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Teismo (sakyta 
Atšaukti Streiką 

Am. D. Federacija eina prieš 
vyriausybę 

MIESTAS N E T E N K A GAT 
VEKARIŲ. 

Kompanija mėgina pabaugin
ti žmones. 

TEISMO N U S P R E N D I M A S 
PAVADINAMAS AU

TOKRATINIU. 

Streiko reikale atsil iepiama 
net i visuomenę. 

Washington, lapkr. 10.—A 
merikos Darbo Federacijos 
pildantysis komitetas su (Jom-
po rsu priešakyje vakar čia 
turėjo susirinkimą anglekasi j 
s treiko reikalo. 

Susirinkime nupeikta vy
riausybės veikimas prieš ;m-
glekasių streiką. Anglekasiu 
streikas pavadintas teįsotu. 
Tr pažadėta streiką paremti 
moraliai ir materijaliai . • 

Pi ldantysis komitetas pu
škeli)*'' atsiliepimą i visas dar-

1 4. V Iki 

bintnkų unijas ir i visuomene, 
paragindamas streiką paremti 
visomis išgalėmis. 

Teisėjo Andersono įsakv-
man atšaukti streiką pa vadi n 
tas autokrat iniu, varžančia sa

kai p šiandie bus induotas 
prezidentui \Vilsonui. Tuo rei
kalu prokuroras turės konfe
renciją su prezidentu. 

Savo keliu, p rokurora s pa
sakė, jog vyriausybės užimta 
pozicija neatmainoma. Vy
riausybė nepanaikins " in junc-
t ion" . Teismo nusprendimas 
tarės hut pildyt inas. 

Tas reiškia, jog prasidės 
smarki kova vyriausybės su 
organizuotu darbu. 

F E D E R A L I S TEISMAS ĮSA 
KĖ ATŠAUKTI STREIKĄ. 

Nežinia ką padarys angleka
siu viršaičiai. 

Toledo, 0. , lapkr. 11. —Ne
senai šito miesto gyventojai 
referendumu nubalsavo pra 
šalinti iš miesto gatvekarių 
kompaniją, kuri pastaraisiais 
laikais už važinėjimą nuo žmo
nių buvo ėmusi 8 centus vie
toje 5 centu. 

Už tatai kompanija nus
prendė pabauginti ir pabausti 
miesto gyventojus. Aną diena. 
net viešai nepranešusi sustab
dė visus gatvekarius. Dangei] 
gatvekariu gabena j Micbigan 
City, 

Miestas paliekamas be ko
munikacijos. Žmonės turi va
žinėti automobiliais, vežimais. 

Kompanijos valdininkai, be 
to, da r pasityčioja. Sako, pir
miau už važinėjimą nenore-
jote duoti 8 centu, gi dabar 
turi te mokėti po l2.r)c. ir dau
giau. 

Bet nereikia pamiršti , jog 
miestas ilgai ta ip nevargs. J-
sitaisvs gatvekarius. Bet kom-
panija turės daug ko netekti 
už savo sauvaliavimus. 

VYRIAUSYBĖ SKELBIA 
RADIKALŲ ŠEL

MYSTES. 
NORI SUGRIAUTI VY

RIAUSYBĘ, PANAI
K I N T I RELIGIJĄ. 

Atvirai šaukia pakil t i revo 
liucijon. 

nusprendė, jog anglekasiu 
lies piliečiu laisvę, gvarantuo- [streikas paskelbtas neteisotai, 

VVashington, lapkr. 9.—-Va
kar mieste Indianapolis fede-
ralifi teisėjas Anderson po iš-
klausinėjimo anglekasiu orga
nizacijos advokatų ir viršaičiu 
i,- vyriausybės reprezentantu. 

jama konstitucija. 

K a tas reiškia? 

Šita Amerikos Darbo Fede
racijos paskelbta pozicija reiš
kia, jog streikuojančiu angle
kasiu viršininkai, turbūt , n"-
paklausys teismo Įsakymo ii 
neatšauks streiko. 

Taip tvir t ina vienas Fede
racijos pildančiojo komiteto 
narys . J i 8 sako, jog atėjo lai
kas Suv. Valstijų žmonėms 
t ikrai pagalvoti , a r vyriausy
bė turi teisiu priverst i žmo
nes dirbti prieš ją norą. Ar 
vyriausybė tur i teisiu varžyti 
piliečių laisvę su visokiais 
savo parėdymais . 

Teisėja s Anderson, paskelb
damas įsakymą atšaukti strei-< 
ką, pasirėmė vyriausybės re
prezentantu tvir t inimais, jog 

nes priešinasi karės meto Įsta
tymams. Tr kaipo toksai turi 
Imt a tšauktas . 

Veisėjas Anderson tad ir 
įsakė anglekasiu viršaičiams 
ligi šio antradienio (lapkr. 11) 
atšaukti streiką. Paskui su 
operatoriais tar t ies kaip pa
t inkama. Nes tas klausimas 
nepaliečia šalies reikalu. 

Ką pada iys viršaičiai. 

Teismo įskymas turi but pil
dyt inas. Nes jei anglekasiu va
dai nenorės pildyti,' tuomet 
prieš juos bus pavartota prie
varta . 

Kol-kas nežinia, ką dabar 
pradės viršaičiai. Sakoma, 
kaip šiandie jie sušauks pil
dančiosios tarybos ir apskri
čių viršininkų susirinkimą ir 
tarsis, kas padaryt i . 

T A L K I N I N K Ų KOMISIJA 
IŠKELIAVO PABALTIJON. 

Washington, lapkr. 11. — 
Pastarųjų dienų areštavimais 
radikalų įvairiuose miestuose 
vvriausvbė susekė negirdėtus 
daiktus. Susekta, jog rusų or
ganizacija Rusų Darbininkų 
Unija yra ne tik bolševikiška, 
bet anarcliistiška ir net 
hilistiška. Ton organizacijon 
susispietę gaivalai, katrie no
ri pragaišties Suv. Valsti
joms. 

Suv. Valstijų generalio pro
kuroro asistentas Garvan do
kumentaliai prirodo tos or
ganizacijos ' suokalbiavimus 
prieš mūsų šalies vyriausy
be. 

• 

Surasta prirodymų. 

Tarpe užgrobtų tos organi
zacijos raštu surasta ir anar-i 
bistinis manifestas, pagamin
tas Amerikos darbininkams. 

metu tur i but pakel ta ginkluo
ta revoliucija prieš kapitalis
tus ir vyriausybe; 

Pačioje pradžioje darbinin
kų minios turi užgrobti įvai
rius šalies tur tus , visokią 
produkciją ir žudyti be pasi
gailėjimo šalies valdininkus. 

Prieš religiją. 

Neturi ji politikinio 
Įgaliojimo. 

s treikas neleistinas sulig ka- Rasi, jie nu tars apeliuoti 
rės meto Įstatymo. Tas įstaty- augštesnin teisman. O, rasi , 
mas v ra Leverio įs ta tymas. sutiks a tšaukt i streiką. Nes 
Tuo įs ta tymu uždrausta ka- ( t ik tiedvi priemoni tur i viršai-
rės metu spekuliuoti ir didelį čiai. 
pelną daryti maisto ir kuro 
agentams. 

Savo keliu Gompers darbuo
jasi, kad kaip šiandie ant 

Dabar tą įstatymą vyriau- greitųjų sušaukti tarybosna 
sybė pavar toja prieš angleka- j operatorius ir anglekasiu at-
sių streiką. Amer. Darbo Fe-j stovus ir padėti pamatus arbi-
deracijo s pi ldantysis komite-i tracijai . Po to žingsnio bus 
tas sako, jog tas įs tatymas galima atšaukt i streiką, 
nieko bendra, neturi su strei- Bet Ilgšio) t ikra i nežinoma, 
kais arba lokautais. 

Apie Amer. Darbo Federa
cijos užimtą poziciją tuojaus 
pranešta visoms darbininkų 
unijoms. Ka ip šiandie, ta ip 
rytoj laukiami darbininkų su
sirinkimai ir protestai prieš 
vyriausybę. 

Vyriausybė neatmaino 
pozicijos. 

kas bus pradė ta šitam nepa

pras tam atsitikime. 
Anglekasiu viršininku 

klaida. 

V a k a r mieste Indianapolise 
anglekasiu advokatai reikala-
\ o teisėjo streiko legalybės iš
klausinėjimus atidėti toles
ni ai, gi tuo metu anglekasiu 
atstovai pasistengsią atl ikti 

Generalis prokuroras Pal- tarybas su operatoriais. Te-
mer paskelbė, jog Amer. Dar
bo Federacijos nusprendimas 

t i aus teisėjas su tuo nesutiko. 
Didelę klaidą atliko angle-

Paryžius, lapkr. 1.0.—Pra
eitą savaitę Pabaltijon iške
liavo talkininkų komisija, ku
riai pirmininkauja gen. Nies-
sel. Augščiausioji taikos kon
ferencijos ta ryba ilgai disku
tavo, kokias pareigas pavesti 
tai komisijai. 

Suv. Valstijų atstovų rate
liuose kalbama, jog komisija 
neturi jokių politikinių įgalio
jimų. Tik įgaliota prižiūrėti, 
kad iš Pabalti jos pasi t rauktų 
vokiečių kariuomenė. 

