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SU 
Sąjungoje 

Suvienija armijas; skiria 
vieną vadą 

Mažiausia darbininkui užmo
kestis dienoje bus $8. 

FORDAS PLENUOJA APIE I $250,000,000 REIKALAUJA-
DIDESNĘ UŽMOKESTĮ. MA EUROPAI. 

Detroit, Mich., gr, 26. — A-
not pasakojimų, paimtu, iš 
pasitikimų versmių, vietos-au-
tomobilių dirbtuvių savininkas 
Henry Ford pienuoja ir vėl 
savo darbininkams padidinti 
užmokestį. 

Jo dirbtuvėse dirba apie* 
50,000 darbininkų. Visi dirba 
S valandas dienoje. Mažiausia 
užmokestis darbininkui šian
die yra $(). 

Pinigai reikalingi gelbėti žmo
nes nuo bado. 

ABIDVI ŠALI SUSIJUNGĖ APSIGINIMO TIKSLAIS. 
COPENHAGEN, gr. 24. — Vietos latviu biurui iš Rygos 

pranešta, jog Lietuva su Latvija Kaune įsteigusios defensyvos | I ) a h a r > a k o 1 1 1^ JPg F o i ;d tj* 
ir ofensyvos sąjungą. Svarbiausias tos sąjungos tikslas — a-
biem šalim bendrai ginties nuo priešininkų atakų vakaruose ir 
rytuose. 

Sulig padarytos santarvės abiejų šalių armijom bus parink
tas vienas vyriausias vadas ir paskirtas vienas bendras štabas. 

LATVIAI NORI ARMISTICLTOS SU BOLŠEVIKAIS? 
Gelsingforsas, gr. 24. — Iš Rygos apturėta žinių, jog- Latvi

jos vyriausybė nusprendusi stoti tarybosna su rusų bolševikais 
armistieijos klausime. 

(Pirmiau buvo pranešta, jog Lietuva su Latvija galuti
nai nusprendusios nesitarti su bolševikais jokiais klausi
mais. Dabar pranešama, jog Lietuva su Latvija militari-
niai susijungusios. Tad jei Latvija nusprendusi tarties 
su bolševikais armistieijos klausime, tai tą turėjusi nus
pręsti bendrai su Lietuva). 

mažiausią užmokestį nori pa
didinti dviem dblieriais. Tai
gi busianti $8 dienoje. 

Milijonierius Ford tokiuo 
savo pasielgimu padaro daug 
nesmagumų visiems kitiems 
pramonininkams. Nes didelė
mis užmokestimis jis sukiršina 
kitų darbo Įstaigų darbinin
kus. 

Washington. gr. 25. — De
mokratų senatorių lyderis, se
natorius Hitclicock, paskelbė 
faktų, jog Herbert C. lloover 
tnojaus po švenčių paduosiąs 
kongresui rezoliuciją tu tiks
lu paskhti $250,(H)(),0OO Eu
ropai. 

Tuos pinigus bus galima pa
imti S. V. Oram Corporation 
(javų bendrovė) fondo. Rei
kalingi maitinti eentralės Eu
ropos gyventojus, inėmus Au
striją, Čekiją, Lenkiją ir Ju-

BLOGAS STOVIS AIRIJOJE. 

Visa šalis stūkso kaip ant ug-
nekalnio. 

Paryžius, gr. 26. — Kaip 
Dubline, taip visoje Airijoje 
stovis labai blogas. Kas ten 
dedasi, anot pranešimų, nie
kas negali įsivaizdinti. Sako, 
šalis atsidūrusi baisaus išsi
veržimo stovyj. Kas valanda j 
gali pakilti išsiveržimas. Nie-, Washington, 
kas ten nežino, ka atneš rvto-' 

Prokuroras skelbia apie pra 
gyvenimo atpigimą 

SUMAŽINAMOS DRABU
ŽIAMS KAINOS. 

Didinama visako produkcija. 

jus. 
Šiėia Airijos atstovai (Ja-

van Duffv ir John O'Kellv už 
pasikėsinimą prieS lordą Fren-

r>1' 

gosi a vijų. 
lloover apie tai privatinio Ip r f į jį į t l i k a pasikėsinimas" 

keliu buvo pranešęs keliems | j j 0 ( l l l tvirtina, jog Airijos 
senatoriams viename susirinJ roBirablikoa vyriausybė visuo-
kime. 

gr. 25. 
BOLŠEVIKAI NORI TAIKINTIES SU LENKAIS. 

Londonas, 
Londonas, gr. 24, — Iš Maskvos bevieliu telegrafu praue- vaka r AiHijos parli 

tena, > g bolševikų užrube^ ; , reikalų komUuas Tehiteherin p o r t r ankė °*avo sesija, 
pasiūlęs Lenkijt* l.i.ką n ktun'Mkiaus-pnniVti tarybas. 

Tas pat komisaras sav0 pasiūlyme pavedęs lenkams paskirti 
taikos taryboms laika ir vieta. 

BOLŠEVIKAI APSUPĘ PETLUROS ARMIJA. 

Londons, ixr. 24. - IŠ Maskvos gauta žinių, jog Berdieevo a-
pylinkėse bolševikai apsupę ukrainų vado Petlnros kariuome
nę, kuri turi pasiduoti arba žųti. 

Tai įvyko už 24 mylių'pietuose nu0 Žitomiro. 

ANGLIJOS KARALIUS 
SKELBIA PROKLE 

MACIJĄ. 
• 

Indijai duodama daugiau lai 
svės. 

S 
X T V 

amentas 
pertranKe savo sesijų. Lordų 
ir žemesniojo buto atstovų ben
dram susirinkime kalbėjo ka
ralius. Tuo laiku paskelbta 
karaliaus proklemaeija Indi
jos reikalus. 

Karalius kalbėdamas palie
tė po truputį visų stovį Euro-

met deda pastangas šalyje pa-
likyti tvarkų. Bet to padaryti 

ANGLAI UŽĖMŽ BAKU IR (neleidžia tie visi uzurpatoriai, 
BATUM. j katruos lordas Freneh repre-

zentuoja Airijoje. 
Londonas, gr. 25. — Anglu Airiai nenori nei girdėti apie 

kariuomenė išnaujo užėmė Ba- .>o k i u s ******* *avyvaldos pa 
ku ir Batum su tikslu apsau
goti Kaukazo apskritį nu\> 
turkų teriojimų. 

Bus pigesni drabužiai, avali- pragyvenimą papiginimui be 
n e s # (vyriausybės ir visuomenės vei-

Pasak prokuroro, pastarai- , k i m ° >'r# svarbus faktoriui.-il
siais laikais kai-kurie maisto produkcijos padidinimas, 

f produktai jau gerokai atpigę.) Praūžus* didžiulių streikų 
Ir tai vis ačiū kaip pačios V y - , v 6 s l l , o m s kiekvienam indus-
riausybės, taip visuomenės pa- t riJos lauke apsireiškia smar-
sidarbavimui. j l : e s n i s veikimas. Taip kad 

'šiandie didėja visokia produk-
Kooperacijoje pasekmingumas.' j -ą 

Į i 

DU MILIJONU DOVANŲ 
MIESTUI. 

poje. Sakė, .,og pilnoji taikai Detroit, Mich., gr. 2.1. - ši-
su Vokietija veikiai į v y k s i a n - ^ m i o s t o m a j o r a s J m n o s C o u_ 
*{. I ^ s k u i J u s ^ i i a d a i T l o s ir / e n s - i n i l i i o u i ( . r i l l s > A n a 

kitos taikos. 
Pažymėjo, jog į Rusija Ang-

lijos atsinešimas pritaikintas 
prie kitų viešpatijų norų. 

įjoni 
diena paskelbki, jog majoras-
milijonierius įvairioms vie
šoms miesto įstaigoms skiria 

j2 milijonu dolierių. 
Proklemaeijoje karalius pa

žada Indijai didesnį laipsnį PIRKITE KARĖS TAUPY-
savy va Idoje. MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

UŽ MĖNESIO KAIZERIS i GLEMENCEAU ATSIŠALI-
BUS TEISIAMAS. 

Talkininkai sutiko pareika
lauti Olandijos išduoti jį. 

NA I š PREMJERYS 
TfiS. 

DIDELI ISPANIJOJE NE 
RIMAVIMAI. 

Londonas. ixw 24. Buvęs 
Vokietijos imperatorius AVii 
betonas bus teisiamas. 

Iš Paryžiaus pranešama, jog 
tuo žvilgsniu augšėiaiisioji 
talkininkų taryba padariusi 
galutinų nusprendimą. 

Jokių santikių nebus turima su 
rtfsu bolševikais. 

Šalyje gali užsipliekti revo
liucija. 

Paryžius, <J;I: 24. — Vakar 
prancūzų parlamentas 158 bal
sais prieš 71 išreiškė pasitikė-

Paryžius, gr. 24. — Prancū
zijos užrubežinių reikalų ofiso 
valdininkams parėdyta su at
sidėjimu tėmyties į Ispanijos 
vidujinius reikalus. 

Pareina žinių, jog Tspanijo-

mentas nepatvirtino šalies biu- j patenkinti šalies patvarkymu, 
džeto. i Rinkimų parlamentan sistema 

Pats markizas Salzer yra neatmainyta. Tenai vienas 
neutrali s žmogus . ir kaipo koks nužiūrėtas arba apsukres-
toksai negali patenkinti nei nis žmogus rinkimų metu bal-
vienos partijos. jsuoja už visus miestelio pilie-

Veikia radikalai. !(Viius- ^ P ^ n t a m a , su tokia 
I balsavimo sistema parlamen

ai ieste Barcelona pašėlusiai jtan negali patekti socijalistai 
veikia anarchistai, bolševikai | j r kiti radikalai. Šitie tad da-

24. — (ie-
nemlis prokuroras paskelbė, 
jof: su ateinančiais Naujai* 
Metais šalies gyventojai turės 
progos pasidžiaugti. Nes rei- piginti nuo 5 ligi 50 nuoš 
Kia tikoties, jog atpigs visokis D i d ė j a p r o d u k c i j a ; 

Pagal iaus pranešama, 

tiriama, kiek profiterininkų pu 
traukta atsakomybėn kiek jų 
nubausta, kiek jų dar laukia 
bausmės. 

Tas pat yra ne vien tik su 
maistu, bet ir su kitokiais daik
tais. 

šiandie jau yra žinoma, jog 
daugel vietose drabužiai pa

gyvenimui reikalingi daiktai. 
eh kaltina patį lordą. Sako: j maistas. Atpigs ir kitokie pra-
" Lordas Freneh pats, bet ne 
išrinktoji Airijos respublikos 
vyriausybė, vra kaltas, kad 

JO£ 

Vadinasi, jau palengva pra
dedama suspėti pagaminti vi-

' <okių daiktų tiek, kiek to visa 

" Je i kiekvienas žmogus, ku
ris produkuoja maistą, pro
dukuos to visa kuodaugiau-
giausiai, ir jei kiekvienas mai- reikalinga, (ii kuomet apri
što suvartotojas taupiai ir iš- reikš produkcijoje (kiek-nors 
mintingai i r ' tolesniai apsieis perviršio, tuomet neprisieis 
su vartojamu maistu, ir paga- 'kovoti prieš brangenybę, 
liaus jei visi gero noro įmo-j Prezidentas Wilsonas pinn 
nės susijungs kooperacijon m kokio laiko geležinkelieėiam^ 
loisdarystės departamen4u ,buvo pataręs turėti kantrybės, 
prieš profiterininkus, tuomet palaukti, kuomet tie reikalavo 
bus tikra, kad pragyvenimas didesnės ' užmokesties. FSuvo 
turės but ])igesnis.v 

Tol iaus prokuroras pažymi 
vriausvbė 

jiems sakyta, jog už trijų mė
nesių pragyvenimas bus piges-

l°nl vyriausyoe visomis įsga- nis. 
lėrais darbuojasi už pragyve-j šiandie pildosi tie preziden-
nimo papigimą. Pastato kai- ( to žodžiai. Reikia tikėties, kad 
kurias skaitlines, iš kurių pa- jie pilnai išsipildys. 

SATVEKARIAIS VAŽINĖ
JIMAS 6 CENTAI. 

PASIŲSTA NAUJOS NO 
TOS MEKSIKAI. 

Pareikalauta, kad žmoniškiau 
butų apsieinama su ame

rikonais. 

jimą dabartiniu kabinetu ir 
vedama premjero Clemenceau ie *tovis labai intemptas. Kas 

Ta pati taryba nusprendusi Į P ° l l t , k a - į'momentas tenai gali užsipliekti 
. . I revoliucija, ar tai lokalė, ar 

bendrai pareikalauti Olandi-j Parlamentas t e p a d a r ė po I .^ . g rZ 
jos. kad pastaroji būtinai iš- premjero kalbos. Jis kalbėda-' 
tluotų talkininkams buvusį im-; mas pareiškė, jog už trijų sa-
peratorių. i vaiėių ]>asitrauk^iųs iš užima-

Bonar Law parlamente kai-j mos vietos. Taippat pasakė, 
bedamas prisiminė, jog talki- jog Prancūzija ne kuomet ne-
ninku teisdarvstės departa- j mėtysianti užmegsti bent ko- Kitose šalyse iš tokio stovio 
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mente kalbėdamas prisiminė, 
jog talkininkų teisdarvstės de
partamentų valdininkai forma
liai apskundė buvusį imperato
rių. 

Law taippat pasakė, jog by
la prasidėsianti ateinančių me
tu pradžioje. 

HOWAT PALIUOSUOTAS. 

Indianapolis, gr. 24. — Kau
šas anglekasių unijų preziden
tas HoAvat čia paliuosuotas iš 
kalėjimo. Kansas d i st rikte an-
iclekasių streikas bus atšauk
tas. 

kių ryšių su rusų bolševikais. 

Barcelonoj ir Madride siau-
ėįa nepaliaujamos riaušės. Ka
sdien žųva vienur ir kitur nuo 
vieno ligi dešimties 

ir kraštutinieji socijalistai. 
Dienomis ir naktimis jie tero
rizuoja gyventojus. 

Tenai daug žmonių nužudo
mai su bombomis ir kitokiais 
įnagiais. 

Kariuomenė kol-kas į miesto 

bar ir kursto darbininkus prieš 
vvriausybę. 

Vargą velkančius žmones 
nesunku sukurstyti, pažadant 
jiems laimingesnį rytojų. Oi 
^ocJjalistai, kaip žrnoma, su vi-

State l'ublic Utilities komi
sija vakar (gr. 23) vakare j 
visai netikėtai paskelbė, jog j Washington, gr. 24. — Ana 
su ateinančio sekmadienio ryt-j dieną, mūsų vyriausybė Meksi-
mečiu gatvekariais važinėji-, kai pasiuntė dar dvi diploma-
mas Cliicagoje bus 6 centai. 
Vaikams ligi 12 metų — 3 
centai. • 

Kas turi pirkę knygučių su 
50 tikėtų, tie tikėtai ir toliaus 

tinęs notas. Atkreipiama Car-
ranzos doma, kad tenai nebū
tų atkartotinai užgrobiami 
Suv. Valstijų piliečiai, kaip 
tai pastaruoju kartu buv0 jvy-

jau*senai butų buvus pakilusi 
Prancūzija visuomet veiksian- revoliucija. Bet Ispaniįpj, kin
ti už sutruškiniiną bolševikų.Įpolitikiniai, ekonominiai ir so-

^ , „ , icijaliai klausimai labai suvel-Po tos kalbos parlamentas, *' 7 ' . .. ,. .v,. ti, suirutes gali tęsties ištisus 
mėnesius. išreiškė pasitikėjimą. 

VOKIEČIŲ OFICIERAI NO 
RI MONARCHIJOS. 

LLOYD GEORGE BUS PA 
RYŽIUJE. 

Berlynas, gr. 24. — Aną die
ną čia turėjo skaitlingą susi 
rinkimą vokiečių armijos ir 
karės laivyno oficierai. Pa
darė • rezoliucija, kurioje iš
reiškiami troškimai sugrųžinti 
Vokietijai monarchiją. 

Tarp kitko rezoliucijoje pa
są k vta: 

Londonas, gr. 24. — A te i 
nančią savaitę premjeras Lloyf] j matę plastantį - padangėmis-
(leorge iškeliauja Paryžiun. (Prūsijos erelį , \ 

reikalus nesimaišo. Mieste pa- *•#*** pažadėjimais yra labai 
skelbta nepaprastas • stovis, duosmis. 
kaip ir Madride. Retkarčiais 
paskelbiamas, ir karės stovis. 
Tai vėl atšaukiamas. 

