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GAMINAMOS PRIEMONĖS 
PRIEŠ STREIKĄ. 

SENATAS PAREMIA ŠA
LIES VALDŽIĄ. 

SINN-FEINERIŲ ARMIJA 
PALIUOSUOS AIRIJĄ. 

Anglekasiai Pakels Streiką 
Nieko Nedaroma iš 

Prezidento Perspėjimo 
Washingtone tariamasi apie 

Priemones / 

A N G L E K A S I Ų S T R E I K A S 
NEIŠVENGTINAS. 

J ie tur i teisę dirbt i a rba 
pamesti . 

Indianapolis, s pa!. 30.—Va
kar ėia anglekasiu viršaičių su 
pildančiuoju United Minelt i tarybosna su anglekasyklu 
VVorkers organizacijos komi- kompanijų atstovais (angleka-

Tų teisiu nuo darbininku 
nešąli atimti vyriausybes re-
pivzcntantai, kai}) jie negali 
priversti darbininkus dirbti 
taip ilgai, kol darbininkams 
skriauda nebus at i taisyta. 

Sakoma, jog anglekasiu at
stovai visuomet pasirengę sto-

šalis turi turėti kuro. 

tetu susirinkime ap ta r ta pre- >yklų vedėjais) sn tikslu susi-
zidento Wilsono atsiliepimas taikinti ir nukreipti šalin da-
ir perspėjimas prieS streiką ir bartinj nelemtą stovį. 

š iandie svarbiausia s darbi-ira bitinai nu ta r t a nieko ne 
klausyti ii* pakelt i paskelbta 
streiką visose minkštųjų an
glių kasyklose su lapkričio 1 
diena. 

Tuo tikslu anglekasiu vir
šaičiai paskelbė ilgoka ivzo-
liiieija. 

Toje rezoliucijoje sakoma, 
jog paskelbtas streikas su lap
kričio 1 d. neišvengtinas. Vir
šaičiai streiko reikale negavę 
jokiu ofieijalių pranešimų nuo 
internacijonaliu organizacijos 
viršininku, nei nuo šalies pre
zidento, nei nuo federalės vy-

Washington, spal. 30.—Kuo
met gauta pranešimu, kad an
glekasiu viršaičiai nusprendė 
įkūnyti paskelbta streiką lap
kričio 1 d. visose minkštu an-
gi i u kasyklose, vyriausybė tuo-
jaus ėmėsi tvarkyti priemones, 
su kuriomis butų galima užeiti 
už akiu nelaimei, kokią pakelia 
anglekasiai prieš visą šalį. 

Vyriausybes reprezentantai 
tvirtina, jog Šitame atsitikime 
turi but kas daugiau, jei angle
kasiu organizacijos viršaičiai 
niekus daro iš prezidento per
spėjimu ir tiesiog pakyla prieš 
vyriausybe. 

Reiškia, dabar vyriausybei 

Sako, anglys turi but prista
tomos šaliai. 

Washington, spal. 31. —Se
nate gyvuoja sentimentas vi
somis išgalėmis remti šalies 
administraciją pakilus angle-
kasių streikui. Senatoriai sa
ko, jog turi but pavartoja
mos visos galimos priemonės, 
idant anglekasvklose darbas 
nebūtu per t raukiamas ir 
pristatomi šaliai reika
lingi anglvs. Senate ir kitur 
nėra jokios simpatijos angle
kasiu streikui, ypač tokiuo 
laiku, kuomet visuomene] rei
kalingas kuras. Visa spauda 
stovi prieš streiką ir pasmer
kia visu- tuos, katrie nieko 

Taip sako Londono laikraštis. 

Atsimeta nuo Petrogrado 
Yudeničo Armija 

Prieš Denikiną pakilo Ukrainai 
UKRAINAI VEIKIA PRIEŠjMedviedskaja bolševikams te-

DENIKINĄ. I kę daug nelaisvių. 
Be kitko, bolševikai dar 

Londonas, spal. 30.—Vietos 
laikraštis Daily Express, ra
šydamas Airijos klausime, pa
skelbė negirdėtą sensaciją. Sa- Bolševikai paima miestus nuo praneša, jog jiems kampanija 

',ko, jog Airijos sinn-feineriai 
turi slaptą suorganizuotą ir 
gerai išlavintą kariuomenę. 
Tai kariuomenei t rūksta lik 
vienu ginklu. Kuomet gi gaus 
ginklu, tuomet anglam s pasi
darys ankšta Airijoje. 

Pasak laikraščio, jei tuomet 
Anglija panorės ir vėl 
riauti Airiją, jai prisieis ten 
pasiusti mažiausia 250,000 ka
riuomene. 

Denikino. 

gen uzka-

tu darbu. Xes anglekasiu strei
kas šituo laiku, sako genoralis 

prisieis susiremti su organizuo- nedaro iš sergančio preziden
to perspėjimu. 

Senatorius Kenyon iš Io\va 
prokuroras , yra lygus ginkluo- valstijos, republikonas, sako, [tuomet, 
to priešininko įsiveržimui ša-i jog vyriausybės pareiga ka-į s n .vJ ( ' -
Ii n. Prokuroras dar pažymi,! syklose palaikyti darbą. J i s Gyvuoja 1,200 kompanijų. 

Londonas, spal. 30. — Iš 
Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešama, jog ukrainų spė
kos pakilusios prieš Denikino 
armija. Sako, jog bolševikų 
pusėn perėjęs gen. Petlura ir 

Ifakhno su savo armijo
mis. 

Visu Dniepro paupin svar
besnieji miestai atsidūrę uk
rainų rankosna. 

Gen. Maklino paėmęs miestą 

gerai vyksta pačiam Petrogra* 
do fronte prieš Yudeničą ir 
Siberijoj prieš Ivolčaką. 

Tarpe Krasnoje Sielo ir 
(Jateina seka baisus mūšiai. 

" N ė r a abejonės, jog ta sinn-
t'eineriu suorganizuota a r m i j a ' . , , "T" 

/ . . - 'Aleksandrovska ir augules E 
labiau s pasekmingas ir stiprus ,. , , n, , 

•' . . ' hzavetgrada, Cnersono guber-
į nagi s, kaip 

>> 
kuomet nors ki-

pažymima straip-

ninku reikalavimas—tai dide-
snė užmokestis. I r tik dides
nio užmokesčio pripažinimas 
gali gvarantuot i pristatymą 
reikalingos kiekybe* augliu š i 
liai. 

To streiko atsakomybę an
glekasiu viršaičiai pasiima ant 
savęs, sakoma rezoliucijos pa
baigoje, ^darbininkai, katrie pasiliks 
Užsipuolama prieš prezidentą.; P r i ( ' darbo kasyklose. 

Kuro administracija atnau-

jog streikas nelegalis ir kaipo 
toksai nebus pakenčiamas. 

Sako, streiko kaltininkai bus 
patraukti tieson sulig karės 
meto gvvuojaučiu įstatymu už 
suokalbiavimą prieš naciją. 

Vyriausybės priemonės 
Pakilus streikui, vyriausybės 

žinomos priemonės yra tokios. 
Pus pilnai apdraust i visi tie 

tvirt ina, jog streikas angle-
organi-kasyklose anglekasiu 

zaciją prives prie saužudys-
tės. Nes ir geriausieji tos or
ganizacijos šalininkai užsisu
ks nuo jos. 

EIKAS ANGLEKASY-
KLOSE. 

Veikiantysis anglekasiu or
ganizacijos prezidentas Lewis 

.smarkiai užsipuola prieš pre-
sidenta Wilsona. Sako, bėrei-
kalo prezidentas grūmoja ir 
maišosi i anglekasiu streiko 
reikalus, Sako, prezidentas 

paskelbtas pirmiau 
vra- neatmainomas. 

streikas 

Kas kal tas už streiką. 

Rezoliucijoje anglekasiu vir
šaičiai už ateinantį streiką 
kaltina kasyklų kompanijas. 

Sako, kompanijų, atstovai 
atsisakę tart ies apie padidini
mą mokesčiu, nežiūrint to, 
kad darbininku atstovai neat-
laidžiai to reikalavę. 

Bet svarbiausioji streiko 
priežastis, anot rezoliucijos, 
ve kokia: 

Pirm vienerių metu angle
kasiu atstovai buvo apeliavę į 
kuro administratorių Gar-
fieldą ir per jį patį preziden
tą reikale padidinimo užmo-
kesties, kuomet pragyvenimas 
pabrango. 

Bet toji apeliacija paliktą 
ant Šalies ir darbininku pra
šymas neišklausytas. Nežiū
rint to, darbininkai neper
t raukė darbų kasyklose ir 
dirbo, kol nepasibaigė kon-

laikosi vienos puses. J i s kalba 
pirmiau nedavęs progos an-
glekasiams paaiškinti iš savo 
pusės. 

Sako, kuomet pakeliamas 
anglekasiu uždarbio klausi
mas, tai prezidenta s tvir t ina, 
jog karė dar nepasibaigusi. Oi 
kuomet po ranka pasisuka 
prohibieijos klausimas, prezi
dentas tvir t ina, kad karė pra
ėjusi. 

j ins savo veikimą su tikslu už
drausti anglis krauti ir skriau
sti žmones. 

Iius paskelbta anglims augš-
čiausia kaina. 

Bus Įsteigti biurai anglis pa
dalinti privatiniams narnama, 
geležinkeliams ir dirbtuvėms. 

Pagaliami bus darbuojamasi 
sutaikinti darbininkus su kom
panijomis. 

(Jeneralis šalies prokuroras 
Palmer po konferencijos su 
kabineto nariais paskelbė, jog 
pakeliamas anglekasiu striu
kas nelegalis. Streiką pakė-
lusieji kaltininkai bus suima
mi ii- baudžiami. 

NAUJI SUKILIMAI 
EGIPTE. 

2 žmogų nužudyta; 27 po-
licmonai sužeista. 

AMERIKA UŽIMTA BAL 
T U O S JŪRĖSE. 

Laivai veža žahą medžiagą. 

Paryžius, spal. 30. — Su v. 
Valstijų ir japonu laivai labai 
užimti Baltijos jūrėse, anot ži
nių iš Revelio. 

Japonai daugiausia užimti 

Alexandria, Egiptas , spal. 
29.—Čia aną dieną vietos na
c ional i s ta i buvo sukėlė prieš-
va!diška s demonstracijas, ku
rios pavir to sukilimu prieš 
anglų valdžią. 

(latvėse įvyko susirėmimai. 
Pasekmėje 2 žmogų nužudyta, 
10 kitų žmonių ir 27 poliemo-
nai sužeista. 

Kuomet policija prieš mi
nias pasirodė bejėge, pašauk-

Rytoj minkštųjų anglių ka
syklose sustreikuos apie 500,-
000 darbininkų. Bet streikas 
palies milijonus gyventoju, 
galima sakyt, visą šalį. Gcne-
ralis prokuroras tvirtina, jog 
šis streikas v ra baisesnis už 
ginkluoto priešininko įsiverži
mą mūsų saliu. 

Anglekasiu organizacijos 
viršaičiai nieko nedaro iš pre
zidento Wilsono perspėjimo. 
J i e sako, jog tasai perspėji
mas neoficijalis. Nes preziden
tas jiems ofieijalių keliu ne
pranešęs savo rašto turinio. 

Rašoma: 
" L a p k r i t y j , 1918 m., gyva

vo 1.200 kompanijų. Šiandie 
organizuojama jų daugiau ir 
kompanijos paskirstomos į ba
talijomis ir brigadas, kurios 
turi vadus ir pilnu s štabus. 

" T a i teclmikalė kariuome
nė. Nes turi skyrius inžinierių, 
transportu, ambulansų ir tt. 

"Sinn-feineriu tos kariuo
menės gali but tarpe 70,000 ir 
80,000, iš kuriu 4,000 kareiviu 
yra pačiam Dubline. 

"Mil i tar ine tos kariuome
nės vertė neabejotina. Vyrai 
gerai disciplinuoti ir išlavin
ti. J u didžiuma—tai veteranai 
Anglijos armijos. J i e paliuo-
suoti įstojo republikoninėn ar
ini j o n . " 

Toliaug nupasakojama, jog 
tai Airijos armijai pakilti nie
ko daugiau netrūksta, kaip tik 
vienų ginklu. Todėl anglų ka
riuomenės garnizonai Airijoje, 
sako, turi saugoti savo ginklu 
sandelius. Nes ki taip gali but 
blogai. 

j nijoj. Jo viena armijos kolium-
na eina ant Nikolajevo ir 
Chersono. 

VisUf seka kuožiauriausieji 
mūšiai ir visur gen. Denikino 
armija įveikiama. 

Savo keliu, Maskvos bolše
vikų kariuomenė nuo g<m. De
nikino atsiėmė miestu Dinit-
rovska ir Kromv, pietvakaruo-
se nuo miesto- Oriol. Su Ust-

YUDENIČO ARMIJA ATSI
META VISU FRONTU. 

š tabas išnaujo persikėlęs 
Yamburgan. 

Berlynas, spal. 30. — Prieš-
bolševikiškinis rusu laikraštis 
paskui estų laikraščius prane
ša gen. Yudeničo oficijalį ras
tą iš spalių 27 dienos. 

Tuo raštu gen. Yudenič pa
žymi, jog ofensyva prieš Pet
rogradą nepavykusi. Be to, iš 
Revelio rašoma, jog gen. Yu
deničo armija atsimeta atgal 
visu frontu. 

Pa t s Yudenič apleido Gat-
činą ir su savo štabu persikėlė 
Yamburgan, už 68 mylių nuo 
Petrogrado. 

BELGŲ KARDINOLAS AP- KUOMET FORMALIAI BUS 
LEIDO S. VALSTIJAS. | RATIFIKUOTA SUTARTIS. 

Iškeliavo Kanadon; rytoj ke
liaus Europon. 

Anglijoje sakoma, jog 
lapkričio 11. 

-Taiko 

6 UŽMUŠTA, 40 SUŽEISTA. 

Los Angeles, Cal., spal. 31 .— 
Souther Pacific geležinkelio 
traukinis No. v 50 užvakar 

DAUGIAU LAIVŲ LAT
VIAMS PAGELBON. 

New York, spal. 31. —Belgu; Londonas, spal. 30.—Taikos 
kardinolas atsisveikino su I sutartis su Vokietija, rasi, bus 
Suv. Valstijomis ir iškeliavo I formaliai ratifikuota ir ims 
Kanadon. įveikti metiniu armisticijos su-

i 
Rytoj iš (Juebeco kardinolas kaktuvių dienoje, t y. ateinan-

iškeliaus Belgijon. Ičio lapkričio 11. 
Apie tą vakar Anglijo s parla

mente pranešė užsienių reika
lų pasekretorius Cecil Harms-
wortli. 

Copenhagen, spal. 31. J i s pažymėjo, jog paminėtą 
Vietos latvių spaudos biuras dieną turi but viskas pabaig-
paskelbė, jog talkininkų k a - ' t a su ta sutartimi, nežiūrint 
rės laivynas šalimais Rygos j Suv. Valstijų senato u i t r u k i * 
padidintas keliais dideliais 
laivais su tikslu pasekmin-
giau griauti vokiečių-rusų 
pozicijas. 

nušoko nuo bėgių vakaruose 
Apie tą perspėjime jie patyrę Į n U o Acton. ' 

6 žmonės žuvo ir apie 40 tik iš laikraščių. Todėl į tą 
perspėjimą nei domos neat
kreipiama. 

sužeista. 

t r ak to laikas. P 0 šito darbi- r ; , ^ i laivai vežioja žalią me-
ninkai patys turi rupinties sa- džiagą, reikalingą cukraus re-
vo likimu. finerijoms. 

Darbininkai gali dirbt i a r ne. 
Toliaus pažymima, jog teis

inai pripažinę, kad darbinin
kai turi pilna teisę streikuoti 
ir visuomet gali pamesti dar- Luxemburg, spal. 30.—Ma-
bus kaip pavieniui, t a ip kolek- ioj Luxemburgijos šalyj įvyko 

ta kariuomenė. Atvyko pats 
m^nmAUt oTnfi.•• V.m^ <s Q1,10r;i7n gubernatorius ir įsakė kar iuo-1"^ / , T * " c . "V anglių gabenimu, (.i amenko- . v # . v*. užteksią kokiam 

ateina 

KATALIKAI LAIMĖJO 
LUXEMBURGIJOJ. 

t iviai. 
Sako, šalies konstitucija 

duoda darbininkams teisiu 
kuomet tik nori dirbti arba 
nedirbti ir tai daryt i pavieniui 
a rba kolektiviai. 

par lamenta n atstovų rinkimai. 
Laimėjo katal ikai . Nes ka

talikų atstovų išr inkta 27; so
či jai istų 9; radikalų 7; naci-
jonalistų 3 ; neprigulmingųjų 

menei šauti į minias. 
-!->• v. ••! • • -L u n tarpu 
Kiauses atsikartojo ir ant v ". . • _ 
, . T» , • -J. i i šalčiais. Daugeliui 

rytojaus. Bet apsieita b e kariuomenes. 

