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Rumunija Atsisako Pa
tvirtinti Sutartį 

su Austrija 
Tarpe bolševikų nesutikimai; 
turbuti bus prašalintas Leninas 

RUMUNIJA ATSISAKĖ i RUSŲ BOLŠEVIKAI PAKI-

ANGLEKASIAI TURI SAVO 
KONVENCIJĄ. 

Sakoma, busiąs labai svarbus 
suvažiavimas. 

PATVIRTINTI SUTAR
TĮ SU AUSTRIJA. 

LĘ PRIEŠ LENINĄ. 

Oal atsisakys patvirtinti 
ir Jugoslavija. 

Paryžius, nigs. 10.—Rumu-

Norima Įsteigti naują komu
nistu valdžia. 

Londonas, rūgs. 10.—Angli
jos užsienių reikalu ofisas čia 

nijos atstovybė taikos konfe- gavo iš oficijalių versmių ži-
reneijoje vakar pranešė, kad ji 
nepasirašysianti po taikos su
tartimi >u Austrija. 

Taikos sutartis kaip šiandie 
ryte pačių austrų turi Imt pa
tvirtinta. 

Kad Rumunija atsisakys pa
sirašyti po sutartimi, lrnv,, iŠ-
kalno pramatoma. Nes talki
ninkai užvakar rumunams at
stovams buvo pranešę, jog jie 
arba turi pasirašyti arba ne, 
nes nebus duota jiems jokiu 
pasargų. 

Pasakojama, jog taippal ir 
Jugoslavija, tnrbut, nepasira-
sianti po taikos sutartimi. Bei 
apie aną kol-kas nieko tikra 
nežinoma. 

Rumunija nepasirašo po su
tartimi todėl, nes toj ta'kos 
sutartyj neapdraustos teisės 
tautinei gyventoju mažumai 
kai-kuriose Austrijos dalyse. 

T a s pat paliečia ir Jngosla-
viją. 

Dr. Renner vietoje. 
Austrijos atstovybės pirmi

ninkas, Dr, Renner, vakar ni
keliavo i St. Gennain iš Vien
uos ir pasirengęs šiandie pasi
rašyti po taikos sutartimi. 

JĮ tą padaryti įgaliojo Aus
trijos kuriamas susirinkimas. 

Talkininkai atsakys 
vokiečiams. 

niu, kad tarpe rusu bolševiku 
pakilę nesutikimai. 

Susidariusi nauja bolševiku 
frakcija, kurios tikslas—su
griauti Lenino-Trockio valdžią 
ir įsteigti naują. 

Pranešama, jog daugelis bol
ševiku vadu nesutinka su radi-
katiškiausiomis Lenino pažiū
romis. J it' Įsitikino, jog tokios 
pažiuro.- kenkia bolŠevikizniui. 
Pirmiau t<mis pažiūroms prie
šinosi kuo nors prisidengus. 
Bet Šiandie prieš radikaliŠ 
kiausia Lenino valdžia stoja 
jau atvirai. 

Anot užsieniu reikalu ofiso, 
ta žinia vra didžiai svarbi. Nes 
tai pirmutinė aiški žinia apie 
pakilusius nesutikimus bolše
vikų tarpe. Tie nesutikimai 
gali pasibaigti didelėmis per-
versmėmis Rusijoje. 

ATIDĖLIOJIMAS TAIKOS 
PABRANGINA PRA

GYVENIMĄ. 

Taip sako prez. Wilsonas. 

Vyriausioji talkininkų tary
ba vakar svarstė vokiečiu at-
sakymą į savo notą, kuriąja 
buvo reikalauta Vokietijos 
naujoj konstitucijoj panaikin
ti vieną paragrafą. Tam pa
ragrafe pasakyta, kad vokie
čių parlamente gali dalyvauti 
ir vokiškos Austrijos atstovai. 

Vokiečiai savo atsakymu ne
pasipriešino tam talkininkę 
reikalavimui. Bet gauna neaiš
kiai išdėstė jo išpildymą. 

Talkininku taryba nieko i>;a-
lutino nenusprendė. Kaip šian
die taryba pagamins naują vo
kiečiams notą su pareikalavi
mu panaikinti tą paragrafą. 

Sąjunga su Rumunija. 
Ungarijos premjeras Dr. Ste-

phen Friedricb, kaip praneša
ma iš Vienuos, Rumunijos sos-
tinėn Bukareštan pasiuntęs 
angaru, delegaciją. 

Pasakojama, jog ta delega
cija įgaliota su Rumunijos val-

St. Paul, Minn., nigs. 10.— 
Užvakar eia lankėsi su kalba 
prezidentas AVilsonas. Kalbė
damas Minnesotos valstijos le-
gi si a turo j jis pasakė, jog truk
dymas ratifikuoti taikos sutar
tį palaiko pabrangime pragy
venimo šioj šlyj. Nėra taikos, 
pasaulis nerimauja. Nes neži
no, kaip bus su ta taika. 

Visupirma paskubinimas ra
tifikuoti taikos sutartį yra 
reikalingas pasaulinei preky
bai ir vidujiniems Suv. Valsti
jų reikalams. Be to negalima 
išrišti kadir pačių šalies gele
žinkelių darbininkų reikalavi
mo. 

Pasak prezidento, šiandie vis 
labjaus aršėja nesutikimai tar
pe darbo ir kapitalo. Taip yra 
ėia, taip ir svetur. Ir vis to
dėl, kad užtrunkama su pra-
vedimu taikos. 

džia sutarties ne tik reikale at-
skirios taikos, bet ir sąjungos 
Ungarijos sn Rumunija. 

Pranešama, jog Ungarijos 
premjeras Friedrieb, regis, ir 
tolesniai })aliksiąs savo vietoje. 

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

Cleveland, Ohio, rūgs. 10.— 
Vakar ėia atidaryta internaci-
jonalė konvencija organizaci
jos United Mine Workers of 
America. 

Pasakojama, kad konvencija 
prasitęsianti daugiau poros 
savaičių. Suvažiavo apie 2,000 
atstovu. 

I 

Konvencijoje svarbiausia 
bus tartasi darbo reikalais. 
P>us tariamasi pareikalauti 
anglekasiams trumpesnių dar
bo valandų, didesnės užmokės-
ties ir geresniu darbo salvgu. 

Per pastaruoju du metu an-
glekasiai dirbo sulig padaryto 
kontrakto \Vasliingtone 1917 
metais. Kontraktas baigiasi 
pasibaigus karei. 

Kuomet senatas ratifikuos 
taikos sutartį, oficijaliai karė 
bus pasibaigusi. Taigi su tuo-
mi pasibaigs ir anglekasių 
kontrakto legalvbė. 

Vienas iš svarbiausių angle
kasių reikalavimu bus (> valan-

t 4. 

dos darbo dienoje. Nes darbi
ninkams daug laiko užima in-
eiti į mainas ir paakiu iš ten 
i š e i t i . 

Kitas svarbus klausimas bus 
pakeltas konvencijoje—tai na
ci jonaiizacija angleksyklų. 

STUDENTAI POLICMO-
NAUJA BOSTONE. 

KAD BOLŠEVIKAI NO
RI TAIKINTIES SU 

LIETUVIAIS. 
Paryžius, rūgs. 10.—Tš len

kiškų versmių apturima žinių, 
jog rusų bolševikai pasiūlę 
taiką lietuviams. 

(Apie tą buv0 jau pranešta 
rugsėjo 2 d. Rugsėjo S d. iš 
Benie buvo žinių, jog bolševi
kai formaliai pasiūlę lietu
viams taikinties). 

MIRĖ BUV?S ANGLEKA
SIŲ UNIJOS ŽYMUS 

VADAS. 

Mirė jaunas; ėjo vos 49 metus. 

ANGLAI GRIAUJA AIRJŲ 
NAMUS. 

Kareiviai pakelia negirdėtą 
terorą,. 

Dublinas, rūgs. 10.—Po to 
kaip sinn-feinerių būrys mie
ste Fernoy (Oork apskrity j) 
užpuolė ir nuginklavo anglų 
kareiviu buri, sekančia nakti 
skaitlingi anglų kareivių bū
riai užpuolė miesto gyvento
jus. Daug namų ir krautuvių 
apiplėfita. Daugelis namų ap
griauta. Mieste stovis pasibai
sėtinas. 

Sulig gautų čia žinių, mieste 
Fennoy apie 80 krautuvių api
plėšta. Padaryta dideli materi 
jaliai nuostoliai. 

S. VALSTIJOS PALIU0 
SUOS VOKIEČIUS NE-

LAISVIUS. 

Washington, rūgs. 11. — Iš 
amerikoniškos stovyklos Pran
cūzijoje gauta žinių, kad visi 
vokiečiai karės nelaisviai bus 
paliuosuoti šio mėnesio pabai
goje. 

Tuos nelaisvius šiandie sau
goja apie 24,000 amerikoniš
kų kareivių. Taigi ir tie karei
viai bus paliuosuoti nuo parei
gų ir veikiau sugrvž namo. 

Boston, Mass., nigs. 10. — 
Vakar sustreikavo vietos poli
cija. Policmonauti tuojaus pa
šaukta 700 studentų iš Har
vardo universiteto. Tie liuos-
noriai apsiėmė patarnauti mie
s tu i 

Pakėlus poliemonams strei
ką, vietomis pakelta riaušės. 
Imta daužvti krautuvių langai. 

Bet veikiai numalšino truk-
šmadarius Metropolitan Parko 
policija. 

New York, rūgs. 11. —Post 
(Iraduate ligoninėj mirė John 
Miteli ei 1, kituomet buvęs an
glekasių organizacijos United 
Mine YVorkers of America 
prezidentas. 

Velionis ėjo VOg 49 metus. 
Pirm dešimties dienų jam pa
daryta operacija. (lydytojai 
buvo įsitikinę, jog jis pas
veiksiąs. Tečiaus mirtis už
klupo visai netikėtai. 

Prie mirštančio buvo žino
mi, vienas sunūs ir duktė. 

Pranešta, jog nabašninko 
lavonas bus palaidotas Scran-
tone, Pa. 

Kuomet praei t | pirmadienį 
ligonis susilpnėjo, gydytojai ; 

nusprendė, kad jam reikalin
ga šviežio kraujo. Tam tiks
lui apsiėmė pašvęsti, savo 
kraujo duoti, jo sunūs Rober-ijos prezidentu. Prezidentavo 

RATIFIKAVO SUFRAGIE 
ČIŲ AMENDMENTĄ. 

Concord, N. H., rūgs. 11. — 
Xe\v llampsliire valstijos že
mesnysis legislaturos butas 
ratifikavo sufragiečiu amend-
menta. 

1891 metais jis išrinktas an-
;lekasių organizacijos sekre

torium. Paskui tos organizaci-

tas, 22 m. amžiaus. Bet liga 
paaršėjo ir kraujo perleidimo 
nebuvo galima atlikti. 

John Mitchell buvo gimęs 
1870 metais Braidwood, 111. 
Eidamas 11 metus jis jau dir
bo mainose. Dirbdamas užsi
interesavo darbo problemomis 
ir tuo tikslu vakarais mokėsi. 

1885 metais jis pasileido ke
lionėn per šalies anglekasyklas 
organizuodamas dar tuomet 
silpnus unijose anglekasius. 

nu0 1899 ligi 1908 metų. 
Anglekasių jis buvo labai 

mylimas. Jo pagerbimui an-
glekasiai buvo paskyrę šventę, 
pavadintą "Mitcliellio diena". 
Ka s metai ta šventė iškilmin
gai buvo paminima. Jam pir
mininkaujant organizacijoje 
anglekasiai tiesiog jį ant ran
kų nešiodavo. 

