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Anglekašiai Gryžta į 
Kasyklas 

Kuoveikiaus bus paskirta 
komisija iš trijų 

J U G O S L A V I J A SUTRAU
KIA KARIUOMENĘ 

DALMATIJON. 

Iš kalno apsisaugo j ama 
prieš i talus. 

P A S I Ų S T A ANGLEKA 
SIAMS ĮSAKYMAS 

E I T I DARBAN. 

Vienna, gir, 11. — Iš Agram 
pareina žinių, jog pirmasis ir 
ke tv r ""is jngoslavių armijos 
korp j maršuoja ant Dalma-
tijos i Tiaurinės Albanijos. 

Serbijos (Jugoslavijos) vy-
į iausybė, sakoma telegramose, 
ta faktą paaiškina tno, jog: no
rima prieš Italijos okupacija 
apdraust i Dalmatiją ir Albani
ją. Ka ip vienur, ta ip ki tur ju-
goslavini pasirengė kraują lie-

BULGARIJA PAREIKA
LAUS IŠDUOTI SAVO 

KARALIŲ. 

Buvęs karal ius su kitais bus 
teisiamas. 

Pergalėtoju pasirodė prezi 
dentas Lewis. 

Indianapolis , I m i , gr. 11.— 
Pasibaigė streikas visose 
minkštųjų anglių kasyklose. 

š iandie ir art imiausiomis 
dienomis apie 400,001' angleka
siu išnaujo pelnys sau duoną 
po žeme ir anglimis aprūpins 
šalį ir ki tas pasaulio dalis. 

Darbininkai dirbs naujomis 
-ąlygomis. Išpradžių gaus 14 
nuoš. didesnę užmokesti. P a s 
fctii sufig reikalo u/ 
jiems padid in s specijaliai nu
skirtoji komisija iš trijų žmo
nių. 

Komisija visapusiai ir nuo
dugniai ištirs visą stovį augliu 
industrijoje ir pakels užmoke
stį anglekasiams. Darbininkai 
tikisi laimėti 2G nuoš. didesne 
užmokesti. 

* 

Išsiųsta jsakymas darbi
ninkams. 

Vakar čia kuone visą dieną 
dar tarėsi/ anglekasiu organi
zacijos viršaičiai. Radikalai 
aštriai užsi varinė jo. Bet įu vi-
sus argumentus sutraškino 
veikiantysis prezidentas Le\vis 
su savo šalininkais. 

Pabaigoje imta balsuoti 
klausime, ar pri imti , a r atme-

JAfcONIJA P E R K A VO 
KIEČIŲ ORLAIVIUS. 

sti prezidento VVilsono pasiū
lymus. 

Didžiuma balsu nutar ta pri
imti pasiūlymą, ty. kuovei- t i. 
kiaus darbininkams pertrauk
ti s t re ikį . 

Žaibo greitumu žinia apie 
tai pasiekė visus šalies kraš
tus. Visi lengviau atsiduso. j Berlynas, gr. 11. — Japoni-

Tr tuojau.s po t() visu a n g l e - ' j o s vvriansvbė užsakė Vokie-
kasįų dis t r iktu lokalėms uni- ' t i j 0 j 0 padirbdinti du milžiniš-
joms mušta telegramos apie | u l orlaiviu, t inkamu karės 
balsavimų pasekmę su į * A k y - j t i k s l a m s m visomis rcikatin-
imi visiems organizacijos n a - „ o m i s pr ie takomis , kokios iš-
r iams tuojaus pertraukt i stroi- r n s t a h l l Vusios karės metu. 
ką ir gryžti darban. Į p j orlaiviu Japoni ja užmo-

Taippat pranešta, jog apie ka gerus pinigus. Svetimos 
streiko atšaukimą smulkmenos viešpatijos naudojasi vokie-

ll'Vr I '-''denio \Vi!so»o pr.siųlv- čin mokslu, ij»vtu karės metu 
'.mokesti .v . v | . . , ., . ' 

mij išaiškinimai kuovenamis 
bus išsiųsti unijoms. 

Geneva, gr. 11. — I š taikos 
konferencijos, Paryžiftjo, per 
čia Sof i jo j pravažiavo bulga
rą premjeras Stambuleusky. 

Pasikalbėjime premjeras pa
sakė, jog Bulgarija kuovei
kiaus pareikalaus išduoti bu
vusi karalių Ferdinandą, kurs 
šiandie apsigyvenę s Ungarijo-

Bnvęs karalius su buvusiais 
ministeriais bus teisiamas už 
išdavimą Bulgarijos, intrau-
ki{tlit šalį pragaišt ingon karėn. 

Pakilo Lewiso asmuo. 

Už streiko pabaigimą dau 
niausią pasidarbavo angleka 
sių organizacijos veikiantysi: 
prezidentas Lewis. 

NIEKO N E I Š Ė J O Ift TARY 
BŲ SU S O y i E T Ų 

RUSIJA. 

Londonas, gr. 11. — Vy
riausybės paskelbta,* jog Ang
lija nesusi taikiusi su sovietų 

š iandie jo asmuo gana aug- Rusija .nelaisvių susimainymo 
štai pakilo tarpe didžiumos klausime, 
anglekasiu. J u o nepatenkint i , 
tik radikalai . Bet šitų yra ne
daug* •', 

Žinovai tvir t ina, jog su 14 
nuoš. daugiau užmokesties an-
gjekasiai per metus laimėjo 
apie 70 milijonu dolierių vir
šaus. 

Sakoma, jog i porą savaičių 
anglių bus užtektinai ir tuo
met pasibaigs nepakenčiami 
suvaržymai. 

VOKIEČIŲ VALDŽIA AT 
LYGINA LAIVŲ SAVI

NINKAMS. 

Vokietijoje rekvizuojami gy 
vuliai talkininkams. 

" S A U S I E S I E M S " 
NEVYKSTA. 

Washington, gr. 11.—Colum-
bia distr ikto augščinusian teis
man buvo paduota peticija, 
kad ateinančiais metais netu
rėtu veikti visatina probibiei-
ja Suv. Valstijose. Peticijoje 
buvo pasakyta, jog konstituci
jos amendmenjo neratifikavo 

Peticiją buvo padavęs Bo-
bert A. Wi<leman iš Port J a i -
vis, N. Y. 

Teismas peticiją atmetė pa-

Berlynas, gr. .11. — Po ar-
misticijos talkininkai paėmė 
daugelį vokiečių prekybai lai
vų, š iandie tad tų paimtų lai
vų savininkai dirbdina kitus 
laivus. Naujiems laivams jie 
sakosi išleido jau apie 400 mi
lijonų dolierių. 

T a s išlaidas laivų savinin
kams sugrąžina vyriausybė. J i 
pažadėjo padengti ir daugiau 
išlaidų iš viešpatijos pinigy-
no, bi tik daugiau laivų butų 
pagaminta. 

Po Vokietija renkami galvijai. 

Sulig taikos sutarties, Vo
kietija talkininkams turi pris
tatyt i didele kiekybe visokiu 
gyvulių ' i r galvijų, ka ip 0 at-

Pabaltijoje 
4 

U taikos konferencijos Dorpate 
PENKI KAREIVIŲ TRAU- ESTAI TARIASI SU 
KINIAI ATGAL SUGRYŽO. „ BOLŠEVIKAIS. 

toliaus. 

gr. cH (suvėlinta) . 

Pranešama, nužudytas prancu : | Taikos klausimas at idedamas 
zų oficieras. 

Ryga, gr- J) (Suvėlinta).—Jš 
lytinės Prūsijos apturima bai
mingų žinių. Penki traukiniai 
SU vokiečiais kareiviais, katrie 

j tomis dienomis apleido Lietu-

Dorpatas 
—Estai su bolševikais veda 
taip vadinamą taikos konfe
renciją. Estų ' atstovams pavy
ko perkalbėti bolševikų atsto

vą, sus to j 0 Tilžėje ir kareiviai j vus. jog pirmiausia konferen-
atsisakė gryžti Vokietijon, su- cijoje turi but tariamasi armi-

lyginirną. 
Tuo tikslu vyriausybė po vi

są Vokietiją išsiuntinėjo agen
tus. Tio surašinėja gyvą inven
torių. 

Talkininkams vokiečiai turi 
3G valstijos, nės iš jų kelios ra- j Pristatyti daugelį -melžiamu 
t inkavimą turės patvirt inti re
ferendumu. 

karvių, aviu ir ožkų. 

Imama be atlyginimo. 

Daugelis vokiečių ūkininkų 
atsisako atiduoti paskutinių 
savo karvių. J i e karves nori 
pamainyti avimis arba ožko-

reikšdamas, jog nesama jokio n n s -
pamato kabinėties prie probi-
bieijinio amendmento. 

SUV. V A L S T I J O S ATSISA BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
KO NUO VEIKIMO 

S I B E R I J O J E . 

Apie ta i praneša japonų 
laikrašt is . 

Honolulu, gr 11.—Iš Tokvo 

S I B E R I J A I . 

Tas pakelia nerimavimą 
" japonuose. 

Washington, g r. 11.—Čia pa-
pranešta , jog tenai japonų j t i r ta , jog vietos japonų amba-
laikraštis Nippu Ji j i paskelbė Isadorius Sludehara y r a atlikęs 

i Galimas sukilimas prieš 
lenkus Lietuvoje 

Prancūzai pripažino Lietuvos 
atstovą Paryžiuje 

L I E T U V I Ų EGZEKUTIVIO j mesti per Dauguvą Lietuvos 
. KOMITETO PRANE- i šonan. 

ŠIMAS. Prancūzų vyriausybė p. 
j 
[Lubič-Milošą pripažino Lietu-

Lietuvių Egzekutivis K o m i - | V o s atstovu Paryžiuje. 
t e ta s Washingtone gavo tokią j Amerikos lietuviu atstovas 

i 
kablegranuv iš Paryžiaus nuo kun. Dobužis, išlydėjęs pas-

Tuo8 gyvulius vvriausvbė 
rekvizuoja ir nežada net atlv-
ginimo. Bet dar paskelbta visa 
eilė bausmių, katrie paskirtu 
laiku nepristntys gyvulių ' nu-
rodyt^n vieton, arba atsisakys 
duoti. 

lig pirmiau padarytos sutar
ties flO lietuviais ir talkininkų 
komisija. 

Paskui fš tų keturi t rauki
niai sugrvžo i Memeli (Kkti-
)>ėdą) iš kur išnaujo ima grū
moti Lietuvai ir Latvijai. 

Tos vokiečiu kariuomenės 
vyriausioji stovykla yra Kara
liaučiuje. Sakoma, jog karei
viai atsisakę gryžti Vokietijon 
sulig įsakymo iš to s <tovyklos. 

Vokiečių žiaurumas. __ 
Tomis dienomis baigiasi nu-

slatvtas laikas, kuomet Lietu-
* w 

voje neturi likti nei vieno vo-
kiečių-rusų kareivio. Tad prieš 
apleidimą Lietuvos tie karei
viai tiesiog žvėriškėja. Vie-
mir-kitur jų būriai pakelia 
maištus, žiauriai apsieina su 
civiliais gyventojais. 

Talkininkų mil i tar inė s misi
jos narius Šiauliuose užpuolė 

sticijos.klausime. I r tik iš ar-
misticijos galės išplaukti tai
kos tarybos. 

Bolševikai nenoromis suti
ko. Tad dabar vedamos disku
sijos vientik apie armisticijos 
sąlygas. Bolševikai tikisi pas
kui gauti progos tart ies "taikos 
klausime. Bet estai neprielan-
k ift uja taikai. 

BOLŠEVIKAI A T N A U J I N A 
ATAKAS ESTONIJOS 

F R O N T E 

Estai visur stipriai laikosi. 

Revelis, Estonija, gr. 11. — 
Narvos fronte bolševikai at
naujino ofensyvą prieš estus. 

Po smarkaus artilerijos vei
kimo bolševikų kariuomenė at
liko net dešimti nuožmių ata
kų keliose vietose. 

įFERMAŽA LAIKRAŠTINĖS 
POPEROS. 

Anot ofieijalio estų praneši-
vokiečiai kareiviai. Praneša-jmo, visos atakos tečiaus at-
ma, jog nužudytas vienas pran- ,muštos. Bolševikai, kaipo ata-
cuzų oficieras. Kiti talkininkų Į kuojantieji, panešė, didelius 

joficieraJ buvo priversti aplei- i nuostolius. 
j sti miestą. 

Talkininkų militariniai at-

Laikraščiai išleidžiami be pa
skelbimų. / 

Pit tsburgh, Pa., gi-. 12. — 
Laikraštinės poperos stoka 
palietė Ifttone visus vietos 
laikraščius. Kai-kurie laikraš
čiai tad išleidžiami be paskel
bimų, kad skaitytojų nepalikti 
be žinių. 

p . Balučio: kutinį laivą Lietuvon pasiliks 

štai ką: 
Suv. Valstijų vyriausybė pa

informavo Japoniją, jog Ame
rika atsisako tolesniai veikti 
Siberijoje. Taigi toliaus ne
duosianti jokios pagelbos nei 
admirolui Kolčakui. 

I š I rkucko j Tokvo praneš
ta, jog geležinkelių ameriko
niška komisija, kurios prieša
kyj stovi inž. Stevens, aplei
džia užimamas vietag Siberi
joje. 

Pat ikrinta prirodymais, j og !P r i « i n u s l J pasiuntinybės Pa-
Kiti veikiai iškeliaus keletą konferencijų su valstv-j 

bes sekretorių Lans in - [daugelis Lietuvos dvar in inkųjrymijo 

DAUGIAU J A P O N Ų KA 
RIUOMENĖS SIBE-

RIJON. 

Pasakojama,, jog tos konfe- dalyvauja žinomuose pulki-

New York. gr. i t . — Čia aną 
dieną atplaukė prancūzų gar
laivis Bri t tania. Tarpe pasa-

reneijos yra surištos su bolše
viku veikimu Siberijoje. Bol
ševikai tenai ta ip smarkiai pa
žangi no ja, kad Japoniją apima 
baimė. 

TURIMA $130,000,000 NUOS 
TOĮnIŲ J Ū R Ė S E . 

Washington, gr. 11. — Ka
rės metu Suv. Valst i jo s jūrė
se parnešė $130,000,000 nuos
tolių. T šituos nuostolius pris-
kaitomas ir vokiečių nuskan
dintas garlaivis Lusitania. žierių susekta vienas sergąs 

rauplėmis. Tolei valdžios įsa- Sakoma, jog Suv. Valstijos 
kymu visi pasažieriai ir visa 
įgula pačiepyta. 

tuos nuostolius a tgaus 
Vokietijos. 

nuo 

Kaunan. 

ninko Avalovo-Bermondto vei-
kimuose, pr is tatydami jam 
reikalingų žinių, maisto ir net 
kareivių. Lietuvos vyriausybė 
imasį priemonių prieš dvari
ninką Roppą ir kitus. 

Užimtose Lietuvos teritori
jose lenkai paskelbė nuodug
niausią visokių daiktų rekvi
ziciją. Tų teritorijų gyvento
jai stovi ant slenksčio visati-
no sukilimo prieš lenkus. 

Bolševikai gruodžio 1 buvo 
užatakavę lietuvių frontą, bet 
antrytojaus buvo a tb lokš t i 
Bolševikams nepavyko persi-

L E N K A I ŠAUDO P R O F I T E 
RININKUS. 

Washington, gr. 12. — Gan-
a oncijalių zmių iš Vladi

vostoko, jog Japonija siunčia 
daugiau kariuomenės Sibe-

, rijon. 

Paderewski grūmoja visiems. 

Krakovas, gr. 12. — Sulig 
teismo nusprendimo čia sušau
dytas M. Brotheim. J i s buvo 
a t ras tas kaltas pasisavinime ir 
pas save laikyme nemažai 
ir pas save laikyme nemažai 

RUMUNIJA TURI NAUJĄ 
KABINETĄ. 

Bucharestas, gr. 11.—Rumu
nijoje veikia naujas ministerių 
kabinetas. Premjeru yra Ale-
xander Viada, buvęs narys at-

maisto, skiriamo lenkų anni- stovybės taikos konferencijoje. 
jai . 

