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Teisino įsakyta 
Atšaukti Streiką

TEISMO NU8PRKNDIMA8 
PAVADINAMAS AU

TOKRATINIU.

Streiko reikale atsiliepiama 
net) visuomenę.

kaip šinnlie bus induotas 
|>n*zidentui Wilsonui. Tuo rci- 
knlu {inikuroras turės konfe
renciją su prezidentu.

Savo keliu, prokurorą* {at
sake, jog vyriausvla** užimta 
pozicija neatmainoma. Vy- 
riausylM* n<‘|iannikins “injunc- 
tion”. Teismo nusprendimas 
turas būt pildvtinas.

Tas reiškia, jog prasidės 
smarki kova vyriausyla'** su 
organizuotu darbu.

Waohin<ton, lapkr. 10.—A 
merikos Darini Federurijua 
pildantysis komitetas su Goiii- 
persu prii»šakyjr vakar čia 
turėjo susirinkimą anglvk.isi j 
streiko reikale.

Susirinkime uupiūkta vv- 
riausybes veikimas prieš an
giekasių streiką. Angiekasių 
streikas pavadintas teisotu. 
Ir {težadėta streiką paremti 
moraliai ir materijaliai.

Pildantysis komitetas {<a- 
skeliu- atsiliepimą į visa* dar
bininkų unijas ir į visuomene, 
paragindamas streiką paremti I ralis teisėjos Anderson po iš- 
visouiis išgalėmis. ;klausinėjimo angiekasių orgn-

Tetsėjo Andersono įsaky
mas atšaukti streiką pavadin 
tas autokratiniu, varžančiu ša
lies piliečių laisvę, gvarantuo- 
jamą konstitucija.

Ką taa reiškia?

ftita Amerikos Tlarlto F«le- į Teisėjas Anderson tad ir 
racijos paskelbta pozicija reiš- angiekasių viršaičiams

ligi šio antradienio (lapkr. 11) 
atšaukti streiką. Paskui su 
operatoriais tarties kaip pa
tinkama. Nes tas klausimas 
nepaliečia šalies reikalų.

Ką padarys riržaidai.

Teismo jskymas turi būt pil
dyt inas. Nes jei angiekasių va
dai nenorės pildyti, tuomet 
prieš juos bus jmvartota prie
varta.

Kol-kas nežinia, ką dabar 
pradės viršaičiai. Sakoma, 
kaip šiandie jie sušauks pil
dančiosios tarybos ir apskri
čių viršininkų susirinkimą ir 
tarsis, kar- padaryti.

Rasi, jie nutars apeliuoti 
augštesnin teisman. O, rasi, 
sutiks atšaukti streiką. Nes 
tik tiedvi priemoni turi viršai-

Nežinia ką padarys angiekv 
šių viršaičiai.

Vashūųton. lapkr. 9.—Va
kar mi<*xte Indiannpolis fede-

/

BOLŠEVIKAI PARANGIUO 
JA VI8U08E FRON 

TUOSE.

Ufoje jie turi didelę amunici
jos dirbtuvę.

AV
ĮVEIKI PULK.
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Londonas, lapkr. 9. — Sulig 
apturimų čia žinių, bolševikų 
armija Rusijoje visais fron
tais nesulaikomai varosi pir
myn. Praeitą savaitę jie 300 
mylių ilgio frontu pasistūmė 
pirmyn, aplamai imant, npie 
30 mylių. Taigi, jie visur pa
žangiuoju.

Sulig pranešimų, pas t a rai
niais laikais bolševikų armi
jos dvasia ir ūpas gana augš- 
tai pakilęs. Skaitlingieji nišų 
būriai ima jungties su bolše
vikais. Nes tie platina karštą 
propagandą, jog Kolčakas. 
Denikinas ir Yudenič kovoja 
prieš bolševikus su tikslu at
gaivinti Rusijoje buvusį auto
kratinį carizmą. Žmonių mi
nios gi nenori nei prisiminti 
npie buvusius carų laikus.

Pirmu kartu bolševikai pra
dėjo naudotios nuosavaus dar
bo amunicija. Jie Ufoje ūžė
ta* dideles amunicijos dirbtu
ves ir dal»ar tenai dirbdinosi 
ginklus ir šovinius.

Tik dviejose vietose bolše-
vikains nepavyko praeitą sa-i TIKRAI VB2INOM0S BAL 
vaite. Tai yra Briansko ir Ki- SAVIMI ********* 
jevo frontuose. Jie ten buvo

(mėmė 
kritvj. Pulk. A- 

dto įveikta ka*

lapkr. 9. — 
as lietuvių vy 

fieijalis
via v<».<

praneši- 
gautas.

Biržus.

Kaune 
riausybėa 
nuis, k u 
skamba:

“Lietu 
Pasvalio 
valovo-
riuomenė Ątsinietė ant Sclit 
tdiergo.

l.ietuvjal^l 
taipjiat atEkl atmušė linijoje
K riukiai-BMBciniai-Liukartai.

........... .
RTGA BMBARDUOJAMA
NU0DIMG0MIS DUJOMIS.

jo kariuonK-nę
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lapkr. 8.—Rygo- 
nuodingomis dū
lintas ameriko- 
>s adiiiinistrnri-

klausinėjimo angiekasių orga
nizacijos advokatąJį jicšaičių 
ir vyriausybė* reprezentantų, 
nusprendė. jog nngleka«ių 
streikas {taškei litas neteisotai, 
nes priešinasi karės meto įsta
tymams. Ir kai|M> toksai turi 
■būt atšauktas.

PALIU0SU0TAB LAKU 
NAS PHILADELPHUOJ.

Buvo suarežtuotai už skridi
mą sekmadieni.

Philadelphia, Pa., lapkr. 9. 
—Čiu pirm keliolikos dienų 
buvo suareštuotas ir patrauk- 
(tas policijos teisman lakūnas 

Ileitennntn* Rowan1 už tai. 
;kud jis sekmadienį (šventėje i 
jnę tik skraidęs oru su savo 
j malina, liet dar vežiojęs pnsa- 
žierius ir už tai nuo anų ėmės 
pinigus.

Saan*št uotas (MMremiant 
tnip vadinamais “blia*” įsta
tymais iš 1794 metų apie pri
verstiną sekmadienio šventi
mą.

Policijos teismas bylą atidė-*
|M> 
iš-

Pavojus Estonijos Ne 
priklausomybei

Yudeničo armija ataimetusi
‘tvarkoje”

ESTONIJOS LIKIMAS 
PAVOJUJE.

Nežinia kaip bus ra taika.

gryžo Assoeiatcil Prass kores- 
]x>n<lentas iš Gatčinos, iš kur 
ladševikai andai išmušė Yu- 
denič-o kariuomenę.

i kon*s|xmdvntas ] Misa koja, 
'jog Yadeničo kariuomenė tą 
miestą apleidusi tvarkingai. 
Pats kores|xindvntas iš miesto 
išvažiavę* imskutiniu trauki
niu.

Nu kariuomene miestą aplei
dę ir daugelis žmonių jialiėgė- 
lių. Gatcinoj {atlikę Įnirai ma
žai žmonių. t

Dėl stokos t rans|iortinių 
prienamių, daugelis sužeistą 
kareivių turėjo riti jx"*sti. Dau
gelis iš jų nušalo, nusikamavo 
ir kelionėje mira.

Tečiaus pačios kariuomenė* 
dvasia. alx*lnai imant, buvusi 
Iškili.

Bolševikai briaujasL

Bolševikų spaudimas didė
ja kaip iš {lietų, taip iš šiaurią 
šono.

i, Oficierių šlaitas ėia nuomo* 
niauja, jog gen. Yudenič ii- 
nnujo šią savaitę gal pradės* 
smarkų veikimą prieš bolše
vikus.

Pareina žinių, jog Yudcni- 
ėo armija susilaikysianti 
Yaniburgo apylinki*se ir sto
sianti sprendžiamąjin mušta.

Gelsiiųforsas, lapkr. I<>. —;
Estonijos premjeras Striind- 
niann Ass<K*iatrd Pre» atsto
vui pasuke, jog šiandie apie 
taikų <*stų su bolševikais ne
gali Imt kailio*. Estonijos ne- 

i priklausoinylM-i grūmoja pa- 
ivojus. Pirmas daiktas estams 

'a'.—tai kuoveikiaus imdnryti 
armisticijn su lxilŠ4*vikais. 

į Dalykas ve kaine. Yudeničo 
dieniais. Ir todėl aš nematau |M,|M*rikai pliekia, fti-
prasižengimo prieš įstatymus, u-.gn altra{ H<toni-

jon. Vargas butų, jei rtiprioy 
•s {taškui Yu- 

deniėo kareivius įsibriantn 
E'tonijon. Tuomet šilą šalis 
ne tik pa virst u mūšių laukit, 
liet jos pyvvliei grūmotų pa- 

, rojus.

Negalima atskira taika.

Estonija, rasi, {tasiskubinlų 
dalau* susitaikinti su bolševi
kais. Ib*t vieni estai negali 
daryti nlakirios taikos. Tam 
tiksltii_r<*ikaiinpa< kitų PahaI-J 

’tijos viešpatijų sutikima*. Tuo 
tarpu kitos viešpatijos dar 
n<*]nisini<>šiusios taikon mi bol
ševikais. Yra visokių kliūčių.

Viskas, ką Estonija gali at-j 
skirtai j»a<laryti, tai padaryt; 
tik armisticiją su bolševikais. 
Tarja* Estonijos ir Rusijos 
|irave*ti neutralę juostą ir aną 
pavesti talkininkų kontrolėn.

Ka* toliau* dėsis, neprama
to nei pats {ireiiijeras.

Ii

J® 
jomis 
niškos
jos viršininltas. kapitonas (Ir
ki aon.

Tai įvyko praeitų ketvirta
dienį. kuOMtt pulk. Avalovn 
llennondto kariuomenė lom
iom lav 
nuodin

—T

gą IsiinKimis su 
dujomis.

4---------------

jo tolesniai. Ir tik dabar 
dešimties dienų paskelbė 
tarmę.

Teisėjas išteisindamas 
kūną, {atžymėjo:

“Paukščiai lekioja sek

jei žmogus-paukštis su savo 
mašina skraido
.• • V 0mais.

«*km«idio- iH.iM-vikii spėkit

KAIZERIS GANĖTINAI 
NUBAUSTAS.

atmušti ir panešė didelius 
nuostolius. •-

i
t 
I

Taip tvirtina Anglijos 
karalius.

kia, jog streikuojančių angie
kasių viršininkai, turbut. ne
paklausys teismo įsakymo ii 
neatšauks streiko.

Taip tvirtina vienas Fede
racijos pildančiojo komiteto 
nary**. JiH sako, jog atėjo lai
kas Suv. Valstijų žmonėms 
tikrai pagalvoti, ar vyriausy
bė turi teisių priversti žirni
nes dirbti prieš jų norą. Ar 
vyriausybė turi teisių varžyti 
piliečių laisvę su visokiais 
savo parėdymais.

Teisėjau Anderson, paskolin
damas įsakymą atšaukti atrai
te pasirėmė vyriausyh** re- 
prezentantų tvirtinimais, jog 
streikas neleistinas sulig ka
rės meto įstatymo. Tas įstaty
mas yra Leverio įstatymas. 
Tuo įstatymu uždrausta ka
rės metu spekuliuoti ir didelį čiai. 
pelną daryti maisto ir kuro| Savo keliu Gompers (Lvrbuo- 
agentams. josi, kad kaip šiandie ant

Hkhar tą įstatymą vyriau- greitųjų sušaukti taryboana 
sybė pavartoja prieš angieka- operatorius ir angiekasių at
olą streiką. Amer. Darbo Fe- stovus ir pa<lėti pamatus arbi- 
deracijog pildantysis koinite- tracijai. Po to žingsnio bus 
tas sako, jog tas įstatymą? galima atšaukti streiką, 
nieko bendra neturi su strei- Ret ligšiol tikrai ndtfnoma, 
kais arlia lokautais.

Apie Amer. Darbo Federa
cijos užimtą poziciją tuojau* 
pranešta visoms darbininkų 
unijoms. Kaip šiandie, taip 
rytoj laukiami darbininkų su
sirinkimai ir protestai prieš angiekasių advokatai reikola- 
vyriausybę.

Vyriauybė neatmaino
pozicijot.

Generalis prokuroras
iiH-i paskelbė,
Im Federacijos nu«pr<*ndimn<s

Tokyo, lapkr. 9. — Iš Oms
ko pranešama . jog Sibelijuje';i,ntj dienų, 
siaučia šiltinės (tifuso) epide- " 
mija.

