t r i - ' 
jų oficierų. Vienas iš jų yra! 
pulkininkas Tallens. Pas tara- , 
sis apie konferencijos pasek
mes tuojaus praneš savo vy-j 
riausvbei ir talkininkams. 

Vienas Bevelyj viešįs anglu 
ot'ieieras pasakė, jog jis neži
nąs, kokias instrukcijas turi ta 
anglu misija Dorpato konfe
rencijoje. Bet, sako, jis gali 
pilnai užtikrinti štai ką: 

Jei tik Pabaltijos viešpati
jos nutars taikinties su bolše-

OMAHOJ SUAREŠTUOTA 75 
RIAUŠININKAI. 

Skaitlius policijos 
padidinamas. 

Omaha, Nebr., spal. 4. — Už 
rasine^ riaušes čia ligšiol su
areštuota 75 žmonės. Pa t s val
stijos gubernatorius tyrinėja 
riaušių priežastį. J a m pagel
bsti valstijos agentai. 

(l.en. Wood pranešė, jog 
miestas aprimo ir jis galįs iš
važiuoti. 

Aną dieną kareiviai buvo su
areštavę viena juoduką. J i s 

vikais, Anglija tuojaus su- M™ intariamaslužpuolime vie" 
stabdys siuntimą maisto ir 
prieš kiekvieną viešpatiją pa-

ina, jog to viešpatijų bendro 
veikimo reikalavę patys bolše
vikai) . 

Pas taras is Pabalti jos viešpa
tijų žygis reiškia tą, jog jos 
formaliai pripažįsta Rusijos 
sovietą, kaipo savistovią vai 
stiją. 

Latvi ja . Lietuva ir Estonija 
taikos t a rybom s vesti pa
r inks savo komisijonierius, 
ka t r ie susieis su bolševikų at- j T a i k 0 s pienai su bolševikais, 
stovais Dorpate. Konferencijai 

SK< lbs blokada. 

ITALIJOS KARALIUS RA 
TIFIKUOSIĄS SUTARTĮ. 

Paryžius, spal. 4.—(Jauta čia 
žinių, jog' Italija taikos sutar
tį ratifikuosianti karaliaus 
dekretu, kuomet šalyj pakilę 
nesutikimai ir nerimavimai. 

Sulig [talijos konstitucijos, 
karalius, sakoma, turis teisę 
tai]) pasielgti. 

NEGALI SUDARYTI 
KABINETO. 

Belgradas, Serbija, spal, 4. 
—Naujas Jugoslavijos premje
ras, Stovan Protič, tomis die
nomis mėgino sutverti naują 
kabinetą. Bet mėginimas nepa
vyko. 

nos baltos moteriškės. 
Militarinė valdžia tečiau ne

gavo prirodymų jo prasižengi
mui ir paliuosavo. 

Paliuosuos policijos viršininką. 

Sulig genetolo Wood reko
mendavimo, miesto taryba au-
torizavo paimti policijos tar
nybon šimtą policmonu dau-
giau. Visa, policiją stipriau ap
ginkluoti. Policijai pavesti du 
kulkasvaidžiu, 30 riaušinių 
šautuvu, kelis automobilius ir 
visa eile motoriniu dviračiu. 

W M *° • 

Piliečiu komiteto susirinki-

AM. DARBO FEDERACIJA 
NEŠ PAGELBĄ STREI

KININKAMS. 

Pienuojama apdėti mokesti-
.mis visas unijas. 

Pi t tsburgh, Pa., spal. 5. — 
Plieno industrijoje streikas 
pramatomas labai ilgas. Todėl 
streiko komitetas ima galvoti, 
kokiuo būdu s t re ik in inkams 
ii- jų šeimynoms duoti pagel-
ba. 

c 

Kitaip negali but, kaip tik 
streikininkus turės šelpti pati 
Amerikos Darbo Federacija. 

Tuo tikslu, kaip rytoj , Amer. 
Darbo Federacijos pildomoji 
taryba turės susirinkimą. Yra 
sugestija visas Federacijos uni 
jas apdėti specijalėmis. mo
kestis. Nes kitokio išėjimo ir 
nėra. 

Šelpti streikininkus yra rei
kalingos didelės pinigų sumos. 
Savaitinei pašelpai bus reika
linga apie 2 milijonu dolieriu. 

PreZe Wilsonas kiek sveikesnis 
Sutrukdyta belgų karaliaus 

kelione 

LYG PAGERĖJO. 
PREZIDENTUI , SAKOMA, Wasli ingtonan atvažiavo ser

gančio prezidento dukterys su 
savo vyrais ir broTis. 

Bergu kardinolas prisiuntė 
prezidento vardu telegramą: 

" P r i i m k mano simpatiją. 

Washingtonan suvažiavo pre
zidento namiškiai. 

VVashington, spal. 4.—Vakar Meldžiuosi už tamstos greitą 
vakare personalis Prezidento pasveikimą. ' ' 
YVilsono gydytojas Grayson Sergantį prezidentą aplankė 
paskelbė, jog prezidento svei- laugšeiausio teismo pirminin-
kumo stovis tok8 pat, su tru- kas teisėjas "VVliite ir daugelis 
pučiu pagerėjimo. kitų žymių šios šalies žmonių. 

Vakar buvo pasklydusiu ne-! „ . . , . ,. . . . 
v. • ! . ' ... ' Sut rukdyta karal iaus kelione. 

teisingų znuų, kurias sensaciji-1 
niai laikraščiai tuojaus pa- Belgų karalius su savo žmo-
skelbė. Visoj šalyj sukelta ne- na ir sūnumi šiandie vieši Xew Yorke. (Jai. šiandie vakare jis 

iškeliaus Bostonan. 

sius su neprisotinamu kapita-1ofieijalius pranešimui 
I u, darbininku engėju. 

Streiko komitetas skelbia, 
me nutarta pareikalauti polici-

Jog streikas pasekmingai ve-

B E L G I J A NESUTINKA SU 
LUKSEMBURGIJA. 

Brusselis. spal. 4. — Tarpe 
Belgijos ir Luksembnrgijog pa-
kilo nesutikimai. Belgija at
šaukė savo pasiuntinį, Belgija 
nepatenkinta, kodėl Luksem-
burgija ekonominiais reikalais 
rišasi su Prancūzija. 

jos viršininko pasi traukimo iš i'. ' 
•' . • .. damas. Didėja skaitine 
užimamos vietos. (!i policijo3li 
superintendentas turės but 
perkeltas k i t a n departamen
tą r 

Pati gi miesto policija bus 
padėta ant pusmilitarinio j>a-
stovio. Ir bus lavinama speei-
jalio inspektoriaus priežiūroje. 

strei-
uojanėiu darbininku, nežiū

rint kompanijų tvirtinimų, buk 
daug darbininku pametę strei
kuoti. 

IŠ F IUME PASIGIRSTA 
PROTESTAI . 

BERLYNE ŠAUDOMI 
ŽMONĖS. 

Sako, blokada miestą badu 
marina. 

paprastas sujudimas. 
Tik kiek paskiau žmones 

Milijonai darbininkų mielai !nuramino, kuomet tie patys Vakar jis čia oficijaliai bu-
šelps streikininkus, susirėmu- laikraščiai kiek vėliau padėjo vo priimtas. Iškilmybėse daly

vavo gubernatorius i r New 
TT. . Yorkn majoras. Visgi yra pavo.aus. T. , . , .. . Del prezidento ligos kara-

Neurologistas iš Pliiladel- liūs vakar atsisakė eiti teatran. 
])liijos, P r . Dereum, kuris ap . Karal iaus kelionė sutrukdy-
lankė sergantį prezidentą, sa- ta. Dabar visa lankymosi po 
ko, jog prezidentas pavojingai šalį programa turės but atmai-
serga. Serga jis nuo persidir- nyta. Nežinia kuomet jis galės 
bimo. Liga jo tečiaus nepa-!atkeji^Hti,čioixaL_ 
guldo, nes yra stiprus iš prigi- Sakoma, karalius iš Bostono 
ulinio. J a m būtinai reikalingas j keliausiąs į Buffalo, gi iš ten į 

Kaliforniją. ilgokas ramus atsilsis. 

Berlynas, s p a l 3. — 15,000 
darbininku, demonstracijos me
tu Mneller gatvėje kareiviai 
šaudė į minias. Vienas žmogus 
nušautas ir 10 sužeista. 

laikas da r nepaskir tas . 

RUSAI P R A D Ė J O OFENSY 
VA P R I E Š BOLŠEVIKUS. 

Pabalt i jos tautos tu r i konfe 
renciją Dorpate. 

Dorpatas, spal, 3.—Spalių 1 
dieną rusu š iaurvakarinė armi
ja pradėjo ofensyvą prieš bol-
š'-vikus. Atakos dar nenu! r ;,*-
tos tiesiog prieš Petrogradą, 
bet rusai sakosi jie trim.pu 
lai'cu pasuksią tais keliais. 

Ofensyvą pirmiausia pradė
ta prieš Pskovą, kuri nesenai 
bolševikai yra paėmę nuo rusą 
ir nuo estu. Oen, Yudenič 
yra Narvoje. Rusų ataką veda 
-. 'm Vodnianko. 

(Pri« progos reikia pažymė
ti, jog " D r a u g o " telegramose 
iš Pabaltijos apie porą kartų 
buvo paminėta, kad Etstonijoje 
^•eikią l)altgud.ž'ai, kad jie ten 
turį savo štabą laikiną valdžia. 
kad estai juos n:>rį iš ten išvy
ti. Tas netiesa. Kaip Rev^lyj, 
ta ip visoj Kstonijoj nėra balt-
gudžiu. [>altgud/ių va rda s bu
vo minimas klaidingai vietoje 
balt ii rusu, ty. tu, katrio ka
riauja prieš raudonuosius (bol
ševikus) . Reiškia, kad Estoni-
joj veikia ne lialtgudžiai, bet 
kolčakiniai. Estai 'juos nori iš
varyti iš sav 0 šalies. Xes ten jii 

Dorpate turi konferenciją 
Pabaltijos viešpatijos. Daly
vauja a ts tovai : Lietuvos, Lat
vijos, Ks'fonijos, Suomijos ir 
provizijonalės šiaurinės Rusi
jos valdžios. 

Konferenciją sušaukė Esto
nija, kurios atstovai nesenai i 

VON DER GOLTZ PUČIASI 
P R I E Š TALKININKUS. 

Uždraudžia anglams gyventi 

okupuotose vokiečių 
teritorijose. 

Aštr iai atsakė. 

Von'der (loltz i ta laiške ge 
nerolni Bur i labai piktai ir 
įžeidžiančiai atsake. J i s pažy
mėjo, jog atsisuką^ diskutuoti 
<u generolu Bar t Kurlardi jos 

BELGŲ KARALIUS NORĖ
JO APLANKYTI SERGANTĮ 

PREZIDENTĄ. 
Rymas, spal. 5. Naeijonalė] 

italu taryba miest0 Fiume Ita- B e t j a m n e l e i s t a tas padaryt i . 
lijos užsienių reikalu ministe-
riui Tittoni čia prisiuntė pro
testą. 