Premjeras Paderewski pas
kelbė, jog lenkų vyriausybė 
aštr iai apsieisianti su visais 
profiterininkais, ypač ne-len-
kais. 

Vidujinių reikalų ministeris 
yra gen. F . Averesco, gi karės 
—gen. luaspanau. 

Premjeras Viada y ra po
draug ir užrubežinių reikalų 
ministeris. 

(' stovai Rygoje nuomoniaują. 
i jog tai busiąs vokiečių reak-
cijonierių darbas. Vokietija 
j karės metu neteko didelių plo-
Itų vakaruose. Tad dabar per 
j peili vokiečiai mėgina atsi-
| griebti rytuose. 

Ve kodėl jie žvėriškėja. Tai 
paskut inė s jų pastangos. 

Pavojus Pabalti jai . 
Je i vokiečių-rusų kareiviai 

! grąžinami atgal Lietuvon, gali-
Įmas daiktas, kad s u tais karei-
iviais galės išnaujo sugryžti ir 
jų buvęs vadas gen. von der 
Ooltz. 

Tuomet dar labjaus susipai
niotų Pabaltijos problema. 

. Nes reikia atsiminti, jog be 
to volhečių trukšmo Pabalti
jai grūmoja dar rusų reakci-
jonierįai, paskui bolševikai ir 
pagaliaus lenkų imperijalisti-
nis veikimas prieš Lietuvą. 
Lenkai nori siekti dar toliaus. 
J iems norisi ir pačios Latvijos 
dalies. 

Aišku kaip ant delno, kad 
talkininkai šiandie yra priver
sti neslėpti savo sumanymų 
Pabaltijog klausime. Bet kuo
veikiaus paskelbti viešai galu
tiną savo politiką. Talkininkai 
tur i pripažinti Pabaltijos vieš
patijoms nepriklausomybę. Nes 
iukeriavimas duos karčių pa
sekmių. 

APSAUGOTI NEPRI 
KLAUSOMYBE. 

Londonas, gr. 11. — Ęstoni-
jos, Latvijos, Lietuvos, Lenki
jos, Ukraino, ir Baltgudijos 
atstovai Dorpate turėjo kon
ferenciją, kurioje išreikšta 
prielankumą* visoms toms 
viešpatijoms padaryt i utilita
rinę ir politikinę santarvę su 
tikslu apsaugoti savo nepri
klausomybes. 

Apie tai čia apturėta žinių 
iš Kauno. 

AUSTRALAS LAKŪNAS 
LAIMĖJO $50,000 

DOVANĄ. 

Po r t Darwin, Australija, gr. 
11.—Kapitonas Ross Smitb, 
Australijos lakūnas, pirmuti
nis atskrido čia lėktuvu iš An
glijos*. 

Už tai jis laimėjo $50,000 do
vanų, kokias paskyrė Australi
jos vyriausybė. 

Lakūnas Smitb 11,500 mylių 
oru kelionę atliko per 30 dienų. 

LATVIŲ K A R Ė S GROBIS. 

Londonas, gr. 12. — Latv ia i 
praneša, kad jie nuo vokie
čių-rusų Kurse paėmę: 40 ar-
motų, 200 kulkasvaidžių, šar
vuotą, traukinį, lėktuvų ir 10 
bevielio telegrafo stočių. 
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Motery Lygybe. 
Sakoma, kad Kynuose esan

ti Konfucijaus religija. Iš 
tiesų-gi tenai labiausiai yra 
prasiplatinusi Buddos religija 
ir keletas kitu. Konfucijaus ir 
Lao-Tse mokslai yra savi, o 
buddizinas ir kiti toki yra at-

benti iš svetur. 

Nukeliavę į Kynus katal ikų 
misijonoriai ima t a s žudymui 
paskir tąsias mergaites. Tėvai 
žudytojai mielu noru atiduo
da. Bet misijonoriai neturi tiek 
lėšų, k a s galėtų visas išmai
tinti . Kun. Teodoras Van Oi-
jen, niderlandas, šaukiasi, kad 
Amerikiečiai pagelbėtų pini
gais. 

* 
Katal ikų Bažnyčia Ameri

koje bando tą reikalą aprūpin
ti taip, kad neprigulėtų vien 
nuo atsišaukimo kokio nors 
misijonoriaus. Tam tikslui 
kiekvienoje vyskupijoje y ra 
paski r ta viena diena rinklia
voms, kurios eina Misijų rei
kalams. 

Šitas mergaičių išpirkimas 
turėtų pirmiausiai rūpėt i mo
terų organizacijoms. Bažnyti
nių rinkliavų tam tikslui neiš
tenka, nes mergaitės Kynuose 
gema ir žūva kasinėtai tūks
tančiais. Misijose netelpa nei 
šimtai, del lėšų stokos. Ameri
kietės jau sudarė tam tikrą or
ganizaciją AI. A.' C. W. ta t y-
ra Missipnary Assoeiation of 
Catholic \Vomen, (Katalikių 
Moterų Misijinė Draugi ja) . 

Mes dar negalime daryt i pa
našios organizacijos, bet reikė
tų, kad nors misijų kolektos 
mūsų bažnyčiose butų nenu
džiūvusios. Tuomi turėtų pasi
rūpinti ypač moterys, nes tai 
jų lyties reikalas. .Jos taip-gi 
turėtų suprasti prie ko eina 

S 

KOVA UŽ SEINUS. 
( " D r a u g o ' ' korenpondeneija). 

Vokiečiams ats i t raukus iš 
Seinų apskričio vietiniai lietu
viai smarkiai susiagitavo prieš 
naująją demarkacijos liniją, 
už kurios turėjusi buk atsidur
ti i r " s o s t i n ė " Seinai. Atva
žiavo premjeras M. Šleževi
čius. Buvo didelė manifestaci
ja Seinuose ir Punske. Tai bu
vo utarninkas ir sereda. Aš 
baigiau savo reikalus, susidė
jau daiktus ir subatoj iš ry to 
ketinau važiuoti į Kauną, iš 
ten-~\ toliau. Tik štai iš pėtny-
čios į subatą naktyje ateina 
lenkai. Didelis mušis lig 6 vai. 
rvto. 

vesk mane prie savo kamrado 
Laukaičio). Kada paskui lie
tuviai grįžo, mačiau tą ponelį 
negyvą gatvėje su perskelta 
galva. ', 

Išvažiuodamas iš Kauno 
rugsėjo 19 d., 1919 m. girdėjau, 
nuo Gurvičiuko, buk dabar Sei
nuose keturiolika vietinių len
kelių milicijantauja, buk pusė 
gyventojų išbėgiojo, ir buk ne
są nei lenkų kareivių. Viskas 
trigubai pabrango. 

Man atvykus i Paryžių vėla 
kilo susirūpinimų delegacijai 
del Suvalkijos. Laikraščiai, 
kaip anąsyk, ta ip ir dabar, p ra 
neša neaiškiais žodžiais apie 

J^^^^^^^lr Tt^. *rrr. 

naujus neva Lenkijos rubežius. 
Lietuviai nepalikę užmuštų Delegacija l i e R a U u i e k o 8 U Ž i n o _ 

pasi t raukia \ Lazdijus. M a n e i t į . n u o j o s y]ską s l e ] ) į a T u o n , 
t a rpu laikraščiai rašo neįtikė
tinus dalykus. Beveik visa Su-
valki j a i r i š k i riama prie Lenki
jos. 

ga 
Buddos religija sako, kad 

paskutinis žmogaus tikslas es
ąs nirvanna. Niekas gerai ne
žino, kas ta nirvanna. Moksli
ninkai spėja, kad esąs visai tu
ščias niekas, arba nieko nesą 
daugiau kaip tik žodis. Kon
fucijaus mokslas, nors vadina
si religija, bet, sako, nieko 
nežinąs apie Dievą. Kadangi 
buddizmas ii- Konfucijaus mo
kslas yra labiaus už kitas pa-
žvalgas praplitę K ynų tautoje, 
lai turime sakyti, kad ta tauta 
b blausi ai yra persiėmusį bran
giomis ir mūsų laisvamaniams 
pažiūromis. Dievo nepripažįsta 
nei kynieciai nei mus laisvama
niai-

Skir tumas yra tas, kad Ky
liai-jau suskubo suderinti vi
suomenės gyv ~\intą su laisva
mani; >s pažiūromis, o mus Jais 
vamaniai dar nesuskubo. No
rint žinoti kaip laimingi bus 
Europon ir Amerikos žmonės, 
kuomet jose laisvamaniai įvy
kis savo pažvalgas, reikia dirs
telėti į Kyniją. Tas dirstelėji-
mas ypač naudingas yra mote
rims. 

Kynieciai yra prakt ikos žmo
nės. J i e žiuri į dalykus ir mato, 
ka ip dalykai y ra ; dėlto jie pri
pažįsta, kad moteriškos yra 
silpnesnė už vyrą. Kynai dau
giausiai pelno gauna iš sun
kenybių nešiojimo. Moterys 
negali tiek sunkenybių atkel
t i , kiek vyrai, dėlto jos mažiau 
užpelno pinigų. Žmonėms ne
tikintiems į Dievą pinigas yra 
brangiausias už viską. Mote
rys mažai t inka pelnyti tai 
brangenybei, todėl prakt iški 
kynieciai nenori dėti daug lė
šų joms auginti . Užgimusias 
mergaites jie žudo, tiesa, ne 
\ isa>, nes be jų nei bernaičiai 
negema. Tai gi žemiausioji ir 
skaitlingiausieji žmonių luo
mai mergaičių augina tik ne
didelį nuošimtį; o kitas žudo. 
Taiur atvejyje minėti k} n a i a p -
seina, kaip Lietuvos ūkininkai 
su sunukai? ar kačiukai- . 

Nejaugi švinas vir
sta auksu? 

Amerika yra pirkliškų ste
buklų šalis. Kas negalima 
skelbti senoje Kuropoje, tas 
gerai eina Amerikoje. Čia 
"moks l in inka i " išranda bež
džionių žodyną, čia gydytojai 
skelbia, kad senus vyrus pa
darą j auna is ; čia pasaulio pa
baiga nusta tyta ant 17 gruo
džio. 1!)li) metų, čia galima 
pirkti Lietuvos neprigulmybe 
iš vieno laikraštininko už 60 
tūkstančių dolierių, čia galima 
ir šviną paversti auksu. 

hi<lomiausia, kad pastarasis 
išradimas įvyko Anglijoje, o 
žinia apie jį pareina iš Pran
cūzijos. Nors metalų prigim
ties ištyrimas priklauso Cbe-
mijos mokslui, bet tą naująjį 
išradimą skelbia astronomas. 
Tas ponas yra prancūzas, bet 
jis vadinasi Nordman. Vokie
čių kalboje Nord reiškia šiau
rius, Mann reiškia žmogų. 
Prancūzių kalboje1 nėra žodžio 
Man. j 

Tojj visos žinios jau šiek-
tiek palengvina suprasti nau
jo išradim0 vertę. Bet reikia 
pažiūrėt j kas išrasta. ' 

Išrasta-gi yra, kad naugė 
vadinama radimu, darosi iš 
na ugės vadinamas uranium. 
Tiesa pasakius, tas išradimas 
jau yra keturiolika metų se
nas ir išradėjas Curio jau se
nai ilsisi kapuose. 

Dabar anglas Ruthert'ord, 
pasinaudodamas p-no Curie iš
radimais, išrado kai]) galima 
suskaldyti atomą. Tiesa, j is 
nesuskajdė nei aukso nei švi
no atomą, bet vandengimio 
atomą. Vandengimis yra ben
dra oro ir vandens dalis. J i iš 
grekų kalbos lotyniškai vadi
nasi bydrogenium. Ką tas 
vandengimis arba hydrogenius 
tur i bendra su švinu ir auksu, 
to mums tamsuoliams nerei-

įa žinoti. 
Bet mes turime tikėti ponu 

Nordmann, kad j). Rutherfor-
duį suskaldžius vandengimio 
atomą, galima bus skaldyti 
taip*gi ir švino atomus, ir 
kad skaldomieji švino atomai 
pavirs aukso atomais. Daugiau 
mums nieko nei ner t i k. 

lenkai areštuoja, bet greitai 
paleidžia. I š nedėlios į panedė-
lį 4 vai. ryto pasigirs ta šūviai. 
Lenkai str imagalviais bėga. 
Lietuviai šaudo bėgančius ir 
užsilikusius part izanus lenkus. 
Žuvo Domoslavskis ir Miščin-
skas su Gervelių. Šiuodu pa
staruoju abu ūkininku, o pir
masis vaistininkas. Kri to taip
gi keletas miestiečių, kurie at
ėjus lenkams buvo apsiginkla
vę. Tapo užmušta apie (>0 len
kų partizanų. 

Po tos operacijos lietuviai 
neužpulti lenkų vėla pasitrau
kė.Aš taip-gi išvažiavau.Sekan-

moterys tautoje, kur Dievo VHS J ^ ^ l i < l t l l v i a i ( l a r 

tą užima pinigas. ^ ^ s u s i o r { , a l l i z a v v i m- . j o į 

Seinus. Rado stiprų pasiprieši
nimą. Septynias valandas pa
kovojus gatvėse lietuviams ne
tenkant šovinių prisiėjo trauk
tis atgal. Po to lenkai užėmė 
demarkacijos liniją ir, kaip jie 
pratę , vietomis nuėjo toliau. 
J i e esą liet Leipalingyje, bet 
Kučiūnuose nesama. 

Antrąsyk i nėję į Seinus* len
kai labai nuožmiai elgėsi su 
lietuviais. Kun. kanauninką 
Aleksandrą Grigaiti areštavo, 
pris tatė prie sienos ir iš kara
binų miorijo. Lenkai darė kra
tas pas kunigus ir pas patį vy
skupą. Pavargėlių ir našlaičių 
prieglaudas išdraskė, paėmė 
karves, maistą ir kitą turtą. 
\ aš la ič ia i esą išdalinti žmo
nėms. 

Lietuvių gimnazija Seinuose 
buvo labai gražiai pradėjusi 
mokslo metus. Pirmoji bernai
čių klesa turėjo septynias de
šimts mokinių. Ketinome dary
ti parolelę klesą. Dabar-gi ne
žinia kaip bus. Mergaičių taip-
pat buvo daug privažiavusių. 

Mūsų vyskupas pasirodė su 
drąsiais protestais prieš nedo
rus lenkų darbus. 

Antrukar tu i nėję į Seinus 
lenkai ieškojo keršto už savuo
sius. Esąs užmuŠtžfs Lipšicas 
(žydas) . Tai lenkai padare už 
Domoslawskį. Kasžin kaip ir 
mudviem butų buvę (t. y. šio 
laiško autoriui ir kun. J . Lau
kaičiui). I r pirmą kartą suar
eštavęs mano " lapserdokas " 
t a rė : " A teraK, obyvvatelu, pro 
vadz nmio do s\vego kamrada 
Lauka i t i sa . " (O dabar, pilieti, 

Tečiaus paaiškėjo, kad Su
valkijos varde reikia suprast i 
vien tik Suvalkų apskritį, nuo 
kurio nedidelė dalis atskiria
ma Lietuvai. Kitose Suvalkijos 
vietose ribos einančios pasku
tine demarkacijos linija, lšei 
na, kad Seinai tektų lenkams. 

Bet aš noriu'spėti kitaip, bū
tent, kad Seinų'klausimas dar 
vis-gi nėra galutinai nuspręs
tas . Perdaug apie jį sudaryta 
triukšmo. Je igu tas klausimas 
butų nuspręstas, tai prancūzų 
laikraščiuose, kur lenkai mėg
sta trijumfuoti, tuojaus butų 
parodyta apie tą lenkų laimėji
mą, ypač kad t ie patys laikraš
čiai yra parašę apie lenkų lai
mėtus Gardyną ir Brastą, kas 
ištikrųjų neatitinka tiesai. Aš 
iš to visa matau, kad lenkams 
toli gražu nesiseka apsibrėžti 
$avo svajojamas ribas. Mums 
tik reikia nesnausti . 

Manau, kad kol gyvas dar 
Laukaitis, tol nėra ko nusimin
ti del Seinų. Su Laukaičiu ei
na visa Dzūkija, o su Dzūkija 
eina visa Lietuva, o su Lietu
va eina Čekai, Ukrainai, Bali-
gudžiai, Latviai, Kstai ir kiti, 
ir kiti. 