Nuo praeito sausio 1 <L Ilg
šiui šiltinė imlietė 11KUMM) Silię- 
rijos kareivių. Dalotr kasdien 
tąja epidemija suserga mažiau- Į 
šia |ki 1.000 kareivių.

Traukiniai {taškui t raukini ns 
ėia iš karės franto parveža šil
tine susirgusius kareivius. 
Trūksta priemonių sulaikyti tą 
epidemiją.

Pastaraisiais laikais šiltinė* 
ėmė (Jatinties ir tarjo* civiliui

_O, lapkr. 9. — 
Tikrai "m o negalima pasaky
ti, kn* laimėjo (Ibio valstijoje 
referendumu—ar “sausieji”, 
nr “Slapieji*'. Nes tie ir anie 
giriasi laimėjimais. S į M-jai na. 
jog lialsų skaityme turėjo įvyk
ti kokių nors neaiškumų.

Matyt, prisieis ofirijaliu ke-vokirėiais. 
liu patikrinti balsus.

| Londonas, lapkr. G.—Angli
jos karalius konferavo su Ar- 
chibald Fonler, anglikonų mi- 
sijonoriu Armėnijoje. Forder 
karaliui (msakojo npie praleis- 
tu* keturių metų vargu.- siau
čiant 1vn vokiečių valdžiai.

Karalius atsakęs: 
“Dabar viskas |uiluiigta su 

Kaizeris prašaliu-
Gi tas tas iš savo šalies. Jis užtekti- 

darhas užims savaitę arba de- nai nuluiu-tas už savo dar
bus. ”

I

I

ESTAI SUMUtE RU1UR- 
V0KIE0IU8.

Kova Prieš
Valstijose

AREŠTUOJAMA DAUGIAU 
RAUDONŲJŲ.

Wa*hington, lapkr. Kl.—Fe- 
- — deraliai agentai Im* jmliovo* 

gyventojų, ypač vakarinėj jr į*špuldinėja radikaliu- gaiva- 
eentralinėj Liberijoj. I

Paryžių, lapkr. 10.—Rumu
nijos sostas ima siuhuoti. Gy
ventojai reikalauja savo šalį 
pakeisti respublika.

Pranešama, jog karalienė su 
viena dukterimi iškeliavus 
Florcncijon. Kita duktė pa«i- 
likusi Anglijoje.

įkas bus pradėta šitam nepa

prastam atsitikime.
AnfMmsią vtrtfninkų 

klaida.

Vakar mieste Indianapolise

v o teisėjo streiko legalyla** iš
klausinėjimus atidėti foles- 
yiiai, gi tuo metu angiekasių 
atstovai pasistengsią atlikti 

Pili- tarylui* su operatoriais, Te- 
j»»g AjIWr. D.«l- <ioUs tvis»-j«s *u tuo ttcsuliku.

Didelę klaidą atliko nngb-1darbai.

kasių viršininkai, kuone-t jie 
nejiaklauM* kituomet j juos 
prezidento Wilaono paskelbto 
atsiliepimo ir perspėjimo ati
dėti streikų tolesnis i ir pir
miau mėginti taikini ies su 
operatoriais. Todėl šiandie ir 
susilaukė nesmagumų.

Opei storiai praneša, jog jie 
tuojau* stosią tarvbosna. kaip 
tik streikas busiąs atšauktas, 
kaip lik prasidėsi^ kasyklose

lūs įvairiuose miestuose ir, 
areštuoja. Suareštuota dar ke
li šimtai intariauių radikalų.

Ypač New Yorke suareštuo
ta daugelis sovieto šalininkų 
ir platintoją. Lapkričio 8 d. 
komunistų partija Amerikoje, 
radikalų organizacija, 
daugel vietose turėjo 
kimus. Tuos užkltųio 
ir daugelį suareštavo.

Agentams kuone visur gel
ia** jo rietu {Milicija.

Suv. Valstijos, gyvuoja ru 
sų organizacija vanlu Rusų 
Darbininkų Unija. Tą orgnni ■ 
zaciją įkure New Yorke 19(17 
metais dabartinis bolševikų 
policijos viršininkas Petro?ra 
de Aatov.

Prieš tą organizaciją šalies 
vyriausybė tad ir atkn*:p<* 
svarbiausią <l<uną. Suareštavo 
visus jos viršininkus.

Susektas suokalbis vimas.
Tuojau* po pirmųjų areštu-1 

rimų iš {miintų rastų vyriau-!

\ aka iv 
«aririn. 
agentui

syliei teko susekti radikalų 
t uokalbiavinią prieš šalies vy- j 
riaiisyU* su tikslu ją sugriau
ti ir įsteigti m įvirtų valdžių.

Tam tikslui radikalai suo
kalbininkai diriNlinosi daugeli' 
netikrų amerikoniškų pinigų. 
Nevariu* atrasta dalelė jų 
dirbtuvė pinigam* dirbti.

Paskui jir gaminosi ginklų 
ir kitokių įnagių su tikslu žu
dyti šalies valdininkus, už
grobti svetimas savastis ir tt.

Rodžiu tariant, jie čia gami
nosi pakelti revoliuciją.

Radikalui čia daug darbuo
jasi ir streikuose. Jir kursto 
darbininkus streikuoti, kelti 
suirutes, riaušes, priešint irs 
vyrinusylad ka*kvi<*naiu žing 
*".vj*

8nimtieji bu deportuojami.

Kova prieš radikalu* suo
kalbininkus vedama genernlio 
prokuroro Palinrrio direkti- 
vojr. VyriausylM*. susekusi to
kius ih*|miprast us daiktus, un 
sprendė Imtinai šalį 
nuo tų nenuoramų.

Tan>e suareštuotų 
dži'iinn svetimšalių,
kaip tvirtinama, kuoveikiatis 
bus dr|N>rtuoti.

Žinovai tvirtina, jog raudo
nieji gaivalai dauginusiu yra

apvalyti

Londono*, lapkr. 10.—Estą 
pranešimas skamba:

“JUusų ša r v imti traukiniai 
iMinilmrdavo Pskovą per išti
są ketvirtadienį. Ziatin,* utu-

YUDENIčOnAI AT8IMETĄ šiai seka visuose frontuose, 
ypač- aplink geležinkelius.

“Priešininkas (pulk. A va
li t vo knriiioutenė) atblokšta* 
algai jx*r tųię Veliknja.”

l’,x** Velikaja inteka Pskovo 
ežeran.

TVARKOJE

Gal Yudenič pradės naują 
veikimą?

Revelis. lapkr. 10.—Cin un-

BOLŠEVIKAI STOVI 8KER- 
8AI PASAULIO TAIKĄ.

Taip tako Anglijos premjeras.

Londonas, lapkr. 10.—prem
jeras l.loyd George, kalinda
mas pokylyj, surenglam pa
gerbti naujų lordą majorą, 
tarp kitko pasakė:

“Mes negulime turėti jm- 
snulyj taikos, kol nėra taikos 
Rusijoje. Jei Itolši'vikiznu*- 
nebus sutraškintas kardu, gal 
įneš tuomet pavartosime kito
kias metodas.

** Manau, nepertoliausia tas 
laikas, kuomet talkininkai ir 
vėl nuspręs, knd togu ru<ni 
patys vieni apsisprendžia, 
kaip jie turi valdyties.”

SVARBU CHICAGOS 
LIETUVIAMS.

Chicagtm atkeliavo <ąrt». 
kun. J. Petraiti*. Liet, 
nojo Kryžiaus Rėmėją 
įlinka*.

Gerti, kun. Petraitis laikys 
prakalba* sulig marinte 
koks buvo padarytas p. taMul 
nui

Kun. Petraitis šiandie vate 
re (7:30) kalbės Vest Ūdiją, 
p. Meldažio svetainėje, SMA 
W. 23rd pi.

Apie tolesnes prakalk— k— 
paskelbta rytojaus “Draugu.**

LAPKRIČIO 10. 1919 M,

yni di-
rav* • •I ip vi<it

kalti ir už streiką plieno indu
strijoje. O gal jie prikišo savo 
purvinus nagu* ir prie nngle- 
kasių streiko.

Teisino diena atėjo raudo- 
nie-iems gaivalams Suv. Val- 
stijose. Tik nežinia, ar pavyks 
juos čia pilnai išnaikinti.

Chicago. — šiandie lietu*, 
gali būt griausmų; vakare 
šalčiau; rytoj nepastovus oria, 
labjatts šalčiau.

PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.8.B.,.
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i kartu nešti prezidento naštą. 
J18 neatsitraukia iš politikos 
galutinai, bet žada būti kan
didatu į senatą.

Prancūzijos prezidentas 
pats yra netikintys žmogus, 

t bet karas laiku jis taktingai 
i apsėjo su savo žemės katali- 
1 kais, neužgaudanias jų. Pačius 

sunkiausius ir pačius pavo-1 
jingimuius darbus šioje karv

ėje gaudavo katalikai. Karei 
| p:usiltaigus apseis Prancūzija 
be jų.

Prieš karę Prancūzų prezi
dentas važinėjo ]h> Ispaniją. 
Ten jį karalius Alfonsas XIII 

! nusivedė į vieną seną gražią

(Tąaa.)
Žmogaus kunaa m ii gyvuolių.

Dėlto lieveik viai žymesnieji krikščionys 
gamtininkai, priimdami gyvybės veislių dau
ginamus!, arba evoliucijų, tvirtina, jog nėra 
ženklų, užtektinai prirodančių žmogaus kū
no kilmę iš gyvuolių.

Nesant prirodyta, kad visos gyvos veislės 
kilo iš vienui vienos, negalima sakyti, kad 
žmogus turi iš jos paeiti

Kraujo panašumas.
1900 luotais Friedental ir paskui jį Nutall 

. — . /‘iatrado, kad kraujas lieždžionių, panašių į
- - . - - '*9 žmogų, (antropoidų) negenda, jei joms įleidžia

Bažny ią. I arpduryje ku ralių junOgMUH kraujo. Vaistas apsaugejantis triu-

Prancūzijos Prezi 
dentas.

■Skirtumą tarp žuvies ir žmogaus raistan* yra 
daugiau ir dtdeaaių už panašumus.

Taip pat nepilnai teisingas yra ir pasaky
mas, buk žmogaus vaisius prieš gimsiant yra 
tokia pat, kaip beždžionės. Jau antrame mė
nesyje po prasidėjimo, t y. septyniais mėne
siais prieš užgimsiant žmogaus vaisius turi 
tiek daug žmogiškumo žymių, jog ir negamti- 
uinkas jį pamatęs galėtų beabejonės pasakyti, 
kad tai yra žmogaus vaisius, o ne kokio kito 
gyvuolio, nei beždžionės. Galvos su veidu ir 
burna tada jau būva aiškus. Nosis ir ausys 
žymu, alkūnių ir kelių sulinkimai matyti, 
pirštai pažymėti. Apie ]>abaigų trečio mėnesio 
jau galima atskirti ir lytį.

Kaip žmogus statydamas triobą vartoja į- 
virių darbų palengvinančių prietaisų, taip ir 
gamta, berengdama žmogaus kūnų motinos vi
duriuose vartoja kaikurių tolymesniems tiks
lams reikalingų priemonių, kurios išnyksta 
kaip tik savo uždavinį atlieka. Iš tų priemo
nių laikino jiusirodynio žmogaus vaisiuje ne
galima išvadžioti, kad žmogaus prigimtis ki
tados yra buvusi tame laipsnyje, kokiame da
liai yra anos priemonės. Jug žmonės statyda
mi triolių vartoju kuru moliui vežti. Nickas-gi 
nesako, kad trioha yra kitados buvusi karu.

Gyvuolių vaisių augimas (embrijologija) yra 
daug geriau ištirtas negu žmogaus, nes gyvo 
vaisiaus augimą negalima ištirti nvperpjovua 
motinos kūno. .Mokslininkai nesigaili tų pada
ryti gyvuolių motinoms, liet negali taip a|tsei- 
ti su- žmonių motinomis. Todėl žmogaus vai
siaus augimų gali ištirti tik tada, kada ko-

Užeikite ir į Mano Kampelį*
Ta ponia politika tai visiems j Lietuviams, ypač 'katali- 

galvas susuko. Kiekvienas, ar i kame, reikia atsiminti, kad jie 
jis daug, ar mažai apie ją išina- dalyvauja ir turi dalyvauti po- 

, no, bet vistiek kalint; o jau kas litikoje ir reikia, kad joje da- 
I daug išmano ir tą ponią pažį- Ivvautų kaip katalikai; reikia, 
sta, tai tiek prišneka, o kartais kad jie savo balsais neremtų 

lir prirašo, kad ramiam žmogui įstatymų, priešingų krikščiony- 
i neramu pasidaro. Geriau, sako, 
kad su ta ponia taip dažnai nc- 

,susitikus. Ant manęs kaip kas 
‘ir i«siiustiua; girdi: tu 
j”Drauge” jnu politikos ir per
daug mums duodi. Bot ką pada
rysi .’ Dalia r politikos gadynė. 
Beveik visi ja užsiima, tai no
rėčiau, kad ją gerau pažintų ir 
teisingiau vestų.