7 CENTAI DAR TOLIAUS 
PASILIEKA. 

Važinėjimas gatvekariais 

Ryga, spal. 3.—(Jen. von der apleidimo klausime. 
(Joltz, komedian tas vokiečių! m ^ p a , y t i i S v a r d l n i n i 0 

kariuomenės Pabaltijoje, pa- ' v a r d n ? t a i t a s r o } k a i a v i m a s 
tarė>i su bolševiku atstovais 1™^ ižeidržiantį laišką genero- k a j p -^ f a i p ] ) n r . i a v o k i e ; ; l t v v . 
šalę Pskovo. Tuomet Estonijos ; l u i Bnrt, Britanijos militarinės ; r i a i l s > \ ) f l a b a i ;^į ( iž iąs . 
•įt^tnvi; fiM»Tl»m«iTit'iti<t'in misijos viršininkui. Be to, von 

Von derOol tz laiško gale pa
žymėjo, jog jis pertraukiąs vi-

bolševikams buvo pranešę, jog ( l o r O o l t z t o s a v 0 l a ^ k o t u r i n i \ 
i> i n-- • - +•• i • i 'davė nnskelbti vokiškiems '>M1(-1°' * * -]l> K I l , a u K l ^ N '" 
Pabaltijos viešpatijos atsisako « ^ v v P a s k e m t l . ^ ' š o k i u s rvš iu . su generolo Bui t 
taikinties su bolševikais pavie- laikraščiams, išleidžiamiems ( K I L l .- ; . . ^ ! . *" 

• • i * . • i i • oknnuotose vokiečiu ter i tor i io- ' l u , M«l a i r T l e l e i s , a s n e i vienam 
niai, bet visos bendrai . oaupuoiose voaieciij i c n w n j o 

arului gyventi ;o okupuotose 
i * i* . . v . i T-i . s e . 

s 

Konferenciją čia veda Esto
nijos premjeras Strandmann. 

Dorpatas—svarbi vieta. 

Dorpatas visais žvilgsniais 
yra t inkamiausia vieta suva
žiavusiems atstovams gerai ap
galvoti; ar galima su bolševi
kais vesti tarybas, ar galima 
su jais taikinties ir jais pasi
tikėti . 

Dorptas garsus skerdynė
mis, kokia^ bolševikai yra at
lik*; čia praeito sausio mėne
siu. Bolševikai čia nužudė 250 
žmonių, tame skaitliuje 80 mo
terių. Visus tuos žmones jie 
uždarė i banku plienines ka
maras (vaults) ir paliko už
trokšti . 

Atstovai pirm konferencijos 
aplankė ir apžiurėjo t a s bankų 
kamaras . 

Nesenai von d e r Golts buvo teritorijose. 
Tirpsta jo pozicija. 

Tuo laišku von der Pi oi t z 
įžeidžia ne vien Angliją, bet 

I visus talkininkus. Nes gen. 
Burt militarinė misija čia re
prezentuoja visu s talkininkus. 

rašęs generolui Burt , jog vo
kiečiu vyriausybe nekontro-
lino ja vokiškos kariuomenės 
Kurlandijoj ir neturi su ja nie
ko bendra. Dar jis pažymėjo, 
jog po okupuotas teritorijas vi- j 
šokias piktadarybes atlikinėja! 
ginkluotos gaujos, už kurias | Reikia pažymėti, kad von 
negali a tsakyti nei jis, nei vo- <ler C.oltzo pozicija Pabalti joj 
kiečių vyriausybė. ' t i rpsta kaip sniego kalva. Pir-

Tuomet gen. Burt pareikala- jmesniam sav 0 laiške, kurs no
vo von der Goltzo, kad jis iŠ, paskelbtas viešai, jis buvo 
vardintų vardus žmonių tų or- j prasitaręs, jog vokiečių ka-
ganizacijų ir gaujų, kurios at- rinomenė Pabalt i joj yra dau-
sisako klausyti vokiečių vy- į giau niekas, kaip tik paprast i 
r iausybė . autoriteto, arba ku -h iduamžin ia i grobikai, 
rios atlieka neautoriziutus Į Čia gauta žinių, kad vokie-
darbus. Pabaigoje gen. Burt j čių vyriausybė sustabdžiusi. bi-
prįsiminė, jog vokiečiams se- tai savo kariuomenei s i u n t i n e 
nai jau buvo laikas apleisti maistą ir pinigus. I r jei tas tei-
Kurlanvhją, bet j ie to ir ligšiol sybė, į savaitę laiko vokiečiai 
nepadarė. Pabalti joj susilauks krizio. 

New York, spal. 4 . - č i ą vie
šįs belgu karalius buvo suma-

Taryba protestuoja prieš * ) ^ m u t \ \Vasliingtonan in-
blokadą miesto Fiume. Sako, Lognito (pasivadinus kitokiuo 
jei ta blokada prasitęs ilgiau, !

v a r ( i u ) įr tenai Baltuose Btt-
tuomet miesto gyventojai b a - [ m i l 0 8 e a p i a n k v t i serganti p r e - i " ' 
i *v n m 

du išmirs. iz.dentą. 
Vietos laikraščiai padeda! 

žinių iš Fiume, kad tenai la
kūnas d'Annunzio stipriai lai 
kosi. Tomis dienomis Brazili
jos italai jam prisiuntė. 500,-
000 lirų. 

Buvusio Italijos premjero 
Orlando sunūs, raitarijos lei
tenantas, nukeliavęs į Fiume. 
J i s d 'Annunzio indaves 100,-
000 lirų dovanu. 

Kansas City, Kans., spal. 4 
Slaviai perspėjami. —Vakar ryte tuojaus po atida-

Paryžius, spal. 5. - Taikos r v m o b a n k o s U n i o n A v e - B a n k 

Konferencijos taryba nieko t o - , o f Commerce bustan inėjo pen-
kio dar nenusprendė, kokiuo k i P ^ « l k a ' - J i e suvarė pliem-
budu pašaukti t v a r k o n t ruks- n ^ kamaron bankos preznlen-
madarį lakuna (PAnnunz io , ' t a Bowdm, keturis darbmin-
kuris savarankiai užėmė ir sa- k u s i r d u <lepozitonu ir pabe-

Chicagoje neatpigintas, nežiū
rint teisėj0 Smitli nusprendi
mo, kuriuo sugriauta State 
Public Utilities komisijos pa
rėdymas, leidžiantis gatveka-
rių kompanijai imti nuo šmo-

po 7 centus. 

Teclau prezidento personalu 
gydytojas Grayson karaliui te
legrama pranešė, jog karaliaus 
sumanymas neišpildytinas. 
Nes prezidentas negali pri imti 
jokių lankytojų. 

DIENOS METU APIPLĖŠĖ 
BANKĄ. 

PRAMATOMI SUKILIMAI 
K O R Ė J O J . 

5. — Iš Ja-

vinasi miestą Fiume. ;)> "• 
Tokiuo jo pasielgimu talki

ninkai labai nepatenkinti . Bet 
šiuo kar tu prieš tai nenorima 
pavartoti aštrių priemonių, 
kad išvengti kraujo praliejimo. Honolulu, spal 

Taryba perspėja slavins, kad ponijos sostinės Tokyo prane-
jie tenai neužkabinėtų italu, šamą, jog kereonai insurgentai 
Nes, sako, italai aiškiai pro- koncentruojasi šiaurrytinėj Ko 
vokuoja Jugoslaviją i r ' page i - rėjoj i r laukia progos pakelti 
dauja sukelti nereikalingą tru- naują revoliuciją, 
kšmą. Japonijos vyriausybė labai 

gerai apie tai painformuota ir 
todėl turi pagaminusi skait
lingą kariuomenę. 

Kompanija padavė apeliaci
ją augščiausian valstijos teis
man. Teisėjas Smith sutiko su 
apeliacija ir paliko tolesniai 7 
centus, kol netars sav 0 žodžio 
augščiausias teismas. 

Dabar miesto advokatai , sa
ko, darbuojasi, kad augščiau
sias teismas kuoveikiaus iš
rištų tą klausimą. 

ANGLIJA ŠAUKIA P I L I E 
ČIŲ ARMIJĄ. 

5. — "VVashington, spal 
Visi valdiškieji darbo biurai 
bus uždaryti spal h} 10 d. Tam 
tikslui kongresas nepaskyrė 
I i y. 

% esą. 
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.). 

Londonas, spal. 5. — Tarpe 
vyriausybės ir darbo per
t raukta visokios tarybos. Reiš
kia, kad industrijalis krizis 
Anglijai ima jau baisiai grū
moti. 

Vyriausybė šaukiasi pagel-
bon pačių gyventojų. Paskelb
ta organizavimas visu r pilie
čių armijos. 

Vyriausiuoju Anglijos ka
riuomenės vadu pačioje Ang
lijoje yra fieldmaršalas Haig v 

Kariuomenė paruošta viso
kiems nepaprastiems atsitiki
mams. 

— AVashington, spal. 5. —i 
Senatas patvirt ino bilių, sulig 
kurio drabužių kaina tur i bu t 
vyriausybės kontroliuojama. 
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Lietuviy Reikalai 
Ryme. 

Tarp Amerikos veikėjų vaik
ščioja privatinis laiškas žmo
gaus gerai žinančio Rymą ir te
nykštį gyvenimą. Tas žmogus 
visai nesenai buvo Amžiname 
mieste ir savo pažįstamiems A-
merikoje išdeda savo mintis ir 
sumanymus. Čia paduodame iš
trauką iš to laiško, palytinčią 
mųs viešuosius reikalus. 

"Roma, rūgs. 8, 1919. 
Šiandie Amerikos laikraš

čiuose skaičiau, kad J. M. kinu 
Laukaitis atvažiavo tenai. Tas 
labai gera, bet reikėtų jau at
siųsti ir atstovą Romon, reikė
tų prabilti ir mūsų vyskupams. 

Sugalvokite bendrai su kitais 
lietuviais, ir kokiu nors būdu, 
del Dievo Švento, padarykite, 
kad visi trys Lietuvos vysku
pai ar kartu ar pavieniu kreip
tųsi į Šv. Tėvą, idant Jisai pa
keltų balsą prieš lenkų nedory
bes Lietuvoje. Be to visi lietu
vių adresai, telegramos ar pra
šymai pasiliks bergždi. 

Lenkų čionai minios, kaip 
dvasiškių, taip ir pasaulinių ir 
visi jie, tarsi lenktyn, šmeižia 
Lietuvos kunigus-veikėjus. 
Kam, girdi, jie valkiojasi (sic) 
po Europą ir po Ameriką, ko
dėl jie nesėdi savo parapijose 
ir nesidarbuoja dvasiškai žmo
nių gerovei.' Lenkai ir lcnkbcr-
niai įkalbinėja Vatikaną buk 
lietuvių-kunigų leidžiamieji ka
talikiškieji laikraščiai, virto 
nūnai į masonų organus, kaip 
kad Amerikos "Darbininkas," 
ką kitados buvęs katalikišku. 

Kad Lietuvos vyskupai vie
šai prabiltų, jie staiga pakreip
tų vienon pusėn Vatikano nuo
monę ir labai susunkytų kelią 
lenku suktvbėms. 

Tiesa, Lietuvai reikia tam 
tikro, vyskupų Įgalioto atstovo 
Romoje, bet dar labiau ir ko-
greičiausia jai reikia, kad jo
sios vyskupai prabiltų. Be jų 
balso ir Lietuvos atstovas ne
daug ką čionai nuveikti galės, 
kaip kad kun. Alšauskas, vargu 
butų išgavęs lietuviams dieną, 
jeigu prieš tai uebutų buvę laiš
kų j Šv. Tėvą iš Žemaičių vy
skupo ir iš laikinio tuomet Sei
nų Vyskupijos Administrato
riaus, kun. Dabrilos (yra tai 
faktas). 

Šv. Tėvas užstojo vokiečių 
teriojamus Silezijos lenkus. Ji
sai be abejo užstos už lietuvius, 
prieš daromas jiems lenku 

skriaudas Lietuvoje—tik rei
kia, kad mūsų vyskupai prabil
tų. 

Kodėl jie tyli f, ne man čio
nai spręsti. Aš tik žinau, kad 
lenkų vyskupai nesnaudžia, 
kad jie nuolatos klabina Vati
kano adverijas, ar tai asmeniš
kai ar tai per tam tikrus savo 
siunčiamus įgaliotinius". 

Gerbiamas laiško autorius 
mato tik didelį Lietuvos reika
lą, bet jis neįžiūri į Lietuvos 
vyskupų vargus. Pirmiausiai 
Lietuvos vyskupai nežino, kas 
darosi Ryme. Bepig, jei laiško 
autorius savo pastabas butų 
pasiuntęs vyskupams, užuot 
siuntus į Ameriką. 