Svarbu paminėti, kad na-
bašninkas buvo priėmęs kata
likų tikėjimą.. 

Kardinolas Mercier - Tikras 
Demokratas 

ŽYMIAUSIAS ŠIOJ ŠALYJ 
SVEČIAS. 

New York, rūgs. 11. —Bel
gų kardinolas Mercier čia pa
vadintas: belgų bažnyčios ir 
tautos kareivis. Nes ištisus 
keturis metus jis prieš vokie
čius militaristus visuomet sta
tė savo krutinę už savo šalį 
ir savo tautą. Nekuomet jis 
nepabūgo vokiečių grūmojimu. 

Kardinolo Mercier akyse ap
sireiškė ašaros, kuomet jis 
išlipo iš garlaivio ir pirmu 
kartu atsistojo ant ameriko
niškos žemės. 

' 'Aš laukiau šito momento 
taip ilgai", kalbėjo senelis 
kardinolas. "Kiekviena die
na man darėsi ilgesnė už me
tus, kuomet aš pasiketinau 
pranešti Amerikos žmonėms, I kiečiai pripažįsta ne kaipo 

vi, parodė, jog jis yra per
dėm demokratas. Į susirinku
sius jis atsiliepė: 

"Tikiuosi, kad mano atvež
ta padėkonė Amerikai pasieks 
visus šalies kraštus. Aš ma
lonėliau praleisti čia kelis 
metus, užeiti kiekvienon pa
stogėn ir padėkoti visiems 
lig vieno Amerikos žmonėms. 
Belgija yra silpna tauta. Mes 
ilgus metus turėsime remties 
ant jūsų. Bet Belgija atkius 
ir padėkos savo "didesniam 
broliui". 

Vokiečiai nepataisomi. 

"Vokiečių tauta dar nepa^i-
mokino iš pastarosios pamo
kos", kalbėjo kardinolas. "Sa
vo šiandieninį nupuolimą vo-

kiek daug jiems Belgija yra 
dėkinga. Mano tautiečiai visi 
labai geistų čia atkeliauti ir 
pasakyti Amerikai, kad ta ša
lis mus išgelbėjo nuo bado, 
nuo vergijos ir nu0 niekingos 
ateities". 

Kardinolas — demokratas. 

kardinolas čia apleido garlai-

Dievo rykštę, bet kaipo pa
giežos dvasią. Vokietija pa
geidaus bile dieną pakelti 
naują karę. Bet mes Belgijoje 
ir Prancūzijoje nejaučiame 
jau tokios baimės, kokią jau
tėme 1914 metų pradžioje. 
Nes žinome, kad su mumis y-
ra talkininkai. Amerika ne-

Nuo to momento, kaip tik leis Vokietijai pakeiti kita 
tokia kare M 

Trys Darbininkai Nužudyta 
Hammunde 

POLICIJA UŽ TĄ KALTINA 
SVETIMŠALIUS DAR

BININKUS. 

REIKALAUJA TAIKINTIES 
SU BOLŠEVIKAIS. 

REIKALAUJA NUŠVIESTI 
POLITIKĄ. 

Vokiečiai turi pasakyti, ką jie 
mano daryti rytuose. 

Berlynas, rūgs. 10.—Esame 
iš vakariuose prieš naujus ir 
gana svarbius vokiečių su ru
sais santikius ir susigiminiavi-
mus. 

Soči jai istų laikraštis Vor-
waerts, kuris stovi arti dabar
tinės vokiečių valdžios, reika
lauja, kad ta valdžia šiandie 
nušviestų savo politiką rytuo
se (Pabaltijoj). 

Tasai laikraštis, komentuo
damas apie neaiškų vokiečių 
veikimą Pabaltijoj, rašo: 

"Vokietija neturi jokio rei
kalo briauties ant Maskvos. 
Vietoje to daug geriau butų 
padaryta, kad vokiečiai stotų 
į tarybas su Maskva*** Yra [latviai ir suomiai mažai intere 

pamato tikėti, kad pertrauki
mas kovos butų didžiai nau
dingas daiktas kaip raudona
jai Rusijai, taip Vokietijai." 

Laikraštis atmaino veidą,. 

Paminėtas socijalistų laik
raštis nesenai aitriai kovojo 
prieš rusų bolševikus. Bet šian
die jis jau atmaino savo vei
dą. Dabar j 0 troškimas, kad ' r ė Rusijoje nekuomet nesiliau-
vokiečiai susiartintu su bolše- tu. 

suojasi vedama kampanija 
prieš Maskvą. 

5. Jei bolševikų vietą užims 
Kolčako, Denikino, ar Yudeni-
čo tipo reakcijonieriai imperi-
jalistai, tuomet jie nepakęs ne
priklausomybės Lenkijos ir 
Pabaltijos viešpatijų. Ypač 
lenkams imperijalistams butų 
smagu matyti, kad naminė ka-

Sako, jie pirmiausia ėmę šau
dyti į policiją. 

vikais. 
Jis atranda priežasčių, kodėl 

vokiečiams negalima tolesniai 
kovoti prieš rusus bolševikus. 
Ir štai kodėl: 

1. Rusų bolševikai militari-

Matyt, stovis intemptas. 

Nesenai tas pat laikraštis 
Vorwaerts rašė, kad rusų bol
ševikai visais frontais plie
kiami ir jų suklupimas neiš-

niai yra stipresni už vokie- vengtinas. 
cius. 

2. Vokietija visvien turės ap
leisti Pabaltiją, kadir pagel
bės įveikti bolševikus. 

3. Jei bolševikai butų įveik
ti, jų vietą Rusijoje užimtų ru
sai nacijonalistai. Nuo to 
daug nukentėtų Vokietijos 
prekyba. 

4. Lenkai, estai, lietuviai, 

Šiandie gi tas laikraštis jau 
atvirai reikalauja, kad vokie 
Siu valdžia stotų tarybosna su 
bolševikais ir paliautų kovoju
si prieš bolševikus. 

Tai nepaprastas apsireiški
mas. Matyt, vokiečiai pienuoja 
ltokius nors nepaprastus žy
gius atlikti Pabaltijoj. 

Reiškia, ten stovis intemp
tas. 

Vakar ryte Hammonde, Ind., 
kur streikuoja Standard Steel 
Car Co. darbininkai, įvyko 
kruvinas streikininku susirė-
mimas su policija, kuri saugo
ja apkalbamos kompanijos 
įstaigas. 

Sulig policijos pasakojimų, 
ryte apie 200 amerikonų dar
bi ninkij buvo ėję darban pa-
minėton dirbtuvėm Streikinin
kai "svetimšaliai" jiems pa
stoję kelią. "Svetimšalius" 
taip daryti sukurstę bolševi
kiški agentai. 

Kuomet policijos viršininkas 
liepęs streikininkams pasi
skirstyti ir praleisti norinčius 
darban eiti amerikonus, strei
kininkai į viršininką ir polici
ją ėmę mėtyti plytas, akmenis 

ir daugeli s jų, išsitraukę revol
verius, ėmę Šaudyti 

Tuomet policijos viršininkas 
įsakęs policijai šauti į minią. 
Po kelių šūvių tarp streikinin
kų pakilusi pasiauba. 

Pasekmėje trys darbininkai 
nužudyta ir keliolika sužeista. 

Policija tvirtina, kad streiki
ninkus atakon prieš policiją 
vedę keli uniformuoti buvę 
kareiviai. 

Taippat sako, kad didžiuma 
streikininkų norį sugryžti dar
ban. Bet juo s nuo darbo palai
ką bolševikiški agitatoriai. -
Sako, tarpe 6,000 darbininkų 
įsimaišę apie 300 rusų darbi
ninkų. Pastarieji ir kelia sui
rutes. 

Miestelio majoro pastango
mis sudaryta specijalis tėmi-
jantis komitetas. Komiteto na
riai gavo šautuvus ir revolve
rius. Be kitko tas komitetas 
ims nagan visus bolševikiškus 
agitatorius. 

GEN. PERSHING GIRIA 
AMERIKONIŠKUS 

KAREIVIUS. 

New York, rūgs. 10.—Šian
die čia Baigiasi iškilmybės, ko
kios buvo surengtos generolo 
Pershingo priėmimui. 

Šiandie po pirmosios divizi
jos parodavimo gen. Persbin-
gas iškeliauja Wasliingtonan. 
Iš ten, sako, jis keliausiąs j 
savo jaunų dienų tėviškę—La-
clede, Mo. 

Laikraštininkams teko pasi

kalbėti su generolu Pershingu 
ir paduoti jam keletą klausi
mų. 

Sakė generolas, gal ir nc-
koktu atrodo perdaug girti sa
vuosius kareivius. Bet teisybės 
negalima paslėpti. Ypatingas 
amerikoniškų kareivių agresi-
\Tumas, inicijativa ir pasišven
timas. 

Gen. Persbingas maršalą 
Focbą pavadino dideliu stra-
tegistu. 

-"Maršalas Focli vra labai 
didelis strategistas," sakė jis. 

J 
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kams tas miestas nepriklau
so. Tai yra Baltgudijos sosti
nė. Gaila, kad mųs broliai 
Baltgudžiai dar tebėr taip ne
susiorganizavę, jog juos visi 
svetimi engia dar labiau negu 
mus. 

inimas Įstatymy. 

Vyskupas Zigmun-
tas Lozinski. 

Bailioji Rusijos biurokrati
ja buvo panaikinusi katalikiš
ka Minsko vyskupija trum
pai po Lenkmečio (t. y. po 
1863), kada tos vietos vysku

pas mirė. Carui žuvus Šv. 
Tėvas į Minske paskyrė vys
kupu Mohylevo kanauninką 
Zigmuntą Lozinski. 

J i s yra 1S senos Lietuvos 
bajorų giminės. Jo motina y-
ra Čečoeiutė. l'ečotai gyvena 
rytiniuose Lietuvos pakraš
čiuose. Vienas Čeėotas buvo 
Mickevičiaus ir Daukanto 
draugas. Nors Ceėotai namieje 
kalbėdavo lenkiškai, bei Lie
tuvą jie mylėjo, kaip savo tė
vynę. Ta dvasia perėjo ir į 
Lozinskių namus. J a buvo per
siėmęs ir jaunas Zigmantas, 
kuris ypatingai ėmė mylėti 
lietuvius, eidamas mokslus 
Petrogrado kataliku Akade
mijoje. J is labai mėgdavo 
draugauti su lietuviais studen
tais ir pramoko lietuviškai, 
nors nedrįsdavo kalbėti. 

Biurokratijai viešpataujant 

Su šios šalies įstatymais 
yra tas keblumas, kad juos 
kiekvienas teisėjas vis kitaip 
gali aiškinti. Ypač tas yra su 
naujais, nenusistovėjusiais į-
statymais. 

Geriausią to pavyzdį turime 
iš karės meto svaigalu prohi-
bicijos įstatymo. Tas įstaty
mas ėmė veikti visoj šalyj su 
liepos 1 diena. Visas laikas 
įvairiu šalies apskričių teisė
jai visaip jį aiškina. Vieni sa
ko, kad tas įstatymas leidžia 
žmonėms dirbti, pardavinėti ir 
vartoti svaigalus su didesniu 
alkoholio nuošimčiu. Kiti —su 
mažesniu. Dar kiti teisėjai į-
statymą aiškina pasiremdami 
patyrimais. Jie mėgina susek
ti, nuo kaip didelio nuošimčio 
alkoholio žmogus gali apsvai-

Ygti (nusigerti). 
Ir taip ligšiol nieko galuti

no nenuspręsta tame reikale. 
Tas duoda progos daugeliui 
prasilenkti su tuo įstatymu. 