Anglių išteklius Snv. Val
stijose nedidis. Iškastų ang
lių, sulig apskaitymo, gal 

ią kokiam mėnesiui. 
žiema su 

žmonių 
prisieis daug* nukentėti , kol 
vyriausybė išnaujo pa tvarkys 
darbus kasyklose. 

FIUME RINKIMUOSE IŠ 
ĖJO ANEKSIJONISTAI. 

NORĖTA NUŽUDYTI POLI 
GIJOS VIRŠININKAS. 

mo. 

PRASIDĖS PAMALDOS 
RHEIMSO KATED

ROJE. 

Cleveland, O., spal. 31. — 
Čia susekta naujas suokalbis, 
kurio tikslas, anot policijos 
tvirtinimo, buvęs nužudyti 

Paryžius, spal. 30. — Mies
to Rlieims garsioji ka tedra 
nėra tiek labai nukentėjusi 
n u 0 vokiečių bombardavimo, 
kaip pirmiau buvo manoma. 

Taip tvirt ina pats kardino
lais Lueon. Be to kardinolas vietos policijos viršininką 

Srnitli ir kitus augstuosius [paskelbė, jog apgriautos ka-
Kitos partijos gavo mažai 

balsų. 
miesto valdininkus. 

Tai pa t i r ta aną dieną su
areštavus kelis bombininkus. 

PANAIKINA ELGETAVI
MĄ GATVĖSE. 

Svarbiausias vyriausybes 
Madridas, Ispanija, spal. 30. tikslas — stengties kokiuo 

— Šito miesto gatvėse labai nors būdu palaikyti darbą 
prasiplatinęs žmonių elgetavi
mas. 

Civilis miesto gubernatorius 

kasyklose. Bus a tkreipta do-
ma į tai, kad didžiumoje ka
syklų darbai nebūtų per-

imasi priemonių panaikint i ei- t raukt i . Vyriausybė tikisi, 
getavimą. Nes tas daro gėdą kad su jąja eis ranka rankon 
sostinei ir jos gyventojams. kongresas i r pat i visuomenė. 

Paryžius, spal. 30.—Iš Fiu-
me pranešama, jog tenai įvyko 
rinkimai atstovų miesto tary
bom , 

Rinkimus lahnėjo aneksijo-
nistai, d 'Annunzio part i ja. Ki
tos partijos gavo mažai balsų. 
Neturėjo net kandidatų. Nes 
prieš rinkimus d'Annunzio bu
vo paskelbęs, jog miest e Fiu-
me gyvuoją s karės stovis. 

JAPONŲ TARYBA PAT 
VIRTINO SUTARTĮ. 

tedros dalys išdalies laikinai 
aptaisytos ir joje pamaldos 
išnaujo prasidės su lapkričio 
1 diena. 

Tokyo, spal. 30. — Slaptoji 
japonų vyriausybės ta ryba pa
tvirt ino tai kos sutartį su Vo
kietija. 

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

8 PABĖGO IŠ KALĖJIMO. 

Mount Vernon, UI., spal. 31 

RINKIMŲ PASEKMĖS 
ŠVEICARIJOJE. 

Berne, Šveicarija, spal. 30. 
— Nacijonalėn šalies tarybon 
išrinkta atstovai: radikalų de
mokratų 63; katalikų 42; soci-
jalistų 39; valstiečių parti jos 
27; liberalų demokratų 9; j -y-
tų Šveicarijo s demokratų 4 ; 

Iš vietos kalėjimo pabėgo aš- j grutleanų 3 ; progresivių 1; 
tuoni kaliniai. ) evangelistų 1. 

•» 
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Pinigų Siuntimas į 
Lietuvą 

Kaikurie bankai, apsimda-
nii persiųsti pinigus i Lietu
va, labai skriaudžia siunčian
čius, nes už dolierį duoda ne 
ką daugiau kaip rubli. Kol 
Lretuvo< valdžia neturės savo 

tautos gyvena vakarų Euro
poje. Lotyniškiausia už visas 
yra Italija. Prie lotyniškų 
taip-gi priklauso Prancūzija, 
Ispanija ir Portugalija. Ru
munai, nor s gyvena Europos 
viduryje, bet yra mišinys lo-
tyniškumo su rytinių tautų 
ypatybėmis. Prie lotyniškų 
tautų galima priskaityti Mek
siką, Braziliją, Paraguajų, 
Perų, Čili ir kitas ispaniškai 
kalbančias Amerikos viešpa
tijas. Tai-gi lotyniškų tautų 
draugija yra didelė, nors ji 
neturi smarkių politiškų ryšių 
tarp vienų ir kitų tos pačios 
rųšies viešpatijų. Tečiaus šios 
karėa laiku kaskart tankiau 
ir kaskart smarkiau girdėti 
šnekant apie lotyniškąsias 
tautas ir apie bendruosius jų 
reikalus. 

Lietuvai susidarant savo ne-
prigulmingą viešpatiją, ir ieš
kant s'au vietos tarp seniaus 
susidariusių pasaulio viešpa
tijų, reikia taip-gi aiškiai 
suprasti ir gerai apmintyti, 
kad mes žiūrėsime į lotyniš
kųjų tautų vienybę. Tą daly
ką jau pradėjo gvildenti p. 
Alfredo Ancarano Ryme di
deliame italų dienraštyje L* 
Eeonomista d Italia. Mes ga
vome X. 17b* penkiasdešimt 
pirmųjų leidimo metų, išė
jusį 24 rugsėjo, 1919 m. Tame 
dienraštyje pirmutinis žy
miausioje vietoje patalpinta
sis trijų su viršum skilčių il
gio straipsnis vadinasi Lietu
va ir lotynybė. (La Lituania 
e la latinita). 

(laila, kad autorius įžangoje 
pasisako nejudįsiąs politiškojo 
žvilgsnio (Lasciamo la trat-
tazione del lato politie0 del konsulių Suvienytose Valsti 

jose, tol via bus vargo su pi-1 problema), o tik pasitenkį-
nigų siuntimu. siąs ištyrimu to kiek lotyniš-

Daugeliui klausiant kaip kūmo yra lietuvių tautoje, 
reikia siųsti pinigus į Lietuvą, jč'ia jisai sumaningai, iškal-
mes patariame palaukti ke-|bingai ir nuosekliai sutraukia 
lias dienas. Ketvirta lapkri- pačius geriausius ir pačius 
čio šių metų bus Amerikos i stipriausius mus kalbos pa-
Lietuvių Tarybos posėdis. Ja- 'gyrimus. Tečiaus p. Ancarano 
me dalyvaus atvažiavusį iš nesako, kad lietuvių kalba yra 
Lietuvos misija. Tada bus ap-jpati gražiausioji. J is tik ra-
svarstvtas šitas klausimas. 
Veikiausiai Ekzekutyvis Ko
mitetas AVasliingtone gaus 
konsulio teises ir galės tvar
kyti pinigų siuntimą. 

Jei kas negali taip ilgai 

* . ' i \ so: " T a r p visų žmonių var
tojamų kalbų giesmingumu 
italu kalba užima pirmąją 
vietą, o lietuviškoji antrąją. 
(Fra tutti gli idiomi parlati 
la 1 ingiui italiana tiene pel 

laukti, tai gali krasoje iš- jcanto ii primo posto e ąuella 
pirkti Money Orderį ant var-ĮtituaM i[ ^cundo) . Iš to ma

tytis, kad p. Ancarano yra lie
tuvis. J is išreiškė italams, 
statydamas jų kalbą pirmoje 
vietoje. J is užpelnė jų simpa-

Bavickui, Lietuvių Valdžios itija, brangindamas ką jie 
atstovui. Tame laiške turi bu- brangina. J is padarė naudą 
ti pasakyta kam p. Savickas Lietuvai, įtikindamas italus, 

do Mr. George Savickas ir 
pasiųsti jį į Kopenhageną su 
dviem laiškais. Vienas laiškas 
turi būti rašytas pačiam p. 

I 

turi persiusti pinigus i Lietu
vą. 

Antras laiškas turi būti 
rašytas tiems giminėms, kurie 
turi gauti pinigus Lietuvoje. 

Suprantama, kad Lietuvos 
Atstovas Kopenhagene, mai
nydamas Amerikos Money-Or-
derius į daniškus pinigus ir 
daniškuosius persiųsdamas į 
Lietuvą turės sau pasilaikyti 
už darbą šiokį-tokį nuošimtį. 
Mes nežinome kaip augštas 
bus tas nuošimtis, bet jis vis
gi nesulygįs dolieri0 su rub
liu, kaip tat daro kai-kurie 
bankieriai. 

P-no Savickio adresas yra: 
Box 214, Copenhagen, Den-
mark. 

Lietuviai ir Lotyny 
Tautos. 

Lotynu tautomis vadinasi 
tos, kurių dabartinė kalba 
arba tiesiog kilo iš senosios 
lotynų kalbos, arba nors seną
ją nuosavę kalbą perdirbo, 
prisitaikydamos prie lotynų 
pavyzdžio ir pasinaudodamos 
rymiečių žodžiais. Lotynų 

kad mus kalba yra beveik 
taip graži kaip ir jų. 

Dar ir iš kitu vietų matyti, 
kad straipsnio autorius yra 
lietuvis, bet italų kalbą jis 
taip vartoja, kad skaitant 
reikia gėrėtis. 

Toliau straipsnyje trumpai 
ir aiškiai sutraukta Lietuvių 
kultūros istorija taip, kad ir 
žinančiam ją akyva skaityti, 
o nežinančiam kiekviena ei
lutė atneša naujų ir šviesių 
žinių. Nei geriausiuose dien
raščiuose taip puikiai para
šytų straipsnių nedaug tebū
va. Kas paėmė dienraštį į 
rankas, tas tą straipsnį pers
kaitė; kas jį perskaitė, tas 
jautėsi lyg naują šalį atradęs, 
ir da-gi simpatingą šalį. Lie
tuvis, prisidengusis itališka 
slapyvarde, gražiai, gerai ir 
išmintingai pasitarnavo Lie
tuvai parašydamas ir patal
pindamas tą straipsnį. 

IŠ veikalo galima pažinti 
veikėją. Iš minėtojo straips
nio matyt, kad jo sustatyto-
jas puikiai moka itališkai, 
kuogeriausiai žino istoriją ir 
turi daug geriausių diploma
tiškų gabumų. Ta s tris ypaty-

Lietuvos Degte Degantieji 
Reikalai. 

» * > 
Karas Lietuvoje paliko gi

lius pėdsakus. Smarkios žiau
raus karo audros, siautusios 
ant mūsų tėvynės padangių 
penkis metus, Lietuvos gyveni
mą iš pat pamatų pamainė. Dar 
ir šiandie priešai Lietuvos 
žmonėms neleidžia ramiai gy
venti ir tvarkytis ir spaudžia 
juos iš visų pusių. 

Nepasigailėjo mūsų tėvynės 
rusai, apiplėšė ją vokiečiai ir 
raudonarmiečiai — bolševikai, 
gi lenkai ir rusai kolčakiniai 
Lietuvos kraštui pražūtį neša. 

Priešai grobuonys iš visų 
pusių ant nmsų tėvynės gura. 
Lietuvos laisvei gresia didelis 
pavojus; jaunutės, besikurian
čios Lietuvos valstybės gyvy
bės diegus, kilstančius iš griu
vėsių ir pelenynų bando nutrlp-
ti plėšikų gaujos. 

Su Lietuvos dabartiniu padė
jimu man teko arčiau susipa
žinti. Sunaikintų gyvenimų, su
ardytų grinčių, apdraskytų 
miestelių ir sudegintų kaimų 
pilna Lietuvoje. Bažnyčių bok
štai nugriauti, varpai retame 
bažnytkiemyj žmones į pama-
das šaukia; juos priešai nuka
bino. Vargų vargeliais Lietu
vos žmonelių takai nukloti, o 
darbščių ranku sudėtus turte
lius, slinkiai surankiotas lietu
vių gerybes priešai vėjais pa
leido. 

Sunku Lietuvai iš po žiau
rios žiemos pagų ir audrų atsi 
gauti, begalo sunku Lietuvos 
žmonėms antsyk su keliais ga
lingesniais priešais gruinties 
už savo šalies laisvę ir nepri
klauso niybę, bet tenai rankų ne
nuleidžiama. 

Lietuvos valstybė įsikūrė dė
ka jos veikėju ir piliečių dide
liam pasišventimui ir kantru
mui. Apystovos buvo tokios, 
kad, rods, ir prie geriausią pa
stangą, nieko gero negalima 
tikėties, vis-gi lietuvių narsu
mas visas klintis pergalėjo ir 
jau 1918 metais nepriklauso
mai valstybei kertinis akmuo 
padėta Vilniuje, Lietuvos sos
tinėje. 

Be iždo ir kariuomenės Lie
tuvos valstybė negalėjo išsilai
kyti priešams i mušu kraštą 
smarkiau besiveržiant. Iš liku
čiu Lietuvos iždas sudaryta. 
Žmonės pasilikę ukėje prie vie
no arklio ir karvės,dažniausia 
paardytame gyvenime, kuomet 
pamatė reikalą—nesigailėjo ir 
kiek turėjo besikuriančiai val
stybei davė. Valstybės išleistų 
paskolos bonų Lietuvos pilie
čiai išpirko už 30 milijonų mar
kių. Tuo tarpu ne vienam val
stiečiui namie trūksta duonos 
šmoto, apie mėsą ir riebalus 
nėra ko ir sakyti. 

Basi, apiplyšę Lietuvos žmo
nės, bet kaip gražus ir turtingi 
prakilniais jausmais ir darbais 
savo tėvynės naudai. 

Mes Amerikos, lietuviai gy
vendami nuo visų karo audrų ir 
baisenybių ramioj šios šalies už 
vejoj neturime tinkamo supra
timo apie tokį svarbiausį Lie
tuvos gyvenime atsitikimą, 
kaip kariuomenės organizavi
mą. Sulaukę iš Lietuvos žinių 
apie mūsų kariuomenės laimė
jimus, džiaugiamės ir didžiuo
jamės, bet jei daugelis iš mūsų 
patirtu, kad narsi Lietuvos ka
riuomenė, ypatingai pirmieji 

bes iš lietuvių tarpo, kol kas 
teturi tik vienas žmogus, bū
tent kanauninkas Kazimie
ras Prapuolenis. 

Draugai ir priešai pasigėrė
dami ir pavydėdami jį pra
vardžiuodavo Rampolla, duo
dami jam vardą vieno ga
biausiojo devynioliktame šimt 
mėtyje diplomato. 

jos pulkai, į karo laukus ėjo 
pusbasi, blogai parėdyti ir be
veik alkani—prie džiaugsmo Ir 
darbo nesigailėtų šiokiu ar to
kiu būdu lietuvių kariuomenei 
pagelbėti. Karo laukų apkasai, 
tai ne šilta grįčia, priešo kulip 
kos ir granatos menkas kunm 
maistas ir apdaras, bet tėvynę 
reikėjo ginti ir Lietuvos jauni
kaičiai be paraginimo savano
riai ėjo į apkasus ir guldė jau
nas galvas, kad Lietuvai butų 
lengviau, kad mums savo lais
vame krašte butų gyventi ge
riau. 

Šiandie Lietuvos kariuomenė 
kiek geresniame padėjime, bet 
jai trūksta ginklų, gero maisto 
permažai. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius neturi užtektinai lėšų 
ir medžiagos sužeistų kareivių 
aprūpinimui. Karinės ligoninės 
neturi ligoniams užtektinai vai
stą, pagalvių, antklodžių, dra
bužių. Tokiame padėjime ran
dasi visos kitos ligoninės. Ra
seiniuose, Panevėžyj, Ukmer
gėje ir kitur ligoninių viršinin 
kai labai nusiskundė, kad ligo
niu ir sužeistųjų kareivių nega
li atsakančiai prižiūrėti. Kau
no kariniu ligoniniu vyriausias 
daktaras Sližys atkartolinai 

w 

manęs prašė paraginti Ameri
kos lietuvius suteikti karinėms 
ligoninėms ir Lietuvos Raudo
najam Kryžiui kogreičiausią 
parama daiktais ir pinigais. 
Kun. Tamuliams Kauno vaiką 
vienos prieglaudos vedėjas sa-
kė, kad del stokos lėšų prie-
glauda reikėsią uždaryti. Visu 
« * t. t . | 4. 

našlaičiu, pavargėlių nėra pro
gos į prieglaudas patalpinti ir 
eina jie gatvėmis elegėtauti. 
Auga be globos ir priežiūros, o 
juk tai Lietuvos busimieji pi
liečiai. 