Dėlei šito viso Seinų klausi
mo esava mudu su profesorium 
Bilskiun padavę Delegacijai, o 
ji Taikos Konferencijai, naują 
pareiškimą. Težino, kad pir
masis lietuvių pareiškimas, ku
rį kun. Laukait is sustatė, nebu
vo žodžių leidimas vėjais k4De
ja, sakome, išsipildė tat visa, 
apie ką pirmiau perspėjomo. 
Seinuose įvyko didis krau.įi) 
praliejimas. Tokių baisenybių 
Seinai nebuvo p A ^ r c nei per 

pabaigęs 1898 m. jis įsišventi
no kunigu i r išvažiavo į užri*-
bežį mokintis teisių. Teisių 
skyriuje Rymo universitete 
Gregorianum, kun. Narjauskas 
gavo civilės ir1 bažnytinės tei
sės daktaro laipsnį 1901 m. Pe r 
t r i s metus būdamas Ryme jau
nas kunigas gražiai išmoko ita
liškai kalbėti. Pabaigęs ten 
mokslus dar pervažiavo per 
keletą kitų 'universitetu, pažiū
rėti, kaip tenai eina mokslas. 
Ilgesnį laiką kun. N. užtruko 
Fr iburgo universitete teisių 
skyriuje. 

Parvažiavęs namo jaunas 
daktaras t rumpai pabuvo vi
karu, paskui tapo vyskupo se
kretorium ir konsistorijos re-
gensu. 1914 m. jis tapo pakel
tas garbės kanauninku, o kiek 
vėliau tikruoju kapitulos ka
nauninku. Vyskupui Karo«ui 
bevargstant po svetimus kraš
tus karės metu, kun.-Narjaus
kas buvo artimiausiu vyskupo 
pagalbininku ir patarėju. Nuo 
1915 m. iki 1916 m. gyveno 
Petrograde ir 191b m. drauge 
su vyskupu grįžo į Seinus. 

Savo žinojimu teisių, savo 
diplomatiškais gabumais ka
nauninkas Narjauskas pereina 
kitus Lietuvos diplomatus. 

D-ras Taviškis. 

Ar žinote, kur 
Jūsų Inkstai 

Y r a ? 
Jei jaučiate, kur Jus inkstai, tai liudija, kad jie nėra tvarkoje. 

Jei taip, tai Rugsėjis yra Jus mėnesis. Mėnesis 
Rugsėjis būva tiktaikartą į metus. 

Vengrijos kloniuose prie Karpatų 
kalnu auga žolės ir šaknelės, iš ku
riu tų apielinkių gyventojai pagami
na HU u arbatą ir geria ją kas rytas ir 
vakaras rugsėjo mėnesyje, kad išgy
dytų inkstus ir šlapinimosi pusrlę, kad 
sustiprintų inkstus ir padėtų jiems 
perkošti kraują ir apvalyti jį nuo ne
reikalingų ir uždegančių dalelių. Ne 
tiktai žmonės taip gydosi, bet taip 
gydo arklius ir kitokius naminius gy
vulius. 

Tos žoh's ir šaknelės yra tiesiog 
stebėtinos tiems, kurie kenčia peršėji
mą, ir deginimą, nusišlapinant, kurie , 

fių ir suknelių Kemikas N. C. Partos 
sudarė Par toherb , iš kurio darosi ar
bata ryte ir vakare apvalyti, sustip
rinti ir atšviežinti inkstus ir pūsle. 
Par toherb yra gamtos dovana ken
čiantiems nuo inkstų ir pūslės ligų, 
yra jis gamtos dovana tiems kuriems 
ir rantems tos dovana tiems, kuriems 
reikia su šlapumu prašalinti ir kito
kią nereikalingą medžiagą, pakliuvi-
sią j šlapinimosi organus. Yra jis 
gamtos prezentas t iems pašjentams, 
kurie kenčia nuo š lapumo rukšties, 
yra gamtos dovana kenčiantiems nuo 
smilčių, akmenų, tiršto ir netyro šla-

, pumo. Par toherb kainuoja 1 dol. už 
kenčia nuo užstojimo šlapumo, nuo | į ^ ^ o ^ . ^ d e ž . g ^ g 

dol. pas Kemiką N. C. Partosą, 160 

(raliu pasidalinti su Jumis 
malonia žinia, kad nūnai jau 
gal ant visados pasibaigs len
kų obalsis kaslink Lietuvo. , 
kuri anot jų turėjusi " onniv 
boituni p$r Palonas." Mūsų at-

akmonų, pūslės slogos, uždegimo, 
skausmo strėnose ir t. t. Mes neži
nome, delko nuo tų. žolių tokios ne
paprastos pasekmės*, bet yra ištirtu 
gesnio ir galingesnio įrankio pergalėti 
dalyku, kad nėra nieko pasekmin-
inkrtų ligas ir užlaikyti organizmą 
liuosą nuo visokių rukščių, o lab-
jausia nuo rukštes šlapume. Iš tų žo-

Scenod Ave., New York. 

Visoki Partoso specijališkumai tu
ri tą nuopelną, kad negali būti pa-
mėgzdžiojami, nes yra geriausi, ko
kius tiktai mokslas galėjo padaryti . 

(Apgr.) 

KALĖDOMS DOVANOS! 
pi 

Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiems dovanų — neuž
mirškite savųjų — Lietuvoje — jam kelias, ypač laikraščiams 

stovas čionai vakar buvo pas s e n ia i i ten a tdaras — 
1. Užrašikite jiems dienraštį " D R A U G Ą . " 

r-j.0oS.ms uz J?O.UU 
Pusei metų $3.50 

2. Graži ir labai Kalėdoms t inkama dovana — maldaknyge — 
" R a m v b ė J u m s . ' 1 

Minkštasis moroeco apd. auksuoto $3.50 
>r?tviiivji-fc} ciiMi. « « . • • • • • » • « • « • . • • • . • • . . . . • • . « . • • • « • • AiuU 
- v u (\\' K i o apu. A.UU 

.*>. Gražių paveikslėlių su linkėjimais, kiti su maldele 

Kard. (Jasparri , o šiomis die
nomis bus priimtas Šv. Tėvo, 
ir ta ip lenkų šunybėms ir me
lui vis-gi ateis galas. 

Kun. K. Prapuolenis. 

K A D I Š I U J E L I E T U V I A I 
SUMUŠĖ LENKUS. 

-—L„ 

( "Draugo" Korespondencija) 

Visa kas butų gera, jei ne
būtų skir tumo ta rp vandengi
mio i r švino, ir jei suskaldytas 
švinb mažytis gabalėlis (ato
mas) negalėtų virsti niekuomi 
kitu tik auksu. 

Dienraščio rašt ininkai dar 
geresnį daįgtą išrado: auksi) 
gamina visai be švino. Tik 
ima ir parašo straipsnį apie 
švino virtimą auksu ir nž tai 
gauna pinigų. Žmonės griebia 
pirkti tuos laikraščio numaritts 
ir sudeda varinių pinigų. Jei
gu jų krūva žymi, tai juos ga
lima išmainyti auksu, š i t as 
būdas pasigamiuli auksjj iš 
tuščio nieko yra kur kas ge
resnis. 

visa didįjį karą 
Dzūkijoje bando dabar gar

siau darbuotis kunigas Juozai
tis. J i s surinko apie t r is šimtus 
partizanų ir norėjo juos vesti 
ant Seinų, bot politikai sudrau
dė. 

Kunigas Ju rg i s Narjauskas, 
Seinų kapitulos kanauninkas, 
tapo paskir tas Lietuvos atsto
vu prie Šv. Tėvo. Susi taręs su 
Lietuvos vyriausybe apie savo 
atstovavimą Bymo, gavės įga
liojimus nuo Lietuvos vyskupų 
kun. Narjauskas iškeliavo į Ry
ma. 

Paryžiuje jis buvo rugsėjo 
27 d., 1919 m. Apsistojo viešbu
tyje Bellevue prie Avenue de 
1 Opera. Čion mūsų atstovas 
užkliuvo, nes italai nenorėjo vi
zuoti jo paso. Vietinė Italijos 
misija telegrafavo į Ryma. 
Kun. Narjauskas turėjo laukti 
atsakymo. Prielankus atsaky
mas galutinai atėjo ir kun. 
Narjauskas spalio 13 d. jau bu
vo Ryme. 

Kun. Ju rg i s Narjauskas yra 
gimęs Vilkaviškio parapijoje 
apie 1875 m. Išėjęs mokslus 
Marijampolės gimnazijoje 1893 
m. įstojo į Seinų seminarijų. Ja 

Iš 11 į 12 spalių, Lietuvos 
kareiviai na,kcia užpuolė Ka-
dišiuje esančius lenkų karei
vius. Lenkų krito dešimts ir 
sužeistų buvo apie 30. Iš pa
imtų jų poperų matyti , kad jie 
buvo ketinę eiti tolyn į Lie
tuva. 

Kadišius yra kaimas už 
Kapčiamiesčio (Seinų apskri
čio) prie plento į Gardyna 
važiuojant. Pagal paskutinę 
demarkacijos liniją tas kal
nias turi būti Lietuvos pusė
je. Kadangi lietuvių kareivių 
cia nebuvo, tai lenkai atėję 
ėmė' savaip šeimininkauti ir 
buvo besirengią stumtis tolyn. 
Dabar lietuviai juos nugalėję 
išvijo už demarkacijos lini
jos. Lietuvių' tame mūšyje žu
vo tik viena s kareivis. 

Lenkai užėmę Seinus išvarė 
iš Seinų Seminarijos 
profesorius ir klierikus. Da
bar (17 spalio 1919) nori iš
varyti iš Šeiny ir vyskupą J . 
M. Antaną Karosą. Vyskupui 
jau esą įsakyta išvažiuoti, bet 
iki šiol (17 spalio) dar nėra 
apleidęs sav 0 vietos. 

D-ras J. T. 

r 
. . . . . . 5c. 

20c. 
$1.20 

MI persiuntimu 
10 su persiuntimu 
100 su persiuntimu , 
Kita rųšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių — 
1 su prisiimt i mų . 
K) su prisiuntimų 
100 su prisiuntinių 

Mažesniems užsakymams galima siųsti krasos ženklelius. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th St., * * * Chicago, BĮ. 
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. 7c. 
30c. 

$2.00 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

Pirmininkas Kun. F. Kemėšis, 
E. 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

Vice-Pirmininkė Monika Gu-
rinskaitė, 3347 Auburn ave., 
Chicago, 111. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W.23-rd pi., Chi
cago, 111. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, 
DL * 

Iždo globėjas I. Nausėdas, 917 
W. 33-rd str., Chicagc, IU. 

Literatiškas patrėjas Kun. P. 
Bučys, 2634 W. Marąuette 
Rd.. Chicago, IU. • 

Lai Plevėsuoja Vėliava 
...Kiekvieno Lietuvio Namuose... 

, Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio namą kaip 
ženklas jo prigimto krašto,—to krašto kuris po tiek ilgų 
metų vergijos vėl atgimė, liko liuosas. 

Ilgą laiką mes abejojome kokia ištikrųjų y r a Lie
tuvos vėliava. Dabar t ikrai žinome. J o n a s K. Karo 
sas ir Jonas J . Romanas grįždami iš Lietuvos parvežė 
tikrą Lietuvos Valstybės vėliavą. Ta vėliava kur i da
bar plevėsuoja po visas dalis laisvos Lietuvos. 

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražiu, ir d a r gra
žesnių—ir už žemą kainą. Tuojaus užsisakyk pris iųs-
damas savo užsakymą su pinigais ad resu : 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 West 46th Street, Chicago, HL 

VĖLIAVŲ K A I N O S : 
0 

No 2. Šilkinė; 12x18 colių; ant lazdutės su 
paauksuota viršūne $1.00 
Už prisiuntimą mes užmokame. 

Draugijoms, Komitetams, Krautuvninkams ir 
Agentams perkant daug, duodame nuošimtį. 

Šiuomi prisiunciu $ ir meldžiu man 
prisiųsti vėliavą No sm ta išlyga, jei man vė
liava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gaut i savo pi
nigus. 

Vardas, pavardė • 

Adresas 

Miestas .' 

i 
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w LENKAMS UŽĖJUS. 
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Areštavo Seinų Seminarijos 
Profesorius ir Vyskupą. 

Spalio 2 d., 1919 m., lonkij 
okupacijos valdžia suėmė Sei
nų kunigu seminarijos profe
sorius, drauge su klierikais, su
grįžusius po vasaros atostogų 
ir pradėjusius mokslo darbą, 
ir tuojau nakčia, nežiūrėdama 
nei vyskupo protestų, nei Baž-
nyėios kanonu, su kareivių es
kortą išvežė už demarkacijos 
linijos. Savo neteisėtą pasielgi
mą jie teisina tuo, kad profe
soriai ir auklėtiniai esą susi
rinkę neturėdami nuo lenku ka-
rinės valdžios leidimo eiti per 
demarkacijos liniją. Tuo tarpu 
grįždami po vakacijn profeso
riai ėjo per demarkacijos lini-

fcją ne slapta, bet viešai lenkų 
kareiviu ir karininku leidžia-
mi, nes nebuvo jokio spocija-
liaus uždraudimo grįžti gyven
tojams i savo gyvenamąsias 
vietas, lai-gi seminarija susi
rinko visai teisėtu būdu po va
saros atostogų ir ramiai pra
dėjo tęsti savo darbą. Aišku 
todėl, kad tas lenkų teisinima
i s tai paprasta jųjų veidmai
nystė. Jiems ištik rujų rūpėjo 
išnaikinti seminariją, kai}) ir 

vietose, kaip apie širvintus ir 
visu plotu Vilkmergės linkui, 
tai}) lygiai ir paskiausia užim
tose dalyse. Suvalkų guberni
jos, apie Seinus ir Vištytį, len
kai nepakenčiamai persekioja 
lietuvius. Visas lietuviškas 
įstaigas ir organizacijas naiki
na. Vadus organizacijų mušte 
muša, plaka, jų turtą atima, ką 
neatima, naikina, šiaip nuo lie
tuvių gyvulius, javus ir maistą 
rekvizuoja. Visi čia pripažįsta, 
kad lenku užėjimas aršesnis 
negu bolševiku ir kolčakistu. 

Kuom mesijpasauliui taip nu-
sikaltom, kad visi mūsų kraštą 
taip terioja? Šeši metai žudy
nių ir grobio! Priešas, tai prie
šas, bet kodėl mes lenkais ir 
vokieėiais-kolčakais esam už-
leidžiami! .Tau-gi alijantai pa
galios nepasigalės mūsų kraš
to ir žmonių ir nesustabdys čia 
skerdynių? Kodėl Amerika iki 
šiol netaria žodį, kaip Anglija! 
Čia bus stačiai jau ne politiš
kas, tik humanitariškas dar
bas. Lai sykį pasaulis sustab
do žudynes ir nelaimes, tegul 
suvaldo bent tuos, kuriuos gali 
ir privalėtų suvaldyti! Atmin
kite visi, kad pas mus išgirsti, 
kad tas ir tas apsirgo ir minu
tė, tas ir tas šiąnakt krito už-

LABDARYBĖS AGITACIJA, 

kiias lietuviu kultūrines istai-
iras, kad parodyti pasauliui, muštas, tas ir tas apiplėštas, 
buk Seinai tai grynai lenkiškas ! tai paprasčiausias dalykas, gy-
miestas. Dėlto, kaip tik inėjo i ventojai priima šaltai tokias 
pabaigoje rugpjūčio mėnesio į j žinias. Nervai visų atbuko. 
Seinus, tuojau uždarė visas Žmonės, stabdykite mirtį ir 
pradedamąsias lietuvių mo
kyklas, išvaikė vvrn ir niergai-

vargą! Ypač lenkų žiaurų nžsi 
puolimą ir žudynes stabdykite! 