Mat, isditika ]»olitikai nely
gi. Vienokia socijalistų politi
ka, kitokia laisvnnuinių, o dar 
kitokia krikščionių demokratų 

‘politika. Norėčiau, kad lietu
siai gerai ją suprastų, kad jie 
jbutų krikščionimis ir privati- 
niame gyracnimc ir jmlitikoje. 
Nekokia krikščionis, kuris pri
vatiniame, naminiame gyveni
me neva laikosi krikščioniškų 
principų, o politikoje veikia iš
vien su tų principų griovėjais. 
Tarp lietuvių yra tokių nema
ža.

Ta ponia politika tai visiems; 
a. a i •

1 stei, kad patys sau neaidėtų ne- 
1 į mi keliamo ir nepakenčiamo 
jungo.

Politikoje jie mokės dalyvau
ti .kaip katalikai, nekreivos ir 
neklejos klaidingais šunkeliais, 

i jei su manim tankiau pasikal- 
1 bės, ką tankiau, sakau, jei kas
dien su manim kalbėsis.

Ir šiuo žvilgsniu, prasitarsiu, 
kad veikėjams ir veikėjoms, 
kuriems rupi, kad lietuviškoje 
politikoje krikščioniški princi- 

i j»ai, kad jaits Dievas nebūtų 
IMuninti ir atmesti, .reikia, 
kad mano įvestų į dau
giau namų. Aš gerai pagelbė
čiau jiems. Jų našta perpus 
jiems sumažėtų, o man nepa
sunkėtų, tik palengvėtų. Valio 
veikėjai ir veikėjos! Aš jums į 
pagvllią. Įveskite mane visur, 
kur norite ką žymaus atlikti.

‘‘Draugas.”

ir prezidentą jiasitiko vietinis 
vyskujius. Prezidentas pasi
sveikino su vyskupu, o kara
lius juilmčiavo vyskupui ii. _
ranką. Nei tam vyskupui kn- lieždžionių krntijuje vrn bendrų ypatybių. Bot' 
rnlinus |mbiH*iavinma į ranka

■ nebuvo didelė garis’*, nei mes 
iš to utsitikimo neišvedame, 
kad Alfonsas XIII butų mal
dingas Katalikas. Tuoini apė 
jimu Ispanijos diplomatija 
imiėjo parodyti Prancūzijai, 
kad nelaimi brangina savo' 
kaimynų jaditiką.

Nežinia kas bus Prancūzi
jos prezidentu atsitraukus 
Itaimundiii l’oincarrė. Prie jo 

1 įjiedinio rinkimų nebus nieko' 
nepaprasta, nes rinks parlu- 
nicntas ir senatai! suėję į ben- 

'drą posėdį. Prezidento rinki
mai Prancūzijoje įvyksta ga
na greitai. Jie nesujudina ša
lies taiji, kaip prezidento rin
kimai Amerikoje.

liet numanu, kad Prancūzi
joje susirinko daug medžia
gos ]K>litiškoms ]M*nnainoms. 
Ir Poinearrė ir Cl«*niencenu tą 
jaučia, dėlto abudu žada pa- 
-it raukti. Tik fiertnainos įvyks 
m* prezidento rinkiniuose, o 
rinkimuose į parlamentą bei 
senatų.

Tikim* rinkimuose* dabarti
nis radikalų ir dešiniųjų soči- 
jalistų blokas. ]»□<* kurio pri
gulėjo ir visa ministerija, vei
kiausiai sumažės. Didžiausiu 
kova Ims tarp katalikų ir 
kraštutinių kairiųjų sorijalis- 
tų. Daugeli* radikalų, bijexla- 
mi, kad Prancūzijoje netaptų 
į\e>tn.- Imlšei izmas. 
linktų paremti Fuch'ą, jei tas 
statytus! kandidatu į prezi- 
d viltus. idant jis kuriuonivnės 
jiegomis galėtų suvaldyti 
Imlševizmų.

š| nuo užsinuodojiino žmogaus krauju, ap
saugoja tų gyvuolėlį taipgi nuo užsinuodijiiuo 
žmogveidės beždžionės krauju. Kitas išradi- 

į' mas tik parodo, kad žmoguus ir kaikurių

lK*ndrosios ypatyla'** dar nereiškiu giminystės, 
’š to, knd beždžionė ir žmogus turi po dvi ari 
ir |m> dvi ausi, negalim* išvesti jųdviejų gi
minystės. Taip imt ir kraujo ypatybių bendru
mas tik tiek tereiškia, kiek akių skaičiaus 
vienodumas.

Uodega.
Žmogaus skeleto uoelega tik išrodo lyg uo-, 

dega, liet ji anaiptol nėra uodega. Žmogaus ^iu nors nelaime jiasitaiko motinai arba jos 
uugarkaulvje vra pridėti keli grendinėliai že- vaisiui. Iš tokio prityrimo sudarytieji išva-
miau strėnų kaijio a p-anga didžiosios žarnos 
| m baigai, arliu angai. Gyvuolių uodega dirba 
kaikuriuos iimiikeaniuosius rauktis darinis. 
Beždžionė, mirs turi keturias rankas, tečiaus 
jų jai neištenka, n -s ji vaikščioja rankomis, 
kaip kiti gyvualiai kojomis. Vienius rankas 
vaikščiojimu, livždžionė naudojasi uedega 
daibui taip |iat kaip ir gyvuoliai. Nors tas 
dalims yni menkas ls*t kaikuriuos rankos už- 
dvinius atlieku. Siko, kad žmogaus vaisius 
ketvirtoje savo amžio savaitėje tmi uodegą, 
kurios jis netenka pi '«*š sulauksiant trečio mė 
nėšio. Bet sunku pasakyti ar tai yra uodega 
ar tik antroji kūno gailinė. Tuda vaisius taip 

i būva sulinkęs, kml abudu jo galu, t 
y. galva ir taip vadinamoji uodega 
.• usi-iekia. Sąnario |iannšumas į uodegų nero
do. kad jis butų uodega. Dar ma
žiau iš to |ianušuni., galima išvesti kilmės ben
drumą. Jug žinia, kad liangžuvė (mneši į žuvį, 
o liet-gi jųdviejų kibia* nėra liendra. Dagiai 
ašele pi u.iaceae (Stajialiu) ir eupherbiacvae 
(Eupborbia) ir kaktusai iš viršaus j Minėsi vieni 
j kitus, liet jų kibia* yra laimi įvairi. Bendros 
gyvenimo sąlygos sudarytų {tanašimių.

džiojimai toli nėra taip geri, kaip mokslas 
norėtų. ■m

beveik

Galūnė*.

Žmogus tuomi skiriasi nuo visų gyvuolių, 
kad turi dvi koji ir dvi ranki. Paukščiai turi 
tik |io dvi koji ir |k> ]*onj sjiurnų. Bežilžiones 
tini keturias rankas, o kiti gyvuoliai turi |mi 
keturias kojas, urlia jų neturi visai. Kai-kurie 
valmini ir kiti licnugariai turi daugybes ko
jų. T ai-gi galūnių žvilgsniu žmogui artymiau- 
sias yra jiaukščių tipas dėlto, kud uliejų ga
lūnės yra dvi įvairios |ioros. Jeigu tat tijio ar
timybė rodytų giminystę, tai išeitų, kad žmo- 
lės yra giminės paukščiama.

Išvaizda.

Kas išvaizda labiau vaduojasi negu tikrylie, 
tas greta stato žmogų ir lieždžionę dėlto, kad 
žmogus turi dvi ranki, o beždžione keturias. 
Td’iaus lu-žiižionės turi tik išvaizdą rankų. 
Rankomis žmogus dirba, o vaikščioja kojomis. 
Beždžionė gi vaikščioja rankomis. Delio 1*T* 
šakinės bt*ždžionių rankos yra ilgesnės už už- 
;wikalines. kad gaiva nebūtų žemiau už imstur- 
g4*į. Beždžiom*s vadinamos Gorila pryšakinės 

Va uiaas augimai. rankos yra 64.9 šimtinės dalys ilgio viso jos
Kas tvirtina, buk žmogus yra kilęs iš že- kerno, o užpukalinės 34.9. Dar didesnis skirtu- 

iresnių gyvuolių, tas labiausiai remiasi per- mas lw»žuLionės Orangutango: pryšakiuė jos 
liūdnomis, kurias jiergyvena žmogaus vaisiusiranka yra 80.7 dalis kūno ilgio, o užpakalinė 
su\o motinos viduriuose. Saku, kad žmogų.*->34.7 Žmogaus-gi ranka būva vidutiniškai ilgio 
prieš užgimsiant pcrviim visų žemesnių už jįį43U» jo kūno, o koja l>eveik 49 dalis. Žmonių 
gyvuolių laipsniu-, ir kad žmoguuė vaisius mo- rankos yra trumpesnės už kojas o lieždžionių 
linus viduriuos** pri<*š pabaigą yra tokis jau pryšakinės rankos yra trumpesnės už užjrnka- 
kaip ir lieždžionės vaisius prieš užgimsiant Ii nes dėlto, kad beždžionės turi tik išvaizdą 

Moksle reikia labui saugotis perdėjimų, rankų. Iš tiesų-gi tos rankos yra beždžionei ko- 
Zmognus vaisius motinos viduriuose toli ne.«i....................... _ ........................ _ * '
visur ž<*im*.-nius už save laipsnius 
Pirmame mėnesyje žmogaus vaisius

6ios karės laiku visas 
aaulis "laimi daug kabėjo apie 
talkininkų vadus: prezidentą 
Vilsoną. Anglijos ministrų 
pirmininką l.loyd G<*orge*ą ir 
kitus. Nors dkižiausiitsios ka
riaujančių jiegos buvo susirė- 
musios Prancūzijos žrinėji*.1 
nors joje įvyko ir pergalė ir 
taikos konferencija. t<*čiaus i 
apie Prancūzijos prezidentą 
mažai tebuvo girdėti. Kuomet 
Prancūzija ką nors įdomnns 
padaryduvo paskatiniais lai-i 
kais, tai prie to vis buvo pri
dedamas vardas ('lemen<-«*au. 
o ne Poinearrė.

Tečiaus Ck*im*ne<*au tebuvo 
tik ministrų pirmininku, o 
Poinearrė buvo ir yra vinis; 
respublikos prezidimtu.

Politiškasis Am<*rikos vei
kimas eina prezidento vardu, 
nes Amerikos konstitucija duo 
da prezidentui daug didesnę 
valdžią negu Anglijos konsti
tucijų Anglijus karaliui. Pran
cūzijos konstitucija savo ša-| 
lies prez.id<*ntui duoda mažai 
valdžios. Jis turi daug reikš 
mės tik tada, kada jiariainen- 
ū»s sugriauja ministeriją/l'uo- 
met nuo prezidento priklau
so niini-trų pirmininku pas
kyrimas. .Ministrų 
kas pasirenku kitus 
trua ir jų sąrašą puduodu 
tvirtinti prezidentui. Tas 
veik niekad neatsisako 
padaryt i.

Daburtinis PrAneuzijui pre
zidentas vųdina.si llaitrundus 
Poincaije (Tuiuisi Pucnla-' 
rė). Jis Ipivj garsus advoka-1 
tas ir puiku.-' raštininkas. 1’2 
savo veikalų kalino gražumą 
jis buvo išrihktas l*ram*uzi- 
jos Akademijos nariu. 17 sau
sio, 1913 m., jis tujio išrinkla- 
Prancuzijos prezident u.

Jani prezidentaujant septy 
nis kurtus iuainč-si Pram-uzi 
joje ministrų kabinetai. Tai-gi 
septynis kartus jis skyrė mi
nistrų pirmininkus. Visi pa
giriu, kad pu-ktitinis pasky
rimas, t. y. įteikimą- valdžios 
Jurgiui Cleim-nceau buvo pa- 
sekmingiausia.-.