Katalonija nori nepriklauso
mybės. 

Katalonija yra provincija. 
Tos provincijos svarbiausias 

pasilieka geri.-Kas turi misi- kę su Fredericku Hugo, kurį 
pirkę tikėtų po dešimtį kru- villistai buvo pasigavę. 
vftje, už kurių kiekvieną yra Pagaliams S. Valstijų vy-
užmokėję 6V2c, tie gali gat- j riausybė klausia Carranzos, su-

Nerimavimų priežastys. 
Nerimavimų svarbiausioji į miestas yra Barcelona 

priežastis, kaip ir kitur,1 tai Katalonija skaitosi 

Visas vargas su streikais. 
• 

Žinovai tvirtina, jog to s vi
sos ten suirutės pijpina nuo 
darbininkų dviejuose didžiu
liuose miestuose. 

Madride streikuoja laikraš
čių, gatvekarių ir kai-kurių 
dirbtuvių darbininkai. Visi ver 
teiviai yra paskelbę lokautą 
darbininkams. Visokia indus
trija savo didžiumoje sustb-
jusi. 

Naujas ministerių kabinetas, "Gal ne mes, bet mūsų anu 
kai jausi s laimingi išnauj0 pa- kuriam pirmininkavo Į senato 

prezidentas, markizas Allende 
Salzer, pairo, kuomet parla-

begalinis skriaudimas darbi
ninkų. 

Karės metu Ispanija pelnė 
didelius turtus ir šituos nepro
porcionaliai padalino. Dauge
lis industrijai istų ir vertei vi ų 
karės metu susikrovė didelius 
turtus. Bet darbininkams pa
likta tas pat vargas. Kaip 
pirm karės darbininkų gyve
nimo sųlygos buvo nepaken
čiamos, taip ir dabar. Tik 
šiandie vargas paaršėjo, kuo
met pabrango abelnas pragy
venimas. 

Didžiuma darbininkų Barce
lonoj uždirba dienoje vos 4 
pezetas (80 centų). 

Darbo žmonės pagaliaus ne

svar
biausias industrijinis kraštas 
Ispanijoje. Todėl ta provincija 
daugel skiriasi nuo kitų šalies 
provincijų. 

• Jau senai Katalonįjos pro
vincijoj gyvuoja ir bujoja se-
perastinė žmonių dvasia. Nori
ma visai atsimesti nuo Ispani
jos ir įsteigti respubliką. 

BOLŠEVIKŲ TERORAS 
BULGARIJOJE. 

vekark) kompanijos ofise gau
ti permokėtus puscentus už 
nesimaudotus tikėtus. 

Komisijos parėdymas yra 
geras ligi gegužės 20 d. Te-
čiau tuo laikotarpiu komisija, 
prisiėjus, visuomet gali pada
ryti reikalingas atmainas. 

Komisija savo parėdymą pa
skelbė netikėtai, net nieko apie 
tai nežinant pačiai miesto ad
ministracijai ir advokatams. 

Miesto majoras Thompson 
tuo parėdymu nepatenkintas. 
Majoras stovi už sugrąžinimą 
5 centų. Jis sako, jog komisi
ja trumpu laikotarpiu jau ke
lis kartus atmainė savo nus
prendimus. Ir visuomet nepa-

Geneva, gr. 24. — Gauta ži
nių, jog Bulgarijoją pakilęs 
bolševikų teroras. Kai-kuriuo-
se* miestuose plėšiamos krau
tuvės, naikinamos įstaigo?, 
žudomi žmonės. 

tenkino miesto ir publikos. 

Atėnai, gr. 24, — Graikijos 
premjeras Venizelos iškeliavo 
Ryman. Iš ten keliaus Pary
žiun. 

lig kokių teisių laikomi ka
lėjime Mazatląne amerikoniš
ki jurininkai, kurie buvo ten 
suareštuoti lapkričio 12 dieną. 

Anot pasakojimų, šiu0 kar
tu pasiųstos notos yra labjaus 
aštresnio tono už pirmesnią-
sias notas. Jei Dėdės Šamo 
perspėjimai neįsmegs Carran
zos galvon ir jis nesustos vei
kęs prieš Suv. Valstijas, jis la
bai turė s gailėties savo pasi
elgimo pasekmių. 

SERGA BUVUSIOJI IMPE 
RATORIENĖ. 

Geneva, gr. 25. — Plaučių 
liga smarkiai susirgo buvusio
ji Austrijos imperatorienė Zi
ta. 

Paryžius, gr. 25. — Cia pa
skelbta, jog mirė gnomas pi-
janistas ir ' kompozitorius 
Louis Joseph Diemer. 
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O K A 0 0 A S Penktadienis, gruod. 26 1910 Peni 

Bet kuomet dvasios srytyje se-
ruviŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS nas žmogus moka vienaip su 

jaunaisiais pajusti gerą, ir 
gražų idealą bei nesigaili tani 
idealui pasidarbuoti i r pasi
švęsti, t a i ta t y ra netik ne li
ga, bet retenybė brangi ka ip 

"DRAUGAS" 
kasdieną iš&ląyrus ncdėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
[GAGOJ IR UŽSIENYJE: 
Metams $6.00 
Pusei Metų S.50 

Urv. VAJLST. 
Metams > $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata raokasl iškalno. Lai-
skaitosi nuo u2sirašymo dienos ne 

Įuo Naujų Metų. Norint permainyti 
įdresa visada reikia prisiųsti ir senas 
Adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-

It krasoje ar esprese "Money Or-
Mr" arba įdedant pinigus i regis-
ruotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
800 W. 46th St. Chica-o, 111. 

Telefonas McKinley 6114 

auksas ar žemčiūgai. 

Turėtų but atlygin
ta Lietuvai. 

Jauny Senumas. 
Pi rm trisdešimties ar ketu

riasdešimties metu lietuviai 
dalinosi Į dvi nelygi dali. Ma
nus, dažniausiai jaunųjų, skai
čius sakė, kad lietuviai turi 
.gerbti, mylėti ir vartoti lie-
!tuviu ka lba ; o didis, ypač se
nesniųjų, žmonių skaičiui 

[brangino lenkų kalbų. Laikas 
Į i r gyvenimas parodė, kad jau
nųjų b u v 0 gerai mintyta ir 
kalbėta, š iandien Lietuva jau 
neprigulminga respublika. 

Bet senųjų ir jausliųjų 
skir tumas neišnyko pasaulyje 
nei Lietuvoje, tik dabar tas 
skir tumas susidaro jau ant ki
tu dalvku, nes dabar jau visi 
lygiai, seni ir jauni , vienokio 
ir kitokio budo žmonės lie-

v. 
tuvių kalbų ir gerbia ir vafto-

'•••• - * ' i 

ja . 
Dabar yra reikalas padirbė

ti Lietuvos reikalams b e vilties 
gaut į algų užtatai. Dirbant 
reikia veikti iŠ vien su kitais 
asmenimis, kuriu būdas mums 
pat inka arba ir nepatinka. 
Jaun i žmonės augšta ir tiražu 
Lietuvos reikale moka pasta-
ty t i augščiau už savo asmeni
nius patogumus, kaip pastaty
davo pirm 40 metų lietuvių 
kalbos apgynimą pirmoje 
savo uždavinių eilėje. Senieji 
dabar savo simpatijas ir anti
pati jas, savo surambėjusius 
įpročius dabar stato augšėiau 
tti reikalą dirbti tėvynės dar
bą išvien. 

Fizijologijos ir patologijos 
mokslai žino nepaprastų atsi
tikimų, kad kelių ar keliolikos 
metų vaikutis tur i susiriauks-
lėjusį lyg seno žmogaus veidą 
ir ki tas senumo ypatybes. Tat 
vadinasi senumo liga. Dvasios 
srytyje ji karkas tankiau pasi
ta iko negu kūnuose. I r tau
tinio Lietuvos atgi inim 0 lai
kais buvo daug jaunų su se
niais garbinusių lenkų kalbą 
bei kultūrą, ir niųs dienose y-
ra daug jaunų savo asmeni
nes smulkmenas statančių aug-
ščiau už reikalu padirbėti tė-
vynės reikalams. 

Nestebėtina, kad senas žmo
gus virsta egoistu, o t a savo 
egoizmą nuo visuomenės akių 
dangsto purvinais skudurai- , 
išvilktais iš veikėjo sąžinės 
sąskaitos. Surumbėjusiems se
niems prit inka knistis sveti
mose sąžinėse su tikslu rasti 
asmeniu kalčių ir jomis nutei
sinti savo tingėjimo savymei-
lą. Bet kad tos metodos - iš
moksta, ir mikliai sugeba įęr 
var to t i , jaunieji, ta i jau yra 
senumo liga sieloje. 

Gydymo mokslininkai ži
no taip-gi ir vaikiškumo ligą 
senatvėje. J į yra liga *ik tuo
j u ^ . Kuomet apima s n r g e m s . 

Telegramos mums sako, jog 
vokiečių-rusų kariuomenė pa-
galiaus apleido Lietuvą. Tas 
padary ta talkininkų misijos 
priežiūroje. Paskutinės tos ka
riuomenės gaujos išsikraustė 
iš Lietuvos gruodžio 14. 

Iš Rygos pranešta, kad vo-
kiečiai-rusai pirm apleisiant 
Lietuvą ją baisiai apiplėšė. 
Pagrobė viską, kas tik pakliu
vo kareiviams po ranka. Vis
ką sunaikino, kas tik buvo nai-
kintina. Patys gyventojai lu-

Į-bai daug nukentėjo nu 0 tų 
gaujų žiauriaus apsiejimo. 

Talkininkų misija, sakoma, 
žinojusį ir mačiusi tuos vokie-
čių-rusą prajovus Lietuvoje. 
Bet neturėjusi jėgų patvarky
ti tuos nedorėlius. 

Aktualės karės metu vokie
čių ir rusų armijos baisiai bu
vo nuteriojusios visą Lietuvą. 
(Ii šiandie at l ikta daug dides
nės baisenybės. 

Pakvla klausimas, argi Vo-
kietija neturėtų atlyginti Lie
tuvai už šalies nuterioiima ? 
Jei Vokietija yra priversta 
duoti atlvginimus kitoms ša-
lims, "lai kodėl to paties ne
galėtų padaryt i su Lietuva ! 

Šiandie tu vokiečiu-rusu 
gaujų vadai yra Berlyne. Sėb-
riaujaVi jie ten s u augščiau-
siais vokiečiais valdininkais. 
Tas reiškia", kad vokiečių vy-
ria»svbė yra t ikra Lietuvos 

plėšimo dalininkė. Tiit> la-

POPEŽIUS. 
P no Getcho raštas . 

—418; Sv. Bonifacas I 418—422; Šv. Celestinas 
I 422—432; Sv. Sikstus I I I 432—440; Sv. Leo
nas Didysis 440—461; Sv. Hilarijus 461—468; 
6y. Simplicius 468—483'į Sv. Feliksas I I 483— 
492; Sv. Gelažius I 492—496; Sv. Anastazijus 
I I 496—498; Sv. Simmachus 198—514; Sv. Or-
mizdas 514—523; Sv. Jonas I 523—526; Sv. 
Feliksas I I I 526—530; Sv. Bonifacas I I 530— 
532; Sv. ' Jona s H 533—535; fiv. Agapetas 535— 
536; Sv. Silverius 536—538; Sv. Vigilijas 538— 
555. 

Sunku suprasti , kas Tamistai nuzvogavo, 
buk pirmas popežius tapo išrinkta tik 539 me
tais. Dar sunkiau yra suprasti , ka ip Tamista 
galėjei t ikėti tokia nesąmone. Nejaugi Tamista 
nebuvai girdėjęs apie tokius didžius šventuo
sius ir popežius kaip Klemensas Pirmasis bu
vęs Sv. Petro mokintinis, kaip mokslingas Da
mazas, kurio eilėmis iki šiol žinovai, gėrisi, 
kaip Leonas Didysis, tfuris Rymą apgynė nuo 
gunų vado Atilės? Galima duotis apdumti 
i r ' klaidą sekantiems, tik reikia žiūrėti, 
kad ta klaida nebūtų perdaug nežmoniška. Ty
čia padaviau čionai sąrašą 59 popežių, kad 
Tamista galėtum paklausti a r nieko nežino apie 
nei vieną iš jų tas, kuris Tamistai įkalbėjo, 
buk pirmas popežius yra r inktas 539 metais. 

2. Popežius Kris taus vietininkas. 

Tamista skaitei Sv. Mateušo 16 perskyrimą 
jir 16-tą eilutę, bet neperskaitei iki galui, todėl 
radai tenai, kad Sv. Pet ras pripažino V. Jėzų 

1. " D r a u g o " N. 293 radau aprašytą Kata
likų Bažnyčios valdybą. Ten pasakyta , kad 
popežius, y ra nuo Sv. Pet ro laikų. Sv. Pet ras 
gyveno su Jėzum ir tuomi laiku jau buvo se
nas. Kiek-gi la ik 0 j is gyveno po Kris taus mi
rimo? Popežius tapo išrinktas 539 metais. 
Tiek metų Pe t ras negyveno po Kris taus mir
ties. 

2. Popežius remiasi V. Jėzaus žodžiais, kur 
buvo aiškinta Mat. 16, 16, kaip Pe t ras pripaži
no Jėzų Gyvojo Dievo Sūnum. Kas pripažino 
popežių Kris taus įpėdiniui Kris tus ir Pe t ras 
jau buvo nukryžiuoti , kada pirmas popežius 
tapo išrinktas. 

3,. Tur t ingas jaunikait is , priėjęs prie Kris
taus ta rė : " A š noriu t av e s ek t i . " Kristus at
sakė: " P a r d u o k savo turtą, išdalink pavargė
l i ams . " Jaunikai t i s nuliūdo. Jėzus pažiūrėjęs 
tarė mokintiniam^ "Lengv iau verbliudui pe
reiti per adatos ausį, negu didžturčiui įeiti j 
Dievo ka ra lys tę . " (Morkus 10, 25). 

Kristus sakė: " L a p ė s turį savo urvų, paukš
čiai turi lizdų, 0 Žmogaus Sunūs neturi kur 
galvos pr ig laus t i . " Tuomtarpu popežius turi 
keliolika šimtų kambar ių . i r gyvena geriau ne
gu kokis monarkas. 

4. V. Jezu s sakė: "Nesivadinki te tėvu d va 
sišku, nes vienas Dievas, kuris yra danguje,lGyvojo Dievo Sūnum, 0 neradai, ką V. Jėzus 
yra dvas i škas . " Tuomtarpu popežius vadina- atsakė Sv. Petrui . J u g to apaštalo vardas iš nia-
si net šventu tėvu, ir da neklaidingas. jžens buvo Simanas. V. Jėzus jam ta rė : " L a i -

J u g Evangelija senai jau skelbia: Kas čiaji.iingas ėsi Simanai, Jono sūnau! Ne kūnas ir 
bus paaugšt intas , tas bus pažemintas, o kas:kraujas tau tą apreiškė, bet mano dangiškasis 
bus pažemintas, tas bus p a a u g š t i n t a s / ' Tokiu Tėvas. Ir aš sakau tau : tu esi uola, 0 ant tos 
būdu man keistai išrodo, jog kas metai Kvan- uolos aš pastatysiu mano Bažnyčią." (Mat. 

ATSIŠAUKIMAS. 
AUGŠTAI GERBIAMĄJAI 

TAUTOS FONDO" 
VALDYBAI, AME

RIKOJE. 

gelija skelbia vienaip, 0 darosi kitaip. 
Meldžiu paaiškinti apie tuos daigtus per 

dienrašti " D r a u g i " . 

Atsakymas. 
Perspausdindamas Tamistos raštą j "Drau 

gą' pridėjau numarins, kad lengviau butų su
sekti prie kokios užmetimo dalies pr i t inka at
sakymo dalis, nes ir atsakymus taip-gi pažy
miu numariais. 

1. Nuo kada pirmasis popežius. 

tu,' 11)—18.). Toliau jau žinome kn< pasakyta, 
Lola grekiškai vadinasi petra, dėlto ir apaš

talas nuo to laiko jau nebuvo vadinamas Si
j o s . Getchas.įmanu, tik Petru. Je igu Tamista tą apaštalą va

dini Petru, ne Simanu, ir žinai ką darai , tai tu
ri žinoti taip-gi ką V. Jėzus jam atsakė už 
D'evybės pripažinimą. 

