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apie Susitai
kymą Anglekasių 

Streikuoja daugiau 400,000 

BELGŲ KARDINOLAS IŠ
KELIAVO EUROPON. 

Pasiuntė padėkone Suv. 
Valstijoms. 

darbininkų f 

(įuebec, Canada, lapkr. ?>.— 
Belgu kardinolas Mercier gar
laiviu Megantic iš čia iškelia
vo Europon lapkričio 1 d. Čia 
būdamas jis viešėjosi pas kar
dinolą Bėgiu. 

STREIKO KOMITETAS RA 
GINAMAS TAIKINTIES. 

Washingtonan pakviečiamas 
Lewis. 

skelbė, jog streikuoja visi kni
stai visose kasyklose. 

Sulig jų apskaitymo, štai 
kiek darbininkų streikuoja at-
skiriose valstijose: 
Alabama 5,000 
Arkansas 4,000 
Colorado 5,000 
Illinois 90,000 
Indiana 28,000 
lo\va 14,000 
Kansas 13,000 
Kentuekv 20,000 

* 7 

Marvland 4,000 

New York, lapkr. 3.—Kar
dinolas Mercier pirm iškeliau
siant Europon iš Quebeco, čia 
prisiuntė atsisveikinimo raštą 
Suv. Valstijų gyventojams. 
Tame atsisveikinimo rašte 
kardinolas tarp kitko rašo: 

"Nelengva man šiuomi iš
reikšti savo tikruosius jaus
mus šiame momente, kuomet 
man prisieina apleisti jūsų 
stebėtiną ir viešingą žemę. 

"Simpatiją ir meilę, su ko
kiomis aš visur buvau sutin
kamas, kaip dideliuose mies 
tuose, taip mažesniuose ir sto
tyse, aš j si dėjau giliai savo 
š i rd in . 

"AS išmokau gerbti Ameri
kos žmones; aš išmokau juos 

TYRINĖS STOVĮ LIE 
TUVOJE. 

COPENHAGEN, lapkr. 3.— 
Buvęs čia amerikoniškos pa
siuntinystės militarinis paly
dovas Gade ir štabas iš čia 
iškeliavo Rygon. Apkeliaus 
Lietuvą, Estoniją ir Lietuvą 
su tikslu patirti tikrąjį tų ša
lių stovį. 

RUSAI GRŪMOJA AMERI 
KONAMS SIBERI 

JOJE. 

Amerikonai atsisako pildyti 
rusų reikalavimus. 

Washington, lapkr. 3.—Dar
bininkų organizacijų vadai de
da pastangas, kad kuoveikiaus 
pravesti taiką ir užbaigti strei
ką anglekasvklose. 

Tuo tikslu daugiausia dar
buojasi Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas Gompers 
ir geležinkelių inžinierių broli- Michigan . 2 400 
jos pirmininkas Stone. JieduJMissouri 9,000 
VYasbingtonan pakvietė strei- [Montana 4,000 
kuojančių anglekasių organiza- jxew Mexico 800 
cijos veikiantįjį prezidentą Le- x . Dakota 120 
\vis. Čia su Darbo sekretorium o\x\Q 40 000 
YVilsonn darbininkų vadai tu- Okliholma"! ' .!!!! Z !! ilOJOO j o g t a m P ™ s savitarpinės i i m - Į ^ 
rės konferenciją. jPennsylvania 87,000 

Kaip Gompers, taip Stone JTennessee 10,000 
stovi nž tai, kad anglekasių Te3Uįg ^ppg 

Utab 1,000 
Washington 6,000 
West Virginia 42,000 
YVyoming 8,000 

Nežiūrint to, daugel kasyk
lose dirbama. Vienur darbi
ninkai dirba, nenorėdami lau
žyti sutarimo su kompanijo 

Vladivostokas, lapkr. 4. — 
Nesenai Suv. Valstijos Kolča-
ko valdžiai Siberįjoje pasiun
tė 68,000 šautuvu'. Dalis tu 
šautuvų buv0 vežama Oms-

Susinešta su viršininku. 
Traukinio sargvbos komen-

dantas tuojaus mušė telegra
mą savo vyriausiajam vadui, 
generolui G ravės, Vladivosto
ke. Tuo tarpu praėjo gen. 
Siemionovo ultimatumo lai
kas, gi atsakymas nebuv0 su
laukiamas. 

Tan reikalan įsimaišė japo
nai ir traukinis buvo paliuo-
suotas. Tik negauta žinių, ar 
gen. Siemionovui palikta rei
kalaujami šautuvai, ar ne. 

Amerikonams nejauku. 

Mažam skaitliui ameriko
nų, kuriems vadovavo leite
nantas, buvo labai nejauku 
priešinties gen. Siemonovui, 
turinčiam ten tūkstančius ka-! ^ovyklos Maskvoje. Pasakoja, 
zokų, artileriją ir šarvuotus ^ P<* P r a e i t l d v l s a v a i t P e 

Petrogradą Smaugia Badas 
ir Ligos 

Bolševikai sakosi apgynę 
Petrogradą 

VIENA SILKĖ 
RUBLIŲ. 

-200 

Gen. Yudenič pažangiuqrjąs. 

Be to, iš Maskvos praneša
ma ištrauka iš Trockio atsilie
pimo j savo armiją. Tarp kita-
ko sakoma: 

3. Gelsingforsas, lapkr. 
Vienas suomis parvyko iš Ru
sijos. Jis pabėg0 iš kalinių 

traukinius. Tečiaus ameriko
nai visgi pasipriešino. 

Gen. Siemionov savo reika
lavime pasirėmė gen. Bekle-
mešovo, Omske, autoritetu. 
Bet šičia apie ta Beklemešova 

kan trauk.niu, kurį saugojo n i e k o n e 2 i n o m a ; N e t 

apie 50 amerikoniškų karei
vių. 

Spalių 24 d. tą traukinį Či 
toje sustabdė generolo Siemio 
novo kareiviai. Gen. Siemio mylėti . , T ' v. ., _ . , . . tnov pareikalavo, idant jam Jaučiu stiprų užtikrinimą, L ^ fe ^ ^ 1 5 ^ 

streikas luitų suspenduotas ii 
streiko komitetas sutiktų pri
imti siūlomą jam arbit raciją. 

Ypač inžinierių organizaci
jos patariamoji taryba reika
lauja, kad streikas butų per
trauktas ne tik anglekasyklose, 
bet ir kitose industrijose. 

Darbininkų vadai skatina an
glekasių viršaičius rimčiau pa 
ga'voti apie susitaikymą, kol 
šiandie yra patogaus laiko. Nes 
kuomet teismai patvirtins vy
riausybės išgautą 'injunction' 
prieš streiką, tuomet nebus 
lengva vesti susitaikymo tary 
bas. 

Teisdarystės departamento 
valdininkai dar kartą pažymi, 
jog " injunction" atkreiptas 
ne prieš darbininkus, bet prio< 
streiką. Sako. šitas anglekasių 
streikas neteisotas tuo, kad jis 
r.icdekasiu kompanijų vi^at ne
paliečia. Bet streikas mėgina 
smaugti pačią vyriausybę ir vi
suomenę. Vyriausybė turi ginti 
save ir visuomenę. 

pati jos ir pasitikėjimo ryšys 
padarytas tarpe jūsų ir mano 
šalies; ir kad tas ryšys bus 
stiprus ir derės per ilgas gent-
kartes. 

" B a r kartą, mano brangieji 
amerikonai draugai, leiskite 
išreikšti širdingiausią padėką 
už didelę pagelbą ir pašei pa, 
suteiktą Belgijai karės metu. 

' 'Pabaigoje leiskite man, 

Amerikonai atsisakė klau
syti. Tuomet gen. Siemionovo 
įsakymu buvo pranešta, jog 
apgalvoti aliodama para lai
ko. Jei po to amerikonai ne-

patys 
vietos rusai nežino, kokią jis 
užima poziciją Omske. 

Keikia pažymėli, jog Kolča-
ko valdžia Suv. Valstijoms 
užmoka už siunčiamus gink
lus ir amunicija. 

ŽMONĖS BĖGA NUO 
POTVINIO. 

Louisville, Ky., lapkr. 4. — 
Išsiliejo upė Green tuo pačiu 
vardu paviete. Daug nuosto-

sutiksią su reikalavimu, tuo- lių padaryta farmoms. Keli 
met gen. Siemionovo kazokai šimtai žmonių buvo priversti 
varu paimsią reikalingą skait- apleisti namus, kurioog užlie-
lių šautuvų. j ( ) vanduo. 

trograde nebuvo duonos. Ne
sama nei dabar. Šimtai žmo
nių kasdien miršta badu ir 
nuo ligų. 

Gyventojų skaitlius Petro
grade sumažėjo ligi 400,000. 

Už vieną silkę ten mokama 
200 rublių. Bulvių svarui 110 
rubliu. Pieno kvortai 80 rub-
liu. Mėsos nesama. 

Yudenič pažangiuojąs. 
Apturimose žiniose iš gen. 

Yudeničo stovyklos sakoma, 
jog šiaurvakarinė rusų armija 
(gen. Yudeničo armija) vieto
mis pažangiuojanti. 

Dešinysis armijos sparnas 
esąs pilnai apdrausras nuo 
bolševikų. Nes tame sparne 
veikia ir estai. 

Nepaprastai smarkus mūšiai 
seka Suomijos parubežiais. 

i Suomiai gina savo rubežius. 
Jie atsisako imti nelaisvėn 
bolševikų kareivius. 

Ktiur dirba darbininkai, mano brangieji žmones, užtik mis. 
nepriklausantieji j unijas. 

Bet jų darbas, suprantama, 
yra kaipir vandens lašas eže
re. Nes jie įstengia pristatyti 
anglių labai mažą dalį ir tai 
tik kelioms įstaigoms. Kad 
tuo tarpu visoj šalyj anglių 
reikalavimas yra tikrai milži-
niškas. 

ANGLEKASYKLŲ KOMPA 
NIJOS TIK RANKA 

STREIKUOJA 417,000 
ANGLEKASIŲ. 

Daugel kasyklose darbininkai 
dirba. 

Anglekasių unijų vadai 
skelbia, jog minkštųjų anglių 
kasyklose streikuoja suvirs 
417,000 darbininkų. 