čių gimnazijas, barbariškai i Vilniaus gubernijoje, lenkų už-
naikindami ir užgrėbdami jų imtose vietose, kaip Rolševiki-
daiktus; išplėšė ir sunaikino t joje, viskas paliko brangu, bo 
iš aukų užsilaikančią lietuvių j lenkai viską nuo žmonių atima. 
prieglaudą, globojančią suvir
simi šimtą našlaičių, o vaiku
čius išvaikė; išvežė be jokios 
teisėtos priežasties Seinų pa
rapijos du lietuviu kunigu; vi
saip terorizavo Seinų pampi-
jonis-lietuvius, juos kankinda
mi ir naikindami ju turtą, truk
dydami eiti į bažnyčią į Seinus 
ir drausdami Seinų miesto 
gatvėse kalbėti lietuviškai. 
Toks Seinų miesto valymas 
nuo visko, kas lietuviška, pri
mena lietuviams žiauriausius 
Muravjovo—koriko ir Klin-
•genbergo laikus. Bet neužslo
pins lietuvių dvasios nei veid
mainingo broliškumo obaksiais 
pridengti barbariški lenkų pa
sikėsinimai, kaip jos neįstengė 
užslopinti nei rusų-kraugerių 
slėgimas, nei vokiečių okupaci
jos metu engimas Lietuvos 
žmonių. 

Protestuojami prieš-tokį ne
teisėtą ir nekultūringą lenkų 
pasielgimą su mumis, šaukia
mės kultūringųjų tautu pagel-
bos padėti mums apsiginti nuo 
lenku-barbarų žiauriu užpuoli
mų ! 

Seinų dvasinės Seminarijos 
Rektorius 

Kun. V. Vizgirda. 
Marijampolė, 
Spalio 8 d., 1919 m. 

* P. S. Seinų vyskupas Ka
rosas faktiškai yra po areštu. 
Legijonieriai saugoja namus, 
kuriuose gyvena. Vaikščioti 
net sode jam draudžia. Ūku
sieji Seinuose kunigai be ko
mendanto leidimo iš miesto iš
eiti negali. Važiuojant prie li
gonio, asistuoja legijonierius. 

Rugsėjo 15 d. Seinuose atsi
lankė Pilsudskis. Atvažiavo 
automobiliu atlankyti lenkų 
užimtąsias naujas pozicijas. 
Atsilankė katedroje. Norėjo 
pasimatyti su vyskupu Karo
su, bet vyskupas atsisakė jį 
priimti, pranešė sergąs. Taip 
Pilsudskis tuoj ir išvažiavo. 

Lenkų nežmoniškas žiauru
mas. 

>iaujai užimtose Lietuvos 

C1ia nevien jau politikos klau
simas, bet ir ekonominis, alina 
kraštą iš paskutinios. Kas liks 
iš mūsų žemės po tiek metų vi
su mušu kaimynų svstemačio 
naikinimo! Lenkai sušaudė an
dai nekaltai keletą žvdu, tai 
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visas pasaulis skambėjo, va
žiavo komisijos po komisijų 
dalyko tirti. O kad mūsų žmo
nes, pereidami pačią Alijantų 
užbrėžtą liniją, tie patys len
kai systemačiai kaimas po kai
mo naikina, apiplėšia ir žudo, 
tai, rodos, niekas nenori girdė
ti ir žinoti? Tuoj reikalaukite, 
kad, vardan teisybės, butų pa
siųsta į Lietuvą tarptautinė 
komisija ištirti lenkų paskuti
nius pasielgimus Lietuvos že
melėje. Vardan teisybės ir žmo 
aiškumo to reikalaukite. 

VIDUTINĖ APŠVIETA SU 
VALKIJOJE. 

/ 

( "Draugo ' ' korespondencija). 
Suvalkijoje yra aštuonios 

gimnazijos, tik dar ne visos 
pilnos (t. y. ne kiekvienoje 
yra visos aštuonios klesės. 
Red.) Kitur Liet., be abejo, yra 
daugiam Žiemą buvo kalbama, 
kad Lietuvoje esama apie 20 
gimnazijų, tik jos ne visos bu
vo pilnos. Dauguma teturėjo 
tik po kelias kleses. Girdėt 
buvo, kad Kauno gub. kaiku-
rios tapo bolševikų panaikin
tos. Ar jos atgijo išvijus bol
ševikus, nežinau. Ar šiaip ar 
taip gimnazijų Lietuvoje yra 
diktokas skaičius. Specijalių 
mokyklų, rodos, iki šiol nė
ra. 

Marijampolėje jau yra užsi-
mezgęs mergaičių vienuolynas. 
Jam pradžią padarė pernai 
kun. Jurgis Matulevičius, da
bartinis Vilniaus vyskupas. 
Vienuolynas palengva auga ir, 
rodos, smarkiai platinasi. 

D-ras J. T. 

Labdaringoji Sąjuuga turi 
pasibrėžus apimti tik 4 valsti
jas, būtent Illinois, Indiana, 
Michigan ir Wisconsin. Ateityj 
tikimasi išplėtoti po visą Ame
riką su apskričiais tinkamose 
kolonijose. Ateitis parodys 
ar pavyks tą išpildyti. Dabar 
Labd. Są-ga atsišaukia į visų 
keturių, čia pamirktų, valstijų 
lietuvius, ypatingai į gerbia
muosius klebonus ir visus vei
kėjus atsižvelgti į našlaičius, 
žūstančius tautai ir nesyki pra
žudančius tikėjimą. 

Yra daugelis lietuviu bei lie-
C_J 4. 

tuvaičių, pasiturinčių ir trok
štančių prisidėti prie bile lab-
darvbės, o nežinančiu kur ir 
kaip. Todėl lapkričio 26" d., 
1919 m., Centras nutarė siųsti 
veikėją į visas kolonijas, kad 
jis sutvertų kuopas ir darytų 
rinkliavas. Bet Centras turi 
gauti iš vietinių kolonijų už-
kvietimus su reikalavimu agi
tatorių ir kalbėtojų. Tokiu bū
du Centras tikisi palengvinti 
susiorganizuoti kuopoms viso
se lietuvių kolonijose, nežiūrint 
ar jose yra lietuvišką parapijų 
ar ne. 

Agitatoriais Įgaliota šie as
menys: S. Jucevičius, 726 AY. 
18-th St., Cbicago, III.; J . Šlio
geris, 1314 So. 49th Ct., Cicero, 
111. Pririnkta prot'. kun. Pr. 
Bučys, 2634 W. 67tli St. (Mar-
quette Road), Chieago, 111.; A. 
Dargis, 726 W. 18th St., Chiea
go, 111.; B. Nenartonis, 4412 S. 
Richmond St., Chieago, 111. 

Agitatoriai apsiėmė našlai
čiu naudai darbuoties veltui, 
be atlyginimo savo lėšų, todėl 
prakalbos kolonijose bus tei-

mmos nedeldiemais. 
Pirmiausia turės prakalbas 

sheboyganiečiai, paskui Ka-
cine, Wis. Po to bus skebvunas 
maršrutas per '4Drangą ' su
lig koloniją užkvietimo. Kolo
nijos teiksis siųsti užkvietimus 
ant bile vieno viršminėtų agi
tatorių adreso. 

Labdarybės nauda. 

Vienas artimui naudingas 
darbas šiandie stovi mūsų aky
se kaipo vienas iš svarbiausių. 
Tai našlaičiams prieglaudos 
statymas. Kas gera padaro ar
timui, tas jaučia save laimingu 
dvasioje, už ką laukia gausus 
užmokestis danguje, tai aiškint 
nereikia, todėl ir neimsiu laiko. 

Šalę našlaičių šelpimo yra ir 
kitų mielaširdingų darbų, šel
pimas vietinių pavargėlių pa
rapijų reikalų aprūpinimas, 
vienuolijų ir katalikiškų mo
kyklų steigimas, Tautos Fon
do bei Raudonojo Kryžiaus rė
mimas ir tt. Bet našlaičių šel
pimas ir jų šiandieninis gelbė
jimas ypatingai yra brangus 
ir reikalingas. 

Našlaičius gali šelpti visi, 
pasiturintieji ir beturčiai. To
dėl ir yra čia ypatinga proga 
visiems pasinaudoti gailestin
gais darbais. Pasiturintieji 
stambiomis aukomis gali tapti 

šydami po $5.00 ir kas mėnuo 
po 50c. 

Garbės, arba amžinieji, na* 
riai Įmoka į kuopos (draugi
jos) iždą $100.00. Tuos pinigus 
jie gali įmokėti ir dalimis: po 
$50.00 per du metu, arba poM 

$25.00 per ketnrius metus. 
Garbės nariu gali būti iš

rinktas kuopoje ir už iiepapra^ 
M ai naudingą pasidarbavimą 
Labd. Są-gos labui. 

Lai šis atsišaukimas sužadi
na užuojautą pas visus lietu
vius Amerikoje. Lauksime su 
nekantrybe atsiliepimo iš visų 
koloniją veikėjų ir klebonų. 

Labdarybės stovis. 

3ki lapkričio 26 d., 1919 m., 
Laldaringos Sąjungos Centro 
iždas šitaip stovėjo: 
Paskolinta $8,000.00 
Liberty Bonds 1,150.00 
Banke čekiams 788.28 

JAU IŠĖJO I š SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

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

KALENDORIAUS KAINA - - 2 5 c 
Kas prisius "Draugo" prenumeratą metams, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI. 

BE 33 

Viso buvo $9,938.22 
Centro mėnesiniu posėdi n 

susirinkusiems atstovams bei 
atstovėms Padėkonės Dienoje 
maloniaus buvo matyti ant sie
nos parašytą sumą $10,000.00. 
Kilo ūpas ir sumena aukomis 
trukumą ir padą ryla pilnai 
$10,(X)0.00. 

Bilų ir skolų neiv; :u-kėtų jo 
kili šiandie nesiranda. Ta ig i 
šalę 10 akrų žemės Centro ižde 
šiandie randasi apskriti $10,* 
000.00. 

Ta suma per 1919 metus su
plaukė iš smulkių aukų, Centro 
ir kuopų pasidarbavimo ir iš 
narių mėnesinių duoklių. 

Jul. Šliogeris. 

5. Turi būti parankumai 
dantis ištirti. 

G. Turi būti parūpinta, kad 
neturtingųjų vaikai gautų vel
tui gydymą tokį, koks jiems 
reikalingas. 

7. Tuos vaikus, kurie negali 
atlikti paprastojo mokyklos 
darbo, pilnai ištirti protiškai. 

Jvairių šalių ir apielinkių 
patyrimai, kame tie reikalavi
mai yra pilnai pildomi, parodo, 
kad toks programas suteikia 
labai didelę naudą, netik pavie
niui mokyklos vaikui, bet ir vi
sai apielinkei. 

Ar jnsų apielinkėje yra įve
sta toki mokyklos vaikų svei
katos priežiūra? Jei ne. ar ne
galima tai padaryt i ! 

RED. ATSAKYMAI. 

MOKYKLOS VAIKŲ SVEI
KATOS PRIŽIŪRĖJIMAS. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

garbės nariais, o beturėjai 
našlaičių naudai gali pasidar
buoti prigulėdami prie Labd. 
Są-gos kuopų, sutvertų ^r tve
riamų. 

Labdaringos Sąjungos nariai. 

Labdaringuoju nariu gali 
būti kiekvienas baigęs 16 me%tų 
lietuvis R.-Katalikas, pildan
tis savo tikėjimo priedermes, 
be skirtumo luomo ir lyties. 

Nariai yra trejopos rųšies: 
a) tikrieji, b) nariai labdariai 
ir c) garbės (arba ainžini) na
riai. 

Tikrieji nariai moka metinę 
duoklę $1.20 sykį į metus, arba 
po 10c kas mėnuo. 

Nariai labdariai moka įsira-

Sitojo "Draugo" vietojf spaus
dinami pranešimai Suvienytų Val
stijų Viešosios Sveikatos Biuro Ve
dėjo, Surgeot) Geuernl Kupert 
Bhie. 

Dėdė Šamas, Sveikatos Patarė
jas, atsakys šioje vietoje, arba laiš
ku, j klausimus, turinčius visuome
niška svarbą ir p«dicėianeius hy-
giena, sanitarija ir kaip apsisaugo
ti nuo ligų. Jis negalės atsakyti 
ant tikrai ypatiifką klausimų ir 
duoti receptą. Adresuok: Health 
Advisor, e-o Lithuanian Bureau, 
124 East 28th St., New York City. 

Kasant, pažymėk kokį laikraštį 
skaitai taip, kad mes Iiiiotumc į 
kurį laikraštį siųsti atsakymą su 
paaiškinimu. 

Mokyklos jau atsidarusjos ir 
tėvai visoje šalyje turėtų žiū
rėti, kad jų vaikai gautų visus 
tuos patogumus, kuriuos gali
ma gauti turint tinkamą siste
mą mokyklos vaikų priežiūros 
sveikatos reikalais. 
* Suvienytų Valstijų Sveika
tos Biuro patyrimai parodo, 
kad daugelis į mokyklų einan
čių vaikų serga lengvai pagy
domomis ligomis ir turi įvai
rius kund trukumus, kuriuos 
lengva prašalinti ir kurie labai 
trukdo vaikų kūno ir proto au
gimą. Be to, apystovos, kuriose 
kūdikiai mokykloje turi būti, 
bet ne pati mokykla, yra daž
nai priežastimi taip daugel ne
sveikumų įgautų laike mokslo 
meto. 

Gerai vedamoje mokykloje 
turi būti: -

1. Visos triobos mokyklai 
vartojamos: švarios ir sanita
riškos. 

2. Sąmoninga priežiūra mo
kyklos kambarių, kad patėmyti 
ir prašalinti priežastis, kurios 
yru pavojingos mokinių svei
katai, tuojaus kaip tik jos ap
sireiškia. 

3. Mokykloje turi nuolatos 
rastis medikalis inspektorius, 
galintis eiti sanitacijos ir mo
kyklos daktaro pareigas. 

4. Turi būti užlaikomos nuo
latinės mokyklos slaugės (nur-
sės). 

Ponui iš Amsterdam. Ačiū 
už kelius žodelius apie žmo
gų ir beždžionę. Meldžiame 
mūsų straipsnį skaityti toliau, 
tai pasirodys, kad mes netiki
me į žmogaus kilimą iš bež
džionės, tik perpasakojome 
pasakas tų, kurie taip suopia. 

Geresni Bisciuits padaryti geresniu Budų. 
Masina Pakiuoti. 

(nspo^lrs 
Nelaukiamas draugas ant pietų — skubiai nori prireng
ti zupę, kad dapildžius pietus — geriausias išgelbėtojas, 
tai boxa,s trapių, gardžių Crispo Soda Craekers. 
— taip š\eiži, kaip iš pečiaus išimti, nes turi tris virse« 
liūs, kurie juos apsaugoja. 
Turėk visuomet po ranką dėžutę Crispo. 

Gausi pas Grocerninka 
SAVVYER BISCriT CO 

Telefonas Haymarkct 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 
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Pinigus Lietuvon 

t 
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GALIMA SIUSTI. 

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

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolie.į. 

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliues-te. 
Mes išduosime Tamstai čekį kuri Tamsia pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. N :eks 
pinigu negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persunt imo, siuskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam nor ' te kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipg' 
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksinu. 

Lietuviu Prekybos Bndrove 
Room 505B 

S 
į 

š 

120 Tremont St., Boston, Mas*. 
V.V.V.W.VA\V.V.W.WA'VAVJ,^AV.V.V.V. 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Draugą l i e ika le" 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiin-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

^$* ^ N O H O R . (i:fc£Lra,s) i ^ 
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 85c. ir Goc. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, Ncw York 

A6, ADOMAM A. &AKALAL8&AN, SEBAKCIA1 RAAAl . 
AS labai sirgau per 8 metus, nuslabnejfs pilvelis buvo. Dispep 

sija, nevlrinlmas pilvelio, nuslabnėjlmas. Kraujo, inkstu Nervų ti 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie* kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau save sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatiimo gyduolės, tat po spvartojimul 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gersi dirbt. 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimą* 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas se 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dieno? ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge 
radėjui ir linkiu viseim*~savo draugams kreipties prie Salutaraa: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITTJTIOII J. Baltrenaa, Pro*., 

1707 8o. Balsted St*, Telephone Canal 6417, dUcsypo, IU. 

