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Prez. Wilsonas Atsisako 
Maišyties Streikan 

Pittsburgho apskrity] žudomi 
darbininkai 

PREZIDENTAS NESIMAIŠYS KRAUJAS LIEJAMAS 

PRAMATOMA, KAD PRI
SIEIS PATIKRINTI 
TAIKOS SUTARTĮ. 

Vokiečiai tikisi gauti lengves
nes sąlygas. 

STREIKAN. 

SACRAMENTO, CAL„ rūgs. 
23.—Vakar po pietų preziden
tas Wilsonas pranešė, jog jis 
nesimaišysiąs plieno dirbtuvių 
darbininku streikan. 

Prezidentas sako, jog jis vei-

PITTSBURGHO AP-
SKRITYJ. 

Neleidžiama darbininkams 
turė t i susirinkimus. 

Pi t t sburgh, Pa., mos . 2& — 
FarreHe valstijinė policija su
sirėmė su streikuojančiais dar

kęs, ką tik galėjęs, kad sulai- Ib ra in l i i s Salę American Steel 
kyti streiką. Bet jo ncpaklau-!& W i i * dirbtuves 
syta. 

Viskas, kas šiandie turi but 
daroma, sako jis, t a i palaiko
ma visur reikalingoji tvarka . 

STREIKUOJA 284,000 
DARBININKŲ. 

Taip tv i r t ina streikininku 
vadai . 

, Žmonės policija, apmėtė ply-
; tonii s ir akmenimis. Policija 
lėmė šaudyti . Vienas darbinin
kas nužudytas ir daugelis kitu 
sužeista. Tarpe sužeistu yra du 
policmonu. 

Daug žmonių pašauta. 
Newcastle, Pa., rūgs. 2 3 . - 7 

darbininkai pašauta pakilus 
riaušėms ties Cnrnegie Steel 
C*o. dirbtuve. 

Susirėmimas su policija pa
kilo, kumiift keli šimtai žmo-

kieman 

Pi t t sburgh, Pa., rug 
Oeležies ir plieno darbininko 
nacijonalio or^anizaeijinio ko-jniu mėgino dirbtuvės 
miteto sekretorius Foster va- nejleisti streiklaužių. 
kar paskelbė, jog plieno dirb- Streiklaužiams pagelbon at-

bėgo ginkluota dirbtuvės sar
gyba su šerifo pagelbininkais. 
žiiH)it(\< tuos sutiko >u plyto
mis ir pagaliais. Kuomet žmo-

Berlynas, ruga. 23.—Austri
jos valdžia išleido "Raudonąją 
Knygą , " kurioje prirodoma, 
jog Vokietija visomis išgalė
mis veikusi prieš karę 1914 
metais. Vokietija stovėjusi už 
tą, kad kokiuo nors būdu iš
vengti karės, kad tuo tarpu 
tuometinis Austrijos užsieniu 
reikalu ministeris grafas von 
Berehtold karėn intraukes ne 
tik savo šalį, bet ir Vokietiją. 

(via manoma ir laikraščiai 
rašo, jog Vokietija del to gali 
pareikalauti revizijos taikos 
sutarties. Tas reiškia, kad Vo
kietija gali susilaukti paleng
vinimu taikos sąlygose. 

4 * Raudonoj K n y g o j " doku
mentaliai prirodoma, kad Vo
kietija pasiuntusi Austrijai 
Anglijos pasiūlymą, sutaikinti 
austiŲ-iusu disputas. Bet gra
fas Berclitold tą pasiūlymą il
gai sulaikęs. Ir kuomet jis per 
karjerą pasiuntęs Berlynan, 
Vokietijoje jau buvus atl ikta 
mobilizacija. 

iiiiijiiiiiiiimiiiiiiiiimimimiiiiiiiiiiiiiii 
AMERIKONAI NEŠA PA-

GELBA LIETUVAI. 

Dr. Thomas Walsh keliauja 
Kaunan. 

IŠREIŠKIA SIMPATIJĄ 
PLIENO DIRBTUVIŲ 

DARBININKAMS. 

tovėse štai kiek darbininku iš
ėjo s t re ikan: 

Cliieagos apskri tyj 60,000. 
Clevelande 30,000. 
Voungstown, vietoje, 1.5,000.|nės nepaklausė Įsakymo išsi-
YoungstoNvn apskr. įnėmus 

Sliaron, Karrell. Xew Castle, 
St rawsnters , Butler, Canton ii' 
Massillon, 50,0001' 

Buffalo 12,<M)0. 
Homestead 9,000. 
Bradckock r>,ooo. 
Kankin 3̂ MMl. 

( lairton 4,000. 
Menessen ir Donorą 12,000. 
YVlieeling i:>,000. 
Steubenville G.000. 
Pueblo 6,000. 
MeKeesport ir Duquesne 12,-

000. 
Pi t t sburgh City 15,000. 
Vandergrif t 4.000. 
Leeehburg 2,000. 
Braekenridge 5,000. 
Johnstowa 15,000. 
Coatesville 4,000. 
Išviso 284,000, 

FITZGERALD PASISAKĖ 
ESĄS KALTAS. 

Tuo būdu jis nori išvengti 
mirties bausmės. 

Vakar Chicagoj kriminaliam 
teisine prasidėjo byla Thomas 
R. Fitzgvraldo, kuris neperse-
nai nužudė 6 metu mergaitę 
J ane t YVilkinson. 

Fitzgerald būdamas kalėji
me sakėsi, jog jis teisme nepri-
sipažjsiąs esąs kaltas. Bet va
kar, po pasikalbėjimo >n savo 
advokatu , nuomonę atmainė ir 
pasisakė esąs kaltas. 

Tuo keliu jis mano išvengti 
mirt ies bausmės. 

Nužudytos mergaitės tėvas 
pageidauja, kad žmogžudis 
kuoaštr iausiai butu nubaustas, 

GALI SUSTREIKUOTI TE
LEGRAFŲ OPERATORIAI 

PRANCŪZIJOJE. 

COPENHAGEN, rūgs. 23.— 
Keliaudamas Kaunan čia už
važiavo Dr. Thomas Walsh, 
Amerikos naĮcijonalės katalikų 
karės tarybos komisijonierius. 
Jis keliauja Lietuvon ištirti 
lietuvių stovį. 

Apie lapkričio 1 dieną iš A 
merikos Lietuvon žada iške
liauti keliolika išlavintų ame
rikoniškų nursių. Tenai jos 
skiriamos vesti ligonines ir ap
švietimo darbą. Suv. Valstijo
se tam tikslui paskirta keli 
šimtai tūkstančių dolierių. 

č ia Dr. VValshą pasitiko ir 
priėmė amerikoniškas pasiun
tinys Ira Nelson Morris ir 
Lietuvos atstovas Švedijoje Jo
nas Aukštuolis. 

{iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iiiiiiiiin 
VILLA CARRANZĄ VADI 

NA IŠDAVIKU. 

Anglekasiai stovi už mažųjų 
tautų apsisprendimą. 

Cleveland, Ov n igs . 24. — 
United Mine \Yorkers of Ame
rica suvažiavime atstovai iš
reiškė savo simpatiją streikuo
jantiems plieno dirbtuvių dar
bininkams. 

Buvo pakeltas sumanymas 
prisidėti prie plieno dirbtuvių 
darbininku streiko, kad tuo 
būdu pagelbėti jiems laimėti 
kova. 

I 

Tečiaus po diskusijų susek
ta, kad to negalima padaryt i . 
Organizacija negali laužyti sa
vo kontrakto su anglekasių 
kompanijomis. 

Ir patiems Talkininkams 
Vargas su Lenkais 

Bolševikai Stebisi Pabaltijos 
Viešpatijų Vienybe 

PERDAUG ĮSIKARIAVĘ 
LENKAI. 

Vokiečiai nori žiemavoti Lie
tuvoj ir Latvijoj. 

Už politikinį veikimą. 

Suvažiavime nutar ta atmai-

šaukia visus gyventojus pa 
kilti prieš Carranzą. 

Paryžius, rūgs. 23, - - Visos 
Prancūzijos paštos-tclegra fu 
darbininkai padavė rezoliuciją 
pakelti generalį streiką spaliui 
1 d., jei valdžia neišpildys dar- j 
bininku reikalavimu. Darbi-j 
ninkai reikalauja didesnio už
mokesčio. 

VVashington, nigs. 24. —(v,ia 
gauta žinomo Meksikos truks-
madario Vilios paskelbto ma
nifesto kopija. Yilla savo ma
nifeste Carranzą išvadina ša
lies išdaviku ir kviečia prieš 
ji pakilti visus meksikonus. 

Paryžius, nigs. 23.—Atgavę 
laisvę lenkai taip daug įsika-
riavo su tikslu užgrobti kuo-
daugiausia svetimu teritorijų, 

nyh dabartini Amerikos Dar- | k j M , g , . ^ j u o g n e I e n g y a s u . 
l,o FederacuoA n u s t a t y t , poh-Į g t a b d y t i ir patiems talkinin-
tikmj rtovį. Būtent , sity naci- U l l n l s ; L ( , n k i l i 5 i a I 1die užgrobia 
lomile darbo organiiaeij« pa- t e r i t o r i i a g Uetuvos , Baltgudi-
stumėti politikos sukunn . ] . ^ - ^ O i l l i ( . i i o s lr n e t p a . 

Tuo tlksln sumanyta ir p a t - Į ^ K l l s i j o s . j , . n t l o l a t s a k o s i > 

kad jie kariaują prieš bolševi
kus. 

PREZIDENTAS PERSONA 
LIAI PRIIMS KARĄ 

LIŲ. 

virtinta sušaukti generalę A-1 
merikos darbo konferencija ir 
Amerikos Darbo Federaciją i-
galioti statyti savQ kandidatus 
kongresan ir valstijų legisla-
turosna. 

Žodžiu tariant , norima pa
daryti , kad Amerikos Darbo 
Federacija butu ne vien tiktai 
kaipo darbo organizacija, bet 
podraug ir politikinė partija. 

Paremia mažąsias tautas . 

KOMPANIJOS IMA 
STREIKLAUŽIUS. 

Gary, Ind., nigs. 23.—Vakar 
išryto ėia atvežta streiklaužiu 
ir tie su ginkluota sargyba nu
lydėti i dirbtuves. 

skirstyti , tuomet i įuo« imta 
šaudyti . 

Tarpe pašautų yra dvi mo
teriški ir vienas bernaitis. 

Ties Skenango Tin Plato Co. 
dirbtuve irgi įvyko susirėmi-
mas policijos su darbininkais. 
Du policmonu sužeista. 

Keli žmonės sužeista. 
Pi t tsburgh, Pa., rūgs. 23.— 

Miestelyj Donorą vakar irgi 
keli žmonės sužeista. Iš jų vie
nas pašautas . 