Per praeiti dvi dieni strei-

St. Louis, Mo., lapkr. 4.— 
Anglekasyklų operatorių ska
lės komiteto pirmininkas 
Bmvster vakar čia pranešė, 
jog jie neturį jokių pienų su
stabdyti streikp anglekasyklo-
se, kaip tik savo pasiūlymus, 
kokius siūlė seniau darbinin-

. kams. Sako, jei darbininkai tų 
pasiūlymų nepriėmė ir net at
sisakė vesti tarybas, dabar 
tegu sau žinosi. 
Operatorių pasiūlymai — tai 

arbitracija. Visus nesutiki-

rinti jus, jog jųs visuomet bu
site mano atmintyje ir mano 
maldose, ir duokite man pri
vilegiją jus palaiminti su visa 
mano širdimi." 

DEL STREIKO YRA PAVO 
JAUS ITALIJAI IR 
SKANDINAVIJAI. 

Nes negalės gauti reikiamos 
kiekybės anglių. 

kas negalėjo išsivystyti. Nes 
., . . v,. • „ „ r n - u imus pavesti išrišti arbitraci 

nereikia pamiršti, jog praeitą . . l 

šeštadienį daugelis darbininkų ir be streiko turėjo nedirb
ti. Nes tai buvo Visų Šventųjų 
diena, daugel vietose angleka
sių švenčiama. 

Po to sekė sekmadienis. 

jai. Ir arbitracijos metu dar 
bininkai privalo dirbti. 

Iš savo pusės anglekasyklų 
kompanijų atstovai dar stato 
ir reikalavimą darbininkams. 
Sako, jog anglekasių organi-

neprivalo paniekinti 

Londonas, lapkr. 4. — Pa
kilęs streikas Suv. Valstijų 
anglekasyklose pavojingai at
silieps Italijoje ir visoje 
Skandinavijoje. 

Anglijai bus vargo tik tiek, 
kad jos laivai, prieš išplauk
siant į Ameriką, turės pasi
imti anglių ir kelionei atgal. 
Nes Suv. Valstijose negaus. 

Iš Amerikos anglis parsi
traukia Skandinavija ir Italij-
ja. Ypač Italijai anglys reika
lingi visokiai industrijai. 

TROCKIS APIE BOLŠEVI
KIŠKĄ RUSIJĄ. 

ŠIANDIE TROCKIS JAU 
KAIPIR NE TAS. 

Važinėja tikrai karališkai. 

Copenhagen, lapkr. 2 (Rašo 
angį. laikraščių koresponden
tas).— " Mes, rusai (tarytum, 
jis butų rusas), greiti išmokti 
svetimas kalbas. Mes kur-kas 
labjaus prie to linkę, kaip kiti 
europėnai. Jeigu anglai daug 
ilgiau pasilaikys su dabartine 
savo politika Rusijos sovieto 
žvilgsniu, tuomet gal mes galė
sime parodyti, jog lengvai iš
mokstame ir indų kalbą. Kaip 

kreipti <lomos į Indiją," sakė 
jis. "Mūsų reikalai yra išim
tinai Europoje. Bet jei mes 
busime nustumti į rytus, tuo
met mes turėsime savo energi
ją' išvystyti Azijoje." 

Pasirodo su "ypatybėmis." 

Trockis apsitaisęs kliaki 
uniforma. Ir šiandie jis jau 
neturi panašumo, koks jis pa
sauliui žinomas iš savo pa
veikslų. 

Po pasikalbėjimo su juo 
pulkininkas Malone tarė man: 
"Žinoma, jis neatrodo nuolan
kus Trockis, kokį mes žinome 
iš savo karikatūrų. Jis turi 
1 ' ypatybių.' ' Persiskyrus su 
juo nenoromis prisiėjo pamin-
tyti, jog tas revoliucijoninis 
agitatorius gali užkurti min-

PETROGRADAS IŠVENGĖ 
PAVOJAUS. 

Taip praneša komisaras 
Trockis. 

Armijos vyrai, komendan
tai ir komisarai! Sovieto val
džia laukia nuo jūsų didelio 
spėkų sujungimo. 
' 'Pirmyn! Neduoti priešinin

kui laiko atsilsėti. Vyti jį, nai
kinti, mušti be susimylėjimo. 
Atsilsio valanda ateis, kuomet 
priešininko liekanos bus su-
naikintos." 

Yudenič paėmė miestą. 

Anglijos karės ofisas prane
šė, jog gen. Yudeničo kariuo
menė atsiėmusi miestą Ropšą, 
apie už 25 mylių pietvakaruo-
se nuo Petrogrado. 

Pietuose nu0 Krasnoje Sie-
lo Yudeničo kariuomenė pa-
žangiuoja ant Taizy. 

Pietuose nuo Ropša Y'ude-
ničo kariuomenės sparnas su
jungta, su estų armija. ^įį 

SUTINKA VESTI TARYBAS 
SU BOLŠEVIKAIS? 

Londonas, lapkr. 3.—Darbo 
organas Daily Herald praneša, 
gavęs žinių iš pasitikimų 
versmių, jog Anglijos vyriau
sybė esanti prielanki sumano
mai talkininkų su rusų bolše
vikais konferencijai. Tokia 
konferencija esanti galima 
katroj nors neutralėj viešpati
joj. 

PAĖMĘ KRASNAJA 
GORKA. 

Londonas, lapkr. 3.—Bevie
liu telegrafu iš Maskvos ko
misaras Trockis praneša, jog 
priešbolševikų armija atmušta 
nuo Petrogrado ir tam miestui Stockholmas, lapkr. 3. 
šiandie negrumoja pavojus. Reveli0 pranešama, jog Yude-
Reiškia, jog Petrogradas šiuo ničo kariuomenė paėmusi, 
kartu išvengė Yudeničo pa-jKrasnaja Gorka, stiprią pozi-
ėmimo. ciją šalimais Kronštadto. 

DARBININKŲ SUVA2IA- vimas reikalauja gubernato-

ir europines." 
Taip kalbėjo Trockis, atsa- tis daugeliui Europos premje 

kydamas į mano paklausimus rų 

Madridas, lapkr. 4. —Mi-
nisterių taryba studijuoja 
naujai pagamintą rinkimams 
įstatymą Ispanijoje. Projek-
tan ineina ir moterų balsavi
mo klausimas. 

apie raudonos armijos laimė
jimus Turkestane. 

Tai įvyko vakare spalių 6, 
kuomet Trockis pas save pri
ėmė pulkininką Malone ir ma
ne puošniam specijaliam gele
žinkelio vagone. Tasai vago
nas seniau buvo prigulėjęs vy
riausiajam rusų armijų vadui, 
didkunigaikščiui Nikalojui 
Nikolajevičui. Šiandie tas va
gonas yra "Trockio trauki
n i o " dalis. 

Mes buvome tuomet mieste 
panijų. J is atsakė, jog kom-'ĮTūloje, kur skaitoma 200,000 
panijos to nežiūri, tik laikosi gyventojų. Tenai Trockis bu-

Tikras streiko stovis tik šian-iz a c i ,Ja 

die bus patirtas. Tik šiandie |ir bausti tų darbininkų, ka
bus patirta skaitlius streikuo- trie šiandie streiko metu pa 
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jančių darbininkų. 
Nežiūrint to, kaip užvakar, 

taip vakar darbininkų vadai 

silieka prie darbų kasyklose. 
Brewsterui buvo pažymėta, 

jog vyriausybė nerems kom-

'* Mūsų programa," kalbėjo 
Trockis, " y r a * Palikite mus 
nuošaliai ' ." Jei mes esame ne
stiprus, kaip tvirtina laikraš
čiai ir visas pasaulis, tad tegu 

VIMAS REIKALAUJA 
SUŠAUKTI LEGISLA-

TURĄ. 

Norima patraukti atsakomy
bėn valstijos valdinin

kus. 

savo pasiūlymų. v 0 atvažiavęs peržiūrėti savo 
Reiškia, kompanijos iš strei- kariuomenės ir apžiūrėti amu-

ko nieko nedaro. Nes angleka- nicijos dirbtuvių. J i s kalbėjo j tydinti naują draugijinį gyvė
sių streikas atkreiptas ne prancūziškai ir rimtai į pul 

kininką Malone. 
"Mes neturime noro at 

mus palieka nuošaliai ir tegu ; čia savo suvažiavime aną die-
mes vieni pasibaigsime nuojną padarė rezoliuciją, reko-
savo to nestiprumo. Negelbė- menduodama organizuotam 
kitę mums sugriūti. Mes ne- darbui pakelti streiką visoj 
norime ir neieškome jokių už
kariavimų. Mūsų politika— 
ginties. 

" J e i prezidentas Wilsonas 
mus atakuoja, tuomet mes gi
namės. Jeigu jis pasiunčia 
mums maisto, tuomet mes esa
me dėkingi. Per du metu del 
karės mes neįstengėme p'asta-

pnes jas, 
nę. 

bet prieš visuome-
nimą, arba išvystyti mūsų de
mokratines idėjas. 

(Dar bus). 

riaus Sproul sušaukti legrsia-
turą specijalėn sesijon. Legis-
latura turėtų veikti kaipo au-
gščiausias valstijos tribunolas 
(inpeacliment tribūnai) ir pa
trauktų atsakomybėn viešuo
sius valdininkus prieš visuo
menę už sulaužymą savo pri-
siekos. 

Dar su viena rezoliucija 
reikalaujama, idant darbinin
kų organizacijos paremtų fi
nansiniai ir moraliai streikuo
jančius anglekasius. 

Pagaliaus pareikalauta vy-
valstijoj, kad iškovoti s a u i r i a u s y b ė s paliuosuoti iš kale-
laisvą žodį, laisvą spaudą irlįimų yisus pohtikmius prasi-
laisvą susirinkimą. Nes šian- z e n g e I 

Pittsburgh, Pa., lapkr. 4.— 
Pennsylvanijos Darbo Fede
racija specijaliai sušauktam 

die tos teisės yra varžomos 
darbininkams, ypač tiems, ka
trie kovoja už pagerinimą bū
vio. 506 atstovai balsavo už 
rezoliuciją. Gi prieš tik 2 at
stovu. 
Patraukti atsakomybėn valdi 

ninkus. 

PLYŠIMAI APGRIOVĖ 
DARBININKŲ NAMUS. 