Lietuvos vyskupai negali ra
šyti bendro laiško, nes vienas 
iš jų yra Vilniuje. Nėra kaip 
susitarti. 

Tolinus, Lietuvos ministeri
ja urnai žada įkurti savo atsto
vybę pas Šv. Tėvą. Tai-gi mųs 
vyskupai pagerbia mųs val
džios sumanymą ir nebėga jam 
už akių. Ne vyskupų kaltė yra, 
kad ta atstovybė dar neįvyko. 

Jeigu mųs valdžia pasakė 
Kauno ir Seinų • vyskupams, 
kad prie popežiaus ji skiria tik 
4 * informatorių,M o ne ambasa
dorių nei ne pasiuntinį, tai vy
skupai tam pritarti negalėjo, 
nes jie negali prisidėti prie po
pežiaus pažeminimo. Todėl ir 
yra visas keblumas. 

Lietuva ir Bolševikija. 
Ką Lietuvos valdininkai ne

gerai padaro, tą pakeikiame, 
dėlto juos reikia pagirti, kuo
met jie ką nors gera įvykdo. 

Lietuvos Delegacijai Pary
žiuje labai nesisekė. Net ėmė
me nekantrauti žiūrėdami į 
tuos nepasisekimus. Žmonės, 
kurie šiandien vald0 Prancū
ziją, nepaiso teisybės, nei 
skriaudžiamų tautų laisvės, 
nei demokratijos reikalų. Ro
dėsi, kad Lietuvos valdžia, tu
rėdama mažą armiją be gink
lų ir pinigų, niekaip negalės 
priversti Talkininkų diploma
tus, sėdinčius Paryžiuje, kad 
dirstelėtų ir į Lietuvos reika
lus. 

* 

Derybos su bolševikais. 

Temanė p. Valdemaras išra-

jų, o nesisektų, jei užgultume 
juos, ir 3-čio nes lenkai mus 
užpuola iš ^užpakalio. 

Tos priežastys yra taip dide
lės ir taip aiškiai matomos, 
jog talkininkai jas žinotų, nors 
mųs ministrai nei nesakytų. 
Išrodo, kad talkininkai galėtų 
prašalinti vieną priežastį, tai 
yra, lenkų briovimąsi į Lietu
vą. Bet talkininkai nežada to 
padaryt i Jeigu talkininkai ne
leistų lenkams skriausti Lie
tuvą, tai Lenkija nežadėtų 
Prancūzijai eiti ant Petrogra
do ir Maskvos. 

Prancūzų politika. 

rv 

Protestas prieš 
Lenkus 

oo Ekzekutvvis Komitetas 
rugsėjo, 1919, apgarsino, o 1 
spaliu atsiuntė ir mums savo 
sustatytą protestą prieš len
kus. J is užvadytas: " l i t n u a -
nia against Poland, an appeal 
for justice, t. y. Lietuva prieš 
Lenkiją, teisybėj ieškantis at
sišaukimas. " 

Atsišaukimas pažymi, kad 
būtume neverti vadintis Ame
rikos piliečiais, jei nesirūpin
tume savo giminėmis anapus 
vanuenyno. Paskui atsišauki
me išdėtos skriaudos, kurias 
lenkai padarė lietuviams. 
Ypatingai pažymėta, kad ta 
liallerio kariuomenė, kuri su
stiprino lenkų jiegas, besi-
briaujant jiems Lietuvon, tapo 
organizuotaAmerikoje ir Ame
rikos lėšomis nugabenta į 
Europą. 

Mųs laikraštija jau daug 
kartų rašė apie visas lenkų 
mums daromas skriaudas. Tai
gi skaitytojai seniai ir gerai 
jas žino. Nekenkia, kad Ekze
kutvvis Komitetas jas prime
na Amerikos valdininkams. 
Bet butu klaida mintyti, kad 
to užteks. 

Prieš lenkų karinę jiegą, tu
rime sudaryti Lietuvos karint1 

jiegą. Kuomet me8 šaukiamės 
Amerikos užtarymo prieš 
lenkų briovimąsi Lietuvon, 
tuomet Amerikos politikai kai
šioja Wilsonui: "Štai kokia 
neprotinga tavo politika. Ji 
įvelia Ameriką į Europos gin
čus. Žiūrėk ir Lietuviai rei
kalauja, kad aprūpintume jų 
reikalus savo jiegomis.' Po
litikų kaltinančių Prezidentą 
šiuomi laiku yra daug. Lietu
vos politikai nėra nei mažiau
sio reikalo dabar apsunkinti 
prezidento buvimą. 

Vesdami savo tautos politi
ką turime būti atsargus, kad 
nepakenktume žmogui, nuo ku
rio politikos pasisekimo pri
klauso mųs tautos ateitis. 
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do gana sumaningą priemonę. 
Lietuviai su Latviais ir Estais 
pasiketino pradėti derybas su 
bolševikais. Mųs Delegacijos 
pirmininkas teisingai mintijo 
ir kalbėjo: "Kam mums ginti 
Europą nuo bolševikijos, kad 
ta Europa nei kiek nepriside-
da prie to jai reikalingo, o 
mums sunkaus darbo," 

Trijų mažų tautų grasinimu 
susilieti su bolševikais susi
rūpino Talkininkų diplomatai. 
Jie, tiesa, smarkiai užbaugino 
Lietuvą, Latviją, ypač Estoni-
ją, kad šiukštu nesidėtų su bol
ševikais. Mųs diplomatai to 
bauginimo ir norėjo. Baugina
mi jie davė suprasti bauginan
tiems. " J e i jus mums neduosi
te daugiau nieko, kaip tik bau
ginimus, tai mums naudingiau 
bus eiti išvien su jus priešais." 

Derybos ir Anglija. 

Šitą Lietuvos politikų mintį 
geriausiai ir greičiausiai su
prato Anglija. J i davė raštą 
de facto pripažįstantį Lietuvos 
respubliką. J i tebevadina mus 
viena iš trijų Baltijos provin
cijų, bet žada neužilgio liau
tis vadinusi mus provincija. 
Pakenčiame didesnių skriau
dų, pakęsime ir tą neteisingą 
vardą. 

Kol kas mums svarbu via 
matyti, jog mųs galėjimas dė
tis su bolševikais yra geras 
tani, kad šį tą fšderėtunie iš 
talkininkų. Deja, turime pri
pažinti, kad iki šiol tik Angli
ja davė mums šiek-tiek nau
dos, kuomet mųs valdžia pa
grasino bolševikais. Prancūzi
ja ir Suvienytos Valstijos bei 
Italija nenori mums nieko duo
ti, kad mųs reikalavimai ne-
padidėtu Tai-gi matome, kad 
p. Valdemaro išrastoji priemo
nė Anglijoje atvedė vaisių, o 
kitur neatvedė. 

Tai-gi dabar Prancūzija, no
rėdama išgauti sav0 13 mili
jardų frankų iš Rusijos turi 
rinktis, arba stoti už teisybę ir 
drausti Lenkiją, kad lietuvių 
neskriaustų, arba Lietuvos že
mėmis užmokėti lenkam* už 
privertimą bolševikų užmokėti 
Rusijos skolą prancūzams. 
Prancūzijai Lietuvos žemių ne
gaila, o atgauti 13 milijardų 
frankų yra malonu. 

Prancūzija, pasitiki, kad 
lenkai ištiesų kariaus su bol
ševikais, nes- lenkų dvasia y-
ra arti prie kapitalistų dvasios. 
Nors Lietuvos valdžia ir žadė
tų kariauti su bolševikais, 
prancūzai mažai tikėtų tais pa
žadais, nes Lietuvoje nėra ka
pitalistų, bijančių bolševizmo. 
Jei i* atsirastų Lietuvoje vie
nas kitas kapitalistas, tai jis 
mažai reiškia mųs šalies poli
tikoje. Dėlto prancūzai visuo
met daugiau duos paramos 
Lenkijai, 0 nieko nepadės Lie
tuvai. 

Mųs politikams labai sun
ku išrasti, kokiu keliu galima 
išvesti tėvynę iš vargų. Itali
ja ir Japonija mums nepadės, 
nes jiedvi per toli nuo mųs ir 
neturime kuomi užinteresuoti 
jas. Su Vokietija sutrankėme 
savo ryšius, persimesdami į 
Talkininkų pusę. Tai-gi mums 
dabar lieka tik Amerika ir 
Anglija. 

Anglijos tikslai. 

Skirtumas tarp Anglijos ir 
kitų talkininkų. 

Anglams labiausiai rupi, kad 
bolševikų pažiūros neapimtų 
ir Angliją. Prancūzija pyksta 
ant bolševikų už kitą dalyką, 
būtent už tą, kad bolševikai 
žada nemokėti prancūzams 
Rusijos skolų. Tai-gi Prancū
zai, gal, ir duotų mums šiokią 
tokią naudą, jei mes žadėtumės 
eiti užkariauti Petrogradą su 
Maskva, priversti bolševikus 
išmokėti Prancūzam^ ką Rusi
ja pasiskolino. 

Negalime užpulti bolševikų. 

Lietuva, žinoma, nenori bū
tį Prancūzijos kamarninku, ar
ba pristovu, už vieną neprigul-
raybės pripažinimą. Mųs mi
nistrai p. Farbmanui teisingai 
ir aiškiai pasakė, tris priežas
tis, del kurių Lietuva nesiųs 
savo kariuomenės imti Petro
gradą: 1-mo nes neturime tiek 
pinigų, nei žmonių, nei ginklų, 
2-ro nes sekasi mums kariauti 

Jau senai "Draugas ' rašė, 
kad Anglijos politika nori tu
rėti Baltosios Juros pakrašty
je j^utogių vietų, kaip jų turi 
beveik visose kitose pasaulio 
jurose. Nuo to laiko, kaip atsi
rado pavojus netekti Airijos, 
anglų diplomatai ėmė ieškoti, 
ką galėtų gauti į jos vietą. 
Lietuva, Latvija ir Estonija 
beabejonės atstotų Airiją. Tai
gi Anglijos politika linksta į 
mųs kraštą. Bet mes klystume, 
jei mintytume, kad Anglija 
ieško mūsų naudos, o ne savo. 
Labai abejotina, ar ji kada 
nors liausis vadinus mus pro
vincija. Ant poperos gal mes 
ir busime neprigulmingi, bet 
ištiesų turėsime pildyti Ang
lijos paliepimus, todėl busime 
jos dominija. Tai-gi mųs poli
tika, pradėdama linkti prie 
Anglijos, turi rengtis atsiža
dėti tikros neprigulmybės. 

Viltis Amerikoje. 

Tečiaus nenorėtume išsiža
dėti taip gražios vilties. Bet ji 
neišsipildys mųs vienų jiego
mis. Mųs viltis yra Amerikos 
politikoje. Išrodo, kad Kauno 
diplomatai visai netiki į Ame
rikos diplomatiją ir į jo s tiks
lą demokratinį ideališkumą. 
Čia mūsų mintys skiriasi nuo 
Kauno diplomatų. Kiek men
kos mūsų. jiegos leidžia per du 
metu mes atydžiai žiūrėjome į 
Amerikos politiką. Visokių tu
rėjome valandų. Pergyvenom 
ir mes tas pačias neįtikėjimo 
mintis, kurios dabar viešpa
tauja Kauno politikų pažiūro
se. Faktai mums davė labai 

I su bolševikais kol ginamės nuo aiškių ženklų, kad Amerikos! darbą. 

politika rengia demokratinę 
pasaulio tvarką, tikėdama, 
jog teisybė, laisvė ir lygybė vi
soms tautoms yra didelės jie
gos. Nors jos yra dorinės, bet 
šiandien jau taip stiprios, kad 
ir armijas suvaldo. Tas mintis 
Wilsonas išreiškė Londone 
Anglijos karaliui iškilmingų 
pietų pabaigoje. Amerikos di
plomatija ir Amerikos Senatas 
savo pasielgimu paaiškino, pa
tvirtino ir pastiprin0 tas min-

•f 

tis. 
Amerika neturi ypatingos 

meilės Lietuvai, nei nesirūpina 
grynai lietuviškais reikalais, 
nei atskirais kitų tautelių rei
kalais, todėl susidaro įspūdis, 
buk ji joms neprijaučia. Bet 
Amerikos politika, žiūrėdama 
savo naudos, nustato teisingas 
ir sveikas tautų sugyvenimo 
taisykles. Mųs laimė, kad tos 
taisyklės išeina ant naudos ir 
Amerikai ir mažosioms tau
toms. 