Nesenai Illinois valstijoj pra
vesta Įstatymas, kurs leidžia 
policijai areštuoti bile vieną 
žmogų, turintį su savim deg
tinės. Leidžia jis policijai už
klupti intariamas Įstaigas ir 
atlikti kratas, jei tik nujaučia
ma, kad ten randasi svaigalu; 
Policija ligšiol ir elgėsi sulig 
taip aiškinamo įstatymo. 

Bet štai tomis dienomis 
vienas teisėjas Chicagoje iš
aiškino, jog policija nesupran
ta to įstatymo minties ir be-
teisiškai areštuoja žmones. 

Teisėjas pažymėjo, jog sulig 
tG įstatymo galima tik tuo
met areštuoti intariama, jei 
turima neužginčijamų priro
dymą jo prasižengimui, 

Teėiaus neužtenka tu vienu 
prirodymų. Kad areštuoti, tam 
tikslui reikia dar turėti wa-
rantas (teismo leidimas). 

Negalima suprasti, kodėl lei
džiama visaip kamantinėti 
tuos ir kitus įstatymus. (Jai ne 
visiems jie prieinami techni
kai iu žvilgsniu. Tad patys į-
statyjnų .autoriai turėtų išaiš
kinti visų anų turinį ir mintį. 
Tuomet nebūtų nesusiprati
mu. 

Dar Vieną Garbingą Žygį. 
Kada žmogus apsireiškia i liečiu. To neišpildžius, ne

tikru žmogum! Tada, kada jis duos ramybės mums sąžinė už 
jaučia savyje gailingumą ir 
ar tym0 meilę. 

Meilė gyvenime žmogų ve
da prie palaimos, prie tos švie
sulės, kuri spindi mūsų augš-
čiausioje sąmonėje, sielos gel
mėje. Tai-gi, berods, ir reikė
tų suprasti, kad ramybė, pa
laima ne ant vėjo sparnų gy-

taip šventas mūsų drąsios ka
rei vi jos aukas, už tuos beskai-
čius alkstančius mažulėlius, 
kurie b e tėtušių, be matulių 
švelnių rankelių kankinasi, 
merdi. 

Tik pamąstykime! Apie aš
tuoni šimtai tūkstančių lie
tuvių gyvena šioj šalyj. 

vena, bet mumyse pačiuose i r . Galime daug kuo padėti sa-
kad jos laukiantiems ateinant, vienišiems, duodami tik po vie-
iš erdvių yra nesumaninga, 
taip kaip kad laukti saulutės 
tekant iš vakarų. 

Kokiame jausme mes, lietu
viai katalikai, * turėtume gy-

na dolierį, o jei dėtume po 
penkis! Sudėtume keturis mi
lijonus dolierių L. R. K. Iš
gelbėtume tūkstančius nuo ne
lemtos mirties. Pamatę pasau-

vės galiūnai. Susigėdinę gra
žintų pavogtas mūsų teises. 

venti šioje tragiškoje Lietu- bo šaltaširdžiai'suprastų, kad 
vos padėtėjf Atsakau: dvilin-'mes neparvergiami, kad lais-
kame meilės jausme; viename, 
kaipo atsidavę Lietuvai patri-
jotai; antrame, kaipo krikščio- Matote, kaip tas lengva pada-
nys. Auklėti gailestingumoj ryt, tik reikia biskutuką ge-
jausmą, stoti į Lietuvos Rau- j rų norų, širdies. Rodos, kad 
donojo Kryžiaus narius — re- pas mus to yra. Bet jei viens 
mėjus. Tą darbą dirbant jau- ' už kito pečių slapstysimės il
simės tikrai palaimingais, nes lauksim veidmainiaudami, ka-
piltlysime užduotį tikrojo žmo- da Lietuvoje per plačius lati-
gans. »kus, žalias girias suskambės 

Iki šiol begaliai klydome. | laisvės giesmė, pritariant Ne-
Temokėjome vien tik skųsties jmuno bangoms. Tada gal grisi 
savo vargais pasauliui ir jam piniguotas pasigėrėt tėvynės 
išmetinėti už neišklausymą j laisve. Tada gal parodysi duos-
musų teisingų skundų; užmir- minią, išmesdamas skatiką, kitą 
šę, kad gerovė tautoje dau
giau nuo mus pačių priguli, 
ne kad nuo svetimųjų. Lie
tuvoje žmonės tą senai supra
to; jie jau įsitikinę į savo ga-

berankiams, bekojams elgetau
jantiems, tikriausiems Lietu
vos ginėjams, kurie dabar au
koja savo gyvenimo laisvę 
už visų mūsų laisvę. Ne, bro-

GERB. LIETUVOS ATSTO 
VO, KUN. J. LAUKAI

ČIO, PRAKALBŲ 
MARŠRUTAS. 

kun. Z. Lozinskis nuolat su 
ja kovojo ir keletą kartų ga- j B e t ***<&** to nedaro. Paga
vo kentėti skaudžias bausmes. įmin0< Pavedė įstatymą ir pa-

Lenkų tautiniai-demokratai m o Jo , ^u ranka. 
(N-D) nemėgdavo jo, nes jis 
visuomet žiurėjo teisybės, o ne 
lenkiškos politikos. Kaipo ku
nigas jis buvo ir yra pilna< 
uolybės ir pasišventimo. Šv. 
Tėvas džiaugėsi gavęs progą 
kun. Lozinskį paskirti vys
kupu ir paskyrė jį į labiausiai 
suvargintą Minsko vyskupiją. 

Žinant vyskupą Lozinskį ir 
žinant bolševikus ir be prane
šimo galima buvo tvirtinti, 
kad turėjo įvykti kova tarp 
jo ir tarp jų. 

Dabar pareina žinių, kad 
ta kova buvo baisi. Vyskupas 
drąsiai paskelbė bolševikų ne
dorybes. Bolševikai ieškojo jį 
nužudyti. Jis slapstėsi užsiau
ginęs barzdą, kasdien būda
mas pavojuje patekti į bolše
vikų rankas ir tapti sušaudy
tu arba pakartu. 

Lenkams užėmus Minską 
vyskupo nelaimės pasiliovė. 
J i s nuvyko į Varsavą iš ten į 
Gniezną į Lenkijos vyskupų 
suvažiavimą pasakyti ką ma
tė savo akimis. 

Mes džiaugiamės, kad Vys
kupo vargai pasibaigė, bet ne
sidžiaugiame, kad Minską už
ėmė lenkai, nors nei bolševi-

rr. 

lę ir kovoja pasišventę už lūžiai, nebus tada auka, bet 
žmoniškas teises, už tautos lai- pašaipa. Sužeisi jų širdis skau-
svę. Mes dar lyg ir nežinojo- džiau negu priešo kardas kad 
me, kad ir mumyse pačiuose žeidžia, 
yra ta jiega, tik ją užguję šalt-
širdyste tebegludime, laukia
me, lyg abejojantis stebuklo, 
kada svetima rauką ateis mus 
iškeltų iš nelaimių, priespaudų. 

Dabar pradėkime vieną gar
binga žygį! Sekkim Lietuvo
je žmonių Įsitikinimus, atsi
duodami laisvės idėjai iki tam 
garsiam mūsų prabočių prie
žodžiui: "Žut-but" . Negalė
dami kovot prieš priešus su 
kardu, ištieškinį jiems krikš
čionišką pagelbos ranką. Pa
kelkime savo narsius karžy
gius nuo žemės, kritusius nuo 
priešų kardo; sutverkime jų 
žaizdas, slaugokim juos, nes 
jų krauju ir kančiomis yra 
mokama už tautos laisvę, už 
žmogiškas teises Lietuvos pi-

Faigi, dabar, budinkime sa
vyje tikrąjį žmogų! Stokim į 
L. R. K. rėmėjų eiles. 

Chicagoje, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje, 3 d. šio 
mėnesio visas L. R. K. rėmė
jų skyrių Apskritys laikė po
sėdį. Pasižadėjo dėt visas pa
stangas, kad surinkus mažiau
sia $50,000 dol. į porą mėnesių 
laiko, taip kad greičiausiai ga
lima butų pasiųsti Lietuvon. 
Tikėtina, kad ir kitų miestų 
lietuviai užsibrėž dideles sumas 
surinkti aukų tam pačiam tik
slui. 

Nelauk, kada ateis timptelėt 
už rankos, bet pats eik pirma 
ir kitus vadink stoti į L. R. K. 
rėmėjų narius. 

Truputėlis. 

NAUJOS KNYGOS. 

Rūgs: 12 d. New Haven, 
Conn. 

Rūgs. 14 d. Waterbury, 
Conn. 

Rūgs. 15 d. Newark, N. J . 
Rūgs. 16 d. Brooklyn N. Y. 

(Kun. Kuodžio par.) 
Rūgs. 18 d. Homestead, Pa. 
Rūgs. 19 d. Pittsburgh, Pa. 

(kun. Vaišnoro par.) 
Rūgs. 20 d. Pittsburgh, Pa. 

(kun. Sutkaičio par.) 
Rūgs. 21 d. Cleveland, Ohio. 
Rūgs. 24 d. iki 10 d. spalio 

Chicagoje ir apielinkėse, 
taip-gi Wisconsin valst. 

Grįždamas iš Chicagos. kal
bės New Yorko valstijoje, "Rp-
chesterio apielinkėje, Detroit, 
Mich.; iš ten grįž į Penna vals 
tiją: Ellsworth, Bridgeville, 
Du Bois ir t. t. Ten užbaigęs 
važiuos į Luzerne pavietą, 
Penna, iš kur grįž į New Yor-
ką. Ten būdamas dar aplan
kys keletą, kolonijų, o po to 
apleis Suv. Valstijas. 

Kun. L. J. Vaughan, Meilės 
Galybė. Vertė kun. Jurgis F . 
Jonaitis. Prakalbą parašė A. 
Tamuliunas. Su 12 pusi. X ir 
78. 

Šita knygutė parašyta yra iš
tisa kalba, bet jos autorius yra 
tikras poetas. Tat matytis iš 
kiekvieno puslapio, iš jausmin
gumo ir iš gražių paveikslėlių 
labai gausiai paskleistų visame 
veikalėlyje. 

J is rašo apie meilę, ypatin
gai apie augštesnęją ir sjvais-
tesnęją jos rųšį, apie artimo 
meilę, kur nekur paminėdamas, 
kaip Dievas myli žmones, re
čiau išdėdamas, kaip žmonės 
turėtų mylėti Dievą tiesiog. 
Kun. Vaughan iškalbingai rašo 
apie tai, kaip žmonės gali my
lėti Dievą per artimus. 

Kalbėdamas a^ie artimo mei
lę autorius prieina prie nusidė
jėlių meilės. Poetai dažnai per
deda, tai-gi perdeda ir kun. 
Vaughan, rašydamas apie rei
kalą nesmerkti prostitutes. Jų 
nupuolimą į purvus jis aiškina 
neturtu ir vargu. Gyvenimo 
prityrimas parodo visai ką ki
tą. Nors dabartinė pasaulio 
tvarka yra dideliai sugedusi, 
tečiaus ir dabartinėje tvarkoje 
dora vargdienė mergaitė vi

suomet randa užtektinai para
mos, kad apsigintų nuo nupuo
limo. Gausios mųs laikais pro
stitucijos šaltinis nėra netur
tas, bet blogi skaitymai, bloga 
draugija, blogas riavyzdis na
muose ir gatvėse. Viską su-
verzdamas ant vieno neturto 
kun. Vaughan atkartoja pran
cūzės raštininkės George Sand 
klaidą. Ta raštininkė gyveno 
pirmoje pusėje XIX šimtmečio 
ir padarė daug blogo. 

