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Siunčia kariuomene kasyklų 
distriktuosna. 

Šantikiai su Meksika blo- 
gėja- 

Sunaikins Vokietijos narlaives 
Rezignavo Lenkijos tnini- 

sterių kabinetas. 
ISUNČIAMA KARIUMENĘ 

KASYKLŲ DISTRIK- 
TUOSNA. 

Topeka, Kas., lapkr. 29 i 
d. — Šiądien pranešama,, 
kad prisiunčiama 600 fede-1 
ralės kariumenės i Kansas 
anghakasyklų distriktą, kur 
apie 4,000 darbininkų stojo 
liuosnoriai kasti anglis, kuo 
met gubernatorius Allen iš- 
leido atsišaukimą šiame rei- 
kale. 

Kansas valstijoje tapo 
suorganizuota pulkas nacio-1 
nales gvardijos, kuri bus pa f 
siųsta Pittsburgo angliaka- j 
sykių distriktan. 

n 

Wa*hington, D. C, lapkr. 
29 d. — Iš jvairių angliaka- 
syklų distriktų ateiną įvai- 
rių žinių. 

Iš vienur pranešama, kad 
kasyklų savininkai ir ang- 
liakasiai jau sutiko pradėti 
dirbti sulyg valdžios paduo- 
tų išlygų, būtent: alga pa- 
keliama tik 14 nuošimčių,! 
bet nebus keliamos kainos; 
ant anglies. | 

Iš kitur pranešama, kad: 
viena pusė sutiktų su val-| 
džios reikalavimu, bet kita' 
pusė su tuo nesutinka. 

Iš trečiur pranešama, kad, 
nei angliakasiai, nei kasyk-j 
lų savininkai nesutinka su 

valdžios reikalavimais ir 
permatoma tenai atkakli ko 
va. 

Valdžia iš savo pusės įsa- 
kė federalių distriktų pro- 
kurorams, kad prižiūrėtų,, 
idant anglių kasimas nebū- 
tų trukdomas nei vienos be-] 
siginčijančios pusės. 

SANTIKIAI SU MEKSIKA 
BLOGĖJA. 

VYashington, D. C., lapkr. 
30 d. — Valstybės depar- 
tamentas šiądien pranešė, 
kad pasiuntė Meksikai griež 
tą reikalavimą, idant butų 
paliuosuotas Suvienytų Val- 
stijų konsulis Jenkins kitaip 
draugiški santikiai su Mek- 
sika bus pertraukti. 

Šis užreiškimas pasiųsta 
Suvienytų Valstijų ambasa- 
dai Meksikoje, kad perduo- 
tų Meksikos valdžiai utar- 
ninke. 

Sako, Jenkins Rastas kaltu* 

Mexico City, lapkr. 30 d. 
Carranzos valdžia tvirtina, 
jog tapo prirodyta, kad Jen- 
kins buvo suokalbyje su ban 

elitais, idant jį pavogtų. 
Meksikos valdžia susekusi 
keturis meksikonus, kurie' 
susitarę su Jenkins ji pavo- 
gė. Vienas iš jų advokatas 
Jenkins draugas ir buvęs 
Carranzos priešas. 

SUNAIKINS VOKIETIJOS 
NARLAIVES. 

Paryžius, lapkr. 29 d. — 

Šiądien augšeiausia talkinin 
kų taryba nutarė sunaikinti 
visas Vokietijos narlaives, 
išskiriant dešimts, kurios 
bus atiduotas Francuzijai. 

REZIGNAVO LENKIJOS 
MINI3TERIŲ KABINETAS 

Londonas, lapkr. 29 a. — 

Lenkų spauda praneša, kad 
rezignavo Lenkijos ministe- 
rių kabinetas. Bet parlamen 
tas išreiškęs pasitikėjimą 
premierui Paclerewskiui ir 
prašęs imtis suorganizavimo 
naujo kabineto. 

senatorius yra kal-! 
TINAMAS PRIGAVYSTĖ- 

JE RINKIMUOSE. 

Grand Rapids, Mich., 
lapkričio 29 d. — Suvieny- 
tų Valstijų senatorius New- 
berry ir 133 jo pagelbinin- 
kų esą kaltinami prigavys- 
teje laike senatorių rinki- 
mų, kuriuose automobilių 
dirbėjas Ford pralaimėjo 
rinkimus. Newberry su kom 
panija kaltinami papirkime 
balsų ir įvairiuose klastavi- 
muose sąryšyje su rinki- 
mais. Manoma, kad minėtai 
linkimų kampanijai tapo 
išleista iki milijono doliarių. 

INDIJONAI UŽMUŠĖ 200 
MEKSIKOS KAREIVIŲ. 

Nogales, Ariz., lapkr. 29 
d. — Suvienytų Valstijų 
konsulis iš Nogales sanora 

praneša, kad indijonų gimi- 
nė Jakis iš paslų užpuolė 
valdžios kariumenės būrį ir 
užmušė apie 200 vyrų, kurių 
tarpe keletą žymesnių afi- 
cierių. 

PIETINĖ AMERIKA TAR- 
PININKAUS S V. IR 

MEKSIKAI. 
Santiago, Čili, lapkr. 2S 

d. — Šiądien sužinota, kad 
Argentina, Brazilija ir Čili 
nutarusios tarpininkauti iš- 
rišimui kivirčo tarp Suvie- 
nytų Valstijų ir Meksikos 
kuris iškilo suareštavus S 
V, konsulį Jenkins. 

Netiketas smūgis' 
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Darbininkai su darbdaviais dažnai kovoja tarp savęs, bei nukentėti dažniau 
siai reikia publikai. 

PARYŽIUJE AMERIKIE- 
ČIU NUOMONĖS 

PASIDALINO. 

Paryžius, lapkr. 29 d. — 

Gavus žinių, kad Suvienytų 
Valstijų laivynas apleis Ad- 
riatiko jūres, čionykščių 
amerikiečių nuom ės pasi- 
dalino. Vieni tuorr. neužga- 
nėdinti, girdi, Suvienytos 
Valstijos prikalėtų daboti, 
kad neiškiltų naujas kon- 
fliktas tarpe Europos val- 
stybių; gi kiti esą patenkin- 
ti tuomi. Mat jų nuomone, 
amerikonams nėra jokio 
reikalo kištis į europiečių 
ki virčius. 

RUMUNIJOS SOSTAS 
PAVOJUJE. 

Paryžius, lapkr. 29 d. — 

Buvusis karės ministeris ge- 
nerolas Averesco ir buvusis 
ministeris be portfelio Jo-! 
nescu agituoja Beserabijo.ie. 
Bukovinoje ir Transylvani- 
joje, kad įsteigus Rumuni- 
joje respubliką. 

Jų agitacija, sakoma, tu- 
rinti gerą pasisekimą ir at- 
rodo, kad Rumunijos sos- 

tas randasi pavojuje. 
I 

GULBINAS PRIGIRDĖ 
GULBĘ. 

Londoną?. Viename prū- 
de vietos parkų per 40 metų 
plaukiojo gulbė ir gulbinas. 

Per paskutinius 25 metus 
gulbė neperėjusi vaikų, bet 
šiemet sudėjo klausinius ir 
ėmė perėti, ką atydžiai da- 
bojo ir gulbinas oet gulbi- 
niukų neišperėjo. 

Tas matomai nepatiko 
gulbinui ir jis nutvėręs gul- 
bę už kaklo, panardino jos 
galvą ir laikė vandenyje, 
kol gulbė neprigerė. Tą ma- 

,tė daugelis įmonių, bet nie- 
kas nesitikėjo nieko pana- 
šaus ir nei nemanė geibėti 

.nelaimingą gulbę. 

Kazokai išžudė 
146 žydus, j 

Chicago, III., lapkr. 30 d. i 

Vietos žydų laikraščiai, ga-; 
vo kablegramą, kuriame pra 
nešama, kad mieste Novo- 
poltava kazokai išžudė 146 
žydus, kunų tarpe 43 mote- 
ris bei mergina?. 

NELEIS PARDAVINĖTI 
SVAIGINANČIUS 

MILTELIUS 

Washingtcn, D. C., lapkr. 
29 d. — Biuras valstybinių 
Įplaukų pranešė, kad už- 
draudžiama pardavinėti į- 
vairiųs miltelius su kurių pa j 
gelba galima pasidaryti svai 
ginančių gėralų. 

Taipgi nevalia net ^kelb- j 
ti foimulas bei platinti su-! 
lyg kurių galima pasidaryti! 
svaiginančių gėlimų. I 

Biuras pabriežia, kad bi-i 
le pagelba gaminime svai- 
galų skaitysis peržengimu 
prieš kriminalius Įstatymus, 
nes tokis elgimąsi gundo ki 
tus peržengti įstatymus, ir 
todėl bus už tai baudžiama, 
kaip ir už pardavinėjimą 

į svaigalų. 

PERŠOVĘS, SKOLINA 
SAVO KRAUJĄ. 

Washin£ton, D C., lap'.ir. 
Tūlas jaunuolis peršovė jau 
na moterį; priežastis tokio 
žingsnio tikrai nežinoma, 
nes, moteris be sąmonės, gi 
jaunuolio tvitrinimams ma- 

žai tikima. 
Kada policija sugavo šo- 

viką ir pasakė jam, jog mo- 

teris mirs, jei nebus suteik- 
ta jai sustiprinimui daugiau 
sveiko kraujo, tai jaunuolis 
pasiūlė dalintis savo krauju 
su motera, kurią pats peršo- 
vė. 

'' Jei moteris -išgis, tai teis- 
mas turės pirmą tokį nuo- 

tikį savo istorijoje, kurio iš- 
rišimui reikės nemažai pa- 
sukti galvas. 

JUODKALNIJA VALDO- 
MA SERBŲ DURTUVAIS. 

Triest, lapkričio 29 d. — 

Grafas deSelis narys talki- 
ninkų komisijos Juodklani- 
jon ir Albanijon praneša, 
kad juodkalniečiai pagei- 
dauja politiškos neprigulmy 
bės, bet esą valdomi serbų j 

su pagelba durtuvų. |i 

EMMA GOLDMAN 
DEPARTUOJAMA. 

Washington, D. C., lapkr. 
29 d. — Darbodepartamcn- < 

tas šiądien išleido Įsakymą 
departuoti Emma Goldman, I 
kuri pasižymėjo radikališ- i 

ka agitacija. ; 
Ateivystės biuras prane- 1 

ša, jog yra manoma, kad I 
Emma Goldman bus depar- 
tuota Rusijon. 

$ * 

Emma Goldman vakar 
prakalbose Chicagoje už-1 
reiškė, kad ji priešinsis jos 
deportavimui, nes .turi pilie- 
tiškas popieras ir todėl ne- 

gali but deportuojama. Gir- 
di, kai norės tai pati išva- 
žiuos, bet važiuos ten, kur 
norės, o ne ten, kur ją kiti į 
'norės vežti. 

SUSTREIKAVO 2,000 
GELŽKELIEČIIĮ 

Kansas City, Mo., lapkr. 
29 d. — Šiądien vakare 
sustreikavo ^elžkeliu darbi-1 
ninkai, kurių centras yra! 
Kansas City, viso apie 2,000.1 

Streikas iškilo del lokalių 
ikivirčių, bet palies daug. 
igelžkelio linijų. Streikas ne- 

ma~ai atsilieps ir ant išve- 

įžiojimo anglies, kurios ti- 
kimasi tuoj prikasti. 

Vokiečiai tariasi su latviais, 
Estonai atmuša bolševikus 
Bermondt sutartyje su Kolčaku ir 

z kitais. 
VOKIEČIAI TARIASI ŠU 

LATVIAIS. 