. S no vokiečiu lietuviai pirko
si ginklus, orlaivius, automobi
lius, mokėjo brangiai, bet ėmė 
iš ten, kur buvo galima. Talki
ninkai tik dabar lietuviams šio
kias tokias paramas teikia, iš-
skirus Ameriką, kuri maisto 
vaikams ir miltų Lietuvai pa
siuntė. Amerikos pasiąstą mai
stą Lietuvos žmonės palaikė 
amerikiečių lietuvių dovana. 
Kelios moterys Kaune laike 
demonstracijos prieš lenkus su 
ašaromis akyse iš Amerikos 
lietuvių geros širdies džiaugė
si. 

Šimet Lietuvoje, išskirus 
kaikurias apielinkes, derlius 
buvo geras. Duonos žmonėms 
užtektu, jei spekuliantai jos ne-
išvež į rusus, lenkus arba 'Vo
kietiją. Spekuliacija varoma, 
nežiūrint valdžios draudimo, 
visais pakampiais. Be to į lie
tuvišką duoną labai smalsiai 
žiuri lenkai, rusai, vokiečiai. 
Jei jų kariuomenės užima kur 
Lietuvos sklypelį, pirmiausia 
duoną gabena savo kraštam 
Tokiu būdu duona brangsta ir 
Lietuvos žmonėms sunku jos 
gauti. Ypač blogai tas atsille
pia į darbininkus, kurių uždar
biai nedidžiausi, gi kuomet už 
rugių pūdą reikia mokėt iki 200 
rublių, tai kąsnelis duonos 
brangiai atsieina. 

Lietuvos valstybei trūksta pi
nigų visiems kariuomenės ir 
krašto reikalams aprūpinti. 
Žmonėms drabužią, avalinės, 
žemei apdirbti įrankių, gyvu
lių, Lietuvos Raudonasis Krv-
žius vargsta be lėšų, prieglau
dos užsidaro, o prie to viso dar 
nelabieji p riešai mūsų kraštą 
spaudžia. 

Amerikos lietuviai be nuro
dymų ir klabenimų savo prie
dermes privalėtų suprasti ir, 
kaip vienas, visi turėtų mūsų 
tėvynę remti. 

Šiandie progų yra daug. Au
kodami į T. Fondą ir kitus, 
Lietuvos našlaičiams ir pavar

gėliams teikiame duonos kąsnį, 
užtikriname jiems pragyveni
mą. Remdami Lietuvos Raudo
nąjį Kryžių, pasitarnaujame 
visai Lietuvai, nes L. R. K. sa
vo globon ima visus Lietuvos 
piliečius be skirtumo tautos, 
tikėjimo ir pažiūrų. Iš L. R. 
Kryžiaus tenka paramos vi
siems, kurie jos yra Į reikalingi. 
Kuodaugiausia aukų pinigais 
ir drabužiais ir kitokiomis 
reikmenimis tuojaus reikėtų L. 
Raud. Kryžiui pasiųsti. Lietu
vos kariuomenė jai skirtus pi
nigus ir daiktus iš L. R. Kry
žiaus atsakančiausia gaus. 

Lietuvaites! čia darbai jūsų 
ir visomis pajiegomis į jį kib-
kite. Kuomet Lietuvoje karei
viams ii" karininkams pasakiau, 
kad Amerikos lietuvaitės ren
gia Lietuvos kariuomenei šiltų 
pančiakų, pirštinių, marškinių 
ir kitokiu dalykų, reikėjo pa
matyti jų veidus, kad suprasti 
kaip brangi ir maloni j iems ta 
žinia buvo. Nevienas išreiškė 
karštą pageidavimą, kad tie 
siuntiniai dar prieš žiemą Lie
tuvą pasiekti} ir nuo šalčių juos 
apsaugotų. 

Svarbiausią paramą Lietu
vai suteiksime, pirkdami Lietu
vos valstybės spceijaliai Ame
rikos lietuviams išleistų pasko
los bonų už vieną milijoną do-
lieriu, kuriuos neaukosime, bet 
skolinsime Lietuvai, nuošim
čius nuo paskolintos pinigu su
mos gaudami. Bonai parsiduo
da po $50.00, $100.00, $.")00.00 ir 
$1,000.00. Skolinome mes Ame
rikai milijonus dolrerių, pasko
linkime Lietuvai vieną milijo
ną, kuris pagelbės Lietuvos 
valstybei įsikurt i ir priešams 
užkirs kelia Lietuvon. 

Lietuvai pinigine parama 
tuojaus yra reikalinga. Ne lai
kas dabar bartis kas turi, o kas 
neturi teisės Lietuvos valsty
bės paskolos bonus pardavinė
ti; ne vieta atskiroms ypatoms 
ar Įstaigoms akis pirštais bady
ti už tai, kad jie bonų pardavi
mo inicijatvva i savo rankas 
paėmė. 

Bet didelis ir svarbus laikas, 
kad visi Amerikos lietuviai ne-
atįdėliodami bonus pirktu. Ne
trukdykite, gerbiamieji, svar
baus Lietuvai darbo, tik ben-
drai stokime vis talkon savo tė
vynei paramą teikti. Garbė ir 
nuopelnai pennenki dalykai su
lyginus juos su mūsų tautos 
reikalais. 

Čia darbo reikia, prie jo ir ei
kime. 

Lietuvos krikščionių demo
kratų partijos organas-"Lais
v ė " viename numeryj štai kokį 
obalsį iškėlė. Sako: 4kkad ragus 
nulaužtum lenkų ponams, ne
gailėk pinigų paskolos bo-
nams." 

Mums amerikiečiams lietu
viams reikia, kad greičiau Lie
tuvai paramą paduoti,nors syki 
bendrai be ginčų pradėtą dar
bą iki galo išvaryti. 

I^ietuva iš mūsų daug ko ti
kisi. Neapvilkim J os! 

Jonas E. Karosas. 

Užeikite ir j Mano Kampelį. 
Ne tiktai daug inteligentų, 

bet ir daugybė paprastų darbo 
žmonių jau suprato ir giliai įsi-
tikrino, kad geresnės tvarkos ir 
gerovės galima laukti tik tada, 
kada žmonija pradės savo gy
venimo namą remti ant tvirtų, 
nesimainančių pamatų, kuriuos 
dupda krikščionystė. Už tat jie 
smarkiai toje pakraipoje dir
ba. Pagirtinas darbas! Šven
tas darbas! Lai jis niekuomet 
nesibaigia. Tegul jo vaisiai 
greitai pasirodo. Tenenuilsta 
ir nenusilpsta tų veikėjų dva
sia. Kartais gyvenimas, rodos, 
juos pašiepia, bet tai nieko, ne
reikia dėlto nusiminti, bet dar 
drąsiau savo darbą varyti. 

Veikėjams neprošalį butų 
kartais atsiminti, kad dirbant 
vienam sunku viskas padaryti; 
reikia pagelbininkų, prietelių, 
draugų. Aš, krikščionių-demo
kratų dienraštis, labai tokiems 
veikėjams pritariu ir kur galiu 
remiu. Jaučiuosi jų prietelių. 
Aš daug atsižvelgiu į juos. 
Man rodos, nemažiau jiems 
reiktų atsižiūrėti į mane. Aš 

jiems galėčiau būti nepaprasta 
pagelba, o jie man taippat. Ži
nia gerai, žodžiai suskamba, 
nulekia ir pranyksta. Kartais 
kaip ką jie pajudina, bet nepa
daro dar visko, kas reikia. 
Tuom tarpu raštas, spauda pa
silieka. Veikėjų žodžius žmo
gus gali išgirsti kaip kada, o 
spaudos žodžius gali girdėti 
kasdien. Tai-gi krikščioniškie
ji veikėjai nemažai sau pa
lengvintų darbą ir susilauktų 
gausesnių vaisių, jei savo pa
sidarbavimu pravestų man dar 
į daugiau namų ir šeimynų ke
lią. Aš už juos kasdien ten kal
bėčiau, kasdien šviesčiau protą 
ir stiprinčiau valią. Nevienas 
veikėjas jau panašiai darė ir 
daro. Jau ant jo pečių šiandie 
tiktai pusė darbo naštos, o ant 
rą—nešu aš. I r vaisiai jau ma
tytis. Tepasirupina, kad šim
tais tūkstančiais galėčiau eiti į 
kiekvieną lietuvių koloniją, 
tuomet nereikės tiek skųsties 
ant visokių blogumų, kaip da
bar tenka nuolatos girdėti. 

Draugas." < < • 

LIETUVIAI, UŽREGI
STRUOKITE KŪDI
KIUS LIETUVIAIS. 

a Draugo" 253 num. patėmi-
jom, kad Public Health Service 
arba, teisingiau sakant, Bureau 
of Vitai Statistics, paduoda 12 
svarbių priežasčių, del kurių 
kūdikiui užgimus reikia jį už
registruoti. Pirma priežastis 
prirodyti kas jis yra, antra 
priežastis prirodyti jo tauty
stę. 

Šiuomi noriu atkreipti savo 
tautiečių domę, kad nevisi lie
tuvių kūdikiai yra užregistruo
jami lietuviais. Didesnė dalis 
svetimtaučių daktarų visai ne
paiso; užrašo tai rusais, tai 
lenkais. Taipgi tą padaro ir 
kaikurios akušerkos, o kitos ir 
visai neužregistruoja. Tai-gi 

KLAUSIMA! IR ATSA
KYMAI. 

Apie paukščius. 

Klausimas 1. Kur iš Lietuvos-
rudenyje išlekia paukščiai, 
kaip ana: žąsys, gulbės ir kiti I 

A. Vaitkus. 
Atsakymas. Paukščiai ne visi 

vienaip pakenčia šalčio ir šilu
mos permainas. Vieni lengvai 
atkelia Lietuvos vasaros karš
čius ir žiemos šalčius. Tie drau
ge ir maitinasi tokiais daiktais, 
kokių mus krašte gana randa 
vasarą bei žiemą. Prie tos rų
šies priklauso varnos, žvirbliai, 
kurapkos ir kiti. Šita paukščių 
rųšis nekeliauja.—Antra pauk
ščių rųšis maitinasi tokiais 
daiktais, kokių žiemos metų 
nėra Lietuvoje, pvzd. garnys 
varlėmis, pelėmis ir kitais to
kiais, kregždė vabalėliais, ku
rių žiema nėra. Tie paukščiai 
podraugei ir lepesni. Jie nepa
kenčia šalčio. Šitie vadinasi ke
leiviai paukščiai. Jie ne visi 
vienoje vietoje perleidžia žie
mą. Vieni lekia toliau į pietus, 
kiti pasilieka arčiau, bet visi 
žiemos metu būva daug šiltes-
niuose už Lietuvą kraštuose. 
Garniai nulekia iki Egiptui. 
Kiti didesnieji paukščiai pasie
kia kitus šiaurių Afrikos kraš
tus. Tik tenai jie lizdų nekrau-
ja, kiaušinių nededa ir vaikų 
neperi. Yra paukščių, kuriems 
ir Lietuvos vasara peršilta, 
pvzd. gervės. Jos lekia per Lie
tuvą tolyn į šiaurę, ten peri 

tėvai turite pasirūpinti, kad 
jūsų kūdikiai taptų užregi
struoti lietuviais, o ne rusais 
arba lenkais. 'Painformuokite 
svetimtautį daktarą, kad esate 
gimę Lietuvoje, 0 ne Rusijoje 
arba Lenkijoje. 

Tokiu būdu padauginsime 
lietuvių skaitlių. Tas gali būti 
naudinga lietuviams. 

Daktaras. 

vaikus, o žiemą perleidžia Eu
ropoje šiapus Tarpžemio juros 
šiltose Alpių tarpkalnėse. 

Klausimas 2. Kur yra dau
giausia paukščių pasaulyje ? 

Atsakymas. Paukščiai ten 
labiausiai veisiasi, kur jiems 
yra daug maisto, o maža pavo
jų. Tirštai žmonių gyvena
mose vietose paukščiu, būva 
mažiau. Bet Sacharos smilty
nuose Afrikoje paukščių nėra, 
nes beveik nėra jiems maisto. 
Keliauninkai yra užtikę labai 
daug paukščių šiaurės vande
nyno salose. Ten žmonių nėra, 
o yra gana daug žuvies vande
nyse. . Tuos vandeninius pauk
ščius vadina ęaga. Jų pūkai 
lengviausi ir šilčiausi. Kitados 
yra buvę daug paukščių pieti
nės Amerikos pakraščiuose. 
Dar ir dabar yra plačių vietų 
storai apklotų jia mėšlu. Tas 
paukščių mėšlas vadinasi giM-
no. Jį laivais veža į Europą 
laukams krėsti. 

Klausimas 3. Kame yra gra
žiausia ir sveikiausia šalis ant 
žemės! 

Atsakymas. Gražiausia šalis 
pasaulyje skaitosi Šveicarija. 
Joje yra t a ipg i labai daug 
sveikų vietų. Bet kai-kurios da
lys Norvegijoje yra taippat 
gražios, kaip ir Šveicarija. 
Ypač puikus Norvegijos fijor-
dai, tai yra juros įlankos į tar
pą akmeninių kalnų. Fijordų 
Šveicarijoje nėra. Sveikumu ir 
gražumu Šveicariją pereina 
kai-kurie Tarpžemio juros pa
kraščiai, ypač taip vadinamoji 
Riviera ir Įmesto Nizza apie
linkes. Džiova sergantiems ge
riausia gydytis Šveicarijos kal
nuose, arba Nizzoje. Šašai nuo 
odos geriausiai nugija Egipte. 
Klausimas 4. Kur galima gau

ti knygą Lietuvių kalboje apie 
viršminėtus daiktus? 

Atsakymas. Apie paukščius 
daug žinių galima rasti knygo
je Zoologija. Parašė J . Geru
tis, pagal Bremo. Seinai 1913. 
Tomas antrasis. Paukščiai. 

Gerkles skaudėjimas, diegliai krati
nėje, iafluenzos, pasirodymo ženklai. 

Ištrink gerklę ir krutinę su 

PAIN EXPELLERIU 
ir pridengk krutinę vilnonę materija. 
Neapsileisk taip, kad tavo pagautas šal
tis išsivystytu i pleurisę, pneumonija, 
influenzą ir i kitokias pavojingas ligas. 

Nusipirk šiandiena sau/ parankiausi 
oje aptiekoje Pain-Expellerio. 35c. ir 
Goc butelis. 

Tikrieji turi mušu vaizbaženkli 

4> IKARĄ į / 
Nepriimk kitokiu pamainymu arba 

pamėgdžiojimu. 
F. AD. RICHTLR & CO. 

326-330 Broadway . . Įįe-w York 
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VASAROS RYTAS. 
Yėjalis papūtė lengvutis 

Kvapu Zei'iro malonaus, 
Šihna gražios, skaisčios saulutės 

Krutinę palietė žmogaus. 

Gamta, atbudus iš miegužio 
Sapne tunojnsios nakties, 

Jau žiuri naujo sau meilužio— 
Kitokio kraujo ir minties... 

Dvelkimas tyras, paslaptingas 
k Kutena sieki ir jausmus. . . 

Koks Dievas geras, išmintingas— 
• Širdyj svajoja sau žmogus. 

Paukšteliai čiauška sutartini: 
Laukus pripildo jų garsai. 

Matai, kaip rasą sidabrinę 
Beglosto saulės spinduliai. 

Po trumpo poilsio naktinio 
Gyvybe reiškia visata. 

Prie darbo švento pamatinio 
Kiekviena kimba vienata. 

Mvliu aš tvlu, gražu ryta 
Ir jo meliodijas švelnias; 

.lis turi dėsnį išrašytą : 
"Mylėkit žymes jo kilnias. * ' 

Vaidevutis. 
Notre Damc, Tnd. 
Rugp. -7, 1919 m. 

Malda Lietuvos Vaikelių. 
Prieš Tavo altorių suklaupė ant kelių, 
Marija, meldimą štai nešam, 

Priimk ji rtao mūsų, Lietuvos vaikeliu— 
Marija, palaimom mes prašom. 

l'ž Lietuva mušu atnešė meldimą, 
k *. t * 

Marija, Tau dedam po kojų, 
Palaimink lakus jos i laisvę žengimą 
Prašalink vergijos pavojų. 

* * • 

Dangaus Karalienė, skaisti Aušros Vartų, 
Daug sykių tėvynei padėjai. 
Kada žiaurus priešas naikino, daug kartų 
Su savo pagelba skubėjai. 

