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Gompers Reikalauja Su
spenduoti "Injunction" 

Ir tuojaus pradėti tarybas 
su anglekasiais 

*'INJUNCTION" NORIMA GARFIELD DARBUOJASI 
PALIKTI ANT VISUOMET. APIE STREIKO PABAIGĄ. 

AM. D. FEDERACIJA RE 
MIA PLIENO STREI

KININKUS. 

Ducda pašelpa ir moralę pas
pirtį. 

streikas teisėtas. 
Sako teismas pasakys, ar Veda diskusijas su operatorių 

, pirmininku. 

Washington, lapkr. 5,—Fe-Washington. lapkr. 5.—čia 
patirta, jog vyriausybės tik- jderalis kuro administratorius 
slas gautą teismo laikiną " in- Dr. Garfield vakar konferavo 
junet ion" prieš streikuojančių su National Coal Association 
anglekasiu viršininkus palikti prezidentu Morrow. Diskusuo-
veikime taip ilgai, kol nebus ta surasti tinkamą pagrindą, 
atšauktas streikas ir kol an- sulig kurio butu galima kuo-
glekasiai nesugryž darban. veikiaus pabaigti streiką 

Tuo reikalu Į Indianapolis minkštųjų anglių kasyklose, 
iškeliauja generalio prokuroro D r . Oarfleld vos tik buvo 
asistentas Ames. Už keliu die- susrrvžes iš Kentnekv ir tuo-
nų Įvyks ten išklausinėjimai jaus stojo konfereneijon su 
apie paskelbto streiko teisotu- MorrUr'u, kurs karės metu 

Pittsburgh, Pa., lapkr. G.— 
Plieno industrijoje streiko va
dai čia paskelbė Amerikos 
Darbo Federacijos pildomojo 
komiteto laišką. Federacijos 
pildomasis komitetas praneša, 
jog organizacija visomis išga
lėmis ir jai prieinamomis prie
monėmis paremia streikuojan
čius darbininkus plieno indus
trijoje. 

Federacija atsiliepia į visas 
kitas unijas duoti galimą pa-
šelpą streikuojančių darbi
ninkų šeimynoms. Sako, kiek
vienas tam tikslui skiriamas 
dolieris tuojaus bus pavarto
tas kovojančių darbininkų nau 
d ai. 

Plieno industrijoje, sako
ma, streikas paliečia apie 400,-
000 darbininku su ju šeimvno-
mis. Didžiuma šeimynų šian-
die reikalinga būtinos pašel-
pos. Reikalinga maisto ir ku
ro. Organizuotieji darbininkai 
jas turi remti. Reikia duoti 
joms ištvermės. Reikia paro-

BOLŠEVIKAI NAIKINA 
KRIKŠČIONIŠKUS 

VARDUS. 

S. GOMPERS PRIEŠINGAS 
PROHIBICIJAI. 

UŽDRAUS ŽMONĖMS TAIS 
VARDAIS VADINTIES. 

Sako, taî  "reakcijonierių 
sistema." 

Sako, prohibicija yra didelė 
klaida. 

Stockholmas. lapkr. 5.—Su
lig apturėtų iŠ Rusijos žinių, 
tenai bolševikų sovieto virši
ninkai sumanė uždrausti žmo 
nėiiig savo kūdikius pavadin
ti krikščioniškais vardais. Nes, 
sako, tie vardai jiems prime
na nepakenčiamą ' ' reakcio
nierių sistemą." 

Sakoma, jog neužilgo tuo 
tikslu busiąs paskelbtas parė
dymas. 

Vietoje vardų žmonėms 
vadinties bolševikai pasiųlysią 
paprastus numerius (skaitli
nes). 

Pa v., ruso Pelkovo trys 
vaikai ateityje busią vadina-jTu,, 

*u • toKiais 
mi 1, 2 ir 3, bet ne krikščio 
niškais vardais. 

New York, lapkr. 5.—Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas, S. Gompers, apkal
bėdamas darbo žmonm neri
mavimą šiais laikais, išnaujo 
didesnę dali kaltės už tai su
vertė ant proliibicijos. 

rripažindami salyje svai
galu prohibicija," sakė Gom
pers, "tnomi mes pamainėme 
soči jai istų griovimo darbą ir 
pati ekonominį šalies stovį. 
Mes panaikinome darbo žmo
gaus papročius ir štai ką turi
me pasekmėje. 

Bolševikai Sučiupo Yudenii 
Armiją 

Suomija atsisako gelbėti paimi 
Petrogradą 

PRANEŠAMA, YUDENIČO 
ARMIJA APSUPTA. 

Bolševikai visu smarkumu at
sisuko prieš priešininką.. 

Londonas, lapkr. 5.—Bolše
vikų valdžios bevieliu telegra
fu pranešime iš Maskvos sa
koma, jog gen. Yudeničo 

Mes apvertėme žmones, pa-!šiaurvakarinė armija apsupta. 
darėme juos nerimaujančiais. 
Naikindami vieną paprotį, 
smarkiai palietėme kitus. y j 

Jei tas tiesa, tai bolševi
kams turėjo pavykti perkirsti 
geležinkeli Petrograd-Luga-

Suomijos vyriausybe vakari 
ofieijaliai pranešė generolui! 
Yiuleniėui, jog Suomija nega-| 
linti duoti jam pagelbos paim
ti Petrogradą nuo bolševiku. 

Tai atsakymas i šiaurinės! 
rusų valdžios paraginimą, kad 
suomiai padėtų veikti prieš] 
Petrogradą. Del visako toji] 
rusų valdžia "pr ipažino" Suo
mijai net nepriklausomybę. 

Gompers tvirtina, jog se-,Pskov, kuriuomi Yudeničo ar-
niau darbininkas buvo ramus mija turėjo vienatini susisie-
ir patenkintas. Šiandie jis pa- kimą su Pabaltija. 
sidarė nerimaujantis. J is eina Reikštų didžiausią nepalai-
gatvėn, kad susidurti ten su mą šiaurvakarinei armijai, 

pat nerimaujančiais tuo labjau, kad iš niekur ne-
žmonėmis kaip jis pats. 'sulaukiama jokia pagelba. 

Pagaliau* Gompers pažymi į Neturint geležinkelio, gen. 

PATVIRTINTA GATČINOS 
PUOLIMAS. 

mą. 
Jei teismas atras, kad an- st racijoje, 

glekasių streikas paskelbta^ Kas buvo nutarta, kol-kas 
neteisotai, 
pirmutinis 

a d m i n i - ^ ^ P ^ o korporacijai, kad 
milijonai darbininkų tikrai y-
ra galingesni už saują kapita-

sako, vyriausybės 'niekam nežinoma, 
žvtns bus išakyti 

anglekasiu viršininkams «.t- LEWIS NENORI ARBITRĄ 
šaukti streiką. Jei jie to neno- CIJOS BE STREIKO. 
rėsią padaryti, tuomet busią 
patraukti teisman. 

Savo keliu. Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas Gom
pers reikalauja vyriausybes 
suspenduoti " injunct ion" ir,—Veikiantysis anglekasiu or-
tuojaus anglekasiu atstovus ganizacijos prezidentas Le\vis 
pašaukti tarybosna su kasyk- vakar pirmu kartu išsireiškė 

Sako, galimos tarybos 
streiko metu. 

Indianapolis, Ind., lapkr. 

KAI-KURIE ANGLEKASIAI 
DIRBA. 

5. 

jis tikįs, jog Rusijoje bolše-j Yudeničo armijai prisieitų 
vikizmą pakėlė ne kas kitas, 
kaip tik priverstina svaigalų 
probibicija. 

listų, atsisakančių pripažinti 
teises darbininkams. 

ILLINOIS ANGLEKASIAI 
STIPRIAI STOVI UŽ 

STREIKĄ. 

Streikuos, kol neatsieks savo 
tikslų. 

SU SAUSIO 1 D. SUGRĄ
ŽINS GELEŽINKELIUS. 

Harrisburg, Pa., lapkr. 
Valstijos kasvklu reikalu de-
parlamente apturėta žinių, jog 
kai-kuriose minkštųjų anglių 
kasyklose dirbama, Darbai su Washington, lapkr 
pirmadieniu atnaujinti kasyk- Generalis geležinkelių 
lose pavietuose: YVestmore- torius Hines pranešė, 
land, Greene, Fayette ir So- sausio 1 d. vyriausybė sugrą-
merset. Po truputį dirbama h\žinsianti geležinkelius atgal 
Indiana paviete. i jų savininkams. 

6. — 
direk-

jog su 

Estoniją bėgti didžiausiomis 
ir vietomis nepereinamomis 
pelkėmis, išrėžytomis tankiai 
įvairiomis upėmis ir ežerais. 
Toje dalyje yra vos keli ge
resni vieškeliai, einantieji į 
Re veli, Narvą ir Yamburgą. 

Gelsingforsas, lapkr. 5.—lą 
gen. Yudeničo stovyklos pa
tvirtinta žinia, kad bolševikail 
atsiėmę G ateiną. 

BOLŠEVIKAI NUGALĖJO 
SIBERIJOS ARMIJĄ. 

SUOMIJA ATSISAKO REM
TI YUDENIČĄ. 

Gelsingforsas, lapkr. 5. — 

Omskas, lapkr. 5.—Siberijo-j 
je bolševikai uždavė didelį! 
siniigį adm. Kolčako armijos' 
kairini J m sparnui. . _ 

Kolčako armija buvo pri-j 
versta galvatrūkčiais atsime-
sti į pietus nuo Siberijos ge-| 
ležinkelio, už kokių 80 mylii 
nuo Petropavlovsko. 

lų vedėjais. už galimas tarybas streikinin-

Bet tarybos turi but vedamos 
nepertraukiant streiko. 

Su tuo, sakoma, sutinka ir k » su kasyklų vedėjais. 
veikiantysis anglekasiu orga- : J ^ sake, jog streikas pačio-
nizacijos prezidentas Uwis . * pradžioje gerai vedamas 

Kasvklu vedėjai tam prieši- P** iB darbininku. Gi jei taip, 
naši. Sako, jie stosią ta rvbos- ; t a i ?** paprastas daiktas 
na tik tuomet, kuomet angle- 'vyriausybei ir kasyklų vedė-
kasiai atnaujinsią darbus ka- i*™* (operatoriams) pradėti 
syklose. Sulig jų, tik darbo t a r>'bas užmokesnio reikale. 
metu tarybos galimos. 

Vyriausybė griežtai atsisa
ko priimti Gomperso pasiūly
mą ir taippat tvirtina, jog su
spendavimas " injunct ion" tik 
tuomet galimas, kuomet prasi-
dėsią darbai kasvklose. 

Gompers stipriai palaiko an- į***"** k a r e i v i l * P^ežiuroje 
glekasių poziciją. Sako, an-
glekasiai ilgus metus buvo 
skriaudžiami, 
jiems užtektinai dirbti. 