New Kensington, Pa., lapkr. 
4. — Aną rytmetį antkart pa
kilusios trys ekspliozijos ap
griovė t r i s plieno dirbtuvių, 
darbininkų namus. Vedami 

Su kita rezoliucija suvažia- i tardymai. 
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S. E. Morison apie 
Lietuvą. 

Didysis rytų dienraštis The 
Boston Sunday Globė nedėlio
ję, spalio 5 d. patalpino didelį 
straipsnį apie Baltiko žemes. 
Tą straipsnį parašė Samuel 
Eliot Morison, filosofijos dak
taras, paskaitų laikytojas 
Harvardo universitete, Ameri
kos delegatas Baltmario tau
tų komisijoje. 

Parašęs apie vokiečių tik
slus Pabaltmaryje p. Morison 
labai gražiai ir prielankiai 
kalba apie latvius ir jų am
žinajai kovą su vokiečiais. 

Paskui jis rašo apie Lietu
vą. Apie ją jis sako: "Li th-
uania needs no introduction 
to American readers," t. y. 
"Lietuvos nereikia aiškinti 
Amerikiečiams skaitytojams ' % 
nes daugiau negu milijonas 
lietuvių gyvena šioje šalyje. 

Lietuva, sako jisai, dar la
biau kenčia už Latviją, nes 
turi net tr is priešus imperia
listus šalę savęs: rusus, len
kus ir vokiečius. P. Morison 
gerai supranta lenkų apsėji-
mą Lietuvoje. Jis sako, kad 
mus šalyje j jie yra taip pat 
svetimas ir kenksmingas gai
valas, kaip vokiečiai Latvijo-

Viši žino, kad tarp 18 ir 22 jp. 
rugpjūčio šių metų Woreestery Toliau p. Morison kalba, ką 
je buvo Amerikos Lietuvių K. Lietuviai padarė nuo rudens 
Katalikų Federacijos Seimas. 1918 m. iki dabar begindami 
Dalyvavusios Seime organiza- j savo ir kitų neprigulmybę. 
cijos sutarė priimti i r apga r - ! Jo rašte yra žinių, kurių 
sinti keletą rezoliucijų. Pirmu-1 šiaip nebuvome gavę, būtent, 
tinė rezoliucija reikalavo, kad kad vokiečių armijoje, stovė-
taptų pripažinta Lietuvos ne- j jusioje Lietuvoje, bolševizmą 

AMERIKOS LIETUVIŲ FE
DERACIJA IR SUVIENYTŲ 

VALSTIJŲ SENATAS. 

Prieš karę Amerika bolševikų 
vardo nežinojo, bet nei lietu
viams pagarbos neturėjo. Da
bar prasideda kitoki laikai. 

prigulmybė ir dabartinė Lie
tuvos valdžia. Antroji rezoliu
cija nori, kad Suvienytų Vals
tijų valdžia tartųsi su Lietu-

platino Bill Shatov, anarchis
tas, kuris dabar yra policijos 
viršininku 'Petrograde pas 
bolševikus. J is mokėjo karei

vos valdžia ir jai paskolintų ivįams po markę nuo vamz-
maisto, rūbų, vaistų bei ka-|džio, po 10 markių nuo kul-
riuomenės reikmenų. Trečioji kasvydžio ir po 100 markių 
rezoliucija >ako, kad Suvieny
tų. Valstijų atstovai Taikos 
Konferencijoje atkreiptu domą 
į skriaudas padarytas Lietu
vai, ir kad jie išgautų leidimą 
Lietuvos atstovams išdėstyti 
savo reikalavimus Taikos Kon
ferencijoje. Ketvirtoji rezoliu
cija prašo Suvienytų Valstijų 
valdžią ir Kongresą sustabdin-
ti lenkus, kad šie toliaus ne-
beskriaustų Lietuvos. 
Mes jau nebespausdiname tų 

rezoliucijų ištisai, nes jas pa
talpinome, aprašinėdami Fe
deracijos Kongresą. 

Senatorius David I. \Valsh 
iš Massaehussets įnešė tas re
zoliucijas į Suvienytų Valsti
jų Senatą 22 rugsėjo, 1919 m., 
ir jos tapo atspaustos leidi
nyje Congressional Record, 
vol. 58, X. 101, pp. 6036 ir 
6037. Tiktai p. Bielskio para
še įvyko klaida, nes tapo at
spausta Billskis, kur reikėjo 
Bielskis. 

Šitas nuotikis turi dvi reik-
šmi. J i s parodo, kad Suvieny
tų Valstijų Senatas rimtai 
žiuri į A. L. R. K. Federaci
ją, suprasdamas, jog ji išreiš
kia mintie ir jausmus didžiau
sios lietuvių dalies Amerikoje. 

Tas nuotikis taip-gi paro
do, kad Worcesterio seimas 
įvyko ir ėjo tokiu būdu, jog 
Amerikos visuomenė, žiūrė
dama į jį matė, kad tat yra 
civilizuotų žmonių padoriai 
vedamas j^urinkima^ taip pat 
gerbtinas, kaip ir kiti apš
viestų tautų susivažiavimai 
Amerikoje. Iki šiol amerikie
čiai į lietuvius ne visada taip 
žiurėjo. Daug reikėjo padėti 
vargo, kol jie įtikėjo, kad lie
tuvių dauguma ne bolševikai. 

nuo armotos. Vokiečiams ap
leidus apkasus, jų vietą užė
mė bolševikai. Tat lengva su
prasti, kati Šatovo tat buvo 
darbas, jog du trečdaliu Lie
tuvos pateko į nagus bolševi
kams. 

Morisonas kalba ir apie lie
tuvių bei latvių paskolas Vo
kietijoje. J is aiškina, kad tie
dvi tautos, besigindamos nuo 
bolševikų neturėjo kuomi ap
mokėti savo kareivių išlaiky
mo lėšas. Vokiečiai pasinau
dojo tuomi ir davė tiedviem 
tautom paskplą begalo sun
kiomis sąlygomis, nes talki
ninkai nedavė nei skatiko. 
Lietuvos ir Latvijos priešą tą 
jųdviejų norą griebtis gelež
tės skęstant dar sunaudojo 
Paryžiuje sakydami, buk tie
dvi šalys pritaria vokiečiams. 

Vokiečių laisvanoriai, tar
naujantieji dabar rusų ka
riuomenėje, kuri kariauja su 
latviais, yra .išdykę žmonės, 
kurie nenori namieje ieškotis 
uždarbio, o tikisi svetur gau
ti dovanai žemės. Didelė da
lis tų laisvanorių yra Elzaso 
ir Lotaringijos vokiečiai, tu
rintieji savo priežasčių nesi-
likti po prancūzų valdžia. 

Morisono raštas apie Lie
tuvą yra geras tuomi, kad 
daug teisingų žinių paduoda 
apie Lietuvą, kad yra parašy
tas bešališko žmogaus, rodan
čio užuojautą Lietuvai, kuo
met jis susėjo su mųs žmo
nėmis. Galime tikėtis, kad ir 
Suvienytų Valstijų politika 
eis tais ^pačiais takais, kaip 
p. Morisono jausmai, nes jis 
yra šios šalies įgaliotinis. Tai
gi mųs ateitis nėra taip liū
dna, kaip buvo bepradedą 
rodytis. 

A. L. Tarybos Protokolas. 
Rugpjūčio 19 d., 1919 m., 

Worcester, Mass., lietuvių pa
rapijos svetainėje buvo Ameri
kos Lietuvių Tarybos specija-
lis suvažiavimas. Suvažiavime 
dalyvavo: kuri. Dargis, kun. 
Bučys, kun. J . Kaulakis, kun. J . 
Kasakaitis, kun. F . Kemėšis, p. 
P. Molis, p. Šivickis, kun. J .-J . 
Jakaitis, p. K. Česnulis, p. 
Staknis, Dr. J . Bielskis, p. L. 
šimutis, kun. Urbonavičius, p. 
J . Kaupas, kun. Petraitis, kun. 
Vasiliauskas, kun. J . Petraitis. 
Svečiai: kun. Virmauskas, kun. 
Šupšinskas, kun. Petkus, kun. 
Matulaitis, kun. frbonas, kun. 
Čaplikas, kun. Inčiura. 

Susirinkimą atidarė Tary
bos antrasai vice-pirmininkas, 
p. A. Staknis, raštininkauja p. 
K. Česriulis. 

Kadangi kun. Jakaitis buvo 
vienas iš įnešėjų, kad sušaukti 
šį specijalį Tarybos suvažiavi
mą, todėl jisai nurodo priežas
tis, del kurių reikėjo tas pada-
dyti. Svarbiausios priežastys: 
1) Lietuvių Rymo-Katalikų Fe
deracijos reorganizacija, 2) 
Santikiai su liberalais, 3) Ek-
zekutyvio Komiteto rinkimai, 
4) Publikacijos (Byoir) biuras 
ir keletas kitų mažesnės svar
bos dalykų. 

Priimta sekanti dienotvarkė: 
1) Projektas reorganizavimo 

L. R. K. Federacijos, 
2) Santikiai su liberalais ir 

Ekzekutyvis Komitetas, 
3) Delegacija Paryžiun, 
4) Ponios Turčinavičienės 

veikimas, 
5) Lietuvos Raudonojo Kry

žiaus rėmėjų klausimas, 
6) Publikacijos biuras, 
7) Tarybos viduriniai reika

lai. 
P-ui Česnuliui pasišalinus iš 

posėdžių, raštininko vietą už
ėmė p. Molis. 

Svarstant L. R. K. Federaci
jos reorganizaciją sutarta, kad 
Federacija liktų viršiausia 
įstaiga lietuvių katalikų Ame
rikoje. Pradžioje sekančių me
tų Federacija turės sudaryti 
savo Tarybą, o A. L. Taryba, 
paliuosavusi kuoptuotus na
rius, vien su rinktiniais nariais 
ineis į Federacijos Tarybą. 

Svarstant santikius su libe
ralais, ypač reikale Ekzekuty-
vio Komiteto valdybos, tarta, 
kad nors lietuviai katalikai tu
ri pilną teisę turėti iš savo tar
po Ekzekutyvio Komiteto pir
mininko vietoje, tečiaus del tė
vynės labo nusileisim ir sutik
sim, kad ir ant toliaus pirmi
ninku liktų p. M. Vinikas. 