* * * 

Neatmesk ir šiandie meldimą vaikeliu. 
Kuomet skėsta mūsų eldija. 
Vaduok niiis tėvynę, suklaupę ant kelių 
Mes meldžiame Tavęs, Marija. 

Duok drąsą ir jiega kovoj išturėti 
Neduok vėl vergijon pakliūti, 
(ii svetimo turto visai nenorėti, 
Save ginti ir laisvais būti. • 

Aras. 

VYSKUPAS IR PONIA. 
Buvo draugiškas susirinkimas. Nebuvo koks pokylis " iš 

pustoje žodžio reikšmėje," tik įimtas prakilnių žmonių, kunigi
jos. Suvienytų Valstijų Senatorių su žmonėmis susirinkimėlis. 
Pastarųjų tarpe buvo patogi moteriškė, kuri kur tik pasisukda
vo atkreipdavo i save visų žingeidžias akis. Netikėtai pasirodė 
katalikų vyskupas, jo rūbai, jo kryžius ir žiedas atkreipė į jį 
visų domą. Moteriškė pertraukė linksmą kalbą, ir prisiartinusi 
prie vyskupo, su pagarba, priklaupusi pabuėiavo jo žiedą. 
.Mandagus sveriu šnekučiavimas buvo visiems malonus, gi kuo
met ta puošni ponia prabilo: "Ekscelencija, norėčiau jūsų pa
laiminimo/' vyskupas net nustebo. 

" T a i p , vaikeli; tik aš nemaniau, kad tamista esi katalikė." 
"Iš t ikro , Ekscelencija, nesu katalikė, tik mokinausi seserų 

vienuolyne. Tenai auklėjimas buvo taip prakilnus, ir vienuolių 
Įtekmė tai]) šventa, jog ir dabar tebepildau tūlus jų patarimus." 

• 'Ar tamista kuomet nors įsigilinai į tą tikėjimą., kuris su
kelia tiek prakilnių jausmų T' tarė vyskupas. 

' k Taip Ekscelencija, iš tikrųjų," atsakė šypsodama ponia, 
"tiktai užkliuvau už transbstancyacijos" (esybės permai
nos), ir nepajiegia jos pergalėti ." 

"Bet , tamista vis-gi gerbiate katalikų Bažynėią, nors jo
sios tarnuose, kaip matau." 

•"Taip!" ji atsakė. " A š visados pasveikinu vyskupą ka
me tik sutikusi, panašiai kaip pasveikinau jumis; ir, Ekscelen
cija, aš kalbu tris kart kasdien maldelę, kurią seserys vadina 
'Viešpaties Angelas.' J i man labai patinka. Man rodos, kad 
tuomi ir baigiasi mano maldingumas." 

Vyskupas išrodė nustebęs, bet duodamas palaiminimą ta
rė : 4k Neliauk, dukrelė, kalbėjusi tą maldą ir tavo kliūtys truk
dančios tikėti i šnyks / ' 

(iražai ir maloniai linktelėjusi ponia prasišalino, o vysku
pas mastė kaip sunku yra turtingam, patogiam, bei draugiškam 
—žodžiu, kaip sunku pasaulingam žmogui visa širdimi Dievui 
tarnauti. Vienok jis meldėsi už tą ponią ir dažnai susieidavo 
su ja potam. 

Metai bėgo. J i apsirgo ir ilgai negijo. Dievo valanda iš
mušė ir atlyginimas už tą mažą pagarbą bei už tris syk kas
dien "Viešpaties Angelas" kalbėjimą turėjo jau įvykti. Malo
nės valandoje ji išgirdo Dievo bal^ą. J i pakvietė kunigą, kad 
paaiškintų jai tikėjimą, kurį ji taip ilgai nepripažino. J i mirė 

mdidžiausioje Dievo meilėje, mirė laiminga katalikės mirtim. 

ERNESTAS GALVA
NAUSKAS. 

Gimęs lapkričio 7 d., 1882 
m., Zizonių sodžiuje, Biržų 
apskrityj, Kauno gubernijoj. 

Būdamas dar studentu, lai
ke pirmos Rusijos revoliuci
jos, atsižymėjo organizatyviū 
darbu Lietuvoje. Didžiąmjam 
Vilniaus Seime (22 lapk., 
1905 m.) p. Galvanauskas da
lyvavo kaipo atstovas nuo 
Vabalninku valšėiaus ir Seimo 
svarstymuose lošė žymią rolę. 
Po Seimo buvo vienas ener
gingiausių Seimo nutarimų 
vykintojų Lietuvos gyveni
mam Jo oratoriški gabumai 
didžiai jam tame prigelbėjo. 
Žinoma Valstiečių Sąjunga 
yra p. Galvanausko tvarinys. 

Užėjus rusiškai reakcijai, 
tapo žandarų suimtas ir už 
savo veikime revoliucijos me
tu turėjo išsėdėti Panevėžio 
kalėjime apie pusę metų. Pa-
liuosuotas ant parankų ir gy
vendamas Petrograde nelega
liu būdu (po svetima pra-
varde), jis tęsė savo studijas 
Kalnakasių Institute, tačiaus 
netrukus buvo priverstas pa
sitraukti užsienin. Atvyko 
Belgijos ir čia, Liege, baigė 
du institutu: Kalnakasių ir e-
lektro-tecbnikų. 

Užbaigęs inžinierystės stu
dijas, gavo valdišką vietą Ser
bijoj, bet netrukus tapo pa
kviestas prancūzų inžinierių 
kompanijas būti. jos atstovu; 
Serbijoj. Jau laike pasaulinio 
karo jis buvo vyriausiu atsto
vu prancūzu finansinių ir e-
konominių reikalų Serbijoj. 
Serbijos armijoms pasitrau
kus iš Serbijos prieš teutonų 
spaudimą, p. Galvanauskas 
grįžo Prancuzijon ir dirbo 
kaipo inžinierius Paryžiuje. 
Atvykus Lietuvos Delegacijai 
Taikos Konferencijai, tapo pa
skirtas Delegacijos nariu ir 
išrinktas jos sekretorium. 
Prancūzijoj išgyveno septynis 
metus. Gerai kalba prancū
ziškai iv yra žinomas savo 
simpatijomis Prancūzijai ir 
prancūzams, ir Aliantams a-
belnai. 

Užbaigai reik paminėti, kad 
p. Galvanauskas yra taipgi 
žinomas kaipo rašytojas eko
nominiais klausimais. Priklau
so Soc. Liaud. partijai. 

B. K. Balutis. 

"AMERIKOS LIETUVIS" 
BESPALVIS. 

Štai ką cituoja bespalvis " A . 
L . " 42 niun. savo Apžvalgose. 
Tarp kitko, apie "Amerikos 
Brigadą" minėdamas, rašo: 

"Gaila, kad tūli politikie
riai ir tam reikalui skubina
si priduoti partijinę spalvą 
ir .sujungti su savo partijos 
dalykais. Pasinaudodamas 
paskelbimu apie Brigadą— 
"Vyr iaus ias" L. L. Sargų 
organizatorius, J . J . Biels
kis, agituoja už savo organi-
zacija, bandydamas surišti 
ją su Brigados organizavi
mu. Ar nenaudingiau butų 
Lietuvos valdžios reikalus 
palikti Lietuvos valdžiai, o 
kas priklauso Bielskių parti
jai palikti jų vvriausiam va
du i?" 
Teisybė, gaila, kad mūsų tū

li bespalviai politikai taip da
lykus supranta. 

I r aš būdamas L. L. Sargų 
komisijoj jaučiuosi užgautu, 
kad toksai sunkus mano darbas 
niekinamas ir priskaitornas ko
kiai partijai. 

Viena, norėčia, kad " A . L . " 
prirodytų, kur ir kada buvo L. 
L. Sargų agituojama, kur ir ka
da buvo kas užmetama kitokių 
įsitikinimų žmonėms? Kur ir 
kada nebuvo priimami kitokių 
įsitikinimų žmonės? Aš priro-
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SKUBU! NAUDINGA! SKUBU! 
Pranešimas mūsų Lietuviams Piliečiams Amerikoje! 

Kadangi kasdieną vis daugiau atsiranda norinčiu gauti garsingų vaistų iš Aptiekos Partosa, dėlto 
paduodame čionai "Užsakymų lapą", kad kiekvienas lengviau galėtų išsirinkti sau vaistus, kokie jam 
reikalingi dabar, arba bus reikalingi vėliau. Iš to "Užsakymų lapo" reikia pažymėti, kokius vaistus turime 
išsiųsti, kaip daug, už kokiu kainą. Priegalo "Užsakymų lapo" reikia nurodyti tikrą adresą to kam turi
me siųst vaistus, paskui reikia "Užsakymo lapą" iškirpti ir sykiu su pinigais nusiųsti žemiau paduotu adre-

Atsiduodamas Jūsų malonei pasilieku su brolišku pasveikinimu: 

MIKALOJUS C. PARTOS 
Aptiekorius ir Chemikas 

160 Second Ave. New York, N. Y. 

Iškirpk! Užsisakymų Lapas Iškirpk! 
Gerbiamasis Tamista, Aptiekoriau Partos! Prašau kuo greičiausia paštu arba expresu 

atsiųsti šitų vaistų: 
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Partola, saldainiai apvalanti kraują ir vidurius, kaina $1.00; 6 dėžutės $5.00 
Partoglory, nervu stiprintojas, kaina $1.25;—5 bonkutės $5.00 
Liro, plotkelės nuo galvos skaudėjimo, kaina $1.00; 6 dėžutės $5.00 — 

. Partoliu. plaukams mazgoti ir stiprint, kaina $1.25 
Partolin, kad barzda ir ūsai augtų, kaina $1.00; 6 dėžutės $5.00 
Partocream, imti dienos laiku, kaina 65c. ir $1.00 
Partocream, imti nakties laiku, kaina 50c. ir $1.00 
Partosoap, muilas augalų ir balsamo, pagražina veidą,, kaina 35c, 3 dež. $1.00 ., 
Partone. jflotkaliai nuo kraujo stokos, kaina $1.00; 6 dėžutės $5.00 

.Partovvill, milteliai viduriams, kaina $1.00; 6 dėžutės $5.00 
Partobrace, nuo nusilpnėjimo, kaina $1.00; 6 dėžutės $5.00 
Partocyl, mostų nuo nežėjimo ir spuogų, kaina $1.00; 6 dėžutės $5.0 0 
Partosa. prancūziška degtinė, kaina 75c. ir $1.35 
Partocough. nuo kosulio, kaina $1.00; 6 bonkutės $5.00 
Pemete, saldainiai nuo kosulio ir gerklės skaudėjimo, kaina 15c 
Rumatui. Partosa milteliai nuo reumatizmo ir Partopain N. 2, kaina $1.00 — 
Partosa biškoptai, apvalantys kraują ir nuo užnuodijimo kraujo, $2.00 ir $4.00 
Partosweat, nuo prakaitavimo kojų, kaina $1.00; 6 bonkutės $5.00 
Dodo, nuo užsisenėjusios ligos, kaina $5.00; visas kompletas $21.00 
Triplets N. 3 nuo ligos onorreje kaina $2.00; visas kompletas $10.00 . 
Triplets N. 4 nuo ligos leukorcį'e, kaina $2.00; visas kompletas $10.00 
Vanduo. " E l z a " sugrąžina plaukų spalvą, kaina $1.00; 6 bonkutės $5.00 
Partosa, tikras riešutu alieius. kaina 50c 
Kvepalai, rezetos, gvazdikų, diemiedžio, rožių, kaina 50c.; $100 ir $2.00 
Ūsams palaikyti prietaisas, kaina, 25c. 35c. ir 50c 
Partosa. puiki elektrikinė mašina, kaina nuo $4.00 iki $25.00 , 
Milteliai labai geri veidai barstyti, balti, rausvi kaina 50c. ir $1.00 
Partopile, mostis nuo kraujuotos žarnos (Lemerordai), kaina $1.00 6 dež. $5.00. 
Partopasto, labai malonus dantims plauti ir valyti kaina 25c. 

Partoherb, arbata iš augalų šaknelių, kaina $1.00; 6 dėžutės $5.00 
Partopain N. 1, nuramina skausmus kaina $1.00 
Partonic, gelež. vynas nuo kraujo stokos; $1.00; 6 bonkutės $5.00 
. Novett, nuo šlapinimosi lovoje, $1.00 6 dėžutės $5.00 
. Partoastlima, nuo sunkaus dūsavimo $1.00; 6 bonkutės $5.00 . . 
. .Akims vanduo, nuo visų ligų akių $1.00; 6 bonkutės $5.00 . . . 
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Sykiu siunčiu pinigu doler ( 

kainos ir prašau kuogreičiausia prisiųsti vaistus kokius aš pažymėjau. 

cent sulyg nurodytos 

Vardas, pavardė 

Gatvė (ar Box) Miestas 

Kalendorius 1920 metams dykai su kiekvienu užsakymu. 

dysiu, kad ir doresni soeijalis-i yra ir kokių pažiūrų žmogus, 
tai priklauso prie L. L Sargu, uile tik randasi žmogus su mei 

Ii. L. Sargai no J. J. Bielskio 
yra suorganizuoti, bet abejų 
Tarybų Įgaliotų narių. Jei tai 
L. L. Sargų valdybei prisiėjo 
persi keist i,apleidus kaikuriems 
nariams, ir kad liko išrinktas 
Tarybų l)r. J . J . Bielskis, kaipo 
vyriausias vedėjas to didelio 
ir naudingo darbo, lai nereiš
kia, kad kokia partija tik tą da
ro del savo naudos. Kiek man 
pačiam važinėjant toko patirti 
tokias nesąmones, kaip "A . 
L . " rašo, tai visur sakiau ir sa
kau, kad ėia yra vien lietuvių 
naudai ir Lietuvos gerovei or
ganizuojamas jaunimas, o ne 
kokiems ten partijiniams tik
slams. Gali įstoti ir raudoniau-
sias bolševikas, bile jis sutinka 
gelbėti Lietuva ir jaučiasi esąs 
lietuvis, ką daugelis ir padaro. 
Niekas jam nesako, kad tu esi 
tokia ir tokis ir negali prigulėti. 
Ne. Čia dirba pasišventę lietu- organizuoja tarpe žmonių vie-
viai ir tik del Lietuvos gerovės, nybe, trukdo varomą naudingą 

le ir pasišventimu del tėvynės 
labo; apsiima dirbti ir savo 
brangų laiką pašvenčia organi
zavimui L L. Sargų. Toks žmo
gus yra giriamas ir gerbiamas, 
nežiūrint kokių jis butų pažiū
rų. 

Pagal "Am. Lietuvio", rei
kia štai kas padaryti. Jei kur 
a p; iėmei ar išrinko įkokį darbą 
ar vietą užimti del labo visuo
menės ir esi kokios partijos 
žmogus, tai turi pasiskelbti vie
šai, kad nepriguli nei prie jo
kios partijos, į nieką netikį, esi 
bespalvis ir dirbi ne del kokios 
partijos, bet del tokių, kurie į 
nieką netiki, jokios svarbos 
nepažįsta ir jokio jausmo netu
ri. Tada busi geras "Amerikos 
Lietuviui." 

Šioje valandoje aš tiesiog 
drįstu pasakyti, kas tokius da
lykus taip skelbia ir ^uomi dis 

Viršiausiose ar žemiausiose 
valdybose nėra žiūrima, kas jis 

darbą del mūsų tėvynės, Lietu
vos, tai tas, ar tokie, žmonės 

yra priešai Lietuvos ir griovi
kai mūsų,tų paėių menką pajie-
gų. Jei ne jam lygm nuomonių 
žmogus užėmė kokią vietą ir 
dirba del visuomenės tiek kiek 
gali dirbti, tai sako, girdi, jis 
savo partijai dirba, organizuo
ja. Kada mūsų bespalviai poli
tikai pasidarys nors kiek rim
tesni ! 

Dabar, mano nuomone, jei 
kas kadi r kažkokios pakraipos 
imtų dirbti naudingą tėvynei 
darbą, tai kaip Aug. sako "he ' s 
allright." Mes jį pagirkim ir 
paremkim. Tokį ardymo darbą 
daro tik mūsų raudoniausieji 
bolševikai. Jie mėto tam tikrus 
lapelius ir agituoja, kad niekas 
nesirašytų į L. L. Sargų orga
nizaciją. Mes visi žinom kas jie 
yra, tą patį bando daryti ir 
"Amerikos Lietuvis," užmez-
damas party viškumus. Mes, lie
tuviai, privalėtumėm pažinti 
savo priešus ir prietelius, kas 
dirba del labo tėvynės, o kas 
del jos pražūties. 