KARIUOMENĖ PASIŲSTA 
PENNSYLVANIJON. 

Kai-kuriose kasyklose gal bus 

REKORDAS ANGLIŲ 
PRODUKCIJOJE. 

Brownsville, Pa., lapkr. 5.— 
neleidžiant 'Suv. Valstijų kariuomenė at

siųsta Pennsylvanijon streiko 
reikalais. Oia atkeliavo viena 
pėstininkų kompanija iš Buf-
t'alo. 

Kareiviai laikomi traukinio 
vagonuose, kol nebus jiems 
nuskirtos tinkamos vietos. 

Kompaniją sudaro 180 ka
reivių. Vadovauja pulkininkas 
Evans. Atsivežė stovyklai iš-
rengimus ir reikalingos me 
ažiagos ilgesniam laikui. 

Brownsville yra palei Mo-
nongahela upę. Tai centras ka
syklų laukų. Aplinkinėse ka
syklose dirba apie 20,000 an-

Pittsburgh, Pa., lapkr. 5.— 
Pittsburglio anglių apskrityj 
visos unistų kasyklos uždary
tos. Bet nepriklausančiose uni
jų kontrolei kasyklose anglių 
produkcijoje daroma rekor
das. 

Pranešama, jog iš kasyklų 
kupini anglių vagonai ištrau
kiami ir kuoveikiaus perlei
džiami per "b reker ius" ir lio-
duojami į geležinkelių vago- glekasių. 
nus. Streiko metu daug kasyklų 

uždaryta. Bet daugel kasyklo
se, kurių nekontroliuoja an
glekasiu organizacija, bus n t 

Helena, Ark., lapkr. 6. — 
Vietos kriminaliam teisme dar ' 
5 kiti juodukai pasmerkti naujinti darbai kareivių prie-
miriop už rasines riaušes. j žiūroje. 

Springfield, IU., lapkr. 6.— 
Illinois anglekasiu apskričio 
prezidentas Frank Farrington 
praneša, jog šio apskričio strei 
kuojantieji anglekasiai stip
riai stovi už savo reikalavi
mus. 

Farrington sako, jog ang
lekasiai sutinka stoti tarybos-
na užmokesčio reikale. Bet tų 
tarybų metu nesutinka per
traukti streiko. 

JAPONIJA SKIRIA DIDE 
LIŪS PINIGUS KARŽS 

LAIVYNUI. 

Honolulu, lapkr. 6. — Vie
tos japonų laikraštis Sbinponb 
praneša, jog Japonijos vyriau
sybė per sekančius aštuonerius 
metus naujiems karės lai
vams pripažino išleisti $824,-
000,000. 

Naujų laivų skaitliun ineina 
40,000 tonų karės laivas. 

NAUJAS SUMANYMAS PA-1 plaukomis, karės laivų kie-
BAIGTI REIKALĄ SU 

FIUME. 

Klausimas aptariamas labai 
rimtai. 

Paryžius, lapkr. 6. — Kad 
pabaigti reikalą su miestu 
Fiume, už kurį pakelta tiek 

mais, geležinkelio stotimi ir 
teritorija tegu bus laisvas. 

3. Laisvas uostas prekybos 
reikalais tegu bus visiems 
svetimšaliams, lygiai kaip ir 
italams ir vietos gyventojams 
be jokių priedinių mokesčių 
arba pareigiu 

4. Kiekvienas pirklys su 

TAUTŲ SĄJUNGOS SUSI-

RYŽIUJE. 

daug trūkimo Italijoje,' laivu uostan turi but įleidžia-
Prancuzijos premjeras Cle- mas be pasportų ir išleidžia-
menceau apsiėmė but taikinin- mas be jokių trukdymų, taip-
ku ir pagaliaus augščiausiąjai pat visi laivai be jokių truk-
taikos konferencijos tarybai dymų gali but iškraunami ir 
pasiūlys pripažinti savo de- prikraunami kokių kam pa-
vynis posmus, katrie priešgi- tinkama prekių. 

Paryžius, lapkr. G. — Pir
masis tautų sąjungos susirin
kimas įvyks Paryžiuje. 

Taip vakar nutarė augščiau-
sioji taikos konferencijos ta
ryba. 

Susirinkimui diena tečiaus 
nepažymėta. 

JUODUKAI NUBAUSTI 
MIRIOP. 

niauja prezidento Wilsono ke
turiolikai taikos posmų. 

Kalbama, jog su tais devy
niais posmais sutinka ir pats 
d'Annunzio. Nes tais posmais 
išreiškiama pačių Fiume gy
ventojų norai. 

Bet jei kartais Suv. Valsti
jų ir Italijos atstovai nesutik
tų su tuo nauju sumanymu, 

5. Sandeliais lygiomis nau
dojasi kaip savieji, taip sve
timšaliai. 

PASKATINS AMERIKĄ AR 
MENUOS REIKALE. 

Londonas, lapkr. 6. — Vy
riausybės atstovas parlamen-

6. Užtikrinamas asmeninis te, Bonar Law, pranešė, jog 

PO RINKiMįĮ CMCAGOJE, 
Vakar Cliicagoje, anot žino

vų, rinkimai labai gerai pavy-J 
kę. Augštesnin teisman teisėji 
išrinktas O'Connor, demokra
tas; apskričio teisman—Rush,| 
republikonas. 

Didžiuma balsų pripažinti 
visi pasiūlymai išleisti bond-| 
sus kelių mieste gatvių pra
platinimui ir pagerinimui. 

Pripažinta bondsų išleidi-] 
mas geresniems keliams ii 
jaunimo įstaigai Cook paviete.) 

Pripažinta bepartyvių rinki
mų įstatymas ir padalinimas 
miesto į 50 wardų. 

Žodžiu tariant, piliečiai vis 
ką priėmė, kas tik buvo pasiu-| 
lyta. 

apdraudimas svetimšalių ir jų 
nuosavybių. 

7. Pasitaikius karei, visi 
svetimšalių laivai uoste sek
vestruojami be atlyginimo. 

8. Geležinkelių teritorija, 
tuomet Fiume klausimas butų prigulinčia miestui, svetimša-
pavestas aptarti pačiai tautų liai naudojasi lygiai kaip ir 
sąjungai pirmajam jos susi- uostu. 

Daugelis jų dar bus teisiama. 

o. Helena, Ark., lapkr. 
Phillips pavieto augštesniam 
teisme užvakar apkaltinta 6 
juodukai galvažudystėse rasi
nių riaušių metn arti Elaine 
pirmose spalių dienose. Visi 
pasmerkti miriop. Byla tą pa
čią dieną prasidėjo ir pasibai
gė. Prisiekusieji teisėjai tarėsi 
vos 8 minutas. 

Už žmogžudystes riaušių 
metu kaltinama 122 žmogų, 
daugiausia juodukų. 

rinkime. 

Štai tie devyni posmai. 

posmai, su 
d'Annunzio, 

Fiume devyni 
kuriais sutinka 
yra sekantieji; 

1. Sutinkant su F i u ą ^ gy-

9. Visi prekybos laivai, 
šiandie užregistruoti Fiume, 
priskiriami prie to uosto. 

Italija priešinga. 

Italijos vyriausybė šitiems 
posmams priešinga. J i sako, 

Anglijos vyriausybė paklau- rpTjpi 
sianti Suv. Valstijų, kodėl tos 
nieko neveikia Armėnijos rei
kale. 

Sako, anglų vyriausybė pa-
skatysianti S. Valstijas vei
kiaus tarti savo žodį, ar apsi
ima Armėniją globoti ir turė
ti tos šalies mandatą tautų 
sąjungoje. 

MOKYTIES ANGLIS-I 
KAI. 

Toks įstatymas veikia Cali-
fornijoj. 

ventojų plebiscitu, atliktu s£a- kad arba visai pilnai savastin 
lh) 30, 1918, miestas su vi- gauti miestą ir uostą, arba 
somis prieplaukomis^ geležin- nei to neturėti, kas tais pos-
kelio stotis ir teritorija tegu mais siulpma. 

Saoramento, Cal., lapkr. 5,] 
— Generalis valstijos proku
roras Webb aiškina, jog Cali-
fornia valstijoje ėmė gyvuoti 

~ ! 7" . 'naujas įstatymas. 
Augusta Me., lapkr 6. - į g u l i t o į A t j m o ^ j a u _ 

Mame vaistuos legislaturos I ^ ^ tarp 18 ir 21 metų, 
senatas ratifikavo moterų bal
savo amendmentą. 

pereina* absoliutėn Italijos val
džion. 

Suv. Valstijų atstovai prie-

katri e negali skaityti, rašyti 
arba susikalbėti angliškai, j 
privalo tuo tikslu lankyti mo-

Amerikonai sutinka, kad kyklą mažiausia 4 valandas 
Fiume klausimas butų paves- savaitėje. 
tas tautų sąjungai aptarti. Katras nemokančių anghž 

Bet Clemenceau kitaip žiu- j kai to nedaro, turi but are? 

smasi, nes tie posmai yra iri į Fiume. Jis sako, jog tai jtuojamas. 
2. Kroatijai, Ungarijai,'griežtai priešingi prezidento lyra labai rimtas daiktas. Kai-

Austrijai, Čeko-Slovakijai ir Wilsono paskelbtiems taikos 
Rumunijai miestas su prie- prmcipams. 

po toksai jis pavojingas 
liaus atidėlioti. 

to- PIRKITE KARĖS TAUPY-
iMO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
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D R A U G A S *9 m Ketvirtadienis, lapkr. 6 1919. 

Iš Kolčako Politikos. 
Iš Omsko 25 rugsėjo išėjo 

žinia, kad Centralė Tautinio 
Apsigynimo Taryba (Centra-
Inij Soviet Narodnoi oborony) 
Vladivostoke išleido atvirą 
raštą visoms politiškoms par
tijoms Anglijoje, Prancūzijo
je ir Amerikoje. 

Tame rašte yra kalbos apie 
Rusijos santikius su kitomis 
šalimis, apie bolševizme ir 
yra dalykų paliečiančių mus. 

Centralė Rusijos Apsigyni
mo Taryba kaltina Taikos 
Konferencija, kad neklausy
dama Rusijos atstovų, patvir
tino įvairius norus atsidalin-
ti, einančius prie to, kad Ru
sija taptų suskaldyta. Taikos 
Konferencija, girdi, apseinan-
ti su Rusija ne taip kaip su 
talkininke, bet kaip su užka
riauta šalimi. Todėl Rusijos 
isitikėjimas jos talkininkėmis 
nyksta. 

Toliau raštas kalba apie 
Prancūzijos atsitraukimą, iš 
Odesos ir apie kitus mažai 
mums rūpinčius dalykus. 

Mintys išreikštos šitame 
atvirame Kolčakinių rusų ra
šte yra mums ne naujiena. 
Senai žinojome, k,ad Kolčaki-
nės Rusijos diplomatija ne
norėjo ir nenori paliuosuoti 
neteisingai ilgai skriaudžia
mų tautų. 