Komisijos pirmininku pir
miau buvo nuskir tas pasižy
mėjęs prancūzų generolas 
Mangin. Bet paskui kažkodėl 
paskyrimas Mangino atšauk
tas. I r jo vietoje paskir tas 
augščiau paminėtas gen. Nies-
rel. 

Amerikonišku atstovu toje 
komisijoje yra leitenantas 
pulkininkas Cbeney. 

Raštas užvardintas "Novo-
mirskio (naujo pasaulio) a-
narcliistų-komunistų manifes-
as \ 

Garvan dabar paskelbė 
spaudoje žodis žodi n tą ma
nifestą. J a m e sakoma, jog ru
sų organizacijos veikimas y-
ra proletarijatb avangardo 
veikimas. Visur, sako, turi but 
sukeliami mažesnieji streikai, 
šitie paskui pakeičiami gene-
raliais streikais ir pastarųjų 

Sulig to manifesto, svar
biausia kova turi but at
kreipta prieš religiją. Žmonių 
mintyse tur i but panaikintas 
Dievas ir praplat intas visur 
ateizmas, t.y. įsitikinimas, jog 
žmogus kur-kas gali laimin
giau gyventi ir apsieiti be 
Dievo. Nes mokslas apie Die
vą, sako, šiandie varžo žmo
gų, neleidžia jam veikti, kas 
tik pat inkama. 

Toliaus manifeste žmogžu
džiu pavadinamas gen. Per
si iingas ir kiti kovotojai u / 
demokratijos principus. 

Areštuojami radikalai . 

Nestebėtina tad, jei šalies 
vyriausybė nusprendė iš
griauti ir sunaikinti tuos pa
sibjaurėtinus lizdus, gi pačius 
stambiuosius vadus uždaryti 
į kalėjimus arba deportuoti. 

Šalies visuomenė tokioms 
vyriausybės pastangom s netik 
turi užjausti, bet stoti pa-
gelbon. 

Svarbiausias suokalbininku 
lizdas yra Ne\v Yorke. Tenai 
vyriausybės agentai juos gau
do ir siunčia Kilis salon, per 

Pavojus Estonijos Ne
priklausomybei 

Yudeničo armija atsimetusi 
''tvarkoje" 

ESTONIJOS LIKIMAS 
P A V O J U J E . 

Nežinia kaip bus su taika. 

kurią 
šalin. 

jie buvo atvykę šion 

Tr tolesniai gaudomi radi
kalai ir kituose miestuose. J ų 
visur tiek daug priviso, kad 
vyriausybė buvo priversta pa
kelti prieš juos aštrią kovą. 

Kova Prieš Radikalus S. 
Valstijose 

Gelsingforsas, lapkr, 10. — 
Estonijos premjeras Strand-
mann Associated Press atsto
vui pasakė, jog šiandie apie 
taiką estų su bolševikais ne
gali but kalbos. Kstonijos ne
priklausomybei grūmoja pa
vojus. P i r m a s daiktas estams 
—tai kuoveikiaus padaryt i 
armisticiją su bolševikais. 

Dalykas ve kame. Yudeničo 
armiją bolševikai pliekia. Ši
ta armija bėga atgal Estoni-
jon. Vargas butų, jei stiprios 
bolševikų spėkos paskui Yu
deničo kareivius Įsibriautų 
Estonijon. Tuomet šita šalis 
ne tik pavirstu mušiu lauku, 
bet jos gyvybei grūmotų pa
vojus. 

Negalima atskira taika. 
Estonija, rasi, pasiskubintų 

dabar susitaikinti su bolševi
kais. Bet vieni estai negali 
daryt i atskirios taikos. Tam 
tikslui reikalingas kitų Pabal
tijos viešpatijų sutikimas. Tuo 
tarpu kitos viešpatijos dar 

j nepasiruošiusios taikon su bol
ševikais. Yra visokių klinčių. 

Viskas, ką Estonija gali at-
skiriai padaryt i , tai padaryti 
tik armisticiją su bolševikais. 
Tarpe Estonijos ir Rusijos 
pravesti neutralę juostą ir aną 
pavesti talkininkų kontrolėm 

Kas toliaus dėsis, neprama
to nei pats premjeras. 

gryžo Associated Press kores
pondentas iš Gatčinos, iš kur 
bolševikai andai išmušė Yu
deničo kariuomenę. 

Korespondentas pasakoja, 
jog Yudeničo kariuomenė tą 
miestą apleidusi tvarkingai . 
Pats korespondentas iš miesto 
išvažiavęs paskutiniu trauki
niu. 

Su kariuomene miestą aplei
dę ir daugelis žmonių pabėgė
lių. Gatčinoj palikę labai ma
žai žmonių. 

Del stokos transportinių 
priemonių, daugelis sužeistų 
kareivių turėjo eiti pešti. Dau
gelis iš jų nušalo, nusikamavo 
ir kelionėje mirė. 

Tečiaus pačios kariuomenės 
dvasia, abelnai imant, buvusi 
pakili. 

Bolševikai briaujasi. 

Bolševikų spaudimas didė-< 
ja kaip iš pietų, ta ip iš šiaurit; 
šono. 

Oficierių štabas čią nupmo- į 
niauja, jog gen. Vudenle u£^ 
naujo šią savaitę gal pradės 
smarkų veikimą prieš bolše
vikus. 

Pareina žinių, jog Yudeni
čo armija susilaikysianti 
Yamburgo apylinkėse ir sto
sianti sprendžiamąjin mušin. 

ESTAI SUMUŠĖ RUSUS-
VOKIEČIUS. 

AREŠTUOJAMA DAUGIAU 
RAUDONŲJŲ. 

Susekamas suokalbiavimas 
sugriauti vyriausybę. 

RUMUNAI R E I K A L A U J A 
RESPUBLIKOS. 

sybei teko susekti radikalų 
ruokalbiavimą prieš šalies vy
riausybę su tikslu ją sugriau
ti ir įsteigti sovietu valdžia. 

Tam tikslui radikalai suo
kalbininkai dirbdinosi daugelį 

VVashington, lapkr. 10.—Fe- netikrų amerikoniškų pinigų, 
deraliai agentai be paliovos Newarke a t ras ta didelė jų 
užpuldinėja radikalius gaiva- dirbtuvė pinigams dirbti, 
lus įvairiuose miestuose ir , Paskui jie gaminosi ginklų 
areštuoja. Suareštuota dar k e - | j r kitokių įnagių su tikslu Žu
lį šimtai intariamų radikalų, idyti šalies valdininkus, uš-

Ypae New Yorke suare^tuo- grobti svetimas savastis ir t t 

YUDENIČINIAI ATSIMETĄ 
TVARKOJE. 

Gal Yudenič pradės naują 
veikimą? 

Revelis, lapkr. 10.—Čia su-

Londonas, lapkr. 10.—Estų 
pranešimas skamba: 

"Mūsų šarvuoti t raukiniai 
bombardavo Pskovą per išti
są ketvirtadienį. Žiaurų s mū
šiai seka visuose frontuose, 
ypač aplink geležinkelius. 

"Pr ieš in inkas (pulk. Ava-
lovo kariuomenė) atblokštas 
atgal per upę Vel ikaja ." 

Upė Velikaja inteka Pskovo 
ežeran. 

BOLŠEVIKAI STOVI SKER
SAI PASAULIO TAIKĄ. 

Paryžius, lapkr. 10.—^Rum li
nijos sostas ima siūbuoti. Gy
ventojai reikalauja savo šalį 
pakeisti respublika. 

Pranešama, jog karalienė su 
viena dukterimi iškeliavus 
Florencijon. Ki ta duktė pasi
likusį Anglijoje. 

kasių viršininkai, kuomet ,]ie 
nepaklausė kituomet j juos 
prezidento "VVilsono paskelbto 
atsiliepimo ir perspėjimo ati
dėti streiką tolesniai ir pir
miau mėginti taikinties su 
operatoriais. Todėl šiandie ir 
susilaukė nesmagumų. 

Operatoriai praneša, jog jie 
tuojaus stosią tarybosna, kaip 
t ik streikas busiąs a tšauktas , 
ka ip tik prasidėsią kasyklose 
darbai. 

ta daugelis sovieto šalininkų 
ir platintojų. Lapkričio 8 d. 
komunistų part i ja Amerikoje, 
radikalų organizacija, vakare 
daugel vietose turėjo susirin
kimus. Tuos užklupo agentai 
ir daugelį suareštavo. 

Agentams kuone visur gel
bėjo vietų policija. 

Suv. Valstijose gyvuoja ru 
sų organizacija vardu Rusų 
Darbininkų Unija. Tą organi 
zaciją įkūrė New Yorke 1907 
metais dabart inis bolševikų 
policijos viršininkas Petrogra 
de Šatov. 

Prieš tą organizaciją šalies 
vyriausybė tad ir atkreipė 
svarbiausią domą. Suareštavo 
visus jos viršininkus. 

Susektas suokalbiavimas. 
Tuojau s po pirmųjų arešta

vimų iš paimtų raštų vyriau-

Žodžiu tar iant , jie čia gami
nosi pakelti revoliuciją. 

Radikalai čia daug darbuo
jasi ir streikuose. J i e kursto 
darbininkus streikuoti, kelti 
suirutes, riaušes, priešinties 
vyriausybei kiekvienam žing
snyj. 

Suimtieji bus deportuojami. 
Kova prieš radikalus suo

kalbininkus vedama generalio 
prokuroro Palmerio direkti-
voje. Vyriausybė, susekusi to
kius nepaprastus daiktus, nu
sprendė būtinai šalį apvalyti 
nuo tų nenuoramų. 