Tat, brangus tėvynaini ir L. 
L. Sarge, apvertink jų gerumą. 

Kaip tamista myli tą, kas tavo 
motinai ima už gerklės ir 
smaugia? 

i 

L. L. Sargų KomisijosNarys. 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Dabar yra patvirt'ntos Ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertiną. ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A.-
raerike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurj Išsiun
čiame dykai. 

GE0R6I & VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 47th 8t.f OhJcago, m. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 
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LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 
P-as S. Kolyeius, Chicagoje, f vokiečių užplūdę ir per visą vn-

gavo iš Lietuvos nuo J . Stra-lsarą mušu laukus apkasais iš-
gausko iš Jomantų, Pajūrio kasinėjo, niusų galvijų mėsa 
vai., paštas Šilelė, Tauragės 'misdami. Tai buvo sunkiausias 
apskr. sekantį laišką: 

Jomantai, rugsėjo, 1919 m. 
Sveikas gyvas, kaimyne! 
Labai pradžiugau, išgirdės, 

kad tamsta sveikas. Nemažiau 
mane nudžiugino tamstos pra
nešimas apie Amerikos lietuvių 
pasidarbavimą tėvynės Lietu-

laikas. Paskutiniais 1917 tr 
1918 metais rekvizavo iš ūki
ninkų ir mažažemių, net įnamiu, 
po 1, 2 ar 3 Eterius pieno kas
dien-per visą milžimo laiką. I r 
kiaušinius įsakė nuo kiekvienos 
vištos po 3 kas savaitę žanda
rui vokiečių pristatyti. O už vi-
«• 

vos laisvės atgavimui ir jos gy- Js* t a i n»Bkiaų«ai teatlygino, 
ventojųsuselpimui surinktos i r \ l M ™**tių &*>*»« lapkričio 
įteiktos Amerikos Raudonajam' ^ n e s v j o 1918 m. pasibaigė. 
Krvžiui aukos. Ištiesu, mušu j A «*»•**« nors grobė nuo mūsų 
tėvvnė nemažai karo metais Paskutim kąsni iš burnos, bet 
nukentėjo nuo rusu, vokiečiu, » I* 1 ? 8 ""^baigo. Visus iš-
bolševiku ir lenku. Penkerius Sl°Htuosius gyvulius turės iki 
metus mušu šalis-nešė visas ka- P a * k l l t i n i ° sugražinti belgams 
ro sunkenvbes ir baisenvbes. I r i r P^ncuzams. Ir mums taip-
šiandie dar mušu tėvvnė tebe-
varginama įvairių priešų: bol
ševikų, rusų, vokiečiu ir lenku, 
bet šiandie Lietuva yra laisva 
šalis. J i jau turi savo valdžią, 

pat turės per santarvę atsily
ginti už padarytus nuostolius. 
Vienam Pajūrio valsčiui pada-
rvta už '2 milijonu markiu nuo-
stolių, kada šį pavasarį buvo 

Čia jau ant tarnystės bebūnant 
buvau jau pasiekęs augštojo 
laipsnio ir butų buvę galima 
neblogai gyventi. Bet bolševi
kams paėmus viršų, viskas per
sikeitė. Su jais darbuoties ge
ram žmogui negalima buvo, bet 
ir Lietuvon sugrįžti dar negali
ma buvo. Šį pavasarį (vasario 
5 d.) paėmus bolševikams Vil
nių mane, kaipo specijalispg, 
beveik suareštavę nuvežė Vil
niun darbuoties, bet griežtai 
atsisakius jų komisarijate tar
nauti, paskyrė tuomet mane 
Dūkšto pašto ir telegrafo kon
toros užveizdėtoju, kur stovėjo 
bolševikų štabas. Čia persekio
jamas ir kontroliuojamas, kai
po ne komunistas, pačiose pra
gariškose aplinkybėse turėjau 
darbą dirbti. Mirties pavojus 
gręsė kas minutę ir manęs tas 
pats likimas laukė kaip dauge
lio kitų, jei mano darbą butų 
radę kame nors priešingu. T>u-

vąikučius matv ti mokytais. 
Bet nelaimė! Žiauri vokiečių 
ranka išplėšė jo gyvastį nelai
ko. Gaila! I r mano laiškas jo 
neberado. A. a. T. Žitkevičius 
man nebuvo joks giminė, bet 
man jis buvo brangus užtai, 
kad jis ir visiems buvo bran
gus. Jo nelaimingi atsitikimai 
iš mano visų namų atminties 
neišnyks niekados. 

Gyveno vargingai; visus mo
kėjo pagerbt, užtai ir pats bu
vo gerbiamas. 

Jo sunūs—Antanas—šio laiš
ko rašytojas, man Lietuvą ap
leidžiant, buvo dar vaikas, da
bar jau vyras ir jo laiškas liu
dija, kad ir Lietuva turi 
džiaugsmą iš jo. Bet gaila, kad 
mažai Lietuva šiandie turi to
kių vyrų. J is savo laiške pir
mais žodžiais sako: "Gyvi-dru 
ti Lietuvos piliečiai!" Prakal
ba, lyg būdamas pilnoje laimė
je. Bet tolesnis jo laiško turi-

tų pastatę prie sienos ir suSau- nis praneša mums vientik liu 

kurią remia visa Lietuvos liau- J10 ^nasmejanu—sužinojome. 
dis; turi savo kariuomene i i F o v a i W ' ,H''(lu M'>vensim vėl 
narsiu karžygių, kurie b o l š e v i - j l a m u n - 1 ^priklausomoj Lietu
kus išvijo net už Lietuvos rūbe-' V 0 J ! I r V™*"* l i e t u v i a i darboo-
žiu. Bolševikai jau buvo užplu- į * • " l l ž L i e t u v o s "opnklauso-
dę dvi trečdalis Lietuvos. J i e ! 1 1 1 ^ l r * e P n e m u s u vals t>"" 
šiandie keliuose atsiklaupę 1,H'S PreMte<*« » į s m e n g a . Bū

vi ršininkais, ne svetimi, kai lig 
šiol buvome. Parašyk ka klau-
siau ir ky neklausiau. Busiu 
tamstai dėkingas. 

Sudiev! 
Su pagarba, 
Juozas Stragauskas. 

prašo lietuviu taikos. Ir lenkai '- s i m l a i s v i i r - a l h , - i l k ' t a v i a i ! 

jau gavo nuo mušu karžygiu i ^ t y s Imsim savo šalyje ponais, 
kailį už lindimą ir grobimą Lie
tuvos, l r kiti Lietuvos priešai 
pamatė, kad su lietuviais nega
lima juokauti ir tariasi kaip su 
sau lygiais. Mūsų karo metų 
kančios ir vargai išėjo mūsų 
naudai: Lietuvos laisvei ir ne
priklausomybei išgauti. Dabar I 
mūsų tėvynėje, kap grybą] po [ P-as J . Šliogeris, Cicero, 111., 
lietaus, atsiranda lietuvių mo-U i l V ( ) sekantį laišką iš Lietuvos 
kyklos netik miesteliuose, bet Tr n u o »*vo kaimyno p. A. Žitke-
kainmose. Visur skamba lietu- jvičiaus, iš Smilgių j>arap., Pa-
viškos dainos. Dainuoja jauni, nevėžio apskr. 
dainuoja seni, dainuoja vaiki- • Gerbiamasis p. Šliogerį! 
nai ir inerginos,dainuoja Lietu1 Gyvi-druti Lietuvos piliečiai! 
vos karžygiai i muši eidami.I Siunčiu tamstai širdingą ačiū 
Visi džiaugiasi savo tėvynės .už laiškutį ir pasveikinimus 
laisvę atgavę! Visi jai dirba, j nuo manęs ir visų namiškių 
ja rūpinasi. I r jums, Amerikos kaip tamsiai, taip.ir visai tani-
lietuviai, garbė už tėvynės šel- sty šeimynėlei. 

Rašau laišką jau nebe tas, 
kam buvo adresuotas tamstos 
laiškas, bet jo vyresnis sunūs— 
Antanas, l'apunė laike karės 
pasimirė (gruodžio 17 dM 1910 
m.). Pasimirė žmogus labai 
liūdname laike ir vienui vienas, 
be savo žmonių. Prisiartinus 
vokiečiams prie Šiauduvos, ma 
munė ir Onytė pabėgoVitebsko 
gub., Liucino ap., pas kun. A. 
Masilionį: Staponas—brolis— 
buvo paimtas kareivijon, o aS, 
kaipo telegrafo spocijalistas, 
ir-gi buvau pašauktas tarnauti 
ir tarnavau Varšavos kariško 
telegrafo valdininku. Namie 
pasiliko tik vienas papunė. Vo
kiečiai radę vieną atėmė visus 
gyvulius ir visa kas tik galima 
buvo paimti ir išvežti. Be to, 
dar kelis kartus buvo muštas 

pimą! Lai gyvuoja laisva Lie
tuva! 

Labai esu tamstos išsiilgęs 
ir savo buvusiųjų draugų. Pra
šau apie draugus: Vincą Kon
trimą iš Pajūrio (jo motina gy
va) , Juozą Kolyčių iš Panemy-
lio (jo motina gyva, brolis Ig
nas savanoris Lietuvos kariuo
menėj—gyvas), Kazį Serapiną 
iš Piepliškės. Kurį iš jų susi
tiksi—pasveikink mano vardu 
ir jų adresą įrašęs į laišką ma
lonėk atsiųsti man. Aš esu svei
kas. Visa karo laiką išbuvau 
namie, tik 1918 m. pradžioj 4 
mėnesius gyvenau Kaune—mo 
kytojų kursuose. Tų pačių me
tų brželio 1 d. pradėjau moky
tojauti Žygaičiuose. Rudeni 
persikėliau į Tenenių pradeda
mąją mokyklą ir čia iki Velykų 
dirbau, o mėnesius, valdžios | ir stumdytas. Senatvė ir var-
Verčiami, mokinomės JurbarkeĮgas žmogų gal dar ir be laiko 
J 2 0 mokytojų iš 4 apskričių, nuvarė į kapus. Amžiną atilsį 
Darbą jau pradėjome mokyklo- jam... 
se. Vaikų turiu apie 70. Mano 
brolis Jonas savanoris kariuo
menėj. Iš Pajūrio parapijos iš
ėjusių savanoriais yra 30 žmo-
niy. Buvo ir mobilizacija. Jo
nas Bildušas dabar viršininkas 
Tauragės apskrities. Stasys 
Kaudonius "karo nuostolių ko
misijos" sekretorius Tauragės 
apskr. Veik kiekviename mies
telyje stovi 2, 3 vyrai "milici-
j an ta i , , tvarkos prižiūrėti ir 
vagius gaudyti. Žodžiu, visur 
naujas gyvenimas. 

Labai mus nuvargino vokie
čiai savo visokiais grobimais 
rekvizicijomis. Kaip tik vokie
čiai įžengė 1015 m. pavasarį į 
Lietuvą plėšė ir gabenosi ką tik 
sugrobdami, bet daugiau dau
giausiai arklių atėmė iš žmo
nių, paskiau galvijų savo ka
riuomenei maitinti. Mušu nedi
delę apielinkę Pajūrio, Žvingių 
ir Tenenių buvo 5 tūkstančiai 

Karei pasibaigus, mamunė, 
Onytė ir Staponas sugrįžo at
gal, bet atrado viską išpustyta. 
Dabar jau šiek-tiek susitvarkė 
ir duonos, ačiū Dievuliui, vėl 
užtektinai. Žemė išduota ant 
pusės, nes savo padargų ir gy
vulių jau nieko neberado sugrį
žę. Dabar*gi brolis Staponas 
tarnauja Lietuvos kariuome
nėje, gindamas tėvynę nuo gau
jų bolševikų ir lenkų. 

Dabar-gi keletą žodžių apie 
save. Pabaigęs 1911 m. mokslą 
Panevėžio Mokytojų Seminari
joj vienus metus mokytojavau, 
o paskiau dar pasimokinęs pa
stojau telegrafų mokyklon, 
Petrapilyje, ir prieš pat karę 
užbaigiau. Buvau tuojau pa
skirtas valdininku pačiame 
Petrapilyje, o kilus karei iškė
lė Varšavon, kaip minėjau. 
Baigiantis karei vėl sugrįžau 
Petrapiliu, kur ir apsivedžiau. Mylėjo mokslą ir stengėsi savo 

dę be teismo ir tardymo, kaip 
darydavo su kitais. Prie viso 
to, dar reikėjo kęsti baisiailsį 
badą: duonos svaras 30 rub., 
sviesto 100 ir daugiau rub.,bet-
gi ir už tokius pinigus negausi, 
nes raudonoji armija kur užei
na, tai visus gyvulius, net ir 
vištas, iššaudo ir suvalgo. Vi
same pakraštyje Lietuvos, kur 
pastovėjo jų armija, tai ūkinin
kai nieko neteko, nei menkiau
sio gyvulėlio, be to dar visi 
laukai stovi tyrlaukiais, neapsė 
Ii. Teroras baisiausias! Jei pa
mato ką ar geriaus apsiavusį 
ar apsivilkusį, tai atima, o jei 
kas bando pasipriešinti, tai 
prie sienos ir sušaudo. Papras
tai bolševikų kraštuose baisiau
sias badas; drabužių ir apvalo 
visai nėra. 
Lietuvoje, sulyginamai, viso-

ko yra ir taip jau brangu, kaip 
Rusijoje. Tik viena, kad" tie 
lenkai skverbiasi Lietuvon, no
rėdami jos duoną valgyti. 

Persiprašau, atsitolinau nuo 
rašinio. 

Tokiose vargingose aplinky
bėse gyvenau iki liepos U) d., 
kol į Dukštus neatėjo lenkai su 
savo gaujomis. Bolševikai pa
bėgo, o aš pasilikau ir progai 
pasitaikius, lenkų apiplėštas, 
smukau Lietuvon, jau tikron 
Lietuvon. Sugrįžau visai su
vargintas ir baisiausiai nuka
muotas, prie to dar vienas. 
Žmona, kariškų aplinkybių ver
čiama, turėjo gyventi pas savo 
tėvus, nes Dūkšte negalima bu
vo prie manęs. Dabar nei aš, 
nei ji nieko viens apie antrą ne
žinome. Labjausia ji nežino ma
no likimo.Dabar mane paskyrė 
llozalino pašto, telegrafo įstai
gos įgaliotiniu. Rozalinan pa
kliuvau prašant, kad pasilsė
jus, pasitaisius sudarkytus 
nervus. 

Lietuvos gyvenimas dabar 
statomas visai išnaujo. Daug 
reikia darbininkų, darbo ir ka
pitalo. Laikraščių išeina daug. 
Moksliškų arba beletristikos 
žurnalų dar nėra nei vieno. Gal 
Amerikoje koks vienas rimtas 
moksliškas yra, meldžiu tam
stos nurodyti, jei galima, viena 
numerį atsiųsti pasižiūrėti. O-
gi paminėtas "Moksleivis ' ' ar 
laikraštis ar žurnalas? O gal 
dar moksliškas ? 

Lietuvos miestų vaikučiai 
labai dėkingi už atsiųstą mai
stą Amerikos piliečiams. 

Kol kas sudiev, likite sveiki. 
Su tikra pagarba, 

A. Žitkevičius. 
P. S. Laišką Jonui paėmė ki

tas tamistos brolis. Jonas jau 
a. a. pernai metais mirė. 

P-n0 Šliogerio prierašas: A. 
a. T. Žitkevičius, kuriam adreV 
savau laišką, buvo vienas iš 
rimčiausių ir tvirčiausių kata
likų. Žodžiu, buvo tai žvaigždė 
Smilgių parapijoje, taip kad 
jam panašių ten mažai buvo. 

desį! 
Paskutiniai jo laiško žodžiai: 

44Lietuvos miestų vaikučiai la
bai dėkingi už atsiustą maistą 
Amerikos piliečiams." Ant šių 
jo žodžių, socijalisti ir laisva
mani, darykit atgailą už daug 
šmeižtų, paleistų ant katalikų 
veikėjų ir Tautos Fondo. * 

Julius Šliogeris. 

PAIEŠKO 
PAIEŠKOJIMAS I š METU VOS. 
Paieškau Antano Paniulaieio, pa

eina iš Kasei nių pavieto, Stulgių pa-
rap. Šimkaičių kaimo, pirmiau gy
veno i'hu*:iK<> Heig;hts, III. Prašome 
atsišaukti pats ar kiti pranešti. Ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jo tėvų. 

lVtras Vaitkevičius. 
4501 So. Paulina St., C'lih-ago, III. 