Trumpai po Nauju Melų vėl 
bus prezidento rinkimai Pran
cūzijoje. Poinearrė žada nelie- 
stntvti savo kandidatūros an
triems rinkimams. Jis dur ne- 
persenas liet nenorys antru

piini'iiin- 
mini.:-

pa
lie
tai

I
Dvi Pažiūros į 

Kunigus.
Krikščionys tiki, kad V. Jė

zus buvo Dievą.-, kad apreiš
kęs žmomjais augštų tiesų. Jis 
taip-gi suteikė apaštalunis 
tris ypatingus galylM*s: mo
kinti žmones, dalinti jiems 
.-vptynis sakruim-nlus ir pri
žiūrėti Kristaus surengtąją 
ant žemės jo mokinių organi- 
zuciją. Tas tris ypatingus ga
ivinas a|wštalai |M*rdavė jau
nesniems už save. Guvusicji 

! jas šiandien vndiuasi vysku
pais, kunigais, arba, vienu žo
džiu. dvasiškija. Tai gi kata
likui žiuri į <ivasiškiją mi pa- 

j gurbu ir pripažįsta kunigams 
teisę įvaikinti tikėjimo da!y-

I ku-.
Kitaip į ta patį dalyką žiu

ri attimetusieji nuo katali
kystės. Jie pradeda mintį nuu 
to. kad yra teatrų, kratomų 
paveikslų ir šiaip jau žaidi
mų, l>e kurių žmonės sakosi 

*: negalį apsieiti. Atsimetėliai 
I patys pasitenkina \ien tik tais 
žemaisiais muilinkuniinimau. 

1 bet mintija, kad kiti žmonė.*. 
būtent tikintieji, žiuri į panud- 
dus liei pamokslus, kaip į tam 
tikrą pramogos rųšį. Ia* kurios 
taip gi negali arlm nenori ap- 

i'sieiti. Todėl la*diwiai žiuri į

imis. Beždžionės gali ]mistovėt i unt užpakal i- 
pereina. nių rankų liet jos labiuu mėgsta stovėti ant 

]iane- visų keturių. Arkliai taip-gi atsitoju piestu, 
į žuvį. Tai-gi galima sakyti, kad vaisiu" liet tokia stovėjimas yra priešingas jų prigiin- 

pereimi žuvies laipsnį, liet ne visus žemesniu* <-iui. Beždžionių kojos turi runku išvaizdų la
uš save laipsnius. Ne visai galima nei tų t vi r- imi naudingų lapiojant |io medžius. Tas tų gy- 
tinti. kad žmogaus vaisius pergyvena žuvies vualių prigimties pritaikymas prie jų gyveni- 
laipsnj. nes žmogaus vaisiaus ir žuvies liana- mo reikalų nerodo bendros beždžionių kilmės 
sumas tėra tik liendruose sudėjimo ruožuose.įsu žmogumi. (baugiau bus.).

kunigus, knip į lošėjus |iarsi- 
sanslančius pat vilkint i publi
kos norus. ,

Amerikoje lietuviai laitai 
l<*iigvai užsikrečia ant n/ja pa
žiūra. Jiems rodosi, kad užsi
manę išgirsti lietuvišką pa
mokslą. jie gali sumesti 10 ar 
1.*» dolii iių, iMirsikviesti sau 
kunigą, kuri* jiems tą pramo
gą ]»a<iiirytų. Kiek syk jie no
rės. tik syk jie zumės pinigų, 
tiek syk kunigą imrsikvies.

Tuomtarpu pasitaiko, kad 
kunigas į dalyką žiuri katali
kiškai. Jis nenori būti samdo
mu, nuo vieno ar kito asmens, 
vieno., n r kitos draugijos uį?o 

, priklausančiu tam laikinių, 
nors ir gerų, užgaidų paten- 

. kintojum, liet nori Imti Dievo 
tiesos skelltėju, dūšios reika
lų aprūpintųjų, liažnvčios vie- 

, nyliės organizatorium.
, Iš to pažiūrų skirtumo kyla 
. daug nesusipratimų tarp ku

nigų ir tarp draugijų. Tų no- 
i!susipratimų tol bus. kol kai- 

kurio> draugijos nvatsižiulės 
noro ]>crorganizuoti krikščio
niją .-ulig bedievijos pažiūrų.

DVI SAVAIT1 “ST. MARY’S 
HOSHTOLTJE.”

Sutcikta kam nors pageliu— 
ar tai laitų moralė, ar materi- 
jalė—yra prakilnus ir gražus 
darbus jiatsai savaime, bet Ui 
niekas taip neatjaučia ir neap- 
kamuoja, kaip tigonis, gal, dėl
to. kad jis užvis labiausiai pri
klauso nuo svetimos paramos. 
Tai-gi ir aš, gal, kitados ne 
taip aiškiai suprasdavau savo 
geradarius, kaip dabar, sugrį
žęs iš ligonbučio, kur išbuvau 
jki operacijos dvi aavaitl Tuo- 
ini laiku daugelis žmonių at
lankydami parodė man savo 
prielankumą ir tuomi pačiu pa
lengvino praleisti gana sunkias 
valanda*, čia tai ir norėčiau

riją, ypač užmigdymą. Kas rei
kalui atsitikus prisilajo opera
cijos, tas {atsidaro laitai ap
verktinų |iasekmių. Pažinau 
jaunų vyrų, kuriam du kart ne
sutikus |»asiduoti operacijai, 
tretį kartų jau pervėlu laivo ir 
taip turėjo mirti jaisiau su
trumpindamas savo gyvenimą. 
Ir daluir žinau ypatų, kuriems 
gydytojai prijuižino ojieracijos 
reikalingumų, liet iš Imimės 
atidėlioja vargindami save ir 
jiavojun statydami savo gyvy- 
k*

Nemalonu prisi|mžiiiti, bet ir 
aš prisibijojau operacijos ir tik 
dabar tų visų atlikus, aiškiai 
pamačiau, kad visai be pamato 
buvo mano Laimė. Beje, du da
lyku žymiai sumažino baimę:

tarti širdingų ačiū visiems man j ^mintingas gydytojo ]iatari- 
pri ei a akiems. ‘mas ir pasekmingas ligonbu-

Prie tos progos pasistengsiu ci.ijųisiskyriniMs. Reikalui at ai
tru pūtį plačiau išpasakot i tikus, kiekvienam patarčiau bu-
apic operacijų ir gy venimų Ii- tinai apsirinkti gydytojų, ku- 
gonbutyje, norėdamas tuo pa
čiu paaiškinti, kaip didžiai nau
dinga. o nei maž nepavojinga 
yra ojieracija. Daugelis žinomų 
klaidingai iš-sivajgdiuu op. ra

ria m pilimi pasitiki. kad išgy
dys ir surasti ligonbutį, kur ge
rai žinai, kad tave tinkamai ap
žiūrės. Tumiu da.'yku inan jm 
sbekė surasti ir šiandie di-

džiai esu dėkingas Dr. S. l’iet- 
rorie, kurs |witarė man eiti ant 
<ųM*racijoa ir Dr. Ortb su Dr. 
E. MarDonald, kurie darė ope
raciją." Neapsirikau taip gi ap- 
sirinkjhimas St. klary’s llospi- 
tal. kuriame vienuolės Nazaric- 
tės. kaip tikrus įiKitinos^ mane 
prižiūrėjo.

Nemalonius mintys veržėsi 
galvoti važiuojant paskirtoje 

Įdienoję į ligonbutį. Pirmutinį 
ignna p rą įspūdį ]»adarė iigou- 
butis: didelis muro namas, ap
link puikus sodnas, išrodė kaip 
k««ks rnmylK*M dvaras. Inėjus į 
Ųgonbutį sutiko vienuolės Na- 
zarietės. l'iniuitinis buvo klau
simas npie mano sveikatą; už
uojauta ir užtikrinimas, kad čia 
veikiai pasveiksiu. Tas priėmi
mas mani* visai nuramino, nes 
jaučiau, kad aš čia ne svetimas, 
kad visi susirūpinę mano svei
kata ir mano likimu.

Nuėjau paskirtai! kambarin. 
Neilgai trukus atėjo jauna 
nicrgnitė. švariai, jtadiiriai ap-: 
si rėdžius. Tai laivo slnugoto- 
ja. Linksmas ir ramus jos vei
das ir mandagus užklthisimas 
ar man čia jiatogu, ar ko ne
trūksta vėl jMidarė įspūdį, kad 

I josios ]»atarnavinias nėra iš 
prievartos, kad ji apsiima tą 
atlikti iš geros valios ir su no
ru. Jei neapsirikau prilyginda
mas vienuoles Nazarietes prie 
motinos, tai nepadarysiu klai
dos prilygimlamas saugotojas 
prie tikros seserie*. Ant galo 
visai nejierdėsiu jiasakydaiiias, 
kad gydytojų juitarnavimai lai
vu tikrai broliški.

Vakare, prieš ojieraciją, atsi
lankė |ias mals* Dr. Ortb ir taip 
rimtai |muiškino man ]ia*«ek- 
miagumą o j m* racijos, kad per 
visą naktį Imčiau ramiai miego
jęs, jeigu tik nebūtų budinę ke
letą kartų priimti vaistus, ku
rie reikalingi pri ruošiant prie 
operacijos. ,

Ant rytojaus apie 10 valandą 
stačiai iš patalo nuvežė į ope
racijų kamltarj. Patsai save, 
kiek galėdamas, raminau, pat- 

: sai save Imriau. bet vis-gi šir
dis kaskart labjau plakė, kol 

• patekau į mažą kambarėlį, ka
me turėjo mane užmigdyti. 

: Šiurpuliai jierėjo per kūną |>a- 
niintijus, knd tučtuojau*, visai 
miego nenorėdamas, gausiu už
migti. liet ir juste nepajutau, 
kaip viskas, visa mano Imimė, 
užsibaigė. Dr. MucDuna'd už 

■ dėjo ant mano veido kokį tai 
mažą maišelį, užpy lė vtero (vai-1 
irtų); jiatraukęs |Mirą kartų j Į 
save kvojią jiajutau kažkokią 

'utmainą. liet nieku blogu—pri< •!

ši ilgai, kokį tai ramumą nujau
čiau, tada, viską atmetęs, kad 
geriau (Misiscktų ojicracija, 
pradėjau kalbėti “Pu tavo ap- 
giiiinsi.” Nebežinau kiek atkal- 
Is-jau, tik atmenu—visos mal
dos neužliaigiau. Ir taip užmi
gęs, Im* jokio ru|M*sėiu, prabu
vau apie t ris valandas. Išbudęs 
atsiradau savo kambaryj, ant 
tos ]>ačios lovos patogiai begu
lįs. Nors ir jaučiau skausmą 

, toj vietoj, kur )>adarė operaci
ją, liet.dėl persitikrinimo už
klausiau seserie*, kuri prie ma
nęs buv<», ar jau tikrai po ope
racijos. Išgirdęs užtikrinimą, 
visai nusiraminau ir tuom užsi
imi gė visa baimė. Jeigu šiandie 
vėl reikėtų eiti ant opi*racijos, 
tai jau be jokios baimės sutik
čiau, užtatai neveidmainiauda
mas, bet, kaip matote, iš prity
rimo ir kitiems patarčiau.

l*o <»|M*racijos dar dvi savai- 
ti išbuvau ligonbutyje, pakol 
visai sugijo žaizda. Tai-gi turė
jau gražaus laiko prisižiūrėti į 
tą iNrt'yzdingą tvarką, kuri 
viešpatauja liguubutyje. Apie 
.'i0 vienuolių Nazariečių, apie 
KM) slaugutojų ir apie 20 gydy
tojų per dienas ir naktis dar
iniojasi nešdami didžią juigelbą 
žmonijai.

Kiek čia sugydo ligonių, kiek 
ašarų nušluosto, kiek vargų pa
šalina, tai tik tie apsakys, ku
rie čia Ihivo ir surado paleng
vinimą. Nekartą mąsčiau, sva
jojau, kad gi nors vienas pana
šus iigonbutis atsistotų musų 
Uetuvuje: darbininkų nesunku 
bus surasti. Tam pačiame li
gonbutyje pažinau net keturias 
lietuvaites slaugotojas, ku
rioms širdingai ariu už manda
gumą ir tankų atlankymą ligo
nio. Su visuomene galiu paai- 
džiaugti, kad turime keturias 
jaunas inteligentes, puikiai iš
lavintas, kurios ateityje atneš 
<laug naudus tėvynei ir i’ažny- 
čiai.

D. M.

Km. J. J. JakaitM, arają 
deato, 41 frmiiTi St, 
W____ A— M- —w ori

Km. Pr. Bvčya, vieearaai 
dentas, 2634 W. 67thSt, 
Chicago, III.

J. Mockus, iždininkas, 1311 
So. 5 01 h Ct, Cicero, I1L

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster avė., 
Detroit, Mich.

J
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DETROIT, MIOH.