Berlynas, lapkr. 29 d. — 

Vietos laikraščiai praneša, 
kad vokiečiai pradeda dery- 
bas su latviais, kad per- 
traukus mušris. Mat Latvi- 
jos atšaukimas savo diplo- 
matiško agento iš Berlyno 
pastatė Vokietiją kaipo ir 
karėje su Latvija kurio:.;, 
girdi, niekas nenori. 

ESTONAI ATMUŠA 
BOLŠEVIKUS. 

Londonas, lapkr. 29 d. —i 

Estonijos štabas išleido ofi-į 
cialį pranešimą, kad stipri j 
bolševikų kariumenė veržėsi į 
piie Estonijos rubežių, bet! 
buvo' atmušta su dideliais j 
bolševikams nuostoliais. 

Šį sykį bolševikai atakavo i 
sstonų pozicijas po priedan-J 
?a sunkios .artilerijos ir ejo 
lankiomis kolonriomis. 

Tarybos Su Bolševikais 
Prasidės Utarninke. 

Estonijos valdžia prane- 

ša. kad nežiūrint nieko tai- 
ikos tarybos su bolševikais 
Ipiasiclės utarnink.\ 2 dieną 
gruodžio, Dorpate. Sovietų 

I atstovai. kaip manoma, 
pereis rubežių apielinkėje 
Pskovo. 

BERMCNDT SUTARTYJE 
lU KOLČAKU iR KITAIS. 

Kop?nhagenas, lapkričio 
28 d. (Suvėlinta). Iš Min- 
taujos pranešama, kad ko-, 
manduotojas ruso- okiečių 

spėkų Latvijoje pulkininkas 
Bermondt-Avalov esąs su- 

tavtyje su Kolealai, D ii i- 
nu ir Judeniču ir jų veikimo 
vienokis tikslas — atstatyti 
caro laikų Rusija ir joje va- 

dovauti. 

Tas susekta laiškuose, ra- 

šytuose Bermondtui; laiškus 
latviai suėmė užimdami 
.Mintaiųą. Viename laiške 
Judeničas pataria Bermond- 
tui nesigarsinti perdaug, 
kad jis esąs ne rusas; tas, 
girdi, reikalinga taktikos 
žvilgsniu. 

NEKRIKŠČIONIŲ LYGA ; 
— PAVOJUS CIVI- 

LIZACIJAI. 

Paryžius, lapkr. 30 d. —j Universal agentūra praneša, 
kad pradėjo organizuotis 
įekrikščionių lyga, kurion į 
neina svarbieji nekrikščio-1 
liški tikėjimai. 

Jie organizuojasi, kad at- j 
stovėjus prieš krikščionišką-1 ii pasaulį, bet tas sykiu yra: 
iideliu pavojumi ir civiliza-! 
cijai, nes nekrikščioniškos j .autos yra žemesnės kultu-, 
•oš negu krikščionįs, bet sto 
us kovon (prie ko jos, ma- 

umai, rengiasi) gi'ietų Įveiki 
ii krikščioniškąjį pasaulį. | 

SUGAVO ROZOS 
LUXEMBURG 
UŽMUŠĖJĄ. 

Berlynas, lapkr. 30 tl. — 

iš Hanover pranešama, kad 
;en tapo suimtas buvusis ka- 
:*eisis Otto, kuris sakoma,! 
/ra kaltas užmušystėje Ro-! 
sos Luxemburg, lyderės vo-i 
■dškų radikalų. 

t 

KOLČAKAS ORGANI- ! 
ZUOJA SOCIALISTU 

MINISTERIJA. I 
Irkutskas, lapkr. 24 d.— 

(suvėlinta) Koleakas pave- 
rtė tūlam Pepeliajev suorga- 
nizuoti ministeriją, kurion 
k!Lų daugumo] socialistai, 
bet priešingi bolševikams. 

Pranešama, kad bolševi-j 
kai, užimdami Omską, suė-1 mė apie 5,000 vagonų ir 801 
lokomotivų. i 

VILLA DEGINS SAVO 
PRIEŠUS. 

"! Paso, lapkr. 30 d. — 

Čia pranešama, kad Villa 
apsiverkęs kuomet sužino- 
jęs apie generolo Angeles 
nužudymą ir prisiekė sude- 
ginti kiekvieną, kuris yra 
sąryšyje su Angeles mirtimi 
ir papuls Vilios rankosna. 

Gi majoras Gabrino ir 
p*, nki jo pasekėjai, kuriems 
už suėmimą Angeles išmo- 
kėta po 1,000 pesų, užsimo- 
kės kraujo lašais už pesus! 

GUBERNATORIŲ KON- 
FERENCIJA CHiCAGOJE. 

Chicaęo, 111. Vakar čia at- 
siuvo 8 gubernatorių kon- 
ferencija, kur apkalbėta grę 
dantis pavojus d ui gali- 
mos stokos anglių. 

Gubernatorių konferenci- 
ja pasiuntė Washingtonan 
paraginimą, kad greičiau 
perimtų angliakasyklas val- 
džios rankosna ir paskirtų 
anglies administratorius 
kiekvienoję valstijoje. 

ORAS 

Chicagfoje ir apielinkėje. 

šiądien lengvas sniegas.; 
kiek šilčiau; vidutiniai 
šiaurryčių vėjai. 

Saulėtekis, 6:59; 
Saulėleidis, 4:18. 
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NESUSTOJANTIS MEKSIKIEČIU 
BANGAVIMAS. 

Nelaiminga ta Meksika! Per ilgą me-į tų eilę joje siaučia — beveik be pertrau- kimo—vidujinė kova. Nors patsai kraštas) skaitosi labai turtingu ir gražiu, tečiaus žmones jame gyvenu skurdžiai. Priežastis 
to skurdo ir tamsumo —nuolatinė karė 
ir betvarkė, kurią palaiko atskiri vadai ir 
generolai, kurie su savo pasekėjais kovo- 
ja prieš viens kitą arba del užėmimo kraš- į to prezidento vietos. 

Tapus Meksikos prezidentu Ven. Car-j ranzai, prieš jį ypač energiškai atsikreipė: 
i Fr. Villa. 

Sąryšyje su taja civile kare nuolal už-: 
kliudomi ir Suv. Valstijų interesai, delei: 
ko jau vieną-kitą kartą buvo siųstos kariš- j kos ekspedicijos nubaudimui karingų mek- 
sikiečių. Net buvo savu laiku paliepta 
pristatyti Vilią gyvu ar negyv a, — vienok! 
tas nepasisekė. j 

Paskutir:§mis dienomis iškilo nesusi-! 
pratimas tarpe Amerikos ir Meksikos de-j lei suareštavimo Amerikos konstvo W. O., 
Jerkins, buk-tai prasižengusio prieš Mek- 
sikos įstatus. Suv. Valstijų valdžia parei- 
kalavo, kad Meksikos valdžia tuoj paliuo-j 
suotų W. O. Jenkins. Tečiaus re^kalavi- 
mas tapo atmestas su pastaba, kad tuomi į 
butų sulaužyti konstitusijiniai Meksikos į 
įstatai. Svarbu tas, kad W. O. Jenkins' 
nenorįs užstatyti kaucijos delei pasiliuo-j 
savimo iš kalėjimo. 

Sąryšyje su tuom Suv. Valst. skubiai! 
traukiančios kariumepę. —1 PradCta kal- 
bėti apie galimą karę tarpe tų dviejų kraš- 
tų. ; 1 

Is kitos puoCs ir pačioje Meksikoje 
prasidėjo smarkus bruzdėjimas. Šiose die- 
nose Chihuahv.a mieste tapo sušaudytas I 

gen. Fel. Argeles, vienas iš gabiausių ir j 
mokyčiausių Meksikos karininkų. Jis liko' 
pasmerktas mirtin u^ prisidėjimą prie Vii- j los. — Tai bus, gal, viena iš žymiausių 
klaidų, kurias papi'dė prez. Curranza ar jo; 
valdininkai. j 

Pranešama, kad Vilią prisiekęs keršy-; 
ti už F. Angeles mirtį. 

Nužudytojo generolo sunus Alberto; 
Angeles, 22 metų amžiaus, yra pasiryžęs: 
eiti savo tėvo pėdomis. Jin pastebėjo, j kad "Meksikoje turi buti inkunyta demo-j 
kratiška valdžia, kuri gerbtų tarptautines! 
te^es ir savo konstituciją". "Mano tėvo 
mirtis, — sako jis, — sudrutins tą veiki- 
mą, už kurį jis kovojo; aš užtikrinu, jog 
tėvo draugai nepasiliks ramiais tėmytojais." 

Kartu su tuom prasidėjo "atvira kova 
Meksikos sostinėje tarpe prez. Carranzos 
kariurnenės ir gen. Alv. Obregon'o pase- 
kėjų. Pranešama, jog Carranza prasiša- 
linęs į Oueretaro. Csvranzos kariumenę ve- 
dąs gen. Pablo Gonzales, kurij, kaip mano- 
ma, busiąs žymiausiu kandidatu į Meksi- 
kos prezidento vietą (balsavimai atsibus 
sekantį liepos mėn.). 

Tokiu budu, priešais nuvargintą vidu- 
jine kova Meksiką stovi baisi civilė karė, 
o kartu gręsia įsiveržimas kraštan Ameri- 
kos kariumenės. 

Taigi Meksikos dangus aptraukiąs 
tamsiais debesiais, — jaučiama audros pri- 
siartinimas. .. Nejaugi vėl pasipils nekal- 
tų žmonių kraujas? !... 
LIETUVIAI NUOSEKLIAI GINASI NUO 

PRIEŠŲ 
Labai džiuginančios žinios pasiekė 

mus šiomis dienomis iš Lietuvos. — Būtent, 
iš Kauno per Paryžių pranešta, kad lietu- 
vių kaiiumenė visišk?^ sumušė pulk. Ber- 
mondto spėkas, veikiančias šiaurinėje Lie- 
tuvoje. ) 

Kiek vėliau iš Kauno per Kopenha- 
geną pranešta, kad Baltiška talkininkų ko- 
misija sustabdė lietuvių veikimą prieš ru- 
sus ir vokiečius. Palieptu kariaujan- tiems pasitraukti iki demarkacijinės lini- 
jos, nustatytos spalio 30 d. 

Lietuviai pertraukę karišką veikimą 
prieš rusus-vokiečius tiktai tuomet, kada 
priešai sutikę perduoti jiems visus savo 
ginklus ir karišką medžiagą. Priešų pasi- 
traukimą iki paskirtos linijos prižiūrėsią 
patįs lietuviai. Priegtam. lietuviai sutikę 
liuosai praleisti vokiečius "namo". 

Jei šita žinia yra teisinga, tai galima 
nesviruojant manyti, kad lietuvių kariume- 
nė yra jau pakaktinai tvirta, — kaAp savo 
kiekybe, taip ir savo kokvbe! 

Daug kartų buvo pranešama iš Lietuvos, 
kad tenai kareivių yra pakaktinai, bet jau- 
čiasi aštrus nedateklius ginklų amunici- 
jos ir drabužių. Paskutiniu gi laiku buvo 
paskelbta, kad Lietuvon pristatyta daug 
kariškos medžiagos ir įvairių kariumenei 
reikalingų daiktų iš Francuzijos ir Angli- 
jos, o taipgi iš Švedijos. 

Paskutinių dienų pranešimai kaip-tik 
ir nurodo, kad Lietuvos kariumenė visais 
žvilgsniais laikosi tvirtai > nuosekliai ko- 
voja prieš savo neprietelius. r-t. t- 

Reiškia, bolševikai atstumti ir su jais, 
gal, šiek-tiek susitarta; pulk. Bermondto 
kariumenė, susidedanti iš rusų ir vokiečių, 
sumušta; lieka tik atkreipti savo spėkas 
prieš didžiausius musų priešus lenkus, ku- 
rie laiko užėmę Lietuvos širdį — Vilnių 
ir didelę dalį Lietuvos teritorijos. — Jei 
lenkai tarybų keliu neatiduos lietuviams 
užgriebtų žemių ir miestų, tai lietuviai at- 
siims tą viską spėka, — gal delei to lietu- 
viams prisieis sujungti kariškas spėkas su 

baltgudžiais, ukrainais ar su kitomis tau- 
tomis. 