1'a ieškau Juozapa ir Petronėlės 
Rukaiu'iuku paeinančių iš Nemakš
čių parap. Kanealių sodos. Jie palys 
arba kas apie juos žinote praneškite 
nes . aš RUVUII laišką iš Jų tcvčškes. 

Pntnk Hii'Kiola, 
1111 S. \ \ood Str. Pliiougo, III. 

Paieškau Vinco Pečiulio paeinan
čio iš Vilnaus (lubom. Trakų pav. 
Nemunaičių parap. AVn^elonių so-
d/.aiu-. Al gavau laišką nuo jo Tėvų 
ir savo Tėvų kuriuose yra daug svar
bių dalykų. Jis pats arba kas apie ji 
žinoto praneškite sekančių adresų: 

Veronika Zaleekiute, 
1111 So. 50 Pourt Cicero. 111. 

Paieškau brolio Povilo Gudaičio 
p;ieinančio iš Kauno C.ubern. Eržvil
ko parap. Kidikiškių kaimo. Kas 
apie jj žinote praneškite nes aš 
gavau laišką i* Lietuvos ir norėčiau 
su juo pasidalinti žinomis. 

Antanina Gudaieiuke IVO-aitieno 
6«7 Pailsina Ave. Oetroit, Mirh. 

Paieškau vedusio žmogaus ant 
To\vn of Lake kuria turi prityrimą 
išvažiojime pieno ir ta darbą užtek
tinai supranta. 

Kreipkitės sekančių adresų. 
IVoplos Dairy Co. 

1533 \V. 48 Str. Cliicngo, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA. 
Ant greitųjų ir pigiai geležinis sei

fas (safe) 50 colių augščio 36 coliai 
pločio 29 colių storio. Kaina naujo 
$100, dabar parsiduos už $50. Kam 
reikalinga atsišaukite sekančių ad
resų : 

A. Gedrimas, 
4330 S. \Vood Str. Clucago, 111. 

P I IKI PHOGA. 
Žibančiame stovy/6, 4 pagyvenimų 

namas po 5 kambarius, t iktai 3 metų 
senumo; puikus basementas, toiletai, 
baltos sinkos. Stogas ištaisytas dcl 
džiaustymo drapanų. Namas randasi 
ant Parnell Ave. ir 35 gatvės. Visi 
assessmentai pilnai išmokėti. Run-
dos neša arti $$60.00 į mėnesį. Na
mas yra vertas $5,000.00, bet kas 
pirks tuojaua* gali nupirkti už $4,-
250.00. 

"DRALGAS" PUBL. Čo. 
1800 W. 46th Str., Chicago. 

"L E H IG H** 

alf Solcs 
-jeigu tu nešiosi Goodrich 
"Hi-Press," Jie atlaikys 
dvejus ir trejus paprastų 
batų puspadžius-net plie
nines vinis juose randasi. 

A r tas skamba negalimu? 
Už tat, kad Jus visuomet 
tiktai paprastus čevery-
kus tenešiojote. ^ 
Goodrich Gumas yra nau
jai padarytas. Jis storesnis 
ir tvirtesnis, ir gali bružin-
tis po aštrius akmenis. 
Šie čeverykai yra specialiai padirbti del 
mainienu. Jie sutaupina Jums piningą, 
užtat, kad jie nekainuoja daugiau už pap
rastus. 

Jeigu nori gali nešioti storą pančiaką su 
stilium Lehigh, arba extra platus, kuriuos 
mes siūlome "Konda." 

Visuomet galima pažinti užtat, kad jie tu
ri 'Raudoną Eilę Ant Viršaus." Jūsų 
krautuvnmkas tun, arba gali Jums par
gabenti. 

The B. F. Goodrich Ruber Co. 
The City of (Joodrieh—Akron, Ohio 

CH 
"HI-PRESS" 

GUMINIAI APAVALAI 
8« 

PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis namas ant 2 gy

venimų, turjs po 4 didelius kamba
rius. (Namas yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambar ių) . Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kedzie 
streetkarių ir ar t i kampo 53-čios 
gatvės. Namas vertas pagal šįų 
brangumo laikų lengvai $7,500.00, 
bet parsiduos už 6.400.0Č. Namas tu
ri gilų cementuotą basementą su 
plovyklomis. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
"DRAUGAS" PUBL. Co. 

1800 W. 46th Str., CJucago. 

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

Vincas Juozuimiu , 
927 W. 35 Place 

1 lubos iš priešakio. 

*į 
LIETUVIŲ DARBININKU SĄ

JUNGOS KRAUTUVE 
901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 

Tencaplankia jos nei vienas. Turime įvairių nesvaiginaneių 
gerinu]. Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. Turime krasos 
skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus reikalus atliekam. Turime 
įvairių laikraščių. 

Turime Prezidento A. Smetonos paveikslų ir spalviuotų 
Žvirgvaikių, Tegul kiekvienas vieną iš jų jgija. 

Čia yra "DRAUGO" agentūra. Galima čia gauti "Drau
gą" nusipirkti, paduoti j jj pagarsinimų ir darbų. Turime' 
taippat knygų ir maldaknygių. Prašome atsilankyti. 

Ant pardavimo grocerne už puse 
kainos. Atsišaukite: 

4537 S. Paul ina St. 

PRANEŠIMAS! 
Šiuotni pranešu publikai, kad perkėliau advokatūros 

ofisą j ilay Ruilding, viršui Hulett 's Aptiekos, ant 
kampo o'-tos ir Washington (latvių. Taipgi pranešu 
Sangamon Pavieto (County) Lietuviams, kad iki Balan
džio (Apri!) mėnesio mano ofisas bus atidarytas nuo 
7-tos vai. iki 8-tos vai. Panėdelio ir Pėtnveids vakarais. 
Ofiso telefono numaris dabar yra Main 5671, Rezidenci
jos telefono numeris, Main 6704. 

ISIDOR YACKTIS 
Lietuviškas Advokatas Springfield, UI. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų "Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $15.00. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą dabar prieš 

žiemą, kuomet kainos pakila. 
Mes taippat tur ime pilną, eilę bi-

skutį nešiotų siutų lr overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

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

S. GORDON, 
1415 S. Halsted S t , Chicago, III. 

Įsteigta 1002. 
» * « • » » » » » » - * • • • • - • » « • • » - * \ « » - » S C 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Moiuroe, Cor. Clark 

Room 1207, 1 Tel. Central 220 
CHICAGO, ELLJXOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 23»0 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
D R A U G E . i i t y 

\ 

i 
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Į Lietuviai Amerikoje. Į 
L I E T U V I A M S K A R E I 

VIAMS, PRANEŠIMAS. 

Atsikreipimas į visus lietuvius 
kareivius, kurie tarnavo Su
vienytų Valstijų armijoj. 

Buvo išsiuntinėtos tam tik
ros Mankos į visas kolonijas dv\ 
išpildymo sąrašo visu lietuviu 
kareiviu. Iš daugumos kolonijų 
jau gantas sąrašas, M iš kelio
likos dar negautas, 

Tai-gi kurios kolonijos dar 
nesat išpiMę ar negavę minėtu 
blanku, k< ^ įv i r inus ia kreipki
tės žemiau paduotu adresą ir 
reikalaukite. Išpildė siuskit į 
Centrą konivičiausia. 

Taippal kur dar nėra Lietn-
vos Linosybės Sargų būrelio, 
kiek galėdami pasis tengsi te su
organizuoti , nežiūrint iš kiek 
nariu j is butų. Dabar labai 
svarbus momentas ir mes pr i
valome labjausiai atkreipti (lo
mą į tai ir visi stoti j darbo. 
Nes nuo šiandie priklauso Lie
tuvos likimas ir gerovė inusų 
pačių! 

Visomis informacijomis 
kreipkitės i L*. L. Sa rau rasti-
n ės vedėją, J . K. Milius, 4">S 
(Jrami St., Brooklyn, X. Y. 

I*. S. .Jei randasi iusu kolo-
nijoj lietuviu oficierių, malo
nėkit prisiųsti ju vardus, pra
vardes ir aiškius adresus. 

J . M. 

Birutės choras myli tėvyne 
ir dirba del jos gero. J i s pasi
žadėjo dar ir kitą sykį išpildy
ti programa, del L. K. K. nau-

įdai rengiamo vakaro. 
Publika l)iivo užganėdinta. 
Visiems atsilankiusiems ir 

parėmusiems tą vakarą, 
[chorui, ir lošėjams—aėiu. 
! [). Jonui Senuliui ir Birutės 
Cliorui ir lošėjams—aėiu. 

T. F . 89 sk. Sekr. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Pas mus netrūksta žinių, tik 
nėr kam i laikraštį parašyti , 

Nedėlioj, spalio 26 d. mus 
jaunimas—vyčiai buvo surengę 
vakarą. Vaidino " K n a r k i a pa
l iepus ," komediją viename ak
te. Vaidinimas pavyko. Visi 
vaidintojai savo roles gerai at
liko, š io rudenio vakarą rengi
nio sezone pirmas toks gražus 
vakaras buvo surengtas. 

ProgTame dalyvavo ir para
pijos choras, vedamas p. A. 
Stanšausko, vargonininko, 
( 'boras padainavo k\Seni, seni 
duok dar t a b o k o s " ir << 

r iut< mano. Dainos 
.M,.-

• V • • 

į s e j o 

BROOKLYN, N. Y. 

Šauniai sulošė "Mi rgą . " 

Spali<> -') d., L. Vyriu 41 kp. 
Mctfcddin svetainėje vaidine 
istoriška veikalą " M i r u a . " I'a 
prastai L. Y. 41 kp. kuomet ką 
daro, tai daro rimtai. Taip ir 
ši veikalą suvaidino kogeriau-
sia. " M i r g o s " rolėje p lė Y. 
Abrai tė lošė, kad geriaus nėra 
galima reikalauti. Vytauto ro
lėje .1. M. Adomaitis ir Gnnbu 
to A. Sniečkus vaidino pagirti
nai. Onos rolę išpildė M. Teibe 
r intė , Bilgeno gerai vaidino 1*. 
Kuėis, Proksas— I*. Bajorinas, 
Mostevo—J. Mažeika, kareiviu 
— J . Žcrolis ii- M. Hažiinauskas. 

Ta rpe aktu gerai pamargino 
programų ii' klausytojus link
smino skardžiais balsais kvar
tetą.-: M. ir O. Okiutės, J . Yir-
šulis if A. Šiška (buvęs Šeške 
v iė ius) ; due tas : J . Yiršulis ir 
A. š i š k a : ir solo J- Viršulis. 

Užbaigoje sudainuota Lietu
va, tėvynė mušu. 

Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė, kaip papras ta i ant Yy
ėiu vakaru. Tas parodo, kad 
brooklynieėiai supran ta verte 
rimtų veikalu ir atjaučia jauni
mo pastangoms. 

Molis. 

BRADDOCK. PA. 

Nors mušu maža kolonija, 
bet nepasiduoda ir didelėms 
kolonijoms. Visi geros širdies 
lietuviai darbuojasi del savo 
tėvynės, Lietuvos, š t a i koki 
gražu pavyzdi parodė maža 
draugi ja Šv. Pet ro ir Povylo, 
kuri p rae i tam susirinkime pa 
aukojo $50.00 Lietuvos Raudo
najam Kryžini, Taippal ir S. 
L. K.-K. A. 106 kuopa paauko
jo $10.00 tam paėiam tikslui. 
Tautos Fondo skyrius ir-gi be
paliovus veikia. Spalio 19 d. bu
vo surengęs vakarą-koncertą. 
Programų išpildyti buvę pa
kviestas Birutės choras, po va
dovyste p. J . Senulio. Suvai
dinta komedija— "(I ra l ' as kai-
mieėio be rna> : " padainuota, 
Vakaro pelnas buvo paskir tas 
t a i p : dvi dalys L. K. Kryžiui, o 
trečia dalis Birutės choru i L. 
K. Kryžiui teko $25.50. 

gerai, 
Šįmet parapijos choras žy

miai padidėjo naujais daininin
kais ir dainininkėmis. Linkėti
na chorui gero pasisekimo, kad 
kita karta patiektu nuims dau-
giau lokiu gražių dainelių, 'Če
ko pastebėti, kad parapijos cho
rą sudaro gabus ii- pasišventęs 
jaunimas. Vienybė ir susiklau
symas tarpe visu viešpatauja. 
Vargonininkas i r g i visas pa
stangas deda. kad kogeriausia 
chorą išlavinti. 

Apart vietinių, programe da
lyvavo dainininkė ir deklcma-
torka iš Cliicagos. Gražiai eiles 
padeklomavo taip id parapiji
nės mokyklos mokinė, d. I'undi-
naitė. Su laiku šita našlaitė bus 
gabi deklematorka. 

Kaip visados mus jaunimas, 
taip ir ši syki gražu programą 
užbaigė tautiniu himnu. 

Publikos atsilankė daug ii 
buvo patenkinta. Pelno liks. 

(leistina Imt, kad mus jauni
mas tankiau rengtu tokius gra
žus vakarėlius. 

Burantis . 

TAUTOS F. INEIGĮJ ATSKAITA Už RUGSĖJO MĖNESĮ. 
Brooklyn, N. Y., M. Lietuvninko auka $1.00 
Detroit, Mieli W. S. Jaunimo Dr-jos 18.35 
Brooklyn, X. Y .* 545.21 
Pit ts ton, Pa. Šeštosios Lietuviu, dienos 1,000.00 
Pi t tsburgh. Pa. Am. Relil' Fund for W a r Wido\v s and ' 

Orphans oi I. i thuania 1,9-12.97 
Pit tsburgh, J % 2 sk ; 2,;i09.44 
Sbamokin, Pa 206.00 
Chieago, III. S8 sk 13.00 
Krackville, Pa, 103 sk 10.62 
I lomstead, Pa . 23 sk : 2-T,.34 
Manebester, K. (1.. 49 sk 65.00 
Kewanee, 111. 45 sk. . . . >. J.50 
Xevs Britais , Conn. 5 sk 950.00 
\Vashington, D. C. nuošimtis už L. Bonds 1.06 
Xew Haven, Conn. 58 sk , 523.48 
Hartford, Conn. 33 sk 601.68 
Amsterdam, N. Y. 66 sk 375.00 
Baltimore, Ifd. 6 sk 1,223.39 
Kacine, \Vis. 79 sk ; 12.00 
Pit tsbnrgs, Pa. -2 sk D3().l() 
\Vaterbury, Conn. 40 sk 1,1)67.17 
Krackville, Pa. 103 sk. '. !.()() 
Baltimore, Md. G sk 100.00 

REIKALAUJA. 

VAIKAI 
JAUNI VAIKYNAI 

VYRAI. 

TAVORU SKYRIUOSE. 

Viso labo $12,355.81 

K. J. Krusinskas, T. F. raštininkas. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

AMSTERDAM, N. Y. 

Šiame miestelyje randasi ne
mažai jaunimo, kuris nenuil
stančiai darbuojasi del tėvynės 
labo. Surengia vakarus, pra
kalbas ir paprastus balius. (Je-
rėtis reikia Amsterdamo iauni-
nui, kuris gvveua sutikime ir 
meilėj. Neveltui yra sakoma: 
kur meilė, vienybė-—ten ir ga
lybė. 

Nerasi gal jau Ameri
koje lietuvių kolonijos, kur ne 
gyvuotų jaunimo organizacijos 
—L. Vyčiu, kuopa. Amsterda
me ir-gi gyvuoja. Čia L. Vyčių 
kuopa susitvėrė liepos 29 d. J i 
seniau jau buv 0 laukiama.Vie-
šame gyvenime kuopa pirma 
kartą pasirodė nedėlioję, spa
lio 19 d. Ta dienų buvo suren
gus vakarų. Statė scenoje du 
veikalėliu: " K u t ų Va in ikas" ir 
" D a i n a be ga lo . " Sulošti pa
vyko gerai. Paskui solo " A u g -
Šti k a l n a i " padainavo p-lė B. 
Vasiliauskaitė. Deklemavo ei
les p-lė V. Keseliutė. L. Rakau
skaitė solo dainavo ' ' R o ž y t ė " 
ir "Sud i ev Lie tuva ." Monolo
g ų — " K a s yra žmogus" atliko 
M. Kazlauskas. 

Vakaras tapo užbaigtas Lie
tuva, tėvyhė nmsų. 

Vyčiai, daugiau tokiu vaka
ru ! 

Ten Buvusi. 