Suirutės pakilo, kuomet 
žmonių minia mėgino plieno 
dirbtuvėn neįleisti streiklau- Gary, Ind., nigs. 23. - G a 
žiu, kurie atvežta automobiliu, ry yra geležies ir plieno dirb-

Polteija j minią ėmė šaudyti Ituvių miestas. Jig nesenas. Įs-
ir visvien streiklaužius Įbruko įteigtas vos pirm 13-kos metų. 
dirbtuvės kieman. 'Kuone visą miestą pastatydi-

Suvažiavimas padarė rezo-
jliuciją. kad visoms pasaulyj 

Reno, Nev., rūgs. 24. —Čia šiandie pavergtoms tautoms 
pranešta, kad prezidentas VYil-'butų leista pačioms apsispręs-
sonas šion šalin atvykusi bei- t i \ a p i e savo likimą. Rezoliu-
gų karalių personaliai priim- jcijoje ypatingai pažymimas Ai 
siąs llobokene, X. d. Jš ten į rijos apsisprendimas. 
prezidentas su karalium ke-1 
liausiąs tiesiog Wasbington. 

duos sustabdyti talkinin
kams nelengva problema. Tal
kininku vvriausioji taryba nu-
sprendė pasiųsti lenkams notą, 
kad jie paliautų "ka r i avę 
prieš bolševikus ir vokiečius' 
ir lauktų galutino rubežių nu
statymo. Taippat talkininkai 
su kita nota aiškiai pareika
lausią, kad lenkai atšauktų 
savo kariuomenę iš Lietuvos 
teritorijų. 

galima prašalinti vokiečius iš 
Pabaltijos. Talkininkai negali 
prieš juos ten pavartoti savo 
kariuomenės. 

Tad tariamasi, Vokietiją pri
spausti ekonomiškai. Vokieti
ja nori gauti pasiskolinti pini
gų Amerikoje. Taigi ve ji tos 
paskolos negaus, kol neatšauks 
savo kariuomenės iš Pabalt i
jos. 

Sakoma, tai busianti labjaufl 
pasekmingesnė priemonė su
valdyti vokiečius, ne kaip 
prieš juos pavartojamas mili-
tarinis veikimas. 

Iš Rygos pranešama, kad 
vokiečiai Lietuvoj ir J „a t vi jo j 
žada pasilikti per žiemą. Tam 
tikslui jie ten gaminasi ir ap
kasus. 

BOLŠEVIKAI NUSTEBC 
PABALTUOS TAU

TŲ VEIKIMU. 

Pertraukė tarybas; pagalvosią 
jie apie taiką. 

Ryg a , nigs. 23.—T Revelį su* 
? i 

Londonas, ru ii's 24. — Sile-
Sakoma, jog karalius su ka- sijoje amerikonai nupirko di-

raliene Suv. Valstijų pakraš
čius pasieksią apie spalių 4 d. 

delius anglių plotus, anot pra
nešimo iš Berlvno. 

Sakoma, jei lenkai neniesią 
tuomet & rvžo estų parlainentanstai , 

kurie buvo susiėję su bolševi
ku atstovais taikos reikalais. 

• 

Tarybų metu estų parlamen-
taristai bolševikams atstovams 
pranešė, kad Pabaltijos vieš
patijos nutariusios pavieniui 
nesitaikinti su bolševikais, bet 
jei jau ką nors veikti, tai ben
drai. 

to savo "ka r ingumo, 
prieš juos busią pavartotos ki
tokios priemonės. 

Vokiečiai praleisią žiemą 
Lietuvoje. 

(len. von der (loltz su savo 
kariuomene nei nemano pasi-

I t raukt i iš Lietuvos ir Latvijos. 

KOVOS CENTRAS MIESTE 
GARY. 

Daug darbininkų iškeliaus Eu
ropon. 

Ifomesteade valstijinė poli
cija suareštavo 11 žmonių, ku
rie stovėjo netolies Carnegie 
(Y>. dirbtuvės. 

McKeesporte suareštuota 7 
žmonės, k ū n e nepaklausę poli
cijos įsakymu. 

3 suareštuota Buffalo j . 
Buffalo, N. Y., rūgs. 23.— 

Keliose Vietose vakar buvo pa
keltos suirutės. Policija apmė
tyta akmenimis ir plytomis. 3 
žmonės suareštuota. 

Policija daužo darbininkus. 
Pittsburgh, Pa., ruga, 23.— 

Clairtono miestelyj valstijinė 
policija užpuolė vakar darbi
ninkų minią. Daugelį jų ap
daužė buožėmis ir priede 20 jų 
suareštavo, kuomet darbinin
kai nenorėjo išsiskirstyti. 

Anot Clairtono policijos tvir
tinimo, iš abiejų pusių buvo 
šaudoma. 

no plieno korporacija. J i s turi 
ir vardą plieno korporacijos 
galvos. 

Šitą miestą galima pavadin
ti plieniniu Gibraltaru. Strei
ko metu jis bus kaipir baro
metras. Kai-kas sakė, jog 
streiko barometras bus Pi t ts
burgh 'as . Bet ne žemiau stovi 
ir Gary. Nes šitas miestas ir 
tegyvuoja su vienomis plieno 
dirbtuvėmis. 

Nuo darbo plieno dirbtuvėse 
čia priklauso visoks biznis, 
biznierių pasilaikymas ir pa
ties miesto gyvavimas. 

Pe r metus plieno dirbtuvių 
kompanijos už darbą išmoka 
darbininkams suvirs 35 milijo
nus dolierių. Paki lus gi strei
kui sustos čia visas veikimas. 
Je i Gary pakilo, reiškia, strei

kas pilnam įsisiūbavime, sako 
darbininkų organizatorius Luxjnės bijosi ilgo bedarbiavimo, 
Nes čia st ipriausia plieno t rus- lkur is surištas su vargu. 

to tvirtovė. Tas t rustas mies
tą pastatydino ir valdo. Teisė
jas Gary, plieno korporacijos 
galva, pavadino jį savo vardu. 
Kuomet Garv darbininkai lai-
mės kovą, plieno trustag visoj 
šalyj turės nusilenkti prieš 
organizuotą darbą. 

Bijomasi radikalių gaivalų. 
Streiko metu darbininkų 

tarpe dažnai apsireiškia ne
geistinų agitatorių. Tai dau
giausia radikaliai gaivalai. Tie 
darbininkus gundo prie riau
šių ir net aršesnių darbų. 

Kad apsisaugoti negeistinų 
agitatorių, vietos policijos vir
šininkas Forbis suorganizavo 
"priešbolševikišką būr į " . Tam 
tikslui tarnybon priėmė dauge
lį specijalių policmonu. Virši
ninkas išlaiko per vietos laik
raščius paskelbė atsiliepti 
tiems, katr ie nori policmonau-
ti streiko metu. Buvo sušauk
tas piliečių susirinkimas. Su
rašinėta visi tie, kas išreiškė 
norą poliemonauti. 

Daug žmonių iškeliaus. 
Prasidėjus streikui, turbūt, 

daug darbininkų aplei s miestą. 
Nes nujaučiama, jog streikas 
gali prasitęsti labai ilgai. Žmo-

sirengę apleisti miestą. Sako
si keliausią Europon. Bijosi il
go streiko. 

Yra i r šovinistų. 

Kaip kitur, taip ir čia yra 
daugelis šovinistų, kurie berei-
kalo užsivarinėja prieš svetim
šalius darbininkus. Tie šovinis
tai statosi amerikonais patri-
jotais. Bet jie yra didžiausi 
organizuoto darbo priešinin-

Kaip lenkus, taip ir vokiečius 
^^ j nelengva priversti prie paklus- Tą nugirdę bolševikų atsto

j a i per t raukė tarybas ir atsi
sveikino. Jei taip, sakė jie, tad 
jie dar pagalvosią apie tokią 

klausima, kokiuo būdu butų j bendrą taiką. 

Valstijinio darbo ofiso a- numo. 
gentas Ficke tvirt ina, jog o()() Amerikos atstovai taikos 
rumunų ir 100 serbų jau pa- konferencijoje diskusuoja 

. „ i *~4.: — : A„ a „ u ~ l . « • ' , ' , 

MILVVAUKEE MAJORAS IKOLČAKAS PASITRAUKĘS 
NENORI SUSITIKTI 

SU KARALIAIS. 

IŠ UŽIMAMOS VIE
TOS. 

Jis vetuoja miesto tarybos re
zoliuciją. 

Milwaukee, Wis., rūgs. 24.— 
Prekybos Butas formaliai pa

kai, tų pačių plieno kompani- ' klausė vieto s miesto tarybos ir 
jų apmokami agentai. I majoro socijalisto, ar sutinka 

J ie sako, jog amerikoniški oficijaliai pri imti mieste belgų 
darbininkai patenkinti darbo j karalių, jei šis pageidautų ap-
sąlygomis ir užmokestimi už ' l ankyt i miestą, 
darbą. Nepatenkinti , girdi, t i k | Taryba padarė pakvietimo 

Apie tą praneša bolševikai iš 
Maskvos. 

svetimšaliai. 
Sako jie, kuomet buvo pa

kilusi karė, amerikoniški dar
bininkai buvo išėję kariaut i . 
Gi svetimšaliai darbininkai 
pasilikę prisiplėšę pinigų, su
stiprinę unijas ir šiandie paki
lę prieš savo "ge rada r ius bo
sus 

Tokių nenaudėlių šovinistų 
agentų yra visur. Bet čia jų 
ir perdaug. Reikia laukti , kad 
jie ims dar aršiau kaltinti ir 
niekinti sveti n isal ius darbi
ninkus. 

rezoliuciją. Bet majoras rezo
liucijos nepatvirt ino. I r dar 
nuo savęs parašė laišką Preky
bos Butui. 

Laiške majoras socijalistas 
pažymi, kad Mjhvaukee'j nėra 
vietos karaliams, kaizeriams 
arba carams. Šitan miestan, 
sako, gali but pakviesti ir pri
imti tik paprastieji žmonės. 

Miesto taryba mėgins rezo-
liusiją pravesti antru kartu. 

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

Londonas, nigs. 24. — Bol
ševikai bevieliu telegrafu iš 
Maskvos praneša, jog visos 
Rusijos valdžios Omske vy
riausias galva, admirolas Kol-
čakas, pasitraukęs iš užima
mos vietos. Savo vietą jis pa
vedęs gen. Denikinui, kurs 
pasekmingai prieš bolševikus 
veikia pietinėj Rusijoj. 

Bolševikai pažymi, jog Kol-
čakas apie savo atsistatydini^ 
mą pranešęs talkininkams. ' 

Tol i aus bolševikai sako, kad 
jų kariuomenė apleidusi mies
tą Kurską po kruvino mūšio. 

KARALIUS IŠKELIAVO A-
MERIKON. 

Brusselis, rūgs. 24. —Vakar 
iš Ostend uosto Amerikon iš
keliavo belgų karalius su kara
liene ir sosto įpėdiniu Leopol
du. 

file:///Yorkers


:;' 

2 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

"DRAUGA S " 
LTTHUANIAN DAILY FREEND 

Published Daily Exrept Sundays by 
DRAUGAS PUBL18HING CO., Inc., 
1800 \V. 40th St., Chioago, niinois. 

T E KM S OF S L'BSCRIFTOON 
One Year $5.00 
6ix Months $3.00 
Thursday's Eilition $2.00 

Advertising rates on appllcation 
At NEWS-STANDS 2c A COPY 

D R A U G A S 

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGA S " 
Eina kasdieiy išskyrus nedėldienlus. 

P R E N U A A E R A T O S KAINA: 
Meiams $5.00 
Pusei Mcty $3.00 

Prenumerata ruokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Order" 
arba įdedant pinigus j registruotą 
laišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefouas McKinley 6114 
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Krasos Darbininkai. 
Streikuojant plieno darbinin

kams, dailydėms gaunant už
mokesčio dolierį i va landi), 
mintis krypsta prie krasos 
darbininkų laiškanešių. J ų dar
bas sunkus. J i e pėsti vaikščio
ja per dieną, nešiodami sun
ki) krepšį pilną laiškų, ir šiaip 
popergalių, laipiodami girgž
dančiais laiptais, braidžiodami 
po purvinus kiemelius. Nepa
kenčiamas vasaros karštis, 
skaudi žiemos „spiega, lietus ir 
sniegas juos vargina pasida
lindami uždavinį. Nepigiai iš
tuštino laiškanešis savo dideli 
ir sunkų k repš į parnešė ji 
valdybom o ten jau laukia ki
t a popergalių krūva ir vėl 
krepšys pilnas,»ir vėl vaikščiok, 
dalink. Taip tas pats nuobodus, 
įkyrus darbą- kasdien per dau
gel metų. 