Tamista klausi: " K a s pripažino popežių 
Kristaus įpėd in iu?" Atsakymas: niekas nieka
da nevadino popežių Kristaus įpėdiniu, bet 
yra tiesa, kad popežius yra Kris taus vietinin
kas. Kas kita yra įpėdinis, kas kita yra vieti
ninkas. 

Sv. Petras pats buvo pirmutiniu popežius. 

dabar tegalime pradėt i ištik-
rųjtrrjrganizuoties. Bet mums 
viena r anka reikia gintis nuo 
neprietelių, k i t a s tatyt i . Mums 
reikia pradžiai pagelbos. 

Augštai Gerbiamieji! I Vieni savo pajiegoms palikti, 
Rusų priespaudai oeviespa-' žinoma, dirbsime. Bet dabar 

taujant prieš karą Lietuvoje ' sulaukta pagelba ypat ingai 
kaip politinis, ta ip ir k!l l tu- |butų m u m s brangi ir minėti-
rinis lietuvių gyvenimas buvo 'na . Toliaus, mes tikimės, pa-
rusų valdžios slegiamas. Sun- j tys suorganizavę savo visuo-
ku buvo politinei part i ja i pa-]menę gauti tiek aukų, kad vi
si rodyti viešumoje, o mūsų šiems darbams išteksime. Nes 
kultūrinės įstaigos — įvairios mūsų sumanymu t ik t ie darbai 
draugijos, tegalėjo veikti kas | t e -y ra pastovus, kurie pačios 
sau, nes rusų valdžia kuola-
biausiai bijojo lietuvių dides
nio susispietimo vienan būrin. 

Pagal iaus rusų pančiai, il-

visuomenės pajiegomis y r a su
daryt i ir jos gyvumu remiasi. 

Dabar vistik išdrįs tame Jū 
sų, Broliai, prašyt i paramos, 

gus metus Lietuvą surakinę nes mes dar nesuskubome tiek 
laikę, nukri to ir jau 1917 nie-J susiorganizuoti, kiek iš mūsų 
tais per pirmąją Lietuvos kon- 'gyvenimas reikalauja aukų. 
fereneiją, jos katalikiškoji tfvi Mūsų darbas — tai platus 
momenė, buvusi ikišiol pakri- 'pol i t inis , visuomeninis, kultu-
kus, susiburia į vieną politinę Į rinis i r ekonafninis darbas, 
organizaciją — Lietuvių Krik-j Lėšų mums reikia labai daug. 
ščionių — Demokratų par t i ją . 'Mes tikimės, kad J u s , Broliai, 
Partijos tikslas yra,, suglaudus! ta ip gyvai imantieji į širdį vi-
katalikų visuomenę į vieną 
politinį kūną, iškovoti Lietu-

sus Lie tuvo s reikalus, neat
sisakysite duoti tiek," kiek ga-

vos nepriklausomą valstybę i r ' lės i te . Kelios "deš imtys arba 
sutvarkyti ją krikščionybės,net keliolika tūkstančių dolie-

Įpėdiniu vadinasi tas, kas karaliui įnirus 
V. Jėzus jam žadėjo valdžią ant visos Bažny-.tampa karalium, įstodamas į jo pėdas ant sos-

bjau, kad ir tos gaujos &*S-
tuvoj ( . buvo palaikomos ir ap
mokamos tos pačios vokiečių 
\ vriausvbės. 

Atlyginimo klausimas yra la
bai svarbus. Tą klausimą vie
šumon turėtų pakelti kaip pa
ti Lietuvos vvriausvbė, ta ip 
visi mūsų tautoje veikiantieji 
organai. 

Darbininkų Vadas. 
Šimtas tūkstančių darbinin

kų, statančių* t r ioba s per visą 
vasarą HM9 m. Cliicagoje ne
dirbo ir užmokesčio negavo. 
Nesenai ir Xe\v Vorke budu

čius, kuomet ta rė : " T u esi uola, o ant tos uolos 
Aš pastatysiu mano Bažnyčią ir pragaro var
tai nepergnl&s, jos. ,į- tau duosiu dangaus kara
lystės raktus . Ką s u t i n a n t žemės bus surištas 

to. Taip princas Alberlas-Kdvardas yra Jur
gį o Penktojo įpėdinis, nes Jurgiui mirus Al
bertas-Kdvardas taps AngHjos karalium. Kris
tus atsikėlė iš numirusių ir nemirs, niekada. 

danguje: ką paliuosi ant žemės bus paliuosuo-jTodel niekas negali būti Kristaus įpėdiniu 
tas danguje. (Mat. 16. 16-18). 

Neklaidingumą V. Jėzus pažadėjo Sv._ Pet
rui, kuomet ta rė : "S imana i , Himanai, štai vel
nias griebia jus niekoti kaip kviečius, o aš mel
džiau Tėvą, kad nesusilpnėtų tavo tikėjimas. 
I r tu-gi atsigręžęs st iprink savo b ro l iu s" 
(Luc. 22, :H). 

Ir žadėtąją valdžią ir žadėtąjį neklaidingu
mą V. Jėzus Sv. Petrui įteikė j am atsikėlęs iš 
numirusių, kuomet ant ežero kranto tris kar tus 
užklausęs Petro " A r ' myli m a n ę " , gavo tris 
patvirtinančius atsakymus ir ta rė : "Ganyk 
mano avinėlius," , " G a n v k mano ave les . " 
(Jon. 21, 15-17). i 

Vietininku vadinasi augštas valdininkas, 
turintis karaliaus valdžios įgaliojimus kokioje 
uors jo provincijoje. Taip lordas Freneh yra 
Anglijos karaliaus vietininkas Irlandijoje. Taip 
pat prieš karę grafas Voroncov-Daškov buvo 
Kusi jos caro Nikalojaus U vietininku Kaukaze. 

įpėdiniai neturi nei kokios valdžios, kol jų 
pranokėjai yra gyvi. Pranokėjams mirus įsto
jusieji jų vietosna įpėdiniai turi lygiai tą pa
čią valdžią ir galybę kaip ir pranokėjai. Kol 
Taftas prezidentavo, jo įpėdinis VYilsonas ne
turėjo valdžios. Taftui pasi t raukus Wilsonas 
gavo visą savo pranokėjo valdžią. 

Vietininkai turi valdžią prie savo įgaliotojų 

. . 

n Cs 

Šv. Petras tapo prikal tas prie kryžiaus Ry-|gyvos galvos ir turi tos valdžios tiek, kiek 
me 67 metais po V. Jėzaus užgimimo. Tais pa
čiais metais tapo išrinktas Šv. Linus, kuris po-
pežiavo apie dvyliką metų, po jo buvo Šv. A-
nakletas apie vienuolika metų. 90 metais tapo 

giau 
vo taip pat, gal dar ir hlo- | išr inktas Šv. Klemensas 'Pirmasis. Tas tapo nu

skandintas 99 metais. Nuo 99 iki 107 metų buvo 
Šv. Kvaristus. Čia paduodame popežių sąrašą 
prie vardo pridėdami išrinkimo ir mirties me
tus : Šv. Aleksandras l 107-116; Šv. Sikstus 1 
116—125; Šv. Telesforas 125—KUi. Šv. Higinas 
136—140; Šv. Pijus 1 140—154; Sv. Aniketas 
15-1—165; Šv. Soteras 165—174; Šv. Eleuteri-
jus 174—189; Sv. Viktoras 189—198; Sv. Ze-
pyrinas 198—217; Šv. Kalikstas 1 217—222; 
šv . Lrbonas l 222—230; Švf Pontijanas 230— 
235; šv . Anteras 235—236; Šv. Fabijonas 236— 
•250; Šv. Kornelius 251—253; Šv. Lucijus I 
253—254; Šv. Steponas I 254—257; Šv. Sikstus 
II 257—258; Šv. Dijonvzas 259—268; Sv. Fe-
tiktas I 269—274; Šv. Entichijonas 275—283; 
šv . Kajus 283—296; Sv. Marcelinas 296—304: 
Šv. Mareelas l 308—309; Sv. Euzebijus 310; 
Šv. Melchiadis 311—314; Šv. Silvestras 1 314— 
335; Sv. Morkus 336; Šv. Jul ius 1 337—352; 
Šv. Liberijus 352—366; Damazas I 366—384; 
Šv. Siricijus 384—398; Sv. Amistasijus 1-398— 
401; Šv. Inocentas I 402—417; Šv. Zosimas 417 

Ten Imdavo kartais 100 
kartais 150 streikų tuo pačiu 
laiku, toje pačioje pramonės 
šakoje, būtent namu ir laivu 
statyme. 

Dabar Xew Yorke keturias
dešimt dvi sąjungos (unijos) 
sudaro Building Trade T o u n -
cel, t. y. S t a tym 0 Pramonės 
Tarybą. Tos tarybos pirmi
ninku yra p. Robert P. Brin-
dell. Xuo 1916 m. jis taip-gi 
veda reikalus vietinės X. 1456 
Dailidžių Brolijos kuopos, tu
rinčios 3,000 narių. 

Xuo to laiko, kaip p. Brin-
dell veda statymo darbininkų 
sąjungos Xew Vorke, tų dar
bininkų uždarbis pakilo 25 
nuošimčiais ir tat įvyko be 
streiko. Ta t įvyko dėlto, kad 
vadas yra gabus. J i s žino, ka
da kaip ir su kuo pakalbėti , 
kad darbininkų užmokestis pa
didėtų nereikiant išeiti į strei
ką. Streikas tuština ir darbi
ninkų kišenius įr sąjungų 
(unijų) iždus. Geriau yra 
gauti uždarbio pakėlimą de-
šimėia nuošimčių be streiko, 
negu pelnyti 25 nuošimčius 
Po ilgam streikui. 

Xew Yorko darbininkai su
pranta, kaip p. Brimlell yra 

įgaliotojas suteikia. Taip Voroncov-Daškov tu
rėjo valdžią ant Kaukazo p r i e XTikalojaus Tl 
gyvos galvos, bet tą valdžią grafas turėjo tik
tai Kaukazo žemėse, o neturėjo visai valdžios 
nei Siberijoje nei Lietuvoje, nors ir Si berija su 
Lietuva buvo tuomet po Nikalojaus valdžia. 

Vietininkų gali būti daug tuo pačiu laiku. 
Taip Anglijos karalius vieną vietininką turi 
Airijoje, kitą Kanadoje, trečią Epigte, ketvir
tą Indijoje, penktą pietų Afrikoje, šeštą Aus
tralijoje. 

Įpėdinių gali būti daug, bet ne tuo pačiu lai
ku, o vienas po kitam. Dvidešimt šeši Ameriko s 
prezidentai yra pirmojo prezidento Jurg io 
YVashingtono įpėdiniai, (lir. Cleveland du 
kart nepagrečiani įpėdiniu tapo, daugelis kitų 
buvo pagrečiam po du keturmečiu.) 

Vietininkas lotyniškai vadinasi vicarius o 
įpėdinis lotyniškai sakosi successor. 

Žinant vietininko ir įpėdinio skirtumą leng
va suprasti , kad popežiai yra Kris taus vieti-, 
ninkai, nes iš Kris taus turi gavę didelę ir aug-
štą valdžią, bet Kristus tebėra gyvas, ii* J is 
turi daugiau valdžios negu popežius. Popežiai 
iš Kristaus gavo visą valdžią ant žemės, bet 
Kristus po savo valdžia tur i ne vieną žemę. 

(Daugiau Ijiis.)., 

jiems naudingas, kad jis moka 
tą* padaryt i . Todėl Sąjungų 
(unijų) surinkime, kuriame 
dalyvavo 2.938 vyrai, tapo 
priimtas sąjungų kontraktą^ 
su p. Brindell iki jo gyvos 
galvos, kad jos jam mokės al
gos ' aštuoniolika tūkstančių 
dolierių metams. 

Ta alga yra milžiniškai di
delė. Bet sąjtungų (unijų) na-

ją gabiam vadui, jie patys į zijoje, tai ir darbininkų orga-
vis-gi daugiau pelno, negu kad nizacijos neturėtiį susirišti su 
pelnytų turėdami pigesnį ne- vienu, kad ir gabiausiu žmo-

j gabų vadą. gmn, amžinai. Ką gali žinoti, 
Mums t iktai išrado, kad i kokios permainos gali įvykti 

kontraktas iki gyvok< galvos y- | jo prote ir bude? Devyniais 
ra gana pavojingas darbiniu-1 atvejais neapsiriksi sularyda-
kams. Je igu demokratiškose j mas. kontraVtą visam amžiui. 
respublikose visos tautos pre
zidentas renkamas tik ketu
riems metams, kaip Amerikoje, 

riai supranta, kad "mokėdami' arba septyniems, kaip Praiuui 

j bet dešimtojo atvejo apsiriki
mas padarys blėdies atsve-
riančios devynių laimingų 
kontraktų naudą. 

bei demokratybės pamatais 
darbo žmonių gerovei. 

Ilgainiui Lietuvos kultūri
niam darbui varyti , susidarė 
"Lie tuvių Katalikų veikimo 
T e a t r a s , " į kurį ineina visų or
ganizacijų atstovai, kaip an
tai : ' ' S a u l ė s " , " R y t o " , "Ž i 
bur io" , "B la ivybės" , " P a v a 
sar ininkų," "Ate i t i n inkų" , 
"Ka ta l ik ių Moterų ," " S v . Ka
zimiero Draugijos", "Ūkin in
kų Sąjungos " , " Žagrės ' ' , 

Krikščionių Darbininkų", 
Šv. Zitos Tarnaič ių ," " G y 

vojo Ražančiaus," "Ti 'et iniu-
kų ," "Žaibo Bendrovės" , 
"Šal t inio B — v ė s " ir t. t. 

Katal ikai veikia kaip per 
politines, taip ir kultūrines sa
vo organizacijas: gaivindami, 
st iprindami jas ir padėdami 
jom s įsigyventi. 

Lietuvos katalikų organiza
cijos, sugebėjusios nusimesti 
Rusijos jungą, nenupuolusios 
dvasia esant negirdėtai vokie
čių priespaudai, išėjusios per
galėtojomis iš kamavimų ir 
persekiojimų bolševikų, stoja 
st ipria koja į Lietuvos staty
mo darbą ir eidamos tvir tu 
žingsniu prie Lietuvos nepri
klausomybės, rūpinasi sudary
ti tvirtą pamatą Lietuvai su
sipratusios, gerai organizuo
tos katalikų visuomenės as
menyje. ^ 

Visa eilė partijos ir kultūri
nių įstaigų: katalikų veikėjų, 
moterų, darbininkų, Šv. Zitos 
Tarnaičių, pavasarininkų, su
važiavimų, konferencijų, kon
gresų parodė nepaprastą ka
talikų vienybę ir pasitikėjimą 
vieni kitais: politiką varyt i 
užleisdami politinei organiza
cijai, kultūrinei gi įstaigai pa
likdami gyvus dorinius, kul
tūrinius, ir ekonominius šalies 
reikalus. 

Dirbama ir dirbt i norima iš 
širdies. Tik karo baisiai su
naikintiems, dar šiandien iš
blaškytiems, nes dalinai už
imtiems lenkų ir rusų-vokiečių 
kolčakininkų, sunku ištesėti 
savomis materijalėmis pajie
gomis nudirbti tasai darbas, 
kurio akivaizdoje atsistojo vi
sos mūsų organizacijos. 

Jus , Broliai, turėjote pro
gos organizuoties tada, kada 
siaučiant karui , mes buvome 
vokiečių prislėgti ir išblašky
ti. J u s sudarėte galingą Tau
tos Fondą, reiškiai rodanti 

rių, j au butų didelė mums pa
gelba. Mes gal įs tengtume vi
sas Centrams pr iklausančias 
organizacijas tiek sušelpti, kad 
jos galėtų atgyt i po karo, stip
riai atsistoti ir toliau jau savo 
pajiegomis ve ik t i . ^ 

Ypatingos ir nepaprastos 
reikšmės Lietuvoje šiandie įgi-
ja Lietuvių Krikščionių Demo
kratų par t i ja : r inkimai Į Stei
giamąjį Seimą jau už dviejų-
trijų mėnesių. Kiekviena par
tija stengiasi suvartot i visą, 
kad t ik didesnį savo atstovų 
skaitlių jį pravedus. Visiems 
tik aišku, kokios atvaizdos bus 
Steigiamasis Seimas, tokios iš
raiškos liksis Kaip užsienio ly
giai ir vidaus Lietuvos poli
tika.,, Kr.-Demokratai irgi ruo
šiasi i darbą ir pasit ikėdami 
J usų, Broliai Amerikiečiai, 
paspirt im, savo organizuota 
pajiega tikisi laimėsią. 