Reikalas ištirti. 

Nereikalaujame, kad Lietu
vos diplomatija tikėtų šitais iš 
vadžiojimais, bet norėtume, 
kad ji ištirtų tą begalo svarbų 
dalyku. IStirti-gi galima tik 
atsiunčiant į Ameriką išma
nantį ir Amerikai priimtiną 
žmogų. 

Begalo pavojinga yra pa
kreipti tautos politikę į vėžes, 
panaikinančias tėvynės nepri-
gulmvbę, neištyrus vienos di-
dėlės galimybės, kuri gali teik
ti Lietuvai neprigulmybę. 

Pabaigoje rugpjūčio keli lie
tuviai telegrafavo į Paryžių, 
kad mųs diplomatija nedary
tų demonstracijų Prancūzijai 
ir Amerikai. Su Prancūzija 
tiek to, bet su Amerika pyktis 
šiais laikais yra pavojinga 
Lietuvai. 

Politika ir streiklaužiai. 

Dar galima sakyti, kad Anie
ji ka savo sumanymus vykina, 
nežiūrėdama atskirų tautelių 
upo, nepaisydama Lietuvos di
plomatijos krypsnių. Ameriki
nės politikos nauda mums vis
ti ek teks, o dabar nekenkia mei
lintis Anglijai, kad turėtume 
užvėjos VVilsono politikai ne
pasisekus. 

Maždaug taip protauja visi 
streiklaužiai. Jiems išrodo, kad 
darbininkams streiką laimėjus 
ir streiklaužys gaus didesnę 
algą, o tuomtarpu jis už pini
gą susideda su -saviškių prie
šais. Lietuvos likimas jau du
syk i u žymiai pablogėjo, kad 
mes neprisilaikėme augštokų 
taisyklių politikoje. Tarptauti
niuose santikiuose etiką gali 
laužyti galingos viešpatijos. 
Nors ir joms tas laužymas ga
lų gale atneša nelaimę, bet tat 
įvyksta ilgam laikui praėjus. 
Mažosios viešpatijos negali 
savo politikos statyti ant jie
gos, nes jos neturi. Todėl ma
žųjų tautų, kaip Lietuvos, po
litika turi būti statyti ant eti
kos. Wilsonas teisingai pasa
kė, kad ji yra didelė tarptauti
nė jiega. 

Atsitraukimas nuo etikos 
šitame klausime gali,mums at
nešti tą, kad neprigulmybę 
prarasime pirma negu Ameri
kos pienai įvyks pasaulyje. 
Jiems įvykus ne visai, tik iš 
dalies, susidarys dvi jiegos: 
imperijalistinė Anglija su di
deliu buriu jos intekmėje esan
čių tautų ir demokratinė Tau
tų Sąjunga, sulig "VVilsono min
ties. Tos dvi sąjungos, greičiau 
šiai, stovės prieš kitskitą. Lie
tuva norės prigulėti prie de
mokratiškesnės Amerikos ve
damo tautų būrio, bet jau ne
galės atsitraukti nuo Angli
jos, nes Amerikinė nenorės į-
sivelti į karę su Anglijos Fe-
deratyve imperija del Lietu
vos, pildžiusios streiklaužio 

FIRKLYBOS DEPARTA 
MENTAS. 

Sąrašo Biuras Wasliington. 
D. C. 

Wasliington, D. C , 4 spalių, 
1919. Pirmoji Sąrašų Biuro 
kareivija Wasliingtone apniko 
Oriai vi jos Gaminimo Sekciją 
prie Karės Departamento 
ir atėmė iš jos pusę triobos, 
kurią ta armijos šaka buvo 
užėmusi karės metu. Orlaivijos 
sekcija žada netrukus atiduoti 
SąrašoBiurui visą savo triobą. 
(Tas užpuolimas panėši į tą 
kaip svečiai kad "užpuola" 
šeimyninko namus, jo paskir
toje pokyliui dienoje. Red). 

Ta trioba užima visą ketur
kampį bloką mieste ir labai 
tinka Keturioliktojo Dešimt-
metinio Sąrašo tikslams, nes 
joje labai patogiai gali įsikur
ti ir greitai augti raštininkų 
armija. Tenai labai lengva ir 
paranku įstatyti įvairias su
maningas mašinas ir dirbti jo
mis. Ką Sąrašų Biuro skait
lį uotojai surinks žinių sausio 
mėnesyje, 1920 m., tą sutvar
kys ir supleiks tam tikros ma
šinos. 

Daugiau negu 8,000 dėžių 
padarydinta išsiuntinėti sąra
šų lapeliams. Kitokių reikme
nų pagaminta, kad ištektų 85,-
000 skaitliuotoji], kuri e dirbs 
visose Suvienytose Valstijose. 
Pirmutinis kortelių dėžių siun
tinys jau baigiamas rengti. 
Dėžės, kuriose dabar siunčia 
korteles iš Washingtono į įvai
rias vietas, turės vėl grįžti į 
Sąrašų Biurą kaip tik bus ga
lima greičiausiai, nepaliaujant 
jų vartoti. 

Kada sąrašo darbas bus už
baigtas, tada skaitliuotojai ir 
prižiūrėtojai sudės tuos pačius, 
tik jau pripildytus sąrašų la
pelius į tas pačias dėžes ir grą
žins įSąrašų Biurą. Tokiu būdu 
ten susirinks žinios apie Su
vienytų Valstijų gyventojus, 
triobas ir farmas. 

Tos dėžės yra maždaug 26 
colių ilgio, 20 pločio ir 11 aug-
ščio. Lengva apskaityti, kad 
kiekvienoje dėžėje, grįžtančio
je į Washingtoną, bus trys še-
štainės pėdos statistinių žinių. 

Naujoje Sąrašų Biuro bu
veinėje jau yra pastatyta 
daug susegančių, skirstančių ir 
tvarkančių mašinų. Didumą 
jų padarė mechaninė dirbtuvė, 
priklausanti pačiam Sąrašų 
Biurui. Jos tapo išrastos ir pa
darytos tik tani vienam tiks
lui, kad greitai atliktų pai
nų darbe, suskirstyti ir sus-
tvarkinti milijonus susegiu 
poperinių lapų, ant kurių bus 
surašytos žinios ir skaitlinės, 
apimančios visą viešpatiją, ku
rias surinks vigą armija skait
liuotoji], dirbsiančių visoje ša
lyje. 

inteligento, kuris savo papras
tu, nepuikiu būdu buvo prieina 
mas visiems visokiuose reika
luose. 

Marijampolė. Per Visus Šven
tus 1919 m. bus dailės ir amatų 
paroda. Jos tikslas parodyti, 
ką mūsų žmonės yra padarę 
seniau ir dabar, o ypač ko iš
moko karo metu. Rengėjai tiki
si, kad paroda sujdins lankyto
jus savo namų pramonę, savo 
dailę, karsčiaus pamylėti, la
biau gerbti ir gerinti. 

Kupiškis. Čia buvo nepri
klausomosios Lietuvos šventė. 
Jaunimas iš apielinkės, kiekvie
nas kaimas su savo vėliavomis 
ėjo. Miestelis buvo gražiai pa
puoštas žolynais ir vainikais. 
Buvo pasakyta kelios prakal
bos apie Lietuvos atgijimą. 
Žmonės upo turi daug. 

Šimonis. Jaunimas čia susi
pratęs. Važiuojant į ir iš Šimo
nių ant kelių padaryta daug 
gražiai papuoštų žaliais vaini
kais ir gėlėmis vartų. Keliai 
apsodinti berželiais. Tai pada
ryta lietuvių kareivių sutiki
mui. Moterys ir mergiuos au
džia ir noriai duoda audeklus 
mušu kareiviams. 

Kaišedoriai. Liepos 27 d. 
Šuolių sodžiuj buvo lietuvių ir 
lenkų žvalgų kova. Lenkai ne
laimėjo ir apmaudą gieždami 
uždėjo tam sodžiui 6,000 rublių 
kontribucijos, kad sodžius len
kams nepranešęs, jog jame lie
tuvių kariuomenės butą. So
džiaus gyventojai, protestuo
dami del tokio neteisingo bau
dimo, kreipėsi į lenkų karo val
džią Semeliškėse, reikalaudami 
nanaikinti tą pabaudą, bet ga
vo atsakymą, kad jie dar dides
nės bausmės verti. 

Kadangi tai nieko negelbėjo, 
tai Šuolių sodžiaus gyventojai 
padavė protestą anglų karo 
misijos vadui Kaune, kur išro-
donia pabaudos neteisėtumas, 
reikalaujama jį atšaukti ir at
lyginti visi lenkų padaryti nuo
stoliai ir galų gale įsakyti len
kams iš Lietuvos žemių visiš
kai išsikraustvti. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
Lygumai, Šiaulių apskr. 

Liepos 22 d. tapo palaidotas 
gydytojas Grygiškis, kilęs iš 
Gruzdžių valsčiaus. Grįžęs iš 
rusų, kaipo pabėgėlis, apsigy
veno Lygumų miestelyj. Pasi
darbavęs apie 10 mėnesių, už
sikrėtė vidurių šiltine ir, pasir
gęs dvejetą savaičių, mirė. 

Ilgai Lygumų valsčiaus gy
ventojams liks neišdildoma jo 
atmintis, ne tik kaipo gydytojo, 
bet ir kaipo Lietuvos piliečio. 
Atėjus bolševikams ir platinant 
komunizmą, iškylus ir Lygu
muose netvarkai, kaip visuose 
Lietuvos kampuose, velionis 
uoliai stojo į kovą, nors jau ne
bejaunas žmogus, ir vietos gy
ventojams daug padarė naudos. 
Neteko Lygumų apielinkė ne 
tik gydytojaus, bet ir savo tar
pe neturės kaime pasišventusio 

\ 

Simnas (Alytaus apskričio). 
Čia lenkai baisiai pradėjo neri
mauti. Bet kur čia žmogus ra
miai sėdėsi? Jau kasžin kada 
visi laukia legijonų, o čia jų 
kaip nėra, taip nėra. Jau kiti ir 
liežuvius atšipino bekalbėdami, 
kad jau Alytus paimtas, Seiri
jai paimti; būriai legijonų arti
nasi—jau ir Simną išvaduos. 
"Lenkiutės" vainikus pradėjo 
legijonininkams pinti! Bet il
tie jau sudžiūvę žydų mėšly
nuose valkiojasi, o legijonų neį 
pipt. Todėl " l enka i " dabar tik 
vaikščioja susiraukę, lyg muilą 
prariję ir keikia "chamų" val
džią ir kareivius, kad šie drį
sta ne tik legijonų neleisti, bet 
ir kailį jiems peria. Man rodos, 
jog vietinei valdžiai priderėtų 
nors šiek tiek pasirūpinti, kad 
tokie keikikai ir šmeižikai su
čiauptų lupas. 

RED. ATSAKYMAI. 

P. J. E. Karosui. So. Boston, 
Mass. Labai gaila, kad Tamis-
tos laišką gavome tik 3 spalio, 
kad mųs dienraščio numeris su 
Tamistos raštu jau buvo išė
jęs. Laišką perduodame p. Bi-
lekui, kad jis paskaitytų prieš 
duosiant atsakymą, jei to at
sakymo norės. 