Prie lumberio.
Atsisukite nuo 7 iiryto: už

HH>kwtis kasdiena.

]

Lietuviai Amerikoje.
AUNGIVYRALOI

XI SmUfių kaimo, palte*
Laoki*, TeiMų tpskr. Vilčin-
skioiiė savo laiške į sūnų, J.

i Vilčinskų, Clucagon štai kų ra-
mažai klebonavo per trejus
metus. Sentikiai klebono su ko

Buvęs kareivis, Juozapa# Ja
nušauskas, Panevėžio ap., S*
lamiesčio l»ar., linzių kaimo,
rašo laiškų savo broliui, Petrui

DBTROIT, MIOH.

*

4

<

H

Musų kolonijoj rengiama
įvairųs-įvairiausi- vakarai,

mitetais dainai buvo įtempti.
ii

apie kuriuos retai kas į laikraš
tį parašo.

I

I
Spalio 19 d. pas mus buvo

atsilankęs p. J. Karosas. Ant
I

Kun. J. Jakšėiui pasitraukus
nuo 1915 m. iki 1919 m. yra čia
buvę klebonais: kun. J. Marti-

i ši u na#, kun. J. Zabluckis, kun.
J. Tiškevičius. Be to, dar ret

greitųjų tapo surengtos pra-
kalltos. KallM'tojas savo kalbo
je išdėstė šiandieninį lietuvių

Povi laika, 
Krugžda,

Daubaras,
Balnys,

karčiais klebonaudavo a. a.
kun. F. Rusia.

H

. *

r

4

*4

f

4

Janušauskui, į Waukegnn, Iii.: 
"Miela# brolau, Petrai!

j šo apie savo vargu*:
“Žemės nėy kum tlirldi

LORD & 3USHNELL 00. 
2424 S. Laflin 8treet

Apturėjom nuo jūsų laiškų.
rug#ėjo 2 d., 1919 nų kuri# mus
laimi pralinksmino. Sužinojom,
kad esi gyvas ir sveikas ir tuoj
išsiuntėm laiškų tamstai.

I Ant galo padvėsė karveliI*

Arklį kame tu rasi — vokie
čiai atėmė be jokio itžinokes-
nio, o kito nek-galiu įsigyti,

■s

PAIEŠKO

o.
F.

P. 
K.

padėjimų. Papasakojo apie lie
tuvių vargti# ir gudrumus. Jo 
kalba buvo itin įspūdinga. Per
traukoje U R. K. rėmėjų sky
riaus vąldylm rinko aukas L R. 
Krežiui.

Aukojo sekantieji:
Pu 3 dul.: kun. F. Kemėšis, 

V. Karpslys.
Po 2 dol.: K. 

Meidažiutė, J. 
Penninienė.

Po 1 dol.: J. 
Markevičius, J.
Tvarkuųas, J. Stankus, Z. Gu- 
kis, K. Sudi u t, P. Jenulionis, 
A. Stankus, A. Banziutė, T. 
Muraška, V. Grižauskas, K. Ži
lis, P. Lileikis, S. Ribokas, P. 
Bartuitis, J. Šatys, K. Jankai
tis, J. Brusli, J. Grūstas, S. Ci
bulskis, J. Kudrika, M. Rukt - 
vičius, J. Baradas J. Urhaitis, 
A. Šacikas, K. Abišala, J. Ix*ii- 
kaitis, F. Stankeviėia, Burni- 
kas, K. Murauskas, F. Spunilu- 
lis, A. Spundulienė, E. Valu- 
kienė, P. Kaileliai, J. l'škurai- 
tis, S. Druskauskienė, P. l*uu- 
^inaitis, O. lituke viri u t ė, J. Sa

Uždirbk 
‘35 iki *50 

į savaitę
jnml visuomet, jie turi trumgan w> 
laadaa ir lengvu Sark*

Me* galiam ju* Ihmikyti M* Am** 
| trumpa laika dienom* nr vakaraik 
ui maža kalas, epectjnlln ifcjvtm 
mokinimo ant alavam* Fuunr ma*- 
■*

» ................   --X

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tvletoaa* McKinley 4744 

GYDO VISOKIAS LIGAS
4441 ttoatk WMW» ItoaUcvard
Kampa* W. 44-to* gatvė*

MASTER SCHOOL,
A r. Kmnkda. raoGtoM

l'BlCHknn H.1VO pusbrolio Juožžpo
i ne mano jiegomis tni patlnry- 
ti. Arklys tlabar kainuoja 1,-

llaltlkauskln. tuK-tnn 14 Kauno Rcd.
Tutini g<-* A|>*kr. šilu l<-s parapijų*

Aį laišką siuis'iu aš nuo sa Nurvalnlų Kalino, C im-tal utgal g>-
fttMI rub., karvelė 1,000 rub, venų t'hlc.igoji-. Wc*trid«-jc, Jl« pat*

vęs, pranešdamas, broli, norsBalandžio 12 d., 1919 m., pra
šant v)'*kapo, tapo atsiųsta# 

į kun. Jonas Čiuberkis, iš 
. Springfield, DL, kuris ir po šiai 
dienai pasekmingai darbuojasi. 
Atvykęs čionai ir radęs viską 
lietvarkėj, tuoj ėmėsi tvarkyti 
kaip tikras šeimininkas savo 
šeimynų.

Bėgyje vieno pusmečio, daug 
gerų darbų nuveikta, kaip tai: 
išnuilevotas Imžnvčios vilius ir 
išklota kar|jotais; įtaisyta sta
cijos, sakykla. Italdakimas ir 
taip visokių liažnytinių daiktų. 
Ačiū kun. J. Oiulierkio darbštu
mui ir |>arapijonų duosnumui, 
daug skolų sumažėjo, o ]jarapi- 
jos turtas ir nuosavybė susi
tvarkė. Kun. J. Ciuberkis, da- 
hurtinis kleljonas, visa šinliiui 
yra atsidavęs žnsmių dvasios 
reikalams užtat yra visų laitai 
mylimas.

Nejudinama* parapijos tur
tas vertas yra $441,000; visokių 
rakaislų esama už $700; viso 
laito jmrapijo# savastis siekia 
$40.700. Parapija turi skolos 
$17,000; jmrapijos šeimynų ne
daug—tiktai 212; pavienių esa

i

I

linis, J. 1 taškus, J. Dambraus
kas, P. Taškus, J. Baseviėia, J.
Janaška, J. Balčiūnas, J. Sau
lius, S. Balt rūkeviėia, P. Šuls
kis, O. šimkiutė, J. Tumoea, F.
Gudaitis, J. Banionis, A. Lut-
kaitis, F. Gudas, K. Keniaitis.
S. Damulis, J. Dikčius, B. L'r-
banaitė, S. Stefralionis, J. Gri

ma apie 90. Išviso asmenų pri-

tnmi|»ai apie savo vargus, ku
riuo# iškentėjau kari*# įnikę 
per keturiu# metus Imdamas 
Vokietijos nelaisvėj.

Pakilus milžiniškai karai 
1915 m., tris ns-nesius aš dar 
buvau liuesas. Pradėjus imli 
mano metų, mane ir-gi |mėmė į 
kariuoiiK'iię. Nuvožt- į Gardino; 
gub. lagerius. Pamokinę pen
kias savaites išsiuntė į karės 
laukų. Sustojom prie G ra jiem 
miesteliu, ne]M*rtoliausin nuo 
vokieeii).' Vos pradėjom apka
sus kasti kaip priešai ėmė da
ryti užpuolimu# visokiais bu- 
dais. Iš viršaus orlaiviai Imhii- 
Ims mėtė, iš šalių ams*toinis 
granatas l<*i<h» ir kulkasvai- 
džiai visu smarkumu tratėjo. 
Tik durnai buvo ir šovinių spro
gimą*. Mes laikėmės, ls*t nieko 
negelliėju. Vokiečiai viską su
maišė su žeiis*. Pasijutom tik, 
kati HpMijm mus vokiečiai iš vi- _ 
sų pusių. Katrie likom gyvi, pa • 
ėmė nelaisvėn. Tada jau |iama-1 
tėm priešo žiaurumų. Nuvarė 
mus j lagerius Amarstainyj. 
Turėjom kęsti Itadų ir vargų.

nukautas jiaršelis 100 rub., a- 
vis 200 rub. Ką-gi gali bėd- 
nystoj nupirkti. Kūgių pūras 
jtas mus 100 rub., miežių 50 
rub., avižų 30 rub., bulvių 20 
rub. lašinių svaras 10 rub., 
pienu kvorta 40 kun.. Druskos 
-varus 25 Rup., silkė 30 kap., 
kenisino svaras 50 rub., deg
tukų dėžutė 15 kap. Tas ar- 
kužas rašomos ]mum>i-os ir vo
keli# 30 ka]>. Negali visko a|# 
rašyti. Neturtingiems liegulu 
sunku; nėr už ką nusipirkti, 
o liagočiai, kurie turi kų 
duoti, tai maišus pinigų 

įsipila. Tai tokios pas mus 
j ienos.”

nr kiti |•mn<•škltc Nuu nntražu:
Fram-išlui lUNOuimdutMė.

I'<> vyru Z.tl.iau*kicnė 
tai* w. m st. Chk-agu.

Vatrl-knu. navo gintinų ir put)Mirt
inų pucinundui i* Kutino littb<-mlj<>><, 
norių KU jnt* niiidrnNnėtl. u* purinų 
i* Kauno Gul>er. Tiriėkų vaimčivu*. 
Aubi-kli) parap. I’tilckrlcnti H. ubu. 
Mul.-nekite aUiNiuktl nekalbių ad- 
mtij:

, Joc llatiatlii
1111 Komi Mr. rt»Haiii-k*la. Fk.

jmr- 
pri- 

nuu-

i

skaitoma apie 600.
Parapija turi nemažai drau

gijų. Pašelpinių yru 4: K'
Pranciškaus Penkių Runų. Av.

Koletų dienų duoima visai n<

Ii Seinų apskričio Juozas 
Adomynas, 1X”>7 — 49th
Court, Cicero, III. gnvo se
kanti laiškų:

‘•Sveikiname mes. tėveliai, 
sonelj Jutaukų ir dukrelę Ag- 
nieškutę. Sveikina taipgi abu 
Indeliai ir seselė Onutė. A- 
dolpukas, brolelis, miri* ]»er- 
nai liejais mėnesyj. Mirė taip
gi laibutė Adomienė. Mirė 
tni|bgi Supranavieieiiė; Mar-

!•* I

<lavė. Paskiau davė |mi , ase
svaro į dienų, o zuįm- buvo van

I
.lomi Krikštytojo, S. L. R. K.
A. 176 ku<>i>a, I*. P. D. Kliubas.
Moterų Rožančiaus Av. ir idė

zas, M. Makusevičius, P. Gar
nį#, V. Razvila, O. M iksai t ė, K. 
Mikutaic ■ienė, M. M a rti nori s. 
K. Kananavičius, F. Druklei- 
nis, S. 8te|»onauckas, J. Aeri#. 
P. Daviulaitis. J. G ri gobiu-kai-. 
J. Skurcviria, A. Gu<lynas, J. 
Liponis, M. Eidukevičius, J. 
Salaši'viėiu#, D. Abišala, V. Žu
kauskas. P. Zajširckis, A. I#a- 
da, D. Bezanskas. J. Grigus, M. 
Burlia, K. Zaulis, K. Armukas. 
J. Grigaitis, J. Paulauekas, (). 
l*yragieuė, J. \'akas, K. Juške
vičius, A. Kelpšis. A. Nakienė,
J. Bendorius, A. Janusas, K. 
Pvragis, A. Bngalauskas. P. 
Būgai iauskienė, K. (lirštautas.
K. Bistrius, V. Miškinis, J. 
Paulavičicnė, D. Gustaitė.

Smulkių $30.51.
Viso$142£l.
Spalio 26 d. L. L. Sargų sky 

rius Imvo surengi;# šeiminišlcų 
vakarėlį, Av. Jurgio Imžnytinė- 
je svetainėje. Publikos susirin
ko pusėtina* bareli*. .Vakarėli#! 
pavyko. Aukų L. R. K. surink
ta $40.20.

jinė L Vyčių 55 kmųja.