Atsižvelgiant į dabartines 
aplinkybes, tar ta tuojaus pa
siųsti kabelį Lietuvos Respub
likos prezidentui, gerb. Smeto
nai, nurodant reikalą Lietuvos 
valstybei turėti pilnai įgaliotą 
atstovą Suvienytose Valstijo
se. 

Pranešama, kad Lietuvos 
Delegacija Paryžiuje yra pasi
ryžus persikelti Londonan poli
tiškų aplinkybių dėlei. Apsvar
sčius šį reikalą, nutarta pasių
sti kun. Dobužiui sekančią kab-
legramą: "Amerikos Lietuvių 
Taryba susirinkime rugpjūčio 
19 d., 1919 m., yra įsitikinus, 
kad lietuvių delegacija Pary
žiuje būtinai reikalinga. Neda
rykit demonstracijos. Smulki 
informacija atvyksta." 

Ponas J . Kaupas skaito laiš
ką nuo Lietuvos Krikščionių 
Demokratų Partijos Centro. 
Prašoma paramos. 

Sesija antra. 

. . Agitatyvės Komisijos" rei
kale tarta atkreipti Tautinės 
Tarybos domą, jog Amerikos 
Lietuvių Taryba, išklausiusi 
pranešimą apie "Agitatyvę 
Komisiją," randa: 

a) Kad yra didelis reikalas 
palengvinti lietuviams Ameri
kos piliečiams politiškai susiži
noti su jų atstovais Suvienytų 
Valstijų Senate ir Atstovų Bu
te; 

b) Kad priedermė tą susiži
nojimą palengvinti guli ant Ek
zekutyvio Komiteto, kuris ją 
gali išpildyti arba pats atvirai 
arba per samdytus bei laisva-
norius agentus; 

c) Kad geriausia butų tokį 
darbą varyti iš Washingtono. 

Todėl sutarta, kad apsigarsi-
nusi New Yorke "Agitatyvė 
Komisija' ' nebūtų skaitoma 
bendra abiejų Tarybų įstaiga. 

Kalbant apie Lietuvos dele
gaciją Paryžiuje, A. L. Tary
bos sekretorius perskaitė tek
stą kablegramos p. Valdemarui, 
įsakant jam perimti $25,000.00 
iš Enskilda Banko Stockholme, 
kurie jau senai buvo pasiųsti 
nuo Tautos Fondo jo vardu 
Lietuvos reikalams. Tekstas 
užgirta. 

Antroji Amerikos Lietuvių 
Tarybos posėdžio sesija prasi
dėjo vienuoliktoje valandoje 
v a k a r e , A V o r c e s t e r i o l i e t u v i ų 
parapijos klebonijoje. Pirmi
ninkauja A. Staknis, raštinin
ko vietą užėmė p. P. Šivickas. 
Posėdyje dalyvauja kun. F. 
Kemėšis, kun. J . Petraitis, kun. 
A. Petraitis, kun. Bučys, kun. 
Vasiliauskas, kun. Dargis, kun. 
J. Kasakaitis, kun. Urbonavi
čius, Dr. J . J . Bielskis, pp. L. 
Šimutis, P. Šivickas, IV Molis, 
A. Staknis, J. Kaupas, kun. J . 
J . Jakaitis. Svečiai: kun. Šup
šinskas ir p. Vaišnoras. 

Diskusuojama delegato siun
timas Europon: siųsti tiesiai į 
Lietuvą ar į Paryžių, o iš ten j 
Lietuvą. Nuomonės pasidali
no. Viena nuomonė yra, kad 
Kaupui važiuoti Paryžiun ir 
paleisti kun. Dobužį Lietuvon, 
kitoji-gi, kad Dobužio reikalo 
su dabartiniu delegatu nemai
šyti. Diskusijose dalyvauja: 
kun. Bučys, p. L. Šimutis, kun. 
Vasiliauskas, kun. F. Kemėšis, 
kun. D a r p s ir p. Kaupas. Pri
imta kun. Vasiliausko mesimas, 
siųsti Kaupą prie Taikos Kon
ferencijos Paryžiun ir rūpintis, 
kad kun. Dobužis galėtų išva
žiuoti Lietuvon, o iš ten grįžtų 
Amerikon. 

Svarstoma pinigų siuntimo 
Lietuvon reikalas. Kalba kun. 
Bučys, kun. Kemėšis, pp. Molis, 
Šimutis, Kaupas, kun. Dargis, 
kun. Vasiliauskas. Siuntimo 
reikalą visi mato, tik pasiskir-
sto nuomonėje kaip siųsti ir iš 
kur imti. 

Turčinavičienės veikimas. 
Referuoja kun. J . Petraitis, 
būdamas įgaliotas Pildomojo 
Komiteto rlraėjusį susirinkimą, 
New Yorke. Tartasi su ja sykiu 
su Knights of Columbus. Šie 
esą pasirtngę siųsti būrį mote
rų nursių į Lietuvą labdarybės 
reikalais. J ie žada pavesti tam 
reikalui $150,000.00. J ie pradė
sią tą darbą tuojau, bet kol ką 
veikti, formališkumo dėlei, nori 
gauti tam reikalui tinkamą re
zoliuciją iš Lietuvių Tarybos ir 
iš Lietuvių Federacijos. Be to, 
nori gauti pakvietimo kable-
gramą nuo Prezidento Smeto
nos. Esančios užinteresuotos ir 
Daughters of Isabella, kurios 
manančios padaryti " d r i v e " 
sušelpti nukentėjusius Lietu
vos vaikelius. 

Pakyla diskusijos, ar prasi
dėti veikti su ponia Turčinavi-
čiene, ar ne. Dalyvauja negaty
ve je pusėj o kun: Bučys, D r. 
Bielskis ir kun. Jakaitįs. Pozi-
tyvėje, kun. Kemėšis, Run. J . 
Petraįtis, p. Staknys. Ant galo 
priimta didžiuma balsų kun. 
Bučio rezoliucija: Už viską, ką 
Turčinavičienė gero padarys, 
būti mandagiais spaudoje ir 
kalboje, bet į jokius artimes
nius santikius su ja neiueiti. 

P-ui A. Stakniui išvažiavus, 
pirmsėdžio vietą užėmė Dr. J . 
Bielskis. 

Kun. F . Kemėšio rezoliucija 
duoti lėšas (apie $1000.00 mė
nesiui) iš Tautos Fondo nors 
vienam mėnesiui jos darbus iš
bandyti. Balsų skaičius lygus iš 
abiejų pusių, bet pirmsėdžio 
balsas, (Dr. J . Bielskio, kuris 
tuo laiku užėmė pirmsėdžio 
vietą) persveria ir sumanymas 
atmestas. * 

Nutarta Catholic War Coun-
cil (Knights of Columbus), ku
rie rengias duoti Lietuvai pa-
gelbą įteikti reikalingas rezo
liucijas. Ją išduos Tarybos vy
riausybė, o visą reikalą ves 
kun. J . Petraitis. Rezoliucija 
sutaisys kun. J . Petraitis ir p. 
Pr. Šivickis. 

Susirinkimas nutarta per
traukti iki sekančios dienos, 
rugpjūčio 21 d., 2 vai. po pietų. 

Susirinkimas pertrauktas po 
pirmai valandai ryto. 

Sesija trečia. 
Posėdyje dalyvauja kun. Bu

čys, p. Šivickis, kun. F . Kemė
šis, p. B. F. Mastauskas, kun. 
Urbanavičius, kun. Vasiliaus
kas, kun. Jakaitis, p. K. Cesnu-
lis, p. J. Kaupas, kun. J. Pet
raitis, Dr. J . Bielskis, kun. Dar
gis, kun. A. Petraitis. 

Nutarta, kad A. L. Tarvbos 
nariai, išvažiuodami užrubežin, 
laikinai pasitraukia iš A. L. 
Tarybos, bet sugrįžę vėl naudo
jasi Tarybos nario teisėmis. 

Kadangi Lietuvos Vvčiu sei-
mo neišrinkta p. Mastausko 
Tarybon juos atstovauti, todėl 
nutarta ir tuojaus kuoptuota 
p. B. F. Mastauską į A. L. Ta-
rvbą. 

Svarstant Ekonominės Ko
misijos klausimą, Dr. Bielskis 
praneša, k:ad minėta Komisija 
nutarė išleisti Lietuvos valsty
bės laimi paskolos bonų de
šimts milijonų dolierių vertės; 
bonai bus pardavinėjami Ame
rikoje. Šiame reikale jau daro
ma žingsniai susižinojimui su 
Lietuvos ir Amerikos valdžio
mis. Paskola bus išleista tik su
sitarus su Lietuvos valdžia ir 
leidžiant Amerikos valdžiai. 

Pranešama, kad kreipėsi \ 
Tarybą kokia ten delegacija, 
norinti Amerikon atvažiuoti; 
prašo išgauti nuo Amerikos 
valdžios leidimą. Tarta, kad 
kaip tik bus sužinota, jog minė
ta delegacija susideda iš Lie
tuvos valdžios įgaliotų ir siun
čiamų žmonių, tokiai delegaci
jai tuojaus visą pagelbą suteik
ti. 

Apsvarsčius Byoir'o publi
kacijos biuro reikalą, tarta, kad 
po likvidavijos likusią sumą 
sugrąžinti Tautos Fondan. 

Kun. Dargis referuoja apie 
busiantį Pennsylvanijos lietu
vių seimą Mahanoy City, Pa., 
rugsėjo 1 d., 1919 m. Nurodo 
reikalą, kad A. L. Taryba duo
tų patarimus, parūpintų rezo
liucijas ir kad pasiųstų savo 
atstovą. Pavesta valdybai tą 
reikalą aprūpinti. Pastebėta, 
kad ateityje pirm šauksiant pa
našius seimus reikėtų susižino
ti su A. L. Taryba. 

Nutarta, kad Lietuvių Infor
macijos Biuro vedėjas Wash-
ingtone butų samdomas. Nu
tarta kviesti Dr. J. Bielskį už
imti informacijos biuro vedėjo 
vietą. 

Kun. F. Kemėšis paduoda 
savo rezignaciją iš Tarybų 
Pild. Komiteto. Rezignacija 
nepriimta. Nutarta Tarybos 
Pild. Komitetą padidinti iki aš
tuonių narių. Dr. J . Bielskis iš
rinktas i Tarvbų Pild. Komi-
tetą. 