Šitą atsitikimą pažymime 
tik dėlto, kad patyrėme, kas 
aiškiai ir viešai išreiškė tas 
Kolčako mintis, kurios buvo 
numanu iš jo apsėjimo. 

Laiško ištraukas padavė 
The New York Times 5 spa
lio 1919 m. po vardu Russians 
Accuse tlte Allies (t. y. Ru
sai kaltina talkininkus). 

LENKTYNES; CHICAGOS 
LIETUVIU PARAPIJOS NE

PASIDUODA VIENA 
KITAI. 

Įrengimas parapijų, įstei
gimas bažnyčių, mokyklų, jų 
užlaikymas lėšavo nemaža 
mūsų žmoneliams. Negalima 
buvo nei tikėties kad, ir ge
riausiuose noruose, kas sudė
tų, ant syk, desėtkais tūkstan
čių, kurie buvo būtinai reika
lingi parapijos įsteigimui. 

Visos mūsų, čia Amerikoje, 
parapijos pastatytos ant sko
los. Tą tai visi gerai žinome, 
kad '* skola ne žaizda—ncas* 

gys , " reik ją, atmokėti. Bet 
kol kada ją atmokėsi, kiek tų 
nuošimčių dykai išsimoka. Gi 
užlaikymas bažnyčios, mokyk
los, klebonijos ir seserims pa
gyvenimą taip jau lėšuoja ge
rokai. Gi dabar visur bei vi
same tokia baisi brangenybė, 
kad nežinia kaip freišsisukti. 

Žmonės patys pamatę ap
linkybių baisumą, susitarė 
mokėti metinės duoklės vieto
je senovės šešių dolierių, vie
nur aštuonis, kitur dešimtį, ki
tur dvyliką dolierių į metus. 
Gerai butų, kad ta mokestis 
butų visur vienoda, būtent 
dešimts dolierių, vietoje šešių 
ir aštuoni dolieriai, vietoje 
penkių. 

Parapijos užlaikyme paė
mus : nuošimčius, algas, anglis, 
šviesa, įvairius pataisymus, tai 
net plaukai stojasi ant galvos 
kaij) reik mokėti. 0 čia nieks 
nė neklausia ar yra iš ko ar 
ne, tik mokėk ir gana. 

Išpildyti nedatekliams prie 
paprastų parapijoje ineigų, 
kartas nuo karto yra daromos 
įvairios pramogos, kaip va: 
koncertai, perstatymai, išva
žiavimai (pikninkai), bazarai 
bei šeimyniškos vakarienės. 

Nuo tų pramogų pasiseki
mo dikčiai priklauso parapijos 
stovis, jos pasisekimas. Tos 
pramogos pasiseka, jei visi 
parapijiečiai, supratę reikalo 
svarbą, darbuojasi iš vieno su 
klebonu ir su parapijos ko
mitetais. 

Tiesa, yra tai pasišventimo 
reikalaująs darbas, bet tai yra 
prakilnus ir būtinai reikalin
gas darbas, ir geros valios žmo 
nes uoliai bei nuosekliai už jo 
ir imasi. 

Pikninkai visose parapijose 
pasekmingai įvyko. Bazaruo-
se bei kermošiuose ar, kaip 
kiti juos užvardija, feruose 
tiesiog apsireiškė lenktyniavi
mas. 

Dauguma parapijų jau turė
jo gana pasekmingus bazarus; 
dar Aušros Vartų parapija 
YVestsidėje neturėjo parapiji
nio bazaro, o tik prie jo ruo-
siasi . 

VYestsidiečiai, Aušros Vartų 
parapijonys, nemano pasilikti 
nuo kitų savo bazaro .pelnin
gume, bet idar žada kitus net 
pralenkti. Jie sau užsibrėžė 
nemažiau penkių tūkstančių 
gryno pelno. 

Jei iki galui išlaikys kaip kad 
užsibrėžė, tai galima tikėties, 
kad atsieks savo tikslo. 

Dabar vieps katalikiškos 
draugijos stojo iš vieno su 
klebonu, gerbiamu kun. F. Ku
dirka, ir su komitetais į dar
bą. (Ji jų veiklumas, tarsi, bi
čių : kolektuoja, siuva, įdirba, 
ragina vienas kitą, kaip vie
nos šeimynos vaikai. Taip iš 
vieno visiems dirbant, pasise
kimas vra aiškus. 

• 

(Jerai svestsidiečiai, darbuo-
kitės iš vieno ir nepasiduokit 
linktynėse kitoms parapijoms. 

Vendžiogala (Kauno apskr.) 
Mūsų "Šlėktelės", patyrę, 
kad tie nelemtieji " k a i n a i " 
turi paėmę į nelaisvę jų sėbru 
ku, tuojau pradėjo rinkti au
kas * nelaimingiesiems': svies
to, kiaušinių ir kitų valgomų 
daiktų. 

Pas mus niekas kelių netai
so, nors valdžios buvo, įsako
ma. Mat, anot žmonių, val
džia, turėdama užtenkamai 
raštininkų galinti įsakyti 
mums popery, bet jos klausy
ti nebesą kvailių—visiems da
bar laisvė. Kad kam negeri 
keliai, gali sau taisytis... Taip 
ir skurstam... 

Y x Y 
Žmogus ir Beždžione 
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Įvairios pažiūros. 
Senovėje visi gamtininkai mintijo, kad 

kiekviena gyvuolių rųšis tokia jau buvo pasau
lio pradžioje, kokia yra ir dabar.Devynioliktam 
šimtmečiui prasidedant prancūzas Lamarck 
išreiškė kitokią pažiūrą, bet apie 1830 metus 
ji skaitėsi visiškai gamtininkų atmesta ir 
taip išbuvo iki 1859. 

Tai s metais anglas Charles Darwin išleido 
knygą vardu Origin of Species, t. y. Veislių 
pradžia, ir išrodinėjo, kad gyvuolių bei augalų 
rųšys pamažėl* mainosi ir dauginasi. Pradžio
je galėjo būti tik viena gyvybės rųšis, irN veis
lė, bet per ilgus laikus ji išsišakojo, kaip 
medis beaugdamas, ir iš jos vienos pasidarė 
rųšių rųšys bei veislių veislės. 1871 m. tas 
pats C. Danvin'as išleido antrą knygą, vardu 
Descent of Man t. y. Žmogaus Kilmė, tvir
tindamas, kad ir žmogaus kūnas yra taip pat 
pamažėl išsivystęs iš žemesnių gyvuolių. 

Tikėjimo įvėlimas į gamtininkų ginčą. 

Dar prieš Darwinui apgarsinant antrąją kny-
g:i vokietys E. Haeckel 1870 m. jau rašė: "A-
pie žmonių veislės pradžią ir genealogiją", 
kame tvirtino, buk žmogus yra kilęs iš bež-
dž'onės ir buk Šventasis Raštas sako jietiesą 

nepainioja Šv. Rašto į ginčą. Šv. Raštas ne
mokina gamtos mokslų. Apie dalykus paly-
tinčius tą mokslą Šv. Raštas kalba taip kaip 
išrodė žmonėms tų laikų, kuriuose &v. Raštas 
tapo surašytas. J is vartoja žodžius "Saulė už
tekėjo ir nusileido" dėlto, kad senovėje žmo
nėms rodėsi buk saulė kyla ir leidžiasi žemyn. 
Taip ir kituose gamtos mokslo dalykuose. 

Klausimų suskirstymas. 
Dabar rimti mokslininkai jau atskiria kelis 

klausimus vienus nuo kitų, kuriuos seniaus su
painiodavo į krūvą. Pirmutinis klausimas yra, 
iš kur atsirado gyvybė ant žemės. Antrasis, ar 
mainosi bei dauginasi augalų bei gyvuolių vei
slės. Trečias, ar žmogaus kūnas yra taip pat 
išsivystęs iš žemesnių gyvuolių, kaip, saky
sim, gražiosios radastos iš prastųjų, arba kaip 
gardžiosios kriaušės iš laukinių. Ketvirtas 
klausimas yra: ar žmogaus dūšia su visomis jos 
jiegomis yra nekas daugiau kaip tik ištobulėjęs 
kūnas. Paskutinis, penktasis klausimas jau ne
priklauso prie gamtos mokslų, o palyti tikėji
mą, abejodamas: ar Šv. Raštas nesuklydo, ra
šydamas apie žmogaus sutvėrimą. Kas norėtų 
pirmuosius keturis klausimus nuodugniai išdė
ti, tas turėtų parašyti keturias storas knygas. 
Šičia minėsim tik pačius stambiuosius dalykus. 

Prityrimo žodis. 

iiiiiiiiHHiiuinniiii 
"DRAUGO" KNYGYNE 

Galite gauti. 
6 Veiksmų, 9 Paveikslų Dramą. 

"KANTRI ALENA" 
Parašė. 

Pr. M. Juras. 
Kaina 35c. 

Ją galima gauti taippat ir pas Lietuvos Vyčių 5-tos kuo
pos ingaliotinį p. S. Mureiką, 1700 Wabansia Ave., Phone 
Monroe 5191. Cliicago, 111. 

2. GRAŽIŲ LAIŠKŲ — su paveikslėliais, gėlėmis ir gra
žiais linkėjimais a) į tėvus; b) į pačią ir vaikučius; c) į 
brolius; d) į seseris; e) į gimines, Rašantiems laiškus 
į Lietuvą pasiulmame jų įsigyti. Kaina vieno 10c. 

3. PAVEIKSLŲ -
a) Atminimui Pirmos Komunijos po 15c. 
b) Atminimui E'irmavones po 15c. 
c) Atminimui Šliubo po 25c. 

Jie yra su lani tikrais atspaustais žodžiais, kurių tarpe 
galima dasirašyti, kas reikia, atsižvelgiant į žmogų ir vietą. 