S. B. North Sidėj, Chicazo-
jfc Pranešimą. gayome, k#da 
subatinis numeris,'jau buvo de
damas pręsąn, todėl negalėjo
me patalpinti. 
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WESTVILE, ILL. 

Daugiau teisybės. 

" L i e t u v a " ir vėl rašo didelę 
neteisybę apie šios kolonijos 
katal iku veikimą. 

i. C 

Tas laikrašt is , turbūt, jaučia 
kad j am ar t inas i galas. 

'230 mini. pata lpino kores
pondencija iš \Wstvill( 's. Toje 
korespondencijoje aprašo gerbu 
kun. Laukaičio prakalbas, Štai 
kti r a š o : 

" K u n . Laukaičio prakalbos 
nepavyko. Pr iežast is tame. 
Mat, jos buvo šaukiamos visu 
lietuviu be skirtumo partijų, o 
kuomet prasidėjo, pasirodė, 
kad jos y ra tik vienos kataliku 
p a r t i j o s . " 

Tiesa, prakalbos buvo su
rengtos kataliku L. Vyčių 85 
kuopos, bet jos buvo rengiamos 
su tuomi tikslu, kad pa tarnaut i 
tėvynei, Lietuvai. Katalikai 
tėvynės reikalus s tato pirmiau 
už savo par t i jos reikalus, čio
nykščiai " t a u t i n i n k a i " elgiasi 
visai priešingai. J i e savo dar
bą pašvenčia griovimui tikėji
mo, šmeižimui katalikų veikėjų 
bei ardymui vienybės, J i e savo 

pinigais užlaiko "nezaležną 
bažnyčia. 

Štai ką jie padarė per kun. 
Laukaičio prakalbas. Kuomet 
gerbi svečias kalbėjo, tai jie 
šiek tiek klausėsi, bet pradėjus 
rinkti aukas, beveik visi išmar-
mėjo laukan. Svetainėje pasili
ko beveik vieni katalikai, kurie 
dėjo aukas aut tėvynės aukuro. 

Kuomet aukų rinkimas jau 
baigėsi, tai tie " t a u t i n i n k a i " 
vėl su i? r ižo i svetaine parodyti 
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savo "pa i r i j o t i škumą" — su
kelti triukšmų. P-as J . P. Poš
ka, vakaro vedėjas, perstatė 
kalbėtoja p. Oesnul}, kuris kal
bėjo apie L. P . Bendrovę bei 
apie Lietuvos ekonominius rei
kalus. Katalikai klausėsi pra
kalbos su indoiuuniu, bet lais
vamaniai " t a u t i n i n k a i ' ir so-
eijalistai nerimavo. Vos tik p. 
Cesnnlis pabaigė savo kalbų, 
" t a u t i n i n k a i " pradėjo triuk
šmą kel t i ; pasigirdo žodžiai: 
1 % Apgav ika i , " " sukčiai, 
"žmonės , nepirkite L. P . B-vės 
šė rų , " " T i e kalbėtojai kalba 
prieš lenkus, bet jie patys yra 
lenkai; čia lenkų susirinki
m a s . " Kaikurie tr iukšmadariai 
y ra vedę lenkes, be to ir neza-
ležninkų " v y s k u p ą " Mickevi 
čių palaiko. Tokiems žmonėms 

darbą nori užmesti ant J . Poš
kos. 

Toliaus " P r a k a l b o s e B u v ę s " 
sako: " K u n . Laukait is kalbė
damas sakė: 'Lietuvoje nėra 
partijų. Ten visi išvieno dar
buojasi del išgavimo Lietuvai 
laisvės! Tuomi t a rpu j is pa t s 
dirba tik vienai katalikų par t i -
j a i . 

Tas korespondento išsireiš
kimas parodo, jog j is nori su
ardyti kun. Laukaičio darbą, 
vienijanti Amerikos lietuvių 
par t i jas tėvynės pavyzdžio pa
rodymu. " L i e t u v a , " talpinda
ma savo skiltyse p. " P r a k a l 
bose Buvus io" raštą, ar€lo kun. 
Laukaičio darbą ir lietuvių vie-
nvbe. 

• 4. 

Kun. Laukai t is darbuojasi 
apgindamas Lietuvos pakraš
čius nuo lenkų užgrobimo bei 
ištautėjimo. Je igu " L i e t u v a " 
turėtų nors šapelį tėvynės mei
lės, tai nekliudytų tani darbiu. 
Bet matyt , kad " L i e t u v a i " ru
pi išplatinti bedievybę, ne pa
tarnavimas tėvvnei Lietuvai. 

Lietu vys. 

mo. Je igu žmogus, kurs y ra iš džiovos siekia $500,000,000. 
tarnavęs, nori arba nenori apie 
tai išsireikšti, j isai privalo su
pras t i , kad Valsti jai rupi kiek
vieno rekordas ir, tokiu būdu, 
tur i teisę paprašyt i , kad tokią 
formą arba blanką išpildytų. 
Valsti ja y ra pasiryžusi kampa
niją varyt i iki tol, kol gaus re
kordą kiekvieno, kurs tarnystė
je buvo; tad laiko ir išlaidų su-
čėdijimui, kiekvienas privalo 
kuogreieiausiai ta ta i atlikti, t. 
y. išpildyti minėtą formą ir pa
siųsti arba dasta tyt i ją viršmi-
nėtai Tarybai . 

KAS APMOKA LĖŠAS TAU
TIŠKOSIOS TUBER-

KULOSO DRAUGIJOS. 

J i užpuola ant žmonių, kurie 
pradeda šeimynas auginti , tai 
y ra tuo laiku, kuomet jie pra
deda būti svietui t ikrai nau
dingais. Je igu jų nesumažina, 
tai sumažina žmogaus dirbimo 
galę ir sunaikina jo jėgas at
silaikyti prieš sunkenybes. 

Didesnis pavojus grasina 
tiems, kurie dirba dirbtuvėse, 
o ne ofisuose. Greičiau ji už
puls tuos, kurie esti tamsiose, 
nesanitariškose vietose, negu 
tuos, kurie yra namuose. Bet 
ji gali visur pasirodyti . 

98 žmonės iš šimto turi džio
vos bakateri jas savo kūne. Bet 
dažniausia j o s yra neveiklios 

REIKALAUJA 
Reikal ingi leiberiai, darbas pasto

vus, užmokestis geras. Atsišaukite: 
AM KR. BLDG. F O U N D R Y CO. 

2300 S. Spi iugf ie ia Ave. 

tol,kol kūno pajėga nenupuola. 
Pasaka apie šmotelį poperos I Dėlto svarbu yra palaikyti 

REIKALAUJA 
Reikal ingos 25 merginos dirbti 

fabrike $14 j savaite pradžiai nuo štu-
kio dirbant nuo $1G iki $20 j savaite 
ir po 3 mėnesių darbo "bonus". 

AMER. INSOLATED WIRE 
& CABLE CO. 
954 W. 21st Str. 

MARYLAND VALSTIJA 
RENGIA KARĖS TAR

NYSTES REKOR 
DUS. 

išrodytų, kad negali užimti to
kios svarbios vietos, kaip išri
šimas didžiausios ir pavojingi a 
usios žmonijos problemos. Bet 
keturkampis poperėlis, ant ku
rio y ra atspauzdintas Raudo
nas Kryžius ir Raudonas Dvi
gubas Kryžius su parašu, lin-
kiančiu visiems "L inksmu 
Kalėdų ir sveikųNaujii Metu" , 
yra tik v ie n dėlto, kad kovoti 
su džiova ir toji kova kas
dieną per praeitus 10 metų vis 

meluoti lengvai eina. Lietuviu 
veikėjus jie vadina lenkais. 

Vakaro vedėjas, J . 1*. Poška, 
ir vietinis klebonas, kun. L. 
Br igmanas , norėjo gražiuoju 
sustatxįyti triukšmą, bet nega
lėjo. Tuomet jie pašaukė polici
ją, kuri numalšino triukšmada
riu.-. 

" L i e t u v o s " bendradarbis p . 
" P r a k a l b o s e b u v ę s " ( turbūt 
už d u r ų ) , sako: " V a k a r o vedė
jas , J . Poška pradėjęs kal
bėti niekino visu kitą part i jų 
žmones ir tuomi visą vakaro 
tvarką sugadino. ' ' Čia bjauriai 
meluoja! J . Poška kalbos nelai
kė visai, tik jis perstat inėjo 
p rogramo dalis, kurias, apar t 
kalbėtoją p. Česnulio i r kun. 
Laukaičio, išpildė L. Vyčiai. 
P r o g r a m a s susidėjo iš dainą ir 
deklemaciją. Reikia pažymėti, 
kad p rogramas buvo gražus. 

Kuomet čionykščiai " t a u t i 
n i n k a i " ką blogo padaro, ir su
s ipranta , kad padarė blogą, tai 
tuomet jie bando užmesti savo 
blogus darbus ant kitų. Šįį kar
tą jie pasielgė labai negražiai 
pakeldami tr iukšmą; negana 
ką pa tys neaukojo tėvynės ap-
švietos reikalams, bet da r ir 
kitiems užkenkė aukoti tam 
svarbiam reikalui. Dabar gėda 
jxfWf- l a i jie save purvina 

Maryland valstija, per Mary-
land Couneil o t' Det'ense, His-
torical Division (Maryland Ap
sigynimo Taryba, Istori jos 
Skyrius) renka rekordus kiek
vieno Maryland valstijos karei
vio Valstijos Karės Istorijai . 
Istorijos Skyrius tam tikslui 
yra prirengęs tam t ikras for
mas (blankas) ir kampanija 
gavimui tų rekordų prasidėjo 
rugpjūčio 16 d., sulig guberna
toriaus Uar r ing ton 'o prokle-
maeijos. 

. Darbas eina gana pasekmin
gai i r jau ap turė ta daugelis re
kordu tu vvrn ir moterų, kurie 
karės laike įstojo Į įvairias tar
nystes, bet dar nemažiau jų 
t rūksta . Savo tikslo atsiekimui 
Istoriškasis skyrius reikalauja 
pagelbos įvairių ageneijų i r or
ganizacijų bei draugijų, ypa
tingai svetimtaučiu. Svetur gi
musieji piliečiai garbingai at
sižymėjo tarnystėje po Ameri
kos vėliava, tad v ra labai svar-
!>u, kad jųjų rekordai patilptu. 
rengiamoje istorijoje. 

Dalykas yra tame, kad tasai 
skyrius nori susižinoti su kiek
vienu, kurs bent kokiame laike 
gyveno Maryland 'o valstijoje. 
Pageidaujama rekordas kiek
vieno, kurs tarnavo laike karės 
Suvienytų Valstijų a r alijantų 
karės ar laivyno tarnystėje, t. 
y. prieš arba po tam, kada Su
vienytos Valstijos įstojo į ka
rę, ir nežiūrint ar toji tarnystė 
buvo užrubežyje ar šioje šalyje 
(namieje). 