Yra dvejopa nusikaltimų rų-
šis. Viena būva tada, kada žmo
gus vagia, girtuokliauja, palei
stuvauja. Tai kūninių nuodė
mių rųšis. Antra nusikaltimų 
rųšis yra nemokėjimas artimui 
dovanoti jo silpnybę ir kitas 
dvasinių nusikaltimų išvaiz
das. Kun. Vaughan turi daug 
meilės pirmosios rųšies nusi-
kaU"ėliams, kaip ana žmogžu
džiui sėdinčiam kalėjime, pa
leistuvei, bėgiojančiai gatvė
mis. B e t ' ' Meilės Galybės' ' au
torius neturi meilės antros rų
šies nusikaltėliams. Tat ypa
tingai skaudžiai išreikšta ant 
49 p., kur autorius prisipažįsta 
tylys padorios draugijos surin
kime tik dėlto, kad tos draugi
jos narės smarkiai saugojasi 
moteriškos silpnybės ir dėlto, 
kartais perskaudžiai išsitaria 
apie savo puolusias seseris, 

Tas perskaudus pasmerki

mas žmonių nesuprantančių 
nusidėjėlio ir neužsiimančių jo 
jausmais ypač žymus anekdo
to je tilpusioje ant puslapių 50-
-54. Anekdotą smarkiai stili
zuota, t. y. prie tikro atsitikimo 
joje pridėta daug pagrąžinimo. 
Sveiko proto mergaitė doriškai 
nesugedusi negalėjo eiti pasi-
skandyti vien del to, kad jos tė
vas neteisingai išsitarė, jog 
puolusiai moteriškei nėra vie
tos pasaulyje kitur kaip ant 
upės dugno. 

Autorius daug daugiau iš
kalbingų puslapių pašventė 
nupuolusioms moteriškėms 
idealizuoti negu toms, kurios 
jas iškelia iš purvo savo pasi
šventimu, negu Gailestingo
sioms Seserims. Apie Gero Ga
nytojo Seseris yra keli žodžiai 
ant 48 pusi. Apie Šv. Vincento 
Dukteris ant pusi. 76—78. 

Tiek apie autorių ir jo vei
kalą. 

Lietuviškas vertimas yra ge
ras. Kalba graži ir taisyklinė. 
Tik vertėjas nevengia lenkiško 
žodžio " locnas" (p. 6, 73 ir ki
tur) . J is vartoja vokišką žodį 
"ž iurs tą" vietoje priejuostė 
arba priekaište, (p. 75), ' 'uba
g a s " vietoje elgeta (p. 11). 
Kartais nemalonus susiprati
mas išeina, kuomet anglišką žo
dį " t a l e " verčia lietuvišku 
"pasaka ," arba "apysaka ." 
Taip ant 12 pusi. Evangelijos 
žodžiai apie Kristaus užgimi
mą yra pavadinti "apysaka ." 
Ant 38 pusi. Evangelijos apra
šymas apie Magdalenos atvir-
timą pavadintas "pasaka . " 
Matomai vertėjas nežinojo, 
kad lietuvių kalboje " p a s a k a " 
ir " apysaka" reiškia prama
nytą, o ne teisingą dalyką. 
Bet kalbėdamas apie Amerikos 
didžiavyrius vertėjas vartoja 
žodį " i s to r i j a" (p. 24). .Šitos 
ir kaikurios mažesnės klaidos 
žymiai sugadina šiai]) talentin
go autoriaus gabiai parašyta. 
knygutę. 

Del jos vertimo pasidarė ne
maloniai garsi istorija. Ant 
knygutės aiškiai atspausta 
"Vertė kun. Jurgis F . Jonai
t i s . " Tuom tarpu kun. A. Ta
muliunas "Lietuvoje," kurios 
spaustuvė tą knygutę užbaigė 
ir " D r a u g e " apgarsino, kad 
jis vertęs "Meilės Galybę," ir 
kad kun. Jonaitis tik pasisavi
nęs tą vertimą. Kun. Jonaitis 
tyli, o mums visiems nemalonu. 

Kun. Pr. Bučys. 

giedresni ir dar tiesesni negu 
Homero veikaluose. Iš to kai-
kurie spėja, kad yra lietuviš
kų dainų senesnių negu trys 
tūkstančiai metų. 

Pasišnekėjo svečiai apie dai
nelę, pasidalino įspūdžiais ir 
žiurėjo į šeimininke,' ar ji ne
padainuos dar daugiau. 

Pasigirdo lyg lakštingalos 
gaida, lyg nakties akordai. 
Tai vėl šeimyninkas suskam
bino pijaną, o šeimyninkė už
dainavo: "Vai močiute mano, 
močiute širdele, kalbin mane 
bernužėlis į svetimą šalį". 
Močiutė, žinoma, nenori leisti 
ir teisinasi, kad dukrelė darbo 
nemokant. Bet mergaitė atsa
ko: "Močiute mano, močiute 
širdele, kokuo girioj gegužė
lė, kas ją išmokino? "Dainin-
kei tariant žodžius iš pijano 
girdėtis kukavimas: minorinė 
liūdna tercija. Gal kitose ša
lyse gegužės linksmesnės, bet 
Lietuvoje, varguolių žemėje, 
ir gegutė liūdnai kukuoja. 
Tą pastebėjo kompozitorius, 
kuris sustatė pritarimą šitai 
dainai, tą atjautė ir pats pri
tarėjas, nebeatsilikęs nuo kom
pozitoriaus. 

Prisiminė Lietuva ir jos lau
kai, ir girios ir paukšteliai, ir 
tos mergelės, ką šiaip ned rą - |P a s a k o

; ! a u vienam 
šios pasirodo smarkiomis, kuo žinovui, jis tarė: 

dinta širdele, Dievuli, duok 
man bernelį." 

Įžangą šitai dainelei kompo
zitorius pradėjo " tempo ru
bato." Kaip vėjelis Lietuvoje 
kartaįs smarkiau, kartais lė
čiau pūstelėja, tai taip ir jau
nimo širdžių jausmai lyg su
dreba, lyg svyruoja, tarsi pus-
telėjama žvakės liepsna. 

Pasirodo, kaa net ir muziką 
pasiekia politika. Prieš nuims 
atsisveikįsiant simpatingasis 
duetas uždainavo: "Leiskit į 
tėvynę, leiskit pas savus. Ten 
pradžiugs krūtinė, atgaivįs 
jausmus." Tai sveika politika 
be partijų, be pagiežos, be su
ktybės, pilna grvnos meilės sa 
vo tėvų krašto. 

Nor>s dainininkė yra čia A-
merikoje gimusi, bet jos nie
kas neatskirtų nuo lietuvaitės, 
apvažiavusios iš anapus van
denyno. Jos balsas i t jos vy
ro skambinamas pijanas iš
reiškė tokį ilgestį Lietuvos, 
tokį norą tarnauti tai myli
mai šaliai, ir taip susiliejo į 
vieną esybę, jog mes klausan
tieji, tarsiu negirdėjome to vi
so ausimis, 0 jautėme siela ar 
dvasios akimis. 

LIETUVOS MUZIKA AUGA. 
P 0 sunkios darbo dienos 

teko užeiti vakare į vieną 
šviesią lietuvių šeimyną Chi
cagoje. Šeimyninkė turi gra
žų balsą, o šeimyninkas prie 
pijano, kaip lydekaitė vande
nyje. 

Svečiams bešnekučiuojant, 
kada kalba jau beveik buvo 
benutrukstant šeimininkas pa
krutino pirštais pijano baltuo
sius liežuvėlius. Pasigirdo lyg 
dalgio skambėjimas, lyg šien-
pjuvių daina anapus kalnelio. 
Svečiai visai nutilo, o šeimy
ninkė pagriebė: "Ne bile pie
voj dobilas auga, Ne bile pie
voj dobilas auga penkiais še
šiais lapeliais, su devyniais 
žiedeliais. Ne bile kieme mer
gelė auga nepučiama vėjelio, 
nekalbama prie kelio." 

Dainininkė paliovė daina
vus, bet svečiams dar skambė
jo j o s balsas širdyse. Stebėti
nai gražios tos lietuviškos 
dainos! Jose pradžioje grynas 
ramus vaizdelis iš gamtos pas
kui prilyginimas prie žmonių 
gyvenimo, kaip ir čia, reta 
mergelė prilyginta prie reto 
dobilėlio lauke. 

Grekų dainius Homeras 
pirm trijų tūkstančių " metų 
mėgdavo tokius prilyginhįiuf. 
Lietuviškose dainose jie dar 

met bernelis pavadina nors į 
nežinomą svetimą šalį. 

Išreiškusi jų jausmus aiš
kiau balso gaidomis, negu 
dainos žodžiais, šeimvninkė 
nutilo ir užsimąstė. Atsisėdus 
ant kanapos ji pati, gal, atsi
minė savo nesenai perėjusios 
mergystės dienas. 

Ja i bemąstant pats vyras, 
pritardamas pijamu, lengvai, 
tyliai, bet jausmingai ir vaiz
dingai užtraukė: "Švint auš
relė, tek saulelė jau man lai
kas išvažiuoti, dar man miela 
čionai būt i ." Dukrelės atsisvei 
k inimas sti matuše ir su tėtu
šiu labai graudingas. Tat iš-
sireiškia ir žodžiais, ir dainos 
meliodija, ir pritarimo akor
dais. 

Bet šeimyninkė, klausyda
ma savo vyrą taip dainuojant, 
netik nenuliudo, o dar priešin
gai linksmesnė tapo. Iš jos 
akių galima buvo išskaityti 
mintį: " J e i tau rodosi, kad 
aš gailiuosi už tavęs ištekė
jus, tai tu klysti ." 

Ir ji uždainavo linksmai 
pro juokus: "Gale sodo ry-
mavo, karvelėlis burkavo, di
delę durnelę dumavo. Ten 
jaunoji mergelė dūsavo, dūsa
vo. Bernelio jaunoji negavo 
Verkė diena naktele, sugrau-1 agentui. 

Kad aš to vakaro įspūdžius 
muzikos 

Tu turbūt 
buvai pas kokį nors užkeiktą 
Pociaus šalininką." 

— Kodėl tu taip sakai? at
šoviau aš. 

"Na-gi visos tos dainos 
Pociaus užrašytos ir jis sus
tatė pijano pritarimą joms." 

Negalėjau ginčytis. Faktas 
yra, kad tos gražiosios lietu
viškos dainelės ir meliodija 
prie "Leiskit į tėvynę" yra 
p. Antano S. Pociaus veikalai. 
Bet nė joks "užkeiktas šali
ninkas' jų nedainavo. Kas 
mėgsta gražią ir naujausią 
muziką, tas galėjo savaimi pa
sinaudoti tais visai nesenai 
išėjusiais veikalais. 

Vienas svečias. 

GRAND RAPIDS, MICH. 
LIETUVIAMS! 

Jūsų kolonijoje nuo Balan
džio 20 dienos 1919 m. "Drau
gą" atstovauja p. J . MARGE
LIS, 544 Myrtle str. 