Nutarta prašyti, kad Tautos 
Fondas skirtų penkis tūkstan
čius dolierių Lietuvos mote
rims ; tie pinigai turėtų būti 
pasiųsti per vyskupą Karevi-
v • 

cių. 
A. L. Taryba stato į Ekze-

"kutyvio Komiteto sekretoria
tą Dr. J . Bielskį, o į vice-pirmi-
ninkus p. K. Česnulį. 

Kun. Jakaitis praneša apie 
susirašinėjimą su Senatoriumi 
Walsh ir pataria, kad mūsų at
stovai atsilankytų pas minėtą 
senatorių ir išdėstytų jam Lie
tuvos reikalus. Taip-gi patar ta 
dar kartą paklabinti National 
Geographical Society apie iš
leidimą lietuviško numerio. 

Nutarta išrinkti revizijos 
komisiją atskaitų priėmimui. 
Komisija susidės iš p. J . Vasi
liausko ir Tautos Fondo pirmi
ninko. Nutarta, kad Tautos 
Fondo pirmininkas lieka ipso 
facto A. L. Tarybos nariu. 

Byoir'o publikacijos biuro 
darbą prižiūrės Tarybos valdy
ba, o likviduojant Tarybos val
dyba nuskirs tam tikrą komisi
ją tinkamai darbą užbaigti. 
Pastebėta, kad užbaigiant biu
ro veikimą, butų prižiūrėta, 
kad kuopilniausią atskaita pa
rūpinti. 

Rengianties prie Senato 
"l iearing," tinkamam Lietuvos 
reikalų išdėstymui Suvienytų 
Valstijų Senate, A. L. Taryba 
išrinko komisiją iš sekančių: 
k u n . P . B u č y s , D r . J . B i e l s k i s , 
kun. J . Jakaitis ir kun. Dargis. 

A. L. Tarybos Raštinė. 

Moterįs. Tautiška Moterų 
Amatų Unijos Sąjunga sako, 
kad moterims užkirstas kelias 
60% valdžios darbų, del kurių 
jos yra išlaikiusios kvotimus 
pirmais šešiais mėnesiais, 1919 
metų. 

Valstijos Dept. Iš Viennos 
praneša, kad spalio 22 d. 
Tautiškas Seimas priėmė aktą 
panaikinant vardą: "Vokiška-
Austriją," į jo vietą paskirta 
t i tulas: "Austr i jos Respubli
ka ' '. 

Pirkdami Bonus parodysime 
Lietuvai, kad mes jos neužmir
šome. 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

• v 
i s Imigracija. Pranešama 

Neapoliaus (Italijoj), kad ten 
esama nepaprasto renginio? 
emigrantų į Ameriką. Du 
tūkstančiu Italų padavė pra
šymus pasportų pradžioje 
spalio mėn. , 

Pragyvenimas. Iš New Yor-
k 0 praneša, kad Amerikos Są
junga Sustabdymui Išnaudo
jimo, susidedanti iš darbinin
kų žmonių, stengsis ( pradėti 
visašalini judėjimų, kad sus
tabdžius žmonių išnaudojimą. 

Apgyvendimas. Pliila. Pub
lic Ledger cituoja pranešimų 
iš Detroito, kuris sako, kad 
Detroitas iki spalio 1 d. yra 
pristatęs namų už $59,000,000, 
iš kurių $29,000,000 buvo gy
veninio namams ir $30,000,000 
naujoms dirbtuvėms, krautu
vėms ir t. t. Taipgi sako, kad 
statymo veiklume tik New 
Yoi-kas viršija Betrorty. 

K0DEL MOKĖTI RANDA? 
Aš galių parduoti Jums 

nauja dviejų pagyvenimų na
rna ant Western Ave., tarpe 
43-čios ir 45-tos Gatvių mo
derniškas. Jus galite nupirkti 
šita narna pigiai ir ant lengvų 
išmokesčių. Atsilankykite ar
ba telefonuokite, 

Paul Baubly, 
1404 W. 18 Str. Chicago, 111. 

Telefonas Canal 6296 

II I! 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiifftiiiiiiiiiifiu 

GALIMA GAUT NUSIPIRKT 

Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, ~amatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

Žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 
Turime taippat knygelių "In* 
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, I1L 
iiiiiiimiiiiimmimiiiiiMiiiiiimiiiiiiiMi 
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Lietuviu Laivas 
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d. 

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojaus siųskite, žemiau paduotu adresu: 

Pristatymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, li/į pėdų 
pločio ir iy 2 pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mą ,bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti pas : 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St, Boston, Mass. 

= = 
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\ Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas H 

J 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA 
u* g varau tu o ja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinia. 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. ' 
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Antradienis, lapkr. 4, 1919 
D R A U G A S 

i 
Lietuviai Amerikoje. 
AURORA, ILL. 

Spalio '2i\ d draugija Šv. Ka
zimiero buvo surengiu prakal
bas L. RaucL Kryžiaus reika
lais. Atvykęs iš kitur kalbėto
jas papasakojo mums daug ži
nių apie R K. darbus. Jo kal
iui publikai labai patiko. Baig
damas kvietė visus Auroros 
lietuvius ra&yties į L. R. K. it-
mėjus. Nors nevisi Auroros lie
tuviai atsilankė j šias prakal
bas, bei kurie atsilankė, tie pri
sirašė, išskirus 3 ar 4, kurie iš
bėgo iš svetainės, kuomet visi 
ėmė rašyties. Kelios minutos 
truko ir susirašė daugiau 80 
nariu-rėinėjų L. R. K. 

Paskui tapo išrinkta valdyba, 
kurion pateko: S. Cibulskis— 
pirm., V. Jakutavičius—rast., 
S. Baltrušaitis—ižd. Po to rin
kta kolektoriai eiti per namus 
ir rinkti drabužius. Kolekto
riais apsiėmė: J , Petroška, J . 
Navikauskis, B. Baniaviėia, 
(1. Sorienė ir A. Petrulienė. Že
miau paduodu surašą kurie pa
liko nariais-rėmėjais L. R. 
Kryžiaus ir kiek kas aukojo: 

Po 5 dol.: A. Janušauskas, S. 
Baltrušaitis. 

Po $2:50:B. Trbelis, Al l r -
belienė. 

Po 2 dol.: B. Baneviėia, P. 
Jasas , J. Jasas , J . Klementas, 
J . Janauskis, J . Pasėlis ir J, 
Steponas. 

Po 1 dol.: P. Valusis, S. Ci
bulskis, K. (ibulskienė J. Pet
rulis, A. Petrutienė, J. Dam-
brauskis, S. Daigelis, I.. Sale-
iiis, P. Kulinskas,. M. Balčiū
nas, D. Balriunienė, l*. (Jaizau-
skas, J . Bartkus, A. Jurgelio
nis, Y. Tomkevičia, Y. Tamke-
viėienė, J . Stankus, P. Mika
lauskas, I). Saraika, Y. Šoris. 
J . liuivis, S. Shimbris, M. 
Stumbr'uuiė, J . Žekonis, I*. Vai
cekauskas, K. Baltrušaitienė. 
Y. Baltrušaitė, l \ Zaboras, A. 
Žekonis, S. Baėiukauskis, J . 
Svetkauskiutė, S. Sietkauskis, 
A. Sietkauskienė, O. Jadikaus-
kienė, M. Zaugaudienė, Al. 
Laurinienė, J. Stankienė, S. 
Stankiutė, P. Vaicekauskienė, 
A. Stankus, J . Svietkauskas, 
M. Svietkauskienė, T. Jasaitis, 
P: Kilkis, A. Sielienė, P. Lu-
kauskas, P. Padaginskas, Y. 
Padaginskienė, V. J akiu-i avi
mis . A. Survilas, 1>. Survilie-
nė, J . Baltriukas, (J. Sorienė, 
A. Šoris, J . l^eskis, J . Xavi-
kauskas, A. Aleksiunas, Y. Ja-
kueiaviėius, J . Jonikas, J. (V-
pulis, A. Kristopaitis, S. (Jet-
eas. J . Ainbruleviėius, J . Jaku-
eeviėius, J . Petroška, V Bace 
liūnas, J . Kžerskis, A. Zadei-
ka, A. Navikauskis, J . Goštau
tą, J . Goštautą, D. Salboras. 

Viso suaukota $101.00. Pini
gai pasiusti i Tautos Konda. 

Kalbėtojui draugai sumetė 
po kelis centus už kelią, l'ž sve
tainę ir apgarsinimus užmokės 
dr-ja ftv. Kazimiero. Susirin
kimai L. R. K. rėmėju skyrio 
bus sykiu su draugijos. 

Vardan Lietuvos, visiems 
aukotojams ačiū. 

Komitetas. 

PHILADELPHIA, PA. 

Nedėlioj, spalio 26 d., tuo
jau po sumos, buvo surengtos 
prakalbos L. R. Kryžiaus rei
kalais. Prakalbos įvyko para
pijinėje svetainėje. Jas nengė 
vietiniu L- R- Kryžiaus rėmėju 
>kyrius. Kalbėjo g w k kun. P. 
Češna ir Dr« Montvilas. Abu 
kalbėtoju gražiai nupiešė tė
vynės vargingą padėjime ir 
kokią pagelbą jai teikia Rau
donasai Kryžius, (iražios kal
bom taip sujaudino kkiuyto-

jus, kad kožnas lyg i r girdėjo 
brolių ir sesučių balsą, šau
kianti: gelbėkit mus, gelbėkit 
mus. Aukų surinkta 126 dol. 
26c. 

Vakare tą pačią dieną pra
kalbos buvo Norta Sidėj, Šv. 
Jurgio parapijoj ir L. R. Kry
žiaus reikalais. Kalbėjo tie 
patys kalbėtojai. Aukų su
rinkta 30 dol. 

ši tas prakalbas Šv. Kazi
miero parapijoj rūpinosi su
rengti kun. P. Cesna, A. Nor
kus i r P. Birgietis. Vakaro 
vedėjum buvo p. Miklas. Iš
rinkta taipgi darbininkai, ku
rie vaikščios p 0 namus, rink
dami aukas Liet. Raud. Kry-
v • • 
Z l l l l . 