Tarpe suareštuotų y ra di
džiuma svetimšalių. Tie visi, 
kaip tvirtinaifia, kuoveikiaus 
bus deportuoti . 

Žinovai tvirt ina, jog raudo
nieji gaivalai daugiausia yra 

Taip sako Anglijos premjeras. 

Londonas, lapkr. 10.—Prem
jeras Lloyd George, kalbėda
mas pokylyj, surengtam pa
gerbti naują lordą majorą, 
t a rp kitko pasakė: 

" M e s negalime turėti pa
saulyj taikos, kol nėra taikos 
Rusijoje. Je i bolševikizmrs 
nebus sutraškintas kardu, gal 
mes tuomeV pavartosime kito
kias metodas. 

"Manau , nepertoliausia tas 
laikas, kuomet talkininkai ir 
vėl nuspręs, kad tegu rusai 
patys vieni apsisprendžia, 
kaip jie tur i va ldyt ies ." 

J A P O N A I PASIRENKA AR
M I J A I OFICIERŲ ŠVEI

CARIJOJE. 

kalti ir už streiką plieno indu
strijoje. O gal jie prikišo savo 
purvinus nagus ir prie angle
kasiu streiko. 

Teismo diena atėjo raudo
niesiems gaivalams Suv. Val
stijose. Tik nežinia, ar pavyks 
juos čia pilnai išnaikinti. 

Geneva, lapkr. 11. — Japo
nijos agentų pilna Šveicarija. 
Čia jie iš šalies armijos ren
kasi oficierų savo armijai . 
Šveicarijos oficierams japonai 
siūlo augštas algas ir bonu-
sus. Kalbina įstoti japonų ar-
mijon penkeriems metams. 

Japonai stato sąlygas: k a d 
jei tuo laikotarpiu Japoni ja 
pakiltų karėn, tie oficierai tu
rėtų visvie n kareiviauti , išė
mus atsitikimą, jei Japoni ja 
kariautų prieš Šveicariją. 

Šveicarijoje sakoma, jog tuo 
savo pasielgimu japonų agen
tai peržengia Šveicarijos įs
tatymus. 

SUDEGĖ DVI MERGAITĖS. 

Por t Arthur , Ont., lapkr. 10. 
—Dorione sudegė farmerio 
Otto S t rey namai. Gaisre žu
vo dvi—6 ir 7 metų amžiaus, 
mergaitės. 
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D R A U G A S jj_l Antradienis , lapkr. 11, 1919. 

Dogma tai ir Politika 
K a s yra keliavęs po Įvairias 

žemes, tas galėjo pastebėti 
skirtumą ta rp Rusijos ir ang
liškai kalbančių tautų. Ameri
koje ir Anglijoje yra daugybė 
visiems bendrų tvir ta i nusta
tytų pažiūrų ir taisyklių, apie 
kurias niekas neabejoja. Xie-

š*kas taip-gi nereikalauja joms 
prirodymų. 
Tas labai aiškiai buvo maty

ti Amerikoje prasidedant ir 
einant karei su Vokietija. Ką 
vyriausybė paskelbdavo, tą vi
suomenė priimdavo, nereika-
laudama prirodymų, nedary
dama krit ikos. Amerikos vi
suomenė taip apsėjo, ne s turė
jo sveiką taisyklę: tikėti savo 
išrinktajai valdžiai didžiu už-
rubežinių painių laiku. 

Anglijoje jei polieijautas ve
jasi žmogų, civiliai vyrai, pa
sitaikiusieji pūkeliui, visuomet 
p»deda polieijantui sugauti bė
gantį, neklausdami a r jis kal
tas ar ne. Tas vyrų apsėjimas 
išeina iŠ sveikos taisyklės pa
dėti tvarkos prižiūrėtojai po
licijai palaikyti tą tvarką. 

Čia anaiptol negalima pami
nėti nei šimtinės dalies tų tai
syklių, kurias retas temoka 
išreikšti, o kurias visuomenė 
pildo minėtose šalyse visai 
atsižadėdama kritikos, nerei
kalaudama prirodymu. Teko 
pastebėti , kad tų taisyklių yra 
daugiau Lenkijoje negu Rusi
joje, Vokietijoje ir Prancūzi
joje jų yra daugiau negu Len
kijoje. Kadangi jų daugiausiai 
yra angliškai kalbanėiose tau
tose, tai jau galima spėti, jog 
kuo labiau civilizuota tauta, 
tuo daugiau ji turi tu nepriro-
domų nei nekritikuojamų tai
syklių. 

Visose civilizuotose tautose 
vyras su vyru susitikę pakylė-
ja kepure. To pakylėjimo rei
kalą niekas neprirodinėja ir 
niekas nekrit ikuoja. Tai yra 
nusistovėjusi civilizuotų žmo
nių taisyklė, ir gana. Necivili
zuoti bušmenai ar negritosai 
tų taisyklių neturi. Tai dar 
vienas tak tas viršaus, paro
dantis , kad civilizacija nau
dojami neprirodomomis ir ne
kritikuojamomis taisyklėmis. 

Lenkai tur i vieną ypatingą 
ta isyklę: buk makevijališkai 
suktas, be sąžinės ir be gėdos 
santikiuose su svetimomis 
tautomis, bet vidujiniuose tau
tos santikiuose prisilaikyk do

ros kuopilniarsiai . Žydai tos 
taisyklės prisilaiko privati
niuose santikiuose, viso pa
saulio diplomatai ją pildo 
tarptaut iniame gyvenimo. 

Lietuviai neturi vienos nu
sistačiusios pažiūros. Vieni, 
kaip p . Kapsukas i r jo šali
ninkai, pata ikauja bolševi
kams, kiti , ypač iš tautininkų 
tai po, l inks ta prie Kolčako 
tret i , ka ip socijalistas Biels
kis (jis y r a dabar Kaune) , la
bai mandagus ir dorus su len
kais. Tik jie ir jų parti jos ne
prisilaiko jokios teisybės i r jo
kios doros santikiuose su ki
tais lietuviais. 

Ypač aiškiai tat pasiro lo 
Amerikoje t a i p vadinamoje 
tautininkų srovėje. J i e nemoka 
nuomos už triobą, kurią už
imą, jie pramano šlykščiau
sius užmetimus ant tautiečių 
pačiais pavojingaisiais tėvy
nei laikais, kad apšmeižti lie
tuviai mažiau naudos atneštų 
Lietuvai. Paskut iniu laiku 
tautininkai panorėjo suskal-
dinti partijų sugyvenimą 
skaudžiausiu Amerikos Lie
tuvių Tarybos įžeidimu. J i e 
atsiuntė jai oficijalj laišką, 
reikalaudami, kad ji atstaty
tų nuo vietos savo prezidentą. 

Apie tai kitą kart pakalbėsi
me da r skyrium. 

Raudonasai Kry
žius. 

Pavojui ant tėvynės užpuo
lus, visi, kas gyvas, imasi ją 
ginti. Tuomet negaila turto, ne
gaila jiegų, negaila pačios gy
vybės. Pavojus gal imas: a r tai 
iš gamtinės, a r iš nederliaus, a r 
iš priešų pusės. Gamtiniais pa
vojais vadiname nepapras tus 
gamtoje apsireiškimus, kaip 
va : žemės drebėjimas, vulkanų 
prasiveržimas* ciklono siauti
mas (smarki vė>ula), epidemi
jos limpančios ligos). 
Nederliaus pavojus būva, kuo
met ūkininkas negauna del ko
kios nors priežasties pageidau-
jamo arba būtinai reikalingo 
vaisiaus, ir t a ip : viskas išdžiu
vo laukuose, nuolatinis bei 
smarkus lietus sunaikina javus 
laukuose, lietinga ir šalta pa
vakaryje, sėkla nesudygo laiku. 
Priešu, užpuolimas mums y ra 
pavojinga**. Reikalingi apsigy
nima.- bei pagelba. Apsigyni* 
mas sulaiko, a r jau sustabdo, 
ar prašalina pavojų; pagelba 
jau nukentėjusiuosius ramina, 
. auna, dvasią stiprina, gyvy
bę užlaiko. 

Tokiu raminančiu angelu, 
gaivinančia rasa, stiprinančiu 
nelaimėje prislėgtos dusios, 
vilties mistojantiems tvirtybe, 
skaisčiausia gyvybę teikianti 
saulute y ra Raudonasai Kry
žius. J i sa i veikė pasekmingai 
tenai, kame niekam neatėjo į 
galvą, kad reikėtų veikti. J i s 
veikė drąsiai tenai, iš kur kiti 
del baimės slapstėsi. J i s veikė 
tuomet, kuomet jo veikimas 
laivo vienatiniu išgelbėtojumi. 
Veikė su tikrai gryniausiu pa
sišventimu. 

Kad ir mūsų laikuose, Rau
donojo Kryžiams veiklumas pa
siekė Mėšsinoja nelaimę, St. 
Louis vėsulo aukas, Galvestono 
tvane nuskriaustuosius, St. 
Franeisco 's žemės drebėjimu 
sunaikintuosius. Gi kas pajieg-
tų nupiešti Raudonojo Kry
žiaus patarnavimą šios baisiau
sios visopasauiinės karės me
tu? Raudonasai Kryžius buvo 
tikru angelu meilės tenai, ka
me art imo meilei jokios vietos 
neliko del neapykantos iš krau 
jo praliejimo. Buvo angelu vil
ties net pačiose karo mirties 
nasruosna papuolusiems. Buvo 
angelu tvirtybės net pačios 
mirties valandoje. Klausk ka
reivio, karės baisenybėse pra-

Žodis i Visus Lietuvius 
Amerikoje. 