' • ą » ' 
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$100,000.00 LIETUVA!. 
—— — 

K a d pas tūmus Lietuvos lai
svės išgavimo re ikale pirmyn, 
kad užtikrinvfe Amerikos Lie
tuvi ų Informacijos Biuro gy
vavime ir kad užtikrinus fi
nansinę paramą, visoms Tau
tos Fondo atsišaukime išdės
tytoms įstaigoms, drįs tame 
kreipties j Amerikos lietuvių 
visuomenę, maldaudami pa
remti ta ip šventą darbą. 

Teisingiausias būdas aukų 
rinkime bus, jeigu kiekvie
nas lietuvis atiduos tautos 
reikalams, sulig savo mėtinio 
uždarbio, bent penktą nuo
šimtį, t. y. $5.00 nuo šimto. 
K a d pasekmingiau rinkimo 
darbą butų galima varyt i , že
miau paduodame, kiek kuri 
kolonija dauk maža turėtų 
surinkt Tautos Fondan aukų. 
I r t a ip : 

Connecticut $7,050.00 

Waterbury , $1400.00 
Hartford, 1200.00 
New Britain, 1000.00 
New Haven, 1000.00 
Bridgeport , 1000.00 
So. Mancliester, 600.00 
Meridan, 150.00 
Paąuonock, 100.00 

Cumbola 100.00 
Dickson Citv 100,00 
Duryea 150.00 
KJizabeth 100.00 
K!ls\vorth 100.00 
Kxeter Boro. 100.00 
GalHzin 100.00 
i last ings 100.00 
Inkerman, 100.00 

• . 

. . . . 

100.00 
100.00 
100.00 
100.0C 
100.00 
150.00 
100.00 
100.00 
200.00 

Kulpmont 
Mmers Mills 
Aicigen Ą . . 
Parsons 
Port Griffit . 
St. Clair 
So. BctHlehem 
Vandergrift 
Wananue . . . . 
Wilson 100.00 
YYilmerding 100.00 
VYyoming 100.00 
Carbondale r>0.00 
Castle Shannon 50.00 
Cliarleroy 50.00 
Cokburg 50.00 
Coddy 50.00 
Expor t 100.00 
Evnon ' 50.00 
Hudson 50.00 
Ivanhoe 50.00 
Larksville 50.00 
Lack No. o 50.00 
Loupure 50.00 

Ansonia, 200.00 j Middleport 50.00 
Mancliester, 100.00 Monesen 50.00 
No. Manchester, 100.00 M o o n * u n 5 0 - 0 0 

J e n w City 300.00 
Trenton 200.00 
Kearney 200.00 
Linden 200.00 
Bloomfield 150.00 
Camden 100.00 
Burlington 100.00 
Clifside .. ' 100.00 
Hoboken ' . . . . 100.00 

Ohio $3.750.00. 

Cleveland 2400.00 
Dayton 400.00 
Akron 300.00 
Youngstow n 200.00 
Alliance , 200.00 
Cineinnatti 100.00 
Bedford 100.00 
St ru thers 50.00 

Maryland $2,450.00. 

Baltimore 2000.00 
Curtis Bay 200.00 
Luke 150.00 
Westernpor t 100.00 

Michigan $2,000.00. 

Derroit 1200.00 

( i rand Rapids 800.00 

Iowa $400.00. 

Sioux City 250.00 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. įiiiHiiiiiiiiiHiiHimiiimmiiiiimiiiiiii^ 

Iš Tauragės vai., Dapliškių E 
kaimo J . Mačiulis, Gbicagoje, g 
gavo laišką nuo dėdės Maciu-1 f 
Ko. T a r p kitko r a šo : f 

" Didelį džiaugsmą a p t u r ė - l 
jom, kada nuo jūsų laišką ga- j= 
vom. Ta ip senai nieko nežino
jom apie jus. 

Dabar aprašysiu mūsų var-

= 

"Draugas" į Lietuvą 
! EINA UŽ. 

METAMS $6-00 
UŽPRENUMERUOKITE SAVO GIMINĖMS IR PAŽĮSTAMIEMS. 

S 

= 

S 

S 3 * * » » » • » » • » m » m • » • • • • • • » » • 

gus- i r bėdas. Kada užėjo vo- i iniliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii miiiimimiiiiiiiiimiiiimmiiiimimniiiiiiHiiiiiiiii 
kiečiai, ta i sudegino visą mųs '— ~ * *"- v

 ,lllhi11 
, = 

sodžių. Tjiko tik Saldukienės Prae i t a žiemą valdžia žadė-
kejnoriug (skiepas, kur bulves jo duoti medžių, i r davė jau 
supila ant žiemos. M.) . Mes bu- sniegui t i rpstant , ta i negalėjom 

Tariffville, 
Thompsonville, 
Walingford, 
Washington 
"YVashington Depot, 
Union City, 

Massachusets $5,300.00. 

Worcester, $1000.00 
Boston, 1000.00 

Q0 Nantiekoke 50.00 
5000:0111 Forge 100.00 
25.00 Klione .j 50.00 
25.00 Shaft • • 100.00 
25.00 i ^°* Carbondale 50.00 
25.00 Vandergrif th Heights . .50.00 

Tuskafora 50.00 
Palmerton 50.00 
Alledienv ; 108.60 

Cambridge, 500.00 
Brockton, 500.00 
Atliol, 300.00 
Nonvood, 300.00 
La\vrenee, 500,00 
No. Adams 300.00 
AVestfield, 300.00 
Gardner, 100.00 
Wes t Lynu, 100.00 
Haverbill , 75.00 AVaukogan 

Iioeki'ord 

Illinois: $23.500.00. 

Chicago, Bridgeport 3000.00 

• ' 

" 

Town of Lake 
18ta gatve . . 
Cicero i 

n est Side 
North Side . . 

•> oOOO.OO 
2000.00 
20(H).()0 
1500.00 
1200.00 

Cedar Rapids 150.00 

Wisconsin $1800.00. 

Kenoslia * 600.00 
Sheboygan 500.00 
Racine 300.(X) 
Por t \yash ington 200.00 
Xew London 100.00 
Milwaukee 100.00 

Indiana $800.00. 

Indiana Harbor 
Hammond . 
Westernport 

Nebraska $300.00. 

« « • • • • • • • • • 

400.00 
300.00 

50.00 
50.00 

. . . < . . . . . 500.00 

Brighton Pa rk 1600.00 
Roseland . . . 

Bridgewater , 25.00 

. . . 1600.00 
1000.00 
800.00 

No. Abington, 50.00 *pr ing Yalley 700.00 
Roxburv, 50.00 W e s t l ^Hnian . . . . . . 600.00 
Orange, 50.00 Westville 700.00 
W. F ichburg 50.00 Chicago H*iglits . . . . 700.00 
Middleboro 25.00 Springfi^ld 600.00 
Newton Uper Fal ls , . . 25.00 Collinsville 400.00 
N. Abinivton 25.00j K- **• Louis 500.00 
Greenfield 25.00! W- Franktord 200.00 
Matapan, 25.00 Kewanef 300.00 

. Melrose P a r k 300.00 
Pennsylvania $33.600.00. j U ( H . k i l u h . m o o 

Shenandoah, $3000.00. Kankakec 150.(30 
Pbiiadelphia 8. K. par . 2000.00 j Livingston 100.00 
Philadelphia -S. J . par . 1600.00 Moline 100.00 
Scranton, 2000.00 Aurora : 100.00 
Wilkes-Barre 18(X).O0 Georgetown 50.00 
Pi t ts ton 1800.00 
Kingston, 1800.00 
Mabanoy City, 1800.00 
Pi t t sburg , H. K. par. 1800.00 
Pi t t sburgh , kun. Vaišno

ros par 1100.00 
Homestead, 1100.00 
Forest City, 1000.00 
Mt. Carmel, 1000.00 
Luzerne, 500.00 
Minersville, 1000.00 
Plymouth, 1000.00 
New Philadelphia . . 1000.00 
Girardville, 500.00 j Blisville 
Shamokin, 400.00 
Du Bois, 500.00 
Donorą, 500.00 
Hazieton, 800.00 
Tamaąua, 400.00 
Potsville, 200.00 
Easton, 300.00 
E. Vandergrif t , 200.00 
Freeland, 200.00 
Ashley 150.00 
Bentleyville 150.00 
DuąuesiH- 150.00 
Gilberton 150.00 
Reading 150.00 

Benton 50.00 
Peoria .' 50.00 
l ia rvey 50.00 

New York $9.700.00. 

Brooklyn—Kar. Aniuolų 
par 1200.00 

Brooklyn Ap. P. 6v. pa-
rap ^ 1,200.00 

Brooklyn Hv. Ju rg io par . 
. . . . . . . , . . , . . . . . . . . I M U U . U U 

New York 100.00 
Maspeth 100.00 

100.00 
Rochester 1600.00 
Amsterdam 1600.00 

. . . . 

. . . . . . . . . . 

400.00 
300.00 
300.00 
150.00 
150.0b 

Binghamton 
Niagara Falh 
Albany 
Dtica .. 
I r o y . . 
Portchester 150.00 
l>ut't*al0 150.00 

Rome 100.00 

New Jersey $8.550.00. 

Newark 2200.00 
Elizabeth 2200.00 

Braddock J00.00»Harrison 1200.00 
Breslau . , 100.00 į Paterson 1000.00 
Cualdale 150.00*Bayannc 500.00 . . . . 

So. Omaha 

Kansas $200.00 

Kansas City 200.00 

Missoury $200.00. 

St. Louis 200.00 

New Hampshire $200.00 

Manchester 200.00 

Maine $200.00 

vom išbėgę ir išsiskirę į t r is 
dalis: aš, Juozapas, tėtis ir 
samdyta merga buvom nubėgę 
į Tyrelių gir ias pas Jurginu, o J 
Joana , tėvukas ir dėdukas pa
liko namie. Kit i nubėgom pas 
Upyniškius į Mankaieių so
džių. 

I š pradžios vokiečiai nieko 
nedarė, o paskui tai viskų at
ėmė: javus ir daiktus išvežė, 
t a ippa t ir gyvulius išvarė, kad 
nei vištų nepaliko. Kada visas 
tr iobas sudegino, ta i žmones, 
kurie buvo likę, visus paėmė 
nelaisvėn. Nepaliko nei mūsų 
tėvuko ir dėduko (vienas ar t i 
100 metų, kitas per 80 m.). Pa
ėmė i r Joanų. Kada rusus nu
vijo ant Šiaulių, mes sugrįžom 
atgal, bet neradom nei vieno 
žmogaus, tik J u r o s visi a tkran-

parvežti . Pe r tai šįmet nieko 
nebudavojom. 

Brangenybė pas mus neiš
pasakyta. Valdžia paskelbė, 
kad geras medis kainuos iki 18 
rub., o išpjovimas atsieina 30 
rub. Paršelis 4 savaičių kai
nuoja 40 rub. Eržilas žin
duklis—1000 rub. Vidutinė 
karvė—1000 rub., o arklys—3, 
4 tuksiančiai rub. Višta iki 12 
rul). Nepuikus peilis—2 rub. 
Rugių pūras—50 rub., avižų— 
25 rub., ropučių (bulvių) pū
ras—12 rub., cibulių (svogū
nų) gorčius—5 rub. Gera ke
purė—15 rub. 

Nuo Tyrelių girių vokiečiai 
iškirto. Liko tik prie Balskų 
ir prie Genių. Ant Šunijos ir 
iki Tauragės visur iškirto. Ge-

grįžo iš Rusijos. Pas is ta tė na-
ni{tl ant magazinlaukio, o dirvo
nus at idavė ant pusės nušie
nauti . 

i. 

čiai iškasinėti apkasais ir su ^ežinkeli prat iesė pro Tauragę, 
vėlų (drat inėmis) tvoromis J i s eina per šilą. pro kapus ant 

Lewis to n 200.00 
Vermont $50.00 
E. Arlington 50.00 
K. J. Krušinskas, T. F. Sekr. 

456 ( irand St. 
Brooklyn, N. Y. 

APIE STETESKOPUS. 
\ 

P n e s mmtą metų Rene Theo 
phile l lyaein the Laennee, vie
nas iš šiolaikinos medicinos ke
lio pravedė j u, tėmydamas vai
kus žaidžiant Louvre soduo
se ir klausydamas perleidimo 
balso per, medines lazdeles, įga
vo supra t ime pavar tot i t$ bū
dą, kad išgirsti alsavimo baisa 
tėmijant ligonio plaučius. J i s 
parėjęs namo pasidirbo iš su
vyniotos poperos trubelę i r su 
ja pradėjo dary t i bandymus 
savo vedamame skyriuje, Nee-
kar ligonbutyje. 

Pirmiej i steteskopai, a rba 
klausamos trubelės Laennee 'o 
sumanyti, buvo visai kiloki, ne
gu kad dabar var tojami šioje 
šalyje, nes jie buvo ta ip sutai
syti, kad tik viena aušinu tega
lėjo klausytis. Nežiūrint į tai, 
originale Laennee 'o rųšls y ra 
dar iki šiol plačiai var to jama 
Europos šalyse. Mums, kurie 
esame pr ipra tę pr ie tobulauB 
švarumo dabart inių ligonbu-
čių, reikia atsiminti, kad Laen
nee'o laikais, kuomet ligonbu-' 
čiai būdavo labai nešvariai už
laikomi, gydytojams nemalonu 
būdavo klausytis alsavimo .])ri-
dedant ausį p u e ligonio kruti
nės. 

Var to jant steteskopų, jis tu
ri būti pr idėtas prie nuogos 
krutinės, i r tik ta ip pilnas 
plaučių judėjimo balsas tegali 

aptvert i . 

Paskui parėjom gyventi į 
Trakiškę pas Mikų Slionį. Ten 
išbuvom du metu. 1917 metais 
nežinom iš kur parėjo pašelpos 
mums po 1 markę y pat ai. 

Dabar j au tur im pasistatę 
stubų, biskį gražesnę už seną-
jų ir daržinę. 

Pr ie vokiečiu medžiai nebu-
vo brangus, tik sunku buvo su 
pdrvežimu—arjdių nebuvo. 
Dabar tur im nusipirkę du ark
liu, dvi karvi i r dvi avi. 

Batakių. 

Gal žinote, kur randas Ter-
vainutai ir Pilypukai, ta ippat 
Simas Alysas ir Jonas Rim
kus. P rašė tėvai, kad pasitei
rautum kur jie gyvena. 

Pernai rudeni Pilypas par-

Tolesniai, aš, ooana, noriu 
duoti žinoti apie savo vargus. 

Paėmę vokiečiai mus pir
miausia nuvarė į Tauragės dva 
ra. I š ten nuvežė j Tilžę, iš 
Tilžės nuvežė į Kaliskų guber
niją, paskui į miestą Liaubaną. 
Ten tėvukas susirgo*ir mirė po 
Naujų Metų. Ačių kunigams, 
ateidavo iš Liaubano, i r atva
žiavo kunigas iš Poznanio. La
bai gražiai tėvuką palaidojom. 

Paskui mudu su dėde par
vežė į Kurliandiją. Iš ten pa
leido namo. Parvažiavom rug
pjūčio mėnesyje. 

Dabar, tam kar tu i , likit svei
ki, mūsų aplankyti . 

Sudiev! Mačiuliai. 
— -

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
VALDYBOS ADEESAI. 

VVaukegan, 111. 

Iš Dapkiškių sodžiaus paim
tų į nelaisvę mirė 5 žmonės: 
mūsų tėvukas, Jonas Vaitie
kus, Kaz. Satkus, Ju rg i s Sta-
siulis ir jo vaikas, Ju rg i s . 

1917 metais daug išmirė so
diškių ir iš apielinkės. Iš mūsų 
sodžiaus mirė Venelavas Pau-
likas, Kasinavičia. jo žentas. 
Marcijona Paulikienė, Anta
nas Skiras ir jo motina, Be-
nediktienė, Daukilienė ir seno
ji Stasiui ienė. 

Pirm.—Antanas J . Sutkus, 1317 
So. Victoria St. 

Vice-Pirm. — Antanas Taučius, * 
1125 Lincoln St., N. Chicago, UI. 

Nutarimų Rast.—Jonas Bakšys, 
1331 Prcscott St., | 

Finansų Rast.—Jeronimas Se-
mulynas, 759 Sheridan Road. 