Pasi t ikėdami Jū sų nuolati- _ 
niu ypač gi šiam momentui 
gilum prielankumu, siunčiame 
visų mūsų organizacijų vardu 
kuoširdingiausius pasveikini
mus ir Djevo malonių linkėji
mus. 
Liet. Kr.-D.-kratų P i rm. 

A. Stulginskis, 
Kat . V. Centro Pi rm. 

Kun. J . Vailokait is , 
Reikalų Vedėjas. 

Kun. J . Vyšniauskas, 
Lietuva, Kaunas 
Laisvės Alėja 31, 
Spalio 31 d., 1919 m. 

N E B U S TAIKOS LIGI NAU 
J Ų METŲ. 

Paryžius, gr. 24. — Sumai-
nymas ratifikuotos taikos su
tart ies su Vokietija nebus ga
limas ligi pabaigos šių metų, 
anot tvir t inimų .prancūzų ofi-
cijalėse sferose. 

Ši ta opinija išreikšta vakar 
tuojaus Po to, kuomet vokiečių 
atstovybės pirmininkas prane
šė, jog jis su talkininkų atsa
kymu į pastarąją vokiečių no
tą tuojaus iškeliaująs Berly
nan. Reikalinga, sako, kad 
talkininkų atsakymą aptar tų 
pa t i vokiečių vyriausybė. 

VOKIEČIAI ATSTOVAI PA 
SILIKSIĄ PARYŽIUJE. 

Paryžius, gr. 24. — Vokie
čių atstovai, kurių keli norėjo 
keliauti Berlynan su talkinin
kų atsakymu, atmainė savo 

nepaprastą Amerikos l ietuvių 'nusprendimą. Pasil iksią Pary-
katalikų dvasios gyvybe ir žiuje. Tad gal ir taikos sutar-
stiprybę. ties rat if ikavimas veikiau J"-

Jus jau guli ugi. Mes gi tik vyks. 

< 
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Maiši pnga, gaudžia Vėjas, 
Neramu lauko visiems, 
Keliauninkas paaugėjęs, 
Audrojo žaislu vilnims. 

Ižia , kriokia, kyla bandos, 
Mėtosi rūsčiai visur. 
Tarsi kokio kalnai rangos, 
Klausi:" ' Kur jie bėga ?—Kur ?" 

Nora luotelis keliauninko. 
It koks šapas bangose; 
Išsigelbėti jam vyko. 
Radus draugą varguose. 

Patyrimo tvirtą ranką 
Štai eia, sako, imk, brolau! 
.Vos gabumu man pakanka, 
Kad duoti pagelbą tau. 

Pasaulinėj ' baisioj* audroj* 
Plaukia laivas mus buities. 
Mums beskęstant varge, raudoj ' , 
Kas apgins mus nuo mirties? 

Kuomet sielai rengia mirti, 
Sugedimo gaivalai; 
Nepaduok jiems laivo irti. 
Dingęs verksi pervėlai. 

ra 11 a s. 

Vaidevutis 

Vakacijų Užrašai. 
Pittsburgh'as. 

(Tąsa.). 
Apie (1000 visokią fabrikacijos 
ištaigi), kurios randasi šiam^ 
miesto, fluoda pamato spręsti, 
kad jis yra didžiai pramonin
gas, gyvas. Visokios oloktriki
uos mašinerijos, lokomotyvai, 
garinės mašinos, peėiai, stik
las, plytos, kamščiai, bronzi 
įiai daiktai ir tt. Pittsburgho 

yra fabrikuojama. Didelė pirk-
lyba ir pramonė yra daroma 
taip-gi medžiu, kur] eia atga
bena ar išgabena viršui pami
nėtomis upėmis. Pramonės 
transakcijų metinė suma siekia 
tame mieste ligi keturių mili
jardą dolierią. 

Pittsburgho skaitoma apie 
400 visokio tikėjimo bažnyčią. 
Katalikai savo skaioiniui turi 
užėmę pirmąja vieta. J ie turi 
nauja katedra, konsekruota, 
eash pinigais pastatytą, kuri 
matyt, sprendžiant pagal 1110-
dogos kokybės ir struktūros, lė-
šavo koletą milijonu dolieriu. 

•r w 4 4. 

Nei vienas keliauninikas, 
lankydamas ]>ittsburgho mie
stą, negali aplenkti neatlankęs 
Carnegie Library and Museum. 
Tokios gražios Įstaigos mes 
Chieagoje neturime. Tam rū
mui su visais Įtaisymais Car
negie išleido netoli'10,000,000 
dol. ir dovanojo Pittsburgho 
miestui. Milžiniškos struktū
ros vidus išpuoštas brangiau
siu marmuru, skulptūros tva
riniais, genijaliais dailininku 
paveikslais. 

Miesto pirklybiniame centre 
daugybė augštą namu, taip va
dinamąją skv-scraperių. Žmo
ni ą kaip skruzdžių. Bet sąly
gos sveikatingumui prastos: 
perdaug durnu ir dulkią, kį lan
kiųjų iš kaminą milžiniškąją 
fabrikų. 

Baigdamas miesto observa-
ciją sudėjau vizitą gerb. kun. 

jSutkaičiui, Pittsburgho lietu
viu pijonieriui, Šv. Kazimiero 
parapijos klebonui. Graži baž
nyčia, klebonija, mokykla liu
dija, jog klebono daug veikta 
savo tautiečių labui. . . 

Iš eia gerieji draugai palydė-

klaida. Tik New Yorką pama
čius tikrai galima spręsti kas 
yra ši šalis, kaip ji yra turtin
ga, kai]) augštai eia stovi pra
monė ir žmonių kultiną. 

Daugybė asmenų nėra matę 
to įstabaus visokiu žvilgsniu 
miesto. J is guli ant kranto 
Hudson ir North upių, taip-gi 

j au t Atlantiko vandenyno ir 
Long Island Įtakos pakraščių, 
turėdamas užėmęs apie 400 
ketv. mylią žemės plotą. Savo 
padėjimu tai didžiausias uos
tas netik Amerikoj, bet ir visa
me pasaulyje. 

Matydamas New Yorką jau
ti savo didesniu, galingesniu. 
Jauti žmogaus proto galybę, 
jo išmintį. Kaip kurio pranaša
vo, kad Naujasis Pasaulis bus 
mokytoju senai Kur opa i. Pra
našavimas pildosi. Amerika iš
lošė Didžiąją Karę. Prieš ją 
nulenkė galvą Kuropos galin
gosios viešpatijos. Šiandie du 
trečdaliu visos žemės aukso 
turi ttuv. Valstijos, reiškia, du 
trečdaliu visapasaulinės galy
bės randasi šioj šalyj. 

N'ew Yorkas yra pavyzdžiu 
amerikiečių ypatingo gabumo 
vedime kasdieniniu žmogaus 
gyvenimo reikalą prie tobuly
bės. Kaip bitės susispietė Į pa
togų punktą] Pasidarė ankšta, 
bot jie panaudojo savo dvasi
nes jiogas kliūčių prašai i iri
mui. Sulyginamai mažą žemės 
plotą užimdamas, , miestas 
įstengė savin sutalpinti apie 6 
milijonus žmonių. Ir visiems 
visko pakaktinai, ir visi leng
vai praeina: ton nėra komuni
kacijoj betvarkės, susiklausy
mas pavyzdingas, kiekvienas 
turi darbą ir išsilaikymą. To
kia Chicaga, sakysime, turi ke
lis sykius didesnį^žomės plotą 
užėmusi, namai, išėmus vidur-
miestj, žemi, bet komunikacija 
prasta, tramvajuose kimšatis, 
gatvėse betvarkės daug. Xew 
Yorke to visa nėra. Myliu aš 
jį. J i s yra didis ir galingas! 
Savo konstrukcija ir turtu yra 
pirmutinis miestas ant žemės 
skritulio. Užsiminsiu tik apie 
kaikurius dalykus, labiau mano 

jo mane iki Pennsylvania sto- atidą patraukusius 
ties, kur sėdau traukiniu toli
mesnei kelionei Pennsylvanijos 
geležinkelio linija. Tai buvo va
kare f>:30 eastern time. Šią 
naktį jau truputį galėjau už
migti. Matyt, su savo padėjimu 
jau pradedu pamažėl apsipra
sti. Apie 8 vai. ryto buvau jau 
N>w Yorke. Oras labai gražus. 
New Yorkas linksmai maudėsi 
auksiniuose saulės spindnliuo-
se. . . 

New Yorkas. 

Vandens sistema, kuri pri
stato gyventojams pamatinį 
gyvybei elementą, yra stebėti
na. J i lėšavo miestui 176,000,-
000 dol. 
1 Visame mieste po žymiau
siomis gatvėmis yra ištaisyta 
puikiausi tuneliai. Kaikuriose 
vietose po tais tuneliais yra 
sub-tuneliai ir*dar sub-sub-tu-
neliai. Tai savo rųšies ameri
kietiškosios konstrukcijos įdo
mybė. Viršui gatve, kaip pa-

riu yra eiovatoriai. Tai-gi to-
V 4> C? 

kiu būdu pasidaro net penkios 
linijos komunikacijai esant vie
nai ant kitos. Neskaitant viršu
tinių liniją vienų tunelią kon
strukcija lėšavo Ne\v Yorkui 
300,000,000 dol. Tai rekordas 
pasaulinėj istorijoj. Stebėtinu 
greitumu elektriški traukiniai 
vežioja žmonos tais tuneliais, 
kurio kaikuriose vietose būda
mi 110 pėdą gilumoj. Tuneliai 
platus: turi po dvi, tris ir net 
keturias linijas. Nuo City Hali 
Park iki 96th St. keliauninkus 
atveža į 13 minuoią. 

Be tunelių ar t. v. sub\vays, 
kurie randasi po miestu saus-
žemyj, svarbiausiuose komuni
kacijai punktuose yra ypatin
gi tuneliai apačioj ųpią. Tokią 
tuneliu Xew Yorke daugvbė. 
Pav. Manhattan-Brooklvn tu-

4 

nelis eina apačia Kast Kivor gi-
lyje 100 pėdų nuo upės dugno. 
Tas tunelis apačioj upės eina 
per kiečiausią uolą ir turi 
6790 pėdą ilgio. Jo padirbimas 
kainavo 10,000,000 dol. Apačia 
Kast upės dar eina kitas tune
lis vardu Interborough Rapid 
Transit Tunnel. Apačia North 
upės eina Hudson-Manhattan 
ir New York-Now Jersey tune
liai, kurie turi dvi-tris gele
žinkeliu linijas elektrikinianis 
traukiniams. Apačia upės Hud
son eina Pennsylvanijos gele
žinkelio tunelis, kuriuo man 
teko važiuoti. Jei šalyj manos 
sėdėjusia keleivis nebūtą man 
pastebėjęs, aš nebočiau susi
pratęs, jog važiuojame plačio
sios Hudson upės apačia. Visi 
tie povandeniniai tuneliai yra 
nuliedinti iš gelqj£ie& vamzdžio 
pavidalu ir turi storumo maž
daug IT) pėdą. 

Ne\v Yorke yra daug ir labai 
brangią tiltą. Pav. Manhattan 
tiltas pradėtas statyti 1901 m. 
ir baigtas 1!)09 m., turi 8,o5r> 
pėdą ilgio, 120 pėdą pločio; 
kainavo 2;*,40O,(RM) dol. Brook-
lyn tiltas, jungiąs Jįpm Yorką 
su Brooklynu, einąs per Kast 
Kivor, statytas nuo 1870 m. iki 
1883 m., kainavo 21,000,000 dol. 
Turi 6,537 pėdas ilgio, 85 pė
das ploėio; augščio nuo van
dens 135 pėdos—vadinas, apa
čia tilto didžiausi laivai gali 
perplaukti. BlackweH's Tsland 
and Queensboro tiltas turi 7,-
t)3(i pėdas ilgio; lėšavo 29,000,-
(KK) dol. AVilliamsburg til tas: jo 
ilgis 7,200 pėdą; plotis 118 pė
dų; podostalai 335 pėdų; a rp 
vidurio tilto h* vandens pavir
šiaus 135 pėdos. Lėšavo 23,-
000,000 dol. Dar vertas yra pa
žymėjimo Heli Gate tiltas, ku
ris yra svariausias pasaulyje, 
nes turi apie 160,060 tonų. Til
to suvedimas arba skliautai 
taip-gi didžiausi ant žemės 
skritulio, nes jie turi 1016 pė
dą. Nuo skliautą vidurio iki 
vandens paviršiaus yra 300 pė
dų. Tuo tiltu-eina keturi gele
žinkeliai, Lėšavo 25,000,000 do
lieriu. 

SKAITYTOJI! BALSAI. 
SKIRTUMAS TARP LIETU
VIŲ KATALIKIŠKŲ IR VIE

ŠŲJŲ MOKYKLŲ. 

Gyvenant Amerikoje nema- prastai, vaikščioja street-cars 

Daugelis iš lietuviu važiuo
jant Amerikon per New Yorko 
uostą yra mačiusią Laisvės 
Stovylą su žibintuvą augštai 
iškeltu dešinėj rankoj. Ta sto
vyla yra nepaprasta savo didu
mu. Aš manyčiau, kad tai di
džiausia stovyla ant žemės ka
muolio. J i stovi ant Bedloe sa-
lutės. Ta stovyla yrra darbas 
garsaus Prancūzijos skulpto
riaus Augusto Bartholdi. Idėją 
tokiam sumanymui artistas ga
vo 1865 m., kad ją dovanojus 
Suv. Valstijoms ženklan už-
megstų artimesniųjų ryšių sa
vo tėvynės su šia šalimi. Sto
vylos " o d a " yra varinė, o vi
daus skeletas geležinis. Inži-
nieriŠkąjį konstrukcijos darbą 
stovylai prižiūrėjo garsusis 
Prancūzijos inžinierius Eiffel, 
kuris patatė asugščiausį pa-

Pradėjus plačiau žiūrėti į 
tas dvi skirtingi mokykli, mes 
pastebėsimo didelį, platu tar
pą tarpe ją, kuris įžymiai ski
ria jas viena nuo kitos, kaip 
mandagumo išauklėjimo, taip 
ir tėvynės meilės įkvėpime. 

.Mergaitė ar vaikutis, lankan
tis lietuviu katalikiška mokvk-
lą, daug augščiau yra pakilęs 
dvasioje, kas man pačiam teko 
patirti. 

Kuomet aš atlankiau Visą 
Šventų parapijos mokyklą, tai 
tos mokyklos tvarka, jos tvar
kytojos ir tie mokiniai didelį 
įspūdį padaro į mane. Rodos, 
malonu, smagu butą su jais 
per dienas būti. 

Seserys vienuolės juk tai lie
tuvaitės mokytojos, lietuvių 
dvasios palaikytojos; jos yra 
kūrėjos tos šviesos, be kurios 
šiandie tauta negali gyvuoti, 
neturinti ištikimą tėvynainių, 
nemokančią ir nežinančią kaip 
branginti ją. ' 

Malonu buvo, kuomet sve
čias, gerb. kun. Laukaitis, at
lankęs tą mokyklą, susitiko su 
širdimis, turinčiomis tą patį 
kraują, tą patį troškimą. Kada 
tie vaikučiai, mušą vienuoliu 
seserų išmokinti, užtraukė 
gerb. kun. Laukaičiui tautinę 
dainele, jis jautė ir žinojo, kad 
amerikiečiai lietuviai dar nėra 
ištautėję, kad stengiasi pa
laikyti tą, ką jiems Lietuva 
yra suteikusi, perduodami savo 
tėvynės jausmus ateinančiai 
eilei. Iš to viso tėvams garbė, 
džiaugsmas ir paguoda, o mu
šą tautai nauda, didelė nauda. 
Niekas negali apkainuoti ver
tės tokią mokyklų. 

Blogai daro tie* tėvai, kurio 
leidžia savo vaikučius į parapi
jinę mokyklą, tik iki vaikučiai 
prieina prie pirmos 8 T . Komu
nijos, o paskui, nenorėdami mo 
keti tos menkos duoklės, iš
traukia jau pralavintą vai
kutį, ir nustunifa jį į viešąją 
mokyklą. 