Broliai ir sesutes! Artinasi 
žiema, ateina Šv. Kalėdos. 
Mūsų brangi šalelė, supustyta 
k a lės šaukiasi pagelbos į mus. 
amerikiečius. Visi jau pradė
jom gauti laiškus iš Lietuvos 
nuo sav0 tėvų, brolių, sesučių 
ir giminių. Tuose laiškuose 
randame aprašymus, kokį var
gą, skurdą kenčia mūsiškiai 
tėvynėje. 

Tatgi, kada eis rinkikai, per 
namus ir rinks aukas Lietu
vos Raud. Kryžiui, nenusigrįž-
kime, neparodykime šaltą šir
dį, bet' duokime auką, duoki
me tokią, kokią kas galime. 
Aukas galima duoti drabu
žiais, negendančiais valgiais ir 
pinigais. Už pinigus bus nu
pirkta patys reikalingiausieji 
daiktai ir pasiųsti Lietuvon 
per Lietuvos Raudonąjį Kry
žių, (ialitna tikėties, kad ne-
siras mus kolonijoj tokio, ku
ris nepaaukos s ui y g savo iš
galės L. R. Kryžiui. 

Ant galo padėka lai būna 
prakalbų rengėjams, ypač 
kun. P. Česnai, kuris daugiau
sia pasidarbavo, kuris netik 
kitus ragino prie aukojimo, 
bet pats pirmutinis paklojo 10 
dol. ant tėvynės aukuro. Pa
dėka lai būna taipgi ir Dr. 
Montvilai, kurs taipgi nema
žai pasišvenčia tam darbui, 
kad tik tėvynei butų didesnė 
nauda. Ačiū ir visiems auko
tojams. 

Stambesnes aukas L. R. K. 
aukojo sekantieji: l*. Kupšie-
nė 25 dol., Z. Žirgaitis ir kun. 
P. Cesna 10 dol. 

Vystanti šakelė. 

= - ~ M 
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Ma/ola yra Geriausis Aliejus prie 
Virimo ir Kepimo Moterims 

prie Didelių Šeimynų. 
] \ yfAZOLA sučėdyja jums laiką ir pinigus. 
* * * Jai nereikia senoviškojo pnrengimo, nes ji visuomet 

gatava kepimui, ar pariebinimui blynų, bei pyragaičių. 

Ji sučėdyja jūsų pinigus, nes jųs galite kept daugybę sy

kiu ant tos pačios Mazolos. 

Prie kepimo susivartoja Mazolos nuo ketvirdalio iki treč

dalio mažiau, negu reikėtų sviesto ar taukų vartoti. 

Mazola duoda labai gardų skonį prievalgiams. 

Ji yra padaryta vien tik iš gryniausių kukurūzo (korno) 

grūdelių ir refinuota daugeli kartų, iki pasidaro visiškai tyra. 

SPRING VALLEY. ILL. 

Spalio 19 d. pas mus, Spring 
Vallvie, susitvėrė L. R. Krv-
žiaus rėmėjų skyrius. Yaldy-
itiiii tapo išrinkti sekantieji 
žmonės: Pirmininku—J. Auk
štaitis, sekretorium—V'. Bruso-
kas, iždininku—L. Kelpšienė, 
kasos globėjais—kun. S. Byg-
trais, O, Ragaišienė. 

Per prakalbas Y. Stulpino, 
spalio 12 d., Spring Yalleyje L. 
R. Kryžiui aukojo sekantieji 
žmonės: * $ 

Kun. S. Bystrais $10.00. 
Po 5 dol.: K. Razbadauskas, 

A. Razbadauskas. 
V. Mikutavičia $2.00. 
Po 1 dol.: A. Majus, K. Pili-

paitis, A. Brazauskas, Y. Bru-
sokas, M. (ietautienė, P. Žilin
skas, S. Kelpšas, M. Kelpšienė, 
1*. Dapkus, J . Yierbickis, A. 
Bernauekis, J . Rutkauskas, K. 
Račus, B. Martinaitis, O. Bal-
trušienė, A. Masiokienė, E. 
Gailienė, l \ Kajokienė, U. Jo
mantienė, M. Kamarauskienė, 
J . G rudis, J . Aukštaitis, P. 
Trijonienė, L. Kelpšienė, J . 
T ii jonis, O. Ragaišienė, A. Po-
ceviėia, Y. Šhnkienė, K. Makš-
tutis. • 

Smulkiu aukų $8.05. 
Yiso labo suaukota $60.05. 

L. R. K. rėm. Valdyba. 

RED. ATSAKYMAI. nojo Kryžiaus Karės Tarybos 
pirmininką* išduoda Ameri-

Lithuanian Brotherhood So- kos gyventojams organizacijos 
ciety Rochester N. Y.- darbo raportą. Jis sako, kad 

karės laiku Raudonojo Kry-
Jusų rašto netalpisime, nes žiaus ineigos duoklėmis buvo 

ir jus pripažįstate faktų jau $400,0(/f),000, o išlaidos pa-
aprašytų ^Drauge" N. 248, šelpos darbui $27,1,000,000. 
bntent, kad jnsu svetainėje — 
vienas asmuo 'drabstė pur- REIKALINGI VYRAI MŪSŲ 
vais R. K. tikėjimą ir dabar- A T E I V I U e i f v n i T i 
tinį Lietuvos prezidentą." AlfcIVIŲ &MKIUJ. 
Jus teisinatės tuomi, kad pur- REIKALINGI — Vyrai ku-
vų drabstytojas jums užmo- lie gali kalbėti daugiau kaip 
kc\jo i)inigų. Jus išnešate pa-i viena kalba ir kurie apsipaži-
p e i k i m n s t i e m s , k u r i e m s j ū s ų Ine s u m u s i i b izni i Į . Š i s d a r -
apsiėjimas nepatiko, ir tikitės bas nereikalauja visa laika pa
tiems savo papeikimams gan- švęsti. Gali dirbti savo liuo-
ti vietos mūsų dienraštyje. 
Jus teisingai rašate neturi nie
ko bendra su kunigais. Iš jųs 
apsėjimo tat aiškiai matyti. 
Kns turi ką nors 
kunigais, tas neparsamdo sa
vo triobos drabstantiems pur
vus j Lietuvos Prezidentą. 

VARGONININKAS. 
Esų jaunas vargoninkas, paienkau 

vietos prie katal ikiškos parapijos, 
dal iu mokinti Chorą. Jeigu kuriam iš 
Gerbiamu Klebonų bučiau reikalingas, 
malonėkite atsišaukti j 

"Draujęo" Adminihtracijo. 
1800 W. 46 Street Chicago. 111. 
( P . A.) 

PAIEŠKO 

bendra B«I įgalės 

M. Bražinskui, Duąuesne, Pa. 
Pranešima apie rengiamąsias 
prakalbas gavome pervėlai, to
dėl negalėjome patalpinti. 

SUTRAUKA REKONSTRUK
CIJOS DARBO. 

Kongresas. Dr. Alonzo Tay-
lor, atstovaujantis Agrikultū
ros sekretorių Houston, spa
lio 18 d., pasakė Senato Agri
kultūros Komitetui, kad jokio 
palengvinimo cukraus situaci
joje neirlatoma, ir visko gali
ma tikėtis, tai dar bjogesnio 
padėjimo. Jis apskaitliavo, 
kad sutikti normalį cukraus 
vartojimų Suvienytose Vals
tijose, Britanijoje, Prancūzi
joje ir Italijoje, apie 4,300,000 
tonų yra reikalinga. 

Amerikos Raudonasis Kry
žius. H. P. Davįson, Raudo 

šame laike arba keletą dienų 
kiekvienoj savaitėj. Gera vie
ta Lietuviams. Tie kurie pasi
rodys tinkami ir bus priimti, 

uždirbti gerai per vi
sus metus. Atsišaukite nuo 10 
iki 1 arba 6 iki 8 ir klauskite 

ADAM MARKŪNAS, Lie
tuvių Skyrius, Kambaris 847 
First National Bank Bldg. 68 
W. Monroe Str. 

PAIEŠKOJIMAS IŠ I i lETUVOS. 
Paieškau Antano PaniulaiČio, pa

eina iš Raseinių pavieto, Stulgių pa-
rap. Šimkaičių kaimo, pirmiau gy
veno Chicago Heights, 111. Prašome 
atsišaukti pats ar kiti pranešti. Ga
vau laišką, iš Lietuvos nuo jo tėvų. 

Petras Vaitkevičius. 
4504 So. Paul ina St., Chicago, I M. 

Paieškau pusbrolio Juozapo Gečo 
p a e i n a n č i o ' i š Kauno, Guber. Rasei
nių pav. Naumiesč io parap. Užlau-
kes sodos. Jis pirmiau gyveno Ne-
wark, N. J. Amerike apie 6 metai. 
Kas apie ji žinote arba j i s pats lai 
p r a n e š a sekanč ių a d r e s ų : 

Juozapas Galdikai, 
4740 MarSlificld Ave. Chicago, 111. 

Paieškau Prano Mickuno, paeinan
čio iš Kauno gub., Ukmergės apskr., 
Penionių kaimo. Girdėjau, kad gyvena 
Southy Amerike. Aš gavau laišką, iš 
Lietuvos, kuriame rašo apie jo tėvus. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: ^ 
i Antanas Strazdas, 
726 Vv\ 18th St., Chicago, 111. 

REIKALAUJA 
KLIKAI.INGOS moteris ir mer

ginos dirbti unt naktų prie išskirs
tymo seklų, geras uždarbis. 

Leonard Sccd Co. 
228 VV. Kinzie Str. Chicago, 111. 

Paieškau Žino Stanavičiaus, aš 
kartų su juo tarnavau Suvienytų Vals
tijų kariuomenėj ir kartų buvome 
pasiųsti Rusijon, jisai būdamas Rusi
joj apsivedė su lenke mergina ir da
bar gyvena Philadelfijoj. Aš tūrių la
bai svarbų reikalą prie jo, jis pats ar
ba kas apie ji žinote praneškite se
kančių adresų, už ka busiu labai dė
kingas. 

A. J. Kudžius, 
508 2nd Str. Donorą, Penna. 

ftui Yomt STOMACH'S iMLt 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau-

slas vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
paL visus aptiekoriua. 