Kasicrius—Antanas Bakšys, 1339 
So. Victoria St., 

Kasos Globėjai:— 
1. Jonas Montvila, 1320 S. Vic

toria St. 
2. Kaz. Makuška, 1411 So. Vic

toria St. 
3. Pranas Kasdelevičius, 1017 

8th St. . 
Maršalkos:— 
1. Pranas Dapkus, 1407 Pres-

cott St , 
2. Mvkolas Gaiims, 736 Cum-

mings Ave., 
Knygius—Pranas Kapturauskas, 

1321 So. Victoria St., 
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

Urbonas, 911—8th St. 
Organo Užžiurėtojas — Antanas 

J. Sutkus, 1317 So. Victoria St. 

i 

Imti girdžiamas. NęatCfcrgtj* 
gydytojai kar ta is mėgina jį 
vartoti per dialmžius. Toks bū
das yra nidkam netikęs.. 
Nori gauti pasit ikėtinas infor
macijos apie savo plaučių sto-1 
vį, neik prie gydytojo, kurk-
vartos tok j neatsargų būdų. j 
Tuo gaišini laik«j ir pinigus. 

Dr. Laennee gimė Britanijo
je, Ųuimper miestelyje, vasa
rio 1£ d., 1781 m.. Studijavo 
medicinų Paryžiuje, tapdama* 
daktaru 1804 m. Mirė rugpjū
čio 13 d., 1826 m. sulaukęs vos 
45 metus, savo gimtiniame 
miestelyje. 

DIDŽIAUSIU Į lETUVlSm KRAUTUVE RHICA60JE 

• 
PBAKL OUEBN KONCERT1NA 

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

Mašinėlių laiškams dnikuoti 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-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

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

Telefonas: DROVER 7309 
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SIUNČIA PINIGUS 
į visas svieto šalis 

: • • 

IŠRŪPINAME PASPORTUS IN LIETUVĄ. 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 

s • • 
: 

A d r e s a s : 

Lithuanian Development Corporation 
320 Fifth Avenue . . . New York, N. Y. 
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PITTSBURGH, PA. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų II 
skyr iaus veikimas. 

L. R K. Km. II skyriaus 
susir inkimas buvo gruodžio 
4 d., 7:30 vai. vakare, Šv. Ka
zimiero pa rap . mokykloje. Va
karo tva rkę vedė p. J . B. Tom-
kevimis . Praei to susirinkimo, 
p-lės A. M. Sutka imi tės , rašti
ninkės protokolas tapo priim
tas be pataisymo. Tame susi
r inkime prisirašo keletas nau
ju narių Į vietini L. R. K. rė
mėjų skyrių. I š rinkikių ir rin
kėjų rapor to pasirodė, kad p. 
J . B . Tomkevicius surinko dau
giausia aukų, net $342.00. Po 
jo sekė sekanėios: P . Blažaitie-
nė—$54.30; O. Dikeviėienė ir 
A. Giluvieiu*1—$47.55; M. Bla
žaitienė ir 1*. Tarienė—$36.20; 
M. Puidienė ir A. Piudaitė— 
$32.00; J . Janul i s ir E. Paura-
zaa—$22.75; K. Račkauskas— 
$22.50; A. Laukaiėiutė ir V. 
Krus i u 11—$20.50; K. Norbu-
tienė ir P. Zinkienė—$18.(H); 
M. Stankevičienė—$16.00; M. 
Miekeviėiutė—$10.10; J . Jan-
kienė—$8.00. Iki šiol viso labo 
sur inkta ŠS40.67. Bet dar ne vi
si rapor tavo. Buvo !a'»ai pagei
daujama, idant visi rinkėjai ir 
rinkėjos suneštų rinkliavas, 
kad galima butų išsiųsti pini
gus į vietų. 

A. šviežikienė, M. Stankevi
čienė ir M. Blažaitienė, kurios 
buvo nuskirtos nupirkti vilnų, 
rapor tavo , kad svaras kainuo
ja $3.25 ir del brangumo ne
p i rko ; A. M. Sutkaiėiutė pra
nešė, kad Centras gali parū
pint i svarą už $2.50. Tad-gi 
nu ta r i a palaukti iki Centras 
pris ius. 

Kasliuk surinktų drabužiu 
peržiūrėjimo ir ėystijiino, 
Stankevičienė, Blažaitienė, 
Šviežikienė ir p-lė Mickevičiū
tė peržiurėjo ir išČystijo visus 
sur inktus drabužius. Supakuoti 
ir išsiųsti, nuski r ta : kun. A. 
Tarno!iunas, V. Morkūnas, K. 
St ravinskas ir J . Paškevičius. 

Taip-gi stengtasi , kiek gali
ma, kad prikalbinti kitus dar Smagu buvo žiūrėti kaip jos 
nepriklausančius prie L. K. k . . | | m z a r e gamino skanius užkan-
rėmėjų H skyriaus, idant pri
sirašytų ir tuomi, žinoma, <>ali 

l le ights lietuviams remti mi
nėtųjų krautuvę. 

Darbai pas mus gerai eina ir 
žmonės nepras ta i uždirba. 
Streikų kaipir nėra. Atvažiavę 
iš kitų miestų darbininkai čia 
grei tai gauna darbų. Kuomet iš 
laikraščių išskaitai, kad ki tur 
geri uždarbiai, bet nuvažiavus 
sunku rasti gyvenimui kam
barius, ypač darbininkams, tu
rintiems šeimvnas, tai Chica-
go i ie ights to nėra. Čia lengvai 
galima gauti kambarius. 

Lietuviai tur i gražia bažny
čią ir parapi j inę mokyklą. Mo
kykloje vaikučius mokina sese
rys Kazimierietės. 

Miestas švarus, gražus ir 
šviesus. Neturint iems darbo 
lietuviams kituose miestuose, 
pa tar t ina atvažiuoti į Chicago 
Iieights. 

Chicago Heights lietuviai ne
turi lietuvio barzdaskučio. Mo
kąs tų amatų lietuvis, neap
svaigęs bite kokiomis teorijo
mis, galėtų gerai versties. 
Marksistų ir kitokių nepagei
daujama, nes vietos lietuviai 
tokių neužkenčia. 

.Jaunimas čia juda, kruta . 
Visi sutar ia ir vienybėj dar
buojasi. 

Teko nugirsti , kad parapi jos 
mokyklos vaikučiai rengia po 
Kalėdų vakarą. J iems vado-
va uja mus klebonas ir seserys 
mokytojos, tat galima sakyti, 
kad vakaras bus ytin gražus. 
Visi Chicago Iieights lietuviai 
laukia jo. 

Viską Žinąs. 

DETROIT. MICH. 

Gerb. Seserys-mokytojos sa
vo tr iūsu papuošė altorių gy
vomis gėlėmis. 

Vakare kun. J. Misius su vi
sais bažnyčioje žmonėmis at
kalbėjo litanijų prie Saldžiau
sios Širdies Jėzaus. 

Paskui kun. J . Misius pasa
kė gražų pamokslų " Meilė y ra 
galinga, kaip m i r t i s . " Ipo pa
mokslui buvo palai; inimas. -

Antrų dienų, 5 vai. ryte, bu
vo pirmos mišios prie išs ta ty : 

to Šv. Sakramento. Sumą laikė 
gerb. kun. M. Urbonas prie.ma
žojo Švenčiausios Marijos Pa
nos altorio. 

Po sumai mergaičių draugi
jėlės "Ange lų S a r g ų " i r Šv. 
Aloizaus ministrantų kas pusę 
valandos, klūpodami, garbine 
Šv. Sakramentų iki šešių vaka
re. 

7;30 buvo mišpara* ; r palai 
minimas. Kun. M. Urbonas pa
sakė gražų pamokslų. 

Trečių dienų iškilmės ėjo to
kioje tvarkoje, kaip ir antrų 
dienų. Sumų laikė kun. J . Mi-
S1BS. 

Vakare buvo mišparai , ku
riuos laikė kun. M. Urbonas. 
Kun. M. Kazėnas pasakė pa
mokslų. Po pamokslui buvo 
procesija, taippat , kaip pirmų 
dienų. • 

Po palaiminimui ir atgiedo
jus " T e Deum L a u d a m u s , " 40 
vai. atlaidai pasibaigė. 

Elena Radžiukinaitė. 
——————————— 

įnešimų, kad L. R. Krvž. rėm. 
skyr. surengtų vakarų ir pa
kviestų L. Vyčių 28 kuopą at
likti programą. 

Vyčiai su nvielu noru sutiko. 
Vakaras buvo surengtas ir ge
rai pavyko, nes }>elno davė 
14 dol. Tada jau sudarėme net 
75 dol., kuriuos šiomis dieno
mis pasiuntėm Centran. 

Susirinkimus nutar ta laikyti 
sykį į mėnesį, kas antrų savai
tę. Sekantis susirinkimas įvyks 
gruodžio 14., 2 vai. po pietų. 

L. R. K. rėmėjų skyr. valdy
ba kviečia narius ir kur i" dar 
nėra pris irašę atsilankyti į šį 
susirinkimų. 

Visi padėkime mųs broliams, 
kurie tėvynėj kaujasi už jos 
laisvę ir n ^ r i g u l m y b ę . 

Raštininkė." 

REIKALAUJA. 

REIKALINGOS moteris įr mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
stymo sėklų; geras uždarbis. 

Liconard Seed Co., 
228 W. Kinzic St., Chicago, 111. 

I {K I KALINGOS MERGINOS. 

-U. 

RED. ATSAKYMAS. 

P. J . Stankevyčiui Gleen 
Lyon, Pa. 

Tamistos laiškas netilps, 

CICERO. ILL. 

CICERO, ILL. 

Dažnai tenka laikraščiuos 
rasti žinių iš Detroito lietuvhj 
vi.kimo, bet retai kas tepara

šo iš čionykščių moterų veiki
mo. 

Tai-gi Detroito vyrai veikia, 
bet ir moterys nesnaudžia. 
Laike parapi jos bazaro mus 
moterys labai gražiai pasidar
bavo, ypatingai Moterų Sąjun
gos kuopa, kuri, rodos, vos tik 
aštuoni mėnesiai kaip susitvė
rė. 

L. D. S. susirinkimas. 
Liet. Darbininkų Sąjungos 

JD-tos £uopos priešmetinis, 
svarbus susirinkimas bus suba-
tos, gruodžio 18 d., vakare, Šv. 
Antano parap. svetainėje. Sia
me susirinkime bus rinkimas 
valdybos sekantiems metams. 
Prie p a b a i g i " metų yra kitų j 
svarbių reikalų. Visi nariai bei 
narės malonės atsilankyti . 

Valdyba. 

Saldžiausios Širdies Viešpa
ties Jėzaus priešmetinis susi
rinkimas bus nedėlioję, gruo
džio 14 d., 1 vai. po pietų, Šv. 
Antano parapijos svetainėje. 

Kviečiame visus narius atsi
lankyti tau susirinkimam Kei-

U A kės rinkti darbininkai vakarui, 
kuris bus gruodžio 21 d., 1919 
m., našlaičių naudai. Darbuoki
mės visi, kad į Labdarių Fon
dų sudėtumėm $100.00. 

Kežisierius, M. Karkauskas, 
dodu visas pastangas, kad va
karas pavyktų ir publikų užga-
nodintų. 

Valdyba. 

Bei lengvaus fabriko darbo. Geros 
darbo sąlygos-. Darbas pastovus ir 
gerą ateitis. 

Atsišaukite 

American Electric Co. 
6401 S. State Str. 

REIKALINGI VYRAI 
Prie lumberio. 

Atsišaukite nuo 7 išryto: užmo
kestis kasdieną. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

- - - - K 
( * BARGENAS VYRŲ 

DRABUŽIŲ. 
Vyru ir Jaunų Vaikinų padirbti 

I ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neats išaukti : vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
{ s iu ta i ir overkotai $15 iki $28.50. 

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

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

i skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
•8.50 ir augščiauA 

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

Atdara kiekvieni) vakarą iki 9 
i vai. Nedaliomis iki 6 valandai Su-

batomia visą dieną iki 10 valandai 
8. GORDON, 

1415 8. Halstcd K , Chicago, m . 
įsteigta 1902. 

M - • • » • • » • » » » » » - - ~ » . » » » - ^ - , - • • ; 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau

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

Mes galime jus iSmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Povrer maši
nų. 

MASTER SCH30L, 
J. F . Kasnicka, Pcrdėtinis 

190 N. State Str. 
Karup. Lake Gat. 4 labos 

• • • • m i n i m u 
Reikalaujame Pardavėjų. 
Prie pardavinėjimo lotų ir 

namų mokama geros komiši-
nas. Galite lengvai uždirbti su
virs $60.00 į savaite ir dau
giau. Expensai apmokami. 
Atsišaukite į 

Room 410 
17 N. La Salle Str., 
J. M. Zewert, Mgr. 

l E E U E I I E U U U I I 

ROSELAND. ILL. 

ma butų d a l i a u s P ^ d a r b i i o - Į j ^ j į ^ ^ į 
ti . ' 

P o to geri). D r. Jonas J , VYe-
bęr'isj suteikė naudingą paskai
t a : ' 'Džiova ir kaip nuo jos ap-
sisaugoti . ? ' Susirinkusiems 
ytin buvo laimi žingeidi i r 
kiekvienas daug kuomi pasi
naudos naudingais gerb. J)r. j . 
J . \Veber ' io patar imais . 

Susirinkimas buvo pradė tas 
ir užbaigtas su malda. 

A. T. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Visi rašo, r a šo , noriu ir aš 
šį-tą parašyti . 

Paskut iniu laiku iš mus ko
lonijos daugiausia la ikrašmio-
se*/.inu<:iu patomiji iš jaunimo 
gyvenimo ir veikimo. Tat aš 
šiuo parašysiu apie kit-ką. 

Čia gyvuoja lietuviu koope
ra tyve krautuvo. Vieni žmonos 
kulba, kad krautuvo baigia 
bankrutyt i , kiti priešingai. 
Klysta tie, kurio kaib^, kad 
krautuvė bankrutija. J i netik 
nebanki iitija, bot gotai verčia
si ir jau kapitalo turi . Krautu
vo veda katalikai, patyiv biz
nyje žmonos, nežiūrint, kad šo-
rininkais yra ir tautininkai ir 
Mteyalitttai. Ypatingai sąžinin
gai ir atsidėjo dirba pp. M. 
Survi las ir K. Ja ivekas . Abu 
yra žymus katalikų veikėjai. 

džius, o paragavus , tai vos lie
žuvio nenurvdavai. Nevienas 

Žalia Pušis. 

PITTSBURGH, PA. 

hapkrieio 26, 27 ir 28 dd., 
Šv. Kazimiero pa rap . bažny
čioje buvo 40 valandų atlaidai. 
Pirmą diena, ryto, prieš išgir
dan t varpo balsą, šaukianti 
žmones bažnyčion, suėjo pir
miausia seserys mokytojos su 
mažomis mergaitėmis ir vai
kais, kurie kiekvienas rankoje 
laikė gėlę. Atvedusios juos su
sodino į pirmąsias sėdynes. Po 
jų ėjt* mergaičių " Angelų Sar
gu ' ' ir Šv. Aloizaus ministran
tų draugijėlės. 

Prasidėjo suma, kuria laikė 
kun. M. Kazėnas. Pr ieš " Ag
nus D e i " celebrantas įstatė Šv. 
Sakramentų i r pradėjo da l i 
nėti komunijti. Neapsakomai 
daug žmonių pirmų dieną pri
ėmė komunijfn 

Po mišių prasidėjo procesi
ja. Mažosv mergai tės i r vaikai 
su gėlėmis ėjo gražioje tvarko
je. Pirmiau jų ėjo "Angelų 
Sargų'- ir Šv. Aloizaus mini
strantų draugijėlės nešini savo 
vėliavas. Procesijoj dalyvavo] 
kun. .). J . SutkaiUs. klebonas, 
kun. A. Tamoliunas ir kun. J . 
Vaišnoras. Po procesijos atgie
dota litanija prie Visų Šventų 
ir su tuo pasibaigė pirmos die-

Pntnr t ina visioms iMiieagu' n«>.̂  iškilmė. 

Gruodžio (> d. Brolių Stru
milų svet. buvo surengtos pra
kalbos Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių 4-tos kp. 