D. B.

fiv. l’ra nei Kitau* l'onkių I<o- i 
nų parapija yra ant Fir gatvėn, i 
prie 139-toa. Ji uždėtu rognėjo i 
14 d., 1903 m. Pradžią davė Av. 
Pranciškau# Penkių Bonų dr- i 
ja, kuri ėmė rinkti aukas ir ra- i 
ginti vietinius lietuvius pas i- I 
statyti bažnyčių. Praeitis jos 
buvo labai sunki Per tūlų laikų 
iuKinės dva-itm reikalam# 
aprūpinti r 'tkarčiau pursi- 
kvicšdavo kunigų j airių bažny
čių i# kitų parapijų. 1912 m. 
vyskupas atsiuntė kun. J. Jak- 
Atj, kurio Lonuilstančiu darb
štumu 1913 nt tnjši pastatyta 
niuro bažnyčia. Bet iškilus he- 
susipratimaius su komitetais, 
patsai partatytoja» bažnyčios

duo mi burokais. Katrie dar Iii-
rėjom funigų, tni laikėmės.

rukizims lreukunis. Atlotiiino
Adtilfiis. čdiatoriukns ir Če-
Itattirius.

Mes budinku.* jH-rkelėin ki

Daug išmirė nt-galėjo tlnlai-
ton viettrtL l»as vieškelį. Siu

kyti.
Prabuvus iiH*ne#į, nuvarė į

itų |ui>tntėin iš naujų inetlžių
ir prit'iiient,*.. u kamaros dar

!» ■t'.

I*nl<-šk:«u uavo 
Jag.-lavlėlnii*. |>«-r paakutiniua u 
tu* jin gyveno l*<>rtl;md. <»rcgon 
.lutuir nežinau kur. ji* pat* ar 
|>run<<jikilv M-kan.l* ndreaų:

» uotą. Jageb-t iėiu..
III. Erti- Avc. SIi.-Im..gan. W4<r.

brolio StHli.aloVo 
me- 
bet 
kiti

f ** .|l
Tol. Jžrevnr 7443

Dr. C. Z. Veze/is ;
UHIPS OEMTISTAN 

▼olando*, nuo t ryt* ^kl t vak. 
Ncdiliuni* pagal autarlm* 

4111 M>. ASITLAND AVKM'K
arU 41-4*> Gatvė*

*

l'nitAkuu ai v<> m-nrnt Ir žvogerio 
Mnrvij<>n<>* Ir Knximi<-r<». Aferom* vi- 
vii). jie pirmiau gyveno (Ken*lngto- 
n.-l .’hiengo. III, aš turit) lobai 
svarbu reikalo. inal.m.-kite atstšauk- 
11 nrl>a kna uple Juo* žinote praneš
kite tU,IJ..-IK.

Aki š-*ka lxx-aiikw. 
•14 <1tai.au Mr. K. K.

Z-illMranth. IS-ana.

l'ali-Mutu Antano Marino* puein-m- 
<■<> ia Kaimo tiubern. ir l*avMn 
Vilkt Jom patup. tlimlnkų knlinn. pir
miau gyv<-n<> I*hilu<h-I|>liij<>j. o dabar 
n< žinau kur ji* gyvena. Turiu laimi 
svarbų reikalu meldžiu ulaitaukli 
nek.ini-ių adresų:

tinrimiera. Mnrma.
liož 43* Crakly. Fenn*.

IlilknlillKl tuojau* j licluvlAka. 
innKtin<- krautuvo |>«t vrusia pardn-
V«J|« i-ivm-it,' dariu** i>.urtovu* ul-
tnokimi* Kerus, ut*iC<ūkite kuo un-
traAu:

DRV G4MJDS
tiū« Sm. .l<4il*ttd A*r. CNkac*. IU

Itl.lb moterį* ir mer
gino* dirbti Icngv.i* darbi* prie l4-
rklrstyiuo seklų. g<-r.i* uždarbi*.

Is-oMard m-m ik.

»

»

Dr. S. Naikelis
ariARM.U IR CJHJRt IIGA>

471» So. Alilsod Avė. 
FKcoe Dreur 7M>

Cicero įtrtlro
4147 W. 14-th St 
l*bose Cicero X» 

Rcrždenrija U34 W. 44-tb M.
Pitone Praapect fSt»

r I

■«

♦ Dr. P^ZALLTS

144*7 No. Michigaa, Avaa 
Me~*m4. IU.

VAIAStM**: 0 Md 4 uit

v-

Dr.A-BURKE

Daugi ausin čia yra lietuviai 
Kauniškiai, bet yra ir l*lungiu- 
kų; Aliutamia visai išnyko, 
laikraščius skaito: “Draugų" 
ir “Garsų.”

A. a. kun. F. Kusis ir gerb. 
varg. A. Ahųjelis atgaivino I*. 
Vyrių 55 kuo]tų. Iš pradžios su
sitvėrusi iš kelių asmenų, būda
ma jauna, silpnutė, neturėda
ma atsakančių veikėjų buvo 
pradėjusi poseuovei mirti, Ite- 
veik. galima sakyti, Ituvu virai 
apmirusi. Vieni nariai išvaži
nėjo js) kitus miestus, gi liku
sieji pradėjo nepildyti savo nu
tarimų. Ant galo ir susirinki
mus pradėjo apleisti, taip kad 
neužilgo butų visai kuopa nu
mirus. Bet dabar galima tikė- 
ties. ka<l pradės busti, nes pra
dinis kuopai prigrlljėti tvarky
tiem gerb. kiele kun. J. Čiuber- 
k* tai p-gi ir varg. A. Gleinža.

Hpalio 30 d. buvo mėnesinis 
- įsirinkiina# hažnytinėj svetai
nėj. Perskaičius protokolų, 
pirm. P. Milius, Laitai apgailes
tavo mų# kuupo# neveiklumų, 
sakydamas: 4‘kitos kuopos 
daug gorų darbų nuveikė visuo- 
nu nė* labui, o mes kų!” Pas
kui buvo kalbama apie sulūži
mų veikalo44Karės metu,*4 ku
ris neužilgo bu# statomas sce
noj, vadovaujant A. Glemžai.

Kun. J. Ciuberkis pasakė įdo
mių prakalbų apie Vyčių tik
slų, kad vyčių tikslas yra dar
buotiem bažnyčios ir tėvynės la
bui, kad ryčiam# neužtenka už
simokėti už organų ir pukui 
nesirodyti |jcrčielus metus, bet 
priešingai, kinkyti susirinki
mus, aiškinti konstitucijų nors 
po vienų jiaragrafų susirinki- 
muose ir pagal jos tvarkytie#.

J. Guičius.

kitus lagerius. (irafanv<*rg. Te
iie|in.-tiitėm. iit-M vargti daug tu

12* W. Kmatc Mr. 1H.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

nai kiek geriau buvo: gaiš la
vom |m> mažų kąsnelį niršo# j 
dienų; zupė buvo ir-gi geresnė. 
P ra bu vii# nH*n<‘sį. nuvarė į ki
tus lagerius. Tenai dar geriuu 
buvo. Buvom sykiu su prancū
zais ir augiais. Tenai jau guli
ma laivo gyventi. Pigiau gubo
jom nusipirkti valgio nuo pran
cūzų.

Prabuvus mėnesį, pradėjo 
imti į darbus, j anglių kasykla# 
ir kitas dirbtuves. Išskirstė vi
sus. Aš jiakliuvau ant ūkės dar 
Iml Nuvežė nuim* į Prancūzijos 
(tasieuį. l»teriiįgijo* miestelin, 
ir pristatė prie ūkininkų dirbti 
tikės darbus. Ilirbdavau viską, 
kaip tėvyis-j: Menų pjautbivau, 
ardavau su jaučiais. Visi dar- 
luii laivo man žinomi. Valgis 
buvo jiakenėianuis. Kų musų 
vyramieji valgytlavo, tų ir 
mums duodavo, ueskinlnvo. 
Valgis laivo nepriprasta#—vis
kas saldžiai ir to nelmdiįvti įva- 
les, liet vi# sotesni buvom, kaip 
pirma. 1916 iii.

Pradėjau suluukli iš tėvynėn 
laišku# ir valgių prisių.Mlavo. 
Man net aky# nušvyto. Gavau 
ir nuo tamstos vienų atviriuką. 
kuri ėjo keturioliką ns-nesių. 
Daug l<-i«iaVHtt laiškų tėvyiH«n 
ir jums, žiiuii, broleli, sunkus 
buvo mano likimas. Juk reikėjo 
keturi metai išbūti |s> žiauraus 
priešo ranku. Vi# sakydavo: 
taika bu# už dviejų mėnesių, 
tai už trijų, taip ir traukė# ko
lei sugriuvo valdžia. Pakilu# 
revoliucijai, kaip |iasidarė sui
rutė visoj Vokietijoj, tai ir mus 
jmlrido. Važiavmu namon net 
dvylikų Mitkų. Gruodžio 8 d.. 
1918 m. buvau name.

Kitų syk pranešiu apie <la- 
burtinj gyveninup

Sudiev, broleli, lauksiu nuo 
4
Į jusų laiško.

J. Jdutuaiukjk*.'’

rėjom. \'oki<*«'-iai pnėiiu-arklį. 
kų ratio tai |iaėmė. ii<*]utėmė 
tik ko ihthiIo. Pas mus buvo 
liaisiis nmšiai:* kulkos pro 
galvas zvimltė. Karas mi vo
kiečiais pasibaigt*, liet prasi
dėjo su lenkais. Lenkai nori 
npinili Lietuvą ir pavergti jst 
Lenkija. Lietuviai kovoja mi 
lenkais ir Itolševikais. Lenkai 
Seinm -e ima , kariiHiUH'iiėn 
virtis jaunus vyrus, o lietuviui 
IrtizdijuoM*. Ni‘žin<uii |ki kat
ra pure liksim.

Baugiau Įiarašysiin. kaip 
gausim nuo jūsų laiškų. Ditle- 
lį ilžiaugsnui turėjom, kini 
ju# dar sveiki, gyvi.

Tat likit sveiki ir me# Jie- 
kum sveiki.

Juų brolis Antenas."

AMT PARDAVIMO

JOSEPH C WOLON
Jetuvis Advokatas

SS kO. LA KA1A.K STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 47 

▼skarai* 4411 W. 13-nd Sireut 
T*i. ItockueU C«t-k

CHICAGO, r A.
3f

Ku

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

«l* W. Markei IMt.
Pult-vUle. Fr**a 

vlKotui* IlKotnl* priima 
Nuo 4 iki 14 vai. ryta 
Nuo 1 iki 4 vai. po pietų 
Nuo 4 iki 4 vai. vakar*.

(Lietuvis)
41# V. Marke*

Putt-im*.
vlKotui* IlKotnl* priima
Nuo 4 Iki 14 vai. ryta
Nuo 1 Iki 4 vai. n* plotu

RANDA PAVELDĖTOJUS

įniki FKOG.V
kibančiame rtovyje. 4 pagyvenimų 

nunia, po ž katulNtriua tiktai 4 melų 
M-numu; puiku* l>.-iM<nicntua tolletal. 
Iialtoa einkoM. Htogaa iMalartM* dcl 
džutuaUymu drupuaų. Nuinaa rundaai 
unt 1‘amcll Avė. ir 31 gutvea Viri 
aa»c«auicnlal pilnai Išmokėti. Ran
do* neką arti ||C4.44 | nii-ncaj. Na
mu* yru verta* 11.000.40. bet ka* 
pirk* tuojau*, guli nupirkti ui 44.- 
: 50.04.

~DK.4VG.Ur FC
IMN W. 4dtk Mtr-

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

i

Nuo 4 iki 4 vai. vakar*.

X

PAKMDK4DA.
Indeli* tnuriai* uamaa ant S <y- 

icnliuų. turtą po 4 dideliu* kjuulm- 
riua. (Namu yra ntatyta* didumo, 
kaip dėl NcMy kambariu). Trlmlasai 
ir grindy* kiaurai ąžuoliniai. visiškai 
nauji. »u plytų porėtai* U fronto. 
Ilanduai namas lietuviu apgyventoje 
upielinkėje. au puikiai* mūriniai* 
no maitų viena* bloką* nuo Kodai* 
street kari y Ir arti kampo H-ėlo* 
rutvi'-a. Kuinu* vert** pagal N y
brangume Įniki) leugval 17.444.44. 
In-t p..ruduo* už 4.444.M. Mama* tu
ri g.iu remontuot* baaeiuent* 
pluv>'. Mula

Kreipki!*'-* šiuo adreau: 
-IMIACGA*- et HL. Ca.

IMM W. 44U* Mr„ CMc

Dabar yra patvlrt'atoa ir varto
tame* 4au«utuoe Motžvtu. kuri* era- 
jlja koncertina Ir augžtid rekomen
duojama kaipo gertauata kontorų n r 
padaryta durianytoae ValsUjoe* A- 
marike. Me* galimo ju* pampinu 
augti n arba tarno tuno.

Reikalaukite kataloge, kuri IM 
Aame dykr.l.