Negerai daro tėvai taip elg
damiesi : daro skriaudą patys 
sau ir visai mušą tautai. 

Tat-gi didelį matome skirtu
mą tarpo parapijinių ir viešų
jų mokyklų: parapijinėse mo-' 
kyklose vaikai būva išauklėti j 
tėvynės meilėje,^mandagume, o . 
viešose jie to negauna, o 
juk jiems labiausia yra reika
linga. 

Kurie norime, kad didintus 
tėvynainių skaitlius, leiskime 
savo vaikus mokinties ten, kur 
tėvynės meilė į jų jaunas sielas 
bus įdiegta ir išauklėta; leiski
me juos į lietuviškas parapiji
nes mokyklas. 

Jos išauklės mūsų vaikus do
rais ir naudingais., 

Naras. 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

'Draugo' Kalendorius 
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir švenčiu. 

KALENDORIAUS KAINA - - 25c 
Kas prisius "Draugo" prenumeratą metams, arba pusei metij, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI. t*»if?!9B «W- •• 
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PRINCE ALBERT 
BUS JŪSŲ 
PYPKEI RUKALAS 

DRINCE ALBERT suteikia 
pypkes rūkytojams daugiau 

tabakinio smagumo, negu jiejie 
kada nors pažino. Tas taba
kas turi- toki puiku skonį ir 
kvapsnį ir yra taip vešus ir 
gaivinantis. Visos šalies vyrai 
jj geriaus mėgsta už tai, kad 
jisai turi skirtingą kokybę. 

Nežiūrint kiek Prince Albert 
tabako rūkysi liežuvio per
šėjimas ir gerkles išdžiūvimas 
tave neerzins. Peršulįs ir džio
vinimas yra prašalinti mušu užpatentuotu 
procesu. Už-tai-gi gali rūkyti ir džiaugtis 
—Prince Albert yra toks geras ir užgane-
dijantis. 

• 
Gaunama* raudonuose krepšeliuose, raudonose bleiinSse ir puse 
ovaro blekč* humidoruose arba svaro stiklo humidoruose, kuri-.J 
dangteliuose randasi kempe drėgnumos palaikymui. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
WINSTON-SALEM, N. C. 

L 
CE ALBERT 

the national joy smoke 
/ 
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"Draugas" j Lietuvą 
BINA U Ž . . . 
METAMS $6-00 

UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS. 

i 
s 
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tvti New Yorko butų didelė savo surface linijomis, ant ku- šauly j bokštą Paryžiuj, pra

minta jo vardu. Po_ilgo darbo 
stovyla tapo-užbaigta ir dova
nota Suv. Valstijoms Prancū
zijos vardu 1884 ITK Pati stovy
la turi 151 pėdą ir 1 colį aug
ščio. Pedestalas yra 155 pėdų. 
Viso su pedestalu 305 podos 
augščio. Neskaitant pedestalo 
stovylos svarumas yra 450,000 
svarų arba 225 tonai. Stovylos 
galvoj gali sutilpti lengvai 40 
ypatų; žibintuve-gi sutilptų 
12 žmonių. Kad supratus aiš
kiau kokia tai milžiniška stovy
la reikia žinoti štai kas apie ją: 
nosies ilgįs—4 pėdos; gerklės 
platumas—3 pėdos; rodomojo 
piršto (smiliaus) ilgis—8 pė
dos ir tt. proporeijonaliai. 

(Daugiau bus). 

TKl.. McKINLBY 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRUGAS 
VALANDOS 4 Iki 8 Vakaro 

3114* W. 42nd 8tr. 
Arti Kėdele are. 

DR.F.O.CARTER 
Akiu. Ausu,Nosies ir Gerklės 

Daktaro patarnavi
mas Jūsų akims da-
sironkant akinius. 

«S m. ant STATE ST. 
1 sras prityrimas. 

Galvos skaudėjimas, 
nerviškumas, insoni-
uiii ir nevirškuliavi-
nma tankiai atsiran
da nuo silpnų akių ir 
reikia tuojaus eiti 
pas daktarą.. Kreivos 
akys pataisomos. At
dara subatoj po pie
tų ir nedelioj. 

FRANKLIN 0.CARTER, M.D, 
120 Ho. State St. (Antros lubos) Chicaffo. 

(Vienos durys i žiemius nuo Fair) 
Valandos: 9 iki 6. Nedeliomis 10 iki 12. 

Telefonas Central 837. 

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

f . P. BRAOGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

Room 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ. 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budų 
Mašina Pakuoti 

f l S p O (raekers 
" R " mėnesiai, oyster mėnesiai, jau čionai 
— laikas kuomet viskas sušąla j ledą. 
— kuomet skanus cocktail ir socai pavilgina 
apetitą. 
— ir trapus Crispo Oyster Craekers su labai 
gardų skonių. Neužmiršk jų užsisakyti kitame 
orderij. Jūsų grocerninkas turi juos arba par
trauks jums. 

Sawyer Biscuit Co. 
Telefonas Haymarket 5160 

/ / 
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BIZNIERIAI GARSINKITES "DRAUGE." 
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DRAUGAS 
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Penktadienis , giuo<1. • 26 1019 

Apie Tėvynes Meilę. 
DIALOGAS. 

Kalba Jonas su Antanu. 

SeirijieUs. | i r t r is kar tus didesnė už Lenkija! Gudrus lenkai paviliojo Jo 
gaila, o tas, vesdamas karalai tę Jadvygą, atidavė Lenkijai vi
sus pietinius Lietuvos plotus su miestu Kijevu. J i s labai su
mažino savo tėvynę, o naudos Lietuvai nepadarė visai. Lenkai 
nuolat pešdavosi su savo visokiais kaimynais, o lietuviai, kaipo 
su Lenkija bendrai veikianti, turėjo nuolatai, noroms-nenoroms, 
lenkams—padėti. U I daugelį kartų, kuriuose lietuviai gelbėjo 
lenkus, vos ne vos vieny kartą lenkai nedideliame skaitliuje 
prigelbėjo lietuviams. Tai buvo Jogailos ir jos dinastijos lai-

J O S A S . Pa>akvk man, Antanai, kodėl visi visu tautų žmo
nės ta ip tankiai karna anie tėvynės meilei 

. . , . . „ . k a i s . Lenkai įskilo ir politiškai ir medegiskai taip augstai kaip 
f ANTANA>. Nes mylėt, tėvynę yra ,guuta zmogu., t a . P I , a t n i e k a ( U l s A n i e j e - k o j o v i s u r h . v i s a m e t j k 8 a v * l a l ) 0 . L i e t u ' . 
ka ip n tėvų lue.le. Nesugedes va.kas ,ayh ęavo evn*. v Q g ^ ^ ^ „e»ruputo . Kuaisėbrave n lenkais lie-

JONAS. Lam, as sutinku, nes ir pats-karstai nivliu savo . . v . , . , . - , • , , • A . • , . , . , , 
Į tuviai užsikrėtė visokiomis ydomis. Atsirado i r Lietuvoj ker
štų, barnių, nesutikimų. Lietuva, kuri prieš susijungimą su lenkais ėjo didin,—po susijungimui j inai pradėjo smukti žemyn— 
vienos šalys paskui kitas teko rusams, net ir patiems lenkams. 

gundytojus . 
ANTANAS. XV tik užtai mylime savo tėvus, kad anie mus 

gimdė, l>et ir už tai, kad auklėjo, rūpinosi mūsų gerove. Kar
tais net nuo savo lupų at imdavo kąsnelį, idant mes nebadautu- į j į į į Lietuva 'su paėia Lenkija pakliuvo po svetiniu jungu. 
me. Kiek kartų sirgome, anie, it angelai, dabojo mus ir dėjo pa- J ( ) N A 8 N a t a i a r j a u j o k i o s n a u ( Į 0 S įg t o susivienijimo Lie-
Btangas, kad koveikiausia pasveiktame. Kiek naktų mus au- I l u v o s m l j e n k į j a n e i U a t ė lietuviai, kada su anais padarė sutar-
gindami patys nemiegojo. Tai-gi didžiai nedėkingais pasiro- j ^^ k a į p 0 lygus su lvgiais? 
dytume, jei anų nemylėtume, i ANTANAS. Lietuviai turėjo gerų norų apsisaugoti nuo vo-

JOJKAS. Taip , aš suprantu , jog tėvų? reik mylėti, bet kodėl | kiečių i\ rusų. Norėdami tapti katalikais bei pamesti stabmel
dystę, katalikystės nenorėjo imti nuo vokiečių, kurių už jų žiau
rumą neapkentė. Tai-gi, Jonai , ar-gi gali kaltinti mūsų tėvy-

tėvvne reik m v lėti.' 
A N T A N A S . T ė v v n e reik mylėti dėl to , kad ji v i a musii moti-

na. J i mus gimdė lietuviais, maitino, auklėjo, rūpinosi mus ge
rove kiek tik išgalėjo. Tėvyne kaip tėvus, ir net daugiau negu 
tėvus, reikia mvlėti. 

• 

JONAS. Tai kodel-gi net daugiau už tėvus reikia tėvyne 
mvlėti? 

ANTANAS. Dėlto, kad ana per amžius mus tėvus, bočius ir 
visą tautą maitino ir auklėjo. 

JONAS. Tas tiesa, bet koks ten buvo tas mūsų tėvynės auk
lėjimas. Kitos tautos tai istikrųjų privalo mylėti savo tėvynę, 
bet mes lietuviai—tik vargome ir skurdbme. 

ANTANAS. Tai kas-gi kaltas ' Juk ne tėvynė, kad mes skar
dome ir vargome. 

JONAS. ()-gi kas, jei ne tėvynė! 
ANTANAS. AŠ visai nesuprantu, kodėl tu už vargus kaltini 

savo t ė v y n ę ' 
JONAS. Tai ką-gi kaltinti * 
ANTANAS. Visus ir viską, bet nė tėvyne, nė mūsų brangią 

Lietuvą. Visus, kokius tik jai Dievas jmveaė tur tus ana gryna 
širdim pavedė savo vaikeliams. Pavedė girias, upes, laukus, že
mės tur tus ir jos vaisius, paukščius, žvėris, žuvis, medžius—žo
džiu, viską, ką tik turėjo, o turėjo ir dar turi gana daug! . . . . 

JONAS. Tai kodėl pas mus skurdas ir vargai , o kituose 
kraštuose gerbūvis ir laimė žydi;' 

ANTANAS. Todėl, kad vieno tėvo ir vienos motinos vaikams 
ne visiems vienodai visuomet sekasi. Vieni vaikai turi gyveni
me pasisekimą ir yra laimingi, o kitiems visai nesiseka—it iš 
akmens viskas kalasi. 

JONAS. Taip , aš žinau daug panašių atsitikimų, bet kas 
kalta>.' Ar ne tėvai ! 

ANTANĄ.-. Geri tėvai visus vaikus myli vienodai. Del jų 
laimės net kraujo nesigailėtų, l*»t%štai ne visiems vienodai se
kasi. Pasisekimas priguli ir nuo pačių vaikų ir nno tūlų aplin
kybių. Mes, lietuviai, nesame taip laimingi kalį) kitos tautos, 
tai jau užtai ne tėvyne, bet arba patys save, arba aplinkybes 
tur ime kaltinti. 

JONAS. Kokiu būdu galime save kaltinti? 
ANTANAS. Nei tu nei aš nenorėtume save kaltini! ir geriau 

hutų, kad nei neatrastume tokios priežasties, bet vis-gi manau 
i r mes esame nors kiek kalti. Niekas, žinoma, sau blogo neno
rėtų, kiekvienas trokšta kogeriausia, bet kartais per neatsar
gumą pakreipiam žingsnius ne ten, kur reikėtų. Tada daug, 
daug prisieina klysti. Nu>idėjo mušą levai, o mes už juos turi
me kentėti . Anie politikos kelią apsirinko klaidingą, na, ir štai 
iki šiam laikui turime sunkiai darbuoties ir kentėti, kol a t rasim 
naują tikrą kelią. 

JONAS. Kame tu manai ir kokiu būdu paklydo lietuvių tau
t a ! 

ANTANAS. AŠ manau didžiausia klaida buvo susisėbravi-
im\> su lenkais Jogai los laikuose. Lietuva tada buvo galinga 

nę už tai, kad senovėje nežinojo tiek daug kaip dabar. ' 
JONAS. Aišku, kad ne. 
ANTANAS. Je igu tat aišku, tai už nepasisekimus nekaltin

kime tėvynės. Pimna ana atidavė mums visus savo tur tus i r 
patogumus. Užtat už meilę, ne kitaip, tik meile mums reik. at-
simokėti. 

JONAS. Tai ką turime daryt i , kad pa rodytume meilę savo 
motinai—tėvynei! 

ANTANAS, d e r a s vaikas, jeigu tikrai myli savo motiną, 
niekados saro motinos neišsižada ai- tai laimėj, ar tai nelai
mėje. 

JONAS. Ypač jeigu tas vaikas pats buvo jos nelaimės prie
žastim. 

ANTANAS. Toliaus—geras vaikas niekados neužduos savo 
motinai nubudimo. 

JONAS. Kada-gi tat gal atsitikti t 
ANTANAS. Tat atsitinka, jeigu vaikai t a rp savęs nesutinka, 

pešasi, vienas kitą žemina, kolioja, pašiepia, išjuokia, skriau
džia. 

JONAS. Tas daro baisų nesmagumą motinai. 
ANTANAS, ( ieras vaikas atjaučia motinos vargus ir sten

giasi palengvinti. 
JONAS. Tai kokiu-gi būdu galima tuos vargus motinai pa

lengvinti .' 
ANTANAS. Tas priguli nuo to, kokia yra vargų priežastis. ' 

Je igu motiną vargina skurdas jos beturčių vaikų, tai tie turtin
gos nie j i privalo beturčius šelpti. Je igu motina vargsta del blo
go vaikų pasielgimo, tai reikia, kad vaikai vieni kitus nuo blogo 
vestų j gerą kelią. Jeigu motinai skauda širdį bežiūrint į vai
kų tamsumą, tai j ie visomis spėkomis privalo stengtis švies-
ties. 

JONAS. Žinai, Antanai , tie visi tavo nurodvmai man pa-
tinka. 

ANTANAS. Tai dar, Jonai , tas neviskas, ( ieras vaikas pri
valo mylėti motinos kalbą, nesisainiatyti jos. 

JONAS. Niekšas butų, mano supratime, kas savo kalbos gė-
dytųsi prie kitų. 

ANTANAS. Bet vienok tarpe mūsų yra tokių, kurie užsigina 
savo kalbos. Vaikui pradedant kallnHi, anie, vietoj mokinti sa
vo tėvynės kalbos, mokina svetimų. Lietuviškai, sako, paskui 
išsimokįs. Pirma teišmoksta kalbėti |>oniškai.> 

JONAS. Tas tai jau liūdna ir net griaudinga. Tokie tėvai 
sulauks to, kad saldindami kūdikio širdį nuo tėvynės ir palys 
nematys tikros, karštos meilės nuo savo vaikų. 

ANTANAS. Džiaugiuosi, Jonai , kad kaskart labiau pradedi 
mane suprasti , ( ieras vaikas netik gerbia, bet ir užlaiko savo 
motinos tikėjimą. Mūsų motina katalikė, todėl ir lietuviai, ku
rie myli savo motiną, privalo užlaikyti jos tikybą. 

(Daugiau bus) . 

<^«. Xox£<k>vw -CoJUa ^W£č&> 
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Silpnybes, paeinančios nuo peraidirbinio, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
Rūstinsimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

JPAIN-EXPEILERI 
M Drangą lleikale" 

Šeimynos, kurios kart? įlažino.įo jo veikiančią jie-gą, <laugiausbe jo neapsieina. 
Vr;i tik viemvs I 'uiti-Kspclleris b dol justi apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

\|* -A-HSTCIiOR/ ( I k a r a s ) ^ ' 
J»Mguriit pūkelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikra* ir jus tokio 

neimkite. ~ .'.sose aptiekose po &£«. ir ttoe. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
i D . RICHTER & C C , 326-.130 Broadvvay, New York 

/ 
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N E W A R K . N. J . 

Xe\varko gatvekariii kompa
nijai nebūtu vargti su nustaty
mu mokesnio už važinėjimą, 
jei nebūtą 4 Mi t i nu . " Esant4 

" j i t n i a i n s " ir šiaip taip ga
lint darbininkams nuvažiuoti 
darban, ar šiaip kur, gatveka-
riai gali " s t r e i k u o t i " koil-
giausia. 