Pas jį. galite "Draugą" už
sirašinėti, nusipirkti paduoti 
į jį pajieškojimus ir pagarsi
nimus. Galite gauti ir knygų. 

Šiuomi atšaukiame įgalioji
mus kokiam nors kitam Gran-
ds Rapids, Mich. " D r a u g o " 
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I KĄ TIK IŠĖJO LIETUVIŲ PASAULIN I 
44 MEILES GALYBE" 

Nauja, Puiki Knygelė Begalo ŽingeMi = 
Kaina Su apdarais 75c. be apd. 45c. | 

Vertė iš Anglų kalbos Kun. J. F. Jonaitis Ex-Leitenan- = 
tas ir Kapelionas | 

Užsisakymus ir pinigus siųskite sekančiu adresu: 
J. VVILTRAKIS, 

3832 Fulton St. Chicago, 111. = 

,^ssxssssw-a^^^^-w 
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS j LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

: Henry J. Schnitzer State Bank 
141 ^ashington Street, New York, N, Y. 
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Lietuviai Amerikoje. 
j , > , - „ , , . , , , 

WAUKEGAN, ILL. 

Kareivių pagerbimui 
vakarienė. 

Rugsėjo 1 čL, 1919 m.. Lietu
viu svetainėje buvo surengta 
lietuviu kataliku kareivių pa-
i.vrbinmi vakarienė. Vakariene 
įrengė šios draugijos: šv. lial-
trannejaus, šv. Antano, šv. 
Juozapo, Liet. Vyčiu 47 kp. ir 
Nekalti) Prasidėjimo P. S v. 
mergaičių. 7 vai. vakare drau
gijos nariu ir šiaip sveeiij su
sirinko apie 300 asmenų. S\kiu 
susirinko ir inus sugrįžnsieji 
kareiviai, kuriu buvo 18 v pat u. 
Vakaro vedėjas, p. A. Jankans-
kis, pakvietė visus prie vaka
rienės. Vakarienę pagamino 
p-lės: L. /apkai tė , S. Doeiutė, 
J . Vasiliutė ir O. Ruleviriutė. 
Nors ir j anuos seimininkės, bet 
gardžią vakarienę sugebėjo iš-
taisyti. Visi linksmai vakarie-
niavo ir didi džiaugsme turė
jo matydami savo brolius ka
reivius, sveikus sugrįžusius. 
Pasistiprinus kiek, vakaro ve
dėjas prabUsta j susirinkusiu,, ^»<h i s i kraujuose ir jos su.nj 

paaiškindamas vakaro tikslą ir 
pasveikinęs visus kareivius, 
perstatė, p. A, Bakšį, šv. Bal
tramiejaus dr-jos pirm., kalbė
t i P-as A. Bakšys ura/Jai pa
pasakojo praėjusios karės bai
senybes ir nuoširdžiai ragino 
visus gelbėti Lietuvę. l*o j<> 
kalba p. M. Skirias, Šv. Juoza
po dr-jos pinui.; kalba ta ipgi 
visiems patiko. Kalba A. J. 
Sutkus, šv. Antano draugijos 
pina*, p lė J . Vasiliutė, N. I*. 
P, šv. mergaičių draugijos 
pirm., p lė S. Doeiutė, rengimo 
dovanu komiteto pirm. Visų 
kalbos buvo turiningos ir susi
rinkusiems malonu buvo klau 
s v ties. 

Kareiviams dovanos. 

Viršminėtos draugijos savo 
nariams, išėjusiems kareivijon 
nupirko dovanas. Vieni gavo 
Šiltus svederius ir paneiakas, 
kiti auksinius žiedus, DoSranas 
gavo šie kareiviai: M. Marti
naitis, Overius, Staniulis, S. 
Misiūnas, K. Nevardauskis, V. 
Zupkus, J . Bakšys, I*. Alekna, 
J . Maro/.as, .J. Petraitir, J , Lat-

Lesanaviėia, J . Latvaitis, B. 
Mačiulis, J . Bakšys, S. Gedvi
las, S. Kundrotas, K. Never-
dauskis. J, Žekas, K. Stulgin
skis, ,J. Latvaitis, J. Juzikis, B. 
Visockis, K. Yasilius, A. Če
pas, J. Bukantas, P. Bujanaus-
kas, M. Bujanauskienė, 1*. Bag
donas, M. Skirias, A. J . Sut
kus, S. Misiūnas, ,1. Bakšys, A. 
Bakšys, J . dunėius, M. Butkus, 
K. Makuška, J. Petkeviėia, K. 
šalaviejus. d. Doeius, P. Baro
nas, S. I rbonas, 1. l.abanaus-
kis, N. C'epas, l \ Jesukaitis, P. 
Alekna, A. Stanislovaitis, P. 
Rumšą, M. Martinaitis, J . Ru-
telionis, V. K. Zupkus, V. Skul-
dizkis, L. Zupkiutė, J . Petrai
tis. A. Danuleviėia, .1. Ožiunas, 
O. Baronienė. K. Vaiėis 50c 

Viso aukų suaukojo $67.50. 
Nariu prie skyrio prisirašė 75. 
Graži pradžia! Nors \vaukega-
nieėiai mažai garsinasi laikraš
čiuose, bet veikime del labo tau 
tos nei kiek neatsilieka nuo ki
tu kolonijų. Valio waukeganie-
ėiai, ir ant toliaus nenuleiskite 
ranku, nes tėvynė, Lietuva, pa-

s 
ir dukterys šaukia mušu pagel-
bos. Užtai visi sukluskime ir 
stokime darban! 

L. Raudonojo Kryžiaus rė
mėju skyrius neužilgo laikys 
susirinkimą. Ta ig i kviečiu vi
sus VYaukegano ir apielinkiu 
lietuvius prisidėti prie jo. Pri
sidėdami prie L. K. K. rėmėjų 
dirbsite prakilnų darbą ir su
šelpsite savo brolius, vargą ir 
badų velkančius. 

Kiek teko patėmyti, minėta 
vakarienė pavyko. Visi skirstė
si patenkinti ir pageidavo dau
giau panašiu vakarienių. 

Mažiukas. 

Susirinkiman atsilankė ir 
gerb. kun. F. Kemėšis. Ragino 
visus uoliai dirbti užgiriam su
manymui. Vyčių choras leidžia 
per serijas $100.00 auksu ir si
dabrinių indų setą. Pelnas eis 
apmokėjimui skolos naujų var
gonų, kurios yra $3,000.00. Tai 
nemažas darbas vvėiams. 

Pripažinti reikia, kad Det
roito vyčiai yra it kelrodžiai 
vietos lietuviams, nes visų pra
kilnių organizacijų valdybų na
riai yra vyčiai. 

Dirbkime išvieno! Ir visiems 
parodykim, kad mes esame or
ganizuoti. 

Tyla. 

IS TOWN OF LAKE. 

AKRON, OHIO. 

DETROIT, MICH. 

Vyčių veikimas. 

Liet. VyČįų 7i)-ta kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimų rugsėjo 3 
d. NorS mūsų kuopa turi arti 
šimto narių, bet nežinia del ko-
*kios priežasties taip neskaitlin
gi yra susirinkimai. Nežiūrint 
to, kuopa daug veikia ir daug 
užsibrėžė nuveikti. Kadangi 

Rugsėjo, 7 d., 1919, Lietuvių 
Šv. Petro parapijos buvo su
sirinkimas reikale aptarimo 
statymo naujos bažnyčios. 
Kun. Janusas, vietinis klebon-
nas, paaiškino, kad Lietuvių 
Pramonės Bendrovė ima kon
traktą pastatymui bažnyčios ir 
bendrovė stato daug pigiau 
neg kiti kontraktoriai. Visi 
parapijonai tam pritarė. Prie 
senojo komiteto liko dar tris 
nauji darinkti, t. y. p. M. Ker
bė Ii s, J . Ruika ir A. Petraus
kas. Akrono lietuviai trumpa
me laike susilauks bažnyčios. 

Daug lietuvių atvažiuoja iš 
kitų miestu, tik bėda, kad ae-
gali gauti namų. Nors naujų 
namų statoma, tečiau negali 
suspėti užtektinai pris tatyt i 

Darbai eina gerai ir uždar
biai geri. 

Vienam lietuviui bolševikui 
automobilius suvažinėjo mer
gaitę. Kada reikėjo laidoti, ne
buvo iš ko. Mųs bolševikai 
kol viskas gerai einasi, tai 
ant katalikų nebūtus daigtus 
išdarinėja, o kada nelaime 
patinka, tada kreipiasi pas' 
tuos pačius katalikus. 

Ar ne keista I 
Maudis. 

Nedėlioj, rugsėjo 7 d., Šv. 
Kryžiaus parapijos svetainėj, 
tuojaus po sumos, šv. Pranciš
kos Rymietės moterių ir mer
gaičių draugija laikė susirinki
mą. 

Pirmininkė, p. Ambroaevi-
čienė, pranešė narėms, kad šis 
susirinkimas tapo sušaukiąs 
pasitarimui kaslink parapijos 
bazaro. Nutarė prisidėt; prie 
bazaro, pasistatau! būdą. Visos 
narės pasižadėjo paaukoti ką 
nors savo budon. 

Priėmimui daiktų ir viso 
darbo tvarkymui išrinkta ko
misija iš 3 narių. Komisija au
kotus daiktus priims šią savai
tę, pėtnyčioj ir subatoj, Šv. 
Kryžiaus parap. svet., nuo 7:30 
vai. vakare. 

Patartina visoms narėms 
aukoti siek galima gražesnius 
daiktus. Smagu butu, kad mus 

O 4. i. 

buda gražumu ir daiktų vertin
gumu pralenkti] kitas draugi
j a . 

Narė. 

K E K A L A l ^ 
REIKALINGOS. 

25 merginos del fabriko dar
bo $14 į savaite dirbant nuo 
dienos, nuo štukio $17 iki 
$20 į savaitė. 

American Insolated Wire Co. 
954 W. 21st Str. Chicago. 

Tel. Canal 1854 

S. D. LACHAWICZ 

PAIESKAU Vladislovo Vilko, pa
einančio iš Kauno Gubernijos, šauliu 
Pavieto Vygorhi miestelio. Jis pir
miau gyveno \Valerbury, Conn., dabar 
nežinau kur jis gyvena. Jis pats a r 
kas apie jj žinote praneškite sekan
čiu, adresu: 

Šilas Auna Girdvainiutė, 
BOS 207 

Cook Co. Argo, 111. 

DIDŽIAUSIAS BARGKSrAS. 
« l l \Vest 47-tfl Ga tv e . 

2 pagyvenimų medinis namas po 
6 kambarius "postlum" vana, gazas, 
combination gazu šildomas garadžius. 
Uandos nesą $40.00, gera vieta art i 
2 mokyklų, nužeminta kaina $2,900.00 
ant lengvų išmokesčių. 

Dr. A. R. Blumenthal D. D. 
AKIŲ SPECH AUSTAS 

Patar imas Dykai 
įrOfiso valandos* nuo 9 Iš ryto iki 
"9 vai. vakare. Nedėliomls 9 iki 11 
4049 S. Ashland Avc. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

I.ietuvys Graborius pa ta rnau j i 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Canal 2199. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
lUfc W Monroe, Oor. Clark St. 
Room .207, Tel. Central 330 

CHICAGO, ILLINOIS 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland A ve, 
Phone Drover 7042 

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

Rciideneija 3336 W. 60-th St. 
Phone Prospect 8585 s u 
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FOft Y0UR STOMACMS SAftD 

Po valgiui neu?mlršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vienį.. Parduodama 
pa. visus aptiekoriua. 