J a u daugiau mėnesio laiko 
praslinko nuo paskelbimo Chi-
cagos angliškuose laikraščiuo
se apie Amerikos gyventojų su
r a šą—"cenzus" vadinama, ku
ris prasidės tuoj aus po Naujų 
Metų, sausio 2 d., 1920 m. 

Atsimindamas labai apverk
tinas pasekmes mūsų tautai 
iš pirmesniųjų cenzus surašų, 
o iš mųs Ekzekutyvio Komi
teto nematydamas prirengia
mojo darbo—nuolankiai mel
džiu visi} Lietuvos mylėtojų 
atydos pakreipimo prie šito 
cenzaus surašo, prisirengi
mo, visų didžiulių draugijų vai 
dybų, Tarybų, Federacijos, Su
sivienijimų, Darbininkų Sąjun
gos, Vyčių ir kitokių draugijų. 
Butų nuosekliausias žingsnis, 
jiegu mūsų Ekzekutyvis Komi
tetas išleistų j visas lietuviškas 
draugijas Amerikoje rūpestin
gai apdirbtus pamokinimus, 
kaip lietuviai privalo ginti sa
vos tautos garbę atsakinėjant į 
cenzaus užrašinėtojų paduotus 
klausimus. Reikia mūsų vien
genčius perspėti , kad jie pri
žiūrėtų cenzaus užrašinėtojus, 
kad neliktų užrašyti lenkais, 
rusais, vokiečiais, a r ameriko
nais. Kai-kurie lenkai cenzaus 
užrašinėtojai 1910 metais lie
tuvius tyčia lenkais užrašinė
jo ir, kaipo pasekmė tokio užra-
šinėjimo visoje Chicagoje 1910 
metais, iš apie 75,000 lietuvių, 
vos 10,000 likosi lietuviais už
rašyt i ; likusieji 65,000 padidi
no lenkų, rusų ir vokiečių intek-
mę Chicagos ir visos Amerikos 
politikoje, o nmsų tautai pada
rė skriaudą ir nekultūringumo 
dėmę. Nedaleiskime, kad ir 
šiais 1920 metais mūsų tautos 
priešai (lenkai, rusai i r vokie
čiai) mus nužemintų šios šalies 
valdžios akyse. Be abejonės, 
tie, kurie mūsų apsileidimu 
naudojosi praeitaisiais cenzaus 
surašais, bandys ir šiais metais 
mūsų tamsunus sukvailinti. Iš 
mūsų tautos kaip ir valdiškųjų 
įstaigų—Tarybų, Ekzekutyvio 
Komiteto, Federacijos ir 11, tu
rėtų būti visiems lietuviams 
vienoki raštiški pamokinimai 
pagaminti ir per pamokslus, 
draugijų sueigose, prakalbose 
ir visuose pasilinksminimuose 
bei mūsų spaudoje smarkiai 
veikiama, kalbama, mokinama, 

i kad visi lietuviai, net lenkiškai 
[a r angliškai kalbantieji, jaus
tųsi savąją priedermę cenzaus 
užrašinėtojui pasisakyti esą 
lietuviais i r prižiūrėtų, kad to
kiais juos užrašytų. 

Lai lietuviai save ant apjuo-
kimo nestato sakydami, kad jie 
gimė Rusijoje a r Lenkijoje, bet 
lai ir tamsiausieji mūsų vien
genčiai drąsiai sako gimę Lie
tuvoje (in Li thuania) . 

Pa ta r t ina , kad vyčiai, ku
riems Lietuvos garbė ar t i prie 
širdies, teiktųsi didžiais skait
liais įstoti į cenzaus užrašinėto
jus ir dalyvaudami tame darbe 
gintų mūsų tautos reikalus ir 
garbę. 

Pa ta r t ina , kad nmsų advoka-
tai-vadovai parūpintų legališ-
kus nurodymus, kaip reikia 
staigiai ir garbingai užprotes
tuoti prieš cenzaus užrašinėto
jų nelegališkus su lietuviais 
pasielgimus. K a m protestai 
privalo būti siunčiami f Gal 
nmsų Ekzekutyviui Komitetui 
pritiktų prieš valdžią lietuvius 
atstovauti f Pamokinimams 
spaudoje pasirodžius, mes, Lie
tuvos piliečiai, galėtume tuos 
pamokinimus skalbti draugijų 
susirinkimuose, prakalbose ir 
asmeniškai lietuvis lietuvį su
ėję. Visi lietuviai, iki (šių 1920) 
Naujų Metų prisirengkime sa
vo tautos garbę apginti , kad 
nei vienas lietuvis nebūtų užra
šytas mūsų tautos priešų skait-
liuje. J u o didesnis bus lietuvių 
skaitlius 1920 metų cenzaus su
rašė, tuo didesnė bus intekmė 
nmsų veikėjų, turinčiųjų reika
lus su AVashingtono valdžia. 

Lietuvio rusu ar lenku užsi-
rašymą reikia palaikyti nusidė
jimu prieš tautą. 

Dr. A. K. Rutkauskas. 

KA DARYTI SU PINI-
GAIŠ? 

kaitavusio, ką jam reiškia Rau
donasis Kryžius. Kepurę nu
siėmęs atsakys vienu, liet reik
šmingu, žodžiu: viską. Vadina
si, Raudonasai Krvžius reiškia 
j a m : drąsą, viltį bei pergalės 
jiegą. Kiek gero yra padaręs 
Raudonasai Kryžius pasauliui 
skęstančiam varguose, tai vel
tui butų kėsintiesi t rumpame 
straipsnyje aprašyt i . Raudono
jo Kryžiaus svarba viso pasau
lio tautoms yra aiški. Deja, kad 
mūsų beatgijanti tauta dar ne
visai tesupranta Raudonojo 
Kryžiaus organizacijos svarbą. 
Mes ir visus savo tautos reika
lus mažai tesuprantame, gi dar 
mažiau teatjaučiame bei juos 
remiame. Nes vis tai yra mums 
naujiena. _Mes dar nesusigy
venę su sav 0 tautos reikalais. 

Šiandie žut-butinė karė ver
da Lietuvoje. Mūsų broliai gul
do gyvybę tėvynės apgynime. 
Mūsų giminės miršta tenai iš 
bado. J i e tur i viltį mumyse, jie 
laukia mūsų pagelbos. Kiek tu 
juos gelbėjai ? Kiek manai gel
bėti? I r kaip tu juos gelbėsi.7 

Gal ir prie geriausių norų tau 
rasties kokie nepatogumai. Ta
tai stok į Raudonojo Kryžiaus 
šelpėjų eiles. Tuonu sustiprin
si Lietuvos Raudonąjį Kryžių 
ir prisidės] prie atgaivinimo 
tėvynės Lietuvos. Nebūk atša
lęs it ledas, kietas it t i tnagas. 

Kad galfltinai sulikviduot 
Centralį Komitetą "L i tua -
n i a " (Šveicarijoj) reikalin
ga išaiškinti žemiau paduo
tos sumos. J a u nekartą buvo 
kreiptasi į kaikuriuos čia nu
rodytus asmenis tai privačiai 
laiškais, tai per laikraščius, 
prašant tinkamų paaiškini
mų. Dabar skelbiama pasku
tiniu kart . Je i iki šiu 1919 me-
tų pabaigos (vadinasi per 
tris mėnesius) negausiu pa
aiškinimo, kas daryt i su pini
gais, pavesiu juos Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui. Rašyti 
prašau šiuo adresu. Mr. A. 
Steponaitis, Villa Italia, Av. 
du Leman, Lausanne, (Suis-
se), Šveicarija. 

Rašant prašau išvardyti ša
mą, nurodyti , kur rasta žinia 
ir aiškiai surašyti paskyri
mą. š 

1) 6 — III — 17 nuo Bielinio 
iš Los Angeles, Amerikoj, nau
dai A. F. Bielinio. Belaisvis pa
leista namo 4 Rugsėjo, 1917 m. 
Prašė siųsti broliui namo. Už
klausia adreso jo, bet atsakymo 
nėr iki tol Fr. 36.05. 

2) 20 — III — 17, nuo kunigo 
Starkaus, per Burdulį iš Petro
grado del belaisvio Bielio (Celle-
Scholoss nesurasta 24 — IV — 
17). Frs. 13.35 (10 rub.). 

3) 17 — IV — 17, nuo Ka-
zim. Laukio iš Newarko, nežinia 
kam. Laiško nėra. Frs. 77.25. 

4) io _ V. _ 17,2 — VIII— i i , 
nuo kun. Jakaičio iš \Yoree«ter, 
Anierike (atskaičius apmokėjimą 
valgių, siųstų broliui belaisviui ir 
pinigų namo, liko dar.). 

5) 23 — III — 17, nuo Alšaus-
kienės iš Rusijos, del belaisvio Ol
šausko (atliko nuo apmokėjimo 
siuntinių) Frs. 68.95. 

6) 13 — IX — 17, nuo J. Am
braziejaus iš Brooklyn, Amerike, 
P. Pilačiui, belaisviui Vokietįjoj 
(nepadavė adreso) Frs. 21.25. 