22 liepos, 11)19 m.. Suvienytų 
Valstijų kongresas išleido į-
sakymą, kad viešpatijos valdi
ninkams, mokestis butu nema
žesnis kaip 3 dolieriai dienai, 

P. Savickio Laiškas. 
Pata lp iname p. Savickio pra

nešimą apie ta i ka ip rašyt i lai
škus į Lietuvą. To laiško pra
džia mums išrodo susivėlinu
si, n e s j au lengvai eina laiškai 
iš Amerikos į Lietuvą. Bet p . 
Savickio patarme gali pasi
naudoti visi tie, kur ių giminės 
yra lenkų užimtoje Lietuvos 
dalyje. 

Į lenkų užimtąsias vietas 
galima ir tiesiog rašyt i pade
dant antrašą, sakysim: Ado
mui Jurgaič iu i , 4 Didžioji Gat
vė, Vilho Lithuania. Tokis laiš
kas eina pirmiausiai j Kauną. 
Paskui Lietuvos krasa jį per
duoda lenkų krasai ir laiškas 
pasiekia k u r reikia. 

J e i kas rašvdamas į Vilnių 
prideda " P o l a n d , " tai tas y r a 
skriaudimas Lietuvos ir stam
bi kaltė prieš savo tautybę. 
Laiškas su parašu " P o l a n d " 
pirmiausiai eina į Varšavą, o 
iš ten jau pasiekia tą vietą kur 
reikia. 

Ypatingai verta pasinaudoti 
antrąją p. Savickio pranešimo 
dalimi Apie Lietuvos valstybės 
paskolos bonus. Kiekvienas 
dolieris paskolintas Lietuvos 
valdžiai yra lyg mažas karei
vis, kovojantis už tėvynės ne
priklausomybę. Kas šimtą ar 
tūkstantį tokių kovotojų Lie
tuvai suteikia, to nuopelnai ne 
bus užmiršti . 

Žydų Tikėjimas Lietuvoje. 

Knights of Columbus. 
Viena iš geriausių Amerikos 

organizacijų yra Knights of 
Columbus. J i prasidėjo 1882 m. 
ir neapsakomai daug gero pa
darė. Prie jos pr is i rašė pora 
šimtu tūkstančiu Amerikos ka-
talikų vyrų. Ta organizacija 
pasirūpino, kad Columbo diena 
taptų t r auk ta į Amerikos šven
čių sąrašą. 

Knights of Columbus supra
to socijalymio pavojingumą ir 
kovojo su juomi. N u 0 1011 K. 
of C. organizuoja tam tikslui 
paskaitų eiles. 

Ta darbšt i , prot inga ir ide
alizmo pilna draugija įtempė 
visas savoj pastangas, kad pa
lengvintų kareivių gyvenimą 
apkasuose ir šiaip karės vieto
se bei susitelkimo punktuose 
namie. Kitos net grynos ir ge
ros organizacijos pereitos ka
rė.-- laiku kaikurios susiteršė 
žymių sayo narių stambiomis 

bet pridėjo " i šsk i r ian t Iva- kaltėmis. Tat visai nei ištolo, 
so< žmones". Pieno vaziotojas 
sau važiuotas važinėja ir gau
na į savaitę 3o dolierius, o 
laiškanešis ir pėsčias vargs ta 
ir tegauna tik pusę tos algos. 

Laiškanešiai negali strei
kuoti , nes jie yra Suvienytų 
Valstijų valdininkai, o Suvie-
Dytos Valstijos nėra fabr ik 'n -
tas. Prieš jas negalima kelti 
s t reiko: jų reikia klausyti . 

Vis-gi lygybės nėra. Galin
tieji streikuoti darbininkai už 
lengvesnį darbą gauna dusyk 
tiek, negu laiškanešiai. Tokiu 
būdu laiškanešiai, gali sakyti, 
kasdien dovanas dalina vi
siems laiškus gaunantiems ir 
rašantiems. 

Kai-kuriose šalyse yra į-
prot is laiškanešiams duoti do
vanų Kalėdoms ir Velykoms. 
Bet tos gaunančių laiškus 
žmonių dovanos negali atstoti 
t ikros algos. 

Butų begalo pavojinga leis
ti viešpatijos valdininkams 
streikuoti, butų suirutė krasą 
paleisti iš valdžios rankų. Bei
to laiškanešiai negali gauti 
teisės streikuoti. Bet to vieto
je reikėtų, kad umu laiku 
taptų išbrauktas iš Amerikos 
teisių pridėčkas, kad krasos 
žmonių alga gali būti mažesnė 
negu trys dolieriai dienai. Ti
kimės, kad krasų departamen
tas pasirupįs tuomi. 

nei šešėliu nepasiekė Knights 
of Columbus organizaciją. Po 
karės K. of C. organizuoja 
daug pavvzdingų ir naudingų 
mokyklų, kur buvusieji ka
reiviai gali išmokti pelningi] 
amatų. 

Gaila, kad lietuviai mažai 
tepažįsta tą organizaciją. Da
bar bus progos geriau patir t i 
visokių žinių apie ją, nes pat i 
organizacija baigia rašyti sa
vo istoriją. 

Bus t rys storos knygos. Pir
moje dalyje, apimančioje dvi 
knygas, bus išdėta ką organi
zacija -veikė, o antroje dalyje 
bus paminklas 50 tūkstančių 
organizacijos narių, tarnavu
sių Suvienytoms Valstijoms pa 
skutinėje karyje. 

Tą veikalą sustato du žmo
nės J . B. Kennedy, spaudos 
komisijos pirmininkas ir Fran
cis Egan. . 

Ypač šis pastarasis y r a žy
mus. J i s daug naudingai ir su
maningai pasidarbavo, būda
mas Suvienytų Valstijų amba
sadorium Danijoje. J i s y ra ga
biausias iš tebesančių gyvi) A-
merikos poetų ir raštininkų. 
J i s i r l ietuviams daug naudos 
padarė, pagars indamas mųs 
tėvynės vardą, ir prašydamas 
įžangą į D-ro A. Jusaičio pui
kų anglišką veikalą apie Lie
tuvą. 

Lietuvos ministerija jau pa
sirūpino apdirbt i konstituci
jos dalį, palytinčią mųs tė
vynės santikius su žydų tikė
jimu. Ta konstitucijos dalis 
apima aštuonis punktus . 

1. P i lna civiliška, polit iška 
ir taut inė lygybė visiems žy
dams, gyvenantiems Lietuvo
je. 

2. Proporcijonalė atstovybė 
įvairiose teisdavybės įstaigose. 

3. Dalyvavimas administra-
tyvėse ir teisdavybės vald-
vietėse. 

4. Proporcijonalė atstovybė 
teisdavybės butuose, ir įrengi
mas tamtikslui tautinio seimo 
(national assemblies) arba ki
tų atsakančių organizacijų. 

5. Teisė liuosai vartot i ib-
rišką arba žydišką kalbą vie
šuose surinkimuose, spaudoje 
teatruose, mokyklose, sinago
gose, teismuose, valdvietėse, 
teisiniuose dokumentuose ir 
t. t. 

6 Teisė užlaikyti subatą, 
kaipo pasilsio dieną neturi bū
ti s iaurinama jokiu būdu. Žy
dų rabinai turės tas pačias tei
ses, kaip ir kitų tikėjimų dva-
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siskija. 
7. Žydų autonomija viduri

niuose dalykuose, kaip ana, re
ligija, gerbūvio veiklumas, so-
cijalis patarnavimas, auklėji
mo ir kultūros plėtojimas. Ta 
kultūrinė autonomija tur i bū
ti apsaugota aiškiomis teisė
mis, gvarantuotomis konstitu
cijoje. Žvdu mok v k los turi 
būti po priverstinųjų mokyklų 
sistema ir turi naudotis vieš
patijos mokyklų privilegijo
mis. Žvdu kultūrinės autono-
mijos vienata bus Kehillah or
ganizacija. 

8. Tos žvdu autonominės or-
gnnizaeijos turi būti laikomos, 
kaipo viešpatijos organai ir 
turi naudotis teise priversti 
pildyti specijališkai žydiškus 
įsakymus, ir statyti valdžiai 
specijaliai žydiškus reikalavi
mus. Žydų Kehillai ir Kehillų 
sąjunga turi turėti juridines 
asmens teises ir gali priiminė
ti testamentinius palikimus, 
skiriamus jiems. 

Mes nieko Beturime prieš 
kuoplačiausią žydų laisvę mųs 
tautoje, dėlto džiaugiamės, kad 
mūsų valdžia padarė tokius 
gausius prižadus žydams. 

Bet mes norėtume, būtent, 
kad trečiame punkte prie žo
džio " d a l y v a v i m a s " butų pri
dė ta i "proporc i jonai i s " , ta ip 
kaip yra ant rame ir ketvirta
me. Viešpatijai visuomet būva 
nesveika, kad vienur yra pro-
porcijonališkumo, k i tur nėra. 

Šiek tiek nusiminę esame, 
kad Lietuvos valdžia šitą pro
jektą nedavė apkalbėti lietu
vių spaudai pirma negu įteikė 
Tarptaut inei Žydų Sąjungai 
Paryžiuje. J u g , rodos, mųs val
džia turėtų būti demokratinė 
ir neslėpti nuo visuomenės 
savo sumanymų, ypač jei tie 
siunanymai žadami į t raukt i į 
konstituciją. 

Sulig penkto šitų pažadėji
mų visur bus valia vartoti 
ibriškąją kalbą. Ta t reiškia vi
si Lietuvos valdininkai turės 
suprasti net iktai dabart inę žy
dų kalbą, bet ir senovišką jau 
mirusią ibriškąją. J u g negali
ma leisti, kad valdininkas ne
suprastų kas darosi po jo 
valdžia. Tokiu būdu Lietuva 
bus pirmutinė tauta , reikalau
jant i nuo visų savo valdininkų 
mokėjimo mirusios kalbos. 

T rys y ra pasaulyje didžios 
mirusios kalbos: lotyniškoji, 
grekiškoji ir ibriškoji. Pasku
tinė yra retesnė už visas. Ka
talikų tikėjimas iš sav 0 dva-
siškijos reikalauja mokėti loty
nų kalbą; žydų tikėjimas iš 
rabinų reikalauja mokėti ib
riškąją kalbą. Mųs ministeri ja 
pažadėjo žydams, kad visi 
Lietuvos valdininkai mokės ib-
riškai. J e i Katal iku Bažnyčia 
turės tokias teises Lietuvoje, 
kaip žydų tikėjimas, tai priseis 
Lietuvos valdininkams mokėti 
katalikų dvasiškijos kalbą, bū
tent lotynišką. 

Galime tikėtis, kad prie Lie
tuvos liks apie milijonas pra
voslavų Gardino apielinkėse ir 
i ry tus nuo Vilniaus. J ų tikė
jimas geidžia, kad jų dvasiš-
kija mokėtų grekiškai . Prisi
laikant teisių lygybės reikės, 
kad Lietuvos valdininkai mo
kėtų ir grekiškai. 