Vienok reikia pasitikėti, kad talkinin- 
kai parems, galop, teisingus lietuvių rei- 
kalavimus ir neprileis prie kraujuoto iš- 
rišimo to klausimo. Juk Anglija yra pri- 
pažinusi Lietuvos valdžią, o tuom pačiu ir 
Lietuvos neprigulmybę. Nejaugi nepaseks 
Anglijos, Francuzijos i y Suvienytos .Valsti- 
jos, kurios kaip-tik ir kovojo už paliuosavi- 
mą mažųjų tautų iš-po svetimo jungo?... 

J PASTABOS- 
HŠVADOS. 

Italijos socialistai, kurie 
dabar turės parlamente 15(5 
atstovus, anot "Draugo", 

j turi pamatą susitarti su ka- 
talikais, kurie parlamente 
j turėsią visą 100 atstovų, 
j Mat vieni ir antri nepripa* 
Įžįstą dabartinės karališkos 
valdžios. Kitos gi partijos 
Italijos parlamente turės 
apie 300 atstovų. į "Dr." užreiškia, kad "nuo 
katalikų dabar priklauso 
Italijos karaliaus likimas". 
IJeigu, girdi, popiežius pa- 
siduotų pagiežos jausmams 
(už tai, kad šio karaliaus 
tėvo tėvas neteisėtai užė- 
męs Romą ir visą Katalikų 
Bažnyčiai priklausančią 
viešpatiją 1870 m.), tai jis, 
šiandieninėse sąlygose, leng 
vai galėtų prašalinti Itali- 
jos karalių iš Romos ir to-j kiu budu atsimokėti už 50 

į metų skriaudas. Bet, —, 
užtikrina "Dr.", — popie-! 
žius to nepadarys, nes jis 
nesivadovauja kerštu". 

Kartu "Dr." priduria, kad1 
karaliaus klausimą išris pa 
ti Italijos valdžia arba tie 
socialistai, kuriuos karališ- 
koji valdžia užsiaugino, 
prašalindama katalikystės 
intekmę iš mokyklų. 

Ypač indomios "Dr." 
rėcl. nuomonės kaslink "Kat. 
Bažnyčiai priklausančios 
viešpatystės" ir kaslink ''ka- 
talikystės intekr.ies mokvk- 
Icfce." 

i | >:< # v 

Į 
A. L. T. Sandara, sulyg 

jos raštin. ir aclmin. Ji Ker- 
diejaus raporto, laike Sei- 
mo, turinti pilnai užsimokėj 
!iusių nariu 722.' — Lygirj 
mažokai. Ypatingo gyvu-' 
mo Seime nesijautė, —- tie- 
sa, ir delegatų nedaug bu-! 
vo, taigi ir "gyvumą" pa-j 

; laikyti buvo sunku, 
į Priegtam, p.p. J. Kerdie-j jus ir K. Jurgeliunas (iž- 
jdin.) neapsiėję be nusiskun1 
jdimų apie "sunkų" Sanda-; 
iros stovį, — ypač "keblus" 
I klausimas kaslink "atlygi- 
Inimo" p. Prafeapui 2,000 
dobilų paskolos. 

Bet nestokavo vilties ir 
i gerų norų ir pasiryžimų.— 
! Reikia' manyti, kad nuo šio 
Seimo A. L. T. Sandaroje 
'apsireikš didesnis gyvumas 
ir sutartinas veikimas. 

IšCOVOS SU K.OLČAK.ININ 
KAIS. 

Rygcs frronte eina didžiau 
si mūšiai su kolčakininkais. 
Atvažiavusis iš Rygos Lie- j tuvos atstovas Dr. Šliupas! 
ir Latviu užsieniu ministeris i t- v. 

Meyerovičius pasakoja, kad i 

dabar einančios kovos tarp' 
latvių ir estų iš vienos pu-j 
sės ir rusų-vokiečių kolča- 
kininkų iš kitos primena di- 
džiojo karo didžiausius mu- 

šius. Ryga apšaudoma iš 
kanuolių. Latvių ir Estų 
sujungtomis jiegomis pasi- 
sekė rusų-vokiečių puolimą 
atremti jiems daug nuos- 

tolių padaryti. Anglų lai- 
vynui padedant latviai atsi- 
ėmė iš kolčakininkų Daugu- 
vos Įtaką (Ust-Dvinsk). Čia 
tapo lengvai sužeistas lat- 
viu min. pirm. Ulmanis. 

—Lietuvoj kovos taip pat 
prasidėjo. Kolčakininkai pa 
reikalavo, kad Lietuvos val- 
džia pavestų jiems geležin- 
kelį nuo Radviliškio per 
Panevėžį ligi Dvinsko. Vie- 
ton atsakymo valdžia pa- 
reikalavo tuojaus iš Lietu- 
vos išsikraustyti. Bet ka-; 
dangi kolčakininkai ne tik] 
nesikraustė, bet dar giliau 
lindo, tai įvairiose vietose 
prasidėjo kovos; kuriose 
kolčakininkai visur liko nu- 

galėti. Kuršėnuose kolča- 
kininkai jau išvaikyti, taip 
pat Daugeliškiuose. Pasva- 
lio ir Joniškėlio būrys Šau- 
lių Sąjungos nuveikė 
kolčakininkus ir atėmė iš 
jų 20 arklių, 7 kulkasvai- 
džius ir daug kitokios karo 
medžiagos. Kolčakininkų j 
užimtose vietose žmones vi-l 
sur ginkluojasi ir pasiryžę 
patys vieni užpulti kolčaki- 
ninl*us 

Į 
— Kolčakininkų "politi- 

ka." Kolčakininkų vadas j 
Latviuose ir Lietuvoj išsyk* 
preipėsi Į Lenkus, smlyda-| 
mas pasidalinti Lietuvą ir ! 
"bendromis spėkomis" užpul 
ti "bendrą priešą". Lenkai 
esą pasiūlymą atmetę. Da- 
bar Bermontas, kaip prane-1 
ša žinių agentūros, kreipėsi! 
j Lietuvos valdžią, siūlyda- 
mas išvien eiti mušti bolše- 
vikų. Čia Bermontas pabrie- 
žia, kad jis, pripažįsta "lie- 

•i/- j.-. j',:v"v<;.j l 

tuvių tautos suverenę teisę 
apsispręsti". 

— Lenkai nors prižadėjo 
Anglų misijai j Lietuvą ne- 

siveržti, nors ir paskutinis 
lietuvių kareivis iš Lenkų 
fronto butų atimtas, bet 
kaip matyti iš "Kariškių 
žodžio" pranešimų, beveik 
nepraeina dienos, kad nebu 
tų su jais susirėmimų. j 

vienam JUBILĖJUI ] 
BESIARTINANT. U 

t 
1920 m. sausio mėnesį su- i 

kanka 80 metų nuo gimimo 
dienos musų gerbiamojo pe- i 

dagogo Tamo Žilinskio, j 
ypač ilgus metus mokytoja- t 
vusio Veiverių mokytojų se- 1 
minarijoje, išauklėjusio dauli 
gel lietuvių inteligentų ir j| 
kitais darbais užsipelniusio j 
musų švietimui. 11 

Ta proga, sekdama viso'] 
kulturingo pasaulio laikraš-'^ 
tijos praktiką, "Lietuvos ji 
Mokyklos'' laikraščio Re-j 1 
dakcija yra pasiryžusi 1920 j 1 
mt. pirmąjį "Lietuvos Mo- į 
kyklos" numerį išleisti p. Ži i 

linskiui — jubilatui pagerb-'i 

Tame leidinyj turėtų buti c 

visais žvilgsniais nušviesta s 

jubilato darbai ir jo nuopet ( 

tiai. Sąryšyj su tuo tikima- { 
si busiant nušviesta ir visa 1 
anuometinė sunkioji mūsų | 
mokyklos padėtis po rusų ] 
jungu. Tuo budu šitokie I 
darbai suteiktų svarbios me 

džiagos ir musų mokyklos 1 
istorijai apskritai. 

Tatai pirmoj eilėj visi bu- 
vusieji p. Žilinskio mokiniai, ; 

taip pat visi jo draugai ir i 
gerbėjai Šiuomi prašomi ji 
teiktis maloniai prisidėti.' 
tą musų darbuotoją pagerb- : 

ti. atsiunčiant kuodaugiau-, < 

siai medžiagos apie jo as- 

menį, jo darbuotę, taip pat 
ir apie visą nuometinę lie- 
tuvių mokyklos padėti. 

Taipgi į tą leidinį tiks ir. 
šiaip pedagoginiai mokslo 
dalykai, neturintieji ryšio j 
su iubilato asmeniu ir jo 
darbu, jei tik jie bus įsak- 
miai tam leidiniui skiriami.' 

Redakcija yra tikra, jog 
ypač didelis p. Žilinskio 
auklėtinių būrys nepasišykš 
tės šiuo momentu atsiminti 
apie savo mokytoją ir visus 

anuos laikus, kuomet yra jo 
vadovaujami dirbę, ir visa 
tai surašius atsiųsti Kaunan, 
Laisves Alėja 55 

Visi p.žilinskio numeriui 
skiriamieji raštaį pageidau- 
jama gauti ligi šių metų 
gruodžio mėn. 1 d. vėliau- 
siai 15 dienos. 

"Lietuvos Mokyklos" Re- 
dakcija. 

KAREIVIU PRIETELIU 
DRAUGIJA. 

Spalių 12 dieną įvykc 
kareivių Prietelių Draugijos 
visuotinas susirinkimas. 
&iip antrą kart šaukiamas 
;is susirinkimas buvo teisė- 
u, ne veizdint atvykusių na- 
•iu skaičiaus. Laikinosios 
/aldybos vardan sasirinki- 
ną atidengė kun. Bumša ir 
jasiulė susirinkusiems išrink 
i pirmininką. Pirmininkauti 
)uvo išrinktas Mykolas Sle- 
ževičius, o sekretoriauti Gri- 
jaliunaitė ir Kitkauskaitė. 

Apie šios draugijos veiki- 
ną nuo laiko jos Įsikūrimo 
>asakojo kun. Bumša. Drau 
rija guvuoja nuo liepos mO 
įesio. Yra Įtaisiusi Kaune 
:areivių kliubą, įsteigus ke 
etą skyrių. Draugija dau^ 
iiausia pasidarbavo rinkda- 
na lėšų. Tuo tarpu yra ka- 
>italo iki 25 tūkstančių. Iki 
iol išleista apie 12 tukstan- 
:ių. Draugijos tikslu yra, 
uteikti kareiviams tinkamo 
ivasinio ir dalinio peno ir 
jerinti jų būvis. Tam tiks- 
ui pasiekti draugija stei- 
gia kareivių kliubų, skaityk- 
ų, ruošia paskaitų, sistema- 
ingų narių, spektaklių ir tt. 