Apie gyvybės pradžią viduryje devyniolikto j £Įiilii!UilllllfllllllinilllllIHiil!llllill!;ill!llimilllilliClinmillllli!lllllUlllllllllllllllliĮ 
šimtmečio jau paaiškėjo, kad" visokis gyvumas = 

apie žmogaus "sutvėrimą" ATsYr7do"taip"gi"šv>"ra i š t ė v u : a u S a l a s i § s ė k l o s k i t o a u S a l ° a t J l 
Kašto apginėjų, sakiusių, kad nei žmogus ne-|v e s t a s> ^ v u o l y s iš tėvo-motinos. Daugelis su- | 
atsirado iš beždžionės, nei šiaip gyvuolių J Į T * ^ . ) * * 1 3 ^ * * * ^ f f j ? * * * l y n e ^ - J 
augalų veislės, nesikeičia nei nesidaugina. Tie 

JAU SIUNČIAM!!! 
vos medžiagos visai nepasisekė. 

sjv. Kašto apginėjai naudojosi prieš Haeckel j 
ir jo pasekėjus tais pačiais faktais ir prirody- gabumą, taikinti savo prigimtį prie apl inkybių^ 
nais, kuriais prieš 1830 metus gamtininkai f* reikalų, bet mokslininkais dar neteko pa- | 

Esantieji dabar augalai ir gyvuoliai tari I | CENTRAL1S BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi- I 

buvo sunaikinę Lamarck'o pažiūras. 
Lž llaeckelį ir Dar\viną stojo daugelis pus

mokslių žmonių, kuriems nerūpėjo tiesa, 0 tik 

matyti, kad iš to gabumo butų atsiradusi nau- = 
ja veislė gyvuolių arba nors augalų. Dviejų = 

šiems gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnaiija lie- S 
tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir į visas s 

kita* šalis. ^ i 
įvairių veislių bendri vaikai būva nevaisingi, = 

reikėjo^ tikėjimą griauti. Tikėjimą ginti šoko P*?* imdai LabaMankiai inaišyt0 kraujo vai- S S TODĖL 81L SKITE DABAR. Neleiskite savo vien- s 

iaip-gi didelis skaičius žmonių nedaug teišma 
nančių apie gamtos mokslus. Visoje pasaulio 

genčiams badauti. kai susilaukia mažų, kuriuose atsinatija gry
nos protėvių ypatybės. Jeigu tat ir yra včis-JE 

laikraštijoje ir knygose pasidarė pilna ginčų1111* P e r m a i n a b e i dauginimasis, tai ji įvyksta I DKKtTE PINIGUS TJK SAVO ĮSTAIGON. 
apie žmogaus kilmę iš beždžionės. Daugiaus ia i 1 !^ K t a i ' k a d dabartinis mokslas negali a p - j | L A I J U S T J pfcftGAI UŽDIRBA G PROCENTĄ. 
riksmo tame ginče darė Haeckelis ir pusmoks - i m t l s a v o pr^y1*111111- s 

Tečiaus gyvų daigtų (augalų ir gyvuolių) E n J. V T% 1 ¥ • J. • ¥ * 1 
gabumas prisitaikyti prie aplinkybių yra taip J L e i U F a i i S D e i t O T a S LlCtUVUJ D a i U M S 

liai tikėjimo priešai bei negamtininkai tikėji
mo apginėjai. Besiginčydami žmonės begales 
prirašė. To viso negalima perskaityti ir nerei- didelis, kad gamtininkai tiki, jog per neap-
kia, nes tie raštai beveik visi menkos vertės, sakomas laikų ilgybes gyvųjų veislių skaičius 

Atskyrimą, gamtos klausimo nuo tikėjimo. * * *****»' 
Nėra žinios, kiek buvo veislių pradžioje. 

Drauge su tuo triukšmingu ginču ė j 0 kitas 
ramus gilių gamtos mokslininkų ginčas. Dar-
wino buvo gražiai ir gerai išreikšta spėlionė, 
bet prirodymų nepriteko. Vieni gamtininkai 
<tojo už jį, kiti prieš jį. Abeji toliau tyrinėjo 
gamtą pririnkdami naujų žinių. Nors tų žinių 
susirinko daugybė, bet ginčas iki šiol neiš
baigtas. Tečiaus šiandien tas klausimas jau 
daug -aiškesnis negu buvo pirm šešiasdešimties 
metų. 

Dabar rimtasis mokslas jau atskiria tikėji
mo dalykus nuo gamtos mokslo spėliojimų ir 

Jeigu kas sakytų, kad pradžioje buvo dvi-
ti'ys gyvuolių ar augalų rųšys, o laikams bė
gant iš jų pasidarė šimtai tūkstančių dabar 
esančių rųšių, tai dabartinis mokslas neturėtų 
prirodymų, kad tai netiesa. Paktai, kuriais 
naudojasi gamto s mokslas toli nesiekia prie 
to,, kad galėtume tvirtinti, jog visi gyvuoliai 
ir visi augalai yra kilę iš vieno bendro gyvo 
kamieno. Bet nėra nei faktų rodančių, kad taip 
nebuvo, arba negalėjo būti. Jei kas klaustų, 

(Daugiau bus.). 

Pranešimai iš Washingtono. 
Šiandie Ekz. Komitetas gavo 

iš Kauno kablegramą, kurioje 
praneša, kad Vergoličo (rusų-
vokiečių) plėšikų gaujos elgia
si Lietuvoje nežmoniškai. Lie
tuvos gyventojai pasiryžo tėvy
nę nuo jų apvalyti ir energiš
kai juos muša. Kuršėnų, Joniš
kėlio ir Šeduvos apielinkėse lie
tuviai įsiveržėlius smarkiai su
mušė ir suėmė daug ginklų, 
amunicijos, arklių ir kitokių 
daiktu. 

Spalio 23 d. Raseiniti gyven
tojai sukilo prieš vokiečius, ke
letą jų užmušė ir daug sužeidė. 
Lietuvos valdžia siunčia ka
riuomenę Šeduvos ir Panevėžio 
liukui ir pareikalavo, kad vo
kiečiai ir rusai tuo jaus pasi
trauktų iš Lietuvos. 

Lenkai, duodami garbės žo
dį, pasižadėjo nesiveržti Lietu-

valdžia susekė dvi lenkų slap
ti organizaciji prieš Lietuvos 
valdžią. Suprantama, jos liko 
išvaikytos ir vadai sukimšti ka
lėjimam Išgirdę apie tai ."Vil-
niaus lenkai tuoj pasiryžo eiti 
ant Kauno, bet Lietuvos Val
džia ir Anglijos atstovybė juos 
persergėjo, jog Lietuvos ka
riuomenė yra pasirengus juos 
' ' p r i imt i . " Lenkučiai neišdrįso 
artinties prie Kauno, bet, iš 
keršto, matyt, paleido gandą 
spaudoje buk jie Kauną užėmę. 

Kun. Žilius iš Kauno rašo: 
"Lenkų suokalbiui prieš Lie
tuvos valdžią nenusisekus ir 
Vilniaus lenkai snapus nuleido. 
Siunčia atstovais neva taiky-
ties. Kokia čia gali būti taika? 
Kraustykitės lauk iš Lietuvos! 

Pavojus praėjo. Išgelbėjo 
mūsų situaciją susiartinimas 

von kol lietuviai kariaus su ru- su Pabaltijos valstybėmis. To 

Mariampolė, Nuo 1919 metų 
rugsėjo 1 dien. Mariampolėje 
prasidės lipdybos painokos. 
Kreiptis į skultorių A. Alek
sandravičių. " L i e t . " Kaunas. 

sais ir vokiečiais, bet savo duo
tąjį žodį sulaužė; spalio 22 d. 
jie perėjo per demarkacijos li
niją ties Vištyčių Suvalkijoj, 
bet Lietuvos kareiviai juos vi
siškai sumušė. Dabar lenkai 
renka savo kariuomenę ties 
Širvintais, Šešuoliais ir ties 
Alytų. 

ir toliaus reikia laikyties. Sun
kiausiose valandose pagelbėjo 
mums Anglija, paskelbdama de' 
įaeto Lietuvos neprigulmybę. 

Apie slaptąsias lenkų orga
nizacijas. Lenkų rėdo buvo įsa
kyta lenkams Lietuvoje, Pary
žiuje ir visur-kur kitur skverb-
t ies^ 

((Jabrvs) ir vienas Prūsų Lie-
tuvos-(ofieieris Lietuvos armi
jos Aukštuolaitis). Šis paskuti
nis tupi. . . 

Pastaruoju laiku lenkai lio
vėsi veržęsi per demarkacijos 
liniją. Smarkus pasipriešini
mas Seinuose, kur krito keli 
lenkų vadai, apygardos dvari
ninkėliai, ir sumušimas lenkų 
pereitą savaitę vakaruose nuo 
Vilkmergės, kur jų apie 17 kri
to ir apie 50 sužeista (mūsų 
vienas sužeistas), juos nupuldė 
dvasioje, i 

Vardu Finansų Komisijos 
Amerikoje kurstau Lietuvos 
valdžią, kad siųstų Amerikon 
savo Finansų Komisiją reali
zuoti paskolą. Pinigai Lietuvai 
baisiai reikalingi. Lietuva sko
lų neturi, bet ir pinigų dabar 
nėra. Savus pinigus nori leisti 
Stockholme, bet nėra kuomi 
mokėti už leidimą. 

Siuntimas komisijos Ameri
kon užsitraukė vien del kriziso 
ministerijos. Suformuoti Koa-
licijinį Kabinetą nesiseka, tai
gi reikės maišyti. 

Aš jau ketvirta savaitė kaip 

| 32-34 Cross St, Boston, Mass. | 
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^ EE3E s 
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, iy2 pėdų 
pločio ir iy2 pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mą ,bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti iras: 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St., Boston, Mass. 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, mes skoliname 

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

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P. Baltutis, Rast., B. Sekleckis, Iždin., . 
S327 Union Avenue. 3261 So. Halstcd St. 3425 Auburn Avenue. 

fotografiją generolo Juodo-
džio, galvos Lietuvos Militarės 
Misijos Amerikoje. Fotografi
ja nuimta pulkininko uniformo
je, nes jisai tuo laiku buvo dar 
pulkininku, bet jam besant A-

Kaune pakviestas esmi išaiš- merikoje, šiomis dienomis pa-
kinti Amerikos lietuvių santi-
kius. Tikrai jie čia apie Ame
rikos lietuvių padėjimą mažai 
ką žino. Dvi ar tris stambias j lietuvių organizacijas 

Lenkai pasiūlė Anglijai Lie- griebti kožymiausias vietas ir, j klaidas jau yra padarę del tų 
tuvos girias keturių bilijonų | jei negalima jas vesti į prapul- nežinojime.'' 
(auksinų) vertės. Lietuvos vai-1 tį, tai bent disorganizuoti, ar- Lapkričio pirmoj dienoj ga-
džia prieš tai smail iai užpro-! d y t i . . . Lietuvoje prie minėtų-{vom kablegramą iš Rymo nuo 
testavo. 

Inf. Biuro vedėjas šiandie 
gavo privatį laišką iš Kauno, 
rašytą spalio 5 d., kuriame pa
duoda nemažai žinių. Lietuvos 

jų lenkų organizacijų prigulėjo ! Narjausko, Lietuvos atstovo 
vien lenkai ir sulenkėję Lietu- j prie Apaštališko Sosto. Jisai 
vos dvarininkai nevisi. Is-
tikrųjų lietuvių čia žinomi tik pas Šventąjį Tėvą spalio 29 d." 

p raneša : ' ' Turėjau audijenciją 

siekė mus pranešimas, kad Lie
tuvos valdžia jį pakėlė į briga-

priimtų kolonijose rezoliucijų, 
parašė, jog Sen. McLean įnešė 
Senatan rezoliuciją iš AYater-
bury, Coiui., nuo Lietuvių Tau
tiškos Lygos, skyriaus 11. Mi
nėtas redaktorius tvirtina, jog 
turėjo būti "Lietuvių Tautinė 
Sandara. ' ' 

derins generolus. Turime pažymėti, jog mes 
neturim teisės organizacijų 
vardus mainyti, vadiname taip, fos Armijos generaho stabo|i.„- • ̂ , ,„.,„ v . ,. , , . . J to kaip jo* save uzsivadma.Mme-

Gen. V. Juododis > ra Lietų-

nariu. 
J . J. Bielskis. 