7) 1 _ X — 17, nuo K. Ži
baus iš Hamilton, Scotland, brolio 
belaisvio naudai (užklausta sto
vykloj, bet atsakymo nėra) Frs. 
45. 

8) 6 — X — 17, nuo J. Am
braziejaus iš Brooklyno, Amerike, 
J. Milunui, belaisviui Vokioj; 
(neužtektinas adresas paduota) 
Frs. 50. 

9) 30 — 1 — 18, nuo Fr. Ra-
gauskioj Homestead, Pa. Ameri
ke, del. Mort. Ragauskienė, Kau
no gub. (užklausta Lietuvoj, bet 
atsakymo negauta) Frs. 70. 

10) 21 — III — 18 nuo P. 
Ragišio, "YVaterbury, Amerike 
(laiško nėra, nežinia kokiam tik
slui) Frs. 51.50. 

11) 21 — III — 18, nuo I. Slc-
žio, "YVaterbury, A m e r i k e ( laiško 
nėra, nežinia kokiam tikslui) Frs. 
51.50. 

12) 3 — IX — 18, nuo Ūsaičio 
iš Amerikos (nėra laiško ii' neži
nia kokiam tikslui) Frs. 200. 

13) 11 — XI — 18, nuo M. Vai-
siuno iš Centralia, 111., Amerikoje, 
del Elz. Vaisiuno, Jobubėnų 
sodž. Pabiržės parap. Pasiuntėm 
pinigus Lietuvon 21 — XI — 18, 
bet sugrįžo. Frs. 103. 

14) 8 — XII — 18, nuo I. 
Cirulio iš Rockford (pinigai bu
vo išsiųsti 21 gruodžio 1918 m. ir 
3 sausio 1919 m., bet abu kart 
grįžo dėlei susinėsimo apsunkini
mo) Frs. 76.92. 

15) 14 — I — 19, nuo J. Ge
nio, iš \Voreester, Mass., del Ka 
rol. Genienė, iš Prng.uulžiu. Bul
vikių valsčiaus, Ukmergės, Lie
tuvoje. Buvo išsiųsta Lietuvon 2 
— III — 18 ir 15 — VI — 18, 
Bcsiuntinėjant krasos pasiliko už 
keitinuj, taip kad iš 51 f r. 50c. 
pasidarė 47 f r. 63c. 

16) 23 — V — 18, nuo Rev. F. 
Kemėšio iš Chicagos, del Helen 
Samoshka Jurbarke, Kauno gub. 
(buvo išsiųsta 21 — VI — 18, bet 
atgal grįžo) Frs. 124.16. 

17) 21 — I — 19 iluo Ad. Kau
po, Box 161. Bloomfield, Conn., 
Amerikoje, uVl Stanis. Kaupo, 
Kaune, šie pinigai buvo siųsti 
per Raudonąjį Kryžių Frankfur
te, gi man pateko per Bumui 
International de la Paix. Fr. 
156.42. Ką su jais daryti"? 

18) 22 — IX — 17, nuo kun. 
Kl. Maliukevičiaus iš N. Trakų, 
Lietuvoj del Vit. Maliukevičiaus, 
belaisvio 'Sehneidemuhl (Vokioj). 
(12 — XI — 17 klausta Komen
dantūroj. Ji nerado. 28 — XI 17 
klausta Raudonojo Kryžiaus, bet 
atsakymo negauta) 50 Markiu. 

Visų kitų pinigai, siusti ar tai 
Lietuvon, ar tai belaisviams, ap
rūpinti savo laiku. Gerb. Siuntė
jams buvo apie tai pranešta. 

Šis pranešimas yra siunčiamas 
į Amerikos, Britanijos ir Lietu
vos laikraščius. Kadangi sunku 
parašyti į visas Redakcijas, tai 
prašyčiau Gerbiamųjų Redakcijų 
perspauzdinti šią žinutę, jei tas 
nebūtų perdaug neparanku. 

Su aukšta pagarba 
A. Steponaitis, Pirmininkas. 

Lausanne (Šveicarija) 
P. S. Plati apyskaita tuoj bus 

paskelbta. 

Užeikite ir į Mano Kampelį' 
M y Antr< 

Perei tą sykį aš pasigir iau 
savo politika ir pasisiūliau ją 
plačiai pravesti , jei tiktai ma
ne parsikviestų ir paleistų pla
čiai į visus namus, per lietuvių 
šeimynas, per visus lietuvius 
žmones. I r už tai man teko 
" k n a p t . " Žiūrėk, girdi, " D r a u 
g e , " perdaug giriesi save. Kuo 
tavo politika geresnė už kitų? 
O aš jiems tuojaus ir sakau: 
pasiskaitykite kas manyje y r a 
ne vieną sykį, ne kaip kada, 
bet skaitvkite visada ir tėmyki-
te ' į žmonių gyvenimą, tai tuo
jaus pamatysite, kuo mano po
litika geresnė už k i tų ." 

Politika nustato žmonių gy
venimo ir susitvarkymo būdą. 
Kaip namas netvir tas, jei stovi 
ant išklypusių pamatų, ta ip ir 
žmonių arvveniiiias ir susitvar-
kymas bus menkas, jei jiems 
dedami iškrypę, palaidi pama
tai. 

Mano politjka deda pamatas 
nepajudinamus, nes paties Die
vo nurodytus ir sust iprintus, 
tat ir žmonių gyvenimas ant jų 

remiamas, išeitų pastovus, i š 
siklaipantis. K a s mane nuola
tos skaitė, tas jau suprato ir 
ta ip daro, kaip išskaitė. 0 kas 
neskatė, tai niekas j am nekliu
do mane pasikviesti pas save 
ir geriau susipažinti . Manau, 
kad pas idarytume t ikrais prie-
teliais. 

Girtis kuo nors, ypač ko ne
turi , tai,, ištikrųjų, y r a net ne
gražu, bet mylėti ar t imą ir jam 
pasisakyti , ką gera tur i ir ką 
gali pigiai j am suteikti, tai tas 
yra gražus darbas . Man rodo
si, kad aš ta ip da rau ir patar-
čia kiekvienam* ką gerą tu
rint, i r ar t imui to nepasigailėt, 
ypač, jei tas lengvai atsieina 
j am suteikti. Aš sakyčiau, kad 
butų neblogas darbas , jei kas 
mane duotų pasiskai tyt i i r sa
vo kaimynui, jei j is da r neskai
to manęs. Tegu jis apsipažintų 
su manim, gal bot ir pamėgtu. 
Šį darbą reikėtų atlikti vardan 
katalikvstės, vardan Dievo ir 
ar t imo meilės, vardan labo vi
sos žmonijos. " D r a u g a s . " 

KALĖDOMS DOVANOS! 
Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiems dovanų — neuž

mirškite savųjų — Lietuvoje — jau kelias, ypač laikraščiams 
seniai i ten a tdaras — 

. 
1. Užrašikite jiems dienraštį "DRAUGĄ." 

Metams už $6.00 
Pusei metu $3.50 

2. Graži ir labai Kalėdoms t inkama dovana 
" R a m v b ė J u m s / ' 
Minkštasis morooco apd. auksuoto 
Skurdės apd 
Audeklo apd 

maldaknyge — 

$3.50 
. 2.50 
. 2.00 

• > Gražių paveikslėlių su linkėjimais, kiti su maldele 
su persiuntimu 5c. 
10 su persiuntimu 20c. 
J 00 su persiuntimu • $1.20 
Kita rūšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių — 
1 su prisiimtimų 7c. 
10 si; prisiimt imu 30c. 
100 su prisiimt imu $2.00 

Mažesniems užsakymams galima siųsti krasos ženklelius. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th St., Chicago, 111. 

B' 
i 

VISOMS SOLISTĖMS IR SOLISTAMS NAUJAS 
DŽIAUGSMAS 

IŠ NAUJŲ DAINŲ. -

kurioms muziką (piano) parašė 
ANTANAS S. POCIUS. 

J a u išėjo iš spaudos šios dainos: 
Leiskit į tėvynę Kaina 60c. 
Ne bile kieme mergele auga 60c. 
Gale sodo rymavo ir Svint aušrelė 60c. 
Vai močiute mano 60c. 

Galima gaut i pas "DRAUGĄ" 
1800 W. 46 St. Chicago, UL 

«į 
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-:- Pasportai in Lietuvą -:-
JAU GAUNAMI 

JUOS IŠRŪPINA LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 

Visi norintiejie važiuot \ Lietuvą lai kreipiasi pasportų reikale 
į Lietuvos Atstatymo Bendrovės Notarialį Skyrių šiuo adresu: 

Lithuanian Development Corporation 
F. E. Branch 

| 320 Fifth Avenue Nevv York, N. Y. S 
& i i i i i a i i i i i i i i i n i i B 3 i : i n i i i i m i i i i i i i i i i i i i i 
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Ant rad ien iu lapkr . 11, 1919. D R A U G A S 

E L I Z A B E T H P O R T . N. J . 

Nedėlioję, spalio 2b* d. T-ia turė
jome nepapras ta iškilmę. Mus 
gerb. klebonas, kun. ]>. ž in
džius, garbingai vadovavęs Eli-
l abe th 'o lietuviama djasiniuo-
M reikaluose apie 24 metus, su 
silaukė sidabrinio jubilėjaus, 
t. v. 25 metu savo kunigystės. 