Kiek daugiau ginčų sukė- 
ė klausimas apie tat, kokie 
aikraščiai tinkamiausi pla- 
tinti' tarp kareivių. Buvo 
pasiūlyta, jog gana jiems 
"Lietuvos", "Kariškių Žo- 
iis" ir gal "Vienybės" ir 
utų dvasinių laikraščių, ku- 
ie nėra partyviniais. Te- 
kiau susirinkime buvo gana 
skaitlinga ir kita narių da- 
lis, kuri išradinėjo, jog drau 
gijai, kaipo apolitiniai, ne- 

galima paskirstyti, kokie 
laikraščiai yra kareiviams 
leistini, o kokie nevertėtų 
jiems siuntinėti, kad neuž- N 
k retus jų politika. Didžiuma ̂  aiškiai buvo už tai, jog 
draugija neprivalo kiš;ies i 
tai, kokie laikraščiai yra 
skaitytini, o kokie ne. Tame 
klausime svarbiausiuoju 
sprendėju turi buti patys 
kareiviai ir jiems reikia pri 

— Tegul čomeris tuos kai- 
mynus, jei ne vienokiu, tai kitn 
kilt budtty visvien sugaišina, — 

pradėjo Feliksas- — štai- kad 
ir aną dieną, pavalgęs vakarie- 
ne ir pypkutę užsirukes ėmiau- 
si už nepabaigtų darbu, f r v:>s> 

spėjau prisėsti prie rašomojo 
stalo, kai,) kaž-kas subeldė du* 
risna: "Kiks," — sušukau pei- 

pykęs. 
—Ir, kad tu žinotum; brolyti 

savo akims netikiu. Martinas 
Stovi tarpduryje ir žiuri kaž 

kaip keistai, įvj* nusigandęs. 
Tuojaus supratau, kad Marti- 
no atėjimas neveltui, tadgiį 
mandagumo delci paprašiau sė- 
st ies. 

— Na, kas naujo? — pa- 
klausiau svečio. 

— Naujienų nesuskaitysi— 
sako Martinas. — ()t mu>u 

kainiNuitii. t,iį jau tik bb;;ai. 1 

— Xa gi? 
N 

— Sak>. šiltinės, jru ketu- 
rios savaitės, kaip l-igonbutyje. 
/m na su vaikučiais rauda ai-Į 
inanuoja. kad ner kuom užmo- 
kėti gydytojo ir ligonbučb są- 
skaitų- Žmonėse — gi pinigų, 
kaip .šieno. Tūli net randa per- 
lų upėje. 

— Prisipažinsiu, — pasisiū- 
lijo Feliksas, — kad man kai- 
mynų bėdas nelabai rupi, te- 
čiaus paminėtas perlas sukėlė; 
nemažai žingeidumo, tadgi nei 
justi nepajutau; kaip su Marti- 
nu atsidurėva gatvėje. 

— Tikiu, kad musų vaikščio 
jimo tikslas, pats per savę su- 

prantamas. tad^i a])ic tai pla-j 
eiai nepasakosiu. Vienok, Ma :-Į 

# tinas mane pasigav, kaip ant I 
nickerės ir nemažai pritampi"! 
apie grįčias ir tai dėlto vieno į 
a ailo žingeidumo pamatyti pet, 

la. 
Til: apie dešimtą valanda va 

karo, kuomet mano kojos ėmė 
linkti per pakinklius, Alminas 
pamojo ranka skersai gatvės ir 
tarė: 'Paskutinėm" Lyg kiek 
palengvėjo ant širdies, tečiaus 
las širdį glamonėjantis smagu 
mas neilgai tetvėrė; nes tuoj aus 

pasimaišė nejauki abejonės 
mintis- 

— Aš supratau, kad mes to- 
liaus neisime; Martinas visa- 
da dalaiko pasitikėti; bet kaip 
čia priminti apie perlą ; juk del 
to tik valkiojausi paskum Mar. 
tina, užrašynėdamas aukavusiu c 

c 

vardus, kad tik užganėdinus 
žingeidumą. Bet kas tuomet 
bus jei neatsiras progos pa- 
klausti, o pats perlo atradėjas 
savo laime nepasigirs. 

P>e jokios eeremonij >s mes 

užėjo va paskutinėm Martinas! 
rlargi durisna nepabeldęs, lyg! 
>avon grįčion, įvirto. 

— Vėlybi svečiai' — pasigir. 
lo skardus moteries balsas. —i 

! 

Tik jau neveltui tokiame vėTa-Į 
.ne laike u:':kl; d-'te. | 

— Tai jau žinoma, kad ne, 
— užreiškė Martinas, — aukas 
renkame suvargusiai šeimy- 
nai. 

— Šitaip! O kokiai^gi? 
— Nagi, Šniureli.y Tau sc- 

I nas laikas kaip serga. Nekvie- 
čiamas badas akysna 

— Žinoma, reikia gelbėti; 
diena po dienos ir mus tas pats 
gali patikti, patark* saku: ,$(ic- 
riaiis duoti, negu prašyti": — 

jausmingai kalbėjo Misienė. 
— Kurgi vyras? — paklau- 

jse Martinas. j 
— Dirba! i 
— Ar naktimis? 
— Taip. Sugrįžo prie seno- i 

j<> darbu; iki vidunakčiui apsi- i 

dirba; parėjęs iš darbu truputį 
numiega, diena gi po upę perlu 1 

j ieško. Į .s 

— Tai perlauja! Ar jau i-u-jj 
do bent viena ? į i C I 

— Nebevieną, jau tris radu;l 
vienas pastebėtinai gražus; bu-į 
vuva nunešę pas laikrodininką,i č 
tečiaus laikrodininkas sakėsi j 
kad apie ])erlus nenusimanąs;'j; 
btt visgi patarė butt at^ar- j n 

giems, nes esas pinige vertas. 

Nežinau, kas tuomet darėsi 
Martino sieloje, kuomet nuo 

širdies pasakojo Misienė apie 
laimikį. Aš gi lai visiškai ap- 
kvaitau; pykau ant tinginystės 
ir abelnai ant darbo sąlygų. 
Nors ir gauk naktimis clarba, 
r> dienomis žvejok laimę. 

— Tik jau neapsigaukite,— 
po valandėlės prašneko Martt- 
las. 

— Kas tau. Šiuose laikuose 
kvailiu mažai. Ak tiesa, ne ka 
tinome ; bet visgi galima nunui 

įyti, kame grynas pinigas. i 
— Geriau pasiteiravus moky) 

u žmonių, — pridūrė 3darti-j C 

I KIS. 

— Juk teiravomėsi- Ir pa- 
.unigėli buvome nusinešę; vi-j 
i ta paėią giesmę gieda. !)vie-; 
ų tūkstančių vertas ir gana 
veiks mišias, užpirkti, kaip pa r 
k sime perlą- 

— Mat kur laimė. — truk-j 
i jo pečius Martinas. 
Mi-ienės taukuotu veidu nu-: 

laukė kaž-kakis užsiganėdini-; 
10 šešėlis. 

j — Ir tu sakyk man, kad to- 
i se varlės — kautuose randasi 
'tokie turtai, — scilę rydamas 
ištariau aš. 

— Bet, kad jus matytute, ko- 
kis dailus. Ye- toks apvalus — 

žirnio didumo, o-gi skaidru- 
mas. lyg krikštolas, net miela j 
žiūrėti:, be dvieili tūkstančiui 
niekas nenupirks- 

— Varlės — kiautai ir-i>i tu- 
,,. .i 

n savo vertę, — t esc Misunc.j 
— Aštuoni s dešimtįs už tona. 
Tai vis pinigas. Jau dabar tu ; 
riva apie pusę tonu, o dar kiekį 
pririnks, tonas tikrai bus. i);u 
kokiuos metus — kitus pavar-| 
gę. galėsiVa be baimės amželi; 
užbaigti. 

Pasidžiaugiant sužvilgo Mi-į 
sienės akjs, veidas dešimčių iik- 

tu jaunesniu pasir idė, skruos-j 
tai nuraudonėj .... 

Tarytum, nematoma jiegaĮ 
pakėlė Misiene nuo kėdės. Le.nl: 

.. 

c 

... i gvai prišoko prie spintos u* iv 

po skuduru ištraukė mažytėj i 

lėžitit c. ! 1 
— Kad netikite — kalbėį 1 

Mi-ienė atvedama dėžutės v;r! 

šęlį. — visi tris. Matule, ko» 
kie puikus. 

— Ištikro puikus perlai, — 

pastebėjo Martinas, rydamas 
scilę. 

Misienė iš dėžulės išėmė /.vii 
gani i perlą, iškėlė lies lempa 
ir besidžiaugdama k'-nvulsiš- 
kai suspaudė. 

—-- \ aje, vaje! Ką aš pada- 
riau! — sušuko Misienė ir su- 

kriu* ant kėdės. 
—• Apalpo, duok vandenio. 
ragino mane Martinas. 

Padaviau. 
— Martinas, intralikęs bur- 

non vandenio, apipurkš ė kele- 
tą kartą Misienei ant galvos, 
ant veido. Pagalios Sisienė 
[•nu" blaivytis. Praskiele akis iv 
/.vilgterėjus j sutrintas perlo \ 
lulkes, gailiai aimanav >: "Ne 
ikras Perlas, netikras 

Timptelėjau Martina už 
>kverno ir abudu išėjova. 

Per medžių šakas šypsojos 
nėnulio veidas ir, tarytum, sa 

:vti. sake: "Kvailys tu. kvai- 
v s. 

Tarahiltfii. 



atatinėti visokie laikraščiai, 
kokių tik jie patys reikalau 
ja. Ta prasme ir buvo pa- 
darytas nutarimas. 

Susirinkime dalyvavo 32 
JHrnariu ir keliolika svečių. 

Kai kurie iš jų čia pat įsira- 
šė i draugijos narius. Pri- 

, imta, jog kiekvienas įstojan- 
tis j narius privalo iškart 

' įmokėti bent clu auksinu na- 
rio mokesnio. 

Galop buvo parinkta nau- 

ja draugijos valdyba ir re- 

vizijos komisija. 
Valdybon tapo išrinkti: 

pil. D. Šleževičienė, Papikai 
tė, Krakauskaitė, kun. Bum 
ša, d-ras Pr. Sližys, Jonas 
Vileišis ir kun. Krupavičius. 
O kandidatais: Rodzevičius 
Petras, J. Makauskis. Re- 
vizijos komisijos — dr. Ar-1 
undsa, Markevičaitė ir kun. j dek. Mironas, o j kandida-| 
tus p. Matulaitytė ir Rodze-| 
vičius Pranas. ' 

MOTERŲ ATSIŠAUKI- 
MAS Iš LIETUVOS- 

* 
Nesigyrus, nes ir taip visiems; 

.buvo žinomas prieš karą lietu- 
% katalikų moterų veikimas, 

mus laikraštis "iLetuvaitė" su 

tūkstančiais ėmėjų, skyriai 
f "augi jos išsodyti skersai-išil- 
gai I. ie tu vos, mus ruošos* ūkio 
audimo mokyklos, saldainių ke 
pyklos, valgyklos, skalbyklos 
liudija moterų užsimojimą pla- 
čiam tėvynes kultūrai kelti pa- 
siryžimą. 

Karas gi viską žaibu nutren- 
kė. Kaimietės subruko požie- 
niiuosnr slėptis, intelegentės gi 
išvaikytos toli Rusijoj negalėje 
uzinaryti savyje įprasto troški- 
nio, saviškių gyvastį ir sveika- 
ta kaip kimo, iaip dvasios ginti 
ir plėtoti. Tom tikslui atsiekti 
gelbėjo susidarę Rusijoj įvai- 
rus fondai ir įstaigos. 

Didžiajam karui pasmaigu-, 
pralaužę musų iiegoms neper- 
galimas kliūtis, vos-ne-vos pai 
keliavom Lietuvon, kad musų 
nustatytą prieš karą veikimą 
padvigubintu gyvumu simterlp 
pai praplėšti. 

Atgaivinom katalikų moterų 
Draugiją ir daugelį jos skyrių 

► įvairiuos tėvynės kanų>eliuos ir 
įtempėm pajiegas statyti kultu- 
rinį gyvenimą Nepriklausomos 
Lietuvos. 