I 5 . S. Bostone išeinančio sa
vaitraščio, vadinamo 4tSandą-
r a , " redaktorius kolioja Infor
macijos Biuro vedėją už tai, 

du: (1) iš Didžiosios Lietuvos j Su šiuo-prancšiuiu siunčiame'kad j i sa i paduodamai: €c r a š | 

tos organizacijos rezoliucija 
paminėta " Congressional Bec-
ord ," rugsėjo 26 d. .Ten sako: 
"Local Lodge No. 11, Lithua-
nian National League of Amer
ica. *> 

«• 9. D. 
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DETROIT, MICH. 

Mūsų įvairumai. 

Butą laiku, kada Detroito lie
tuviai katalikai sau saldžiai 
miegojo bei sapnavo, bet atėjo 
laikas, kada ir mūsų kolonijoje 
nejuokais-pradėta dirbti tėvy
nės ir Bažnyčios naudai. 

Neprošalį bus pažymėti, kad 
vietinės kolonijos lietuvius iš 
budino bei prie veiklumo pa
skatino galutinai atvykęs čia 
klebonauti gerb. kun. F. Kemė
šis. 

Parapijos reikalai. 

Aną nedėldienį įvyko vieti
nės parapijos bertainis susirin
kimas. Atidarius susirinkimą, 
vietinis klebonai išdavė rapor
tą iš dabartinio materijalio pa
rapijos stovio. I r kas paaiškė 
jo l O-gi štai: kun. F. Kemėšis 
parapijonams pranešė, kad pa 
rapijos skolos paskutiniais sep
tyniais mėnesiais sumažėjo ėie 
lais keturiais tūkstančiais <!<> 
lieriu. Susirinkusieji tokių na u 
jienų išgirdę, labai stebėjosi ii 
džiaugėsi. Kad atsikraėim 
ypač nuo tos rušms skolų, už ku 
rias įvairios svetimtaučių liau
kos lupa labai augštus nuošim
čius, lietuviai katalikai nutari 
visi pagal išgalės skolinti para
pijai pinigus visai be jokio ar
ba ant labai mažo nuošimčio. 
Taippat nutarta statyti sese
rims namą ir gražią mokyklą. 
Pienus pavesta nupiešti areni-
tektui Žaldokui iš Clvicago, UI. 
Čia visi lietuviai katalikai drū
čiai tiki, kad jeigu gerb. kun. F. 
Kemėšis panorėti ir ant toliaus 
tarpe detroitieeių gyventi bei 
darbuoties. tai netik kad para 
pijiniu skolų greitai neliks nei 
pėdsakio, bet ir tėvynės Lietu
vos darbe bns detroitiečiai vie
ni iš pirmųjų. 

Organizacijos. 

Lietuvių katalikų draugijos 
l>ei kuopos gyvuoja tokios: 1) 
šv. Jurgio, 2) Šv. Antano, 3) 
Šv. Juozapo, 4) Lietuvos Duk
terų, 5) Šv. Kazimiero, 6) Šv. 
Onos, 7) S. L. K. K. A. 171 ko. 
(kuri, ačiū pasidarbavimui F. 
Gustaičiui ir kitiems veikles
niems nariams, turi jau apie du 
šimtu narių), 8) Darbininkų 
Sąjungos kuopa (savo skaitliu-
mi l>ei darbštumu, anot jot pir
mininko S. Cibulskio išsitari
mo, visus vietinius soeijalistus 
ir komunistus "suvarė į ožio 
ragą". . . ) , 9) L. Vyčių 79 kuo
pa, 10) Tautos Fondo ir Rau
donojo K. reni. skyriai pirmi
ninkaujant p. Sacikui savo už
duotį atlieka puikiai, 11) Mote
rų Sąjungos 54 kp. į vietinių 
moterų gyvenimą žada inešti 
ką tai naujo, prakilnaus... 

Visos viršminėtos draugijos, 
pagal savo išgalės ir supratimą 
nuoširdžiai dirba visuomenės 
naudai, o Liuosybės Sargų 
skyrius, po vad. p. Paurazo, 
nuolatai lavinasi ir ruošiasi 
" p e r t i " kailį paliokams ir ki
tiems Lietuvos nevidonams bei 
išdavikams. 

Mokslas ir dailė. 

Čia yra parap. mokykla ve^ 
dama seserų Nazaretiečių. Vai
kelių lankosi apie šimtas su
virsimi. Prie mokyklos^yra su
organizuotas L. Vyčių priauga
mųjų skyrius, kuris neretai 
paruošia labai gražių vakarė
lių. Dabar ruošiasi perstatyti 
scenoj * veikalą "Mokykla.'* 
Tarpe suaugusiųjų apšvietos 
bei dailės darbą sparčiai varo 
pirmyn, L. Vyčių kuopa. 

(Pabaiga bus.) 

KENOSHA, WIS. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

Pas mus veikiama kaip il
ki t u r, tik nėra kam į laikraštį 
parašyti. Visi veiklesnieji už
imti darbais: vieni Lietuvos 
tėvynės šelpimu, kiti parapijos 
reikalais. 

Spalio 26 d. pastangomis 
gerb. nuisų klebono, kun. A. 
Balinskio, buvo surengtas pa
rapijos naudai pasilinksmini
mas, pavadintas "rojaus dar
žas.' Ištik rujų buvo ko pasi
žiūrėti ir laikų, smagiai pralei
sti. Žmonių buvo pilna svetai
ne Visli ūpas buvo pakilęs, tik 
gaila, kad trumpas laikas buvo 
duotas pabuvoti tame "gražia
me darže," nes tik 8 valandas: 
2-rą prasidėjo, o 10 pasibaigė. 
Inplaukų buvo $1,020.75. Tai-gi 
gražaus pelno liks parapijos 
naudai. Didelis ačiū priguli 
klebonui už sumanymą sureng
ti tokį " d a r ž ą " ir pasidarba
vimą. Ačiū parapijos komite
tui ir vvčiams ir-gi už pasi-
darbavimą, o taip-gi žmonėms. 
kurk atsilankė į tą Mrojaus 
daržą" ir nž gražumą negailė
jo skambučių. Ačiū taip-gi ir 
>eseriins-mokvtojoms ui išrė-
;lvma "rojaus da ržo / ' 

Mūsų klebonas parapijos rei
kalus puikiai veda. Klebonau
jant jam per ketverius metus 
daug skolos atmokėjom ir daug 
ką pataisėme. N'evien parapi
jos reikalus jis moka vesti, bet 
uoliai remia ir tautos reikalus, 
aukodamas stambias aukas ant 
jos aukuro. .lis nemažai prisi
dėjo prie pakėlimo liet. var
do svetimtaučių tarpe. Vienu 
žodžiu, kenoshiočiai turėtų bū
ti dėkingi už jo darbus. 

Prie progos noriu pabrėžti ir 
apm mūsų draugijų labdarin
gus darbus. 

L. R, K. rėmėjų skyrius dar
buojasi kiek galėdamas. Surin
ko ir išsiuntė I.. Kaud. Kryžiui 
pinigų |2()4.2o ir dvi dideli dė-
ži drabužių. 

S. L. R. K. A. 22 kuopa au
kojo $23.00 ir šv. Petro draugi
ja taip-gi aukojo $25.00. Lai 

« 
nmnulsta kenoshiečiai gelbėji
me brangios mūsų tėvynės, Lie
tuvos. 

Labdaringos Sąjungos kuo
pa taip-gi darbuojasi. Nors ne-
senai'susitvėrė, bet pasistengė 
padaryti š'intinę ir pasiuntė į 
Centrą, kaipo plytą del staty
mo našlaičiams prieglaudos. 
Man rodos, kad rupinimos naš 
laimus yra netik pagirtinas, 
bet garbingas darbas. Tai-gi 
geistina butų, kad prisirašytų 
prie kuopos kodaugiausia na
rių, nes vienas dešimtukas į 
mėnesį, rodos, mažas pinigas, 
o per daugumą susideda didelė 
.-urna. 

Lapkričio 9 d., šių metų, Šv. 
Petro parapijos svetainėje, 2 
vai. po pietų, Labd. Sąj. kuopa 
rengia vakarą. Vaidins "Dak
taras į$ prievartos." Veikalas 
gana juokingas ir pamokinan
tis. Pelnas eis našlaičių prie
glaudai. Geistina^butų, kad ko
daugiausia atsilankytų, nes čia 
gulėsime prisijuokti kiek kas 
norėsime, o tuo pačiu pagelbė-
sime našlaičiams. 
i Kasierius. 

pažangą su kitomis tautomis. 
Liaudžiai geriausiai supran

tama ir atjaučiamą yra muzi
kos sritis. Mažai yra tokių, ku
rie nedainuoja arba nemoka 
griežti ant kokio instrumento; 
retesnis, kuris nemėgtų pasi
klausyti dainos arba gražių 
meliodijų, kokias žmogus ant 
instrumento gali išdirbti. 

Žmogus nusir.niime muziko
je randa nusiraminimą; nupuo
lusį upą pakelia iki tiek, kad 
įgauna daug tvirtesnį pasiryži
mą, negu kada turėjo pergalėti 
visokias sunkenybes, kurios ga
li pasipainioti. Muzika ir išga
mos jausmus sukelia iki tiek, 
kad noriai už savo tėvynę gal
vą guldytų. Visi žino muzikos 
galybę. 

Mūsų kolonijoje yra nemažai 
žmonių, kurie pažįsta dailės ir 
muzikos vertę. Esame girdėję 
jų koncertus. Nevienam sukel
davo troškimus, kad tankiau 
butų panašus koncertai, kad 
daugiau turėtumėm žmonių, iš
silavinusių dailės srityje. 

Atsirado žmonių, norinčių 
lavinties muzikoje. Dauguma iš 
priaugančios kartos mokinosi 
kaip galėjo. Reikėtų, kad tas 
darbas smarkiau pažangiuotų. 
Tą supratęs mųs vargoninin-
ivas, p. K. Mikalauskas, pradė
jo duoti pijano lekcijas. Apie 
jo gabumus nėra nei abejonės. 
Gerai išsilavinęs smuikininkas, 
p. K. Bičiūnas, dabar duoda 
lekcijas ant smuiko. Šita proga 
tu lėtų pasinaudoti visi, kurie 
turi palinkimus prie pijano ar 
smuikos. Auklėkime dailę savy
je ir tarp savųjų, nes tuomi žy
miai pakelsime savo tautą tar
pe kitų tautų pasaulyje. 