Ukilniiiu^a suma laikė patsai 
soleniiantas; jam asistavo 
kun. P, Stepanskis, kaipo di.ja-
konas ir kun. Kazlauskas, kaipo 
subdijakonas. Ceremonijos ve
dėju buvo kun. J , Sheridan. 
Presbiter i joj , t a rp kitu, u/.ėmė 
vieta vyskupo atstovas, Mons. 
Karol l l .Mackel . !>. D. 

Linksma, podraug ir graudi, 
valanda žyinėjos aut veido so-
leniaanto, ant kurio nesykj 
pasirodė skaisčios ašaros. Išti
kimi parapi jonys, kuriu buvo 
pilnutėlė bažnyčia, maldingai 
dalyvaudami šv. mišių auko
j e ir-gi prakilniu jausmu suia 
dinti tankiai vilgė ašaromis 
skruostus. Laike šv. mišių buvo 
pasakytas pamokslas lietuvis 
kai, o užsibaigus mišioms gerb, 
vyskupo ats tovas Mons. K. U. 
Maekel prabilo nuo grotelių. 
J i s augstai iškėlė vardą g e r k 
MuYnizanto. pažymėdamas jo 
nuopelnus del lietuvių ir abel-
nai del Kataliku Bažnyčioj ; 
pagaliam? pridūrė, jog dvasinė 
dioeesijos valdžia mato geri). 
Klizabetho klebono, kun. 15. 
Žindžiau>, daugiau nuveikta, 
negn ji galėjo to tikėties. 

Laikė šv. mišių vietinis baž 
nytinis choras, vadovaujant 
vargonininkui, Jonfu Steponą 
viriui, ir pri tariant orkestrai 
pagirt inai atliko savo dali. Va
kare* užsibaigus bažnytinėm?-
pamaldoms, Įvyko koncertas su 
prakalbomis parapij inėje sve-
tainėje. Tuomi ir užsibaigė iŠ 
kilmės programas. 

Kun. B. žindžius gimęs Kal
viuose, Veliuonos parapijoj , 
Kauno apskri tyj ir gubernijoj . 
Mokinosi Marijampolės ginma-
sijoje. Iškeliavęs j ožrubežj 
įstojo i Gregorijinj lĮniversite-
tą Ryme, kur dvejus metus mo
kinosi filosofijos ir vienus teo 
logijos. 

Tuomet, reikalaujant Anieri 
k<»s vyskupams kataliku kimi 

• I V 

g% j aunas klerikas, 1>. Žin
džius, atvyko Amerikon su pa
liudijimais Kardinolo Paroelibi 
ir, sulv<;' įsakymo Šv. Tėvo Lee-
no X I I I , atsidavė globai Kar
dinolo (libbons, Bal t imore 's 
antvyskupio, kuris su džiaug
smu priglaudė jauną kandidatą 
i kunigystės luomą. 

Čia i porą metų užbaigė teo
logijos kursą ir spalio 26 d., 
1894 m., Orleano ant vyskupas, 
Chape lK įšventė ji Į kunigus. 
Nesant tuomet Baltimorėje jam 
Vietos, paskyrė ji Detroito dio-
eezijon, kur apie pusantrų me
tų darbavosi Šv. Vaitiekaus 
I n ra pi joj ir kar tu buvo moky
tojam lietuvių kalbos lenkų se
minarijoje. 

Lietuviškoji kun. B. Žin
džiau* Širdis nepasitenkino pel
ninga ir mtekminga vieta t a rp 
svetimųjų. J i s veržės prie sa
vųjų, nors ten Imtų vargas ir 
rūpest is . Ilgainiu pasiekė savo 
troškimus. 

El izabethporte lietuviai, 
pasis tatę mažų bažnyčią su di
dele skola, šaukės lietuviško 
kunigo pagelbės. Kun. Žin
džių.-, išgirdęs jų balsų, pasiry
žo paimti ant .«av». B tųjų sunkių 
vargo naštų ir, išsirūpinės su 
nemaža sunkenybe leidimų nuo 
Kardinolo (dbbons 'o , atėjo i 
El izabethport t a rnaut i lietu-
vianib dvasiniuose jų reikaluo

se. Lietuviai Xewarko, Je r sey 
City ir Bayonno's taip-gi jam 
priklausė. 

Su laiku visiems tiems padė
jo sutverti savas parapijas . 
Klizabethporte kun. Šindžius, 
pradėjęs darbų vos tik su 49 
šeimynomis, šiandie, po 23 ir 
pusės melų ėia buvimo, gali pa
sigirti vaisiais savo uolaus rū
pestingumo, t. y. puikia, ruimin 
ga gotiško styliaus bažnyčia, 
parapijos mokykla, gražia kle
bonija ir mokytojų namu. Tai 
liudytojai jo veiklumo. Užtai ir 
mums, parapijoniins, nemažai 
teko gaibės nuo svetimtaučiu. 
Bet už tai mes esame didžiai 
dėkingi savo klebonui, jubilian-
t u i Linkime tat jam daug švie
sių ir vaisingų jo darbuose me
tu. 

t 

Vardų parapijonų 
I. Gricius. 

I 

PAIEŠKOJIMAI. 
Ieškau švogerio, Jono Ju-

džio, gyvenusio prieš karų po 
šiuo adresu : Amerika, Jonas 
J u d i s , 3 4 5 1 Auburn ave., Chi
cago, 111. Je i gyvas, meldžiu at
siliepti šiuo adresu : Kauno 
gub., Tauragės apskričio, ^Kal
tinėnų parapi jos, Pakarčemio 
kaimo, Povylas Mikulskas. 

VVAUKEGAN, ILL. 

Ačiū. 

Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
skyrius tar ia nuoširdų aėiu Šv. 
Baltramiejaus ir Šv. Juozapo 
draugijoms už davimą veltui 
svetainės laike gerb. kun. .J. 
Laukaiėio prakalbų. Minėtos 
draugijos nekuomet neatsisa
ko nuo prakilnių darbų ir gel
bėjimo tėvynės. Lai Dievas 
joms užmoka. 

R. K. R. Skyr. Valdyba. 

CICERO. ILL. 

Vladivostokas, 
Rugsėjo 15 d., 1919 m. 

Gerbiamoji Redakcija! 

Bukite malonus patalpinti 
mano šį prašymą: 

Rusų-vokiečių karei prasidė
jus, patekau į kareivijų. Netu
riu daugiau genčių kaip tik vie
nų brolį Amerikoje. Susiraši
nėjau iki 1917 metų, bet kada 
mane sužeidė, tai pamečiau vi
sus adresus ir ne kokiu žinių 
negaunu.' 

Liudvikas Tepelis, ieškau 
brolio, Ju rg io Čepelio, iki 1917 
metų gyvenusio Philadelphia, 
Pa. Siuvėjas Kauno gub., Kže-
rėsų apskr., Rokiškio valsčiaus. 

Je igu kas žinotų, bukite ma
lonus pranešti šiuo adresu : 
Port Yladivostok, Komarov-
skaja gatvė, X. 58, butas (j, 
Liudvikui Čepeliui. 

REIKALAUJA. 

VAIKU IR 
J A U N U VAIKINU 

17 iki 25 metu amžiaus. 

TAVORU 
ir 

IŠSIUNTIMU SKYRIUOSE 

SALDUMYNAS V I E T O J E 
CUKRAUS. 

"Sėlyklų cukraus sirupas 
yra naujas saldumynas, kuris 
pasirodo t inkamiausiame mo
mente, kad palengvinti cuk
raus t rukumus paneš t i " , taip 
sako Suvienytų Valstijų Žem
dirbystės Departmento, Che
mijos Biuro ekspertai, kurie 

Spalio 26 d. vietinė Vaikučiu daro tyrinėjimus, kad surasti 
Dieninės prieglauda tarėjo cukrui užvadų. Netik kad sė

si r u pas 

Reikalingi del darbo įvai
riuose mūsų Tavoru ir Išsiun
timu skvriuose. Pakuoti , Riš-
ti ir Išpildyti Užsakymus už
sakytus per mušu kostuniie-
rius. Sverti parcel post užsa
kymus ir t. t. 

Geros algos pradžiai . Gera 
proga įsidirbimui. Darbai pa
stovus. 
Valandos 8:00 iki 4:45 Suba-
tomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

LEI BĖRIAI 
T Rl 'C KERI AI 

AVARHOUSE VYRAI 
P A C K E R I A I 

Pastovios vietos. (Jeros al
gos pradžiai. (J e ras proga įsi
d i rb imui 

Valandos 8:00 iki 4:45 Su
imtomis iki piet. 

balių parapij inėj svetainėj, ku 
ris pilnai nusisekė, nes pelno 
davė 107 dol. 

Aėiu visiems, kurie pasidar
bavo ir kurie ką aukojo. Kolek
toriai pasakoja, kati visur jie 
-avy aukų: vienur pinigais, ki 
tur dakitais, dar kitur net lie-
žiuviavimo " p r e z e n t ų . " Sako, 
vis-gi ne tuščias žmogus išeini. 

už pastarąją " a u k a " nesi
nori dėkoti. 

Spalio 21 d. laikytame susi
rinkime nutar ta kreipties į 
draugijas , kurios yra prisidėję 
prie palaikymo Dieninės Vai
kučių prieglaudos, kad malonė
tų paragint i savo atstovus 
skaitlingiau lankyties į Dieni
nės Vaikučių prieglaudos susi
rinkimus, kurie būva pirmų ir 
trečių panedėlį kožno mėnesio, 
parapij inėj svetainėj. Kada 
daugiau būva atstovų, daugiau 
būva minčių. O dar geriau se
kasi, kada sykiu veikia ir pačių 
vaikučių tėvai. 