Pradžiai įgijom gabalą že- 
mės ir vargais — negalais įstei 
gėm mergaitėms ūkio mokv- 
klą- 

Sakiscios lietuvaitės, užsilikti 
s jos po karo baisenybių, ištroš 
k'«»;-ios prie kelinio Lietuvos pri 
sicleti, su pasitikėjimu puolasi 
jn'ic mus maldaudamos įsteig:i 
jonus tuom žygių: katekečm ir 

priglaudu vedėju kursus- tai- 

naitėms ruošos kursus, amatu 

mokyki.-}, akušerijos kursus, li- 
goninę ir t. t. 

Darom suvažiavimus ir kon- 
gresus, subegam nuo1 alps į su- 

sirinkimus «r vet nusiminę su 

širdgėla grįžtam j šaltus butus, 
kad trūkstant lėšų dar prie iš- 
kilusios neapsakomas brange- 
nybės, nickuom nestengiara jų 
prakilnius pasiaukojimus pa- 
remti. 

Skamba mūsų ausyse Ameri 

felephoae Drover uoūl 

DR A JUOZAITIS 
DENTISTA6 

&26I S. H/LSTED ST., CH/CAGO 
Valandos uc 10 i; n Iki 8 ralcare 

Nd^ėliomlB pagal autartj. 

VALEImTJNa DfctfSSMAKlJMG 
COU*ūJC 

Mokia* alarirao. kirpt <»o tftaig&iui 
di«uomU tr vakarai# dėl imuio. t* 
namu. Paliudijimai ižduodATni ir 
rba raiyklto, o paaitrtenafinK) 

Mit'tfed luma suU>1«D«. 
toa pa.mpinanioa liJial. A.Ui2aakylciUi 

smr m. MJKii*™ m. 

SARA PATEK, Priacipti 

kos doleriu gausybė ir jų pajie- 
ga, vien gilia, gailimės,l<ad jų 
kolkas pasiekti negalini. 

Lygiai nuolatos girdim apie 
Jusų, Broliai, Seselės, tyrus no 

rus Tėvynei prigelbėti. Kol 
jums tas randasi nepasiektina, 
mes čip gyvenančios sutinakm 
jus pavaduoti ir nemaža inte- 

lektualių pajiegu turim. 
Vieno mums trūksta tai ma- 

terijalės pagelbos. Keliolika ar- 
ba kad ir keli tūkstančiai prisių 
sti mums dolerių musų nusenu 

sią dvasia kaip iš numirusių pri 
keltų Siųskit mums kiek pamie 
giat ir greičiau kaip galit, mes 

ir tėvynė Jus tą darbą amžinai 
minės. 

Tuom žygiu Jus tapsite pi- 
jonieriais nuo amžių atgijusios 
kulturos Lietuvos. 

Pasitikėdami Jusų taip daug 
kartu mums girdėtu Lietuvai 
prielankumų, pasiliekame pra- 
šydamos priimti musų Draugi- 
jos giliausius linkėjimus ir Die 
vo malonių maldaujamų pagel- 
ba. 

Pirmininkė, M. Galdikiene. 
Raštir>'nkė. M. Ruikytč. 

Tarvbo;, nariai: 
A- Smailyte, J. Mažeikaitė b. 

Paliutytė. 
(Atspauda), Lietuva, Kaunas, 

Rotušės Aikštė 4. Lietuvių 
Katalikų Moterų Draugija. 
Spalio 31 d. 1919 m. 

f 

Iš Gyvenimo j 
į Lietavią Amerikoje j 
f ( 

CLEVELAND, OHIO. 

Xedėlioj, lapkričio 23, tapo 
parengtas vakarai per A. L. T. 
Sandaros 18 kp. Varpo choro. 
Apart sulo«tos komedijos "Ats 
d ra Giedroje" buvo ir kitokiu j 

programo pa marginimų- Akto- 
riai atsakančiai atliko saro ro- 

les. Ypatingai p. A. Savukinas: 
— Jono Bartašiaus (senio) ro 

lėj labai atsižymėjo. Perstaty- 
mo pertraukose grieže orkes- 
tras. Po pirmu aktu p. J. Ribo- 
kas padainavo solo ''Vai aš pa- 
kirsčiau." kuris gan gerai nu- 

sisekė- 

Po lošimui prasidėjo antr* 

programo dalis, tai Varpo cIil>- 
r() dainos, solai, duetai ir t. t. 
Dainos publikai labai patiko, tų 
liudija garsus ir gausus delnų 
plojimas. 

Laike programo publikos bu 
vo neperdaugiausia, prasidėjus 
šokiams skaitlingai prisirinko. 
Tikiu Varpo choras turės neina 

žai pelno. Varpo parengti pro- 
gramai žmoriėms patinka, ta- 

tai, varpiečiai, prie uolesnio 
darbo. 

Reporteris. 

FORT STAUTON, N. M. 

! 
i Čia jokių Garbų nėra, 
i vien tik randasi ligonbutisj 
!del džiova sergančių. Dau- 

I gelis džiovininkų čia išsi-! 
i gydo. To ligonbučio dak- 
tarai yra geri ir gydo vel- 
tui, bet tik kareivius ir ju- 
reivius, gi kitų nepriima. 

Oras čia labai malor.us ir 
sveikas ir dabar dar gražu 
— nesalta. A. Grigonis* 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

Valstijos Departmcntas pra- 
neša- kad JugoSlavijos Val- 
džia tariasi siųsti misija į Su- 

Į vienytas Valstijas ištirti ko- 

J mercijinius, financinins, žem- 

j dirbystės ir mokslo dalykus už 

t mėgsti artimesnius ryšius su 

| Suvieny'tomis Valstijomis, taip 
-pat, kad išgauti iš Atuctikos 

sindikato kreditą, gvarancuo- 
jantį Jugo-Slavijos pinigus, ir 
paskolą pagelbėti išsivystymą 
ir atsistatymą tos šalies. 

l>epartmenias taip-pat pra- 
neša, kad gavo informacijų, jog 
trįs didelės laivų statymus in- 
staigos bus užvestos Peruose. 
Viena iš jų bus po Amerikos 
prietarą, kita po Anglijos, o 

trečia po Italijos. 
Karės Departmentas. C. Y. 

Hitchcock Valdžios vilnų išda- 
lintojo pagalbininkas praneša, 
kad valdžios vilnų viešas parda 
vinėjimas atsibus Bostone- 
lapkr. 10, '2 ir 13 d. 

Grudų Korporacija praneša, 
kad 3 siuntiniai kondensuoto 
pieno skyriami kūdikiams aš- 
tuonių šatyų Vidurinėje Euro- 
poje bus išvežti šį mėnesį iš 
New Yorko į Rotterdamą ir 
Hamburgą. Siuntiniai siekia 
1,500 tonu ir yra siunčiami 

c •/ 

Korporacijos Amerikos Pašei- 

pos Administracijai Europos 
Vaikus Šelpti, kuri yra nesenai 
Herberto Hooverio suorgani- 
zuota, kad tęsti ant toliaus Eu- 
ropoje kūdikių maitinimą, ku- 
ris buvo Amerikos Valdžios 
pradėtas šiais metais, kol jiems 
bus sugražinta normalė sveika 
ta. 

DELEI L1U0S. PASK.OLOS 

Paskutine ofieialė atskaita 
Pergalės Liuosybės Paskolos 
parodo, kad Connecticut valsu 

ja turėjo didžiausi perviršį jai 
paskirtos dalies, už visas valsti 
jas ar teritorijas, ir jei buvo pi- 
nigyno Dcpartmento padova- 
nota istoriška Suvienytų Vals- 
tijų vėliava, kuri plevėsavo 
ant kapitoliaus didesnės dalies 
Europos karės. 

Sekretorius Glass spalio 29 
d., šių metų nusiuntė Ui vėlia\<j 
Gubernatoriui Folcombui* j 
Hartfordą, specialiu pasiunti- 
niu, kuris taip-pat ».ešėsi lais- 
ka, kuriame buvo pilna vėlia- 
vos istorija. 

Prasidėjus Pergalės Pasko- 
los Kompanijai, Pirjigino De* 
partnientas, veikdainas sykiu 
su Elliott Woods, Sostinės už- 
veizda, nrižadėjo duoti vėliavą 
tai valstijai ar teritorijai, kuri 
turės daugiausia užrašų, i r? tuo 
met prasidėjo aštri konkurenci 
ja. Connecticut valstijos pervir 
šis buvo 49.95%. Alaska stove- 
jo antroje vietoje su 40.96,/o ir 
Distriet of Columbia buvo tre- 
čia iš eilės su 39-66?°. Iš valsti- 
jų Michigan užėmė antrą vie- 
tą, su 35.70% perviršiaus. 

Ta vėliava plevėsavo ant Su- 
vienytu Valstijų sostinės laike 
pradiniu ceremonijų, kovo 5 d. 
1917; vakare, kuomet Prezi- 
dentas kalbėjo Kongresui apie 

karę su Vokietija' balandžio 2 
d. 1917 m., ir taip-pat sekamo- 
se dienose ir vakaruose, kuo 
met apskelbimas karės buvo 
svarstomas; kuomet viešėjo sve 

timų šalių misijos sostinėje ir 
kuomet "Armistice" buvo ap- 
skelbta. Kita vėliava, kuris sy- 
kiu su viršminėta vėliava ple- 
vėsavo yra pradėta Tautiškame 
Muvėjuje. 

PAČTOJE. 
:— X<?galiu priimti laiško — 

persunkus. Reikia pripildyti 
'dar vieną markę. 

— Tuomet bus dar sunkėsi 
i nis. 

Meile tai vienatims nuo a p- 
lankančiu vargu iš^rmvmo bu c O v O ^ 

das. 1-. Tolsta j 

SKAITYKITE 
I R 

platyk;te 
"LIETUVA" 

i 

Pasaulio užkam- 
piuose. 

| SUTUOKTUVĖS TARPE 
VAIKŲ INDIJOJ. 

Daugelyje Indijos mies- 
tų galima pamatyti pro- 
cesijas, netik suaugusių žmo 
nių, bet ir vaikų. Tokių 
keistenybių, pavyzdžiui, ga 
Įima dažnai pamatyti ant 
gatvių miesto Benareso. Pa- 
prastai tokios procesijos 
priešakyj eina energiškai 
koks nors vaikėzas. Jis ant 
rankų neša mažą mergytę. 

ši maža mergytė — jau 
jo pati. Ši procesija —ves- 

tuvių procesija. Tai taip iš- 
kilmingai ši jaunučiuke su- 
žiedotinė keliauja i savo 

vyro namus. 

Tai jau toks Indijoj pa- 
protis. Ten galima vesti ne- 
tik suaugusiems, bet ir ma- 
žiems vaikams. Buna tokių 
atsitikimų, kad sužiedotinei 
nėra daugiau metų amžiaus,! 
o jos mažulis vyras teturi 
3—4 metelius. 

Indijoj yra toks įstaty- 
mas, kad numirus jaunučiu- 
kui jaunikiui, jo jaunutė pa 
ti privalo ant visados pa- 

[ siliktį r ašie. 
į Indijoj, toje šalyje Bud- 
!dos, dabartiniame laike yra 
virš tukstanties našlių, ku- 
!ries dar nesukako vienų 
; metų; šimtui tūkstančių naš- 
lių nesukako dešimties me- 

tų, ir du milijonai našlių 
dar neturi pilnų 25 metų. 

Šitos skaitlinės gautos iš 
oficialių šaltinių ir jomis 
galima pilnai pasitikėti. 

Šitos našlės privalo vesti 
ramų gyvenimą, nelankyti 

; jokių susirinkimų, šokių ir 
| 1.1. Visą savo laiką jos 
[privalo pašvęsti besidarbuo 
i j ant numirusio vyro šeimy- 
nos naudai. LaVai dažnai 
tos jaurutės našlės nei ne- 

atsimena į amžinastį nuke- 
liavusių savo jaunų vyrų. 