Žmonių susirinko, nežiūrint, 
kad oras buvo šaltas. 

Kalbėjo J . Kulys^ J . Zam-
kus ir P . T. 

Kalbėtojai kvietė vyrus ra 
šyties į t?} organizacijų ir 
remti tautų. f 

Po prakalbų daug vyrų pri
sirašė prie kareivių organiza
cijos. 

Tata i visi nar ia i ir tie, kurie 
pr is i rašėte bei kurie norite pri
sirašyti , nepamirškite ateiti 
prieŠmetinin susirinkimam ku
ris bus nedėlioj, gruodžio 14 d., 
1 vai. po pietų, Visų Šventų 
mokykloje šeštame kambaryj. 
Susirinkimas bus svarbus. Yra 
daug neatidėliotinų reikalų. 

Narys, Ten Buvęs. 

BUS BRANGIAU. 
Užsisakikyte Gero MEDAUS 

5 Svaru Viodrukas $1.80c. Pri
statau j namus, Chicagro, 111. 
Adresuokite 

W. Strygas, 
General D. P. 0 . Chicago. 

Ypatiškai galite gauti po 
šiais adresais: 

K. Markuckas, 
2123 W. Coulter Str. 

Arba prie A. M. 3022 W. 40th. 
Str. Ant antru lubų Chicago, 111. 

IV, W. RUTKAUSKAS! 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj : 

•69 W. WASHINGTON S T R E E T f 
Kambarin 609 

Tel. Central 5478 
Gyvenimas, 812 W. 33rd St. 

Tel. Yards 4681 
».• - • » » » » » » , » » » » » • • » • • • » » » »».• 

ERNEST WEINER 
U«Y OOODS 

1800 W. 47th kamp Wood St? 
Mes duodame dviguba* i t tmp* ' 

Ketvergals Ir Subatomla. 
Dideliame pasiruikiiiit- gaunan 

Visokie materijolal, ra ikamt 4n»v> 
Hn\ s i ^ h * . ir fHV-itA*. 

=f 

PAIEŠKO 
PaieSkau Jono Pociaus paeinančio 

ifi Raseiniy Apskričio Kvedarnea 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tu senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą., jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
S 202 A o b u r n A v e . 

Pluksnos 
7 9 c 

Pluksnos 
79c 

Dr. I. E MAKARAS 
Li«'titv|«- Gydytoja* Ir Chirnrww» 
Ut.^lunilf 10* 1M» So Mi<-himui Ave. 

Tel.fana- Pullman 343 ir Pu 11 man 31M 
r h i c a e o j : 4 5 1 5 8 o . W o o d RtT. 

Tik Ketverto vukiike nuo 5:30 iki ":0b 
Telefoną* Tard? 7t3. 

« i 

PLUNKSNOS. 

Telefonui l'ulluuui 864* 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Denilstas 

m 106&7 t»o. Micblgan, Avenue 
4Š |{««<-land Ilt. 

VAI^NDOS: 9 iki 9 vakare. 

• £ - . - . - — S 

SPRING VALLBY, ILL. 

Reikia pasigirt i , kad ir mus 
kolonijoj pradėjo darbuoties 
L. B. Kryžiaus rėmėjų 51 sky
rius. 

Dar pradžioje lapkričio mė
nesio, šių metų, laikytame vie
name susirinkinie, sutar ta rin
kti drabužius, avalynę ir šiaip 
reikalingus daiktu*. Bet tuo 
ta rpu ištiką nedarbe, visi žmo
nės ėmė aimanuoti ir tokiu bū
du gražus nutar imas paliko 
at idėtas į šalį. 

Tada jau L. Raud. Kryžiaus 
rėm. skyrius ižde turėjo 57 dol. 
Tautos Fondo skyrius pridėjo 
o dol., tai pasidarė 60 dol. Pi
nigai dar nebuvo pasiųsti Ceu-
tran, nes tikėtasi tų sumų pa
didinti. 

Tada sietinio klebonai davė 

ADVOKATAS 
Julius P. Wa;tches 

Adv. Waitchcs gimė Rugsėjo 7 
d., 1993 m. ir nuo 1900 m. jis nuo-
iatai mokinosi. Dabar jis yra pil
nai užbaigęs Universiteto legališką 
mokslą ir yra pilnai autorizuotus 
vesti bylas visokuosc tesmuose. 

Trs metus adv. Waitehes buvo 
vedėju American College Prepara-
tory Sehool; jis yra buvęs egzami-
nmivotoju abstraktų del Chicago 
Title & Trust Company. ir rašti
ninku bylų teismuose. 

Dabar adv. \Vaitehes užsiima vi
sokiais legaliSktįis reikalais, veda 
visokias bylas teismuose, ir savo 
liuosomis valandomis jis ražo tei
sių knygą dei lietuvių Amerikoje, 
kuri, jis tikisi bus didelė pagelba 
lietuviams. 

I I • •••• •!• IIHll I I — * - — . I I II 

PAKLYDO. 

13ull-teurer šuva, baltas su tamsių 
lopų ant ^nugaros, didelis. Dovanų 
$5 ar $10.00 radėjui. Atsišaukite. 

Rfev. J. Mi'Numec 
Drover 2489 

Taieakau brolio Jono š imukaicio, 
paeinančio iŠ Kauno Guber. Rasei
nių pav. Jurbarko miesto, 4 metai 
atgalios išvažiavo iŠ Chicagos j 
(557 Metropolitan Str. Brooklyn, N. 
Y.) apie 25 metų amžiaus. Jis pats 
arba kas apie ji žinote malonėkite 
pranešti i iuo adresų: 

Marijona š lmokytė , 
4634 S. Paul ina Str., Chicago, 111. 

Telefonas Pullman «0 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTO.JAH IF 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 ftOchigai) a ve. 

! Adynoe 8:30 Iki 9 tfcryto - 1 Ik 
j l po pietų — 6:30 Iki 8-30 vukar*-
j NedolloralP nuo 10 iki 11 Išryto 

s?« 
Tel Drover 7043 ' 

Dr. C Z. Vezelu 
LIETUVIS DENTlHTAb 

) Valandos, su o 9 ryto ikt 9 rak , 
Nedėltooiis pagal sutarimą • 

f 4719 NO 4NII1.VNP %VENI'E 
aru 47-tos Gatvė* 

Paieškau Kazimiero Briedžio, jis 
1917 išvažiavo iš Kevvanee'a i Colora-
do žadėdamas greitai atrašyti laiš
ką. As dabar gavau iš Lietuvos laiš
kų kad jo vaikai liko siratos. Brolis 
Pranciškus mirė, o Vladas nelaisvėj. 
Kas apie ji žinote arba jis pats pra
neškite šiuo adresų: 

K. Norkcvičia, 
719 N. Treroont Str., Kewanec , III. 

Paieškau draugrij Juozapo Dobilo 
ir Fr. I jankaičio. Malonėkite atsi
šaukti šiuo adresų: 

Goo. J. žil inski. 
260 Jackson Ave. St. J. H. 

3Iemphis, Temt. 

Paieškau kambario ant North Si-
des, geistina kad butų apši ldomas ir 
prie mažos šeimynos. Kas turite to
ki kambarį meldžiu greitai atsi l iep
ti sekančių adresų: 

F . J. M. 
2017 St. Paul Avc. Chicago. 

Dr. S. Naikeiis 
LIETUVIS 

G Y D Y T O J A * O i C U I R C R G A * 
4 7 1 1 M>. \ s n i a i i d A»« 

»»»«»«, fki>nv«»r 7 « 4 » ' 

V AL. Nuo 9 iki 12 išryto, 2 iki 4 
po pietų, 7 iki 9 vakare. 

K*-*l<lru<-lJ» .1»«« U «« - Ib *»• 
Phon«> Pro«peot RRSli 

• 

f 
t 

* 

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

419 W. M ark «-t S t r . 
P o t t s v i l l e . P c n n a . 

Su v i s o m i s llKomip p r i i m a n u o | 
N u o 8 iki 10 vai . r y t o 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

—a 
J. P. WAITCKES 

ATTORNEY AT LAW 
UETU%T[S ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

CRTCAGO. i 
Dr. G M. GLASER 

Praktikuoja 28 metai 
Ofi.^as S148 So. Morgan St. 

Kertė 32 ro St.. Chicago, HL 
SPECIJAUISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi ebro 
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: N u o 9 r y t o j 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo t į 

iki 8 valandai vakare. 
Medėliomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 
i • i - - - - - - - - - - - - - . - • - . - - . . - . • I I 

8 - — S 
PRANEŠIMAS. 

Paieškau savo vyro Antano Vana
go, paeinančio iš Kauno Red. VidzUi 
parapijos Karališkų kaimo. Aš prieš 
kare parvažiavau Lietuvon o ji pa
likau gyvenanti ant VVooil Str., Chi-
cagoj. Rašiau kelet^ laiškų bet at
sakymo negavau. Jis pats arba kas 
npie ji žinote praneškite sekančių 
adresų: 

Ona Vanagiene, 
Kai t mik u Kaimo Pilviškių Rašt ines 

Vilkaviškio Apskričio Suvaiko 
Gubernijos. 

Parsiduoda bianis geroj Mėtoj tar
pe lietuvių apgyventoj arti l ietuviš
kos bažnyčios, priežastis pardavimo, 
savininkas eina j kita bizni, randa 
piįri. atsišaukite greitų laikų: 

I5ar> S. Uermitage A\»\ 

Taieškau savo tikro' brolio Motie
jaus Kielos, paeinančio iŠ Kauno 
Gubernijos Ukmergės pav. ši lų parap. 
Raguvos Valsčiaus. Prieš kare gyve
no Chicagoj, meldžiu atsišaukti se
kančių adresų: • ' 

Ona Juziencne, 
2334 S. Oaldey Avc. Chicago, 111. 

Paieškau Rožes Skindzieriutes, pir
miau gyveno Norwood, Mass. ir 
Pranciškos Ziekevičienės pirmiau gy
veno Eust Cambridge, Mass. Tūrių 
prie jų svarbų reikalą meldžiu atsi
šaukti sekančių adresų: 

Charlcy Jonus, i 
4534 S. Paul ina Str. 

Paieškau Pranciškaus Kelpšo paei
nančio iš Kauno Gubern. Raseinių 
Jiezdo Kaltinėnų parap. Lauminų 
kaimo., Tūrių labai svarbų reikalą, 
jis pats arba kas apie ji žinote pra
neškite Šiuo adresų: 

A. Dargis. 
720 \V. 18 Str. 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
MKTUVT8 

Gydytojas ir Chirursaa 
Parkele savo gyvenimo vi et* J 

Brlghton Park. 
8914 W. 43nl HtreeC.. 

Tel. McKinley 263 
Onsttg: 1*57 VT. 47th Rt„ 

I (47 Ir WO«H1 irat.) . 
I Valandos: 10 ryto Iki 2 po pietų, 6:30 iki J 
f R-*n v a i r a m MortAHnmia O Iki 19 rr^ai«- * 

I 
1 

Resid. 983 So. Ashland Blv. Chicago. 
Telefonas Ha>-market 3544 

. A. A. ROTH, 

8:30 vakare Nedėllomis 9 "iki "12 rytais. į Tel Boulevar.i 160 

4 
i Dr. A. X. RUTKAUSKAS 

Telefonas McKinley 6764 
GTDO VISOKIAS LIGAS 

8457 Sonth W e s t e m Bonlevard 
Kampas W. S6-tos gatvAn 

« « ^ . , « • • • » • • . • - - » « » » 

Riusas gydytojas ir chirurgas 
Spet-ijalistas Moteriškų, V y r i š t ų 
Vaikų ir visų cluroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halstcd St.. Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 p o 
pietų 7—8 vak. N'edėliomis 19—12 d. 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 6083 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
S po pietų iki i vak N e d ė t o 
mis nuo 5 iki S vai. vakare. 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALIiB STRE.KT 
Gyvenimo Tel Humboldt 9T 

Vakarais 2911 W 22-nd Street 

!

Tel Rockwell <99v 
CHICAGO. I'^L, 

S 8 « - • • • * » » — - - » » » - • • » l l 

» 

ws.s. 
ISSUED BY THE 

UNITEP STATES 
GOVE.RNMENT 

S- D. LACHAWia 
Lietuvya Grabortu* patarnaui«. ' n l i i M 

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžia •JL-H 
sifciukti, o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PL Chiea$o, HL 
Tel. ( a n a i 1109. 

J * -

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

Kamp. 49 Conrt 
Ros. 1220 W, 49 A v e a u c 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIUKAI 

file:///Vaitehes
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D R A U G A S Fenktadienis. fimod. 12 1910 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, NEBUS ATŠAUKTAS PLIE

NO INDUSTRIJOJE > 
Penktadienis, gruod. 12 d., 

šv. Donatas. 
šeštadienis, gruod. 13 d., 

šv . Lucija. Otiliįa. 

S T R E I K A S . 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

P R A N E Š I M A S 7* 

Taip tvirtina John Fitzpat-
rick. 

PAGALIMUS G U B E R N A T O 
R I U S S T O S I Ą S KO
V O N P R I E Š B R A N 

G E N Y B Ę . 

Tam tikslui sušaukiama kon 
ferenclja. 

Pastaromis dienomis is Pit-
tsburgbo pasirodė žinių, jog, 
turbūt, plieno industrijoje dar Buci.Sv. Kazimiero kapelani-

Katalikų Vienybės posėdis 
:! gruodžio, siu metu, išrinko 
komitetu rūpintis Lietuvos 
Valstybės Paskolos Ženklu 
arba bonų pardavimu. Išrink
tuosius maloniai kviečiame 
šiandien suseiti pas kun. P. 

bininkų streikas bus atšauk
tas. .Tai padarysiąs, kaip bu
vo sakoma, Amerikos Darbo 
Federacijos susirinkimas Wa-

,jos namuose, 2634 W. Mar-
quette bulvaras (arba 67-ta 
gatvė) 8 vai. vakare. Taip vė
lyba valanda yra paskirta, 
dėlto posėdis prasidės t a va-

: 

sbingtone. 
v Dabar to streiko nacijonalio'landą be jokio atidėliojimo. 

Kovoti prieš brangenybe k o m I t o t o p į r m j n i T l k a s J o l m Galinčius kviečiame atvvkti 
pagal.aus susiprato ir I l lnH^Fi tzpat r ick praneša, jo- tos" anksčiau, 
valstijos gubernatorius. Visas ?/M^ m > t e i s i n „ o s > N > s s t r o l_ 
laikas jis nieko nedarė pra- ^ ^ a t ; m i k t a s streikas 
gyvenimo pabrangimo klau- %ęsh t a i p a ^ k ( ) Į ( l a r b i n i n k a i 

sime. Bet šiandie jį verčia su- , a h m V p ^ i j ^ i a s san teises 
prantamos aplinkybes. 

Tuo tikslu gubernatorius 
konferencijom čia sušaukia 
valstijos miestu majorus, žy-
mesniuosiusv advokatus ii 

Keli išrinktieji į Komitetą. 
p __ 

Iš WEST SIDES. 

SVARBU ŽINOTI LIETU 
VIAMS. 

Prie siunčiamu laišku i Eu-
maist0 komisijonieaius. Kon- ropą žmonės ant vokų (kopei*-
ferencija įvyks gruodžio 16. tų) dažnai prilipina apart pa-

Prieš pragyvenimo pabran-' šltog ženklelio dar ir kitus ko-
gimą čia kova senai buvo rei- kių nors organizacijų ženklc-
kalinga. štai kadi r to paties liūs, kaip tai, pav.. Tautos Fon 
cukraus klausimas. 
cukraus mieste visai mažai iri 
tas neįperkamas. Svarui reikia 
mokėti mažiausia 20 centų J paskelbė parėdymą, kad Hie 

. 