C H I C A G O J E . 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

yru seimo nutarimas nupirkti 
vnitis..). i>žiunas, A. Daiiulevi dovana — aukso kurdu — g e a 
čia, .Mikutis, .1. Latvaitis, Ma-
zilinuskis ir Skuldvckis. Dova
nus priėmę, visi nuoširdžiai pa
dėkojo draugijoms už jus, taip 
.̂i ir už surengimą vakarienės, 

Kai-kurio ,ju papasakojo savo 
vargus ir visu tu, ką matė bū
dami kaivivijoje. 

Susitvėrė L. R. Kryžiaus 
rėmėjų skyrius. 

Baigiant vakarieniauti, kalba 
S. .Misiūnus apie Raudonojo 
Kryžiaus naudingumą ii' ragi? 
na visus, kad Siame susirinkime 
sutverti L. R. K. rėmėju skyrių 
Jo aiškus nurodymui kiekvie
name uždegė meile artimo. Po 
jo kalba p. A. Jankauskus. J is 
taippat kviečia visus prisidėti. 
Aut galo kalbėjo A. J . Sutkus. 
Po jo kalbai užsibaigė vakarie
nė ir tapo sutvertus L.K.K. rė
mėju skvrius. Valdyba išrinkta 
iš sekanėių asmenų: pirui.—Si. 
Misiūnas, rast.—A. J . Sutkus, 
ižd.—A. Bakšys, ižd. glob.: M. 
Skilius, A. Taurius. ] skyrių 
įstojo šios ypatos ir aukojo se
kančiai : 

Juozas Maziliau>ki> $3.00. 
Po 1 dol.: T. Baronas, J. M. 

Liskis, A. Jankauskis, B. Špo
kas, J . Maraus , P. Dabasins-
kis, A. Tančius, A. Zupkienė, 
P. Kasdaleviėius, K. Kaptu-
ranskienė, E. Tekarienė, K. 
Petkus, J . Masilionis, M. Milu-
sienė, J . Joneius, P. Kapturau-
skis, J . Jocius, P. Rauda, M. 

Žukauskui, visi tam prijautė; 
sudėta keli desėtkai dolieriu ir 
nutartai kad kiekvienas narys 
auka turi paremti tą nutarimą. 

Mušu miesto valdžia vvėiams 
duoda 3,000 egi, lietuvišku kny-
sru. Sutvarkymui to dalyko iš-
rinkta komisija iš: A. Aleksio, 
1). (iiistaiėiutės ir K. Abišalos. 
Komisija del paėmimo svetai
nės vakarams pranešė, kad 
svetainė yra paimta. Vakaras 
Įvyks spalio 4 d. Pradėta nio-
kvties mažas veikalas "Geriau 
vėliau, negu niekad." 

Svarstyta apie atgijusį Dra
matišką Ratelį. Viskas pavesta 
valdybai. Kviečiami yra visi 
vyčiai prie jo prisirašyti. 

Svarstyta taip-gi ir apie va
karinius kursus. Tvarkymas 
pavestas ir-gi valdybai. Kvie
čiami yra visi Detroito lietu
viai lankyti vyčių kursus. Kur
sų tvarka bus paskelbta vėliau. 

L. Vyčių 79-tos kuopos cho
ras gyvuoja ir veikia. Rugsėjo 
5 d. laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuris Buvo skaitlingas. Nutar
ta statyti scenoj didelį veikalą 
bei operete, bet pasirodė, kad 
dar svetainė nėra paimta, to
dėl išrinkta komisija tai atlik
ti. 

A. J. Aleksis pasakė gražią 
prakalbėlę, ragindamas jauni
mą prisidėti prie nupirkimo 
dovanos gen. Žukauskui. Visi 
pritarė ir sumetė nemažai au
kų. 

Rugsėjo i) d. L. V. i>() kp. llc-
Kinley parko svetainėje buvo 
surengus šeiminini vakarėli 
pagerbimui sugrįžusių nariu-
kareivių iš Suv. Vai. kariuome
nės. Pasišokus ir pažaidus pra
sidėjo programas, kurį atidarė 
kuopos pirm., p. lg. K. Saka 
lauskas. Visi kareiviai, papuo
št] baltomis rožėmis, tapo pa
kviesti ant scenos. Pasakęs 
Įžanginę prakalbėlę pirminin
kas pakvietė kuopos chorą, ku
ris atgiedojęs " S t a r Spangled 
Banner" dar sudainavo " K u r 
bėga Šešupė." Po to perstaty
tas p. Al. Zujus, kuris pasakė 
trumpą, bet reikšmingą prakal
bėlę. 

Solo smuiką griežė p. Atko-
čaitis, pritariam* pijami vargo
nininkui p. St. Žiliui. Solo dai
navo p-lė J. Širvaičiutė; duetą, 
p-lė Juškevičiūtė ir p. Jokūbai
tis, pritariant smuiką p. Atko-
čaičiui ir p. Žiliui pijanu. 

Dar solo padainavo p-lė 
Strelovskaitė. 

Ant galo choras sudainavo 
4 'Ant tėvelio dvaro" ir pro
gramą užbaigė tautiniu himnu. 
Po to vėl sekė žaislės ir šokiai. 
Visas programas darė nemažą 
įspūdį. Visi savo užduotis atli
ko gerai. 

Jaunimo vakaran privažiavo 
iš visų kuopij pilna erdva sve
tainė. Pirmą sykį teko man ma
tyti tiek jaunimo šeiinininiame 
vakarėlyj. Visą laiką gražiai 
žaista, šokta. 

Valio vyčiai! Vienvbėje ir 
sutikime veikdami daug nau
dingų darbų nuveikiat ir gražų 
pavyzdį duodate visiems. 

Valio Lietuvos Vyčių 36-ta 
kuopa! Alumnietė. 

EXTRA 
Ant pardavimo grocerne Šv. 

Antano parap. Vieta labai ge
rai išdirbta ir geras pelnas iš 
jos. Atsišaukite 

1430 S. 49 Ave. Cicero, III. 
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F A ii MOS 
Illinojaus Valstijoj. 

licšUotojams firmų duodame — 
iluoti kad mes turime Keru ir der* 
lineli farmų [Ilinojau* Valstijoj ant 
pardavimo ir maintmo ant miesto na
mu. Duodame Farmaa ant leagvu. iš-
mokeš<Mų ir pr lmame nior^irius su 
namais, skoliname piningus ant far-
nii.i ant mažu nuošimčiu ir be ko-
miiino. Išdirbame abetraktufl ir 
deed'ui ir už juos garantuojamo. Jci-
ffU nori pirkti t'anna ai-ba mainyti 
anl namo ateik pas mus, o mes <lut)-
sime tau rodą ir p;itarnausime dykai. 
Mefl turime pasirinkimui farmu ma
žu ir dideliu netoli nuo Chicagoe j 
pietus ant Illinois Central Kailroad 
arti prie bažnyėios ir mokyklos prie 
miesto ir gero kelo. Parmee ran
dasi ISdirbtoa ir aimyventos su budin-
kata ir gyvuliais ir mašinomis. ("Me
nais yra lietuviu kolonija kurioje gy
vena suvirs 150 lietuvišku ūkininku 
ŠĮ kolonija vadinasi EBGEWQOD 
f A n K . ILL. BFFINGHAM, CLAY. 
PAYETTE COT7NTT, Mes važiuojame 
kas savaite ant fartmi su savo kos-
tumieria 's serodos v;ik:irais 8ta va
landa ir l&bunam tonais iki subatos 
vakaro. Jeigu kaa negalite pribūti j 
ofisą tai palitc atvažiuoti ant farnni. 
Norint panti platesniu infortnaeiju-
malonėkite rašyti laišką arba atsilan
kyti ypatiškai į ofisą. 

P. BORNEIKA, 
First National Realty Const. 

Company 
840 W. 33rd Str. Chicago, 111. 

Mr. P. Born. Edgewood, 111. 

Taippat parsiduoda 9 kambarių 
mūrinis namas po 5 ir 4 kambarius, 
gazas ir toiletai viduj. Gera vieta vis
kas sutaisyta randos neša $23 j mė
nesį Kaina $2.200.00 

S708 S. Emcrakl Avc. 
Telefonas Vincennes 1195 

Ant pardavimo mūrinis namas su 
bas^mentij ant 1 pagyvenimo su 6 
kambariais, yra elektra, vandenių 
šildomas. 

5038 S. AVinehester Avc. 

BARGENAS. 
Ant pardavimo pražus 2 pagyveni

mų štimų šildomas mūrinis namas, 
elektros, šviesa, beveik naujas, para-
dzius štinių šildomas ir elektros švie
sa, piunpa, garadžius, atneša randos 
$70.00 j mėnesį Kaina $6,250.00. 

Ant pardavimo greitai 
6 kambarių mūrinis namas kurio 

priešakys j gražų parką, lotas 204% 
pėdos ilgio, atneša randos $25.00 į 
mėnesi. Turi būti parduotas prieš rug 
s. jo 8, 1919. Kaina $2,750.00. 

Atsišaukite 
Obas. Pa ikus 

3607 Arehor Avc. 

GTV. : 8113 So. Haleted Street 
Telefonas Yard i 3S90 
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PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 
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Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mk-higan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — «:30 Iki 3:30 vakare. 
Nedėlioiuis nuo 10 iki 11 išryto I 

GYVENK ANT ŪKĖS, DIRBK 
MIESTE. 

5 akrai gero juodžemio, tik
tai 50 minutų laiko nuva
žiuot iš Chicagos ant Burling
ton Railvvay. Jus galite gra
žiai gyventi čionais ir tuo pa
čių laikų dirbti Chicagoj. 

Didelis Bargenas, Kaina 
$1,500. 

Ant lengvų išmokesčių Ra
šykite, telefonuokite arba at
silankykite ypatiškai. 

Paul Baubly, 
1404 W. 18 Str. 

Telefonas Canal 6296. 

Dabar yra patvlrt'ntOB ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie frra-
jija koncertlną ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlną 
padaryta Suvienytos* Valstijoje A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite* katalogo, kur} išstun 
člauie dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG GO. 
1540 W. 47th St., Gliicago, 111. 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
IilKTUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

K o d o l e i t i pats .svf 
t i m t a u i ' i u s i r ui<>-
ke11 dauK'au. • -
•/.;> minuoja A '.c i s 
i r ti ' iMitiKai p r i -
r B n k u a kiintiM, 
JeiRU <si įicrvuo-
tas, akaucUi s»l-
va arba ga l\a su-
k a i \ ažluojant1 

Kartvekariu, krei-
vos akys arba ki
ti keblumą i. Ypa-
i InRa d II m a at
kreipiama i vai
kus elnančlua mo 
kyklon. Patari
mas d y k a i. Va
landos nuo 1 1 ry
to iki 8 vai. vakaro. Nedėliomls nuo 9 iki l 
po pi et. Telefonas Drover u t > H 0. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties Oppenhelmer krautuve. 

JONAS STRUZYSKIS 
Paminklų Išdirbę jas prie 
Šv. Kazimiero Kapinių. 