Buvo laikai, kuomet In- 
idijoj užkasdavo gyvomis 
mažutes našles į žemę. Pa- 
čios priverstos buvo keliau- 
ti amžinastin drauge 'su 
;savo numirusiais vyrais. Tą 
darydavo su tuo tikslu, kad 
jaunučiai jaunavedžiai sal- 
jdintų viens kitam gyvenimu 
i aname pasaulyje. Tokie tai 
papročiai Indijoj. Ir kuo- 
met Anglijos valdžia buvo 
sumaniusi panaikinti tą 

! žiaurų paprotį, tai daugelis 
pietinių gyventojų ir net p# 
cių našlių griežtai protesta- 
vo prieš tai. 

Tokie barbariški papročiai 
I milijonuose moterų užmnša 
I svajonę apie žemišką lai- 
.mę, meilę, moterystę. O jei 
'gu tokia našlė sumanytų ką 
nors pamylėti, tai vargas 
jai... Tai — baisiausias pra 
sikaltimas! Ją gyvą gali už- 
kasti į žemę. Dar dides- 
nis prasikaltimas, jeigu ji 
pagimdo vaiką. Ji mirs iš 
bado ir troškulio savų žmo- 
nių akivaizdoje ir niekas jai 
neparodys mielaširdystės 
nei ant juodnagio... Tai, 
mat, kaip žiaurios teisės In- 

dijoj! 
Dideliuose miestuose ir 

net "kultūriškoje" Kalkut- 
toje, jų sostinėje, galima at- 
rasti daug tokių našlių, ku- 
rios tapo tikromis vergėmis 
p-,ta numirusių vyrų motinas. 
Šios motinos daro ką nori 
su savo marčiomis. Našlė 
privalo be mažiausio pasi- 
priešinimo pildyti viską, ką 

; prisako mirusio vyro mo- 
' tina. D. 

TEL MCKINLEY 4988 

DR. S. BIE2IS 
GYDYTOJAS ik. CHIRURGAS 
Valanods nuo 4 iki 8 vakaro 

1125 W. 38th ST., CHICAGO, ILL 
arti Kedzie Avo. 

DR. V01TUSH, O. D. 

Lietuvis akių specialistas 
\r esi nervuotas, skauda galva. trumparegyste 
paeina nuo silpnų akių. Sergfkite savo regi 
iimq. Ypatinga durna atkreipiame š vaikiM 
einančius mokyklon. Valandos: nuo 13 iki 
vakaro. Nedil.: 10 iki 1 valandas. 
Ofiuas 1653 Y/est 47-ta kampas 
Aalilaad Ave. Telefonas Drover 9680. 

Fhones: \ardi 155—551 
Restoence Pliotic Drover 77«J1 

F.A. JOZAPAITIS, R Ph 
DBUG STORE—APTIEKA 

Pildome Visokius Receptus 
3601 30. HALSTED ST. CHICAGO 

'Telcphone Yards 1532 

DR J. KŪLIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

jydo visokias ligas moterų, vaikų ir vyt J. 
Specialiai gydo limpančias, senas ir 

paslaptingas vyrų ligas. 
3259 80. Halated rt.. Chicago, III. 

Phone Canal 257. 
DR. C. K. KLIAUGA 

•.•DcntistfiSdi 
Naujienų Name 

Valandos: 9 iki 12 ryto ir 2 
iki 9 vakare. 

1739 S. Haletcd St Chicago 

I 
» 

I 
II 

"PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS. 
ant Turų, L«ntų, Hiing Ir Stogam* PopierU SPECIALIAI: Maleva malevojlmul stubų (i vidaus, po $1.60 uit galiom 
CAFIR BKOS. WR£CKING CO. 

4003-3039 SO. HAL3TEO STREET, CHICAGO, ILL. 

* UBEKTY BONDS* 
Mes perkame Pergulės Bondus pilna parašytąja ffc ACH verte, ir Laisvės Bondus pilna pinigine verte. 
Atneškite arba atsiųskite i | n SAflCHFIM & fO Atdara kasdien nuo 9—6 J* & 
"Utarninkais, Ketvergais 1335 MILWAŲKEE A\B. 

$ ir Subatomis 9—9 tarp Paulina ir Wood Sts. $ 

V * KIŠKŲ DRABUŽIŲ bAivGLNAS 
Teisingos Kainos. 

Užganedinimas gvarantuotas 
Vyrų Ir vaikinų Biuati ir ovorkotai, padaryti ant orderio, bet neatimti 
laiku, vėliausių stalių ir konservatyvišku modelių $20.00 iki <45.09. 
Vyrų lr jaunų vaikinų uiutal ir over kotai nuo $16.00 ibi $28.60. 
VyriSkos kelinės $3.00 lr augSčlau. Vaikų siutai nuo $5.00 ir augščiao 
Pirkite sau overkotus dabar, kol žiemos augštos kainos dar neatftjo. 
Męs turime daug kiek apdėvėtų siutų lr overkotų nuo $8.50 ir augčėlau 
FuJl dress, tuxedo, frakai ir t.p. nuo $10.00 ir augšėlau. 
Krautuvė atdara kas vakaru iki 9. Nedėliomis Iki 6 ved. po platų. 
Subatomis lkl 10 valandai vakaro. !nsteigta 1902 

S. GORDON 
1415 30. HALSTED 8TREE"» 

Į Di\ M. Hraan 1 
IŠ RUSUOS 

^Vrūi lietuviam* rinonu per 16 ■' 

ttj kaioo patyrė* gydytoja* cklnua* 
E (r akn&trta 

Gydn aitria* fr chroniški* liga*, r» 
nj moterų tr raikų, pagal naajauri* 
aetoda* T-Ray tr UtnUu* elcfctr* 

; fri»tal#n» | 
Ofisą* ir Laboratorija: 102S W. lito 

Street, netoli FUk Street 
VALANDOS: Nno 10—U piet*. lt 

6—8 ralnrria. Telepkoae Caaal 3110 
GYVENIMAS: 3412 S*, lalcted St 

Ei VALANTV>«!- Hktni 

Tel. Ya-ds 3654. AKUSERKfl 
Mrs.A.MicliniBVficz 

Baigusi Akušerijo r 
kolegiją; Ilgai Drair* L 
kovusi ^euneilvauJ | 

Job hoBpitalėte. Pa 0 
aeknj'uf ai oatarnau 
Ja prie, gimdymo. 
Duodu rodį visokie 
se ligose moterims ii 
merginoms 
3113 So. Halsted Ct 

(Ant antrų lubų) 
Chlcagl, III. £ 

jnuo o iki y rycn u i uu vėtai va <u 

Didžiausia Lietuviška 
Krautuvė Chcagoje 

Nemokesi Pinigų Be Reikalo 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje. 
Parduodam už žemiausią kainą, kur kitur taip ne- 

gausi. Mašinėlių laiškam drukuot ir ofiso darbams 
yra naujausiom mados. Užlaikom visokius laikrod 
žius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafo- 
nus, lietuviškais rekordais ir koncertinų geriausių 
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Balalai- 
kų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbam viso 
kius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 SO. ASHLAND AVE., CHICAGO, JLL. 

Telefonas: DROVER 7309. 

Reikia Sukelti T II f I 
Lietuvos Paskolą! J y y y 

LIETUVOS VALDŽIA PRAŠO AMERIKOS LIETUVIU KUOGREIČIAUSIA 
PASKOLINT JAI VIENĄ MILIJONĄ DOLERIŲ ANT DVIETŲ METU IR 
DAR PRIŽADA MOKĖTI 5 IR PUSE PROCENTUS IN METUS. 

Organizuokite Paskolos Platinimo l^omitetus 

/ Amerikos Lietuviu Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba, priėmė se 

kančią rezoliuciją šiame reikale Lapkričio 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuviu Taryba pripažįsta ir aprimta remti sutartį tarp 
"Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėlime 

$1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5% nuoš." 

Ko mums dar laukti llgjau?.Pildykime savo priedermes 
Pirkite IMavic Bonus 

Visus pinigus nereikia daba-r įnešti. Daba/r perkant bonų 
Už $50.00 reikia inmokėti nemažiau 5.00 
" $100.00 " " " $10.00 
" $500.00 " " " $50.00 

$1000.00 " " " $100.00- 
Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją, prisiųsk tuoj aus su reika- 

lingu mokesčiu. Tada galėsi buti ramus, žinodamas, kad satvo-prie- 
dermę išpildei. 

LIETUVOS BONU IŽDAS 
120 TREMONT Su ČET BOSTOM, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos Bonu už $ ir su šiuo 
laišku prisiunčiu pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuva! 

Mano vardas 

Gatve 

Miestas 



AUKOS LIETUVOS LAIS- 
VAS VARPUI LAIKE 

AMERIKOS LIETUVIU 
SEIMO IR BANKIETO. 

(T.isa.) 

Jeigu rastųsi klaidos var- 

duose, pravardėse arba au- 

kų sumose, meldžiame pra- 
nešti Lietuvos Laisves Var- 
po Komitetui. 

Iš Chicago, 111. 

Ambrozas S $50.00 
Augustas ir Vaišvila 2.500 
Ambrozas A 10.00 
Adomaitis Dcm. .. 10.00 
Adžgis R. 10.00 
Andriulis K. F. .. 10.00 
Apšega L 10.00 
Apšega St 10.00 
Aleliunas P 5.00 
Antanaitis J 5.00 
Antanaitis J o.00 
Alexandravičin J. 5.00 
Augaitis J 5.00 
Ališauskienė M. .. 5.00 
Atkočaitis J 1.00 
Adomaitis J 1.00 
Andriuška A 1.00 
Asilas V. A 1.00 
Augatis J 1.00 
Ališauskas P 5.00 
Bradchulis F 125.00' 
Bagdžiunienė E. .100.00; 
Byanskis Alex 25.00 
Biežis J 25.00 
Balnis J 25.00 
Bieržynskis A. J. .. 25.00 
Brenza J 25.00 
Buchinskas M 25.00 
Balutis B. K 15.00 
Biežis St. Dr 15.00 
Butkus B 10.00 
Byanskas J 10.00 
Bakočiunas Ad. .. 10.00 
Babonis M. J 10.00 
Basauskas J 10.00 
Bagdonas J 7.00 
Bardauskienė Dom. 5.00 
Balzekis R 5.00 
Bocevičienė L 5.00 
Baceviče J 5.00 
Bugailiškis Ant. .. 5.00 
Buchinskas J 5.00 
Burba Kaz 5.00 
Balutienė B. K. .. 5.00 
Bobinas Kaz 5.0C 
Butvilia C 5.00 
Balandis J. ...... 5.00 
Buchinskienė poni .. 2.00 
Belmontas Ant. J. .. 2.00 
Bačiunas A. J 2.00 
Butkus Kaz 1.00 
BakuČionis A 1.00 
Baranauskas F 1.00 
Bradelis P 1.00 
Chesnake A. .... 5.00 
Chesna A. F. ... 10.00 
Dovido Kar. Dr-ja 50.00 
Drangelis X. Dr. .. 25.00 
Dimsa J 15.00 
Daugelavičius St. 10.00 

Digris B ".. 10.00 
Dudas M. M 10.00 

Dagilus J 5.00 
Daksius J 5.00 
Daubaras A 5.00 
Dombrauskas P. .. 5.00 
Dūdas M 10.00 
"Aušrelė" Worcester, 

|Mass 10.00 
: Andriuška Ant. Phil., 
Pa 4.00 

Augs. Priegl. Liet. Am. 
4 kp. Pitsguvg, Pa. .. 5.00 

Bermontienė M., Grand 
Rapids, Mich. .. 10.00 

Bakutis J. Racine, 
Wis, 5.00 

Bajoras J. Baltimore, 
Md 4.00 

(P>us daugiau).' 