Benešant naštą po Šiaurės 
Meškino letena, mums pasida
rė ir sunku fjfekoktu. Tatai ne-
istabu, kad daugelis mūsiškių, 
palike tėvų namelįV, palikę pui
kiai žaliuojančias bei įvairiau
siomis gėlelėmis pamargintas 
pievas, palike miškus bei .stojus 
su žavėjančia sparnuočių gie
sme keliavo kur tai į nežinomą 

Smnd.e;do, Raudonojo Kryžiaus l r ki- * a l į ; įį{[ { R u s i j o s g f c | B | . ^ 

jūrėmis apsiaubton Anglijon 
Cbicagos postmasteris d a b a r , b e į ^ tftf^ vamlenynį g v e . 

timojon Amerikon. ftju su šird 
Bet .j.-i kaip reikiant viskas pasal.nuu zenkkha] nobutųl , n ė j r ^ = 8 v . 6 » a S i & to-

lipinami ant priešakinės voko 
pusės, t y. ant to šono, kur y-
ra adresas ir kur lipinami pa

būtų patvarkyta, tuomet enk 
raus _e tik Imtų užtektinai, 
bet jis butų ir pigus. 

Maisto direktorius Cbicago-įstos ženkleliai. Pašalinius žen-
je štai praneša, jog tomis die- klelius leidžiama lipinti išim-
nomis išversta lauk iŠ vagonų tinai tik ant kitos voko pusės, 
daugiau 200 tūkstančių svarų kaip tas paprastai daroma Eu

ropoje. 
Postmasteris (pastos virši

ninkas) pažymi, kad visi lai
škai, prie kurių ant priešaki
nės pusės bus prilipyti pašali
n a i ženkleliai, nebus siunčia
mi į paskirtas vietas, bet tie-

sušalusių obuolių ir bulvių. 
Tie valgom] produktai atvež

ta Cbieagon ir palikta susal
dinti, kad paskui pakelti aukš
tesnes kainas. 

Taip čia yra su visokiais 
valgomais produktais. 

Pasakojama, jog guberna
toriaus sušaukiamoje konfe- mentan AVasbingtone. 
rencijoje bus tariamasi apie į 
legales priemones prieš pro-
fiterininkus. Bet kur negelbės 
tos priemonės, bus pavartotas 
boykotas su paties valstijos 
galvossankcija. 

Senai reikalingas boykotas 
prieš sviesto ir kiaušinių pir
klius, prieš visus tuos krau
tuvininkus, katrie be pasigai
lėjimo plėšia žmones su tikslu 
greitu laiku praturtėti. 

Ii nuo savųjų, nuo savo bran
gios bei mylimos tėvynės. 

Atvykę svetimon šalin ieš
kojo nusiraminimo viengenčių 
tarpo telkdamiesi į daiktą įvaU 
riose kolonijose. (Jreit jie pa
juto, kad stoka širdį palinksmi
nančio bei sielos tamsvbes nai-
kinančio, amžinosios tiesos at
spindžio, suprantamoje kalboje 
bažnvčios. Tikras lietinis savo 
sielos troškime, savo būtinų 
reikalų dažinrėjime bei įgijime 

Ne "vien kumpis" 
Pamėginkite Wilsons Certified Kumpį ir 
pamatysite, kaip jie sutaisyti, kaip išrūkyti 
teip kad tas vardas "Certified" tikrai atsto
ja savo vertę, Jūsų krautuvninkas jums 
pristatys jeigu pareikalausite Wilsono. 

rr_-Tf i - - ' u r a i i IIIIIIIII I M MII 11 I H I . _ — • ! • M n « — _ i _ i MMt .——__rn~i ~ ~ — W — • _ _ _ — . %•_» ——~^^———~»—-—^*——*~—* tmm • l — - • 

džiausiu pasišventimu IMU UO-
hunu ir pasekmės to jųjų dar
bo pasididžiavimo vertos. Auš
ros Vartų parapijos bazaras, 
West Sidėje, dav« 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

seiti bažnytii«'u svetainėn, nes 
iš čia eisime bažnyčion. 

Paskui išrinkta valdybą 1920 
Xedėlioj, gruodžio14 d., Die- metams, kurion pateko: pirm. 

parapijai Vo Apveizdos parapijos avėtai- -A. .ttenaitis, viee-pirm.-
gryno pelno $3,0r>4.8u. Tai ne-' m\j(» |,. Vyčių 4 kp. rengia va- Augustinas, rast.—A. Alabur-
maža parapijai paramą. Valio karą. Brightommrkiškės f,. Vv- daitė, i'in. rast.—B. Borisaitė, 

, jčių 36 kp. artistai-mėgėjai pa-. iž<l.—& Šimuli? 

PARSIDUODA 
Farsiduoda grocerne ir saldainiu 

krautuve. Vieta lietuvių apgyventa, 
biznis išdirbtas per 9 metus. Pars i 
duoda armonika ir koncert inka 7 
mėnesiai vartota. 

i>el platesniu žinių kreipkitės. 
4544 S. Paul ina Str., Chieago. III. 

westsidicčiai! 

R E P U B L I K O N Ų P A R T I J O S 
K O N V E N C I J A B U S 

CKIOAGOJE. 

Jš vVashingtono pranešt \ 

nėra apsileidęs. J is imasi už 
siog laišku naikinimo doparta- i i • •* , i i fc • 

„ : ; darbo ir nemušta kol neatsie
kia užsibrėžto tikslo. 

rratai lietuviai, atvvke Ame-
rikon, suprato bažnyčių truku
mų, nes kitataučių jiems nesu
prantamos, jų dvasinius reika
lus negalėjo atlikti ir ėmėsi už 

T 0 W N OF L A K E . 

Netikusi Kritika. 

( 

Parsiduoda Barbei - Shop ant 3 ke-
V a l d y b o U i n ė j o Visi VeikllJS d:*iu, viskas gcv.im slovij, geroj vie-

. . * . . , . , . . ' , •, toj. jreras biznis su pagyvenimų 4 
nariai, iikimes, kad ateman- kambarių r a m l a pygi i pato&i v i e t a 

Į l i e t a i s niUS t t t O p a d a r Pavieniam a rba vedusiam gyventi. 
. . Atsi.šaukite 

tas pegaiejo atsigerėti. Todėl gražiau darbuosis 

Tėmijantis.'škuliui sykį suvaidins drama 
"Sibiro Žvaigžde.'' Kas matė 
vaidinant pirmą sykį tą <l^vma, čiais 

tautai ir 

jonalė repuhl ikonų j>artijos 
konveipija įvyks Chicagoje. 
Prasidės birželio 8 d. , 

/ 

SAKO " J U O D O S I O S R A N 
K O S " D A R B A S . 

Aną naktį policija So. Chi
cagoje gatvėje atrado nužudy
tą Roeco Afassoro, 7919 Par-
nell a ve. 

Policija sprendžia, jog tai 
bus slaptos italų organizaci
jos ^juodosios rankos" dar
bas. Xes pas nužudytą atras
ta jo auksinis laikrodėlis ir 

Nužudyto moteris pasakoja, 

S U I M T A S UŽ DIRBIMĄ 
SVAIGALŲ. 

Federaliai agentai 

jog ateinančiais metais naci- S^VŲ bažnyčių statvmo. 
(ian brangiai lėšuoju pasta-

ivti kad ir šiokią tokią bažny-
či.'. Bažnvčia l>e mokvklos, tai, 
tarsi, namas be pamato. Užtai, 
ypatingai, Cbicagos apielinkė-
je bažnyčios yra veik visos su 
mokyklomis. Na, o užlaikymas 
net jau įsteigus mokyklą, tai 
reiškia nemažą pinigą. Gi pini
gų, kad užkarto užmokėjus be
statant bažnyčią bei mokvklą, 

Hagauner yra metodistų ba- n e s i r a d o p a s m u s u ž m o i i e l m s . 
žnyčios džianitorius. J is gy- R o i k - j o p a s i s k o l i n { i . 0 skolos, 

tai, tarsi, kokia džiova taip ir 
griaužia žmogaus visą energi
j a 

Klebonai su parapijiečiais 

" D r a u g o " X. 290 t i lp 0 p. Af- t e progos 
ro kritika išpeikianti "Kau- kare. 
no Pilies Išgriovimo" lošimą. 
Kritikas kaltimi lošėjus už tai, 
kad publika blogai užsilaikė. 
P-lės K. Norvilaitė ir Z. Ba-
jorynaitė taip gerai sulošė sa-

aštuoniolikiečiai, nepralciski- Bažnyčiai. 
Pradžia i vai. va-

240 W 
M. K. 

51 Gatve Chieago, 111. 

Matas. 
E. M. B. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

PADĖKA. 

Vardu Lab. Sąj. 4 kp., Truo-
{ mi reiškiu padėką 8v. Kryžiaus ' 

].. VyčUj 4 kp. laikė priešine- l>arapijos mokyklos seserims-^ 

Ant pardavimo po num. 3621 Sa-
eramento Ave* du mediniai namai 
po viena pagrvenima. Namai geroj 
vietoj netoli nuo VVestern Foundres, 
bažnyčios ir mokyklos. Atsišaukite 
pas 

Cluirles M'ieknrt 
3724 S. Waslitena\v Ave. 

Joseplią Hayauer, 94 gat. 
sueme 

ir 
įfouston ave., kurs savo na 
muose dirbdino svaigalus. 

vena šalimais tos baSįnvčios. 

POLICMONAI R E I K A L A U S 
EJIDESNIŲ ALGŲ. 

Ateinantin mieste tarvbos ****** i v a m u priemonių, kad 
susirinkiman poliemonai, sa- nuošimčius apmokėjus, kitas 
koma, kreipsis su reikalavimu i v a m a s ^ l a i d a s P a ^ n g u s , 

jog jos \T^as buvo išėjęs pa- ' padidinti jiems algas keliais k a ( l k a i P 1 1 0 r s i r s k o 1 ^ »«»,*1*« 
kaziruoti pas savo giminaitį, šimtais dolierių pe r metus. Vi- ^mažinus. Nors tai yra sun-

Tad gal už išloštus pinigus Iškas brangu. Su dabar gaup,, k u s b e i mrtbedM* tortai, bet 
nelaimingasis atsakė savo gy- narnomis algomis negalima ( U r ' ) a n t sutartyje išvien siek-

pra^vventi * ^ e k v ' s £ a l , m a pinnyn pasi-
_ _ _ _ _ 1 _ ^ — — _ _ _ ^ _ ^ M - — . ^ . ^ stumti. Taip vadinami bazarai, 

ar tik nebus pasekmingiausias 
įrankis sudaryti parapijai rei
kalingų pinigų. Koncertus, pik
nikus bei bazarus ir steigiama1 

kų.one visose parapijose. Čia 

vvhe. 

GRAŽUS S U M A N Y M A S P A 
SIBAIGĖ KALĖJIMU. A U K O S L. R. K. 

h. K, Kr. Rėmėjų Draugijai 
aukavo per uDraugo*' sie as
menys : 

Užėjus šalčiams Stanley 
Krzvsek, 1114 No. Marshfield 
ave. t sumanė pasipelnyti sa- Y. Rasimas, Buffalo, N. 
liunininkų lėšomis. Y. 

Kelis molinius nuo svaiga
lų puodus (džiugus) pripylė 
vandens, padėjo ant šalčio, 

vo roles, kad ir pats p. Af- tini susi rinkimą ketvergo vaka- mokytojoms ir visiems moki- H
E ? T f A B A R G E N A S -

1 r ii"{oiuiuumn.uiv.iuj„w v t l i m . . . . Parduodu keturis naujausios mados 
ras turėjo ta pripažinti. Bet r e , gruodžio 4 d.. Dievo Ap- uiams-vaidintojams, kurie at- Mūrinius namus. 
jis taip nori išrasti priekabių, veizdos parap. mokyklos kam- ™ i ( l i ^ L a h - ^ k l > - ™ ^ ^ ^ £ U £ 
jog kaltina merginas už no- baryje. ( l apk r . 30 d. ne re ika laudami at- s*utn sidėje, o du North sidėje; — 

. . . v . •,, r> - I l^o'i.iii^^ f u naujausios, mados itaisynus: Ra
sių jkisimą i nnl.tus. F-nas \'isupirma svarstvta bėgau- J ^ l u , n i 0 ' ***> elektra, maudynės, bufetą*, di-
Afras, turbūt, niekad nėra lo- f ; p i i . ' i i^n , ; Pook-nj ITOA.TM eu l &£<*& buvo paklausta apie <*e»i veidrodis, telefonai. Puik.os 

. . . . v . UCJl r e i K a t a * . r a S K U l KUOpa I1U-1 vietos, UetOVtų ap^-ventos, grynas 
sęs teatro, ,iei jis ne/ino, kad t a n \ e į t j išpažinties gruodžio k o n o i l e s 1 ( ' say ' t a i š*™ 8 e s e " oras, gražios gatvės; turi būti Par-
lošėjai prieš eisiant ant scenos t f i A f v \ « ^ ^ „ k v n ^ ir visi vaidintojai vienu ^ . H T ^ T J ^ ^^H*} 

u-
m«% kaip bus galima parduoti ko-

turi "grimiiotis ," idant leng- 0 nedėlios rytą "iii corpore" »alsw atsake, kad tą visą paau- pigiausiai. Taigi meldžiu atsišaukti 
viau atvaizdintų lošiamųjų as- p r i ( i ^ Komunijos, šį nutari-, k a u J a našlaičiams. ,p n s • ^ J J g ' A W a J u l i s 

roles. Grimuotojas kar- mą p r a n e ^ } l a i \ nebuvusiej i i D a r syki t a r i u ač iū ! j 1834 VVabansia A v e 
tais vartoja "mi l tus" , kartais s u s į r įnkime nariai žinotų. Ne- S. Jucevičia, 

menu 

18 d., t. y. šeštadienio vakare, 

prisega kam barzdą ar ūsus. (](Mi()S vyią v i s i l i a r i a į t n r i PU_ 
Niekas už tatai aktorių nepei
kia, išskyrus p.-Afrą. 

Tryliktosios Vyčių kjfopos 
lošimas buvo šimtą kartų ge
resnis už p. Afro kritiką. 

Žinantys. 

Lab. Sąj. 4 kp. pirm. 
N. W. Kamp. Girard Str., 

Chicago, UI. 

P R A N E Š I M A S CHICA 
GIEČIAMS. 

Pranešimas Visiem Chicagiečiam 
Dėlei trukumo kuro , sulig {sakymo valdžios rengiama operetė 

Dėlei trukumo kuro, sulig 
jsakynio valdžios, rengiamoji 
Lietuvos Vyčių Cbicagos Ap
skričio operetė "Kornevilio 
Varpai" Aryan Grotto Tem
ple, 8-tos ir S. Wabash Ave., noriu paminėti Aušros Vartų 

& l 25 parapijos West Sidėje bazarą. Gruodžjo 14 d., 1919, yra ati 
1 dėta ant Gruodžio 21, 1919. ,\. Paldauskas, Albany, Vykinime bazaro visos kata-

N. Y. 5.00! likiškos draugijos ėmėsi prie 
darbo. Jųjų vardai . yra šie: K. Mačiuliutė, Oil City, 

vandenį sušaldė ir ant ledo [ I Pa 10.00' Sv. Kazimiero, Aušros Vartų 
kiekvieną puodą įliejo po pus- 'A. Batntis, Mostague, |vyrų ir moterų, Altoriaus puo-
kvortę degtinės. Mass 3.00 Šimo, Aušros Vartų moterų ir 

Paskui tuos puodus, kaip! Aukautojų vardai ir pinigai merginų, Vyčiai ir mokyklos 
pilnus degtinės, pardavė sa- nusiųsti Kaud. Kryž. sekreto-
liunininkams, paimdamas po riui. 
$30. Už tai atsidūrė kalėjimam' "Draugo" Administracija. 

mergaitės bei berneliai. 
Visi draugijų nariai bei at 

stovai darbavosi bazare su di-

Tie tikietai, kurie turite nu
sipirkę bus geri tai dienai. 

Visi choristai ir solistai y- Į 
ra kviečiami susirinkti pėt-; 
ny&°j> 12 d. gruodžio, 1919, 
7:45 vai. vakare j Mark White«J 
Sįuare, 29-tos iį Halsted gat
vių. 

Valdyba. 

Aryan Grotto Temple, 8-ta ir S. Wabash Ave, 
GRUODŽIO 14 D., 1919 M. 

YRA ATIDĖTA ANT 

ruodžio 21 d., 1919 
Tikietai geri tie patys. Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare. 

LIET. VYČIU CHICAGOS APSKRIČIO CHORAS. 

• • " • ' • < 