BEORGI * *1 iaa feutli; lid.

i
1 GU

X A1-1X0* nu. t Iki i: Itryt* ae* S 
g iki k |M> u u. 1 iki * r. karu.
$ Kola* SS aOm, M bmmoo*
# (Itk-agoj 41.04 cetra ai mjrlM
# TtkfMtaa vest'lr-fv <*ic«re MM
# V1U4G Cirure 48

t.' SddKdeaeaaaaaaeMMaMMe

LIETIMU.
1

F*li Ir laikai Vyta kari- mirt- 
IfavOtfordr MarvMi.

Ižiukuvoj. rnmlud pull ir vaikai 
nriru.lo l*<-lr<> Vab elta unk m kuri. 
paaUnlrė Ite-pou 11. 1414 lt<x kforde 
t tpo aurųoti. *i.>ndlea* Mudž<* Frcd. 
E. Carpcater Ko parieto gavo off‘c! 
jall pruncNtnia R Laukuvos. Lietuvoj 
kad Žnioeu ir du vaikui Valė«-k..u»- 
klo yr* gyvi. <'*l--nui* randu.t vienuo
lika žirniu doRt-rių vertė* turit, ku
rk- bu* gražinami jo Niiuomi.

šita* tcntaiii.-ntv* buvo padarytu* 
llep.a 7 o už žCKių dieniu A. A. Vai- 
čckau.1. .« tulr.. Ižvrjlal* tnt-l .l* 
prk4 utim A. A. Valė-clutiiakii* ne
buvo gavfe nei žodelio nu<. **vo 
tiuon.a ir vaikučių, ne* tenai* kure 
•ikute. 1*rlc* mirti A. A. Vnliekaio- 
ka* nežinojo ar Jo pati ir Vaikai *> - 
vi ur ne. Iioek'ord* ji* Mgyveno *r- 
Nu* metu* per kuriuo* ji* mglio 
turto. I'runa* Štrnu*ka* yra įtrink
ta* trustlžu per pavieto lėtumą. Te*- 
lementu* ražu k-td vtakaa turi'bull 
atiduota pačiai ir valkam*, bet jei- 
gu ue butu m iri- tuomet ta* vi*ku* 
ertu broli aut* tr ►e*erinu> nuiniruaio- 
ja. Bet kutl.ngi puti Ir valkai t*l-o 
atrauti tai viaka* bu* sugražint*.

Mike J. SMputis,
John ZAgunas.

.■ ■

I j.p.waitches 
t *mm**»«M**v» am » * 

i ir 
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ATTORNEY AT LAW 
lli.TI14K ADVOKATU. 

44M K HIJlUITAt.l .MENI 
CUJtAGO

i
I
i 
i

K

.a

Ant |>ur<luv linu namua 3 pac>-vc* 

nitui) pv 4 kainlrtiriu* Atsikaukilc 
34t« W. 44 nata- 3-ru lala,-

SERGĖKITE SAVO AKIS.
VISI BŪTINAI TURITE 

ĮSIOYTL

M J

1

S f

5
f

ar alnvi 
a Basi 

reikia Jum* akiniu Maso 
patyrimą* priduo* Jani* 
patarnavime at pftataam 
net taip tarnai net ik 14.(

JOHNSMETANA 
Aklu

1801 S. »-hland At. Ohleaco 
Egmmi. -* •utolktama* dykai.

Kampa* ll-to* gatve*
4-fio* lubee virt Platfo aptinka*

Kambarį* 14. 14. 14. IT Ir 14 
TOttykiio ) mano parai*

Valandos: nuo T vai išryto iki 9 
vai vakar* raoedrliaia. Kerodo- 
uaa u r>tt)< uiuu*.

A.SMETONOS
Firmų l.MMuio. FresMlcnlu 

patcikkl*.

DuIu-.r kg tik ikčjo i- Kpnudn* pir
mu Lictuto. 4‘rt-židtnm Antano š«w 
t<wwM puvelkala* ant atviruti* for
mato, taip kad galAarto tūlo aavo 
draugui paatijati. latlatl gražiui *<• 
■Pauata |M<nkin-r agaalinu-. Salyne 
l'režidenlu paveikslo Lietuvon valu- 
tyblnž Ir tautinė vėHavoa, vlržtufe 
presidento kirgvaihi*. ir virt žirgval-
k. u Lietuvio Lalevėa Vatpoa. No.
l. Kaina tik Sc.

Antra padailinta dailininko Jono 
Aileiko*. su Lietuvos tr Seniattijo*, 
herbai^ *u Gedimi** kulnu. Vilniau* | 
nitratu, parodan'l ujy Vilija ir Įdėtu- 
vo* himnu. l*rcjo*e spalvos*. No. t. 
Kaina 4c.

F. h. Maliau ne^um'-iaio.. kaip 13 
aiiCHiH no kitaip ncap-lmuka per-

Adrcsuoktt*:

g....-.-...,....... ,

Dr. M. Stupnidd 
3109 So. Morgai «ro*t 

CHICAGO, ILLUOM

▼olando*: — a Iki 11 M ryta: 
» PO pi et* Utį t vak. Modtttp* 
Inu. nuu L iki t Vai. vakare.

llONd. »ll Ha
Tai atomo

DR. A. A BOTU,
Ruaa* gydytoja* tr okirungn* 

Rpocijaliataa MotenAku. ▼yrMfca 
▼alku tr vi*ų cbroaiMnt ligi 

ofiaaa. 4144 «o Halatod SU CHM**# 
Telafom* Provar 4444

▼ ALANDAM: 10—11 ryto 1—• »• 
pietų T—4 vak. NodUloml* 14—11 G 

iiiimiiupi

LIETUVOS VĖLIAVŲ 
DIRBTUVĖ.

2259 Wcst 22 nd St., Chicago.
.’ iiiiiiiiuiiii t mi imu n it imi imi imu n m 11 ii ; u niiiiimiiiiii miiitniuiuiii
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PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Pirmadienis, lapkr. 10. d., 
tv. Andriejus Avel.

Antradienis, lapkr. 11 d., 
tv. Mari. Tu r. Mcnnas, kank.

Katrie krautuvininkai rn-no
ii *ii*ilaukti kokių nor* n*".*-
inavimm. li«* pi i'ilaiko kainu.
'kelbiaimi to komiteto.

Komitetas pi'kimi mi'ln-
tv* kaina* di aliiižiams. mė*ai.
duonai ir kiliem* daiktam*.

Komitetą* ragina žmones 
pra m-.* f i jam. jri kairio krau- 
luvininkai piidiiodami nepri- 
-ikiiko p.*i*kir1ų kailiu.

BAIGĖSI GATVIŲ VALY 
MUI FONDAS.

Dabar gauta kiek pinigu.

Cliieagoje gatvių valymui 
ir atmatų išvežimui lomiai 
jau visai liaigė-i. Galvių va 
lynui dv|iartanicnta* vo»-n<* 
-vos laikv.*i. Atmalii išvežimo 
ofisas liirėjo Imt uždarytas to 
mis dienomis trukdant r<-i 
kiamų lėšų.

Viešųjų darbų komisij«ni< 
rius Eranris m-žinojo ka- 
veikti. Gnlų-gale ji- tuo lik 
siu karštai atsilie|H* į miesto 
tarylms finan-inį koinit«*tų 
kiek nor- pinigų paskirti, ar 
Im |mlik1i miestą <|i<lžiaii-io-«* 
nvšvaryliė.sc.

Finansinis komitetas tad 
•tėjo pag<*ll»on. Gatvių valy 
mui paskyrė $HN),oimi. gi gi 
matų išvežimui $.':s,unti. Va 
dinasi, muni<*ipal<* nlmatų n.*u 
kiniino Įstaiga ir 1olc*nini Vi
lė# veikti, kol užlėks pa-kirto 
fondo.

fMebėtini čia daiktai. Mie
to |Kigrąžininiui. gatvių pra
platinimui skiriami milijonai. 
Kml tuo tarpu gatvių valymui 
fondas tuštutėli*. Viclomi- 
]M*r purvus negalima |irreiti.

BRANGIAI ATSIEINA 
SINĖS RIAUŠES

RA

Policijos viršininkas paduoda 
sąskaita.

Miesto tarylios finansiniam 
komitetui pdieijos viršinin
kas Gnrrity indavė sąskaitą 
išlaidų pdicijai buvusių ra
sinių riaušių nietn. Būtent:

Algų s|M*rijalieins ;ioli<*nio- 
nams t9lJNNi.

Išlaido* |M>liriiionų Ift9. 
Automobilių saiudynia* tkHk- 

771
Priežiūra arklių $565.
Už pagamintą inai-tą 

licmonam* $1«Ti22.
Ėinoimi* ilnikta*. tai 

atlyginti piliečiai.

I

turi 
|

CUKRAUS BUSIĄ UŽTEK 
TINAI.

** komiteto pir
majam* Spragile, 

jog tomis dienomi* 
lm*ią u/.

kaina

kns-
v i*o-

*4Fair prire 
mininkas. 
praneša. 
Chicagoje cukrau* 
tek tina i ir todėl cukrui 
nebusianti pndiiiinta.

Paminėtas komitetas 
dien s;iaudojc skelbia 
kiain maistui kainas. Nurodo
ma. kiek iiž kokius valgomu* 
daiktus moka krautuvininkai 
ir kiek turi mokėti suvartoto 
jai-

Sulig komileto. guriausio 
sviesto *varui aiigšėiau*ia kai 
nn turi Imt 7("dįc. Kito* svie
sto rūšys keliai* reniai* *va 
rui pigesnės.

Ftviežių kiaušinių tuzinui 
žinom’* moka dauginusia 
74,/įr. Kili kiaušiniai po ti'_’<*. 
tuzinui.

Cukrau* -varui nngšėiausm 
kaina I3!>. Bet vietomis ga
limu gauti pitkti ir |»o 1_” j*, 
svarui.

Ryžių -varui 1*k*. ir 18 cen
tų. Ne* tų yra dvi rųši.

NORĖJO SUNAIKINTI 
APARTAMENTINIUS 

NAMUS.

Sakoma, buvęs prisimaukęs 
medinio alkoholio.

ren- 
pni- 

Pastaroji pi- 
užgi *inti 
jei Ilgais 

i*. katilas 
pro*.n*s ir 
'iiL’iinuti

atyrė apie tai namu 
lojai ir kuoveikiaiis
■ |Hi|i<-ijai. 
<ė gaisrininkus
i |hi kailiu. Ne-
ii Imtų i*ikurii 
vaiiden* butų

butų gulėję*
is namus.
olicija d/.ianilorių alrmlo 
je paplukii-į kraujuose, 
kuomet ji- supratę*, kokį 

ų įlailią atl'n-ką*. litlVo mė- 
•s pa-i<laryti gulą sil
•tuvii |M*r*ipjovęs gerklę. 
ai*rininkai laiku užgesino 
i. gi <lžianitoriu* išvežlas

žinoma*, 
girt nok 

jau buvo 
daužymą 

- j<*i kat-
I

kui
lio-

TIK DARBAS UŽTIKRINS 
GERBŪVĮ.

Apie bolševikus negali 
bus diskusijų.

AluiStrasburg, alpkr. 7 
die'ią čia vienam *'u*iriiikina* 
kaitėjo 1‘raiieiizijos preinje- 
ras (*leiiM*n<*«*au. Kali»ėjo apie 
net<iaa\inm< \i-.-i:: p;<<.*mlyj.

Ulciiienrcau pažymėjo, jog 
ii'- nerimavimai pakyia iš var
go. Kad a|>sidingoti vargo ir 
-■šliaukti gerkurio. šinmlit 
žmonijai reikia mesti šalin 
viską ir stoti darban. Reikia 
dirbti ir dirbti. Reikia utnau- 
•inti pri<*šk.*irinį daria; stovį. 
Tik dirbant Ims galima susi
laukti |iasaul)je gcilaii io.

Api<* Rusijos liolševikus 
premjera.* pa*akė. jog apie 
juo* įiesamn reikalo nei dis- 
ku.-iioti. Nieko kita sii jais m* 
"•aliniu padaryti, kaip tik pa
vartoti spėką. Bolševikui pa- 
tv -au skelbia ir užtikrina 
•ni-vę. Kati tuo tarpu kitus 
žinom * jie nori pavergti.

PRAŠALINO IŠ VIETOS 
MINISTERĮ.

Paryžius, lapkr. S. Bloką. 
•* minisferiit l’rnnci’zijojc 
ivo Ali* it le Brun. Ji* visi* 
ik:i buvo opozicijoj** taiko* 
įtaria** reikale.
Dabar pačiam
emeneean reikalaujant 
inisteris pa-i t rauk** iš 
minos \ ietos.

premjerui
Im 
už

K CHICAGOS LETUV1Ų 
KOUJNUŲ

KATALIKŲ VIENYBĖS 
CENTRO SUSIRIN

KIMAS.