Ofisas: Tel. Drover 7042 

DR. S. NAIK&LIS 
GYDYTOJAS IR CHIHURGA8 

CMcagos 4712 S. Ashland Ave 
Cicero 4847 W. 14th 8tre«t 
Oflaaa: Tel. Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W 66-th Street 
Telephon© rrospect £385 ? 

BUiiBUUiilil!lltllliiilililMIIIIinilllllill1lllwii-!->uiiSmiHlltlli<lt{lllllllliiV;J!!!l 

Vietines Žinios 
DRTGTITO\ PARK. 

,V<'urbus pranešimas. 

Kiekvienam lietuviui bei lie- 
tuvaitei' kuriems tik rupi ap- 
Avieta dabar yra laikas pasi- 
naudoti pro«a, nes Lietuvių 
Darbininku Sąjungos 57 kuo- 

pa sumanė įsteigti vakarinius 
kursus, kurie jau nuo senai bu- 
vo laukiami, šiuose kursuose 
bns mokvnama lietuviškos gra- 
matikos, aritmetikos ir planu 
braižvm .»• Mokytojas bus vie- 
nas i< žymiausiu, .''i gerb. Zai- 
dokas. 

Taigi dabar, bpghton-parkie 
čiai, visi išvieno stokime prie* 
to prakilnaus" darbo, meskime 
i salį visus menfyniekus, kurie 
neatneša mums naudos.Stver-j 
kimės už mokslo — lankykime! 
vakarinės mokvklas. Tuomat l 

beabejo, pakilsim ant augštes-i 
nio kultūros laipsnio. Iš to bus į 
mums ir mūsų tėvynei nauda.j 
Vpatinsrai dabartiniu laiku, ka-| 
da sužibėjo laisves žvaigždutėj 
ant Lietuvos dangaus. Mušu 
tėvynė tapus neprigultninga la- 

bai daug reikalauja prasilavi- 
nusiu. 1>ei apsišvietusiu pilie- 
čių- Tatai- lietuvai rUoškinjČs 
— rūpinkimės, kad butumėmj 
naudingi savo tėvvnei, kad pa-j 
eelbėturpėm atlikti jai reika- ] 
li nga darbą. 

Vakarinės mokyklos reikale 
susirinkimas atsibus panedėlio 
vakare, gruodžio 1 (1., 7:3U 
vai., X. P. P. M., bažnytinėj 
svet., ant kampo 44-tos ir Fair 
field ave. Kviečiame visus, 
kai]> suaugusius, taip ir jau- 
nus atsilankyti. 

Kviečia, L, D. S. 57 kp- 

I'aldyba. 

CICERO, ILL. 
/ 

* 

ar (j o ninku koncertas. 

I 

!'Kalakutų" dienoj' lapkričio 
i 27 Chįcago vargoninkai suren- 

gė koncertą Cicero, TU., bažny- 
tinėj svetainėje. Koncertas pu- 
blikai tiko, ta pasako delnų plo- 
jimas. 

Padainuotos dainos bei iš-j 
traukos iš tulu veikalu buvo 

C C. 

muzikos milžinų tvariniai, su- 

lyg vakaro vedėjo Pociaus. Na, 
ir mano ausyse neblogai atsilie 

pė jų tonai. P-s Pocienės, Kudir 
kos ir Ba'sio solai ytin gražiai 
skambėjo, siūbavo. Vargonin- 
kai- apart vieno, visi buvo su 

ilgais, nusklernbtais skvernais 
"trakais,' kas mano psicholo- 
gijai nelabai tiko. 

Koncertui pasibaigus, tūlas 
kunigėlis vargoninkų dainos! 

akordų sugraudintas, poetiš- 
kos dvasios greit užšoko ant 

estrados ir veik su ašaromis 
pradėjo šaukti, kad vargon»ti« 
kai neprivalo skaldyti malkas 
ir dcglioti žvakes- eso to "džia- 
Ikd" vyrai turi buti dailos tvė- 

rėjai. Gal toki pastaba buvo vie 

į toj, bet jau perkaršto tempera- 
mento. 

Publikos buvo pilna svetainė. 
Bet vargoninkai pasirodė šykš- 
tus, nes nei programų netu- 

rėjo atspausdinę. 
.. Skrodžius. 

LAI Š K AT TŠ LIETUVOS. 

Po Go man, Austrian, Rus- 
sian skyrių i»* sekančiais nu- 

meriais randasi sekantiems 
laiškai: v 

903 Austrevičius Peter 
905 Barauskas Michael 

j 906 Bendžiunas Antaras 

919 Diemonis Jurgis 
930 Gintvlas Kastanlinas 
935 Gitenas Pc:ras 
93" (iiiįis Paltronucjus 
978 Maslauskis Dominikas 

1993 Pabijonavičius Julijona 
Į1004 Pužas A n ton 
11039 Tovcnas Anto'n 
1046 Valaitis Charles 
1047 \Yaneis Z. 
1048 \\>nskus Izidorius* 

L. G. D. APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS. 

Lietuvai Gelbėti Draugi- 
jos Chicagos apskričio su- 

sirinkimas įvyks utarninke, 
į2 dieną gruodžio, 8 vai. va- 

kare, Wodmano svet., W. 
33 ir Lime gatvės. 

i Yra visa eilė svarbių rei- 
kalų, todėl visi delegatai 
bei skyrių valdybos malo^ 
nokite' pribūti. 

K. Adžgis, apJkr. sekr. 

HK1DGEPORT.1 

Lietuvos Mylėtojų Draugija.' 
arba geriaus sakant komunis- 
tai Mildos svetainėje, lapkr. Į 
29 d. surengė "koncertą". Kon 

o | | 

certas buvo labai nepapras- 
tas, nes penki vaikeliai "pagie- 
dojo" keletą giesmelių ir ko- 

kis ten Kukutis neva tai pra- 
kalbą "pakukavo". Tai "bai- 
sios" drąsos vaikinas. Nepa- 
mindamas lietuvių kalbos,' ne- 

mokėdamas sukoncentruoti 
minties ir neturėdamas mažiau 
sio kalbėtojo gabumo, išdrįsta 
stoties ant pagrindų ir "bolše- 
vikiškai" kolioti lietuviškas 
Iraugystėš ir dabartine laiki- 
nąją Lietuvos Valdžią. Anot jo, 
visos draugijbs, apart komu- 

nistų, yra netikiišibž, darbinin- 

kų išnaudotojos; Lietuvos val- 
džia buržuaziška, klerikališka 
ir, suprantama, netikusi. S. 

BRIDGEPORT. 
Prakalbos. 

Lapkričio 27 d., Mildos sve- 

tainėje įvyko prakali) .s, Ku- 

rias surengę L. P. M. kuopa, 
svarbiausias kalbėtojas buvo 
ai Geležėlė, kuris kalbėjo apie 

moterų reikalus ir sugraudino 
u širdis. 

I*et galima iš kalne spręsti, 
kad moterįs pasiliks tokios, 

a i j) buvo, nors Geležėlė jau- 
čiasi didelį darbą atlikęs. 

Buvęs Prakalbose. 

DAILĖS GERBĖJAS. 
Juozas J. Elias, žinomas Chi 

cagos lietuvių finansierius, ir 
prezidentas Univeršal State 
Bank prie Halsted ir 33-čios 
gatvių, kaip girdėjome, nupir- 
ko nuo dailininko jono Šilei- 
kos porą aliejinių paveikslų. 
'aveikslai esą labai gražus ir 

didelės vertės. Vienas iš jų už- 
vvadina "Vėlybas Ruduo", o 

kitas — "Vėtra Rudenyj". 
;kia pastebėti, kad pei 

J. Elias turi puikų rinkini 
gražių paveikslų ir yra karš- 

is dailės gerbėjas. Daugiau 
panašių dailės ir dailininkų rė- 

mėjų !... 

)AlDGruOkTO KAREI- 
VIAMS. 

Kadangi rengiamos Susivie- 
ijimo Amerikos Lietuvių Ka- 

i eivių Iiridgep rto kuopos pra 
kalbos neįvyks ateinantį utar- 

n.ką, tai šį kuopa šaukia su- 

trinkimą rr.inke, gruodžio 
1., 7:30 vai. v ak., Šv. Jurgio 

>vct., A ubu f n A ve ir 33-čios 
gatvės. 

Kiekvienas privni* Vo- 
kyti i š i r 

>ia;' 

.a, taipgi bus daromo* miliia 
riškos formacijos ir galutinai 
nutarta apie i>rakali»:is, ne*:-, 

salė yra gauta. 
Pirm. j>. Diijris. 

Kast. S. I Purius. 

18-'T A KOLOMjA. 
Lapkričiu ih d.. parapijinėj 

svetainėj Liet. Vyčiu 4 i.p. su- 

lose komediją "Žydas Statinėj." 
V eikalėlis biskj juokingas, liet 
jau perdaug; sudėvėtas, Gaila, 
kad vyčiai ueiu ;ka naudingiau 
liuosą savo laiką sunr.Udoti. 

Žmonių buvo visai mažai. 
Pas parodo, kad ir publika to 

kiu vakarų neataboja. 
'IV/? bitręs. 

\YKST SIDE. 
S. A. L. Kareivių VVest Si- 

dc kuopa rengia didebs pra- 
kalbas, kurios atsibus, utarnin- 
k > vakare, gruodžio 2 d., 7:30 
vai. vakar.*, Meldažio svet., 
2242 \Y. 23 J\ I 'uldyba. 

TO\\'X OF LA K K. 
Teatrališko Kliub> "Lietu- 

va"' repeticijai; bus iaik mios 

antradienio vakare, gruodžio 
2 d.. cS vai. vakare, Šv. Kryžiaus 
svetainėje. 

\ isi nariai malonėkite susi- 
rinkti. Keč. J. J. Pale kas. 

Lietuvai Gelbėti Draugijos 
1-mo skyriaus priesmetinis su- 

sirinkimas įvyks pii mądienj, 
gruodžo 1 d., 1919 m., ]). J. J. 
Imlias svet.. kampas 46-tos ir 
S. \Yood gatvių, S vai. vak. 

A'isi nariai ir draugijų atsto 
vai kviečiami susirinkti paskir 
tu laiku, nes turime labai svar- 

bių rekalų del nutari no. 

KLAIDOS PATAISYMAS. 
Xorth Side 1.. G. D. 47 sky- 

Įriaus atskaitoj įvyko negeisti- 
na klaida. Butėht ten pasakyta 
Lietuviu Kareivių kliubas au 

kavo $10.00, turėtų imti Lie- 
tuvių Kriaučių kliubas. 

Tjht 
J3r ai p r ji ai 

ylgc 
The Problems of 
Peace and the Rights 
of Little Nations. 

Mažoj knygelės formoj žur 
nalas 64 pusi. Anglų kal- 
boje, pa Švęstas mažų tautų 
1 iausimui. 61a numena velk 
visas paskirtas lietuvių rei- 
kalms. čia rasite apart ki- 
tų šiuos straipsnius: 

A 

WHO ARE THE 
LITHUANIANS? 
g 

THE NEW LITH 
UANIA. 

AN APPEAL TO 
THE AMERICAN 
PEOPLE. 

LISTEN TO THE 
CLAIMS OF 
LITHUANIA. 

THE LITHUAN1AN 
LANGUAGE. 
$ 
Geriausia proga supažindi- 

nimui amerikiečio su mūsų 
tauta ir musų reikalavimais. 
Nusipirk šių knygelių bent 
kelias ir padovanok savo 
kaimynui. Pasiskubink, nea 
nedaug teliko šio num. Kai 
na tik 15c. 

"LIETUVA" 
3253 So. Morgan Si 

CHICAGO, ILU 

ANT PARDAVIMO. 

Parsiduoda rakancM*. taipgi yra daug 
maikŲ. kuri.ąs parduosiu sykiu su ra 
kanduis. Daiktai visi apynauji. Parsi- 
duoda pig:ui. Turi Imti parduota grei- 
tai. L. 5700 R Union Avr. Oalima itia 
lyti vakarais nuo fi:30 iki !t, ant. 2-rii 
lufoij iš fronto. 