Tiems valdininkams dar rei
kės mokėti ir gyvąsias kalbas : 
lietuvišką, lenkišką, naują žy
dišką, baltgudišką, gal ir ru
sišką. Tokiu būdu kiekvienas 
Lietuva* valdininkas nuo že-
msargio iki prezidento turės 
mokėU aštuonias kalbas. Dide
liems mokslininkams turės bū
ti didelės algos. J a s turės su
dėti žmonės mokesčiais. Kas 
žin ar pakels. 

Ar nebūtų geriau, kad val
dininkai apseitų be senųjų kal
bų mokslo, be ibriškosios, be 
grekiškos ir be lotyniškos. Te
gu tas kalbas moka tam tikrų 
tikėjimų dvasiškija. Valdinin
kams užtektų naujų kalbų: žy
diškos, baltgudiškos, lenkiš
kos, na ir lietuviškos. 

Tikimės, kad mųs draugai 
piliečiai labai nereikalaus se
noviškos ibrių kalbos mokėji
mo, ir kad tas dalykas, rašant 
konstituciją, taps išbrauktas. 
Truputį neaiškus Šeštas punk 

tas. Ten pasakyta : Teisė užlai
kyti subatą kaipo pasilsio die
ną neturi būti s iaurinama jo
kiu b ū d u . " Tat reiškia jeigu 
žydas bus valdininkas, jis su-
batoje uždarys savo vaidvietę 
ir žmonės turintieji reikalą bus 
priverst i nesunaudoti savo lai
ko subatoje. Je igu geležinkelio 
mechanikas bus žydas ir su
batoje pages jo priežiūroje e-
santi geležinkelio dalis, jis 
neis taisyti . Valdyba turės ar
ba kito mechaniko ieškoti, 
arba traukinių ėjimą stabdin-
ti. T a t sudary s begalės keblu
mų. Visas paragrafas butų ge
ras, jei jis butų šitaip sureda

guotas : "P r iva t in ių piliečių tei 
sė užlaikyti subatą k a i p 0 pa
silsio dieną neturi būt i siauri
nama jokiu b ū d u . " Ka ip ka
taliku mechanikui atseina dirb 
ti nedėlioję taisant sugedusį 
daigtą an t geležinkelio, ta ip 
tą patį turėtų dary t i žydas 
subatoje, jei nori būt i geležin
kelio mechaniku. Visiems ly
gios teisės. 

SUSIRAŠINĖJIMAS SU 
LIETUVA. 

Kol da r nėra t ikro pašto su 
Lietuva, pa ta r t ina laiškus sių
sti per Lietuvos Pasiuntinybę 
Kopenhagoj šituo būdu: 

Ant to pačio konverto užra
šoma pasiuntinybės adresas 
Kopenhagoj ir adresas Lietu
voje, pavyzdin š i ta ip: 

5 Centu 

M A R K I 

JUROM SAVRKAS, 
1.įmani.-ui hcmition 

l 'OI'KNOACKN, 
Jiornstorffsvcj 1, 

Tretlci ik.sbeiK. 

l't.nui JONUI ANLHUfšKAI, 
Ballicii.sk ių soilž., 
DuinliliškiiĮ valm'. 

LIET l* VU J E. 
l,itauon. 

Kurt. J. Laukaičiui. 
Sutruko Tėvynės retežiai, 
Prašvi to liuosybės dienelė; 
Nūnai nors neaiškus rubežiai, 
Laisvėn Lietuva skina kelią. 

Išvydę sunai jos kilimą^ 
Paduoda jai pašelpos ranką; 
J i e gina . tvirtai jos likimą, 
Prieš vokietį, gudą bei lenką, v 

Kad Lietuva žengtų link laimės, 
Aprinko sau mokslą — vadovą; 
Kad mokslas įvyktų be baimės, 
Laukaitis už jį veda kovą. 

Laisvos Lietuvos, sveik's , Pilieti, 
Prakilnų tu vykini darbą. 
Kas tau nenorėtų padėti , 
Tas Tėviškės nejaučia svarbą. — 

Pranas. 

Pžlipdžius ant tokio konver
to, kai]) nurodyta, Amerikos 
paprastą 5c pastos ženklelį, 
indėjus į konvertą laišką, jokių 
kifrų pašto ženklų a r cnpomj dė
ti nereikia. Tat toks būdas bus 
visiems patogiausias ir pigiau
sias. 

Gan daug su persiuntimui 
prisiunčiamais laiškais gauna
me pažadėjimų " a t s i l y g i n t i . " 
Pasiuntinybė praneša, kad jo
kio atlyginimo visai nereika
laujama: viskas bus pasiunti
nybės tebesiunčiamn, kaip ir 
pirmiau buvo siunčiama, dykai. 
Yisųgcriausias atsilyginimas 
bus jeiTamsta šiandie n iek 0 ne 
laukiant p i rk tam Lietuvos Val
stybes pasiūtos bonq. Visi ži
nome kai]) atkakliai kaujamasi 
mūsų valdžios, žmonių, kareivi 
jos, visų ir kiekvieno su Lietu
vos priešais. Tik kas arčiau ir 
ilgiau pabūna Lietuvoje toje 
kovoje, gal suprast i tos kovos 
prakilnius tikslus. Eikite tal
kon nors ii* už jūrių būdami! 
Skolinkite savajai valdžiai pi
nigų, pirkdami ką tik išleistus 
valdžios bonus. Arčiau apie 
paskolą galės papasakot Ame
rikos lietuviai veikėjai iš mo
čiutės tėvynės sugrįžę pas jus. 
Bonų esama 1000, 500,160 auk
sinu vertės. Je i Tamsta skoli-
ni valdžiai šiandie tūkstantį a r 
penkis šimtus ar šimtelį auk
sinų, liepos mėnesį, 1920 me
tais, gauni nuo valdžios gyvais 
sugrąžintus tuos pačius pini
gus, kart su 4 procentu. Savie
siems padėki t ! Mūsų broliai 
kraują lieja už tėvynę! 

Dolieris ta ip augštai stovi, 
kad nepajusite kaip savo dolie-
riais gerą gniūžta " ska t i k in ių" 
išpirkę. Neduok Dieve skolint 
nuo svetimųjų, velig nuo savų. 
Atsiųsdami Amerikos pinigii, 
Kopenhagoj, tuoj gausite už 
juos kogražiausią sąskaitą bo-
nų. Dolieris a r ne 20 kartų už 
auksiną šiandie puikesnis. J o 
kio " p e l n o " ir čia pasiuntiny
bė—valdžios įstaiga—nuo savo 
viengenčių Amerikoje, žinoma, 
nei nemano imti. Pinigus adre
suokite augščiau paduotu j)u-
siuntinybės adresu. Kiekvienas 
gaus kar t su bonomis praneši
mą, kaip pasielgta su jo pini
gais. 

Grįžimas Lietuvon. 

J e i tik Amerikos valdžia 
leidžia Tamstą iš Amerikos 
išvažiuoti, sakysim Danijon, 
Kopenhagon, ta t tolesnei ke 
lionei iš Kopenhagos jau Ta-
mistai jokio didesnio vargo ne
bus. Kelione pasirūpins pa
siuntinybė. O Lietuvon dauge
lis p r a d e d a važiuoti. Bene bus 

Trečiadienis, rugsėjis 24, 1919. 

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai! 
Turime gerą, išteklia šių knygų: 

L Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 30c. 
2. Patarmės Moterims .• • loa 
3. Krikščionybė ir Moteris 5c. 
4. Gyvenimas Šv. Stanislovo 20c. 
5. Girtuoklio Išpažintis 20c 
6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti teatrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas Antrasis 8c. 
8. Ara yra Dievas ? 5c. 
9. Giordano Bruno 5c. 

10. Koperninkas ir Galihjus 5c. 
11. Į socijalistų rojų 5c. 
12 Socijalistų norai ir darbai 5c. 
13. Revoliucijonierių tarpe 5c. 
14. Apie Apšvietą 25c. 
Dangaus Karalienė, padavimai apie Sv. Paną Mariją 75c 
Teisių, Vadovas ir patarėjas. Nurodo, kaip daryti kontraktus, iš

imti patentus, kaip tapti Amerikos piliečiu ir kitus naudingus 
dalykus 50c 

Scenos įvairumai 40c 
Dangus brangus. Yra tai lengvi, gražus scenos vaizdeliai. Pasiū

lomas teatrų mėgėjams. Kaina 20c 
Rudens Aidai. Eilės Adomo Jakšto 35c 
Rūtelė mūsų dainose. Gražus išaiškinimas apie Lietuvos mergai

čių mylimą rūtelę 15c 
Auštant. Eilės J . Mikuckio. - 35c 
Krimo Sonetai. Gražios eilės M. Gustaičio 25c 
Vamzdys. Eilės 15C 

Amžiaus galas Ponsko Piloto, kuris buvo audžia Viešpaties 10c 
Revizorius, penkių veiksmų komedija 50c 
Robinzono Gyvenimas ir jo nelaimės. Labai graži kalba vartota šio

je knygoje goc 

Vytauto Koncertinis Maršas, atminimui garsaus didvyrio ir kry
žiokų pergalėtojo ties Žalgiriu 55c 

Nemuno Vilnys, valeas iš lietuviškų dainų 50c 
Sudiev—mazurka 14QC 

Keturių Metų Amerikos L. R.-K. Federacijos veikimas 70c 
Tėvynės Garbei. Lietuvos maršas fortepijanui 45c 

DRAUGO ADMINISTRACIJA, 
1800 V7EST 46-th STREET, ' CHICAGO, ILL. 

* 

VOKIEČIĮ) "PLENAI," pavartot i ukrainiečius ir lietu
vius. Galime pasidžiaugti, kad, 
ačiū mūsų intekiuei, ukrainie
čiai ir lietuviai šiandie neken
čia lenkų ir nieko bendro su 
jais t mėti nenori. Taippat ir 
čekai, mušu mirtini priešai, ne-

Laikraštis " T h e Pbiladel-
pliia l n q u i r e r " iš rugsėjo 18 d., 
šių metu, patalpino "slapta" 
ftrzbergcrio laišką, parodymui 
kad vokiečiai dar m -atsisakė, prietelingai atsineša į lenkus; 
MM noro užvaldyti visą pašau- . l l l ( . s tik tur ime šioje linkinėje 
Ii : " K r z b e r g e r Prodicts l inu ]v toliaus nenuilstančiai dar-
\Yord CdfltroL" 

Pe rdaug reiktų užimti vietos 
šitame laikraštyje, kad godis į 
žodi padavus to laiško turinį. 
Perpasakosiu tad tik jo svar
biausią mintį. 