L. R. Katalikų Vienybės 
Centro mėnesinis susirinkimas 
Ims antradienyje, lapkričio 11 
«!.. vakare. Dievo Apveizdos 
|Kirap. svetainėje. La ūkiama 
skaitlingo atsilankymo atstovų 
i’ k> lių ir draugijų, ir katuli 
ku Veikėjų iš visu kolonijų.

Valdyba.

Iš NORTH SIDE.

Lapkričio 2 <1. Įvyko ,šv. .My- 
kolo parapijos visuotina.* susi
rinkimą . Kml kiioskaitlingiau- 
sini susirinktų, buvo klelmtio 
pasiustos atvirutė.* su jiakvieli- 
mu. Prisirinko Im maž ko pilna 
svetainė. Kl<-I*mas, ntknllM-jęs 
maldą. |»o truni|M<s prakallM-lės, 
apn-i.-kė susirinkimo tikslą, 
kml tūkstančių skola slegia 
parapiją ir suėda kn* metai Jh» 
fl.Isri.tMl ir dauginus incigų. 
nes šiais metais commission iš
mokėta yra $49.*>.<Ml. .hm iki šių 
melų. |H*r 15 metų, išmokėta 
niiošinirių daugiau* kaip 21 
lakstantis dolierių. |H*r 2<t me
tų reikės išmokėti XI tuksi, 
o kur dar komišenai. Tai-gi 
mokesčiams nebus nei galo. To- 
dėl reikia kada m>rs galą toms 
skoloms patlaryli. Tam tikslui 
yni sumanyta Įsteigti linžny- 
vios fondą nrlia parapijos fun
datorių- geradarių skyrių.kaip 
kitose parapijose yra įvesta. 
Kas paaukos lUOdol. už sykį ar 
per 4 įimtus p» 25 įlok, skaity
si* Bažnyčios fiunlatoriii ar 
geradariu.

Tnm sumanymui visi prita
rė ir pagyrė. Balsų dauguma 
tokias pdiuosavo nuo priver
stino metinio mokesčio per 10 
metų, 'kuojau.* atsirado du lo
kiu geradariu, kuriuodu pnau 
kojų pi šimtą dolierių. būtent: 
Kaspira* Bulkevicius. turįs 
į vai rių-j vairiausių mab*vų 
(|w*ntų) krautuvę ant 144EI N. 
Nolilc si. ir Vladislovas Kova- 
1 auska*.

Antras sumanymas, kurį jut- 
n.••ijonys priėmė ir dangun a 
l>a! ų nutari* jvykdinti. tai |mi- 
didii ti metinį nsikestį iš 8. (i 
doli. rių iki 12 dolierių aut me
tų. Vaikinams nuo Iii il:i 18 
meili mokėti |m< (i dol.. o |iaskui 
turės mokėti lygiai |s» 12 dol. 
Merginos taippat turi mokėti 
pi 12 dol. Lvgyliė visiems vy
rams ir moterims. Gi<*doriai 
paliuosuoti nuo priverstino mo
kesčiu. In*( užtat turi dalyvauti 
re|N*ticijose ir giedojimuose. 
Našlėms, jei gale*. 12 dol.. j<*i 
negalės mažiaus. Vargšai pa- 
liuosuo4' mm imikeri-ių. kaip vi- 
ur.

Kadangi nortbsidiečiai jau 
daug prakilnių darbų nuveikė, 
todėl pilnai galima imsitikėti. 
jog ir tuos savo nutarimus 
įvykdins ir |n*r kelerius metus 
gali parapijos skolas išmokėti. 
Tuomet imsirodys, knd Nortli 
Sidės kliaučiai, kurie buvo pei
kiami iš sakyklos, turi gyvą ti
kėjimą ir tikrą Dievo meilę, lies 
lą parmlys savo darbais, ko. ži
noma. reikia jiems linkėti iš vi
so.* širdies ir tegul Dievas lai
mina jų tą sumanymą.

X.

It NORTH SIDE.

Ark. 
SUsi-

Draugija šv. Mykolo 
laikt tame mėnesiniame 
linkime pi apsvarstymui drau- 
gijo* reikalų užsiminė apie Lie
tuvą ir siilari* iš iždo paaukoti 
L. R. Krvžiui 25 dol. Be to. na
riai išreškė pageidavimą, kad 

jtlar ir tarp* narių butų padary-

DEKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON.
LAI JUSV PINIGAI UŽDIRBA C PROCENTĄ.

CENTRALIN BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi- 
siems gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuria tarnauja lie
tuviams, jau siunčiu pinigu* j LIETUVĄ ir j visa* 

kitag šalia.

TODĖL SIUSKITE DABAR. Neleiskite savo vien- 
genciains badauti.

OJJ£U«

U CHICAG08 DARBO TA
RYBOS VEIKIMO.

P. 8.

MOKSLEIVIŲ DOMAI.

LITHUANIAN SALES CORPORATION 

121 Tremnni St.

ta kolekta. Nors neskaitlingas 
buvo susirinkimas, bet na
riai dar suaukojo 17 dol. To
kiu budu auka pasidarė ne 25 
dol., o 42 dol.

Apart to viso, draugija dar 
sutarė ir išnešė sekančią rezo 
Kuriją:

At a meeting held bv the 
Nainį Miehael ils* Archangvl 
Nociety, Ameriran citizons of 
Lithuanian origin, rcsiding in 
tlie city of Chictigo, III. on Oc- 
tols-r 1!>, 1919. llie follouing 
rvsolutioiis were adopted:

\V1IEREAS, The newly es- 
InbliUied Republic of IJthua- 
nia is ii<»w ondangered bv ene- 
mies vt i t Iii n aml M'ithout her 
Isirders, namely German 
troops, the renmant of tire 
fonner German Armv of Occu- 
pation, Rnssian Bolsheriks,

'•salios of the reaetionarv• 
A dm irai Kolchak aml tlie sol- 
diers aml poli tirai agitatore of 
imp-rialistic Polnml, aml

\VHEREAK, Germaną štili 
liold tou'iis in the verv beari of 
Lilli. territory in defience 
of ordcrs issmni bv the Su- 
prenic Council of tlie Allies for 
t bei r defiariure, aml

\V II ERE AK, Russian Bol- 
slieviks, tliough iio longer in 
pissession of Lithuanian soil, 
štili tlirenten a renewed at- 
lack upin her nori lieastern 
fruntier, aml

\YII EREAK, Eniissariea aml 
adliervnts of Kolchak’s “All- 
Russian” government are en- 
įleavoring to raiše troops aml 
foineiit disturbances in Litliua- 
nia, aml

\V II EREAK, Tite Poles are 
violently aud pereistently at
tempt i ng to gain posaession of 
Lithuanian territory on the 
Soti t h aml east, aml are peree- 
ruting Lithuanian jiatriots in 
the distriets uiiich they, the 
Poles, liave wrongly occtipied, 
now therefnre be it

llENOLVED.Tliat ueasthe 
friemls aml reiatives of the I.i- 
I huailian |M*ople skali, to the 
utimist of our poser, eneoar- 
age aml assist the Lithuanian 
govermmmt aml peo)»le in their 
heroic strugglea to acliieve in- 
dependcncc against fourfold 
enemies, und Im* ir furilier

RESOLVED, Tliat as Amer- 
iran citizens ve strongly ap- 
|M*al to the President of the 
United Statės and to our repre- 
srntatives in Congress to give 
murai suppirt to tlie Lithua
nian p*opie iu tliis patrini ir 
struggie l»y officially recog- 
iiizing the independence of Li- 
tliunnia, and Im* it furilier
RENOLVED, That a eopv of 

tliese resolutions be forsarded 
to tlie President of tlie United 
Stutes and to Henators aml 
jm*mlM*rsof Congress f rotu tliis 
statė.

Kopijos šios rezoliucijos pa
siųsta Suv. Vai. prezidentui 
\Vilsonui, Suv. Vai. senato
riams ir Illinojaus vai. kon
gresmenams.

A. L. R. K. Moksleivių Chi- 
cagos Apskričio susirinkimas 
įvyks pirmmlienyj, lapkričio 10 
<1., 1919 m.. Dievo Apveizdos 
parapijinėj svetainėj, 8 vai. va
kare. Visi moksleiviai Imi mok
sleivės teiksitės susirinkti j šį 
susirinkimų. Bus aptarta daug 
naujų dalykų. Išgirsit daug 
naujo apie moksleivių pienus 
ateinančiai žiemai. Todėl visi 
privalo būti, idant geriau su
formulavus ir jvykdinus tuos 
pienus. Ypilingai visos komi
sijos privalo priimti, idant ra 
|M»rtus išdavus. Nepamirškite 
moksleiviai ir moksleivės.

Kviečia Valdyba

Pirkite

Lietuvos Valstybės

Bonus

Draugo" Ofise, 1800 W. 46th Street
%

Netlėlioj, lapkričio 2 d. Chi- 
ragos DariMi Tarylta turėjo re- 
guliarį susirinkimą Musicians 
Hali, 175 \V. VVasIiingtmi St. Iš 
vist; nutarimų, arlrn rajtorių, 
turiu itažynmti tris svarbiau
sius dalykus kaslink plieno ir 
anglekasių streiko. Buvo ir to
kių karštuolių, kurie davė ine- 
Šimus, kad tarylta n j įšauktų vi
sa t i ną streiką, Itet pinnininkas 
Chicagos Darbo Tarylios pasi
priešino tam, sakydamas, kad 
ne vietoj kallia ir aiškino, kad 
Tarylm neturinti galės a|išauk-. 
ti visatiną streiką. Tolinus bu
vo išduotas senai laukiamas ra-1 
porins išSt«M-k Yanlų suirutės, 
sekančiai: Ktock Yarcis Ijtlmr 
CouiK'il turi susijungi! su Cen- 
tratine vrdtlylm, nes kitaip bus 
prašalir.ta iš veikimo. To rei
kalauja Aumrikos Darlto Fede
racija. Rajiorta* aiškiai kaliau 
kad trys pinai turės atsistoti 
prieš publiką ir mušdamies į 
krutinę sakyti, knd tai buvo 
musų kaltė, musų didžiausia 
kaltė Ntock Vardų unijos suiru
tėse. kuriose žuvo ir vienas 
lietuvis. Bet klausimas, ar tie 
trys pinai klausys ko reikalau
ja visos Amerikos organizuo
ta* dnrlms, ar toliau norės 
dar daugiau skriausti tlarbiniu- 
kusf Ar-gi ir dalrnr dar lenkai 
neatidarys savo akių ir nepra
regės. kad jųjų pinas veda juos 
j pražūtį, nes jo žiiigsiiiains yra 
priešingi netik tlarbiįlinkai, dir
bantieji Ktock Varduose, liet ir 
visoje Amerikoje. Dalia r. bro
liai darbininkai.; tėmykite ką 
tas pinas su savo tarylta to- 
liaus ims veikti!

VMM.WJVMWW.W,'We.

NEPAPRASTA PROGA
Ferkantlcniii M*nua namui ir •Utanticma nnujua. mrt ■kolituos* 

plalcua ant labai Imprų B« Jokių IlkoAdių.
l*ilnaa Informacija, (uliniu rauti kai IMrmailh n| aaa 1:M vaL 

vak. MU • »aL valu. Ar. uJrrio parapljlavje «vetalnėj«. prla JIro placa 
ir Aubura aveauc. arba |>aa llcadrovča valdyti*.

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association

Lietuviu Laivas
Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d.

Kurie <iar norite jiasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojau* siųskite, žemiau jtaduotu adresu:

Pristatymas gvarantuojainas. Desimta dolerių 
pamokėta už p*rsiuntimą liekno 2 pėdų ilgio, 1^ pklų 
pločio ir lt Į pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mų ,l>et ir už ajidraudą ir pristatymų iž Bostono j bet 
kurį dalį Lietuvos.

Platesnių informacijų galima gauti pas:

JAU SIUNČIAM!!!

Drie*Uaa.
— —

Graudžio 7 <L 1919 m.. 
Nchool Hali salėje L. Vyčių 13 
kp. statys scenoj “Išgriovintas 
Kauno pilies.” Vietos ir apie-į 
linkių lietuviai, kurie tik norite 
linksmai laiką praleisti, atsi
lankykite. Tokį veikalą vaidi
nant bus ko ir pažiūrėti.

Ceitrab Beatos Lietini Buku
32-34 Crota St, Bmton, Mim.
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