Jonas Mikolainis. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI . 

lyklų cukrinis sirupas via 
>aldus, bet jis y ra ir skanus, 
panašus savo skoniu į medų, 
ir tas prisideda prie jo vertės 
vartojant vietoje cukraus. 

Nors sėlyklų cukrus jau 
labai senai žinomas cbemis-
tams-, tečiaus, jo išdirbystė 
ant komercijinės skalės tik 
dabar teprasideda. Du dalyku 
paragino jo išdirbystę. Cuk
raus t rukumas pratiesė kelių 
jį pardavinėti , ir dabartinės 
prohibieijos įstatymas duoda 
progos panaudoti medžiagų ir 
mašinerijų, kuri y r a reikalin
ga jo išdirbimui. Sėlyklų cu
krinis sirupas yra padaromas 
iš tų pačių grudų, kaip ir a-
lus, ir galį būti padaromas iš 
kukurūzų, ar bulvių, ar kito
kių augalų, turinčių krakmo
lo. Miežiai, kurie p i rma buvo 
vartojami darymui alaus, da
bar bus iš jų galima daryti sė
lyklų cukraus sirupų. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

IŠSIUNTIMO SKYRIUJE 

MERGAITES 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS 

P R I E SVARAUS DARBO 
Gera užmokestis dirbant 

nuo štukio, ii* Bonus Plianų. 
(i erų mokestis 43 valandos. 
Mokestis kas sųvaitė. 
Geros Darbo Sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. DESPLAINES STREET 

L E I B E M A l REIKALINGI 

7Ue. į VALANDA 

PAIEŠKO 
Paieškau, savo giminų ir pažįsta

mų paeinančių iš Kauno Gubernijos, 
norių su jais susirašinėti, aš paeinu 
iš Kauno Guber. Tiriškų vassčiaus, 
Aubiškių parap. Patekelenų Sodos. 
Malonėkite atsišaukti sekančių ad
resų: 

Joc Radaviee 
113 \Vood Slr. Philadelphia, Pa. 

^ 
Paieškau savo sesers ir švogerio 

Marcijonos ir Kazimiero. Abromavi
čių, jie pirmiau gyveno (Kensingto-
ne) Ohicago, 111., aš tūrių labai 
svarbų reikalą, malonėkite atsišauk
ti arba kas apie juos žinote praneš
kite tuojaus. 

Agnieška Lccaitiene, 
914 Chatcau Str. N. S. 

Pittsburgh, Penna. 

REIKALINGOS moteris ir mer
ginos dirbti lengvas darbas prie iš
skirstymo seklų, geras uždarbis. 

Lconard Seca Co. 
228 W. Kinzie Str. Chicago, IU. 

Uždirbk 
$35iki$50 

į savaitę 

ANT PARDAVIMO. 

PUIKI PROGA. 
Žibančiame stovyje, 4 pagyvenimų 

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

"DRAUGAS" PUBL. Co. 
1800 W. 461 h Str., Chicago. 

i r 

MOTERIS 

Atsišaukite 
WRIGHTWOOD & 

HERMITAGE AVĖS. 
GERHARDT F . MEYNE. 

STATYMO LE1BERIAI 
R E I K A L I N G I 

siu-
uiergi 

Gvrog vietos yra dabai 
lioinos moterims ir 
noins kurios nori prasimokin-
li darbo mušu Lšsisiuntimo 
Skyriuje. Darbas susideda iš 
viniojimo, ryšimo pakeliu sve
ri nio Parcel Post Užsakymu 
ir t. t. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Su
imtomis iki piet. 

REKONSTRUKCIJOS DAR 
BO SUTRAUKA. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

Pat 
VVĘLLS BROS. 

CONSTRUCTION CO. 

Prie 

BRENNAN PACKING 
PLANTA No. 2 

CO. 

PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis narnas ant 2 gy-

venimij, turįs po 4 didelius kamba
rius. (Namas yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambarių). Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kerizic 
streetkarių ir arti kampo 53-čios 
gatvės. Namas vertas pagal šių 
brangime laikų lengvai $7,500.00, 
bet p a d u o s už 6,400.00. Namas tu
ri gi jų cementuota basementą su 
plovjk.omis. 

Kreipkitės Šiuo adresu: 
"DRAUGAS" PUBL. Co. 

1800 W. 46th Str., Chicago. 

| a — — ^ • • • • • • » » » » » « • • • • • » 
Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michlgan Ave. 

Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — C:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

PRANEŠIMAS. j 
Dr. M. T. STRIKOL'IS ! 

U ET tJ VIS k 
Gydytojas ir Chirurgas I 

Perkėlė savo gyvenimo vietą J f 
Brighton Park. | 

2!I14'W. 43rd Street., i 
Tel. McKinley SCI 2 

Ofisas: 1*57 W. 47th St.. 
(47 ir Wood grat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po plotų. 6:30 iki j 
8:30 vakaro Ncdėliomis 9 iki 12 rytais. ! 

Tel. Boulevard 160 
».?--» »K 

; . ; » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » ; 

40th Place & Normai Ave. 

Gerbiamoji Redakcija:— 
Viename paskutiniųjų tam

stų laikraščių numerių pakar
totinai sakoma, buk aš savo 
prakalboje Baltinio re, Md., už-
reiskęs, kad ''Laisvos Lietuvos 
nėrm.' Tai yra klaidingas per
davimas mano kalbos. Aš vi
sur ir visa buka, nuo sugrįži
mo iš Lietuvos, sakiau kaip tik 
atbulai, būtent, kad "maniau, 
kad nėra laisvos Lietuvos, pirm 
nukeliavimo Lietuvon, gi nuke-
liavęa tenai, radau, kad LIE
TUVA YRA LAISVA." 

Malonėkite at i taisyt i tą klai
dą ir Haugiau nebecituokite 
mano žodžių tokioje klaidingo
je formoje. 

Tikėdamas, jog tai padarysi
te, pasilieku 

Su augšta pagarba, 
E. Karuža, 
Lietuvos Atsta tymo 
Bendroves Pirmininkas, streiko 

Eksekutyvis Dept. Spalio 2-1 
d., Prezidentas Wilsonas pa
siuntė prašymą mainieriams, 
kurie turėjo konferencijų su 
Darbo Sekretorių Wilsonu, 
kad atnaujinti konferenciją, 
sulaikyti anglekasyklų strei
kų. Prezidento pirmas pasiu-
limas buvo, ta r t i s ; antras , pa
vesti dalykų arbitracijai, jei 
tar imai nepasisektų; ir tre
čia, palaikyti darbo veikimų 
kasyklose. 

Anglys. Anglių pirkliai, at
stovaujantieji American whole-
sale Coal Association, per ku
rių rankas kas-metai pereina 
100,000,000 tonų anglių svar
besniuose šios šalies miestuo
se, spalio 24 d., pasižadėjo dė
ti visas pastangas, kad sulai
kius kilimą anglių kainų, kai
po pasekmė einančio anglių 

MERGAITES 
ir 

MOTERIS 
Prie lengvaus, švariaus ir 

interesingo darbo mušu Po-
periniu Dežiu Fabrike, Vali
zų Fabrike, ir Sieniniu Pope
l iu Fabr ike . 

Geros algos pradžiai . Ne
papras ta i gera proga išsilavi
nimui. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Su
imtomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

VAIKAI 

16 iki 18 metų. 
Reikalingi dirbti mušu ofise 

Klerku Skyriuj . 
Geros algos išpradžios ir 

gera proga išsilavinimui to
kiems vaikams kurie ieško 
gero pastovaus darbo. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Su-
batomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington. St. 

MERGAITES 
ir 

MOTERIS 
Mes turime geru vietų mer

gaitėms ir moterims kurios 
nori pramokti darbo šiuose 
mušu Tavoru Skyriuose: 

Žaislu 
Aptiekos 
Čeveryku 
Pančiaku 
Graznų 
Sidabriniu Daiktu 
Apatiniu Drabužiu 
Leicu, Aftu ir kitokiu ta

voru skyriuose. 
Pr ie 

Išpildymo Užsakymu 
Sučekiavimo Užsakymu 
Peržiūrėjimo Ta Voru 
Sverimo Tavoru 
Rišimo Pakelių. 

Geros algos pradedantiems. 
Pri tyrusiems mokama sulyg 
jų kvalifikacijų. P roga įsidir
bimui. 
Valandos 8:00 iki 4:45 Suba-
torais iki piet. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

Ant pardavimo namas 2 pagyve
nimų po 4 kambarius. Atsišaukite 

2 4 4 9 W . 4 6 P l a c e 2 - r u l u b ų . 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
" D R A U G E . " , 

Dr. A K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
5457 South Western Boulevard 
Kampas W. a 5-tos gatvės 

* . • » • » » » • » • • • • • » ' 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto ik i 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. 4NMtt»aW»l fl^vvrv 
a r t i 4* -*A*a MtaftiMSi ) 

Kirpejiai Ir kriaučiai yra reikalau
jami visuomet, Jis turi trumpas va
landas Ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
i trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Spscijalia skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Kasnioka, Perdėtials 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didraiestyj: 

«9 W. WASHIIIGTON STREET 
Kam baris 600 

Tel. Central 547S 
Gyeenimas, SIS W. SSrd 0C 

Tel. Tardė 4681 

SI 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 So. Mickiffan Ave. 