"Senovėje ėjo aštri kova 
tai}) Kar tagos ir Komos, t. y. 
kova už pirmenybę t a rp jurų 
ir sausžemio; pasibaigė tuomi, 
kad Koma, t. y. sausžeimV lai
mėjo. Panašiai nuo tenai verda 
kova t a rp Anglo-Saksų ir (Her
manų rasių; AngTo-Saksų—ju
ru galiūno ir Germanų- saus
žemio. Nūnai, pasibaigus di
džiulė karė buvo tik šios kovos/ 
žymiu apsireiškimu, tai nebuvo 
galutinu germane laimėjimu, 
bet tik žingsniu pirmyn prie to. 
Tikras laimėjimas įvvks vė-
liaus. 0 įvyks sekančiu būdu: 
Mes (vokiečiai) turime paver
gti Kusi ją ; su ja galėsime už
valdyti visą pasaul į . Prancūzi
ją Anglo-Saksams sausžemėje 
yra kertiniu akmenių. Bet šiuo 
žvilgsniu per šią karę mes tiek 
laimėjome, kad Prancūzija pa
sidarė daug silpnesnė, negu bu
vo prieš kare, ir ji vargiai bc-
atsigriebs kada. Tai žinodami 
mūsų priešai (Anglo-Saksai) 
sumanė įsikurti kitą kertinį ak
menį sausžemėje, būtent atgai
vindami Lenkiją, kad j inai ne
prileistų mųs prie Kusijos. I š 
Lenkijos pusės ištikrųjų gresia 
mums pavojus, Bet-gi neturi
me nusiminti. Mes ir šitą kliū
tį pcrgalėsim. J a u daug šiame 
\lalyke padarėme ir dar daug 
turėsime padaryt i . Lenkiją 
silpninti mes privalome sisfe-
matiškai. Tam tikslui turime 

buoties. Lenkijai nusilpnėjus, 
Anglo-Saksai negalės pastoti 
mums kelio į Kusi ją. Lietuviai 
ir ukrainiečiai bus mums išė
jimo punktais, pro kuriuos ga
lėsime pasiekti Kusi ją. Pr i jun
gę rusus į vieną Vokietijos val
stiją, mes grei tai pamosime 
Prancūziją po mūsų galybe. 
Mūsų maršavimas Paryž iaus 

* • ' 

linkui bus daug lengvesnis neg 
1914 metais. Tuomet tai ir bus 
padary tas galut inas žingsnis 
mūsų viešpatavimui ant viso 
pasaulio. Sausžemis yra mūsų. 
Po tam seks paskutinis žing
snis. Tai bus užbaigimas kovos 
t a rp sausžemio ir j u r ų . " 

" I n ą u i r e r " nepasako, kaip 
jam pasisekė šį " s l a p t ą " Erz-
bergerio laišką įsigyti. O gal 
tai ne Erzbergerio, bot lenkų 
paleistas "Molas"? 

ATITAISYMAS. 

7 
geriausias laikas dabar va
žiuoti ir tinkamą vietą rasti . 

P. S. Kitų laikraščių mel
džiama perspauzdinti . 

Jurgis Savickis, 
Lietuvos Atstovas 

Danijoje. 

Per korektoriaus neapsižiū
rėjimą vakarykščiame numary 
je pasi taikė nemaloni klaida. 
Kur turėjo buti žodžiai: " K o 
kia nors d r a u g i j a a r susivie
n i j imas" , ten ats i rado žodžiai 
Amerikos Lietuvių Susivieniji
mas. Nenorėdama kištis į jo
kios draugijos vidujinius daly
kus mųs redakcija nesikiša nei 
į Amerikos Lietuvių Susivieni
jimą. Klaida pasi taikė prieš 
redakcijos norą ir nesutinka 
su jos principais. Antroje lai
doje jf tapo at i taisyta. 

Redakcija. 

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS. 

Pėtnyčioje, 26 rūgs. Cicero, 
111., šv. Antano par. svetainėje. 

Subatoje, 27 rugsėjo Wau-
kegan, 111., lietuvių svetainėje, 
ant kampo So. Lincoln ave. ir 
9-th Str. 
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LIETUVOS VALSTYBĖS PASKOLOS REIKALAIS, 
Ku-p. 18, 1919. 

Lietuvos Prekybos ir Pramo
nes Ministerijai. 

Kaunas , Lietuva . 

(Jurbiamieji Taniis tos: 

Mušu, Lietuviu Prekybos 
Bendrovė, sut inka parduot i už 
viena, milijoną dolieriu Lietu-
vo s Vals tybes bonu Amerikos 
lietuviams. Bonai bus dolie-
liais \v jų terminas prasidės 
s}>alio 1 d., 1919 m., ir baigsis 
• I dviejų metu, kada jie bu* 
išmokami arba dolieriais arba 
auksinais , pagal tos dienos 
kuršy. Nuošimtis ant šią boBij 
tur i būt i 5 % % ir išmokami 
kas šeši mėnesiai. 

Mes toliau sut inkame tuo-
bonus išparduoti sekančiu bū
du : 

(a) ĮJi išpardavinėjime mes 
neimsimo jokio atlyginimo. 

(b) Lietuvos Valstybes val
džia išduos mums ingalioji-
mą lietuviu ir anglu kalbo
se tuos bonus pardavinėti . 

(e) Bonai bus pristatyti i 
Privat Bank Copenha^vu, 
iVninark su instrukcija juo 
persiųsti i National Slia\v-
nut Bank of Boston Lietuvos 
Valstybes vardu. 

(d) Bus duota inst rūkei JOJ 
National Sl iaunut bank of 
Boston išduoti bonus vien 
tik Lietuvių Prekybos Ben
drovei, kada ji padės pini
gus už bonus i ta bankji 
Lietuvos Valstybėj vardu. 

Norėdami Lietuvos Valsty
bės valdžiai padėti Šiame dar
be, mes nustatome tokias i> 
lygas, kurios, mes manome,bns 
naudingiau>io> ir Lietuvos 
valdžiai ir Lietuviu Prekvlios 
Bendrovei, 

Su augšta pagarba. 
Liet. Prekybos Bendrovė 

Parašas : 
Direktorius 

Jonas E. Karosas, 
Vedėjas 

John J . Roman, i (Nuimi, of Mass. 
('onim. oi' Mass. Sul'l'olk S. S. 
Suffolk, S. S. 

Sept. 15), 191!). 
Sut inka su originalu, 

John B. Mikalauskas, 
(antspaudą) Nbtary Publ ic 

Prekybos Pramonės 
Ministerija 

Kaunas, No. 5836, 
:* Kugpj. 20, 1919. 

Litliuanian Sales Corpr. 
244 W, Broadwav 

So. Boston, Mass. 

Į Tamistų laišką, rugpjuėio 
mėli 18 d., 1919 m., Lietuvos 
Prekybos ir Pramonės Ministe-
rija šiuo praneša, kad sutinka 
su sekančiomis sąlygomis, iš
dėtomis tame laiške, būtent : 

1. Lietuvos Valstybes bonai 
bus išleisti sumoje vieno mili
jono dolieriu serijomis: 50, 
100, 500, ir 1,000 dol. Bonų 
terminas prasideda spalio mėn. 
1 d., š. m., ir baigiasi už dvie
jų metų. Prie kiekvieno bono 
keturi kuponai išgavimui kas 
pusmetį nuošimėių. 

o ' y , metams bus išduodami 
kas b* (šeštas) mėnuo, Bonai 
bus Įnešti Į privatini Banką 
Kopenhagoje, Danijoje, per
siuntimui i National Sluuvnut 
Banką oi Boston, iš kurio bus 
išduodami Lietuvos Prekybos 
ir Pramonės Ministerijos nu
rodymais. 

Taniistos turi te teiseg pardavi
nėti! tuos bonus ta salvga, kad 
išrenkamieji pinigai butų Įne
šami i minėta Banką Bostone, 
išperkant už atat inkamą sumą 
bonu. 

i 

si sutart is veikia vienus mo
tus nuo pasirašymo dienos, 

(Antspaudą) 

Prekybos ir Pramonės 
M misteris 

Šimkus, 

Ministerijos Sekretorius 
M. Juknevičius 

Lietuvių Prekybos Bendrovė 
Bostone. 

I>ilektorius Jonas E. Karosas 
Vedėjas: John J . Roman. 

Sutinka su originalu. 

John B. Mikalauskas, 
Notarv Public 

(antspaudą) 

Lietuviai Amerikoje. 
SO. CHICAGO, ILL. 

Sekmadienyje, rugsėjo 1.4 <!.. 
pas mus susitvėrė I- Raud. 
Kryžiaus rėmėju skyrius. Baž-
nyėioje, po pamahlų, klebonas, 
kun. A. Petrai t is , priminė žmo
nėms apie įsteigimą L. Raud. 
Kryžiaus rėmėjų skyriaus ši
toje kolonijoj ir sakė visiems 
tu<»jau.- po pamaldų susirinkti 
bažnyčios kieman, kur Ims pa
sakytos prakalbos, rinkimas 
valdybos ir pr i rašymas nariu. 
Kalbėt o junti buvo iš C h nagos 
Labdarybe* draugijos urgan-
zatorius, S. Jucevičius, kurs sa 
vo ilgoje kalboje gražiai papa
sakojo apie Raudonojo Kry
žiaus draugijos naudingumą ir 
kiek daug gero gali padaryt i 
BIUSU. tėvynei, Lietuvai. Valdy-
bon vienbalsiai tapo išrinkti-: 
p i rm.—J. BHėiunas, ižd.—K. 
Ei tu t i s ir rast .—K. Vasiliaus
kas. 

Aukų surinkta $127.(MJ. 
Aukojo šį ties asmenys: 
K. Vasil iauskas $20.00. 
1*0 H) dol.: kun. A. Petrai t is 

ir A. I)aukus. 

Po S dol.: 1. Rakštis, K. Ei
tutis , J . Miėiuuas, V. Kaniušas, Mūsų kolonijoje yra išrinkti 
O. Macas, J . Mažulis, J . Limon- tam tikri korespondentai ,kune 
tas , F . MaįauškiHKr. įvairius vietnuus nųotikius, pa-

l'o 'j dol.: P. Babonas ir T. 
Maraziutė. 

Po 2.50dol . : P. Baltuška, M. 
Baltuškienė, P. Olekienė, M. 
Olekas, J . Paulauskas ir M. 
Paulauskienė. 

Po 2 dol.: A. Juknevičius, P . 
Maž'ūka, d. Vailokas ir 1. Šim
kus. 

Po 1 dol.: S. Pipiras, O. P i 
p i r i ene J . Visockis, S. Yištar-
tas, V. Kr/.eviko, Y. Žilinskie-
ii", A. Kasparaviėius, J . Bur
nai ka, P. Snarskas, A. Kazake-
viėienė, M. Patlabienė, K. Vo-
liekas, L. Brazdeikis, U. Braz-
deikienė, S. Brazdeikis, J . 
Brazdeikiui?, J . Brazdeikiutė 
ir M. Žilinskas. 

Je igu šitame aukų surašė ku
rio nors iš aukotojų negerai 
bus užrašyta auka, a r pavardė, 
meldžiu kreipties prie raštinin
ke Žemiaus paduotu adresu, o 
viskas bus pataisyta. 

K. Vasiliauskas, rast., 
8916 Houston ave. 

DETROIT, MICH. 

Vargonininkų S-gos Seimo 
Koncertai. 

gal savo skonį, neretai lietuvių 
katalikų laikraščiuose apraši
nėja. Nesuprantama kokios tai 
priežasties dėlei, nevienas iš jų 
nepaminėjo apie atsibuvusį ėia 
rugpjuėio 26 ir 27 dd. vargoni
ninkų S-gos seimą ir koncer
tus, kurie ištikrųjų į detroitie-
ėius padarė labai didelį įspūdi, 
kad vietinės dailės mylėtojai 
niekados neužir.'rš. Apie virš-
minėtus koncertus galima butų 
rašyti labai daug, bet užteks tik 
tiek pasakyti , kad juos išpildė 
žymiausi Amerikos lietuviai 
muzikai, solistai ir genijalis 
C nieagos vargonininkų choras. 

Muzikas A. 8. Pocius, kaipo 
pijanistas bei vargonininkas, 
palietė daugiausiai klasiškus ir 
neoromantiškus (Bacb, Liszt, 
Chopin, ete) muzikos veikalus, 
.lis yra vienas iš darbšėiausių 
lietuvių pijanistų ir toje muzi
kos šakoje vis dar sparčiai žen
gia pirmyn. 

Gerb, M. Janušauskienė, kai
po r imta ir gabi solistė-daini-
ninkė, kai]) C'liieagoje, taip ėia 
visiems savo švehhu balseliu 
labai užimponavo. 