Ofisas Istori jos Skyriaus 
Maryland Apsigynimo Tary
bos randasi po No. 201 \Vest 
Monument Street , Baltimore, 
Md. Formos arba blankos ran
dasi žymesnėse miesto ir pa
vieto vietose. Kiekvienas tar
navęs karėje privalo gaut i vie
ną tų blankų ir ją išpildyti, nes 
kad ir vienas žmogus tokios, 
b lankos neišpildys, tai Valstijos 
Karės Is tor i ja bus nepilna, ne
užbaigta. Kadangi tokios in
formacijos y ra pageidaujamos 
vien istoriškiems tikslams, tad 
butų labai neišmintinga, jeigu 
kuri nors tarnavusi y patą dė
lei nepasitikėjimo arba nuožiū
ros atsisakytų tokią blan
ką išpildyti. Išpildyme tokios 
blankos žmogus neužsitraukia 
ant savęs jokios atsakomybės 
bei priederystės. Taip-gi nepri
valo susilaikyti nuo į^piHymo 
tskies blankos t i e k i n#4!$au- ! Hm *&ii*s pragaiš t i s *iąnt& 

auga. 
Tas poperos šmotelis yra 

Raudonojo Kryžiaus Kalėdinis 
ženklelis. Visi jį pažįsta ir ži
no, kad jis pasirodo prieš pat 
Kalėdas ir y ra pardavinėja 
ma s po vieną centą. Centas— 
nedideli tai pinigai, bet iš 
fondo, susidarusio iš to parda
vinėjimo, prasidėjo džiovos 
atakavimas po visą šalį ir jos 
tyrinėjimas ir sulaikymas pa
rodys žmonijai, kad ta liga 
nėra mirtina, bet išgydoma ir 
jos galima išsisaugoti. 

Užlaikyti sveikata yra vie-
nas iš didžiausiu žmonijos ru
pesnių. Reikia padėti visas 
pastangas, kad sveikatą už
laikyti, n e s apsileidimas tame 
darbe butų grasinimas pačiai 
civilizacijai. 

Prieš dešimt metų Tautiško
ji rJ^tiberkuloso Draugija pra
dėjo pardavinėt i ženklelius. 
Nuo to laiko jų pradė ta išpar
duoti dvigubai, vėliau tris syk 
tiek, o dabar kasmet jų 
skaičius didinas, kuomet žmo
nės pradėjo permatyt i , kad 
džiovos galima išsisaugoti. 
Šįmet tų ženklelių bus vėl par
davinėjama už $(5,500,000 iš vi
so, o pinigai bus sunaudoti ko
vai su ta kankyne. 

Kad ją sulaikyti, didžiausia 
problema yra per t ikr int i tuos, 
kuriems ta liga grasina. Mok
slas, žinoma, y r a ne visiem < 
prieinamas, bet nevienas netu
rėtų būtį ligoniu, jei j is leng
vai žinotų, kaip užlaikyti svei
katą. Mokslas jau yra toli pa
siekęs, bet didesni ir svarbes
ni apie džiovą dalykai tebėra 
žmonėms beveik nežinomi. Čia 
dar y ra darbui vietos. 

Džiova užmuša daugiau neg 
150,000 žmonių kasmet. Ant 
kiekvieno (žmogaus šioje šaly
je, kas tris minutos nuo to-
ligos mirš ta viena s žmogus. Ši
tie t rys faktai visiem s aiškus 
ir parodo, delko mokslas, kaip 
užlaikyti sveikatą, yra taip 
svarbus. 

Žmogus, kuris dirba ranką 
darbą, turi būti sveikas. Tai 
yra jo didžiausias tur tas , jo 
darbo manta. Nuo 20 iki 50 
metų y ra j am naudingiausias 
amžius. Tai laikas, kuriame 
jis y ra svarbiausias sau ir savQ 

šeimynai. 
Tas laikas ir yra pavojin

giausias žmogaus gyvenime 
laikas jo kovoje su džiova. 
Žmonijos žvilgsniu t a liga to
dėl y ra kriminališka pragaiš
tis. 

Yra spėjama, kad metinė 

kūną sveiku, tvirtu. Je igu nu
pultų, " džiovos bakaterijoms 
yra duodama progos platintiem 
i1' J0^ tąja proga naudojasi. 

Nors jos jau ir pasiektu plau
čius, visvien yra vilties. Nes 
tyras oras, sveikas valgis ir j>a-
silsis yra didžiausi džiovos 
p r i e ša i J i e gydo gendančias 
dalis, išvaro bakateri jas ir vėl 
atnaujina plaučius. 

Jeigu džiova butų vientik 
medikališka problema, ji nebū
tų taip pavojinga, kaip šiandie 
kad yra. Bet del savo ekonomiš
kos ir soeijolės reikšmės 
ji turi labai didelę svarbą. 

Net ir pasveikęs ligonis turi 
intekmės ant gyvenimo stovio. 
Paimkim dirbtuvės darbininką, 
kuris yra džiova sirgęs ir ap
sivedęs pradeda vaikus augin
ti. Kol jis yra gydomas, jo 
žinom; turi arba dirbti arba pa
ti tapti vargo auka. Je igu žmo
gus pasveiksta ir išleistas iš li-
gonbnčio, tuomet jis tankiau
siai turi gai: i lengvą darbą. 
Je igu jis to aej ularo, džiova 
gali vėl sugrįžti. O su lengvu 
darbu jis negali tinkamai užlai
kyti savo šeimynos ir turi ieš-
koti valstijinės pašelpos. Tai 
yra lik viena džiovos ypatybė. 

Mokslas reikalingas ir visos 
pastangos yga dedamos, kad iš
mokinus visus žmones, kas yra 
džiova ir kaip ją galima perga
lėti. Tiktai skleidžiant mokslą, 
pergalė bus pasiekta. Tiktai 
gerai užlaikant sveikatos tei
ses, saugų apsižiurėjimą, džio
vą bus galima sulaikyti. 

Taut iška Tuberkulos 0 drau
gija su savo 1,000 valstijinių ir 
lokalių skyrių, pasekmingai su 
džiova kovoja. Šis darbas yra 
apmokamas vientik iš pardavi
mo Raudonojo Kryžiaus ženk
leliu. 

PAIEŠKOJIMAI. 
Pataikau pnsseseries Onos M a r o z i c 

nes (po tėvais Galvel iukc) paeina 
iš Kauno Gubern. Panevėžio Pav. 
Krakenavos Valsčiaus. Aš turiu laišką 
nuo jos brolio iš Lietuvos, meldžiu 
ji pati arba kas apie ja žinote pra
neškite sekančių adresų. 

Miss Ona Galveliukc, 
0 State Str. Fort Plain, N. Y. 

Aš Antanas Leonas Fel ikso Leono 
sunūs paieškau savo dėdes Tamošiaus 
\Vizgirdo paeinančio iš Kauno Gu-
bern. Raseinių miesto Nemakšč ių 
patvės. Keli metai atgal ios jis gyveno 
Ohicagoj. Jis pats arba kiti malonė
kite man pranešti sekančių adresų: 

National Bott l ing Co. 
411 MJIltniry Str. AVoreester, Mass. 

Palaikau aavo giminiu, pažįstamų, 
iš Lietuvos kaimynu, kurie mane 
pažįstate, malonėkite atsišaukti laiš
ku, nes esu visų pasilakęs ir noriu su
sirašyti. 

Aš paeinu iš Kauno redybos, Kal
varijos apskričio, Alytaus valsčiaus, 
Kadžių kaimo, dabar mano adresas: 

ANTANAS UI U.VI SKIS, 
2017 W, 10 PI. Chieago. 111. 

Paieška u Ginčiaus paeinančio iš 
Kauno C.uber. Raseinių Pav. Pajū
rio miestelio. Jo žmona Kunigunda 
(po tčvais Kasnauskaitč) t i inčicnč 
atsišaukta. Kas apie ji žinotumėt pra
neškite sekančia adresų: 

2083 O 
J u o / . Šimkus, 

nalport Ave. t i i i t a g o , III. 

Palaikau Antano Gegužio paeinan
čio Gnb. Kauno, Raseinių Pav. Nado-
jų Sodos. Aš gavau laišką nuo jo mo
ters i.š Lietuvos, sako girdčjusi kad 
Jis miros. Kas apie ji žinotų malo
nėkite pranešti sekančių adresų: 

.Ino/. Šimkus, 
2083 t'annlport Ave. Chicago, 111. 

KAS NAUJO! 
Vienatinis būdas 

automobil ių vagių 
Carburetor Loek". 

apsisaugoti nuo 
"The Monareh 

Toji snvna uždaro gaza ir tada nei 
pats fct? tas negali pavažiuot Jūsų 
automobiliu. 

Reikalaudami tokios spynos mel
džiu kreiptis prie: 

A. Kvedar, 
Pardavėjas . 

35 N. Dearborn Str. Tel. Central 6531 
Ar 1701 S. Ruble Str. Tel Canal 322. 

iiiiiiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimii 

PARSIDUOS PIGIAI. 
1/2 akro puikaus juodžemio, ku

ris randasi vienam iš gražiausių 
miesteliu ant Northvvestern Gelž-
kelio, arti gražaus upelio, kur ga
lima žuvaut ir pasivažinėt, teippat 
arti didelio fabriko, kur galima 
gauti užtektinai darbo ir gerą al
gą. Galite -ant šios žemės gyvenda
mas užsiauginti reikalingas daržo
ves ir paukščius ir tuomi sumažin
ta augšta kaina pragyvenimo. Par-
siduos ant lengvų mėnesinių mo
kesčių. 

PAUL BAUBLY, 
1404 W. 18-th Str. -

Telefonas Canal 6296. 

ANT PARDAVIMO. 
$G 50.00 nuperka grocerne su viso

mis įtaisomis ( f ixtures) . Atsišaukite 
tuojaus. 

4537 S. Paul ina Str. 

Ant pardavimo 4 kambarių medi
nis namas, šiltu vandeniu š i ldomas su 
vana. netoli sv. Kazimiero Vienuoly
no. Kaina $ 3000. Atsišaukite: 

682U s. Campbell Ave. 

Ant pardavimo dviejų pagyvenimų 
mūrinis namas su grocerne ir miš iny-
čia tarpe lietuvių apgyventoj vietoj. 
N a m a s ir stoekas atsiehs apie $1500. 
Landos $10i*.00 į mėnesį. Turi būti 
parduotas greitu laiku. Atsišaukite: 
3U«5 Areher Ave. 

Telefonas Mtrkinlcy 1339 
Klaupkite Davis. 

Ant pardavimo medinis namas ant 
2 lubų su augštų basementų. Biznio 
namas su 3 randomis parsiduos už 
$2,000 žemiau negu regulare kaina 
namas randasi ant Ashland Ave. ir 
51 gatves. Atsišaukite 

Jos Brykeznski, 
5120 S. Ashland, Ave, 

NAMAS NAUJAS ANT PARDAVIMO 
4rendų, cemento pamatai, 52 pėdos 

ilgio. 20 pėdų ir 5 vol. platumo. 2 
pagyvenimu su mažu basementų, pi
giai parduodamas, nes savininkas iš
važiuoja ant farmų. Adresas. 

John Staliulak. 
4320 So. Marshl ie ld Ave. , Chicago. 

Ant pardavimo arba mainymo 120 
akrų žemes su javais *ir mašinomis ar
ti Valparalso, Ind. Atsišaukite pas 

Jos Brykeznski, 
5120 S. Ashland, Ave. 

PRAKALBįj RENGĖJAMS. 
Parvažiavus mūsų atstovams 

p. Jonui E. Karosui ir p. Jo
nui J. Romanui iš Lietuvos 
pasipylė užkvietimai mūsų at
stovams laikyti prakalbas į-
vairiuose miestuose. 

šiuomi pranešame, kad jie
du laikys prakalbas nereika
laudami jokio atlyginimo jei
gu prakalbos bus surengtos 
vien tik Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ir Lietuvos Pasko 
los reikalams. Už prakalbas 
surengtas kitiems reikalams 
Bendrovė reikalauja $15.00 už 
kiekvieną, prakalbą, ir pamokė-
jimą kalbėtojo kelionės iškas-
cių. 

LITHUANIAN SALES 
CORPORATION, 

120 Tremont St., Boston, Mass. 

Uždirbk 
$35 ikiį$50 
į savaitę 

Kirpejiai ir kriaueiai yra re ikalau
jami visuomet, jie turi trumpąs r a -
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
{ trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power m a l i 
nu. 