Pr. 

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS. 

CICERO, ILL. 

Tautos stovį ir pažangumą 
kultūroje daugelis spren
džia iš jos pamėgimo dailės. 
Kultūringos tautos dailę moka 
apvertinti ir visas pastangas 
deda, kad ji plėtotųsi ir kiltų 
iki augščiausio laipsnio, kokį 
galima pasiekti, stengdamos 
pralenkti kitas tautas. Sunku 
toms tautoms, kuriose dailė nė
ra įgimta, :-unku jomč išlaikyti 

M. Juškys, C'hieago, J.U., ga
vo laišką nuo savo brolių, tar
naujančių Lietuvos kariuome
nėje. Tarp kitko, rašo: 

4t() dabar duodamo žinoti, 
kad mes, Leopoldas ir Domi
ninkas, tarnaujame Lietuvos 
kariuomenėje nuo gegužio o(),d. 
(iyveuaine Tauragės komen
dantūroje. Lietuvos narsioji 
kariuomenė gauna kovoti su 
keturiais priešais, t. y. bolševi
kais, lenkais, vokiečiais ii- ru
sais kolčakiniais. Rusų bolševi
kų kruvinas batas jau neini n-
džioja Lietuvos žemės. Lietu
vos narsi kariuomenė juos iš
šlavė lauk iš Lietuvos. Lenkai 
dar yra užgulę ant Lietuvos 
širdies, sostinės Vilniaus. Ko
vojame prieš vokiečius ir rusus 
kolčakinius, kad kogreičiausia 
išsikraustytu iš Lietuvos. Mes 
lietuviai piliečiai neduosime 
priešams nei vienos pėdos mųs 
žemės. Mes esame pasirengę 
kovoti iki paskutinio. Jei kas 
norės užgrobti mųs žemę, tai 
pirma tegu pereis per mūsų kū
nus. 

Lai gyvuoja Lietuva! Lai gy-. 
vuoja nepriklausoma valstybė! 

Po visus mųs valsčius visi 
Lietuvos piliečiai su.lietuviško
mis vėliavomis vaikščioja gat
vėmis šaukdami: "Šalin bolše
vikai ! Šalin lenkai imperialis
tai! Šalin vokiečiai okupantai! 
Šalin rusai kolčakiniai! Valio 
laisva, nepriklausoma Lietuva 
ir sostinė Vilnius! Valio Mažo
ji Lietuva, buvusi po vokie-
ciais! 

Meldžiame duoti skaitvti 
laišką visiems Lietuvos su-
nams. Ir jus i r visi Lietuvos su-
nai prijauskit tėvymd. 

Leopoldas Juškys. 

Gydytojai kainavo ligi 500 
markių. 

Prie rnusų daug kas persi
mainė. Judžių sodžiuje išmirė 
šie asmenys: Petras Jaučiaus-
kis, Vincas Šilinskis, Čužienė, 
Ona Mockienė, Jonas Šėperis, 
Vincas Šveikauskis, Vincas 
Kubaitis su žmona. Mirė tavo 
dėdė, Juozapas Stancikas, iš 
Žalpių; mirė Tribičienė ir 
Venckienė, Mirė Slidžiai iš 
Bartininkų, Juozapas ir antro
jo vardo nepamenu. 

Toliaus, mūsų ūkininkai 
daug nukentėjo nuo vokiečių 
jungo, kurie imdavo grūdus, 
mėsą, sviestą ir kitką. Keikėda-
vo dirbti už mažiausį atlygini
mą. 

Prie mūsų įvyko ir šiokių 
permainų: ką perki—reikia 
brangiai mokėti, parduodi— 
brangiai gauni. Arklys viduti
nio gerumo kainuoja iki 4,000 
markių. Karvė vidutinė 2,000 
markių'; kiaulė 1,000 mr.; avis 
200. Rugių pūras 100 markių, 
miežių—100; kviečių—200— 
230; bulvių—20 m. Drapanos 
ir-gi brangios ir gauti sunku. 
Kamašai (čeverykai) 100—150 
mr. 

Dabar aš, tavo matušėlė, 
meldžiu, kad kuo veikiausia va
žiuotume! namon ir mes sesės, 
Agota ir Domicėlė, prašom va
žiuoti kuoveikiausia. Mes tavęs 
labai pasiilgome. 

Tavo švogeris, Kazimieras, 
grįžo iš vokiečių belaisvės. Yra 
nesveikas, dirbti nieko negali. 
Mes namiškiai širdingai dėko
jame už laiškeli, su kuriuo mus 
aplankei. Mes jau senai laukė
me ir vėl lauksime. 

Dabar aš draugas, Vincas 
Mockus, esu grįžęs iš Vokieti
jos. Sveikinu tave, mielas drau
ge, ir linkiu viso gero. 

Sudiev, lik veikas mūsų ap
lankytas. 

Tave mylinti niatušė 
Bar. Stancikienė. 

REIKALAUJA. 

MERGINOS 
Ir 

JAUNOS MOTERIS 

Amžiaus 16 iki 25 

I 

GENERALIAM OFISO 
DARBE. 

TAVORU IR IŠSIUNTIMO 
SKYRIUOSE. 

OFISO DARBAS. 

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 Tavoru Skyriuose. 
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PAIEŠKO 
PAIEŠKOJIMAS IŠ LIETUVOS. 
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. 
4501 So. Paul ina s i . , Chicago, 111. 

Palaikau Prano Mickuno, paeinan
čio iš Kauno gub., Ukmergės apskr., 
Penionių kaimo. Oirdėjau, kad gyvena 
South Amerike. Aš gavau laišką iš 
Lietuvos, kuriame rašo apie jo tėvus. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Antanas Strazdas, 
72« W. 18th St.. 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 s e 
kančių adresų, už ką busiu labai dė
kingas. 

A. J. Rudžius , 
508 2ml Str. Donorą, IVnna. 

Paieškau savo tikros sesers Ludovi-
kos Juščaites (po vyru Degl ingtenė) 
Paeina iš Kauno Red. Tauragės aps
kričio Sortiniškų parapijos Laužinin-
kų sodžiaus ji visa laika gyveno N e -
\varke, N. J. ir turi keliata savo namų. 
Gavau iš Lietuvos laiškų noriu su ja 
susirašyti, ji pati ar kiti malonėkite 
pranešti šiuo antrašu: 

Antonina Juščuih". 
( P o vyru Blozcvičicuc) 

4608 So. Wood St. Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 

P U I K I PROGA. 
Žibančiame stovyje, 4 pagyvenimų 

namas po 5 kambarius, tiktai 3 metų 
senumo; puikus basementas, toiletai, 
baltos sinkos. Stogas ištaisytas del 
džiaustymo* drapanų. N a m a s randasi 
ant Parnell Ave. ir 35 gatvės . Visi 
assessmentai pilnai išmokėti. Ran-
dos neša arti $$60.00 j mėnesį. N a 
mas yra vertas $5,000.00, bet kas 
pirks tuojaus, gali nupirkti už $4,-
250.00. 

"DRAUGAS" P U B L . Co. 
1800 W. 46th Str., Chicago. 

Tos kurios turi prityrimą 
šianie darbe gaus mokėti sulyg 
gerumo padarymo darbo. 

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

TAVORU IR IŠSIUNTIMO 
SKYRIUOSE. 

Mergaites ir moteris kurios 
norite pastovaus darbo ar ku
rios norite dirbti tiktai po 
pusdieni mušu Leicu, Žaislu 
Aptiekos, Sidabriniu Daiktu ir 
Gražiui skyriuose. Peržiūrėti 
dalykus, surišti juos į pake
lius sverti parcel post užsa
kymus. ^ 

Geros 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. 

Iš Judžių kaimo, Naumiesčio 
vai., Tauragės apskr. B. Stan
cikienė savo laiške V. Stanci
kui, sūnui, Chieagoje, tarp kit
ko rašo: 

Aš, tavo matušėlė, jau metai 
kaip sergu, bet, ačiū Dievui, 
dabar mano sveikata geresnė, 
aes uaaiai nuo namo ateinu. 

TOKIOS PROGOS DAR JUS 
NEESATE GIRDĖJĘ!! 

štai parsiduoda Mūrinis namas su 
4 pagyvenimais^ ir geroj vietoj, prie
žastis savininkui yra reikalingi labai 
pinigai kitam bisniuj, taigi .šia namas 
turi būti parduota, nepaprastai pigiai. 

Z-rus Kampinis namas .su .story ir 
4 pagyvenimais. Taipgi turi būti par-
duottus už tokia žema i<umu apie ku
ria Jus noc»sate nei sapnavę. Neat idė
kite ne vienos minutos bet ateikite 
tuojaus pas 

S. Slonksnis, 
3357 So. Halstttl St. Chicago, 

\ 

MOTERIS 
Dirbti Mūsų 

SIENINIU POPIERU 
FABRIKE 

Valandos 2:80 8:30 vakare 
Grteros algos pradžiai. 

SEARS ROEBUCK AND € 0 . 
Homan & Arthington St 

KLIK.VLINGAS, mokintojas kuris 
mokytu matemat ikos ir braižimo, ta 
gulėtų atlikti augštesnes mokyklos 
mokinis, tiktai v iena va landa-po piety 
Su sąlygomis susitaikinsime. Malonė
kite atsišaukite laiškų į 

"Draugo" Administracijos. 
1800 \V. 46 Street Chicago, 111. 
(J . B . ) 

arba telefonų Yą#d$ 4$S9. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS ER 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:90 Iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — «:*0 iki 3:80 vakare. 

Nedėl iomls n u o 1© Iki 11 ISryto 
S ž • • • • ' • • • • » » » » » » • » » • » » • » » » ] i 
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PRANEŠIMAS. • 

Dr. M. T. STRJK0I/IS 
I.IBTITVIS 

Gydytojas ir Chirurgas 
Perkėlė savo gyvenimo vieta J 

BriKhton Park. 
2914 W. 43rd Street., 

Tel. McKinley 263 
Ofisas; 1757 W. 47tlt St.. 

(47 ir Wood *rat.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:30 iki 
8:30 Vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
5457 South W e s t e m Boulevard 

Kampas W. 8 5-tos gatvė* 

• • -
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto Iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4 7 t i SO. ASHLAND AVKN» F» 
arti 47-t<*> GatvA» 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Pl ione Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St. 
Pnone Cicero Z'i 

Rezidencija S336 W. fte-th St. 
Phone Prospect 8585 

K — 
JOSEPH C. W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
29 SO. LA SALLE STREET 

Gyvenimo Tel. Humboldl 97 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell «908 
CHICAGO, I^L. 

} { » • » • • —" 

REIKALAUJA 

REIKALINGI MOLDERTAI. 
"Beneh ir Sąueezer" atda

roj šapoj arti Clricagos su dar
bininkais neturime jokių nesu
sipratimų. Gera užmokestis, 
atsišaukite tuojaus. 