Smuikininkė L. Sabonienė, 
mūsų scenoje, tai tikrai bran
gus radinys... J a u n a dailininkė, 
netik kad yra labai simpatingos 
paviršutinės išvaizdos, bet ir 
talentuota ar t is tė smuikininkė. 

Pp. Sabonis su Kudirka 
sudaro labai malonu dainų 
duetą. 

P-nia O. Pocienė praeityje ir 
dabar. Porai metų praėjus ne
kartą teko girdėti soliuojant 
p-nią O. Pociene, bet niekad ne
maniau, kad ji kada nors savo 
balsu pasieks toki augšta arliz-
nio laipsnį. Nesuklysiu pasakęs, 
kad šiais laikais p. O. Pocienė 
yra karalaitė visu lietiniu so-
lisėiu dainininku. Jos Ivriškai 
dramatiškas balsas bus tikiu 
papuošalo nujojančioje Lietu 
vos operoje Vilniuje. 

Dalį koncertų atliko garsus 
l'liicagos vargonininkų choras, 
po vad. muziko kompozitoriaus 
A. S. Pociaus. Šis prol'esijonalų 
choras išpildė daug rimtų mu
zikos veikalų, kurie papras 
tiems mušu chorams vra beveik 
neprieinami. Savo užduoti atli
ko puikiai. Bet ar-gi tai stebė
tina.' Juk jame dalyvauja, 
apart jau augšėiau paminėtu, 
toki rimti muzikai-chorvedžiai, 
kaip pp. Daukša, Janušauskas , 
Niekus, Jakai t i s , Mikalauskas, 
Balsis, Lauraitis ir kiti. 

Pasaulini koncertą pradėjo su 
prakalba apie muziką ir suma
ningai programa vedė A. J . 
Aleksis. 

Šįmet vargon. seime dalyva
vo ir puikiai koncertus išpildė 
muzikai maždaug iš vakarinių 
valstijų. Sekančiais metais mi
nėtos organizacijos seimas 
bus AVorcester, Mass. Tad 
bus gera proga panašiai užsire
prezentuoti muzikams rytie
čiams. Amoroso Misterioso. 

S I 0 U X CITY, I0WA. 

Rugsėjo 14 d., tuo jaus po su
mos, L. Vyčiu, kuopa laikė mė
nesinį susirinkimą parapijos 
svetainėj. Apsvarsčius kuopos 
reikalus, pirm., J . Misiūnas, 
p ra ta rė keletą žodžių apie Lie
tuvos karininką, gen. Žukaus
ką, kuriam šįmetiniauie vyčių 
seime nutar ta įteikti auksinį 
kardą, kaipo dovaną nuo Ame
rikos jaunimo—vyčių. Paskui 
raštininkas, J . Kasimas, per
skaitė iš L. Vyčiu. Centro atsi
šaukimą į visas kuopas ir dar 
t rumpai pakalbėjo šiame rei
kale. Po jo dar kalbėjo k]), ižd., 
J. 'Zabulionis, paaiškindamas ši 
tikslą ir žadino visus prisidėti 
auka prie šio sumanymo. 

Aukojo sekantieji : 
Po f) dol.: J . Misiūnas, J . Za

bulionis, J . Kasimas, J . Bilke-
vičius. 

M. Kačinskas $2.00. 
Po 1 dol.: A. Šlenis, K. Mikė

nas, A. Jančis , J . I Vaičaitis, P. 
Skrebunas ir l*. Kazlauskas 
50c. 

Viso $27.50. 
Pinigai pasiųsti Centro iždi

ninkui, P. Baltučiui. 
Valio šiems tėvynainiams už 

gausias aukas. 
Be to nutarė ateityje darbuo

tis. Susirinkimus nutarė laiky
ti kas antrą savaitę ir greitu 
laiku surengti vakarą. Vytis. 

AUKOS. 
ŠVENTO KAZIMIERO SE 

SERŲ VIENUOLYNUI. 

Iš Baltimore, Md. 

M ari joną Mandravickiutė 
{p./U.oU 

Teofilė Trumpickienė . . 1.00 
Antanas Žolinas 1.00 
Tūla Mergina 1.00 

Vis 0 $93.00 

Iš Roseland, 111. 

Švento Vincento dr-ja. . $10.00 
Tūla Moteris 5.00 

Viso $15.00 

Iš Scranton, Pa . « 
Tranas Norkūnas . . . . $60.00 

S. D. LACHAWICZ 

LAIŠKAfc LIETUVOS 
KAREIVIO. 

JOHNSON CITY, ILL. 

DAYTON, OHIO. 

Tvugsėjo 14 d. šv . Petro dr-
ja laikė mėnesinį susirinkimą. 
Aptarus dr-jos reikalus, pirm., 
J . T. Tulauskas, perskaitė at
sišaukimą iš L. Raud. Kryžiaus 
rėmėjų Centro. Po to dar pir
mininkas pakalbėjo, paaiškin
damas L. Raud. Kryžiaus tik
slą ir paragino visus narius 
prisidėti prie to prakilnaus 
darbo. Nariai vienbalsiai pri
ėmė ir nutarė patapti nariais 
šelpėjais L. Kaud. Kryžiaus. 

Rugsėjo 13 ir 14 dienomis 
mus miestelyj įvyko prakalbos. 
Kalbėjo p. A. M. Uačkus. Savo 
prakalboje kalbėtojas nupiešė 
mus tėvynės vargus ir kaip ji 
eina prie laisvės. Papasakojo 
taip-iri daug apie socijalistus-
bolsevikus, apie jų laisvę, aura 
d) damas, ka ! ocijalistų-bolše-
\ iki- laisvė vra o r g i j a , kad jie 
nori viską pavergti ir ant visų 
viešpatauti, kaip ana bolševi-
kai Rusijoj. 

Antra vakarą kalbėjo apie 
soeijaiizmą, i špa rodydamas, 
jog žmogus paeina i šžmogiš-
kos Šeimynos, o ne iš kokios ten 
ilgauodegės beždžionės. 

Paskui prirodė, jog yra Die
vas, Kuris gražiausioje tvarko
je užlaiko visą savo sutvėrimą. 

Po prakalbų pasipilė klausi
mai. Vienas socijalistas už
klausė, kodėl nesutinkanti 6000 
melų istorija su t ikyba; kitas, 
taippat socijalistas, klausė, kur 
Klijošiaus šyvė: dar vienas no
rėjo sulvųinti socijalistų vadus 
su Kristumi. I visus klausimus 
p. Ra/'kus rinitai atsakė. 

Vienas socijalistas dar davė 
štai kokį klausimą: " K o d ė l 
arklys ar asilas, matydamas 
avižas ir einąs prie jų . ' " Koks 
klausimas buvo, tokį ir atsaky
mą gavo. Publika iš to atsaky
mo kone truko nuo juoko, o so
cijalistas paraudės neturėjo 
kur dėties. 

Paskui kalbėjo dar apie ben
droves, ragindamas prie jų dė
ties perkant šėrus. Po prakal
bų keli lietuviai nusipirko A. L. 
Pramonės B-vės serų. 

Publikos buvo pilna svetai
nė. ^< 

Johnson City lietuviai yra 
dėkingi p. Kačkui už suteiktus 
pamokinimus; už nurodymus, 
kas yra Lietuvos gelbėtojai, o 
kas jos priešai. Rengėjas. 

P-as J . P. Petrai t is , i'otogra-
fistas, Pi t tsburghe, Pa., gavo 
laišką nuo savo brolio, tarnau
jančio Lietuvos kariuomenėj. 
Pradžioje eina pasveikinimai: 
brolių ir sesers. Toliau t a r p 
k it ko. r ašo : 

" M a n o mieliausieji broleliai. 
Atsiskirėto jus nuo motušėlės, 
atsiskiriau ir aš. Išėjau kariau
ti už Lietuvos žemelę. Ilgą lai
ką vargą vargau. Šiais mete
liais pabaigsiu vargti—pabaig
siu ir tarnaut i kaip juodomis 
žemelėmis užkas. 

Kad nebūtų to s karės, bepi
gu butų ir kariuomenėj tarnau
ti. O dabar reikia su dviem 
priešais kar iau t i : su bolševi
kais ii- su lenkais. Lenkai turi 
užėmė puse Vilniaus guberui-
jos. Bolševikai i r g i didelį plo
tą. Mums juos reikia ginti. 
Dievas žino, ar bus atsiimta 
nuo priešų, Mes dabar stovime 
palei lenkų frontą, bet dar ma
žai tesimušem ir nedaug teuž-
mušė mūsų draugų. Aš tebesu 
sveikas. 

Toliau pranešu, kad ir Kin
gai Ii ūkai Antanas ir Juozapas 
tarnauja Lietuvos kariuome
nėj. Aš, atsiskiręs nuo brolių ir 
seserų, nuo giminių ir pažįsta
mu, kariauju už Lietuvos lais
vę. Kad nebūtų karės, tai la
bai butų linksma Lietuvos ka
riuomenėj: lietuviška kalba, lie 
tuviškas mokslas ir niekas la
bai nebaudžia. 

(jaunam iš valdžios c Irai ai
žius ir valgį ir algos mėnesiui 
50 rublių.Taigi, kad nebūtų ka 
rės, butų gerai tarnaut i . Aš pa
sidaviau kariuomenėn liuosno-
riu. Ši kartą neturiu ko dau
giau rašyti. Toliau daugiau pa
rašysiu. 

Su Diev mano mylimi brole-
liai ir seselė (Seselė jau yra 
mirus—J. P. P.) gal mes dau
giau nesimatysim. 

Jeronimas Petrai t is . 
Veikiančios dalies Vil
niaus Batalijono Pir
mos Kuopos Kareivis. 

Lietuvys Graborius patarnauju 
laidotuvėse ko pigiausia. Reikale mel
džiu atsišaukti, o mano darbu busi
te užganėdinu. 

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

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAI LIGAS 
3457 Soulh Westcrn Boulevard 

K a m p a s W . 3 5 - t o s g a t v ė s 

Dr.M.T.Strikol'is 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1757 W. 47Ui St., Chlcago, m . 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

Namu Telefonas Seeley 420 

K* 
i 

Dr. C. Z Vezelis 
Tel. Drover 7042 

LIETUVIS DENTISTAS 
idcs: suo 9 ryto iki 9 

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

Nedėliomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVENUE 

j j _ 
arti 47-tos Gatves 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kliaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trumpaa va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
{ trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Poww 
nu. 

MASTER SCHOOL, 
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

DR. D. J. BAG0ČIUS 
Lietuvis Gydytojas ts 

Chirurgas 
Ofisas 10000 So. Michigan Avs. 

Rezidencija 10711 So. Michigan Av. 
Roseland, III. 

Telefonas rezidencijos Ir ofiso 
Pullman 841. 

Vai.: 9 ryto lkl 11 d.; S po pietų 
iki 4: 6 iki 9 vakar*. Ifsd. 
9 lk l 1 1 . 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS m CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 33S6 W. 66-Oa SU 
Phone Prospect 8586 

DR. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas: 1741 W. 470a Street 
Valandos: 9:30—12. 3—6 ir 7—9. 

Telefonas: Boulevard 3480. 4 
Rezidencija: 4515 So. Wood S t 

Tel«fonas: Yards 723. 

TKI.. M c K I M . K V l!»8H 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRrGAS 
YAI .ANims 4 iki H Vnkuro 

31^5 m. 38TH. ST. CHICAGO. 11.1-
A r t i K «*«!/. i «• a v e . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietį]; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsied St., Chicago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

- B 
Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

' Adynos 8:30 iki 9 išryto — i iki 
2 po pietų — «:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

DU. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 ryta: * — 9 ' 

vakare Tel. Canal 4367! 