MASTER SCHOOL, : 

J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

190 N. State Str. 
K a m p . Lake Gat. 4 lubos 

f Telefonus ('ANAI- 257 1 

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

n:*!) so. ••tatai st., CMmctii m. 
Valanda*: 9—12 ryto ir 2—9 vakaro. 

DR. W. A. MAJOR 
Į Telefonas Pul lman 60 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave, 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — (5:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos goral pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Judu akiu. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net ilr U . t t . 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambarls 14, 16, 16, 17 ir 18 
Tėmykite i mano parašą. 

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

TKI.. MiKIM.KV 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CIIIHl GAS 
VALANDOS 4 iki 8 Vtikuro 

3125 W. 38TII. ST. CIIICAGO. ILL 
Arti Kedzie ave. 

S. D. LACHAVViCZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, 

laidotuvėse ko pigiausia. Reikale 
meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
busite užganėdinti-

2314 W. 23 PI. 
Chicago, 111. 

Tel. Canal 2199. 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvi l le , lViina. 

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

j Su 

Parsiduoda 6 kambarių namelis 
muro apačia, elektra, gazas, maudy
nes porčiai išpriešaki© ir užpakalio. 
Kaina $3,100. Naujiai ištaisyta tuo
jaus gal ima kraustytis. 

Jos Brykeznski, 
5129 S. Ashland, Ave , 

Ant pardavimo didelis bargenas 2 
pagyvenimų po 4 kambarius, Randos 
$660 į metus, kaina $3,900. Atsišau
kite 

- 2449 W. 51 Str. 

2 pagyvenimų namas parsiduoda, 
randos ^fieša $300 į metus kaina 
$2,400 Atsišaukite 

f 2453 W. 51 Str. • 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
' ' D R A U G E . " 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas. Chirurgas, » 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą: 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 j 

55 » » » » $ $ » 3 £ : * d $ $ » $ $ $ $ » $ £ * * » & 2 t 
f DR. J. SHINGLMAN 

Šiomi pranešu, kad jo ofisas 
randasi po nu m 

4930 W. 13 Str. 
Valandos nuo 9 iki 11 iš ryto 

„ 3 „ 5 po pietų 
„ 7 „ 9 vakare. 

i 1 

1 SPECIALISTAS RUMA- $ 

i 

TIZMO GYDYMO. 
K a m a : $3 namuose $2 Chi-

cagoj 1.00 extra už myle 

Telefonas Cįcero 365S 
49 

i 
i 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z Vezelis 
IAETUVIS DENTISTAS 

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

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

Dr.M.T.Strikon$ 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1757 W. 47th St., Chieago, DX 
Ofiso Telefonas Boulevard l $ t 

N a m ų Telefonas Seeley 420 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drover 7042 

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

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

r 
Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

Telefonas McKinley 5764 
GYDO VISOKIAS LIGAS 

3457 South Wcstcrn Boulevard 
Kampas W. 35 tos gatvė* 

> 

Dr. M. Stupnicid 
¥ 

i 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefonas Yards 5032 
Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 3 J 49 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Neilolinmiš min P 1M 2 po piet 

•t-yiir- *ra-n— x<iida 687 

JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

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

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

CHICAGO, ILL. 

iiiiittiiiitiitiiaiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiintiiim 
Keaid. 933 So. Ashland Blv. C h i c a f t j 

Telefosas Haymarket S544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų l igų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., ChlflSjM 
Telefosas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto Ž—l p * 
pietii 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 ĄA 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIHII 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas DidmiestyJ: 

• 9 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kamharis 619 

Tel. Central 5478 

Gjeenimaa, 8*S W. 33rd S i . 
T a i Tardą 4681 
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DRAUGAS Pirmadienis, spalio 6, 1919. 
. — . i « » • =T 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

d., Pirmadienis, spalio 6 
Šv. Brunonas. 

Antradienis, spalio 7 
Šv. Pan. Mar. Rai. 

MOTERIS ĮKRITO SKAL 
BYKLOS KUBILAN. 

d., 

PRANEŠIMAS KUN. J. LAU
KAIČIO PRAKALBŲ 

RENGĖJAMS. 

Nuo pertankaus prakalbu 
sakymo, šiomis dienomis kun. 
J. Laukaitis sunegalėjo. Todėl 
visą savaitę pasiduos pailsini 
ir prakalbų per tą laiką nesa
kys. 

Policija atrado apie tuziną tuš
čių butelių nuo vyno. 

CUKRAUS SVARUI 12 
CENTŲ CHICAGOJE. 

Tą kainą skelbia prokuroras 
Clyne. 

FederaHs apskričio proku
roras Clyne paskelbė cukrui 
kaina — 1- centu svarui. 
Cukraus pagamintojai whole-

saleriams cukrų parduoda im
dami lO^įe. svarui. Krautuvi
ninkai už cukrų moka 10%c, 
svarui. Krautuvininkams ož-

Evanstone ana dieną policijai 
pranešta, kad vienuose namuo
se viena moteriškė skalbdama 
inkritusi skalbvklos katilan. 

Policija tuojaus nupyškėjo 
nurodyto^ vieton. Skalbėja iš 
kubilo buvo ištraukta ir, kaipo 
"susi rgusi" , paguldyta lovon. 

Policija nuėjo basenientan ir 
pradėjo" tyrinėti tos "nelai
mės" priežastį. Atrado apie 
tuziną tušėiu butelių nuo vy
no. Viskas tuojaus paaiškėjo. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

Į VISUS CHICAGOS IR 
APIELINKĖS MOK
SLEIVIUS IR MOK

SLEIVES. 

CUKRUS BUSIĄS BRAN 
GESNIS. 

Su gar K<|ualization boardo 
pirmininkas Zabriskie tvirtina, 
kad tuojaus po Naujųjų Alėtu 
cukraus kaina pakilsianti. 

Zabriskie už tą kaltina pre
zidentą \ViIsoną. Sako, prezi
dentas per neapsižiūrėjimą 
neautorizavęs nupirkti Kubos 

drausta nuo žmonių imti dau- į e n ' c r u -
giau kaip 12 centu svarui. į Zabriskie taip sake aną die-

Vadinasi pusė cento svarui ną senato komitetui, kuris ty 
brangiau, kaip pirmiau buvo 
nustatyta. 

Tolians prokuroras skelbia: 
"Nereikia tikėties, kad šei

mininkės pamanytu, jog cuk
raus išteklius v ra laikinas ir 
imtu jj tuojaus didelėmis kie
kybėmis pirkti ir krauti. Jei 
šeimininkės imtų taip elgties, 
tuomet ir vėl tuomi butų pa
keltas nenormali s stovis. 

"Kuomet tomis dienomis at
siras cukraus išteklius, aš rei
kalauju, kad šeimininkės cu-
k v a u s p irktus i t ik t iek, k iek 
joms normaliai yra reikalinga. 

"Mano pareiga perspėti 
krautuvininkus, jog bus nepa
kenčiamas daiktas, jei jie vers 
pirkėjus imti už $1 arba $2 k«-
tų kokių produktų, jei pirkėjai 
nori gauti viena, arba du svaru 
cukraus. 

"Toks pasielgimas nėra le-
galis versti žmones pirkti pa
šalinius produktus. Aš mielai 
priimsiu bile vienos šeiminin
kės nusiskundimus apie toki 
krautuvninkų pasielgimą. 

"Antra ip vertus, nereikia 
tikėties, kad krautuvninkai 
cukrų parduotų bile kokiam 
praeiviui su skriauda nuolati
nių savo kostumerių ,\ 

Prokuroras pranešė, jog to
mis dienomis Chicagoje cuk
raus bus užtektinai. Nes jis vi-
sii per Illinois valstiją veža
mą i rytus cukrų sulaikysiąs 
ir pristatysiąs Chicagon. Ry
tinės valstijos turi cukrau-. 
Turi turėti jo ir vidurinės val
stijos. 

rinėjo cukraus pabrangimą. 
Toliaus to boardo pirminin

kas pažymėjo, jog cukraus tru
kumą reikia aiškinti tuo, kad 

Prabėgo mūsų dyklaikis kaip 
sapnas, Štai vėl sėdime ant kie
to moksleiviu suolo; mokina-
mės, rengiamės prie ateities. 
Xevienas j r neviena besimo
ki ndami suka galvą, mąsto, 
kai]) tapti naudingesnių žmogu
li.:, kad užbaigus kokią mokslo 
šakę galėtų patarnauti ^avo 
tautai bei visai žmonijai. 

Tiesa, nevisi moksleiviai bei 
moksleivės turi ideališkas min
tis; nevisi rūpinasi savo tan
ios reikalais,bet yra tikru idea-
listu, pasišventusių ideališkam 
darbui bei savo tautos ir tėvy
nės reikalams. 

Kiti moksleiviai žiuri, kad 
kaip greičiaus pabaigus kokli) 
nors profesiją ir įgijus šiltą 
vietelę. Tokiems moksleiviams 
tauta bei idėjos darbai visai ne
rup i Aėiu Dievui, kad tokiu 
saumyliu skaitlius mūsų tarpe, 
jau žymiai, kaskart mažėja. 

Amerikos lietuviai mokslei
viai suprato tėvynės reikalus; 
pamatė,kad tėvynei,bežengiant 
prie liuosybės, yra reikalingi 
inteligentai ir Įvairus p roles i-
jonalai. Supratę tą reikalą jie 
dar karšėiau pradėjo mokin-
ties, šviesties, kad užbaigę mo-
ksln galėtu važiuoti i Lietuva 
ir jai tarnauti. 

Lietuviai moksleiviai, turbūt, 

referatai galėtų būti perskai
tyti ir paskui rimtai kritikuoja-
mi,išrodant ko jiems trūksta ir 
ko perdaug. Naudinga butų, 
kad moksleiviai turėti} tarp sa
vęs, t. y. tuose susirinkimuose 
debatus apie visokius Lietuvos 
reikalus. Berengdami panašius 
programėlius,moksleiviai prisi
rengtų į ateitį netik teoriškai, 
bet maž-daug ir praktiškai. 

Tikiu, kad nevien Cb. Ap-
moksleiviai, bet ir visi kiti pa
sinaudos šiuomi straipsneliu ir 
dar karščiau pradės mokinties 
bei rupinties apie Lietuvos rei
kalus. 

Dulkė. 

IŠ TOWN OP LAKE. 

šįmet jo nepaprastai daug su 
vartojama. Per pirmutinius 9 j labiausiai yra apgyvenę Chica-
mėnesius, š. m.. Su v. Valstijų. 
gyventojai suvartojo .*><)(),000 
tonų cukraus daugiau kaip 
normaliais laikais. 

Anot jo, svarbiausia to apsi
reiškimo priežastis — tai svai
galų proliibicija. 

POLICIJA IEŠKO 11 METŲ 
VAIKO. 

NEDAVĖ DETEKTIVAMS 
NEŠTIES SVAIGALŲ. 

Svaigalai paimta ir išlieta 
sinkan. 

Detektivu S\veeney ii- (Jrace 
teisman pristatė gerą pusbute
lį degtinės. Tai buvo prirody
mas, kad saliunininkas Kap-
lan, 3453 So. State gat., be 
minkštų gėrimų žmones dažnai 
pavaišina ir svaigalais. 

Teisėjas Trude saliunininką 
nubaudė $50 pabauda ir teismo 
lėšomis. 

Detektivu su svaigalų pus
buteliu apsisuko ir ėjo laukan. 
Teisėjas juodu sustabdė ir lie
pė atiduoti tą, prirodymo 
"ženklą". Paskui liepė svai-

Lyman Ballard, 11 metu, 
lankęs Le\\is Cliamplain 
Scbool, aną dieną pats pagami
no rašei u ką i r parnešė savo 
motinai. RaSėiukyj buvo pasa
kyta, kad mokyklos perdėti nė 
norinti su ja pasimatyti. 

Mofinp išėjo. Sugryžusi ne
rado namie vaiko. Su vaiku 
pražuvo ir jos 200 dolierių ver
tės žiedai. 