190 No. State Str. 
Room 400 

REIKALINGI. 
8 geri leiberiai. 

Dirbti prie lumberio 45c. į 
valanda, 10 valandų į diena. 
Atsišaukite 

DAVID G. MAXWELL, 
44 & Racine Ave. 

U. S. Yards. 

REIKALINGOS moteris ir mer
ginos dirbti ant naktų prie išskirs
tymo seklų, geras uždarbis. 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
KJrpejlal ir kl iaučiai yra re ikalau

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

Mes gal ime jus išmokyti š io darbo 
| trumpa laika dienomis ar vakarai*, 
už maža kaina. Specijalis įkyriu* 
mokinimo ant s iuvama Power mal i 
nu. 

MASTER SCHOOL, 
J. F . Rasnicka. Perdėtlnis 

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

8 » * » » • • • • » » • » » ! » » • • • • • • 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose reiumuoss 
Ofisas DidmiestyJ: 

09 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kam baris 699 

Tel. Central 6478 
Gyeenlmas, 811 W. SSrd B*. 

Tel. Yards 4181 

• - * < • » - » 

K 
»*• I Dr. I. E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
KoM'lunue: 10900 So. Miilūjran Ave. 

Telefonas Pullman 342 Ir Pullman 318* 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo Vakarais nuo 7 Ud 8 
Telefonas Tardą 723. 

« » » » i ^ » » » » • ! » » » • • • » » » » » m^ *S3 

Telefonas Pullman 854 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue 
Roseland, Iii. 

VALANDOS: 9 Iki 9 vakare. 

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

418 W. Market Str. 
Pottsvil le , Penna. 

Su visomis l igomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, laido

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

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

» = » » » » = » » : » » » » » : » » » : » » > > > » » i » i » t t 

DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 1229 S. 49 Ave. dabar per-
krauste savo ofisą po nuin. 

i 4930 W. 13 Str., Cicero. 

i i 
RUMATIZMO I R K R A U J O 

LIGŲ SPECIALISTAS. 

ADYNOS nuo 9 iki 12 ižryto, nuo S 
iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vakare. 

t 

• 

Kaina $2 ofise, $3 
Chicagoj $1.00 extra 

namuose 
už mylia. 

Telefonas rezidencijos 
Ofiso Cicero 

Cicero 
49 

36S6 

i.cc:.::: " J. 
228 W. Kinzic Str. Chicago, 111. 

Reikal ingas driveris ant Ford'o, 
troko turi būti patyręs laundres biz-
nij, uždarbis ant komišino nuo $25 
iki $50 savaitėj . į te ikia $100 bondso 
uždėti. Atsišaukite 

K R A U L E I D Z Y L A L N D R V C. 
4349 So. Hcrmitagc Ave. Chicago. 

VARGONININKAS. 
Esų jaunas vargoninkas, paieškau | 

v ietos prie katal ikiškos parapijos. 
Galių mokinti Chorą. Jeigu kuriam iš 
Gerbiamų Klebonų bučiau reikalingas, 
malonėkite atsišaukti i 

"Draugo" Administracijo. 
1800 W. 46 Street Chicago, 111. 
( P . A. ) 

Reikal inga l ietuvaitė mergina dirb
ti prie nanuj darbo Katalikiškoj kle
bonijoj pietinėj dalyj miesto, neturi 
būti suvirs 30 metų, labai gera vieta, 
skalbimas at l iekama su skalbiamų 
mašina. Atsišaukite. 

3210 Union Ave. 
Telcfonuokite Drover 2489 

}* • • T - » « • » T -r T • • r -> ~r T • « » T ^ T • • M 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards &OSS 

Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto; 
* po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

« » • • » 

1 Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan 8L 
Kertė 82-ro St., Ostcago, DL 

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

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 Iki 2 po piet, n u o 1 

iki 8 valandai v a k a r ą 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po ptat 

Telefonas Yards f 87 

« • • • • • • • • • • « < 

" • - • ' ' . I I V . PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis namas ant 2 gy

venimų, turįs po i 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 lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, au puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas n u o Kedzie 
streetkarių ir arti kampo 53-čios 
gatvės. N a m a s vertas pagal šių 
brangi'*vc laikų lengvai $7,500.00, 
bet p.<r.;iduos už 6,400.00. N a m a s tu
ri g.ii) c ementuot* basementa su 
plovyk omts. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
"DHAU61AS" * U B L . Co. 

1800 W. 4<Jth Str., C luca^o . U | | | | i i | i | i i i i i | i i | i i i i i iu i | IUII l l l l l l ! l l ! l l l | | | | 

iiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiintMtttm 
Resid. 933 So. Ashland BĮ v. Cfclc*g« 

Telefosas Haymarkst 1*44 

DR. A. A. ROTH, 
. Rusas gydytojas Ir chirurgai 

Specijalistas Moteriškų, Vj i t i k y 
Valkų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: 8S54 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9691 

VALANDAS: 19—11 ryto t — • po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomls 19—12 4 , 

file:///varke


—•- • - ». = E •> i> m tf. = 
D R A U G A S BitviIlidBMabjL ls*kr. 6_ 1919. 

—. —Tn įsi 
•M* 

CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONI73 

Draugo Ofise, 1300 W. 46 St. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

BUS DAUG DARBO. 
MIESTE. 

Piliečiai sutiko su išleidimu 
boitdsu. . 

Ketvirtadienis, lapkr. 6 d., 
šv. Leonardas. Feliksas. 

Penktadienis, lapkr. 7 d., 
Šv. Karina. Engelbertas. 

PATARIAMA ATSKIRTI 
JUODUS ŽMONES NUO 

BALTŲ. 

Už riaušes daugiausia kalti 
visokie atmatos. 

Koronerio prisiekusioji tei
sėjai pabaigė tyrinėti l>uva
šias Cbieagoje rasines riaušes 
ir paskelbė savo raportą, ii' iš
vadas. 

Koroneris HolTnian tą ra
portą indavė pavieto tarybai. 
Raportas bus atspausdintas 
daugelyje egzempliorių ir pa
dalintas miesto gyventojams. 

Visa sutrauka ir išvadom 
pamatuotos 450 liudininkų. 

Sulig raporto, rasiniu riau
šių metu nužudvta 38 žmonės 
15 baltu ir 23 juodi. 

Išvados ir nurodymai. 
Prisiekusieji teisėjai atran

da, jog rasines riaušes kelia 
ne kas kitas, kaip Gk miesto 
atmatos, vienos ir kitos rasės 
išdykėliai, jauni valkatos, ka
trie valkiojasi be darbo ir 
katrie išaugę be jokios doros. 

Teisėjai pataria Cbicagoje 
rases atskirti taip, kiek tik 
tas butų galima, sutinkant a-
biem pusėm. 

Pataria kuoveikiaus nu
bausti prasižengėlius, nežiū
rint to, ar jie butų balti, ar 
juodi. 

Tolinus teisėjai pataria 
miesto poliemonus geriau ap
mokėti, senyvus poliemonus 
padėti ant pensijos, gi anų 
vieton pašaukti jaunesnius ir 

Praeitą antradieni pilieėiai 
savo balsais pripažino gerais 
visus hondsų išleidimo pasiū
lymus. Tuo pasiremiant, rei
kia pasakyti, jog mieste il
giems laįkams tous darbo už
tektinai. 

Nes tik dir-f eikime. 
Ogden a ve. pailginimui nuo 

Union parko ligi Lincoln par
ko pripažinta $5,400,000. 

AVestern a ve. paplatinimui— 

So. Water gatvės paplati
nimu] ir pagerinimams — $'»,-
800,000. 

Ashland ave. paplatinimui 
ir išlyginimui — $5,800,000. 

Kohey gatvės paplatinimui 
ir išlyginimui - $9,200,000. 

Be to pripažinta $5,000,000 
geresniems keliams Cook pa
viete. 

Išsi traukia miestas skolų. 
Bet tos skolos, sulig žinovų 
tvirtinimo, ateityje sugryšian-
eios keleriopai. 

Š CMCAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

PRANEŠIMAS VISOMS 
LABDARINGOSIOS SĄ

JUNGOS KUOPOMS. 

Kadangi praeitame Lab. Są
jungos Centro susirinkime ta
po išrinktas naujas L. S. gar
bės narių agitatorius, būtent p. 
Julius Šliogeris, tatai visos 
kuopos malonėkite pasiųsti p. 
J . Šliogeriui surašą, kiek kuri 
iuri garbės nariu. 

Šį prašymą prašau kuogrei-
riausia išpildyti. 

J, Šliogerio ' adresas yra 
toks: 1314 8 a 49th Ct , Cicero, 
111. 

A. Nausėda. 
Lab. Sąj. Centro pirm. 

£E 

Iš DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

^ ^ i A m E89 

PLENUOJAMAS KASDIE 
NINIS EKSPRESAS 

ORU. 

L. Vyčio, 4 kp. mėnesinis su
sirinkimas Įvyks lapkričio (5 d., 
S vai. vakare, Dievo Apveizdos 
parapijos svetainėje. Tai-gi vi
si nariai malonėkite susirinkti, 
nes žinote, kad turime daug 
svarbių reikalų aptarti. Taip
gi kvieėįu ateiti ir naujų narių 
prisirašyti ir- patapti Ū Vyėių 
4 kp. nariais. 

J. B. 

Aušros Vartų šv. M. P. Parap. Svet. 
2323 West 23rd Place 

Prasidės Lapkričio-Nov. j g 1919,41a valanda po piety 
NEDELIOMIS, SEREDOMIS ir SUBATOMIS t. y.: 

11, 12, 15,16, 19, 22, 23, 26 ir 27 Dienomis 
Inžanga Del Visų Vakarų 10c 

Pradžia Nedėliomis 3:30; Subatomis 4:00; Seredomis 7 vai. vak. 
a * + +—=——± * ± ± B — 3£ 

PRANEŠIMAS. 

Tai butų tarpe New Yorko ir 
Chieagos. 

ener gi n gesn i u s v y r u s. 
Juodi žmonės būtinai turi 

gyventi Cbicagoje. Negalima 
jų prašalinti. Jų darbas čia 
reikalingas, priduria korone-
ris [lol'fman. 

Hoffman paduoda suges
tiją, kad kiekvienas patrolinis 
policijos vežimas butų aprū
pintas fotografavimo apara
tu. Tuomet butų galima leng
viau susekti prasižengėlius. 

Vyriausybės slogsniuose ap-
alvojamas sumanymas su a t 

einančiu pavakariu (steigti o-
rini ekspresą tarpe \Y\v Yor
ko ir Cldcagos. Tasai ekspre
sas (lakstytuvas) turėtų skris
ti kasdien. Tai hutų pastos ži
nyboje. 