K-

Dr. M. Stupniclri 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 3 vai. vakare. 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Csicago, DJ. 

S P E C I J A L I S T A S 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki • • • • i , i . . . • • • • « - « **w 2 p o p i e t 

Telefonas Yards 687 

Norwood, Mass. Čionykčviai 
lietuviai nemėgsta snausti. Ne-
taip senai pasta tė uaujij bažny
čią, naujus vargonus įtaisė, o 
dabar jau sumanė ir kleboniją. 

Tą paeia. dieną prisirašė nariai statyti . 
užsimokėdami po $1.00. Kurie 
neužsiniokėjo, padavė vardus 
ir grei tu laiku užsimokės. Tat 
dabar visi nariai Šv. Petro dr-
jos yra nariais-rėiuėjais L. R. 
rvrvžiaus. 

Kitos Daytono draugijos tu
rėtų paimti šį gražų pavyzdį. 

Narys. 

Rugpjuėio 31 d. buvo ėia pra
kalbos. Kalbėjo klier. Dama-
šas, kun. Vaitonis ir vietinis 
klebonas, kun. J . Švagždys. 
Prie to buvo dainų ir kitokių 
pramogėlių. Žadama ir čia kaip 
kitur įsteigti L. Raud. Kry
žiaus rėmėjų skyrių. 

Valio Noru sodiečiai! 

Nuo visokiu skaus
mu raumenyse 

Pain-Eipeller 
yra pagelbingiausis. 

Žiūrėkite, kad bu
tu su INKARO žen
klu! 

Galima ąuut visose 
itptiekose uz 35c ir »>5c 
arba išsisiuzdint nuo 

F . A D . R I C H T E R & CCK. 
326-330 Broadw«7. New York 

Smetonos gerai pritaikinu akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net ik )1.M. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco j 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. ( 
l -čioi lubos virš Platt'o aptlekos. , 

Kambaris 14, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

> Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Scredo-
mis ir Petnyčiomis. 

i 

Lietuvis Advokatas i JOSEPH C. WOL(0N 
I 

29 SO. LA SAL.LE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

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

CHICAGO, ILL. 

REIKALAUJA 
Reikalinga mergina prie namu 

darbo gera mokestis tik du šeiminoj. 
Atsišaukite tuojaus adresu: 

YV. Me&sage, 
3548 S. Halsted St. Chicago, IU. 

mRSAVINGSSIAMPS 
I8SUED BY.THB 

•UKITED STaTEf 
GOVERNMENT 

» - BARGENAS VYRŲ | 
DRABUŽIŲ. * 

Vyrų ir Jaunų Vaikinu padirbti 
ant orderio siutai ir overkbtai. bet 
neatsišaųkti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

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

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

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

B"ull Dress, Tuxe«o, Frock Siu
tai ir tt. $10.1)0 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 16 valandai. 

S. GORDON. 
1415 S. Halsted St., Chicago, UI. 

-y 

iiimimiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiminifint 
Resid. 933 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosas Haymarket 8644 

D R . A . A . R 0 T H , 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriška 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted SU Chicago 
Telefosas Drover 9692 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 dU 

•iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiui 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty]: 

69 W. WASHlKGTOIf STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 
Gyeeuimas, 812 W. 81rd St. 

Tel. Yards 4681 

" • • W 

i V 



D R A U G A S Trečiadienis, rugsėjis 24, 1919. 

i 
i 
i 

o 
K 
T 

V 
F 

k 
D 

a 
d 

a 
I 

: 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. į SAKOMA, BUSIĄS PRAŠĄ 

LINTAS POLICIJOS 
VIRŠININKAS. Trečiadienis, rugsėjis, 24 d., 

Šv. Pana M. nei. užtarytoja. 
Ketvir tadienis , rugsėjis 25 d.. M i e s t o m a j o r a s e s ą s juo nepa-

KAM DAUGIAU PRIDERA DARBUOTIES DEL L. R. 
KRYŽIAUS? -- VISIEMS! 

Šv. Kleofas. 

STREIKO APYGARDOSE 
V E I K I A F E D E R A L I A I 

AGENTAI . 

Raudonieji agi ta tor iai Įsteigę 
savo ofisą. 

Plieno dirbtuvių streikuo
jančiu darbininku tarpe, kaip 
pranešama, pradėjo veikli dau 
erelis federaliu agento. Svar-
biausias ju tikslas — sugaudy
ti bolševikiškus agi tatorius,! 
kurie kursto darbininkus pa
kilti prieš vald/.ią ir neklausyti 
s av u vadu ir policijos parėdy
mu. 

\ f v» • 1 1 1 1 v # 1 * v 1 * 

î ra zinm. kad Ivolsevikiski 
agitatoriai įsteigę net savo o-
fisa streikuojančiu darbininku 
apgyventose vietos*1. Iš to ofi
so platinami visokios rųšies 
karštymai. 

Tuos raudonuosius federa-
liai agentai taigi ir sekioja. 
Ar anksčiau, ar vėliau jie hu< 
paimti nagan. 

Darbininkai perspėjami ne-
klausvti bolševiku kurstvmu. 
Klausyti tik savo streiko va
du, unijų viršaičiu. Elgtics tik 
sulis: savo viršaičiu nurodvmu. 

tenkintas. 
— , 

Vakar žaibo greitumu pas
klydo žinia, ' kad busiąs pra
šalintas iš užimamos vietos 
(h ieagos policijos viršininkas 
CafTity. Ta žinia parėjo iš 
NViseousino miestelio Lake (!e-
neva, kur išvažiavęs miesto 
majoras. 

Pasakojama, jog majoras ne
patenkintas policijos viršinin
ku. Mieste piktadarystės ne-
>ustabdomos. Tu ( ) tarpu da
bartinis viršininkas nėra po-
liemonas, j i s neapsipratęs su 
policijos darbais. (Ji šiandie 
policijos viršininko vietą turė
tu užimti policmonas t ikroj to 
žodžio prasmėj, ty. toksai žiuo-
ffus, kuris pakilęs aiiffštvn iš 
paprastojo policinono. 

Suprantama, šitam atsitiki
me svarbiausią rolę lošia poli
tika, (lai viršininkas ku() pra 
-i /engė politikieriams, štai i'1 

a t l ik ta s kriukis. 
Niekas tečiaus negali pasa

kyti, kiek yra tiesos tuose pa
sakojimuose. 

ORGANIZUOJAMAS SPECI 
J A L I S CHORAS. 

4 K A L I N I A I PABĖGO IŠ 
MICHIGAN CITY KA

LĖJIMO. 

Apie tai painformuota Chica 
gos policija. 

Iš Tndiana valstijinio kalė
jimo mieste Micbigan City pa
bėgo 4 kaliniai. Trys iš ju bu
vo nubausti kalėjimu ligi gy
vos galvos už žmogžudystes, 
gi trečiasis nž plėšimus. 

Visi jie prigulėjo prie kalė
jimo " b e n o " , kinis prakt ika-
vosi. Po praktikos jie visi ke
turi nesugryžo. Sargybai už
sižiopsojus jie išėjo kieman ir 
iš ten pabėgo. 

Kalėjimo viršininkas pas
kelbė už ju sugavimą duoti 
400 dol. dovanu (po KM) dol. 
už kiekvieną). 

Oliieagoje iš belgu organi-
zuojamas specijalis skaitlingas 
clioras.1 Tas choras giedos čia 
priimant bel^u kardinolą Mer-
cier ir belgu karalių Alberta. 

Cboro repeticijos atliekamos 
P » Paul universitete. 

PRASIDĖJO COURTNEY 
BYLA. 

NEBUS VALOMOS GATVĖS 

Teisėjo Pani rūme prasidėjo 
bvla Tliomas J . Courtney, ku-
ri< k a l t i n a m a s n u ž i u l y n i c M r s . 
Auna Wciskopf su jos kūdikiu 
n a m u n v po num. 3159 \Valla-
ce gat. praeito balandžio K) d, 

Atsimenu viena iš didžiausiu 
gyvenime gautu pamoku nuo 
savo pirmos mokytojos-moti-
nos. Štai kokia, kuria atkartot i-
nai mokino: "Vaikei , vakare 
pamąstyk, ką gero padarei die
noj ir už lą Dievuliui dėkavok, 
o jei kuo piktu nusidėjai—gai-
lėkis. Pytais-gi, atsikėlęs, pasi-
ketink perleisti dieną gražiai . 
naudingai.*' 

Tuos pamatinius gyvenimui 
patar imus ne visuomet pildy
davau, bet-gi kar tas nuo karto 
prisiminęs vis jausdavau gilų 
įspūdį, kuris verste vertė žvilg
terėti prabėgusiu dienu saulė-
leidon. 

Tr šiame momente rašau pri
siminęs, kaip perleidau ne vie
nos dienos bė<»i, bet visa laiko 
tarpą, nuo kada pradėjau su
prasi tikrą pamokos reikšmę. 
Suradau toli ne viską pilnai at
liktą, garbės ženklais pažymė
ta, bet visokiomis klaidu klai-

k i, 

dėlėmis; atbukimais išpintą, iš-
kreivozotą nevien dvasinėje 
žmogaus priedermėje, bet ir 
kaipo Lietuvos piliečio, kurios 
vėliavos plevėsavimu mylėčia 
didžiuotis. 

J ausdamas sveikatos prie-
tekli, kaipo priedermę reikėtų 
glausti savo pečius prie Lietu
vos vyru pečiu, kad išlaikyti 
sunkumą vargu naštos, slegian
čios numvlėta Vytauto tėvyne, 
neatšalti, nenukripti nuo tikro 
kelio, nuo piliečio priedermiu. 

Iki šiol kalbėjau apie save, 
kaipo kaltininką, bei tuos pa
čius silpnumas lengvai galiu 
primes! ir kitiems. Žinau ge
rai, kad ir jie ir jos, taippat 
kaip ir aš, moka savus smul
kius dalykėlius didžiai brangin
ti ir jais vaduotis, o tautos rei
kalus ranka nukelti šalin arba. 
kitiems juos pastumti. 

Dabai- norėčiau, kad skaitv-
* 

tojas nežiūrėtum į mane vieną, 
kaipo kaltininką, bei lygiai 
kiek g a l i n t i f j s a v o p a ž v e l g 

tum, a r nesi tokiuo lengvunėliu 
ponaičiu ar panaite, mokantis 
nuo priedermės slapstytiea. 

Je i seselė broluži pagalvo 
tum ir širdimi žvilgterėtum ton 
pusėn, kur aušta tautai rytas, 
nereikėtu daug ragintis ir abe
joti. Pats žinotum ir supras
tam, kokia spalva turėtum 
paoštieSj kad garbės suolosna 
galėtum sėstis su t ikriausiais 
Lietuvos laisvės ginėjais. 

Žinome, kad sulaukę nekan
triai laukiamos valandos daug 
grįšim tėvynėn, o kad būti ten 
jiems laukiamais svečiais, da
rykim pirma ką nors gero del 
ju. Surinkim bent vieną mili
joną dolierių šį rndenj del L. H. 
Kryžiaus, parodydami, kad ir 
mušu troškimai ir norai tie 
patys kovoje už laisvę. 