ALUSrDEGTINE-VYNAS. 
Pilna formula ir smulkmeniški pati ri- 
tnai. kaip namie pasidat 'ti ir vartoti j 
taisus varimui degtinės, prisiunčiami 
už $1. Rūpino degtinė, tikrasis lager a- 
lus, gcriauses rūšies vynai, gvarantuoti 

TIKRAI GĖRIMAI 
No pamėgdžiojimai. Mes pirma varom ė 
degtinę ir alų. šioš lormulos (receptai) 
yra prisiunčiami per paštti. Pasiskubink 
greitai. Prisbjskite mums $1. money 
orderiu, pinigais arba pašto ženkiit:- 
liais. 

VVfLLIAM KLAES INSTITUTE 
DEPT. 57 M/LVVAUKEE. W/3. 

PASTRAN D A VO.i A K A M PA RYS 
vienai arba dviem ypatumu, garu ap- 
šildomas, elektros šviesa, su visais 
parankamais. 

M R S. D A VIS 
3M5 S. Union Avenue, 

Pranešu Visiem 
Kad Salute Stornach Bitters yra pri- 

pažintus Washingtone, D. C. už tikr} 
ir geriausia gyduolę dėl kiekvieno, 
katras tik jaučiąs viduriu nesveikatą., 
skauda po krutinę, vidurių užkietėjimą 
skilvio nedirbimg. neskanaus atsirugi- 
tno neturint apetito, galvos skausmą, 
strėnų ir inkstų ir taip toliaus. S.ilutes 
Stomaeh Bitters viską prašalina ir pa 
lieka laimingu, aigi, kurie jaučiatės 
nykstant., tai persitikrinkite, o busite 

j užganėdinti. Kaina bonkos $1.50, 2 
i bonkos $3.00. 4 bonkos. $5.2y. 6 bon- 
; kos $7.50 ir 12 bonkų $14.00. 

Salute Bitteris iš šaknų žievių žo- 
lių sSklų ir žiedų, '.r nėra pripažintas 
svaigalu, bet gyduole. 

Galima gauti kiekvienoj aptiekoj, o 

jeigu negnli gauti, ta prisįųsk money 
I orderiu pinigus, o męs gavę pinigus ir 
užsakymą kiek reiknlaunat tai prislų- 

Į sime dėl tamistų. 
Pasarga: Rfikalaudami prisiųsklt 

tikrą ir aiškų savo antrašą ir raš.'kit 
taip: 

SALUTE MANUFACJURE 
P. A. BALTRANAS CO 

616 W. 31st St., Chicago. II'. 

!! DR. JOHN N. THORPE 7 
| j GYDYTOJAS II! CIllIU'ItOAS Į 

Tel Drover 7C42 

DR. C. Z. VEZELIS. 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedaliomis imagai sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE. 
arti 47-tos Gatvės. 

Į DR. M. T. STRIKOLIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 1757 W. 47 St. Boulevard 160 
Of. Va». 10 ryto iki 2 po piet. ir 6:30 
iki 8:30 vak. Neciėl. 9 iki 12 diena 
Namai: 2914 W. 43 st. McKinley 203 

Dr. G. N. Glaser i 
Praktikuoja Jaa W matai S 

1149 t. Morgan 6i., karti S2 at į. 
tpeclalitta* Moterffckų, Vyrlikf, c 

ir Chroniškų Ligų. 
Valandos: 9—10 ryto, 12—J »o v 

plet. —s vak., NedSl. i—S. 
TELEFONAS YARDB 187. į 

DR. I. E. MAKAR 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselando: 10900 S. Michigan Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir 3180 

Chicagos ofisas: 4515 S. Wood Sti 
Tik Ketvergo vak. nuo 5:30 iki 7. 

Telefonas Yards 723 

PradSk Nauju* Metu* su tobulu tUu »> 

gėjimu, taip. kao nepraleistame! per r 

•u* metus, ka& tiu 0ai; auti naudinga. 
ug-jott prašalima.-na, pasitarkite tu Baaim. 
prieš einant kur latur. Egzarolnaiija DYKAI. 

Gerai pritaikinti akiniai piašalini aklų -i 

ga'vos tkaudžjitr.u#, iminparegysti tiuu uU 

JOHN SMETANA 
SPECIALISTAS AKIŲ 

1801 8 ASHLAND AVE., C*»ICAG' 
Siioi luboi, virė aptick-os. Timv*. 

■ '»*(U:n paraia 
KaJipaa '*coa Gatrfi. 

Valandos: nuo 9to« rai. ryte ik! o r«l. valį 

PAJIEŠKOJIMAI. 

MERGINOS 
1 f 16 metų amžiaus 

DlkrVTi R Aš'ĮM X EJ lv. 
I'asiuntinio darbas. 

Labai puikios progos mergi- 
noms, kurios n iri pramok*t i biz 
nio. (i ira pradinė alga. 
SEARS R()Em:ck & co. 
Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
Subatomis iki pietų. 

JIOMAN AYE. 
Ik ARTI IJXGTOX ST. 

MERGINOS ir MOTERIS, 
nuo 16 Iki 30 metų amžiaus. 
Lengvas, švarus dirbtuvės dar 
bas. Dažų dirbtuvėj, Bakst; 
dirbtuvėj, Skrynių dirbtuvėje. 
Sieninių popierių dirbtuvėje, 
Knygų apdarytuvėje, Gera pra 
dinė piokcstis. Geros progos iš- 
sidirbti gera d;irbą. Pastovus 
darbas. Pah rimas nereikalin- 
°*clS 

SEARS ROEBUCK & CO. I 

j Valandos nuo 8:00 iki 4:45. 
| Subatomis iki pietų. 

.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

į REIKIA R E AL ESTATE ! 

PARAVfiJO. 
prie geriausiai ištaisyto subdi- 
vvžino pietvakarinėj miefto da 
lyj netoli nuo lietuviškos baž- 
nyčios ir mokyklos. Turi Ame- 
r ik i gimęs lietuvis- John Rai- 
nis Subdivision Office, 6237 
So. Ashland A ve. 

i 

REIKALINGOS MERGI-j 
nos nuo 14 metų ir vir- 

,šaus padienam ir nuo stukių 
! lengvan dirbtuvės darban, 
44 valandos Į savaite. Nuo 
stukių uždirba nuo $20 iki 
$30 i savaite. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

REKALINGI VAIKAI NUO 
14 metų ir viršaus del su- 

jdestimo, lengvas darbas ge- 
ra mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravenswood Ave. 

REIKALINGA PUNCH 
Press Operatorių del smul 

kaus ir lengvo darbo. Gera 
mokestis. 
H. G. SAAL COMPANY, 

4410 Ravensvvood Ave. 
^ 

PAJ1EŠKOJIMAI. 

Pajioškau savo moteries Marijonos 
šušienės, kuri atsiskyrė nuo mane? 

Liepos 20, ^9i8. paeina iš Kauno gub.. 
Raseinių pav Girdiškės pa.-ap., Dubės 
sodos. Mergina būdama vadinosi Mari 
joua Baikauskaitė. Atsišauk laike 30 
dienu, po to laiko nebeatsišauk dau 
giaus. kad nebotų klapato. Juozapas 
šiusni?, 1517 — 49th Ave., Cicero, 111. 

PAJIEšKAU savo pusbrolio Jono šlio- 
/o. paeina iš Kauno vedybos. Kelmės 
par., Verpenos filijos, ap'o dešimts 
metų Amerikoje, irmiaus gyveno Pen 
sylvanijos valstijoj, dabar nežinau kur 
jis pats ar kas kitas malonėkite pra- 
nešti šiuo adresu. Zofija Ivanauskiutė, 
po vyru Stumbiienė, 41 Columbia St. 
Bridgeport, Conn. 

Pajieškau Jon0 Pociaus, paei- 
nančio iš Raseinių apskr., K ve 

darnės parap., Sa'ltlaukio kai- 
mo, apie 40 metų senumo. Tu- 
riu labai svarbų reikalą, jisai 
pats arba kas apie iį žino pra- 
neškite. Kas pirmas praneš, 
duosiu dovanų. Adresas: Juo- 
zas Stasytis, 3202 Auburn Av 

Chicago, 111. 

PAJIEŠKAU savo mylimo draugo Ig- 
noto Bieėio, paeinančio iš Šiaulių ap- 
skričio, Žeimio niiesteelio. Jis atvažia- 
vo Amerikon 1911 metuose. Truput} be 
rodos apsistojo New Yorke; bet sakės 
važiuosęs Chicagon pas savo pusbrolj. 
Nuo mudviejų persiskyrimo, nežinau 
kur jis gyvena dabar. Turiu labai svar- 
bių žinių del jo. Meldžiu jo paties pra- 
nešti, tam busiu didelei dėkingas. Ant- 
rašas: P. P. GURICKA9, 1421 S. 49th 
Ct., Cicero. UI. 

Skaitykite ir Platinkite 
L r F.TUVA 

REIKIA PAGELBOS 

REIKTA VYRŲ. 

I)ir1>li prie lumberio. Atėjai 
kite ant 7 vai. ryto. \ 

l /moka kasdieną. 

I.Okl) & RUSHNELEL. 

2424 So. Larfin Str. 

VAIKINAI. 
16 meta amžiaus. 

PILDYMUI ORDERIU 
PASIUNTINIU 

Vyniojimui 
Pastovus darbai. Gera pra- 
dine mokestis 
Puiki proga išsidirbti gerą 
darbą. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos 8:00 iki 4:45. 

Subatomis iki pietų. 
.. HOMAN AVE. & .. 

ARTHINGTON ST. 

JAUNOS MOTERIS. 

MERCHANDISE DARBAS 
: ^ 

Del Vyniojimo, Inspektavimo, 
Svėrimo Parcel Post orderiu, U 

Čekiavimo, Pakavimo, ir pikly 
dvmo orderių ir prie kitokių 
darbų musų departamentuose. 
Darbas ant visados. Gera alga 
ir išsidirbimas gero darbo del 
gerų darbininkių. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos: nuo S:00 iki 4:45» 
Subirtomis iki pietų. 

IIOMAN A V E. 
IRARTHINC.TONST. 

JAUNI VYRAI 

nuq 17 iki 25 metų. 

Pakuoti, Vynioti ir pildyti 
orderius. 

Puiki proga išsidirbti gerą' dar 
bą ateičiai. Gera pradine mo- 

kestis. 

SEARS ROEBUCK & CO, 
^ 

Valandos nuo 8:00 iki 4:4-5 
Subatomis iki pietų. 

HOMAN AVE., & 
ARTHINGTON ST. 

MERGINOS 
IR 

MOTEREIS 
ŠVENTADIENTO DARBAI 

Abeln&s raštinės darbas. 
Merchandise ir Stock. 

TRUMPO LAIKO DARBAI 
prieš piet 8 iki 12, jx"> piet nuo 

12:45 iki 4:45. Gera mokestis. 
Pastovus darbas. 

Jeuį'u kas pageidauja. 

SEARS ROEBUCK & CO. 

HOMAN AVE. & 
ARTHINGTON ST. 

SEARS ROEBULK & CO. 
TUOMLAIKO DARBAI 

Merginos ir Moteerįs. 
Yvnioti pundelius, čekiuoti or- 

derius, inspektuoti prekes. 
prieš piet arba po piet, 8 iki 12 
12:45 iki 4:45. 
SEARS ROEBULK & CO>, 

HOMAN AVE. 
IR ARTHINGTON ST. 

REIKIA MORETU IR 
MERGINŲ. 

Prie lengvo darbo, sotuoti 
sėklas Gera mokestis. 

LEONARD SEED CO. 
228 W. Kenzie St. 
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