Dabar karų kompanija skel
bia, kad žmonės daugiau važi
nėja gatvekariais, mokėdami 
po 7 centus ir centą už trans-
ferą, kaip pirma nuo mailės 
kad mokėjo. 

"Mokestis 7 centai buvo įves
ta pradžioje lapkričio ir tai 
per lapkričio mėne'sį " j i t n i a i " 
kasdien po 5tXX) žmonių išve
žiojo mažiau negu spalio mėne
syj-

Spalio mėnesyj mokestis bu
vo: 3 centai už pirmą mailę i r 
po du centu už kitač, arba 5 
centai už pirmas 2 niaili, 1 cen
tas už kitas1 ir centas už trans-
t'erą. 

Štai kaip parodo skaitl inės: 
lapkričio mėjiesį Newarko 390 
4' jUn ių" < pervežė iš vietos į 
vietą 3,719,967 žmones, nuo ku
rių buvo paimta $185,997.85; 
miestui taksų užmokėjo $7,157.-
98. Gi spalio mėnesį tie patys 
* Mit inai" pervežė .4,005,384 

žmones, kurio užmokėjo $200,-
269.20; miestui taksų užmokė
jo $7,797.00. 

Šįmet " j i t n i a i " pervežė 1(5,- j 
22:2,684 žmones per 11 mėnesių 
daugiau, negu 1918 metais pe r 
12 mėnesių, šįmet per vienuoli
ka mėnesių < 4 j i tniai ' pervežė 
33,243,336 žmones, o praeitu 
metu 17,120,652. Tas parodo, 
kad šįmet skaičius važiuojan
čių " j i t n i a i s " pasidaugino. 
Praeitą metą " j i t n i a i " surinko 
$856,032.82, o šįmet per 11 mė
nesių $1,667,166.89. Už praeitą 
metą miestui taksų užmokėta 
$36,151.22, o šįmet per 11 mė-j 
nesių užmokėta $67,777.55. Šį
met skaičius važiuojančių 
4 4 j i tn ia i s" pasidaugino dėlto, 
kad pernai karų kompanijos už 
važinėjimų ėmė tik 5 centus, o 
dabar 7 ar 8. Skaičius važiuo
jančių " j i t n i a i s " smarkiai 
pradėjo augti dėlto, kad keli 
mėnesiai atgal " j i t n i a i " veža 
už 5 centus, o karai 7c. Jei ir 
toliau toks skirtumas bus ir 
publika nenusileis, tai galima 
tikėties, kad ateinančiais me
tais *\ j i tn ia is" t išvežiojamų 

žmonių bus ne l(į milijonų, o 
mažiausia 50 daugiau dar ir už 
šį metą. 

V—is. 

t» 
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" KNYGYNE 
Galite gauti . 

6 Veiksnių, 9 Paveikslu Drama. 
"KANTRI ALENA" 

Parašė. 
P * M. Ju ra s . 

Kaina 35c. 
Ją galima gauti taippat ir pas Lietuvos Vyčių 5-tos kuo

pos ingaliotini p. S. jVlureiką, 1700 VYabansia Ave., Flione 
Mon'roe 5191. Cbicago, 111. 
2. GRAŽIŲ LAIŠKŲ - su paveikslėliais, gėlėmis ir gra

žiais l ink ' j imais a) į tėvus; b) į pačią ir vaikučius; c) į 
brolius: d) į seseris; e) į gimines. Rašantiems laiškus 
į Lietuvą pazu l iname jų įsigyti. Kaina vieno 10c. 

3. P A V E I K S L Ų -
a) Atminimai Pirmos Komunijos po 15c. 
b) Atminimui 1 'irniavones . . . .' po 15c. 
c) Atminimui Šliubo % po 25c. 
J ie yra su fenu t ikrais atspaustais žodžiais, kurių tarpe 

galima dasirašyti , kas reikia, atsižvelgiant į žmogų ir vietą. 
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 

1800 W. 46- th Street , Chicago, III. 
iaBgaMgaMEaawBaBMBgMra«™g 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

^ ^ ^ ^ 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
;ų •rkuatrei, 11 1. SoUių Kinkinys stJ'i 

k n;. •tiUiSi:. 
'1. šokių Rinkinys No. 2 Hiy;»y orkestrai 

10 knyguCių. 
3. Trimitas , .-okių Rinkinys pučiamai or-
* k< .-imu, 19 kn> KUi'ių. 
4. šoklų Kinkinys, Pianui. J a m e yra 18 

lietuvišku šokių. 
<%ia yra įvairiausių lietuviškų šokti}, maršų, himnų, suktiniu, ovurturų ir t.t. Pia
no knynutč.-, po Sl.do. Kitų Instrumentu po Mc. Visai orke-strai t ik ta i $4.00. 
I Fautas ia . .imuikui so!o. WU J>t itariiiiU Piano \ Tac. 
(>. Penkios darnos* Pri taikyt** mokyklų r l iorams |#e. 
7. š(.-,šios HHMIH'S lotynų kalboj maišytam <iiorui 30c. 

Parduodam fjflt'>las. Planus, yro jamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen
tus. Viską ka.s yia muzykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10308 Michigan, Ave., Chicago. 
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Pirmininkas Kun. F . Kemėšis, 
E. 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

Vice-Pirmininkė Monika Gu-
rinskaitė, 3347 Auburn a v e v 

Chicago, 111. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd p l v Chi^ 
cago, IU. 

Iždininkas Kun. F . Kudirka, j= 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, 

IU. 
Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 

W. 33-rd str., Chicagc, 111. 

Literat iškas patrėjas Kun. P . 
Budys. 2634 W. Marąuette 
Rd., Chicago, 111. 

PINIGUS LIETUVON 
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JAU VEL SIUNČIAM 
i Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 
s 
= .Pirm negu siųsite savo a u l i n i s į Lietuva pinigu — š 1 
I pasiklauskite pas IUŲS jųjų kur^so. Mes siunčiamo pi-
| giaiis nog« visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Kasykite šiandien: 
i 

Centralis Bendras Lietuvių Bankas 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. 

Skyrius: 366 W. Broadwąy, S. Boston, Mas*. 
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JERSEY CITY. N. J. 

Per kun. J . Laukaičio pra-
kalbą gruodžio 1 d. paaukavo 
šie žmonės: 

Kun. J . Krasnickas 100.00. 
Po 10 do!.: J . Ketvirtis, V. 

Miliauskas. 
K. Mareinka $7.00. 
P. Runiulevieius $6.00. 
Po 5 dol.: O. Jaraškiutė-.Ia-

silionienė, J . Markevičius, A. 
Zutkiutė, V. Kasparavičius, L. 
Kiaulienė, O. Menkevieienė, J . 
Černiauskas, J . Greieiuvienė, 
J . Bartkus, K. Juškienė, P. 
Savulienė. 

A. Andriukaitienė $3.00. 
Po 2 dol.: V. Strimskiutė, J . 

Apanavičius, P. Kurkus. 
Po 1 dol.: K. Kepalas, J . 

Taurtis, M. Petronis, J . Bra
zauskienė, >S. Rimeika, S. Šim
kus, J , Šukienė, L. Zmitra. 

Kitos aukos smulkesnės. 
Viso labo surinkta $212.00. 

RACINE, WIS. 

tu prie L. R. K. ir Tautos Fon
do, tegul visų mūsų būva obal-
sis: laisva ir neprigulminga 
Lietuva. 

J. Kesminas, 
T. F. 79 sk. rast. 

HARRISON, N. J. 

Per kun. J . Lakaičio prakal
bą, įruodžio 29 d. paaukavo šie 
žmonės: 

Kun. P. J akstys $23.00. 
Po 10 dol.: V. Mikailoms, O. 

Miliutė. 
Po 5 dol.: V. Simeliunas, K. 

llinskas, B. Rinkevičius, P. 
Mačiuliutė, P. Povilonaitienė, 
J . lOlekas, V. Staškus, M. Liu-
binas, A. Miorninkas, V. Bud-
revičius, A. Gerulis, A. Dauno
ras. M. Buberiutė, P. Stasiulio
nis, A. Šatkauskas, O. Morke-fiį0, kuogreičiausia pasistengtų 

PRANEŠIMAS L. L. 
SARGAMS. 

Gruodžio 10 d. Washington, 
U. C , buvo konferencija Milita-
rės Misijos i r Tarybų išrinktų 
ir įgaliotų atstovų Lietuvos 
Liuosybės Sargų reikalais. 

Su tuomi visas' veikimas ir 
darbas L. L. Sargų perėjo į Mi-
I i tarės Misijos rankas arba 
kontrolę. 

Greitu laiku bus atidarytas 
ofisas New Yorke ir ten Mili-
tarės Misijos paskirti nariai 
vė*s visa darbą sulig jos įsaky
mų ir nurodymų. Bus visiems 
L L. Sargų būriams ir kitoms 
lietuvių kolonijoms suteikta vi
sos informacijos kaslink orga
nizavimą L. L. Sargų. 

Dabar patarčia, kad visos 
lietuvių kolonijos imtųsi dar
bo, kad kiekviena kolonija, 
kur dar nėra L. L. Sargų bure-

METINĖ SUV. VAL. PAŠTO 
APYSKAITA. 

Gruodžio 14 d. Tautos Fondo 
79 skvr. ir L. R. K. rėm. buvo 
metinis susirinkimas. Visiipir-
nia sekė raportas L. R. K. rė
mėju. Jų raporte pasirodė, kad 
Kalėdinių dovanų Lietuvai su
rinkta 150 dol. Reiškia racinie-
čiai atliko savo užduoti, kurią 
jiems Centras uždavė. Minėta 
suma susidarė sekančiai: po 
namus sukolektuota 35 dol.: 
Kareivių dr-ja paaukavo 30 Uo
lienų, Kožančavos Mot. dr-ja— 
25 dol.; Šv. Kazimiero dr-ja— 
25 dol.; S. L. R. K. A. 67 kp.— 
15 dol. Viso 150 dol. 

Nuo birželio 15 d., 1910 m., 
t. v. nuo sutvėrimo L. R. K. 
rėmėju skyrio, iki gruodžio 15 
d. surinkta $89.51. Išlaidos: už 
persiuntimą ekspresu drabužiu 
—$14.51. Centran pasiusta 
$73.00. Viso, su Kalėdinėmis 
dovanomis. .^223.00. 

Tautos b'ondo 7i) skyr. at
skaitoje pasirodė, kad nuo sau
sio 1 d., 1919 m., iki gruodžio 
15 d. Centran pasiusta $107*17. 
Atrodo lyg permažai. Čia jau 
turbūt neveikimo vaisiai, bet 
žiūrint iš kitos piĮsėtf pasirodo, 
kad Raeino lietuviu kolonija 
yra toli nuo kitų dideliu koloni
jų, kurios turi gabių kalbėtojų, 
turi parapijas su klebonais. Ži
noma, tokiose lietuvių koloni
jose ir šelpimas Lietuvos toli 
pirmiau nuėję 
kreipiamės prie kalkinių kal
bėtoju ir net Į Centrus, bet i 
mus niekas domės neatkreipė. 
o priešu, trukdytoju turim 
daug. 

vičiutė-Benešiunienė, C. Bubė* 
nas, O. Juknelienė, V. Bartus 
!;a. .1. Stasiuliouis, A. Jokųbai 
tis. .1. Žemaitis, K. Mečisnis. 

Po 3 dol.: A. Norvaišienė, J . 
šalkaitis. 

Po 2 dol.: .1. Karčiauskas, M. 
Augustinaitis, A. Jasinskienė, 
K. .luodkonienė. • 

Po 1 dol.: A. Baumonas, V. 
Barisevičius, O. Ambroževičiu-
tė, .1. Jasevičienė, V. Rinkevi
čiūtė, O. M i Sinkevičiūtė, K. 
Alesiunienė, J . Kalibkiutė, J . 
Burskas, A. Kasparas. 

Kitos aukos smulkesnės. 
Viso labo surinkta 0201.02. 

'NEV7ARK, N. J. 

Vietos klebonas, kun. Eduar
das Budrevičius paaukavo į 
kun. J. Laukaičio fondą Lietu
vos pakraščiams ginti, gaivin
ti ir šviesti $25.00. 

WESTVILLE, ILL. 

Racine yra net dr-ju, kurios 
priešingos Lietuvos laisvei ir 
visomis jiegomis trukdo darbi] 
tiems, kas veikia Lietuvos la
bui. 

Nors Racine mylinčių tėvynę 
lietuvių nedaug tegyvena, bet, 
it nesudaužoma uola, stipriai 
laikosi, ir, į nieko neatsižvelg
dami, deda aukas ant tėvynės 
laisvės aukuro. 

Mes, T. F. skyrio valdyba, 
išreiškiam širdinga padėką w-
šiems aukautojams ir garbin
goms, viršui paminėtoms, drau 
giJGins bei kuopoms, kurios iŠ 
savo iždu paaukavo Lietuvos 
ueprigulmybės reikalam* ir- sfl-
šelpimui musij viengenčiu, ku
rie buvo karo paliesti Lietuvoj. 
Todėl, broliai lietuviai, raei-
niečiai, stovėkime ir toliau ant 
Lietuvos laisvės sargybos, nes 
ines, skyrio valdyba, vieni nie
ko nenuveiksime, jei jus,* bro
liai ir sesės, mums nepagelbe
sit. 

(irnodžio 17 d. buvo L. Vyčiu 
S~> kp. prie&metinis susirinki
mas. Posėdin susirinko visi na
riai. 

Išrinkta nauja valdyba se
kantiems metams, kurion pate
ko: pirmininku—J. Karalaitis, 
viee-pirm.—O. Veiveraitė, sek
retorium—O. .Jurgučiukė, ižd. 
—L Brižaitis, maršalka—L 
IJakauskas. 

Westville yra mažas mieste
lis, daugiausia apgyventas lie
tuviais, kurie išsidalino j įvai-

Me* kad ir |r ias partijas. Nors vyčiams 
sunku gyvuoti, tečiau, neatsi
žvelgdami i daromas jiem< 
klintis, dirba naudingą darbą. 

Praeitį pavasarį vietos soci-
jalistai sutvėrė neva dailės 
draugiją kad suardyti vyčių 
k p. Malo vyčius savo liežuviais 
kiek galėjo, kcxl nepersitikrino, 
kad vvčiai vra nesumalami.Bu-
davo, kada tik vyčiai surengs 
kokį vakarą, tai socijalistai pa 
matvdavo, kad vvčiuose tiek 
yra pajiegos kiek jie nė nemin-
tydavo. Atsilankę i vyčių vaka
rus net nubaldavo ir sprukdavo 
lauk, kad nė nematyti. Po kiek 
laiko jų vadinama dailės drau
gija apmirė ir turėjo amžinai 
palaidoti. 

Dabar, girdėti, jie vėl tveria 
kokį ten kliubą, kad dar sykj 
pamėginti suardyti vyčių kuo
pą. Vėl pradėjo liežuviais mal 
t i. kaip ir pirma. 

Nors čia vyčių kuopa neper-
didžiausia, nariai jauni, dau
giausia čia ginu/ ir augę, te
čiau susipratę ir nesiduoda 
bile kam už nosių vedžioties. 
&įmet kuopa gražiai darbavosi, 
galima tikėties, kad ateinan
čiais metais dar gražiau dar-

Tenelieka nė vieno lietuvio buosis^ bažnyčios naudai ir tė-
šioj kolonijoj, kuris neprigulė- jvynės labui. Jay Kay. 

ji suorganizuoti. 
Kad pasirodyti svetimtau

čiams, jog mes visi iš vieno rū
pinamės Lietuvos nepriklauso
mybe ir pasirengę kovoti už sa
vo ir tėvynės teises, labai pa
geidaujama, kad neviena lietu
vių kolonija nepasiliktų užpa
kalyj ir kad nepasirodytų, jog 
joms nerupi Lietuvos liuosybė. 

Atminkim kiekvienas, kad 
mušą broliai kovodami su prie
šais pasakė: "Nors mes visi 
žūsim kovos lauke, vienok lie
pas i duos i m priešams, kurie 
mus vergais padarytų ir mes 
jiems nevergausim. Ne. Tegul 
pamato pasaulis, kad mes už 
teisybę ir teises mirštam ko
vos lauke ir su didžiausiu pasi
šventimu tą darom, nes nepri
pažįsta m vergijos." 