F. P. BRADGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

R o o m 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILIi lNOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

(( 

Uždirbk 
$35 iki $50 
į savaitę 

ERNEST WEINER 
DRY O O O D S 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mei duodame dvigubas Htemp*« 

Ketvergala ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami, 

Visokie materijolai, va ikams drabu
žiai, šiebės ir Jakutės. 

Kirpejial ir kriaočtal yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime Jus išmokyti šio darbo 
i trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Povrer maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . Kasnlcka, Perdėtlnls 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 labo* 

PLUNKSNOS. 

: DR.LE0AW0TIN i 
Gydytojas, Chirurgas, 

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

rusiškai. 
Valandos: 10 — 1? rytą; 6 — 9 

\vakare 
».«_ _ _ _ _ _ — 
rfb~" • " • • • 

Tel. Canal 436' j 

K— 
f Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRŪRGAJS 
Ofisas 11710 Michlgan Ave. 

JAdynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 

Nedėliorais nuo 10 iki 11 išryto 
į 

I 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOL'IS 

MKTl VIS I 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkelt ' savo eryvenimo viet,-}. į 
Brighton I 'ark. 

2914 W. 4»rd Street., 
Tel. MrKinley 203 

Ofisah: 1",57 W. 4Tth St., 
(47 ir Wood >fat.) 

;ilandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:30 iki 
:30 vakare Nedėlioniis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 1G0 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose retumuose 
Ofisas Didmlestyj: 

• 9 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 6478 

Gyeenimas. 813 W. S8rd St. 
Tel. Yards 4681 

! Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Roselande: 10900 So. Mi( hipan Ave. 

' Telefonai Pul lman 348 ir Pullman 3180 
Chicagoj: 4515 So. \Vood Str. 

Tik Ketver to Vakarais nuo 7 iki 9 
Telefonas Tarus "83. 

I 

> ; * $ ^ i $ ^ ^ ^ ^ i $ - $ i $ ^ ^ * i $ ^ ^ « - > * * > ; » « 
Telefonas Pullman 856$ 

• Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, A v e u u e 
ltoseland, III. 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

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

418 W. Markct Str. 
Pottsvil le, Pcnna. 

! 

i - . 
i Su visomis l igomis priima nuo1 

Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų " 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

T 

i Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 8 5-tos gatvės 

B — W » > i S O i ^ i ^ t ^ t ^ H ^ į į 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: su o 9 ryto iki 9 vak. 
Nedvllioni'^ r»**»«! HIH»*>«I»»« 

4713 SO. ASHLAND AVENUEJ 
arti 47-tos Gatvės 

S. D. LACHAWICZ 
Uetavya Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu a t 
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Canal 2198. 

1 
f 
i 
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DR. J. SHINGLMAN i 
buvęs po 1229 S. 49 Ave. dabar per- S 
kraus tė savo ofisą po num. £ 

4930 W. 13 Str., Cicero, j 
RUMAT1ZMO IR KRAUJO 

LIGŲ SPECIALISTAS. 

ADYNOS nuo 9 iki 12 išryto, nuo 8 
iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vakare . 

Kaina $2 ofise, $3 namuose 
Chicagoj $1.00 extra už mylia. 
Telefonas rezidencijos Cicero 3666 

Ofiso Cicero 48 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
r h o n e Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 8336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8686 

REIKALINGI PRITYRĖ KAR-
PENDERIAI — prie freightka-
rių taip-pat ir leiberiai. Dari 
pastovus, užmokestis gera. 

THE STREETS CO. 
W. 48th ir Morgan Gatvių. 

HElKAIiINGAS. mokintojas kuris 
mokytų matematikos ir braižimo, ta 
galėtų atlikti augštesnes mokyklos 
mokinis, tiktai viena valanda po pietų 
Sų sąlygomis susitaikinsime. Malonė
kite atsišaukite laiškų j 

"Draugo" Administracijos. 
1800 \V. 40 Street Chicago, 111. 
(J. B ) 

arfea telefonų Yards 4$$9. 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis namas ant 2 gy

venimų, turįs 'po 4 didelius kamba
rius. ( N a m a s yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambarių) . Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas l ietuvių apgyventoje 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kedzie 
streetkarių ir ' arti kampo 53-čios 
gatvės. N a m a s vertas pagal šių 
brangumo laikų lengvai $7,500.00, 
bet pfcrniduo* už 6,400.00. N a m a s tu
ri gilų cementuotų basementų su 
p l o v į h omis. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
"DRAUGAS" PLBAi. Co. 

1800 W. 46th Str.,' Chicago. 

J0SEPH C W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

20 SO. LA SALLE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street j 
Tel. Rockwell 6909 

CHICAGO, & L , 

Dr. M. Stupnicki 
3K)9 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yarda 5083 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
R po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mia nuo 6 iki S vai. vakarą. 

• * • n 

v *• 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumbėrio. 
Atsišaukite nuo 

mokestis kasdiena. 
7 išryto: už-

LORD & BUSHNELL 0 0 . 
2424 S. Laflin Street 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas SJ4t So. Morgan 64. 
Kertė 82-ro St., Csicago, I1L 

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

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonas Tardą 187 

• • • • « . <» . . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiitttiini 
Resid. 9S8 So. Ashland Blv. Chicaffo 

Telefosas Haymarket S544 

DR. A. A. ROTU, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, VyriSkų 
Valkų ir visą chroniškų l igą 

Ofisas: S264 So. Halsted S t , CWca*o 
Telefosas Drover 9191 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—« po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 4, 

uiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiuniiiiusiiiiniiiiinw 
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D R A U G Ą 
—: 

CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

NEPAMIRŠKITE. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

IŠ NORTH SIDE. 

Antradienis, lapkr. 4, d., 
Švč. Karolius Bor., vysk. 

Trečiadienis, lapkr. 5 d., 
Šv. Zacharijas, pr. 

PLATINASI MIESTE PLĖ
ŠIMAI. 

šiandie, lapkr. 4 d., Chica-
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, ffoje Įvyksta rinkimai. Balsa

vimui vietos bus atidarytos 
nuo G:00 ryte ligi 4:00 po pie 
tų. 

Bus renkami atstovai valsti-
jinėn konstitucijos konvenci-
jon. šituose rinkiniuose mote
rys pilietės nedalyvauja. 

Bus renkamu du teisėju 
Cook pavietui. Renka tik vie 
ni vyrai piliečiai. 

Bus pagaliaus balsuojama 
už išleidimą 28 milijonų dol. 
vertės bondsų Chicagoje—gat
vių pagerinimui ir pagrąžini
mui. 

Toliaus seka Cook pavieto 
bondsų išleidimas. Ir paga-
liaus miesto i 50 wardų pa
skirstymo klausimas. 

Šitame klausime ir bondsų 
reikale balsuos ir moterys pi
lietės. 

Žmonės užpuldinėjami ir šau
domi. 

Du jaunu užpuoliku, išlipu
siu iš automol)iliaus, pašovė 
NVilliain Bge, 1410 No. SI. 
Louis gat., kuomet las atsi
sakė pakelti rankas. 

Paimtas Ataksijom] Broliu 
ligoninėn. Šakuma, esąs 1>I<>-
gam stovyj. 

Užpuolimas ivvkr< arti tos 
aukos namu. 

Praeitomis naktimis miesto 
gatvėse apiplėšta Eklward 
Bell; atimta -H"». ,): Beeker 
$30, D. \laskisowitz - &2 
A. Kink — Į i a 

Apiplėšta keli saliunai. 
West Sideje vienas saliunin-
kas pašauta- ir atimta apie 
$400. 

Spalio 2(5 d., t. y. nedėlioj, 
įvyko prakalbos Labd. Sąjun
gos G kp. Žmonių susirinko ne-
pordailgiausia. Gerb. kalbėto
jai, kuu. V. Kulikauskas ir ar
chitektas p. M. Žaldokas, labai 
gražiai papasakojo, delko yra 
reikalinga našlaičiams prie-
glauda. Žmonės, supratę ta rei
kalą, aukojo gausias aukas 
našia irių reikalams. 

Aukojo: 
Kavaliauskas $11.00. 
M. Žaldokas $5.00. 
V Dabkevieia $3.00. 
Po 1 dol.: Kun. V. Kulikaus-

skas, Kuu. Meškauskas M. An-
druškevieia, J . Gerdžiunas, J . 
Naujokas, I). Maksvitis, A. Au-
gaitis, A. Planciunas, J . Ber
nelis, A. Baeevieia, B. Maivhr* 
kevieia, I'. Juknaitė, J. Didž
iai vis ir A. Barkis, 

Smulkesniu aukų surinkta 
$4.:;:). 

Viso $:}7.,T). S. B. 

I \ ,"T, 
MtnSąąh lapkr. 4. 1919 
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REIKALAUJA. 

MERGINOS 
Ir 

JAUNOS MOTERIS 

Amžiaus 16 iki 25 

GENERALTAM OFISO 
DARBE. 

TA VORU IR IŠSIUNTIMO 
SKYRIUOSE. 

OFISO DARBAS. 

ŽMONĖS REIKALAUJA 
ANGLIŲ. 

Bet jau nelengva gauti. 

Prasidėjus streikui ąngle-
kasyklosė (laimelis žmonių u/.-
plūdo pirklius anglimis ir rei
kalauja augliu nors po kelia: 

Apiplėšta United Cigare tonas, afba nors po vieną. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

krautuvė, (ii).') Cicero ave. Pa-1 
imta 500 eigaretn, 3 dėžės ci
garu ir $158, Tai atliko <lu 
plėšiku. 

Du jaunu piktadariu gatvė
je užpuolė Mūriny Varet, 1941 

H,-t aimliu. pirkliai nesisku
bina pildyti reikalavimus. Ne
daugeliui parduoda anglių. 
Nes ir jie i savo vardus ne
gauna ištekliaus. 

Kiti pirkliai atsisako pav-
Kvergreen ave. Atėmė nuo jo duoti aimliu bei 
palaidini (overkotj), žiedą, 
laikrodėli ir $14l>. 

Trys plėšikai inejo vaisti 
nėu po nuin. 556 K. 45 gnf. 
Vaistininkai pristatytas prie 
sienos ir paimta $IL'4. Y<>. tnn*i.įns valdininkai prižiūri, 
plėšikai suspėjo išeiti per du- kad pirkliai neišnaudotu /.mo
lis, vaistininkas nutvėrė re- niu. 

geriausiems 
savo kostumeriaius. Turbnt, 
laukia toliau, tikėdamies pasi-
pi'lnijimo. 