Policija ieško jauno vagi
liaus. 

PALAIDOTAS PRALOTO 
VATTMAN KŪNAS. 

Fort Slieridan kareiviškose 
kapinėse palaidotas buvęs ar
mijos kapelionas, a. a. pralotas 
Vattman. 

Praeitą penktadieni Švento
jo Vardo katedroje buvo ge-
dulingosfos pamaldos. Po pa
maldų kūnas nulydėtas i Fort 
Slieridan, 

Pamaldose ir laidotuvėse bu
vo ir jo Augštoji Malonybė 
Chicagon Arkivyskupas; 

PRANCŪZŲ SENATAS 
SVARSTYS SUTARTĮ. 

I 
Paryžius, spal 5, — Prancū

zų senatas taikos sutarti ims 
svarstyti ateinanti ketvirta
dieni. Žemesnysis parlamento 
butas jau ratifikavo sutarti. 

KARALIUS GAUS KRYŽIŲ. 

Madridas, spal. 3. -— šiauri
nės Ispanijos miestų ir mies
telių majorai nutarė savo 
karaliui Alfonsui duoti dova
noms brandintiną kryžių už ve
dimą su atsidėjimu kariau-

galus išlieti sinkan. Kas tuo-jjancių šalių reikalų karės me-
jaus ir padaryta. tu. 

gą ir jos apielinkes. Chicaga 
gal but moksleivių eentras. Čia 
yra daugiausia įvairios rūšies 
mokyklų. Kiekvienas gal rasti 
sau tinkamą ir prieinamą mo-
kvkla. 

Lietuvaitėms čia labai gera 
proga mokinties lietuviškoje 
šv.Ka/.imieroAkademijoje, ku
ri jau yra valdžios pripažinta 
kaipo pirmos klesos mokykla. 

Pu! i naudingu žmogumi sa
vo tautai, Imtinai reikia susi
pažinti su tautos reikalais dar 
tebeesant mokyklose. Mokslei
vis ap moksleivė, užbaigę savo 
mokslą ir suprasdami savo tan
ios reikalus, galės tuojaus sto
ti i darbe ir kelti savo tautos 
kultūra. 

c 

i\.>danui Chicagoje v ra di-
dėsnis skaitlius moksleivių, ar
ba studentų, specijaliai į juos 
atsiliepiu, kad tvirčiau organi
zuot ųsi, sustiprintų cia jau 
esančias kuopas ir Ch. Moks. 
Apskriti! Tėvynė Lietuva lau
kia jų darbu, talentu ir mok-
slo. Chicagoje yra moksleivių 
kuopos: West Sidėje, Bridge-
porte, North Sidėje, Cicero, 
Brigliton Parke, Šv. Kaz. Aka
demijoje ir Roselande, Kai-
kurios kuopos yra visai apmi
rusios. Jas reikia sustiprinti. 
Jeigu koki kuopa negalėtų vie
na daug ką nuveikti, lai suside
da su kita kuopa ir veikia iš 
vieno. 

( nieagos Moks. Apskritys la-
bai gražiai ir pažymėtinai pasi
rodė seimo pri rengime bei jo 
iškilmingų vakarų programų 
išpildyme. Daugiau tokių iškil
mingų vakarų! Yra daug žmo
nių, kurie apkainuoja jūsų dar
bus! 

Labai butų patartina, kad 
Chieagos Moks. Apskritys lai
kytų susirinkimus kas mėnesį. 
1 tuos susirinkimus privalo 
iankyties kiekvienas moksleivis 
bei moksleivė. Tuose susirinki
muose negalima pasitenkinti 
vien apsvarstymu Apskričio 
reikalų, bet reikia pridengti 
naudingus lavinimosi progra-
mėlius,susidedančius iš prakal
bų, bei paskaitų apie Lietuvos 
ekonominius reikalus, Lietuvos 
politišką stovį, apie žemdirby
stę, prekybą, apšvietą ir tt. Šie 

Rugsėjo 27 d. p. Skinderio 
svetainėje Šv. Cecilijos giedo-
rių choras turėjo šeiminiška 
vakarėlį. Tikslas vakarėlio bu
vo pagerbti narius kareivius, 
kurie tarnavo Dėdės Santo ka-
riuomenėj. 

Pirmiausia choro vedėjas, p. 
V. Daukša, paprašė visų karei
vių susėsti. Kareiviais buvo: A. 
Prečenauskas, Iveperša, A. Še-
dis ir Šūkis. 

Pradedant programą, eboras 
sudainavo Lietuvos bimną. Po 
to p. Y. Daukša prakalbėjo, iš
reikšdamas savo pasilgimą na
rių. P-lė Z. Jurgaiciutė pasakė 
eiles "Žalgirio mušis," kurios 
žodžius lydėjo ilgas rankų plo
jimas. 

Toliau choro vedėjas papra
šė kareivių, kad pakalbėtų ką 
nors iš savo pusės. Indomios 
kalbos buvo sugrįžusių iš karo 
lauko. Jų žodžiuose skambėjo 
vien pasiilgimas muzikos ir 
dainų. Džiaugėsi taip-gi, kad 
sveiki sugrįžo prie Šv. Cecilijos 
giedorių, kur vėl darbuosis 
bažnyčios ir tėvynės naudai. 

Po to padainuota keletas lie
tuviškų dainų, l'žbaigus pro
gramą, šeimininkės paprašė vi
sus prie užkandžių, kurie buvo 
skaniai pagaminti p-lių A. 
Brazauskaitės, b). Kušleikaitės 
ir M. Jučaitės. 

Po skanių užkandžių dar 
pažaista ir pašokta. 

Lai būna pavyzdžiu ir ki
toms draugijoms Šv. Cecilijos 
giedoriai. 

Ten Buvusi. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Am. Liet. Rymo K a i Mot. 
Sąjungos 20 kp. Brigliton Par
ko mėnesinis susirinkimas i-
vyks utarninke, spalio 7 d. pa
rapijos mokyklos kambaryj, 
7:30 vai. vakare. 

Kviečiu visas nares atvykti 
šin susirinkimam Reikės ap
kalbėti vakaro reikalai, rinkti 
mėgėjas-vaidintojas ir daug 
kitokių reikalų. 

Šiame susirinkime taipgi 
Apskričio delegatė iš buvusio 
YVoreesteryj Mot. Sąj. seimo 
išduos raportą. 

Z. Sakalauskienė, rast. 
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PRANEŠIMAS. 
DR. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirur
gas Perkėlė savo ofisą iš 

1741 W. 47 Str. 

j mirusio Dr. D. J. Bagočiaus 
ofisą Roselande 

Praktikuoja tarpe Lietuvių 
šiame mieste ir apielinkej. 

Ofisas 10900 S. Michigan Ave. 

Valandos nuo: 
9 iki 12 išryto 
2 iki 4 popietų 
7 iki 9 vakare 

Telefonas Pullman 342 

Residencija 4515 S. Wood Str. 
Tel Yards 723 
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Žinių Iš Lietuvos Laikraščių 
APIE 

Lietuvių Prekybos Bendrovę 
Žemiau paduodame ištraukas iš Kaune išleistos "Lie tuvos" Lietuvos 

Valdžios organo, Rugpj. 23 d.: 
"Amerikos Lietuviai skundžiasi, jog labai maža gauna iš Lietuvos ži

nią, ir todėl nežino Lietuvos padėties. Jie nori visa kuo padėti Lietuvai 
ir tuo tikslu yra atvažiavęs p. Karosas ir p. Romanas. Jiems labai gero 
įspūdžio'padarė Kauno demonstracija buvusi 17 rugpj. d. 

"Ponas Karosas ir p. ftomanas 20 rugp. d. mano išvažiuoti iš Kauno 
ir bus Amerikoj 6 rugsėjo d. iš kur jie važinės po provincijas ir Lietuvių ko-
lionijas su agitacija, nurodydami kuo gali padėti Lietuvai, ir nupiešdami Lie
tuvos padėtį. Netruku s manoma suteikti medžiaginės pašelpos. 

"Amerikoj yra susikūrus Prekybos Bendrovė kurios tikslas yra pir
miausia vest prekybą su Lietuva; atidaryti savo sandėlius, ir tt. Kada 
Lietuva atsigaus po karo sunkenybių turės įsteigti dirbtuvių medžiagai iš
dirbti, nes Lietuva vien žemės ūkiu negalės pralobti. 

"Amerikiečiai išsiuntė į Lietuvą 300 dėžių maisto savo giminėms. 
Bendrovė išsiuntė J 0 tonų maisto (ryžių, riebalu ir cukro), kurs ateis apie 
1 rugsėjo dieną jį perduos Pramonės ir Prekybos Ministerijai. Su tuo siun
tiniu ateina 5 dėžės drabužių, kuriuos sudėjo Amerikos Lietuviai Raudo
najam Kryžiui: 3 dėžės Karo Ligoninei ir 2 dėžės Raudonojo Kryžiaus Li
goniniai. * *H«« 

"Bendrovės tikslas paremti Lietuvos ateitį, jai rupi, kad šalis butu 
turtinga ir kad amatai augštai stovėtų. Dirba tam, kad Lietuva but lais
va ekonomijos ir politikos žvilgsniu." 

Iš virš paduoto straipsnio matyti ką Lietuvos žmonės apie Lietuvių Pre
kybos Bendrovę rašo. 

Lietuvos žmonės pasitiki jai, Lietuvos valdžia pasitiki jai, tai-gi ir Ame
rikos Lietuviai drąsiai gali pasitikėti. 

Lietuvių Prekybos Bendrovė augina savo kapitalą. Dabar jai reikalingas 
didis kapitalas sekantiems darbams. 

1. Užpirkimui ir pasiuntimui Lietuvos valdžiai visokių Lietuvai reikalingų 
prekių. 

1. Užpirkimui pasažierinio laivo, kuriuomi Amerikos lietuviai galėtų grizli 
į tėviškę. 

3. Prisidėjimui prie brolių Vailokaičių "Lietuvos Ūkės Bankos", Kaune. 
4. Jsteigimui Bankos skyriaus Amerikoje. 
5. Atidarymui pinigu siuntimo į Lietuva skyrių. 
G. Atidarymui sandėlio ir dirbtuvės Lietuvoje. 
Tie visi darbai reikalingi prie Lietuvos atstatymo. Juo daugiau šėrininkų 

turėsime, tuo geriau darbą galėsime atlikti ir tuo didesnis pelnas bus šėrinin-
kams. 

Kviečiame ir Tamstą prisidėti su savo kapitalu. Jau atėjo laikas veikti. 
Tuojau sėsk ir išpildyk žemiau paduotą aplikaciją ir prisiųsk sekančiu adresu: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St, BOSTON, MASS. 

Aš šiuomi užsirašau akcijų Lietu
viu Prekybos Bendrovė*, kuri yra inkorporuota ant dviejų milijonų 
dolierių kapitalo, ir prižadu išmokėti po penkis dolierius ($5.00) už 

kiekvieną akciją. Su šia aplikacija įmoku dolierių. 
Likusius išmokėsiu pagal reikalavimą. 

Bendrovė pasilieka sau teise bile koki užsakymą atmesti. Užsira-
šęs toliaus sutinku, kad Bendrovės organizatyviai iškaščiai butų pa
dengti iš pirmiausiai Įplaukusių mokesnių. Ant ko ir deniu savo parašą 
ir ženklą. 

Diena Mėnesio 

Užsiėmimas 

1919 

Parašas . • • • • • 

Adresas 

Miestas 
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NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

SKATIKAI. 
LIETUVOS 

PAS. ŽENK. 
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" D r a u g o " knygyne galima gauti ši ų atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena. 

Kas imtų mažiausia 10 gau*' už 25c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pu»^ kainos. Kreipkitės adresu: 
"DRAUGAS" PUBUSHING CO., 1800 W. 46lb Slr., Chic,., I I 

A 
\ 

i i 