P I R K I T E LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

Mažeikiai, Šiaulių apskr. Iš 
Mažeikių vaistininkas (aptie
ki >rius) p. A. (Jritia štai kų ra
šo apie bolševikus: "P radž io j e 
šių, 1917, metų, kaip vokiečiai 
išsidangino, atėjo bolševikai, 
kurie išbuvo apie (i savaites. 
Bolševikų valdžia vasario 1 3 -
14 d. surašinėjo po krautuves 
prekes, žinoma, kur rado eiga-
retų, cigarą, cukraus, vyno, tai 
vis rekvizavo (atėmė) ir sune
šė savo komitetan. o čia pasi
rodė, kad iš baltosios gvardi
jos špiegai visų laika dabo
jo—ir viską ištyrė, kokiuose na 
muose bolševikai nakvoja. To
mis pačiomis dienomis ko 
kiuose keturiuose namuose 
bolševikai vakaruškas iškėlė 
su šokiais: žinoma, prisi-
vadino daug paleistuviu. 
Pačios didžiosios vakaruškos 
buvo klebonijos salėje, o kuni
gas kleb. Str ikas su skausmu 
širdies turėjo glūdėti savo kam 
bary j ; špiegai vis dabojo ir pa
tys, žinoma, šoko. Kaip tik pa
sibaigė vakaruškos ir visi ba 
liauninkai sugulė, tai balta
gvardiečiai padarė demonstra
ciją, pradėjo iš dviejų pusių 
nuo upės Ventos iŠ kulkasvai-
džių šaudyti, o bolševikai visi 
išbėgo miškan, kiti basi, kili 
ra i t i : baltagvardiečiai bolševi
kų visų komitetą suėmė: ka s 
buvo BU rekvizuota ir visus do
kumentus iš ten, kur gyveno 
bolševikai, išnešė: taippal ji] 
batus ii- valgomuosius daiktus. 
Po dviejų savaieių, tai yra pa-
skutiniose dienose vasario niėn. 
tris dienas buvo mušis: baises
nis buvo nekaip pačiame karės 
laike. Karės laike bažnyčios 
kerte buvo biski pažeidė deši-
nėję pusėje didžiojo altoriaus, 
kryžių per pusę nukirto netoli 
zakristijos. Žinoma, visi stik
lai languose kaip bažnyčios,-
tai}) klebonijos išbirėjo, o da
bar bolševikai savo puliamis-
tus pasta tė ant kelio t a rp baž-
nvčios ir klebonijos ir iš bok-
što bažnyčios žvalgavo. Per tų 
laikų bažnyčia išjuokė, Švenč 
Sakramentų išbėrė iš puškos. 
Žvakes nuo altorių pavogė ir 
taip apdergė gyvuliškai visų 
bažnyčių. Už pajuokimų Švenč. 
Sakramentų kun. kleb. Str ikas 
iš sakyklos pasakė žmonėms, 
idant kiekvienų dienų melstųsi 
lig Velykų, kas moka skaitvti 
Litanijų prie Švenč. Sakra
mento atskaitytu, o kas nemo-
ka, tai po tris poterius kalbėtų. 
Baltagvardiečiai nuo Danelian-
čes pusės šaudė iš kulkasvai-
džių ir tame laike klebonijos 
naman kliuvo nuo baltagvar
diečių granatos. Išmušė di
džiausių skylę virš pamato, 

tuoj viduryj visų salę apdras
kė.* 

Kovo 4 d., Užgavėnių dienoje, 
Šv. Kazimiero naktyj, išvijo 
bolševikus. Jeigu dar kokia po
ra valandų bolševikai Imtų tu-
rėjęsi, tai baltagvardiečiai butų 
uždegančias granatas leidę, tai 
butų visiškai nupleškėję Mažei
kius. Bet bolševikams pri truko 
šaunamos medžiagos. Gyvastis 
' • • io joan t plauko. Daug iš Ma
žeikiečių išėjo su bolševikais, 
apie -10 ypatų.. Menu žodžiu, 
visokie niekšai virto bolševi
kais, .Jeigu dar bolševikai ko
kis savaite butu pabuvę, tai 
apie kokias 60 vpatu butu nu-
žudę. Pirmučiausiai klebonų, 
kun. Striką, nes urądo sąrašų 
dokumentuose, kurios ypatos 
turėjo būti nužudytos ir 11. 

Dabar pastojo Lietuvių ka
riuomenė. Daug yra ka pasaky
ti, bei negalima viską aprašyti . 
Mušu Lietuva tėvynė labai nu
kentėjo. 

Vaikai 16 metų amžiaus ir dau
giau papildyt užsakymus, rišti pa
kelius ir kitus darbus dirbti. 

JAUNI VAIKYNAI. 

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

VYRAI 
IŠSIUNTIMO IR TAVORU 

SKYRIUOSE. 

Išrinkti ir sutaisyti Frcight'o iv 
Expreso siuntinius. 

Packeriai, leibcriai, truckenai ir 
Avarehouse-vyrai. 

Vietos pastovios.* Užmokestis 
gera pradžiai nepaprastai gera 
proga išsilavint. Valandos 8:0C 
iki 4:45. Subatomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington St. 

MERGAITES SUVIRS 16 
METŲ. 

Dirbt ant niažij "punch" presų 
ir "swcdging" mašiny, taippat siuo-
lų darbas. Atsišaukite 

į l o j o Not'dle Works. 
4313 Itavcnswoo<l Avc. 

>> 

08. LEO AW0T!N 
:•: 

Gydytojas. Chirurgas, 
Akušeris. 

1920 So. Halsttd St.. Clhbatro. 
Kalba lietuviškai, la.tvi.4kai Ir 

rusiška). • 
Valandos: 10 — l f ryta; « — 9 J 

vakare Tel Caual 438? j 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Ste 
Mes duodame dviguba* a t i m p u 

Ketver ia i s ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, va ikams draDu-
žiai, šlebės Ir jakutės. 

REIKALINGI . 
šepu darytojiai, turi būti 

prityrę, mokestis augštos, ge 
ra vieta dirbti darbas pasto
vus. Atsišaukite tuo jaus. 

May Manufacturing Co., 
6109 S. May Str. 
Englewood 9104 

REIKALAUJA. 

MERGINOS 
Nuo 16 iki 24 metų 

ŠVARUS LENGVAS 
FABRIKO DARBAS. 

PRITYRIMAS 
NEREIKALINGAS 

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

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

Kennedy Biscuit Works 
1005 West Randolph Street 

MERGINOS 
IR 

JAUNOS MOTERIS 
P i l n a l a i k a a r P u s e L a i k o . 

Tavoru, Išsiuntimu ir Fabriko 
Skyriuose, Tavoru Skyriuje. 
Perkratinėt tavora, rišti pakeiiuy 

išpildyt užsakymus mušu. 

LEICU, ŽAISLU, GRAŽKU IR 
APTEKOS SKYRIUOS 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kl iaučiai yra. reikalau

jami visuomet, Jie turi trumpa* va
landas Ir lengra darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
| trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrių* 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
JT. F . Kasnfcka? Perdėtlnls 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmlestyj: 

«» W. WASHINGTOH 8TRKKT 
Kam baris 609 

Tel. Central 6478 
OyeeuiiMftm. 8 1 2 W . S S r d 8* . 

Tel. Yards 4«81 

K — 

88— 

REIKALINGI VYRAI. 
Prie lumberio. 

Atsišaukite nuo 7 išryto: už
mokestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

Pluksnos 
7 9 c 

Pluksnos 
7 9 c 

PLUNKSNOS. 

REIKALINGI PRITYRĖ KAR-
PENDERIAI — prie freightka-
rių taip-pat ir leiberiai. Darbas 
pastovus, užmokestis gera. 

THE STREETS CO. 
W. 48th ir Morgan Gatvių. 

Reikalauju grero bučerio turi m o -
kėtl kalbėti lietuviškai angliškai ir 
lenkiškai. Atsišaukite 

1B45 Wabansia Avc. 

IšsiuiUimo Skyriuj, 
Išsortuoti pakelius, sudesti tavo 
ra 

Pasverti parcel post užsakymus. 
Fabriko darbas 

Lengvas švarus interesingas 
darbas mušu Poperiniu dežiu fab
rike ir valizų fabrike ir Sieniniu 
Poperiu Fabrike. 

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

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington St. 

S. D. LACHAWICZ 
I.ii'tuvys 'Iraboi iu.s pala n iauju , laitlo-

tuvt'-Ki-' ko piKiausia. Reikale meldžiu at 
sišaukti , o mano dai l iu busite *i**aJlėdilltL 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. ( a n a i 21U9. 

Dr. I. E. MAKARAS 
Iiietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Koselunde: 10UO0 So. Michiffaa Ava. 

Telefonai I'ullman 342 ir Pullman 3180 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik ketvergo Vakarais nuo 7 iki 9 
Telefonas Yards 723. 

! 

Telefonus Pullman 856^ 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Dentistas 

10657 So. Miehigan, Avtaiuc 
Hoseland. III. 

VA1.ANDOS: 8 iki 9 vakare . 

v* 

« -

I 
Pottvsville, Peiina. 

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

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Marki t Str. 
Pottsvil le, Pemia. 

KeiktilinRa tuojaus tarnaitė prie 
natm.i darbo. Kuri jau yra dirbusia 
ir patyrusia Barai] darbą. Užmokes-
nis Keras ir pastovus darbas, atsi
šaukite: 
1032 So. Aslilantl A ve. Chieago. 

REIKALINGOS moteris ir mer
ginos dirbti ant naktij prie išskirs
tymo sekly, geras uždarbis. 

IitKMiard Seed Co. 
228 AV. Kinzie Str. Chieago. 111. 

m ^ 
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Lietuviu Laivas 
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d. 

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojaus siųskite, žemiau paduotu adresu: 

Pr i s ta tymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, iy2 pėdų 
pločio i i li/o pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mų ,bet ir už apdraudų ir pr is tatymą iš Bostono į bet 
kurį dali Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti p a s : 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St., Boston, Mass. 

a = 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
. GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Miehigan Ave. 

Adynoa 8:30 iki 9 Išryto — 1 iki! 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 v a k a r e i 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto ( 

^— 
TEL. McKINLKV 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS III CHIKLGAS 
VAIANDOS 4 iki 8 Yukaro 

3125 \V. 38TH. ST. CHICAGO. ILL 
Arti Kėdele ave. 

Dr. C. K. KLIAUGA 
DENTISTAS 

1739 So. Halst.'.l St., < hicajfo, UI. 
Va landos : 9—12 ryto Ir 2—9 vakare. 

S 

t 
I 

i 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 1229 S. 49 Ave. dabar per-
krauste savo ofisą po num. 

4930 W. 13 Str., Cicero. 
RLMATIZMO IR KRAUJO 

LIGŲ SPECIALISTAS. 

A n YNOS nuo 9 iki 12 iAryto, nuo 3 
iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vakare. 

Kaina $2 ofiso, $3 namuose 
Chicagoj $1.00 cxtra už mylia. 
Telefonas roziili-n<ijos Cicero 3656 

Ofiso Cirero 49 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 { 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. S 5-tos gatvės 

- ~ S 

: • : — — 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. 2T. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cieero 8» 

Reaidencljn 2336 W. 66-th S t 
P h o n e Prospsct 8585 

±/ 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALIiE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6909 

CHICAGO. ILL. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5033 

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

Dr. G. M. GLASER * 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan S t 
Kertė S2-ro St., Gsicago, I1L 

SPECIJALISTAS 
MoterlSkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po p i e t nuo T 

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

Telefonas Yards 487 

K *• — a 

it iisiiiiiiiiiini; l inini iiiiicii i i i i i i i i i i i i i ina 
ilesid. 933 So. Ashland Blv. Chieago 

Telefosas Haymarket 8644 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriška 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 8354 So. Halsted S t . Chieago 
Telefosas Drover 9698 

VAEHąjDAS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
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CHICAGOJE. Iš Chicagos Lietuvių Kolonijų. 

P I R K I T E 
L I E T U V O S PASKOLOS 

B O N u S 
Draugo Cfi:e, 1800 W. 46 St. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

P R A S I D Ė J O KOVA P R I E Š 
SVAIGALUS. 

Penktadienis, spalio 31 d., 
šv . Volfgagas. 

Šeštadienis, lapkri t is 1 d., 
Visi Šventieji. 

ALDERMANAI PAREMIA 
MAJORO SUMANY

MUS. 

Chicagoje prasidėjo kova 
prieš svaigalus. Kovą veda 
ue policija, bet federalių mo-
kesčiu kolektoriaus biuro a-

Gatvekariai tu r i but miesto 
nuosavybė. 

Paimti miesto nuosavybėn 
Chicagos ijatvt'kariiis yra 
svarbus ir podraug didelis 
sumanymas. Ta sumanymą pa-
kėlė miesto majoras Thomp
son, kuomel State Public lTti-
Ijties komisija pripažino gat-
vekariu kompanijai imti 7 
centus vietoje 5e. už važinėji
mą gal vekarinis. 

Pirm poros mėnesiu tam 
tikslui buvo sušauktas ne
paprastas miesto tarybos su-1 
sirinkimas. Susirinkime ma
joras išdėstė savo visus ple-
nus. Tu pienų Įkūnijimui pa
reikalavo $250,000. Taryba 
vi.-ą reikalą pavedė savo 
transportacijos komitetui. 

Po šito buvo spėjama, jog 
sumanymas žluus.* Xes niekas 
juo neimlomavo. Bet štai už
vakar transportaeijos komite
tas atlaikė susirinkimą. Ko 
initetas ne tik karštai parėmė 
sumanymą, bet dar pripažino 
tam darbui paskirti $250,000. 

Reiškia, ateinančiame mie
sto tarybos susirinkime trans
portacijos komitetas praneš 
prielanki'ą opiniją apie su
manvma ir rekomenduos su-
manymą priimti ir kuovei-
kiaus ikunvti. 

Sulig sumanymo, miestas 
paima nuosavybėn natvaka
rius ir kompanijai už j uo s at
lydina tokią sumą, kokią pri
pažins teismai. Miestas valdo 
gatvekarius ir ^varant uoja 
žmonėms tik 5c. už važinėji
mą. 

Miesto iratvekarius valdo 
piliečių išrenkami penki trus-
tisai. 

Visi stebisi, kad transpor
taeijos komitetas ta ip prie
lankiai ntsinešė j apkalbame 
sumanvma. 

• 4. 

Nereikia pamiršt i , jog su
manvma ikunvti brangiai at-
siei<. \ e s kompanija darys 
daug visokiu klinčių. Ja i ne-
sinorės paleisti iš savo ranku 
tol:i puiku pelną, koks šiandie 

gentai. 
Kuomet kongresas viršum 

prezidento " v e t o " pravedė 
karės meto probibicijos jsta-
tymui piiedą, sulig kurio bū
tinai visoj šalyj turi but aš
triai uždraustas svaigalu par
davinėjimas ir vartojimas, 
tuo jaus imtasi darbo. 

Kolektoriaus agentai aplan
ko svaigalu sandelius, saliu-
nus ir kitas vietas, kur nu
jaučiama, jog yra gėralu iš
teklius, ir duoda instrukcijų 
neparduoti , išėmus privatinį 
vartojimą. 

I>e to, tie patys agentai 
garnio ir areštuoja visus tuos, 
katrie drįstu pardavinėti svai
galus. 

Kentueky valstijoje vienas 
federalis teisėjas pripažino, 
jog karės meto probibicijos į-
s tatymas esąs priešinga^ ša
lies konstitucijai. Teėiaus to 
nežiūrima. 

# 

Tuo tarpu "slapiej i 
reikalą padavė išrišti 
ėinusiam šalies teismui. 

Be to, " s l a p i e j i " lukeriuoja, 
kuomet senatas ratifikuos tai
kos sutartį. Nes tuomet prezi-
denta s galės šalį paliuosuoti 
nuo tos priverstinos probibi
cijos. 

Deja, nepertoliausia sausio 
mėnesis, kuomet ims gyvuoti 
š.;!yj visatina prohibicija. 

Tai bent vargo svaigalu 
mylėtojams. 

NEPERDAUGIAUSIA YRA 
ANGLIŲ. 

K A I P P A G E R I N T I MEDŽIA
GINĮ P A R A P I J Ų STOVĮ? 

tur i priverst inai darbuoties, 
aukoja Dievo garbei. Užtat te
nai greitai išmoka skolas, jei 

Žmonės, a r jie bus šiokios, turi , o paskui sumažina mokes-
ar kitokios tikybos, be bažnyčių Čius ant tiek, kiek reikalauja | 
a r maldnamiu, kaip senovėje, bažnyčios užlaikymas. 
ta ip ir dabar neapsiėjo ir neap- Girdėtis, kad ir vakaruose, 
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daromas su gatvekariais . 

VISGI TEKO IR 
KAMS. 

PLĖŠI-

Marks Tailoring .('o. ofise 
iždininkė Miss Anna • AVeiss 
apie ^1,1 M M) sudėjo Į vokus ap-
mokėti darbininkus. \ ' i sus \ o 
kus padėjo ant kresės. 