šiuotni pranešiu Lietuviams 
kad aš sugrįžau iš Fraųcijos ir 
vel atidariau išdirbyste. Darba 
atlieku atsakančiai ir pigiau ne
gu kitur. Kreipkitės pas lietuvj, 
o visuomet busite užganėdinti. 
Adresas 

Blue Island, 111. 
R. F. D. Box 128 

Telefonas Mt. Greemvood 45 

Dr.M.T.Strikorb 
LIETUVIS 

GTDYTOJAS I R CHIRURGAI 
1757 W. 47th St., Chlcago, Itt. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namu Telefonas Seoley 420 

Dr.M.Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

C1UCAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mls nuo 5 iki 3 vai. vakare. 

• • • • • J 

Dr. G. M. GLASER 
Trak tiku oja 2 7 metai 

Ofisas Sll t t So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. CsUngo, III, 

HI'UCUALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipf^ chro

niškų ligų. 
Nuo 9 ryto OFISO VALANDOS 

iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 
iki 8 valandai vakare. 

Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet 
Telefonas Tardą 087 

?' 

J0SEPH C. W0L0N f 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 
R 

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 47th Street 
Valandos: 9:30—12. 3—5 ir 7—t 

Telefonas: Boulevard 3480. 
Rezidencija: 4515 So. Wood S t 

Telefonas: Yards 723. 

S 
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Reikalaujam PENKESDEŠIMTS 
DARBININKU 

Darbo ir gyvenimo sajygos geriausios. Geri moderniš
ki namai gyveninufi. Čionais randasi bažnyčios, mokyk
los, ir pasilinksminimai. Darbas pastovus ir užtikrintas. 
Atvažiuokite ant NeV York Central R. R. į 

ALUMINUM COMPANY OF AMERICA 
Massena New York 

arba rašykite i Mr. James Springer 4 Smithfield Street 
Piftsburgh Penna. reikalaujant informacijų. 

DR. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Ars . 

Rezidencija 10781 So. Michigan AT . 
Roseland, m . 

Telefonas rezidencijos ir ofiso 
Pul lman 842. 

Vai.: t ryto iki 11 d.; 2 po piety 
iki 4: 6 iki 9 vaka rą Kad. 
9 iki 12. 

g^<* *S» «»«»SSSSB»SSSiS»«Sl«SV—«S»*»SSi «S» SS>SS>SSJSJJi—i«B»i«S»SS» S s J į 

liiiiiiiiiiimiiiiiiiiimimimiifiimmiiitp 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Hayiuarket 3544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
. ••.'•..!,. i ^ .".utopiškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefosas Drover 9693 
VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d, 

iiiiuiiiiiiiimiiiMiiimiiimmmiiimimii 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
3457 South Western Boulevard 
Kampas W. 8 5-tos gatvės 

V 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir s tatantiems naujus, mes skoliname 

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

vak. iki 9 vai. 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. Sekleckis, Iždin., 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halfrted St. 3425 Auburn Avenue. 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1930 So. Halsted St.. Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta : 6 9 

i vakare Tel. Canal 4367 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmlestyj: 

69 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Gyeenimas, 812 W. S3rd St. 

Tel. Yards 4681 

1 

X 

Uždirbk 
$35 iki $50 
į savaitę 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETCVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
ar t i 47-tos Gatvės 

• * * • 
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Kirpcjiai ir kliaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi t rumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
į t rumpa laika dienomis a r vakaraia, 
už maža kaina. Specijalis skyriui 
mokinimo ant siuvamu Power mali'* 
nų. 

MASTER SCH00L, 
190 N, Sta»te Str. 

Kamp. ląstas Oat. 4 lnboa 
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CHICAGO JE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. {*&** ATRASTA NUŽU 

DYTA MOTERIS. 
Ketvir tadienis , rugsėjis 11 d., 

Šv. Hiacintas. 
Penktadienis, rugsėjis 12 d., 

Šv. Marijos Vardas . 

P A S I Ū L Ė MUNICIPALL 
ZUOTI GATVEKA-

RIUS. 

Pare ika lauta $250.000 požemi
nių geležinkeliu pienams. 

Užvakar įvyko Cbieagos 
tarybos speeijalis susirinkimas 
gatvekarių reikalais. Susirin
kimą sušaukė majora s Thomp
son, kuomet padidinta mokes
t is už važinėjimą. 

Miesto majoras Thompson 
t a r y b a i p a s i n l ė p i e n u s , s u l i g 
kurių visos gatvekarių linijos 
turėtu but paimtos miesto nuo
savybėn ir paties miesto tvar
komos ir vedamos. 

Sumanymas pavestas lokalės 
transportacijos komitetui. Ko
mitetas visapusiai išstudijuos 
pienus į praneš savo nuomo
nę tarybai . 

Be to, majoras pareikalavo 
tarybos paskirt i $200,000 po
žeminių geležinkelių reika
lams. Pareikalavo taippat i-
galiojimo paskirti speeijalę 
komisiją pagaminti rengia
miems požeminiams geležin
keliams pienus ir su tuo rei
kalu surištu^ įstatymus. 

I r t a s reikalavimas pavesta 
aptar t i tarybos komitetui. 

Sulig majoro pienų, gatve-
kar ius operuotu taryba iš pen
kių trustisu. Tuos trustisus rin 
ktų patys pilieėiai taip, kad 
kas metai tarybon tui'ėtų in-
eiti vis vienas naujas t rust i-
sas. 

Majoras užtikrina, kad tuo
met gatvekariais patarnavi
mas butų kur-kas pigesnis ir 
geresnis. 

Tuo tarpu speeijalis miesto 
advokatas Cleveland Spring-
fielde darbuojasi, kad sugrą
žinti 5 centus už važinėjimą 

•t «. 

gatvekariais . 

Policija sulaikė nužudytos 
j vyrą. 

Art i I rv ing Pa rk miške ke
li pikninkininkai bevaikščio
dami užėjo nužudytos mote
riškės lavoną. Praneš ta polici
jai. Lavonas nugabentas la
voninėm gi detektivai prade-1 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU |ž!,,,,HH,|H|l"»«" |||||||||IIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllilllllllllilllllllllH^^^ 

KOLONUI) 
IŠ TOVVN OF LAKE. 

Šv. Kryžiaus parapija rengiasi 
prie bazaro. 

jo tyrinėjimus. 
Pasirodė, kad nužudytoji 

yra buvus Mrs. Totb. Jos vy
ras nuėjo lavoninėn ir pažino 
nužudvta. 

• ^ 
Policija sulaikė vyra, Jo lm 

Totb. 
J i s pasakoja, kad jo mote

ris dirbus valymo ir dažvmo 
[ į s t a i g o j e p o n u m . 2 1 7 W e s i 
Division gat . Pirmadienio va
kare jinai išėjus, sakydama 
einanti unijos susirinkimam Ir 
nesimrvžusi. 

J i s laukęs jos ligi pusiau-
nakėio. Paskui atsigulęs. Ant 
rytojaus, jai vis dar nesugry-
žus, ėmęs teiriauties p a s jos 
pažįstamus. 

Ir tuoj<;us laikrašėiuose at
radęs pranešimą apie nužu
dyta nežinomą moterį. 

Sulig paduoto lavoninės ad
reso jis nuėjęs ir nužudyto
je pažinęs savo moterį. 

Totb tvirt ina, kad jo mote
ris išeidama tar iaman mitin-
gan su savimi turėjusi $60. 
Bei pas moters lavoną krep-
šiukvj a t ras ta tik 12 centu. 

Nelaimingos moteriškės su
daužyta galva ir užkimšta sku
durinis burna. 

Susekta pėdsakiai, kad ji 
miškan buvus atvežta vežimu 
ar automobiliu ir ten nužudy
ta. Salė lavono a t ras tas pa
mestas lede skaldyti pikis. 

Policija nepaleidžia nužu
dytos vyro. Sako, jog jis pasa
kodamas kaipir maišosi. 

Nedėlioję, rugsėjo 7 d., Šv. 
Kryžiaus parapi jos svetainėj 
įvyko parapi jos komitetų ir 
draugijų įgaliotinių posėdis, 
kurį a t idarė ir vedė gerb. kle
bonas, kun. A. Skrypko. Posė
dis buvo gana skaitlingas. Vi
su pirma pers ta ty ta draugijos, 
kurios nutarė dalyvauti baza-
re. Paskui sekė užsiregistravi
mas naujų draugijų, kurių ra
dosi gana daug. Vienos iš jų 
sutarė pastatyt i savo būdas, 
kitos šiaip pasidarbuoti . 

Po to sekė rapor tas kolekto
rių, kurie ėjo per biznierius 
rinkdami bazarui daiktus. Pa
sirodė, kad rinkimas pavyko. 

Kolektoriais buvo p-a i : St. 
Kasmauskis, P. Puleikis, A. 
Sadauskis, J . Legnugaris, P. 
Angliskis, J . Alontvilo, A. But
kevičius, P. Butkus. 

Bazaras prasidės nedėlioj, 
rugsėjo 14 d., š. m. Kadangi šis 
darbas paliečia visus parapijo
mis ir visas draugijas, tai rei
kia visiems subrusti , prisidėti 
kiek, kas ir kuo gali. Bazaras 
Ims lauko ant piečio prie para
pijos mokyklos ir žemutinėse 
svetainėse. 

Ju rg i s Brazauskis, 
Susirinkimo sek r. 

Mes Patariame Gatavas Kombinacijas 
Jūsų Giminėms Lietuvoje. 

Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė apsiima pristatyti jūsų giminėms ar draugams Lietuvoje, kurią tik norite, čia pa
duodamųjų kombinaeijii nurodytomis kainomis. Tos mokesnis uždengia lėšas siunčiamųjų dalykų, bakso, visus iškaščius dedant 
į baksą, apsaugą, nusiuntimą ir pristatymą į Lietuvą. Daiktų gerumą pilnai garantuojame. Pasirink viena, ar tiek, kiek tik nori kom
binacijų. Nuplėšęs išpildyk apačioje šio lapo esančią blanką ir sykiu su money orderiu ar Čekiu pasiųsk mūsų adresu. Tai ir viskas, 
ką turi daryti. Visą kitą darbą atliks Bendrovė. Gausi kvitą už savo pinigus tuojaus, o kuomet baksas bus pristatytas tam, kam 
siunti, į Lietuvą, gausi su parašu to asmens, kuriam mums liepsi baksą pasiųsti. 

1 

s 

No. 1. Kombinacija už $10. 
5 svarai ryžių. 
5 šmotai muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
1 tuzinas špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
5 svarai cukraus. 
5 matkai vilnonių siūlų. 

No. 2. Kombinacija už $15. 
10 svarų lašinių. 
10 svarų tauku. 

No. 3. Kombinacija už $20. 
5 svarai cukraus. 
10 svarų kondensuoto pieno. 
5 svarai tauku 
6 svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
1 t u z i n a s špu l i i j s i ū l ų . 
2 p a k e l i a i a d a t ų . 
10 svarų miežinių kruopų. 
% svaro pipirų. 
5 matkai vilnonių siūlu. 

No. 4. Kombinacija už $25. 
12 svarų lašinių. 
I svarai tauku. 
6 svarai jautienos. 
10 šmotų muilo. 
10 svarų kondensuoto pieno. 

/ 

No. 5. Kombinacija už $50. 
12 svarų lašinių. 
10 svarų taukii. 
15 svarų cukraus. 
6 svarai jautienos. 
10 svarų fasolių. 

30 svarų kondensuoto pieno. 
20 šmotų muilo. 
2 tuzinai špulių siūlų. 
2 pakeliai adatų. 
10 svarų ryžių. 
1 svaras pipirų. 
2 svarai kavos. 
1 svaras arbatos. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 0. Kombinacija už $75. 
24 svarai lašinių. 
50 svarų tauku. 
20 šmotų muilo. 
48 svarai kondensuoto pieno. 
12 svarų jautienos. 