Teeiau vargiai jie sulauks 
lu laiku. X<is kuro adminis-

A. L. R. K. Moterų Sajun-
uos 20 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyks šiandie parapi
jines mokyklos kambaryj, 
7:.'>() vai. vakare. Visas nares 
ir norinėias pri si rašyti prie 
Mot. Sąjungos organižarijos, 
kvieėiu susirinkti. 

Z. Sakalauskienė, rast. 

1 ^ ^ 

DIDŽIAUSIAS KONCERTAS 
Aušros Vartų Parapijos Choro 

Kuriame Dalyvaus 

DU CHORAI 
Bus 

•5eredoj, Lapkr.=Nov. 5, 1919 
M. Meldažio Svetainėje, 2244 W. 23rd Pi. 

Pradžia 8 vai. vakare. * 

Koncerte dalyvaus pagarsėjas Dievo Apveizda parap. Choras, p. J . Kudirkos 
vedamas. Nei vienas neturėtumėte praleisti šio koncerto, nes eionais išgirsite gra-

Kvieeia visus KOMITETAS. žiausius muzvkos šmotelius. 

Merginos ir Jaunos moteris 
kurios galite gerai ir gražiai 
rašyti, ir galite gerai skait
liuoti arba drukuoti ant dru-
kuojamos mašinėles, kurios 
ieškoti pastovaus darbo arba 
tik ant nekurio laiko galite 
gauti čionais puikias vietas 
mušu Ta voru Skyriuose. 

3UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 

Jeigu I un | 
j Tėvą, Motiną, Broli ar Seserį f 
{ Lietuvoj, Neužmiršk 
i kad žiema artinasi. I 

IŠ T0WN OF LAKE. 

volven ir pasileido vyties šau
dydamas. Bei t i*' suspėjo •-iš
lipti laukiantin ju automohi-
liun ir nudūmė. 

Ties Pine Orove ave. ir Ad
ei ison gat. apiplėšta Charles 
Bo\ven. Atimta laikrodėlis ir 

Ir taip begalinė eilė užpul
dinėjimu, ir apiplėšimu visam 
mieste. 

Pasakojama, jn^- žmonėms 
ansrlvs parduodami kol-kas 
senomis kainomis. Nežinia, 
kas bus toliaus. 

Tik tiek žinoma, kad Jei 
streikas prasitęs, patirs daug 
vargo visi tie, katrie praei
tos vasaros metu neįsigijo an-

Kataliku vienybės 5 skyr. 
susi linkimas įvyks šiandie, 
lapkričio 4 d., 8 vai. vakare, 
šv. Kryžiaus parapijos svet. 
Kurie esate išrinkti delegatais 
iš draugijų, teiksitės susi
rinkti. 

V. Stancikas. 
Kat. Vien. 5 sk. rast. 

Tos kurios turi prityrimą 
Siame darbe gaus mokėti gulyg 
gerumo padarymo darbo. 

Taip pat geros algos yra 
mokamos ir toms kurios tik
tai pradeda mokintis mušu 
Cieneraliam Ofise ir gera pro
ga išsilavinimui ofiso darbe. 
Pastovus arba liglaikinis dar
bas. 

, 

PRANEŠIMAS. 

ATĖMĖ AUTOMOBILIŲ IR 
PINIGUS. 

Herman Van Veiaer iš Del-
avan, \Vis., buvęs Obieagos 
universiteto studentas, atva
žiavo pasisveėiuotu Cliieagon. 
Aną vakarą jis išvažiavo au
tomobiliu i pietine miesto <!n-

Vienam tarpgatvyj užpuolė 
ji keli plėšikai, atėmė auto
mobili u ir $L>4. Van Yeizer ge
rą galą turėjo eiti pėsčias, 
kol atrado gatvekario liniją. 

gi i ą. 

PAŠAUTAS BELAUKIANT 
MOTERIES. 

Mrs. Mary Pūtis inėjo krau
tuvei! šalę :)'.] ir ('anai gat., gi 
jos vyras pasiliko lauke. Bu
vo tamsu. Staiga pasigirdo 
šūvis ir Pūtis sudribo ant ša
ligatvio. Jo moteris išėjus iš 
krautuvės rado ii peršauta. 

f m • 
Policija peršautą žmogų nu

vežė pavieto ligoninėn ir ieš
ko piktadario. Spėjama, kad 
ne jam tas šūvis buvęs taiko
mas. 

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ 
MUS. 

NENORI KLAUSYTI APIE 
GENERALĮ STREIKĄ. 

NA 
Praeita ' sekmadieni 

4. 4. 

uos Darba Federacijos susi-
Mrs. l lmrv J . Alden, :!()4-t l ' ln l<i lm>- ****?* pirmininku-

Komisija, susidedanti iš 
Moterių Draugijų, kuri buvo 
surengiu vakarėli pagerbimui 
sugrįžusiu kareivių, malonės 
usirinkti šj \akarą, t. y. lap-

k iėio 4 d., 1919., ' Š v / Kry-
žia is parap. salėu, 4fitb ir So. 
Wood gatvių, 7:.°)() vai. va
kare, nes dar yra keletas da
lyku apsvarstyti, 

M. Brenzaitė Kom, Pirm. 
B. Jasinskienė, Kom. Ižd: 

TA VORU TR T^STUNTTArO 
SKYRTt^OSE. 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

"Draugo ' adresu atėjo 
laiškas iš Lietuvos p. F. To-
leikiui. * 

Meldžiame atsiimti. 

ŽLUNGA VERTEIVYSTĖ SU 
MINERALIAIS VAN

DENIMIS. 

i« 
Svaigalų prohibicijos rykš-

s markia i palietė ir vertei-
vyste mineraliais vandenimis. 
Nėra svaigalu, nereikalingi 

Chica- nei tie vandenys. 
National Mineral Water aso-

cijacija aimanuoja ir nežinia 
m.r». i i i u r \ »J. A I I I H I , .>./-+-t * • •» • 

Corttaad **U, pntitą š.-šta- yo I , a t s ! " - ' ^ ' ' " " < ^ F***P*- ką pr»dė* s„ savo reikalų raa 
«litnį vėlai vakar,. Bėjo i u/, riek< k « B a t s t " v t " l,al<'''^ SH" ^ i " " 1 1 -
pakalini naa.u priounci. Ten m a n >'" ' M V^n^ darbininkų 
rado du vvru Tiedu išsitran- s t , e l k o klausime su tikslu pa- KRIZDAMAS PERSISKĖLĖ 
kė revolveriu'ir su moteriške r e m t i ? t r p i k u s l l l i p n o i n < , u s t r i - GALVĄ. 

joje ir anglekasykloje. 

Mergaites ir moteris kurios 
norite pastovaus darbo ar ku
rios norite dirbti tiktai po 
pusdieni mušu Leicu, Žaislu 
Aptiekos, Sidabriniu Daiktu ir 
Giminu skyriuose. Peržiūrėti 
dalykus, surišti "juos j pake
lius sverti parcel post nsaa-
kvmus. 

Pasiųsk jiems keletą dolierių, taip kad 
jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia
me varge. 

Mes siunčiame Markėmis į Kauna, Su
valkus, Vilnių ir Grodną už žemiausias 
kainas. 
Mųs perviršius yra 12mil.dol. 

Atdara vakarais Ketvergo nuo 7 iki 9 Subatomis nuo 9 išryto iki 
9 vakare. 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

a 

\ 
(Jeros algos pradedant. Ne

paprastai gera proga išsilavin
imui. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Subato
mis iki piet. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington St. 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS ( 

DIDŽIAUSIAS, SEN'AUSIAS IR TVIRČIAUSIAS VALSTI -1 
JINIS BANKAS VAKARUOS KUO GYVULIŲ SKERDYKLŲ. J 

| § 
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Aft, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. 
A5 labai sirgau per 8 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo ^.gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 8 jnėn. savo paveikslą pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. 'Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių ^dėkojuHySalutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL LNSTITUTION J. Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Ganai 6417, Cnicago, HL 
* 

int\jo vidun. 
Jos trijų motu bernaitis (>-

mė verkti. PlėSiku pagrūmo
jo jį nušauti, jri jis netylėsiąs. 

Bet Fitzpatrjek atrado prie
žastį, kad tas sumanymas ne
reikalingas ir nelaiku pake-

Besinklf moteriškę pikta-. | i a ,nns- Xi< 'k" •"^•|1"''J" )i»-
.lariai p.i'vovtr atiduoti pini-/ '1 ' " ' -""1 '1 l , , " U ' s , a l -
gus. Jinai turėjo namie $36.56 
ir atidavė. Jai paliko 56 een- j iiHfiillliiliiiiiiiiiiiiiillliiiilllilSllllllllllSii 
tus ii abudu išsidangino. PIRKITE KARĖS TAUPY-

Kiek tai praleista baimės, MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). jkoma, buvęs-nusigėręs medi-

Pasirodė esąs prigėręs medi
nio alkoholio. 

Ana dieną ties Crand ave. 
išlipdamas iš Western ave. 
iiatvekario Daniel Culley, 34 
m. amžiaus, paslydo, krito ir 
pe ra i skėl ė galvą. 

Pasirodė Tbuvęs girtas. Sa-

kol parėjo namo jos vyras. iiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiii niu alkoholiu. 

MOTERIS 
Dirbti Mūsų 

SIENINIU POPIERU 
FABRIKE 

Valandos 2:30 8:30 vakare 
Geros algos pradžiai. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington St. 

PRANEŠIMAS. 
Lietimu Brighton Parko Politiškas 

Pašelpinis K liūnas. 
Laikys savo mėnesini susirinkimą 

subatoj lapkričio 8-ta d. 1919 m. 7:30 
vai. vak. P. Wingelewskio svetainėje 
4500 So. Talman Ave. pranešame 
draugams kad susirinkimai yra per
kelti iš ketvergo į kas antra su batą 
kiekvieno mėnesio su godone. 

J. VVikartas Rast. 

ESf 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE RHICASOJE 

PBARL QUBBN KONCBRT1NA 

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

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

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

Telefonas: DROVER 7309 - 4 i 

file:///laskisowitz