šį darbe pradedant , reikia 
kodaugiausiai jaunimo, kuriu 
širdyse gausiausia užtinkama 
gražiu noru ir pasišventimo del 
Lietuvos, Jš anksto susivadnė-
kim, susitarkim, kad atėjus 
rinkliavos savaitei būtume pa
sirengę į darbą. Labiausia jus, 
sesės lietuvaitės, kur tiek daug 
sykiu jau esate parodę savo 
gabumus rinkliavų dienose, š i 
svkį tai dar žvmiau užbrėžkite 
sau už priedermę, kad parody
tume! gražiausius jausmus ir 
meile del broliu, giminaičiu, ki-
tos del mylimųjų, kurie kauja-
si su rusu bolševikais, išgamo
mis lenkberniais, parsidavė
liais. Justi darbai paguos juos, 
priduos stiprybės per L. Raud. 
1 P v • 

Krvžiu, 
• ^ 

Vyrai ir atsiminkite, kad at
eis jusu prašyt aukos Lietuvos 
kareivių ligoninėms, neskupau-
kit. dusu dolieriai daug leng
viau užkalami dirbtuvėje, negu 
Lietuvos kareivio perkama lai
svė jums ir man krauju ii- mir
timi. Daugi aus ir nebeminėsiu 
Patys matot ir suprantat . Ai 
ne? 

T r u p u t ė l i s 

NEPAPRASTOS ATVIRUTES 

-

4 

" D r a u g o " knygyne galima gauti šių atviručio, jau pagaminta kaina t ik ta i po 
3c kiekviena. 

Kas imtu mažiausia 10 gaut* už 2.5c. Kas 20 tai po 2c kiekvieną. O kas imtų 
nemažiau 50 ir toliau gauna už pa*? kainos. Kreipki tės adresu: 

Draugo Administracija 1800 W. 46-th Street, Chicago, m . 

P ILIEČIAMS VISGI GE 
RIAU. 

(latviu valvino ir atmatų iš-
vežiojimo departamentas Clii-
eagoje pr i t ruko pinigų. Tad 
aną dieną paliuosuota nuo 
darbo 88 vežimai ir 288 gatvių 
šlavėjai. Už kelių dienų bus 
paliuosuota daugiau, taip kad 
prie gatvių ir gatvaičiu valy
mo paliksią tik pusė darbinin
kų. 

Ką į tai pasakys sveikumo 
komisijonierius ir patys pilie-
v • • m 

e ia i : 

ATRADO PINIGŲ RŲSYJE . 

Miestelyj \\"lieaton pirm ke-

Jei nori kur ant gatvės kam-
po sulošti kauliukais, tai pir
miau pagalvok, ar esi pilietis 
ar svetimšalis. 

Policija aną dieną pristatė 
teisman kelis vyrukus, suareš
tuotus už lošimą kauliukais. 

Municipalis teisėjas Hazen 
atskyrė piliečius nuo svetim
šaliu. Svetimšalius nubaudė 
piniginėmis pabaudomis, gi pi
liečius tik pabarė. 

S T R E I K A S PALIEČIA IR 
AUTOMOBILIŲ DIRB

TUVES. 

Dirbtuvės turės per t raukt i 
darbus. 

Detroit, Mich.. rūgs. 24. — 
Plieno dirbtuvėse streiką^ žv-
miai atsilieps i r į dirbtuves 

tur iu metu nusipirko namukus automobiliu. Šitoms dirbtu-
Seth Smitli ir juose apsigyve- vėms reikalinga daug plieno. 
no. Rasis buvo neišvalyta, pri-; Kai-kiirios iŠ ju turi plieno 
versta visokiu apipuvusiu, me- ištekliaus. Kitos kaip nieko. 
džių. Praėjus keletai dienų pasiliaus 

Tomis dienomis Smitb pamė- tad išdirbinius automobiliu. 
gino toj rųsyj pagaminti dau- Darbininkai susilauks p r iven
giau vietos anglims. Tad at
žėrė medžius šalyj ir pradėjo 
lyginti drėgną žemę. 

Bekasant špatas atsimušė j 
kokį tai kietą daiktą. Pasiro

ti no nedarbo. 

KARDINOLAS MERCIER 
VVASHINGTONE. 

; dė esanti kokia tai skardinėj VVashington, rūgs. 24. —Va-
dėžė. J i s ją atkasė ir atidarė, kar Čia lankėsi belgų kardino 

Išbiro iš jos auksinių ir si- las Mercier. Tai buvo papras-
dabrinių pinigų. Suskaityta tas svečio apsilankymas. Rar -
daugiau 5 tuks.Snčių. Ant pi- dinolas čia ofieijaliai bus pri-
nigėlių padėta 18(v> metai. imtas, kuomet sugryž prezi-

Tai bent žmogaus laimikis! dentaa AYilsonas. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ TOWN OF LAKE. 

vau ja nur/ikas-kompuzitorius, 
A. Pocius. 

Chorui seksis ir dėlto, kad 
jame dalyvauja rinktos daini
ninkų spėkos. 

J aun ime! Tau tinka draugi
ja, ypač ten, kur daug prakil
numo yra. L. V*. Cb. Apskr. 

. chore yra tas prakilnumas, ^'ia visiems tebun žinotina, kad . v. * į , , , . spiečias žmones, kad dainuoti, 
kelti mušu daile. 

Pranešimas. 

gerb. Lietuvos atstovo, kun. d. 
Laukaičio, prakalbos ant Tow n 
oi' Lake įvyks nedėlioję, rugsė
jo 28 d., School Mali svetainė
je, prie 48-tos ir Ko. Ilonore 
gatvių. Prasidės 1 vai. po pie
tų. 

Tat visi stengkitės tuo laiku 
i gerb. svečio prakalbas atsi
lankyti, nes išgirsite daug ne
girdėtu žinių apie mūsų tėvynę 
Lietuvą. 

K. 

I š L. VYČIŲ CH. APSKRIČIO 
CHORO VEIKIMO. 

L. Vyčių Chicagos Apskričio 
choro pirma repeticija įvyko 
praeitą pėtnyčią, rugsėjo 19 d., 
Marki VVhite Ktjiiare parkučio 
salėje. Atsilankė gražus būre
lis dainininkų bei dainininkių. 

P i r m pradedant dainuoti, 
choro vedėjas, p . A. S. Pocius, 
pasakė gražią prakalbėlę, lin
kėdamas visam chorui geros 
kloties ir ragindamas, kad vi
si dainininkai, padavę vienas 
kitam rankas, dirbtų. 

Ateinančia žiema choras yra 
pasibrėžęs didelį programą. 
Didėjo vidumiestyj salėje sta
tys operetę '4Kornevil io Var-
pai. 

Apskričio choras tikisi dar
bą atlikti gerai, nes jam vado-

Apskričio choras darbą jau 
pradėjo. Todėl yra kviečiami 
visi mylintieji dailę, turintieji 
gerą balsą. 

Dėkis brolau ir sesutė prie 
jo ir pradėki t kartu dainuoti. 

Repeticijos būna kas pėtny
čią Mark VVhite Kcjuare parko 
svetainėj, 29-ta ir llalsted. 
Pradžia 8 vai. vakare. 

Z. M. 

A. f A. 
PETRAS KAZLAUSKAS 

51 metų amžiaus persi
skyrė su šiuo pasauliu 
rugsėjo 22 d., 1919, 5:30 
vai. po pietų. 

Paėjo iš Kauno gub., 
Panevėžio pav. ir p a r a p , 
Pažaivaičių sodžiaus. A-
merikoj išgyveno apie 30 
metų. Prigulėjo prie šv. 
Kazimiero ir Šv. Jono 
draugijų. Velionis buvo 
vienas iš pirmųjų parapi-
jonų Šv. Jurg io parapijos. 

Paliko dideliame nuliū
dime moterę Agniešką ir 
dukterį Oną. 

Laidotuvės atsibus ket
verge, rugsėjo 25 d., 1919 
m. iš šv . Ju rg io bažnyčios 
9 vai. ry te į šv . Kazimie
ro kapines. 

Velionio kūnas randasi 
po num. 3223 So. Lime St. 

Visi giminės nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę 
Agnieška Kazlaus
kienė ir duktė Ona 
Kazlauskaitė. 

I 
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VISOMS SOLISTĖMS IR SOLISTAMS N A U J A S 

DŽIAUGSMAS 

IŠ N A U J Ų DAINŲ. 

kurioms muziką (piano) parašė 

ANTANAS S. POCIUS. 
J a u išėjo iš spaudos šios dainos: 

Leiskit į tėvynę Kaina 60c. 
Ne bile kieme mergele auga 60c. 
Gale sodo rymavo i r Svint aušrelė 60c. 
Vai močiute mano 60c. 

Galima gaut i pas " D R A U G Ą " 
1800 W. 46 St. Chicago, 111. 

s<0msmb^Š%k^m*>*> 
LlTHlJANlAN R'C AŪJANCEof 
TURTAS VIRŠ $125,000.00 

Apsidraudusiems nariams išmoka: 
PAŠALPOS-

$3.50, $7.00. $10.50 ir $14.00 
savaitėje. 

POMIRTINĖS: 
$150 00, $250.00, $500.00, 

$750.00 ir $1000.00. 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

L. Vyčiu 13 kp. susirinkimas 
ivvks šiandie, 8 vai. vakare, 
Davis Kquare parko svetainėj. 

Korespondentas. 

PRANEŠIMAS NARIAMS 
TEATRALIŠKO KLIU-

BO " L I E T U V A " . 

Veikalo "Maža Ponia Nie
k a s " , kuris hus lošiamas, 12 
d. spalio, š. m., repeticijos hus 
seredoj, 24* d. rugsėjo. 

Visi lošėjai meldžiami pri
būti į S v. Kryžiaus parap. 
svetainę, lygiai 8-ta vai. vak., 
Tik, meldžiamieji, nesiveluo-
kit, bukite paskirtu laiku. 

Rež. J. J. Palekas. 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
D R A U G E / ' i < 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS j 
VALDYBOS ANTRAŠAI: I 

Sheboygan, Wis. 
Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu-

cky, Ave. 
Vice-pirm. J. Stauskas, 1414 

Now York Ave. 
Rast. A. Brusaka, 835 High 

Ave. 
2 Kast. B. Sapiega, 1715 Supę 

rior Ave. , 
Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 

So. 11-th St. 
Org. Ras. Ig. Ermala, 1717 

Erie Ave. 
Maršalka M. Daunora. 
Dažiurėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 
Mitingai atsibuna kiekvieną mė

nesį po pirmai tą nedėlią. , 

Priimama sveiki vyrai ir moterys iki 50 metų am
žiaus. 

Mėnesines duokles sulyg metų laike įsirašymo. 
Šiandien tu esi jauniausias, negu kada nors busi; 

todėl rašykis dabar — atsieis mažiaus mokėti, 
negu palaukus. Nelauk, kol pasensi ar apsirgsi. 

Konstituciją, mokesnių knygelę, savaitinį laikraš
tį "Garsą" ir kitas poperas nariai gauna dykai. 

S. L. R. K. A. kuopos randasi visose didesnėse 
Amerikos lietuvių kolionijose. 

Susižinok pas vietines kuopos raštininką ir įsira
šyk dabar. Jei tavo apielinkeje S. L. R. K. A. 
kuopos dar nėra, pasistengk, kad ten ją sutve
rus. Rašyk, klausdamas informacijų, pas Cent
ro Raštininką adresu: 

P. MULEVIČIUS 
458 GRAND ST., Sta. W, BROOKLYN, N. Y. 

• - - » • * • mmmmH 

Aft, ADOMAS A. KARALAUSKA8, SEKANČIAI RAŠAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelboa. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo palyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. aavo paveikslą pa
mačiau tok] skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllstų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL. INSTTTUTION J. Baltreuas, ProL, 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal §417, Chicago, Dl. 
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