I 

No. 7. Kombinacija už $100. 
36 svarai lašinių. 
12 svarų jautienos. 
25 svarai tauku. 
4S svarai kondensuoto pieno. 
20 svarų cukraus. 
25 svarai ryžių. 
10 svarų miežinių kruopų. 
24 šmotai muilo. 
6 svarai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
y-z tuzino pakelių adatų. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

No. 8. Kombinacija už $200. 
72 svarai lašinių. 
100 svarų tauku. 
25 svarai ryžių. 
48 s v a r a i k o n d e n s u o t o p i e n o . 
2 5 s v a r a i c u k r a u s . 
48 svarai jautienos. 
24 šmotai muilo. 
5 sviVrai kavos. 
2 svarai arbatos. 
4 tuzinai špulių siūlų. 
K tuzino pakelių adatų. 
1 svaras maišytų pipirų. 
10 svarų fasolių. 
10 matkų vilnonių siūlų. 

S 

Siųsdami užsakymą viršminetoms kombinacijoms parašyki 1 e kombinacijos numeri kuri norite siųsti ir Įdėkite čekį arba mo
ney ordcr] vardu Lithuanian-American Trading Company. 

Laiške parašykite aiškini vardą ir adresą kur siunčiama Lietuvoj, taipgi jusu vardą ir adresą kad galėtum pasiųsti ju- = 
mis pakvitavojimą už jūsų pinigus, o vėliaus pakvitavojimą iš Lietuvos kuomet, bus pristatyta tam kuriam siunčiama į Lietuvą. = 

Adresas: LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY, 
6 West 48-th Street, Nevv York City. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

S. V. KRAUTUVĖ BUS ATI
DARYTA RŪGS. 25. 

PAKVIEČIAMAS GEN. 
PERSHINGAS CHI-

CAGON. 

Bus buvusiam Siegel, Cooper 
& Co. buste. 

Su juo parkeliavo daug chi-
cagiečių kareivių. 

Kai-kurios patri jotinės or
ganizacijos Chieagoje jau pa
kvietusios gen. Pershingę ap
lankyti mūsų miestfi. 

Pakvietimą, generolui pa
siųs ir pati miesto taryba. 

Su generolu Persbingu iš 
Europos parkeliavo ir pirmoji 
amerikoniškos armijos divi
zija. Divizija sudaryta iš pa-
rinktiniausių kareivių. 

Jo je y ra daugelis ir ebiea-
giečių. Tarpe anų a t randame 
i r l i e t u v i ų . Š t a i : 

V. Kamarauskis , 1807 \ \ \ 
46 gat. 

R. Sun<lėlius, (6534 So. Her-
mitage a ve. 

K . Nikais, 3934 So. TCock-
well gat . 

(Jai lietuvių kareivių yra ir 
daugiau, bet nelengva pat ir t i 
iš " suponiškė jus ių" pavar
džių. 

SUVAŽINĖTA 4 METŲ 
MERGELĖ. 

Automobiliaus suvažinėta 4 
metų mergelė Regina Kuzils-
ki, 2659 YVest 22 gat., kuo
met jinai ėjo skersai gatvės 
iš namų. 

Automobilistas Sebzeno 
(2557 So. Kedzie ave.) , suim
tas. 

Cbieagos vidumiestyj šalies 
vyriausybė kovai prieš pa
brangimą pragyvenimo atida
rys krautuvę rugsėjo 25 dienų. 
Ta krautuvė bus buvusios 
Siegel, Cooper & Co. krautuvės 
buste. 

Tai bus departamentinė 
krautuvė. Bus galima pigiai 
gauti pirkti visokių daiktų, 
reikalingų pragyvenimui, Bus 
pardavinėjamas ir visokis 
maistas. Bet nupirkti daiktai 
nebus pristatomi i namus. 
Nupirktus daiktus patys žmo
nės turės nešties. 

Tokių Krautuvių bus įs
teigta visuose didesniuose mie
stuose. 

PROFITERININKAI 
SMALOS. 

GAUS 

Dalias, Tex., rūgs. 11. — 
Vietos laikrašėiuose padėta 
paskelbimas, po kuriuo pasi
rašo nežinomi vietos veikėjai. 

Paskelbimu perspėjami pro-
i'iterininkai, kad jie liautųsi 
išnaudoję žmones. Nes jei ne
paklausys^ perspėjimų, kiek
vienas profiterininkas bus ap-
smaluolas ir apiplunksnuotas. 

Nedėlioję, rugsėjo 7 d., 8v. 
Kryžiaus parap . svet. Šv. Ago
tos moterių ir mergaiėių dr-ja 
laikė mėnesinį susirinkimą. 

Besvarstant draugijos rei
kalus inoina iš parapijos komi
teto nariai pp, J . Brazauskis 
su P. Veryga. J i e užprašė mū
sų draugiją i rengiamąjį para
pijos bazarų. 

Visos narės užp rašymą, pri
ėmė ir nutarė prisidėti, įsistei
giant būdą. Išrinko nemažai 
moterių ir mergaiėių darbuo-
ties minėtame bazare. 

Paaukotų daiktų nešimas 
prasidėjo seredos vakare. Na
rė:; šį-tą paaukojusios gali at
neš, i parapijos svetainėn. Ten 
bus ypatos, kurios atneštus 
daiktus priima, 

Paskui buvo rapor tas iš Ka
taliku Vienybės, kuri išdavė O. 
Ruzgienė. Rapor tas vienbal
siai pr i imtas . 

Ant galo nu ta r t a suteikti 
narėms dovanas, kurios drau
gijoje išbuvo 10 metų a r dau-
giaus ir nereikalavo jokios pa
šei pos. Tam tikslui bus sureng
tas vakaras su programų. 

P. N. 

Nėra jokio nuostolio. Viskas yra pilnai apsaugota ir jei koks baksas pražūtų arba susidaužytų, jūsų pinigai bus sugrąžinti. 
Tai garantuoja Lietuvos — Amerikos Pramonės Bendrovė. m-
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nesyj. Užtai garbė Šv. Kas . dr-
jai ir jos pavyzdį tepaseka ki
tos West Sidės draugijos. 

Apart to, draugija rengia 
vakarą rugsėjo 13 d., s. m , p. 
M. Meldaiio svetainėj. Vaka
ras bus su įvairiais pamargiai
niais, ta ip kad atsilankiusieji 
bus ir nustebinti ir užganėdin
t i S. B. C. 

LIETUVOS VYČIŲ CHICA
GOS APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Šiuomi primename, kad su
imtoj, rugsėjo 13 d. Šv. Petro 
ir Povylo parapijos svetainėje, 
\Yost Pullmane įvyks Lietuvos 
Vyėių Cbieagos Apskričio mė
nesinis susirinkimas. 

Šis susirinkimas bus svar
bus. Visus kuopų delegatus 
kviečiame suvažiuoti. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Apskričio Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Lietuvos Vyėių 36 kp. susi
rinkimas įvyks ketverge, rug
sėjo 11 d. parapij inėj svetai
nėj. Visus narius kvieėiame su
sirinkti 7:30 vai. vakare. 

Valdyba. 

40 AKRŲ 
GEROS ŪKIŠKOS ŽEMĖS 

PALOS PARKE 
Ant Pardavimo ar Mainymo 

Šita gražus plotas žemės 
kuris randasi ant "\Vabasb 
Railroad tiktai 22 mylios nuo 
Cbieagos. Arti geros transpor
tacijos ir miesto bulvaru. Ra 
Rykite ar atsi lankykite ypa-
tiškai o gausite pilnas infor
macijas. 

Paul Baubley, 
1404 W. 18th St. Chicago, 111. 

Telefonas Canal 6296. 

Kalbėta dar ir apie ketur-
tukstantine dolieriu suma, Cen-
tro paskirtą surinkti Šeštai 
kuopai. Nutar ta lankyties pas 
lietuvius ir rinkti aukas po 10 
dok Našlaičių Prieglaudos 
Fondam 

Tame susirinkime p. B. Ra-
dišauskas patapo L. Kąj. Gar
bės nariu, inešdamas 100 doL 
Ačiū j a m ! 

Nortbsidiečiai, orui atvėsus, 
stokite talkon Lab. Sąjungai 
pabudavoti našlaičiams namą. 

A. N. 

Bell System 

TelcfoLas yra vienintelis visuomeniškas daly
kas kuris neša naudą, nes žmogus pats sau 
pasitarnauja. Kuomet šiandie telegrama 
ar važiuojant ant karu beveik visą laiką 
kitas tau patarnauja. 

Užtat yra labai svarbu, kad kiekvienas tele
fono vartotojas gautu geriausius rezultatus. 
Tą galima padaryti prisilaikant sekančiu 
dalyku: 

Atsakant telefoną tuo
jaus ; 

Persi t ikr inant kningoj a r 
teisinga numeri šauki p i rm 
davimo signalo operatorkai, 
ir 

Kalbant išlėto ir aiškiai 
su lupomis a r t i prie telefono 
bet jo nedalipstant. 

CHICAGO T E L E P H O N E COMPANY 

*2S 

Be maisto Amerikoje bal
nai yra brangus ir drabužiai. 

National Association of Re-
tail Clotbiers susirinkime nu
tar ta pasidarbuoti , kad vy
riausybė kokiam laikui už
draustų drabužių išvežimą į 
svetimas šalis. 

Pranešimas. 

L. R. Kryžiaus rėmėjų sky-
rio susirinkimas įvyks ketver
ge, rugsėjo 11 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Kryžiaus bažnytinėje 
svetainėje. Šis susirinkimas 
bus svarbus. Valdyba daus; ka 
turi pranešt i iš Apskričio ir 
Katalikų Vienybės. Kviečiame 
narius skaitlingai susirinkti. 

Valdyba. 

IŠ NORTH SIDE. 

IŠ WEST SIDE. 

Iš Šv. Kazimiero draugijos 
vyrų ir moterų veikimo. 

Mažai tesimato laikraščiuose 
žinių iš veikimo šios draugijos, 
rodos, kad ji visai nieko nevei
kia. Anaiptol. Štai laikytame 
susirinkime, rugsėjo 7 d., š. m., 
draugija prisidėjo prie gero 
darbo, t. y. prie parapijos 
bazaro, kurs įvyks spalio mė-

Nedėliojį rugsėjo 7 d. Lab. 
Sąjungos 6 kuopa laikė mėne
sinį susirinkimą, kuris nebuvo 
skaitlingas gal iš tos priežas
ties, kad dabar tęsiasi parapi
jos bazaras. Visi labdariai dir
ba bazare. 

Perbėgus kuopos reikalus, ei 
ta prie bazaro, kuris y ra ren
giamas ateinančiame Advente. 
Kuopa paragino moteris ir 
merginas, kad pradėtų darbuo-
ties, kad L. Sąj. bazaras butų 
vienas iš indomiausių. 

P-as A. Nausėda pranešė, 
kad rugpjūčio 26 d. lankėsi Ox-
forde ir aplankė tenai sergan
čius ligonius. Nuvežė ir išdali
no sergantiems 10 dol. 

P-as Nausėda pranešė, kad 
esantieji ten ligoniai nusiskun
džia lietuviškų laikraščių, taip
gi atlankymo, užuojautos ir pa-
gelbos saviškių. 

DIDŽIAUSIA j IETUVISKA KRAUTUVE p,MCA60JE 

PI4RL OUEBN KONCBRTINA 

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

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

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

Telefonas: DROVER 7309 
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