Tai-gi ir ines, amerikiečiai, 
pasirodyklių, kad esam tikri 
broliai ir pasiryžę kovoti už 
Lietuvos laisvės principus, kati 
mes norim būti laisvu tautu 
šeimynoje. 

Pasirodvkim, kad mes norim 
ir galim atremti priešą ir pa
sakyti atsitrauk, nes neturi tei
sės Įžengti j mūsų kraujų ap
laistytą protėvių žemę. Visi, 
visi prie didžiausio ir prakil
niausio darbo. 

P. S. Pirkit Lietuvos pašto 
markes, tuomi paremsit savo 
brolius. 

J. K. Milius. 

Postmaster General Burleson 
savo-metiniame raporte už me
tus, kurie baigias 30 d. birže
lio, 1919 m., suteikia žinių apie 
sav0 darbus pašto reikalais. 

Ineigų per metus, inimant 
visas /pašto veikimo šakas ir 
karės taksus, kuriais laišku 
siuntinėjimas buvo pabrangin
tas, buvo $436.339,126.00. 

Karės reikalams, pabrangi 
nus laiškų siuntinėjimą, laike 
to peri jodo surinkta apie 
$115,892,000. Tie pinigai buvo 
pavesti Suvienytų Valstijų Pi 
nigynui kas mėnuo, sutinkant 
su Kongreso nutarimu. Spėja
ma, jog nuo lapkričio 2 d., 
1917 m., iki birželio 30 d., 191S 
m„ surinkta apie $44,500,000, 
o laike perijodo nuo liepos 1 
d., 1919 m., iki birželio 30 d., 
1919 m., $71,392,000. 

Paprastosios pašto ineigos 
per praėjusius metus, be pa
didinimo pašt0 ženklelių kai
nos, siekia $364,847,126.20. Pa
lyginimo reikalams toji4 suma 
suteikia normalę k rasos dar
bų inplauką ir parodo, kad ji 
buvo didesnė $20,371,163.96, 
arba 5.91%. 

Peržiūrėti išleidimai tais 
metais buvo $362,497,635.69 
t. y. $37,663,907.22, arba 
11.o9rr daugiau, negu praėju
siais metais. 

Taigi patikrintos ineigos 
viršija patikrintąsias išlaidas 
$2.349,490.01. Atėmus pra
gaištis pašto turtu del ugnies, 
vagysčių ir kitu priežasčių, 
kas siekia $6,638.55, iš viso 
per metus buvo gryno pervir-
šiaus $2,342.Sol,96/ 

ROCKFORD, ILL. 

UockTordo lietuviai! Sugrį-
žęs Itockiordan, patėmijau sto
ką katalikiškos literatūros, Ui 
rų,, Lietuvos bonų pardavinėto
jų bernžrašinėtojų. Turėdamas 
pihyus įgaliojimus redakcijų, 
bendrovių ir Lietuvos bonus 
pardavinėti, turiu už garbę 
pranešti, jog, užsiprenumera
vę laikraščius: "Draugą,* 
"Darbininką'* ir abelnai kata
likiškus, gausite veltui kalendo
rius su naudingais pasiskaity
mais. Lai nesiranda nei vieno 
•lietuvio nepirkusio Lietuvos 
bortų, kurie vaduoja mušu 
brangią tėvynę iš vergijos ir 
veda laisvėn, c, šėrai prašalinu 
išnaudotojus, nes prekyba ir 
pramonė paliks mušu pačiu 
rankose. 

Tat skubiai prie pažangos, o 
ši ir svetimtaučiams nusvies, 
jog esame pilriui priaugę ir su
brendę prie savivaldos. 

Visais reikalas kreipties 
šiuo adresu: 

R. N. Barsis, 
1114 So. VVestSt., 

Rockiord, III. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

SUTRAUKA REKONSTRUK 
CIJOS DAi.^U. 

Gelžjtelių Administracija. 
Lapkričio L'4 <l. Administraci
ja ir keliu užlaikymo darbi
ninku uniją viršininkai pasi
rašė po nauja sutartimi del 
algų ir darbo santikiu. Xor< 
ir nevisi unijų reikalavimai 
buvo išpildyti; -tečiau S valan
dų darbo dieim pripažinta 

gei 1/keliu darbininkams, du* 
bantiema prie taisymo keliu 
bėgių ir panašiu darbu, a i pa
matine dieną. Viršum t() laiko 
bus mokama pusantro mokes
nio. Dauguma kitų darbinin
kų, i neinančia į ta sutarti, 
gaus pusantro mokesnio už 
viršlaikj viršum 10 valandų. 

Lapkričio 24 d. Adminis
tracija uždraudė siuntinėti va
tos grūdus. Uždraudime sa
koma, kad tie grudai, kurie 
yra priimti arba yra kelyje 
bus pristatyti, bet daugiau 
siusti bus nepriimama. Tai 
daroma dėlto, kad trūksta an
glių, kurių reikia juos apdirb
ti. 

Anglių Gamintojų Konferen 
cija. Buvusis Pinigyno Sekre
torius McAdoo telegramoje j 
Fed e ralį Kuro Administrato
rių, (Jarl'ieldų, lapkričio 24 d., 
išsireiškė, kad minkštųjų ang
lių kasyklų savjninkai turė
jo pastebėtinai i didelius už
darbius 11)17 m. ir jisai abe
joja, ar jiems galima duoti 
valių pakelti kainas už anglis 
iš priežasties pakėlimo $į% 
anglių kasėjų mokesties. Savi
ninkų uždarbiai, kaip pasiro
do iš jų išpildytų raštų taksų 
nu0 ineigų reikalais, kuriuos 
McAdoo, kaipo Pinigyno Sek
retorius, 1918 m. turėjo per
žiūrėti, parodo, jog jų uždirbta 
ant pradinio kapitalo nuo 
15% iki 2000. 

Laivų Bordas. Bordas p ra 
neša, kad jau sudarytas pie
nas ir jis bus greitai įteiktas 
Kongresui, kad padirbdinti 1,-
000,000 tonų įtalpos kiivynų, 
skyrium nuo to, kuri s laiko
mas apįigtnimui nuo karės. 

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

V.-/ 

Dabar yra pat*irt nto* ir varto
jamos daugumoe lietuvių, kurie »ra-
Jija koncertiną ir aupstai rekonoen 
duojama kaipo geriausia koncertin* 
padaryta Suvienytos* Vai*t.ijo«« A 
uaerike. Mes gal ime jau parūpint' 
augrSto arba Seirn tono 

Reikalaukite katalogro. kur) ifijiue 
č lame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC GO 
1540 W. 47 th St., Ohicaeo, M» 

ERNEST WEINER 
DRY 0 0 0 D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood St* 
MOA duodame d*ijrub(v «t«mp«i> 

Ketver ia is ir Subatomls. 
Didel iame pasirinkta-.* gaunami 

Visokie materijolat, vaikams drattn 
tini. l lebos Ir jakntA* 

Ą 

DIDELIS 

METINIS BALIUS 
RENGIA 

DR-TĖ MOriNOS DIEVO AUŠROS VARTŲ 

Ned., 28d. Gruodžio '19 
ATLAS SVETAINĖJE, 

143-40 Emma St. netoli Milvvaukee Ave. 

Pradžia 5 vai, vak. Įžanga 35c. ypalai 

» — 

Pluksnos T \c į ^ p , u l ( S l l 0 S 

79c VŠįr 79c 

~ PLUNKSNOS!^ 

GRAŽI DOVANA, 
Kas daba r, priefi Naujus 

Metus, užsirašo por mane 
"Amerikos Ūkininką" aut 
metu, tai patina dovamci—la
bai gražu. Lietuvos Laisvės 
paveikslą. * 

Laikraščio kaina nietains; 
Amerikoje - $1.00, Lietnvon 
— $2.00. 

Užrašykite "Am. ITkininka" 
saviesiains Lietuvoje. Adre-
suokU: 

IG. P. SMETONA, 
2520 Washingfton Ave. 

Sioux City, Iowa. 

F0W YOUR STOMACHS SAig 

Po valgiui neužmlrSk^ kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
N1C Praftalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiAkia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pa. visua aptlekoriua 

Dr. L L MAKARAS 
— ! 

l i e tuv i s Gydytojas ir Chirurgas 
Ko«ir-lande: 10))00 80. Micliunui A» 

T«lef*ua» Pnllman 342 Ir Pullnuui 3 
Chieagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergro vakuke nno 5:.'i0 iki 7 
TeU-tona* Tmrttm 7t3. 

f, I 
1 8 * ! 

:<>« 
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Uždirbk' 
$35 iki $50 

į savaitę 

% »»»»»»»»»9$ *» **^*»^=>**»»w 
* 
* 

1 
* 
ę t 

Telefonas Pullniun 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 80. Michigan, Avenue 
Reeelaad, III. 

T ALANUOS: 9 iki 9 vakare. 

« * $ 

• 
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Kirpėjam! ir kriaučiui yra reikalau
ji! ini visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
Oi maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Tovvcr maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . Kasuiekn. Perdėtinis 

190 N. State Str. 
Kump. Lake Gat. 4 lulios 

mmiiiiiiiiuimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiim 

-:•: 

Su 

D r . A . B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvil le , Pemuv. 

visomis l igomis pri ima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 Iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 Iki 8 vai. vakare. 

nuo 

:•:. 

K« • • ' « 

REIKALAUJA. 

PAIEŠKOMAS 
VARGONININKAS. 

Mokantis gerai vesti chorą 
iv beiu). Algos $70. Ineigy 
nuo $-•") iki $35 per mėnesį. 
Atsiliepti pas 

1'Draugo'' Administracija. 
1800 W. 46 St.. Chicago, IU. 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

E a m p . 48 Court 
Res . 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero :{656 
Ofiso C i c e r o 4» 

K A L B A M E L I E T U V I Š K A I 

M * . . - - . - - , • • . - • . — 

! 
! Telefonas Pull inan to 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS % 
UflKAS 11719 N k * l £ » « A«tk 

jAdynoa 8:S0 Iki ii )*ryio 1 iki 
< 2 po pietų — «:30 iki 3.P.0 vakare. 

! 

Nedėlioniis nuo 10 iki 11 

K1 

t 

]:«;ika!nif4J vaikai 1 f J metų ir su
virs del lengvaus fabriko darbo. 
Atsišaukite. 

Rockwel l Baraes Co. 

823 S. Wabuah Ave. 

Telefonas Hair ison 279(1 

la ikalingi leiberiai del fondres, 
darbas paetOVUa. 

Link Beit Company 
39th ir Stevvart Ave. 

lleikaliuKas siu\cjtus prie vyrij ko-
tų turi gerai žinoti visa koslumerska 
darbią, gali uždirbti po $10 j savaite 
ii daugiau. Atsišaukite. 

Joscpli P. Sabrl, 
833 Iterkley Ave. Youngsioui i , Ohio. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

OfLsas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St.. Cliieago, III. 

SPECUALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi eliro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1) ryto 
Iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 6 

ki S valandai vtikare. 
lomia nuo 0 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 6S7 
j 

• • . m m m M »*<r 

taryto 
- - - - - M 

Tek Urover 7042 

Dr* C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DEK TĮSTAS 

V u l u n d o s : s u o 0 r j to iki 'J vak . 
N e d ė l i o m i s p a g a l s u t a r i m ų 

fru so. 
arti 

ASHLAND AVJENLE 
47-tos Gatvės 

s~-

Į į * i* » » » » » » • ! • • • • » » • » • 

. — i , ~ . 

Dr. S. Naikelis 
LIETUVIS 

GYDYTOJ.VS IR CHIRCItG. lS 
4712 So. Ashlaud Ave. 
Phoi ie JDrovcr 7042 

VAI.. Nuo 0 iki 12 išryto, 2 iki 4 
po pietų, 7 iki 9 vakare. 

Rezidencija 3380 \V. 66-tU SU 
' ' ' ' ' * 's ' ', 

Dr.MeStupnickij . ! 

3109 So. Morgan Street 
CiUOAGO, UJ . INOIS 

Telefoną* Yarda 5039 
Valandos: — 8 Iki 11 JS ryto. 
6 po pietų iki 3 vak. Nedėlio
tais nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

i 

s- •i\ 

REIKALINGI, 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Jtilas Visuose TeiMtim»e 
Ofisus Didmic.si y j : I 

169 VY. WASHINGTOV S T R E E T 
Kambarį- 609 

i 

CAN LABELELS. 

GERA UŽMOKESTIS 

PASTOVUS DARBA,,. 

AOME PACKINO CO. 
2226 S. La Salle Str. 

i 

Tel, Central 5478 

Gyvenimas. 812 YV. 33rd St. 

Tel. Yar0W 4681 
i 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

MRTL'VIs 
Ojrcljrtojaa ir CliirurKa* 

Perkėlė aavo gyvenimo vietą. 1 
BriRhtou Park. 

8014 H'. 43rtl Street., 
Tel. UcKibley 2HH 

Ofistis: i;5T W. 47lli HtM (II Ir \VooU Rut.l 
aUuidoa: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:80 Iki 
;8# vakare Nedaliomis 9 iki 12 rytais. 

Tul. Boulevard 16u 

J. P. WAITCHES ! 
ATTORNEY AT LAW 

LIETI VIS ADVOILITAS 
4542 S. W O O P STRECTT 

CHICAGO. 

%. 

K-
I 

Resid. 933 So. Asldiutd Rlv. Chicago. 
le lefoiuis Ila.Muaiktt 3544 

DR, A. A, ROTU J 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Spcrijaiisia.-. Moteriškų, Vyriškų 
Vaikai ir visų cUroiiiškų ligų 

Oli^as: 3354 So. Halsted St.. Gilieago 
Telefojias Drover 9603 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—« po 
l>ielų 7—8 vak. Nedėlioinis 10—12 d. 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 9 b . LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo '13cl. Humboldt 9t 

Vakarais 2911 W. 22-nd Btreat 
Tel. Kockwell 60»» 

CHICAGO. ILL. 

~V 

K —• 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys 'Jrnl̂ oriUM patarnauju. \tiUio-

tuvesn ko pigiausia. Heikalo imddiiu at-
sibuuiui. o mano darbu bu«ite ulKanėdluti 

2314 W. 23 PL Chicago, UI. 
TeL CanaI 2199. 

file:///VooU
file:///tiUio-


D R A U G A S Penktadienis , gruod. 2G 1910 
- • - • I - . / C . 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, NEDORAS ŽMOGUS PASI-

Penktadienis , yruod. 26 d., D A R E G A L 4 -
šv . Steponas, 1 kank. 

šeštadienis, gruod. 27 d., 
šv . Joiias, apašt . Maksimas. 

N E T U R I M A PRIEMONIŲ 
APSAUGOTI SVAIGA

LUS. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJįĮ 

IŠ NORTH SIDE. 

Nepavyko suardyt i šeimyną. 

Plėšikai per peilį užpuldinėja 
sandelius. 

Chicagoje plėšikai ne tiek 
šiandie ieško pinigų, kiek svai
galų, kurių kar ta is nei už pi
nigu* nelengva gauti . Dažnai 
"vienu r-k i t u r užpuolami degti
nės sandeliai ir apkraustoiui. 

Daugiausia nukenčia prie
miestis Lake Forest, apgyven
tas turtingųjų ehioagieriu. 
Tenai jie turį prisikrovę svai
galu už šimtus tūkstančiu. 
sva iga lu sandeliai rusvse aš-
Iriai apsaugojami, niekam n i-
pi ieinami. Bet plėšikams — 
vagiliams nieko nėra negali
mo. 

-Pastaraisiais laikais, sako
ma, iš to priemiesčio reziden
cijų rusių pavogta ligi 20 tūk
stančiu dolieriu vertės svai 

Pirm įstosiant Suv. Valsti
jų armijon Tliomas Rugusa 
gyveno pas F. Scialabn na-
muos(. r*Q num. 11705 Indiana 
ave. Visais laikais jis statėsi 
kuogeriausias prietelius kaip 
Seialahai, taip jo žmonai. 

Rugusa sugrvži's iš karino-
menės pagalinus savo piktais 
darbais paliudijo, koks jis y-
ra geru, žmonių prietelius. 

Nesant Seialahai namie Ru
gusa pakalbino ano moterj pa
bėgti su juo. (Jera moteris pa
ėmė tam prieteliui šluotą. 

Tuomet buvęs kareivis par-
šovė moteriškę ir tuojaus pats 
pasidarė galą. Vargiai pas-
sveiksianti moteriškė. 