Tšpradžių batu. išmėgintas 
tik vienas didelis, patogus 
lakstytuvas. (ii paskui butų 
pagaminta jų ir daugiau. 

Sakoma, butu patogiausias 
daiktas tokiuo ekspresą vežti 
visokias didelės vertės pope-
ras ir brangintinus daiktus. 

Hv. Kazimiero Akademijos 
rėmėjų susirinkimas įvyki lap
kričio 6 d., ketverge, 7:30 vai. 
vakare. Šv. Kryžiaus bažnyti
nėje svetainėje, šis susirinki
mas bus svarbus, nes bu* daug 
žinių pranešta iš Centro. Tai-gi 
visos narės skaitlingai susirin
kite paskirtame laike. 

Valdyba. 

brangi yra vyčių organizacija. 
Dirbkime kiek galėdami, kad ji 
stiprėtų. 

Čia nekalbu apie savaitinius 
susirinkimus. J ie yra del pasi
linksminimo. 

Tai-gi nors į mėnesinius su
sirinkimus skaitlingiau susirin
kime. 

Visuomenė žino kokią mes 
vietų ūžimam veikime. Tai-gi 
visi prie tolesnio veikimo. 

Juk ne vieniems veikėjams 
bei valdybai rupi veikimas ir 
darbai. Yra ir tavo ir mano 
priedermė veikti. Ar ne? 

Jaunutis. 

FOR Y0UR STOMAC 3w« 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pat v isus apt iekorlua 

DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chlcago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 438 

l 
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IŠ TOWN OF LAKE. 

Iš TOWN OF LAKE. 

BUS PALIUOSUOTA 20 
SENŲ POLICMONŲ. 

Policijos viršininkas (Jarri-
ty paskelbė vardus 20 polic-
monų, katrie del senatvės tu
ri but paliuosuojami iš tarny
bos, nes jie miestui neduodą 
jokios naudos. 

Sakoma, veikiai busią pas
kelbti vardai dar 60 policmo-
nų, katrie irgi turės Imt pa
mainyti jaunesniais vyrais. 

INKRITO KŪDRON I š 40 
PĖDŲ AUGŠTUM0S. 

Lincoln parke griaunamas 
augštas tiltas, jungiantis per 
kūdrą paežerį su parku. 

Aną dieną nuo to tilto, iš 
40 pėdų augštumos, vandenin 
įkrito darbininkas Tony To-
doross. 

Išgelbėtas ir nuvežtas Alek-
sijonų Brolių ligoninėn. Sako
ma, pasveiksiąs. 

ATĖMĖ PINIGUS IR NU 
VILKO DBABU 

ŽIUS. 

T.. E. ' Vasterling, 4918 
Wintlirop ave., aną vakarę ėjo 
Broadway gatve. Ties Ainsl'n 
gatve pravažiuojantis auto
mobilius sustojo. Automobi-
liuje buvo du jaunu vyruku. 

Vienas iš jų tuojaus išoko 
su revolveriu rankoj ir Vas-
terlingui įsakė lipti automobi-
liun. Tas paklausė. 

Važiuojant nuo jo atimta 
$10, laikrodėlis, nuvilkta visi 
drabužiai ir ties Sheridan 
road ir AVilson ave. jam vien
marškiniai liepta išlipti iš au-
tomobi liaus. 

Vasterling ko nesustingo 
nuo šalčio, kol pasiekė savo 
namus. 

LAIŠKAI Iš LIETUVOS. 
Liet. Darbininku Krautuvėj, 

901 West 33 Street yra du laiš
kai iš Lietuvos, vienas Vincui 
Karaliui, Panevėžio Apskričio, 
kitas Juozui Pikčiunui Taura
gės Apskričio, jau suvirs mė
nuo laiko o niekas jų neatsi- priežasties neskaitlingo susi
ima. 

L. Vyčių 13 kuopos rengia 
nias vakaras jau netoli. J is bus 
gruodžio 7 d., š. m., Sehool Hali 
svetainėj. .Vaidins "Išgriovi-
mas Kauno pilies," 4-rių veik
snių istorišką dramą. 

Vytė. 

I š BRIDGEPORTO. 

L. D. S. 2J)-ta kuopa laikys 
i.\ tęsinį susirinkimą lapkričio 
6 d. 11> 1S> m., 7:30 vai. vakare. 
Visi nariai yra kviečiami ateiti 
i susi rinkimą. Ypatingai malo
nėkite susirinkti, katrie esate 
prisidėję prie krautuvės, nes 
yra daug dalykų aptarti. 

J A . 

Susivienijimo Amerikos 
Lietuvių Kareivių šios apielin-
kės susirinkimas įvyks ketver
ge, lapkričio () d., 8 vai. vaka
re., p. Juraškos svetainėj, 4415 
So. Wood gatvės. 

Visi nariai ir pašaliečiai ma
lonėkite atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų. 

Valdyba. 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

IŠ NORTH SIDE. 

Kai kodėl dabar pradėjo visi 
ilsėties. Didesniųjų organizaci
jų kuopų veikėjai dar dirba. 
Senuosius sumanymus bei nu
tarimus šiek tiek klabina, bet 
jau naujų dalykų visai mažai 
tesigirdi. 

Pastaruoju laiku mūsų kolo
nijoj biskį pradėta poilsis. Ži
nome gerai, kad dabar visai nė
ra laiko poilsiams. Yra tai vei
kimo, darbo laikas. 

L. Vyčių 5-ta kuopa, kaip se
niau, taip ir dabar, dirba, vei
kia, tik gaila, kad nesiima prie 
darbo visi kuopos nariai. 

Susirinkimai būva neskait
lingi. 

Tankiausiai keletas narių 
svarsto ir daro nutarimus, iš 

jiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 
AR IEŠKAI FARMOS? 

Jeijęu talP tai ateik pas milinis aš 
ka tik pargrįžau iš Illinojų Valstijos 
Fantui kur yra geriausia žeme del vi
sokiu augalu. Ir dabartės tūrių farmu 
visokio didumo nog 50 iki 300 akru, 
su Budinkais> gyvuliais, mašinoms, so
dnais ir taip toliau. 

Prie tam dar f a n u o s randasi arti 
prie gelžkeliu turgaviečių, prie puikių 
upelių ir t. t. Taipgi ir Lietuvių čia 
yra nemažas buris ir visi l inksmai ir 
turtingai gyvena, taigi jeigu norite 
pirkti arba mainiti ant namo tai pa
siskubinkite kol dar yra iš ko pasi
rinkti ir dabar yra geras laikas ma
tyti. Kreipkitės pas 

S. Slonksnis, 
3357 So. Halsted St. Chlcago. 
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiimmiiii 
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Dahar yra patvirt'nton ir vasto-
lamoit daugumos lietuvių, kurie gra-
Jija koncertinę, ir augštal rekoroen 
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
morike Mes gal ime tau parūpinti 
pugšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur) lšalun 
člame dykai. 

6E0RGI & VITAK MOSIC GO. 
1540 W. 471 h 8t. t Chlcago, UI. 

F. P. BRADGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroc, Cor. Olark 

R o o m 1207, Tol. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yartls 2390 

Kapitalo Alga. 
Būnant biznije suvirs trisdešimts du metu Chicago Tele-

phone Kompanija, Sausio 1, 1910, turėjo turto kuris 
stieke $30,6r)9,.r)90 ir 262,359 telefonu. 

J dešimts metų šitas turtas kaip parodoma jų kningose už
augo i $f»l,180,000. arba 167% o numeris telefonų pa
sididino anl 394,733 arba 150%. 

Aplamai imant daugiau tapo darbo atl ikta per paskutinis 
dešimts negu per visus trisdešimts dviejus metus per 
Chicago Telefono Kompanija. 

Telefono biznio išsipletojimas negali būti sustabdytas: turi 
būtinai augti kartu «u industriios i^siplctojimii š ios 
šalies. 

Per kitus dešimts reikės būtinai nauiti budinku. s\vit<'h-
boards. dratu cables, instrumentu ir kitu dalyku. Tas 
visas įtaisymas mažiasia atsiesis du syk tiek kiek kai
navo per i>askutiuius dešimta metu. šita didelia suma 
pinigų mes tiktai ga l ime ta suma tiktai tegal ime gauti 
nuo žmonių kurie perka bondsus, stoeka nes j ie gali 
žinoti kad čionais tai geriausias įdėjimas piningo. 

Mes turime užmokėti u i darbą, ir m e s turime mokėti alga 
už kapitalą. Jeigu mes apmokės ime darbininkų algas 
o neamokes ime algas kapitalo, mes negal ime išsiplė
toti savo darbe ir turime stovėti ant vietos. 

'lVlofono Kainos yra tikras a t sakymas! Jos turi būti tokios 
kjfcd iš jų apsimokėtu algos darbininkams; butu už
tektinai piningo anl materijolo del pataisymu visokiu; 
užmokėti taxas ir kitus reikalingus dalykus ir užmo
kėti alga kapitalo—nuošimtis ir dividentai ant bond-
su, stocko ir notų šios Kompanijos aps imoka darbi
ninkų algas ir visa patarnavimą kuris yra duodamas 
publikai. 

CHICAGO TELEPH0NE C0MPANY 

REIKALAUJA. 

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS 

BIZNIERIAI GARSINKITES 
" D R A U G E . " 

H s 
•f 

l 
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&<W-K^^<^<<<<<&<<<+fŽ<^^ 
Žinomas per 25 metna ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS!LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y. 

l ? ) ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 20C05CCOCCCOCCCOCCCOCOOO: 
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BUS UŽDARYTA ARMIJOS 
KRAUTUVĖ. 

B. J. Jakaitis. 

Pranešta, jog žinoma arini 
jos krautuvė Siegel-Cooper reikalingų sau daiktu. 

busto 'bus uždaryta visai lap
kričio 14 dieną. 

Krautuvas vedėjas, pulk. 
Ballard, praneša CfaieagOfi gy
ventojams, kad jie ligi tos die
nos pasiskubintų nusipirkti 

rinkimo. 
Tiesa, trečdalis iš narių lan

ko vakarinę mokyklą. Labai pa
girtinas dalykas. Bet kur an-
t ras trečdalis. 

Anglai trečiadieni vadina 
"meilužių vakaras ." Jeigu tas 
butų viena iš kliūčių, vengki-
mės jos. Ypatiškus susitikimus 
bei darbus atidėkime ketvirta
dieniui ir penktadieniui. Mums 

PRIE ŠVARAUS DARBO 
(i era užmokestis dirbant 

nuo štukio, ir Bonus Plianu. 
Gerą mokestis 43 valandos. 
Mokestis kas savaitė. 

Geros Darbo Sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. DESPLAINES STREET 

j * g * DIDŽIAUSI* Į lETUYlSm KRAUTUVE RHICASOJE 

PEARI. QUBEN KONCBRTINA 

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

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

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

Telefonas: DROVER 7309 
•BBHByanBnBni 
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