(iauta žinių, jog su angli
mis bus daug vargo visiems, 
kuomet sustreikuos nngleka-
siai. 

sieis. Todėl ir matome, kad vi
same pasaulyje įvairių įvai
riausių tikybų žmonės s tatė i r 
stato bažnyčias. Ta ip ir krik
ščionys nuo pat pradžios turėjo 
ir turi , statė ir s tato bažnyčias. 
Tiktai išsižadėję Dievo ir tikė
jimo, žmonės sužvėrėję sako, 
kad nereikia bažnyčių, nei jos 
tarnų. Bet plepalų nereikia nei 
paisyti. Kokios tautos myli 
Dievą ir savo tikybą, tos, mato
me, stato kuogražiausias baž
nyčias. Kadangi iš visų tikėji
mų katalikai kuolabiausia my
li Dievą ir savo tikėjimą, todėl 
ir matome visame pasaulyje, 
kad katalikai pasta tė gražiau
sias bažnyčias ir dabar stato, ir 
nesigaili aukų jų užlaikymui. 
Lietuviai ta ippat rūpinasi savo 
bažnyčiomis. Lietuvoje, kuo
met po karės su japonais rusų 
valdžia leido bažnvčias statvti , 
tuojaus pradėjo po visą šalį 
dygti naujos, gražios bažny
čios. Žmonės susirinkę, vado
vaujant savo klebonams, nutar
davo po kiek dėti nuo dešimti
nės, a r po 2, 3, 4 ir 5 rublius, 
kaip kur išgali, bernai po 1 
rub., merginos po 50 kap. kas 
metai ; štai ir sudeda po keletą 
tūkstančių kas metai ir per ke
letą metų pasta to gražią baž-
nvčia be skobi. Patys ūkininkai 
priveža medžiagos, o kaikurio-
se vietose tai ir darbininkus 
pristatydavo. 

0 kaip 'čia, Amerikoje, su 
bažnyčiomis.' Ir čia lietuviai 
stato dar gražesnes bažnyčias, 
bet kas iš to, kad stato su dide
lėmis skolomis, po 20, 30, 40 ir 
(i0 ir daugiaus tūkstančių dol. 
Moka žmonės, moka po keletą 
desėtku metų ir skoloms galo 
nesimato; kar tais skolos auga, 
o ne mažinąs. Rūpinasi klebo
nai, krapšto galvas komitetai, 
kaip čia nuošimčius išmokėti, 
už visas bilas atsilyginti, kad 
metu pabaigoje galus su galais 

(Jeležinkeliai, sakoma, ang- j 8 a v e s t i ir nauju skolą neuž-
1 raukti. 

Tiesa, ne visur taip yra. Pas 
airius, kurie nesigaili aukų 
bažnyčioms, greitai skolas iš
moka. Lietuviai-gi, jei nepra
dės daugiaus dėti, kaip iki šio
lei, tai turės, nuošimčius mo
kėdami po $5.00 a r $5.50 už 
šimtą, dešimts ir dvidešimts 
kartu išmokėti daugiaus, negu 
bažnyčios ir kiti parapijos na
mai kainuoja ir toms skoloms 
nebus galo. 

Vienatinė Amerikoje parapi
ja, kuri be skolų pasta tė baž
nyčią, tai yra AVorcesterio, 
Mass., Šv. Kazimiero parapija . 

VnglKka spauda praneša, Bet tonai dėjo žmonės ne po ke-
jog pasibaigė ilgas darbininkų Į'* dolionua, bet dešimtimis, 

liu ištekliaus turėsią kokiam 
mėnesiui. Kaikurios didesnės 
dirbtuvės taippat tokiam lai
kui. 

Bet daugeliui dirbtuvių ir 
o t. 

viešų Įstaigų anglių ištekliaus 
neužteksią nei keliolikai die
nų. 

Geležinkelių administracija 
ypač išvysto savo veikimą. 
Nes geležinkeliais susisieki
mas šaliai yra reikalingiau
sias. 

PASIBAIGĖ S T R E I K A S 
HAMMONDE. 

streikas Standard Steel Car 
Co. Įstaigose, Hammond, Ind. 

Streikas brangiai atsiėjo. 
Kiaušiu metu 3 žmonės nužu
dyta ir daugelis sužeista. 

Darbininkai laimėjo 7 
nuoš. didesnę užmokesnį. Bet 
kompanija visas laikas at
sisako pripažinti darbininku 
uniją. 

Bet apie pora tūkstančiu R I A U Š Ė S SO. CHICAGOJE. 
dol. dar gulėjo ant stalo, 
kuomet ofisan inėjo t rys plė- A V J . S ( ) c l | i c a g o j e 
w i L»* o i 
1 * būrys juodu streiklaužių iš 

Mergina, pamačiusi plėši-[plieno dirbtuvių buvo užpuo-
kus, tuojaus tript ir a ts isėdohcs streikuojančių darbininkų 
ant voku su pinigais. Vienas 'ofisą. 
plėšikas ją sėdinėią saugojo,] Pašaukta policija. Pakilo 
gi kitu du susikrovė pinigus šaudymasis. 

Pasekmėje vos keturi juo
dukai sugaudyta. 

buvusius ant stalo ir tuojaus 
visi t rys išdūmė. 

Iždininkė s av 0 šaltu apsie
j imu apsaugojo kompanijos' BIZNIERIAI GARSINKITES 
tūkstantį dolieriu. I i t D R A U G E . " 

šimtais ir po keletą šimtų, už 
tat dabar ir džiaugiasi savo 
darbu vaisiais ir gražiąja baž
nyčia, Taip reikia sukrusti ir 
kitoms parapijoms. Nevisur 
vienoki metiniai mokesčiai y ra 
i vest i. Rytuose yra mėnesiniai 
mokesčiai Įvesti po 50c kas mė
nesį arba ant metų $6.00. Už tą 
mokestį gauna velykinę kortelę 
ir skaitosi parapijonu. Bet už 
suolą bažnyčioje užsimoka ant 
metų dar $5.00, arba kiekvieną 
kartą į bažnyčią atėjus po 10c, 
ar 15c. kur mažesnės parapi
jos. Pr ie to rudenyje duoda 
anglims nupirkti po 3, 2 ir 1 
dol. Ant Kalėdų ir Velykų taip
pat duoda dovanų, ta ip kad te
nai kiekvienas išmoka bažny
čios užlaikymui po 13, 14 ir 15 
d o l ; o dar kur bazaras, pikni
kai ir kitokios pramogėlės pa
rapijos naudai. 

Pas airius, prancūzus dar už 

ypatingai Chicagoje, lietuviai 
tarėsi mokėti, o kiti ir moka po 
$25.00, $50.00 ir $100.00, idant 
tas skolas a r visiškai išmokėti, 
a r labai sumažinti, kad jos ta ip 
labai neslėgtų. 

Ištikrųjų, paimkime tokią 
parapiją, kuri turi 30 tūkstan
čių dolieriu skolos. Reikia mo
kėti po 5 dol. nuošimčių, tai kas 
metai reikia išmokėti po pus
ant ro tūkstančio, o per 10 me
tų penkiolika, o per 20 metų net 
30 tūkstančių ir daugiau, nes 
reikia da r komisijų kar ts nuo 
kar to po keletą šimtų mokėti. 
Tat reiškia, kad už savo nesu
sipratimą užmokame 30,000 do
lieriu svetimiems. Nereikėtu 
lobi kraut i svetimiems, jei susi
prastume savo reikalams susyk 
skrit i tiek pinigo, kiek reikia. 

Yra ir tokią vietų, kur sko
los nesimažina, bet auga, nes iš 
tokio mokesčio, kaip dabar yra 
įvesta nuo kokių 20 metų po 6 
dol. į metus, negalima net baž
nyčios išlaidas padengti, o ką 
čia kalbėti apie nuošimčių iš
mokėjimą arba skolos sumaži
nimą. Laikas jau ir mums lie
tuviams susiprasti ir ta ip da
ryti, kaip padare \vorcesterie-
čiai, kurie dėjo ne po $b\00, bet 
po 15, 20, 50 ir 100 dolieriu. 

Bet gal kas pasakyti , Cliica-
goje bazarai atneša kas metai 
po 2, 3 ir 4 tūkstančius gryno 
pelno parapijoms. Bet tas, kaip 
skęstančiam lenui. Labai gė
da nuims lietuviams, kad neuž
tenka mums gryniausios inten
cijos aukoms duoti. Juk-gi baž
nyčias statome ir jas užlaiko
me Dievo garbei ir savo dūšios 
naudai. J a u to mums turėtą 
užtekti, kad aukų nesigailėtu
me. O dabar reikia blizgančiais 
ir įvairiais menkniekiais vilio
ti iš žmonių pinigus bažnyčių 
užlaikymui. Nesakau, kad tas 
blogas daiktas, bet dūšiai nau
dos ne kiek ten bus. Tankiai 
per tokius bazarus tie, kurie 
darbuojasi, daugiausiai ir iš
leidžia, o kiti ir dolierio gailisi 
ant bazaro išleisti. 

Kaip pagerinti tad medžiagi
nį parapijų stovį f Galima tas 
atsiekti dvejopu būdu. Pirmas 
būdas tai tas, kaip jau prakti
kuojama yra kitur ir kaip pa
darė Worcesterio lietuviai. Te
nai draugijos aukoja po 500, 
300 ir 200 dolieriu, atskirios 
šeimynos ir pavieniai žmonės 
ta ippat po 25, 50 ir 100 ir dau
giaus. Je i ta ip padarytumėm 
ir mes, tai, Jvaip matote, pa
rapijų skolos ir išnyktų. 

An t ra s būdas lengvesnis, tai 
yra pakelti metinius mokesčius 
iki 15,12 ar mažiausia 10 dolie
riu. Ar-gi dabar sunku butų 
kas mėnesį atidėti po 1 dolierį. 
Tuojaus per metus dvigubai 
pasidaugintų parapi jos inei-
gos, daugiaus butų galima kas 
metai apmokėti skolų ir per ko
kius 10 ar mažiaus, ar daugiaus 
metų išnyktų skolos. . 

T a r p tokių sumanytojų y ra 
ir northsidiečiai, Šv. Mykolo 
parapijonai , kurie jau prie pro
gos du kar tu išreiškė savo troš
kimus sumažinti skolas arba ir 
visiškai išmokėti. Daug jau 
prakilnios ir geros širdies pa
rodė northsidiečiai, sudedami 
po kelius tūkstančius Šv. Kazi
miero Vienuolynui, Labdary
bei, Lietuvos Tautos Fondui ; 
dabar-gi nesenai atsižymėjo 
per gerb. kun. Laukaičio pra
kalbas, sumetę $628.77 s ie tu
vos mokyklų reikalams, ko 
nieks nesitikėjo; per bazarą 
gryno pelno padarė $2,076.02 

Jeigu Tari 
Tėvą, Motiną, Brolį ar Seserį 
L i e t u v o j , N e u ž m i r š k 
kad žiema artinasi. 

Pasiųsk jiems keletą dolieriu, taip kad 
jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia
me varge. 

Mes siunčiame pinigus į Kauną, Su
valkus, Vilnių ir Grodną už žemiausias 
kainas. 
Mųs perviršius yra 12mil.dol. 

A t d a r a vakara i s K e t v e r t o nuo 7 iki 9 Subatomis nuo 9 išryto iki 
9vak vaicare. J .Č.Uu?±&&&Al 

PEOPLES STOCK 
YAROS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS _I 

DIDŽIAUSIAS, SENIAUSIAS IR TVIRČIAUSIAS VALSTI- i 
JINIS BANKAS VAKARUOS NUO GYVULIU SKERDYKLŲ. | 
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šiai galima tikėtiee, kad ir šiuo Idieuį suma būva su įstatymu 
žvilgsniu, kaslink parapijos 
skolų išmokėjimo, northsidie-
čiai atsižymės. Tiems dalykams 
apsvarstymui ir yra šaukiamas 
visuotinas 8v. Mykolo parapi
jos susirinkimas nedėlioję po 
Visu šventu, t. v. lapkričio 2 d. 
tuoj po sumai, parapijos sve
tainėj. Tad visi, gerbiamieji 
parapijonys, malonėkite j tą 
susirinkimą atsilankyti. 

Šv. Mykolo Parapijos 
Klebonas ir Komitetas. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Sv. Sakramento ir tuojau po 
sumos kalbamas rąžančius. Gy
venu toj parapijoj jau, rods, 
nuo 1906 metų, o dar neiA.vau 
mačiusi tokios gražios tvarKos 
bažnyčioje kaip kad šįmet. Tai 
<la?bas mus mylimo klebono. 

žemės Dulkė. 

REIKALINGI VYRAI MŪSŲ 
ATEIVIŲ SKYRUJ. 

IŠ DIEVO APVEIZ. 
PARAP. 

REIKALINGI . 
Vyrai kurie gali kalbėti 

daugiau kaip viena kalba^ ir 
kurie apsipažine su mūsų biz
nių. Šis darbas nereikalauja 
visa laika pašvęsti. Gali dirb
ti savo liuosame laike arba 
keletą dienu kiekvienoj savai-
tėj. Cera vieta Lietuviams. 
Tie kurie pasirodys tinkami 

L. U. K. Spaudos draugija 
atsigavo. Per kelis pastaruo
sius metus ji kaip ir apsnūdusi 
buvo. Spalio 11) <l. buvo susirin
kimas. Išrinkta valdyba iŠ te
kančių asmenų: pirmininkas— 
B. Jakai t i s , rašt ininkė—I\ Gri-
tienė, iždininkė — A. (Jiljenė. 
Nariu prisirašė 20. Valdyba, 
rodos, veikli, tat reikia laukti 
g e n | pasekmių, ypač draugijos 
pirmininkas yra dideliai veik
lus. J i s yra mųs kolonijoj ve
dėjas L. D. S. krautuvės, kuri 
randasi ant ?>«°>-ėios gatvės ir 
Auburn a ve. 

Mūsų bažnyčioje dar niekad 
nebuvo taip laikomos Rožan
čiaus pamaldos, kaip šįmet 
prie dabart inio gerb. klebono, 
kun. M. Krušos. Kožna nedėl-

Didelės prakalbos Įvyks su
imtoje, lapkričio 1 d., 1919 m., 
i^; „ » • , ir bUo priimti, imies uždirbti 
Dievo Apveizdos parap . sve- . , s * . ' B 

- • • • „ • 1 Q , • 1T • i gerai per visus metus. Atsi-tameje, prie 18-tos ir Union 
gatvių. Prasidės 7:30 vai. 
vakare. Prakalbas rengia Su
sivienijimas Amerikos Lietu
vių kareivių šioje apielinkėje. 
Kalbės net keli kalbėtojai ii' 
buvę oficierai Suvienytų Val
stijų kariuomenėj. Kviečiame 
kuodaugiausia atsilankyti . J-
žanga veltui. 

Rengimo komisija. 

Lietuvos vidaus, karo ir už
sienio padėtis tvir tas ' ir todėl 
visu Lietuvos valdžios tu r tu 
garantuotas bonas ver tas di
džiai pasitikėjimo—žmonių pi
nigai nežus. 

A. Juška. 

P I R K I T E LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. v 

šaukite nuo 10 iki 1 arba (> 
iki 8 ir klauskite ADAM 
MARKŪNAS, Lietuvių Sky
li us, Kambaris 847 Fi rs t Na
tional Bank Bldg. 68 W. Mon-
roe Str. 

iiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiimmiiiiiiii 

DR.F.O.CARTER 
Akių, AUSŲ,Nosies ir Gerklės 

1 uikraro patarnavi
mas Jūsų ak ims įla-
sii enkant akmiu*. 

22 m. ant STATK ST. 
I KUM |>ri(> riniSN. 

(ialvo.i skaudėjimas, 
nerviškumas, iusoni-
nia ir nevir.škulįavi-
nuis taukiai a ts i ran
da nuo .silpnų akių Ir 
reikta tuojaus eiti 
pas daktarą. Kreivos 
akys pataisomos. At
dara suimtoj po pie
tų ir nadeUoj. 

FRANKLINO.CARTER, M.D. 
120 So. Sta te St. (Antros lubos) Chieago. 

(Vienos durys i žiemius nuo Fair) 
Valandos: 9 iki <i. Nodeliomis 10 iki 12. 

'IVU fona.s 'Vn t ra l 837. 

J2$t DIDŽIAUSIA | lETUYlSm KRAUTUVE CHICAGOJE 

darbius šventų dienų, kuriomis parapi jos naudai, tad pilniau-

PftARL QUBBN KUNCBKTIfSA 

NtMOKĖSl 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, sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
byseių. 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: DROVEB 7309 
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