Scialalm gi negali atsistebė
ti sakydamas: 

"(Na turėjo įvykti kokia 
nors klaida. J u k Rugusa vi
sais laikais buvo kuogeriau
sias mūsų pr ie te l ius ." 

Ta ip dažnai pasitaiko su 
"bi i rdini i ier ia is ." 

Vakaras sulaukimui Naujų 
Metų. 

8v. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos vietinis 
skyrių* vakare prieš Naujus 
Metus žada surengti gražų va
karą, kokio dar čia nebuvo. Bus 
ištaisyta vakarienė, o prie jos 
ir programas. Yra pakviesta 
jau įžymus kalbėtojai. Paskui 
jaunimas turės gražaus laiko 
pažaisti, o senesnieji pasikal
bėti. Visas pelnas, kiek jo bus, 
skiriamas fiv. Kazimiero Aka
demijos naudai. Vakaras bus 
Šv. Mykolo parap . svetainėje. 

P. S—ys. 

"Kantri Alena" scenoje. 

galų. 
Aną naktį už keli s tūkstan

čius svaigalų paimta iš Kup-
penbeimer rezidencijos. 

Tš Ackert rezidencijos taip-
p a t d a n g p a v o g t a . T a r n a i la i -

P L Ė Š I K A I UŽPUOLĖ BAN-
KOS PASIUNTINĮ . 

Atėmė suvirs $40,000 bondsais 
ir čekiais. 

ve megine ginties. T Pad vaga 
liai juos net kankinę. 
Tiesiog nesurandama priemo- j 

Aną rytmetį trys plėšikai 
susistabdė praeinant] sn krep
šiu Ilalsted Street Savings 
banko pasiuntinį Roy Huebit, 
a t rėmė į krut inę revolverį, at
ėmė krepšį ir nuvažiav n auto-

mų šiandie apsaugoti svaiga-! . . . . 
1 * * į mobiliu. 

Krepšvj buvo $41,150 laisvi 
juokdariai patą- b o n d s a i s * į, ū k i a i s . 

žmonėm; 

Įlįs. 
Kažkokit 

riu ' turtingiesiems 
savo sandelius su svaigalai 
Irpstatyti knlka>vaiilžiais. 

'< 

Senai laukiamas veikalas jau 
bus pers ta tytas Naujų Metų 
vakare, sausio 1 d., 1919 m., 
Yondort' svetainėj, prie North 
ave. ir N. Ilalsted st. 

Veikalą pers ta tys Liet. Vy-
ėių S kj). artistai-mėgėjai. 

Tat-gi Visi ateikite pamatyti 
šį veikalą. Tikietai visu grei
tumu pardavinėjami. Galima 
gauti pas visus kuopos narius. 

Jaunut is . 

IŠ TOWN OF LAKE. 

PADIDINTA UŽMOKESTIS 
RUBSIUVIAMS. 

Užpuolimas at l iktas ant 
kampo fif) gatvės i»* Normai 
houlv. 

šįmet aut rukar t ta banKa 
nukenčia nuo piktadarių. 

Praneša n a , jeg kai kurios 
rūbų gamiuimo įstaigų firmos 
Chicagoje sutikusios padidinti 
užmokesti savo darbininkams. 

N E W Y O R E E CUKRUS P I 
GESNIS. 

Iš New York 0 pranešama, 
tenai geriausios rųši s 

Tiems darbininkams, katrie cukrus parduodamas po 17 i.' 
,]og 

uždirbdavo mažiau $.*>() per 
savaitę, užmokestis padidinta 
2d nuoš. 

pov 1S centų svarui. 
Kaipgi Chicagoje? 
Šičia cukraus stoviu niekše 

Katrie uždirbdavo per sava?- nesirūpina. Užmigę visi veikė
te nuo $:>() ligi $50, tiems $(> jai, katrie 
daugiau per savaitę. j šaukti . 

Uždirbantiems daugiau $50 

moka tik garsiai 

.4 o n uos. iiimuimniimm'sniimimitniiiiiimiui 
Jei taip, tai nereikia laukti, L IET. PAŠTO ŽENKLAI . 

kad drabužiai kiek-nors a t - ' 
pigtų. Sakoma, su pavasariu, 
drabužiai busią kur-kas bran
gesni. 

(arba s tampos) 
J a u parduodami. 

Gruodžio 17 d. L. Vyčių 13 
kp. laikė susirinkimą. Pirmiau
sia "Tšgriovimo Kauno p i l i es ' ' 
vakaro renginio komitetas išda
vė pilną raportą. Gryno pelno 
kp. liko $116.00. Komitetas pa
žymėjo, kad dar ne viskas. Dar 
nevisi kuopos nariai pridavė 
pinigus už iškalno parduotus 
tįkietus. 

Tšreikšta padėka visiems ar
t istams, kur ie 'daug pasidarba
vo. Su ta r ta padėkos laiškas pa
siųsti V. Straseviėiui, nes jis 
gyvena Kenosboje, Wis. J i s 
tiek pasišventė del kuopos, kad 
važinėjo į repeticijas. Padėko
ta taip-gi komitetui : M. Pana
vui, J . Baltučiui ir A. Rama
nauskui, kuris ir-gi nemažai 
pasidarbavo, taip-gi A. Pana
vui ir Janusui . Šiedu ėjo per 
i iznierius ir surinko1 progra
m a i apgarsinimų už virš 100 
dol. 

Ant galo padėkota visiems 
darbininkams. 

Po to pakelta sumanymas 
sulošti kada nors vėliau " P i 
lėnų Kuniga ikš t i s . " Kitame 
susirinkime apie tą veikalą bus 
plačiau pakalbėta. 

Baigiant susirinkimą per-

MOKYTOJOS ATSISTATY 
DINA; MAŽAI MOKAMA. 

Gavome iš Tautos Fondo še 
šių rūšių po 10 skatikų, po į k a i t y t a : laiškas iŠ L. Vyčių 
20, 50. 60, po 3 auksinus ir I Apskričio choro, kuriame pa-
5 auks. j kviesta kuopa į koncertą 

Amerikos pinigais reikia 'Korn^vil io V a r p a i . " Laiškas 

Chicagos viešųjų mokyklų 
viršininkas praneša, jog šįmet 
mokytojanti atsisakė 460 mfl- pįnigTi 60 

moterų. Las i-

mokėti 25c, už auksiną (lcen-
tas ui 4 skatikus). 

Iš gautųjų už tuos ženklelius 
eina Lieuvos Val-

p n imtas. 
Po susirinkimui jau

na T. Vitkauskaitė paskambino 
ant pijano. Yra vilties, kad iš 
jos bus žymi pijanistė. J i lan kytojų vyrų ir imnerų. l a s i , ^ 3 ( ) r . L į e t u v o s Misijai 

vyksta todėl, kad permažai i Amerikoje 10% Tautos Fondo ' k o Beethoveno Konservatoriją, 
mokama. išlaidoms. Nusiųstas š tampas knrioje duoda lekcijas p . A. 

Sakoma, Chicagos mokyk
loms ima pri t rukt i mokytojų. 

į Lietuvą Paš tas sulyg reika
lavimo išmainys ant pinigų. 
Bet tag išmanymas tur i būti 

Pocius. K. Ivinskas pasakė 
prakalbėlę apie mintijimą. 

Kitame susirinkime vėl bus 
26 LAUKIA DEPORTAVIMO.^ a t l i k t a g n e y ė U a u k a i p j d ^ p a n a š u s programėlis. 

liepos 1920 metų. 
Chicagoje yra 26 radikalą., R a š a n t y ^ u 

k ū n u o s vyriausybes agenta i ; ^ ^ ^ fc ž 

y r a suėmė Įvairiuose sns .nn- a t s a k ^ u i ; j ū s i š k i a m s b u s p a . 
k.muose m propagandą pnes t o g u m a g k a d n e r e i k s tiems 

visus lauk,a ^ik%L ^ ^ ^ . . U e t w o s 

Korespondentas. 

vynausy 
deportavimas. • 

NUŽUDYTA KRAUTUVĖ
LĖS SAVININKAS. 

LIET. LABD. SĄJUNGOS 
CENTRO PROTOKOLAS. 

L. R. K. Am. Labdaringos 

Plėšikai užpuolė krautuvėlę 
]>0 num. 1960 AVest Congress 

i Ameriką reikia l ipdyti 60 i Sąjungos Centro mėnesinis su-
skatikų, o už registruotą 1 f s ir inkimas buvo seredoje, lap-
auksinas 20 skat. jkričio 26 d., 1919 m., 8 vai. va-

Su užsakymais kreipkitės į k a r e > D i e v a Apveizdos parapi-
11 D r a u g o " Administraciją J o s b e t a ine j e , prie Union ave. 
1800 W. 46 st., Chicago, m . i r 1 8 - t o s gatvės. 

Geriausia pirkt i susidėjus1 susir inkimą at idarė vice-pir-

E" L Savininkas DriscoD nu .keliems ant syk, tuomet susi- m i n - P r - V e r i g a . Maldą atkal 
lytas ir krautuvčie apkraus- čėdija laikas ir išlaidos. h(ii° Pr(>f- kui1- Pr- Bučys. 

tyta. i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiililIMll|IIIIIIIIi,ilil|llliiiil 1} .Nesant pirmininko, A lllUlllllllllllllllllliniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiL 

Nailsejos, jo Vietą Vi'/.Hii* Viee-
pirm., P r. Veriga. 

2) Protokolas iš praei to su
sirinkimo perskaitytas ir pri
imtas. 

3) Visųpirma sekė rapor tas 
iš direktorių susirinkimo. 

Direktoriai pran</sė, kad ir 
architektas, p. sa ldokas , daly
vavo direktorių susirinkime. 

Prof. kun. Pr . Bučys nuro
dė Centro susirinkime, kokiu 
būdu architektas pa ta rė pradė
ti s tatyt i našlaičiams prieglau
dą i r kaip ateityje butų galima 
pasekmingai, prisiėjus reika
lui, padidinti tą prieglaudą. 

Taip-gi pranešta, kad ir prie
glaudos namo forma (skėčius)1 

t rumpame laike bus padaryta . 
4) Komiteto narys A. Valan

čius pranešė, kad ateinantiems 
metams piknikui daržas paim
tas Bergmanu's ant liepos 18 
u. 

5) Pikniko rengimo komisija 
turi pasirūpinti , kad piknikas 
butų pasekmingas. 

(i) Centro susi rinkime .atsto
vai pageidavo, kad gal atsira
stų kuopose narių, kurie pa
aukautų naudingą daiktą Cen
t ro piknikui. 

7) P-lė Zaleckaitė, iš Cicero, 
aukavo Centrui rašomą maši
ną, už ką susirinkimas ištarė 
širdingą acių. 

8) Lab. 8ąj . agi tator ius St. 
Jucevičia ragino atstovus, kad 
kokiuo nors būdu atgaivinus 
Labdaringos Sąjungos veikimą 
po Chicagos apielinkes, kur 
y ra kuopos ir kur dar nėra 
kuopų, kad surengtų prakalbas 
ar ką nors ypatingo. J i s pasi
žadėjo su prakalbomis ir kelio
nės lėšas aukauja Labd. Sąjun-
gai. 

įnešimas vienbalsiai užgir-
tas. 

Kad prirengus,minėtą užma
nymą, tapo išrinktas komite
tas, kuriu i nė jo : ,p ro f. kun. Pr. 
Bučys, 2(YM \V. (>7th St., St . Ju 
cevičia, 72C) VV. 18th St., Juli jo
nas Šliogeris, 1314 So. 49th Ct., 
Cicero, 111., Alex. Dalgis , 726 
W. IJKb St., B , Nenartonis, 
4412 So. Ricbmoųd St. 

9) Nuta r t a padaryt i 25 ant
spaudus kopijas, kurias apsi
ėmė padarvti viršminėtas ko-
mitetas. 

Taip-gi padaryt i ir electro-
type 'o, kad pasiliktų Labd. Są
jungos Centre, kaipo nuosavy
bė. Prisiėjus reikalui, kad bu
tų galima bile kada atspaust i , 
kiek reikalinga viršminėtų ko-
pi j"-

10) Nutar ta , kad kiekviena 
kuopa, patogesniam sau laike, 
surengtų "Našlaičių Sava i t ę . " 

Susirinkimą uždarė vice-pir-
niin. P r . Veriga. Maldą atkal
bėjo prof. kun. Pr . Bučys. 

Jonas Purtokas , 
Lab. Sąj. Centro rast., 
4441 S. AVashtena\v ave., 
Chicago, 111. 
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Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIŲSTO. ^ 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-V E išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $ 5 . 0 0 

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dotierį. 
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsta pasiysi pats laišku į Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigu negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siųskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolieri kuri mums prisiusite mes pasiusime Lietuvon 20 auksinu. 

-

Lietuviu Prekybos Bendrove 
* Room 505B 

į 

į 120 Tremont St, Boston, Mass. 
•m 

VAV.VAV-V.V.V.V.V.VA^V^"JVJ ,»V.".V.V.». 
PAIEŠKO 

I'aieškau merkines nrba naShs prio 
prižiūrėjimo ir pataisymo lovų, kini 
norėtų praleisti Žiemą Šiltoj vietoj, 
mokestis gera ^manažieris lietuvis. 
Atsišaukite greitai: 

XE\V POBER HOTEL. 
4167 South Hnlsted St.. 

Chicago. II. . 

VISŲ DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYTOJU DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėmykite aštuoniolikiečiai, kad 

1920 metams Kalendorius su Lie
tuvos prezidentą paveiknlų ir su 
Švenliemin, jau gatavas. Taipgi 
kas užsirašis dienrašti ' 'Draugą" 
ant 1920 metų per mane tas gaus 
ta puikiausi kalendorių, taippat 
galima Įsigyti visokiu knygų ir 
maldaknygių kaip t?.i "Ramybe 
Jums" "Pulkim ant kelių" 
"Aniolas Sargas" "Dangaus 
Žvaigždutė" ir tt. 

A. Stulginskas, 
1817 South Union Avenue. 

PRANEŠIMAS. 

L. V. Apskričio choro na
riai malonėsite visi susirinkti 
repeticijon pėt., 26 d., 1919 
m. Mark Whi te Sąuare Park 
svėt. Pradžia 8 vai. vak. 

Be to po repeticijų bus 
t rumpas susirinkimas apkal
bėti koncertų reikalus. 

Rast. Z. M. 

EXTRA. 

A. L. R.-K Moksleivių Chi
cagos Apsk. bus susirinkimas 
gruodžio 26 d., š. m., 8 vai. 
vakare, Sv. Ju rg io svetainėj 
Bridgeporte. 

Visi moksleiviai ir mokslei
vės y ra kviečiami koskaitlin-
giausia atsilankyti , nes yra 
labai svarbių reikalų. 

Chicagog Apsk. 
Pirmk A. P. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų Ir Jaunų Vaiklpų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsi&aukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

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

Kiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile bi-

Bkutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
SS.r.O Ir augsčiau. 

Full Dress, Tu*edo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augsčiau. 

Atdara kiekvieną vakarą ikt V 
vai. Nedėliomisikl C valandai. Su-
batomia visą dieną iki 10 valanda1 

S. GORDON, 
1415 8. Halsted St., Chicago, n V 

{steigta 1902. 

Bell System 

Dvasia Nesmagumo 
Atsigavimas is po karės, Augštos Kainos Pra

gyvenimo, ir kiti noramimai sįaneiantieje po 
visa sali. 

Fabrike ir kitose vietose t rūks ta pas darbinin
kus gyvumo. Net ir pas pačias šoimyninkes 
tas atsiranda. 

Kiek teko pat i r t i kad pas darbininkas Bell Sys
tem daug mažiau randasi tos neramumo dva
sios negu pas kitus. Bet vistiek šiek tiek ir 
jiems teko. 

Telefono vyriausybe mėgina kas tik galima 
kad pagerimas stovi patarnavimo. J i e taip 
pat meldžia kantrybes nuo telefono prenume-
ratorų. 

t 

CHICAGO TELEPH0NE C0MPANY 

â 

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

NEPAPRASTA PROGA 
Perkantiems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7:30 vai. 

vak. iki 0 vaj. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
Ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis, Rast.. B. Sekleckfe, Iždin., 
S327 Union Avenue. 3261 So. Ualstcd S t 3425 Auburn Avenue. 

M9K3 

DIDŽIAUSIU Į jgjjVjjjgj KRAUTUVE RHICA60JE 

PBARL QUBBN KONCBRTINA; 1 

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėliij laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
niiis ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, 'taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 

/ 