TtU'fonas Pullmun 342 ir Pullman 3180 
Clucagoj: 4515 So. \Vood Str. 

Tik Ketvergro Vakarais nuo 7 Iki 9 
Telefonas Tania 7S3. 
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Telefonas Pullman 8 5 6 * 
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Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Mitiligaii, Avenue. 
Koseland. 111. 

VALANDOS: 9 iki V vakare. 
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Dr.ABURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Markct Str. 
Pottsville, Penna. 

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

S. D. LACHAWICZ 
T„ietuvys Gial>orius patarnauju, laido-1 

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

2314 W. 23 PI. Chicago, UI. 
Tel. Canal 2199. 
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DR. J. SHINGLMAN 
tavęs po 1229 S. 49 Ave. dabar per-
krauste savo ofisą po num. 

4930 W. 13 Str., Cicero. 
RUMATIZMO IR KRAUJO 

LIGŲ SPECIALISTAS. 
ADYNOS nuo 9 ikf 12 Išryto, nuo S 
iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vakare . 

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

Ofiso Cicero 49 

i 
i 
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Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

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

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8585 

JOSEPH C. W0L0N 
_ietuvjs Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 4909 

CHICAGO, VJU 

• * . • 1 • • 

T DR. LEO AVVOTIN | 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1280 So. Halfited St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandoe: 14 — U ryta; 4 — 9 

vakare Tel. Canal 484' 
^ • • » i « • • • » » • • » » » mm,^mi » » » . — « 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardą 5032 

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

I 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8142 So. Morgan St. 
Kertė S2-ro St., Cstcago, D2. 

BPECI JAUSTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki S po piet 

Telefonas Yards 487 

! » » » » » » » » » • • • » » » » » » »•—^—-̂ ^»Jf 

T J. P. WA1TCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETTJVIS A D V O K A T A S 
4452 S. HERMITAGE AVENl E 

CHICAGO. 
i 

UIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIIUIIIMUMI 
Resid. 98 S So. Ashland BĮ v. Chicago 

Telefosas Haymarket 8644 

DR.A.AJ0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyrifiku 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8354 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9698 

VALANDAS: 10—11 ryto S—i po 
plotų 7—8 vak. Nedėliomis 10—IĄ 4. 
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D R A U G A S Antradienis , lapkr. 11, 1919. 
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CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

RADIKALAI NIEKO NEDA 
RO IŠ VYRIAUSYBĖS. 

SVARBU GHlCAGOS IR APiELINKĖS LIETUVIAMS. 
Gerb. kun. J . Petraičio, Lie- Roselaud. 

tnvos Raudonojo Kryžiaus Re- Lapkričio 15 d., 7:30 vai. va-

KATALIKIšKOS ŠVENTES. 

Susirinkimo provokuoja 
riausybę. 

vy-

Prąeitą sekmadienį Chica-
gos radikalai turėjo susirin-
kiirią Carmen's svetainėje, 
Ashland bonl. ir Van Bnren 

Antradienis, lapkr . 11 d., 
Šv. Mart . Tur . Mennas, kank. 

Trečiadienis, lapkr . 12 d., 
Šv. Martynas, pop. Livinas. g a t B u v 0 prakalbos. Radika

lai kalbėtojai išreiškė didelį 
džiaugsmą bolševikiznm Pu- i -
JOje. GRĄŽINAMAS BUVCS MO 

KYKLŲ SUPERIN 
TENDENTAS. 

Miesto administracija pake
lia kovą. 

* 

Teisėjas Seanlan ana dienu 
nusprendė, kad į Chicagos 
viešųjų mokyklų superinten
dentas turi sugryžti buvęs m 
perintendentas Chadsey, kurį 
praeitą pavasarį prašalino 
nauja miesto majoro paskirto
ji mokyklų taryba. 

Teisėjas pasiremia tuo, jog 
buvusioji mokyklų taryba, 
Busamdydama Chadsey. teiso 
tai pasielgusi, ir lodei naujoji 
taryba neturėjusi teisės ji 
prašalinti . 

Prašalintas Chadsey čia 
buvo nusamdytas su $18,000 
algos per metus. J j prašalinus 
jis gaTO darbo Illinois univer 
sitete s n $(5,000 metinėm algos. 
Didelis skir tumas. 

Tad kuomet teisėjas Sean
lan paskelbė ' jam prielankio 
ištarmę, jis tuojaus atvažiavo 
Cliicagon ir nori užimti savo 
ofisą. 

Bet miesto administracija 
priešinasi. Superintendento o-
fisą apstatė policija. Į šaky 1a 
neįleisti Chadsey, 

Tuo metu miesto advokatas Į tai 
paduoda apeliacija augšte*-
nin teisman. Tik nežinia, ar 
apeliacija bus pripažinta. 

Jei ta nebus pripažinta. 
sakoma, miesto administraci
ja s u rasi ant i kitokiu priemo
nių prieš Chadsey ir nelei
sianti jam valdyti viešu m mo-
kyklų. 

Vienas komunistas kalbėto
jas pradėjo provokuoti paėla 
vyriausybę, .lis sakė, jos , srir-
di, štai cia pakviečiama vy
riausybė ir tegn ji areštuojan
ti vis'js, susirinkusius ant pa
grindu. Sakė: 

'•Vįnriansybės agentai už
puolė svetaines \ e \ v Vorke, 
suarešmvo šimtus mūsų na 
rių. Štai ėia dabar me s turi
me cliieau'inius sav ( ) lyderius. 
J i e su mumis yra ant pagrin
dų. Jei federaliai agentai no
ri juos areštuoti, tegu jie čia 
ateina ir juos ima. Nes mes 
žinome, kur galime gauti šim
tus kitų sau lyderių, katr ie 
yra tokie pat geri, kaip ir 
He. 

Svetainėje buvo federaliu. 
agentų ir policijos. Bet tie 
leido radikalams plepėli. 

Kitur radikabi susirinki
muose tą pačia dieną išjuokia 
ir pažeminta amerikoniškas 
legijoias, nauja skaitlinga bu
vusios karės kareiviu vetera
nų organizacija. 

Tš X.-w Votko pranešama, 
jog ii* tenai radikalams bnvo 

> 

leista plūsti vyriausybe ir 
garbinti sovietą. 

Savo keliu, Federaliai agen-
raudo radikalu vadus ir 

kemša i kalėjimus. Kongrese 
darbuojamasi visus deportuo
ti . 

ANGLIŲ ESAMA UŽTEK 
TINAI CHICAGOJE. 

BUS PAMINĖTA ARMISTI 
CIJA. 

Taip tvir t ina didžiulės anglių 
kompanijos. 

Didžiulės anglių sandelių 
kompanijos Cbicagoje tvirti
na, jog čia 

Šiandie Chicagoje iškilmin
gai paminima metinės armis-
iieijos sukaktuvės. Pirm pie
tų per porą valandų bus šau
doma anuotomis, (ii kaili 
11:00 visam mieste visoks ju-
dėjimas- turės sustoti vienai 
minutai su tikslu pagerbt) 
žuvusius karėje. 

inglių esama už-
ŽUVO GAISRININKAS. 

tektinai ir ilgam laikui jų ne - [ Keturių angštu namuose po 
nnm. lnlO Neirberry ave. pa
kilo gaisras. Gaisro metu vie
na dalis namu griuvo ir pa
laidojo griuvėsiuose gaisri
ninką John Bnrke. 

Kiti 9 gaisrininkai sužeista. 

PARYŽIUI TRŪKSTA AN 
GLIŲ. 

pritruksią, supran tama, rei
kalingas anglių taupumas. 

Cbicagoje didžiausia anglių 
kompanija yra Consumer's 
kompanija. 

Ta kompanija prieš pat 
streiką savo sandeliuose turė
jo 265,000 tonų anglių. 70,00Q 
tonų buvo dar vežama gele
žinkeliais. I r dabar dar po 
t ruput i pr is tatoma į sande
lius. 

Kompanija tvirt ina, jog ga
na daug anglių pardavusi 
žmonėms vasaros metu. Tad 
daugelis žmonių šiandie ang
lių tur i . 

Butų labai bloga, sako 
kompanija, jei streikas turėtu 
prasitęsti kokį pusmetį. Bet 
tas neįvyks. I r todėl su angli
mis Chicagos gyventojams ne
turi but baimės. 

Bet kompanija neatkreipia 
domos į tai, jog daugelis dirb- VVashington. lapkr. 
tuvių neturi užtektinai ang- Praeita, Šeštadieni* senatas 50 
lių. Pr i t rukus anglių, darbai balsais prieft 35 pagalinus pri
turės sustoti. Ką tuomet pra- pažino prie taikos sutarties 
dės darbininkai? pasargą, sulig kurios, prisi

ėjus reikalui, Suv. Valstijos 

Paryžius, lapkr. 11. — Čia 
trūksta! augliu, kuomet sulai
kytas anglių išvežimas iš 
Suv. Valstijų pakilu^ streikui. 

Tuo tarpu šalčiai ėia-pat. 
Miesto policijos prefektas pa
skelbė parėdymų, kuriais su
varžoma gaso ir elektros var
tojimas. 

PATVIRTINO PASARGĄ 
PRIE TAIKOS SUTARTIES. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY- turi teisę 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.), I jungos. 

išstoti iš tautu sa-

mėjų Centro pirmininko, pra
kalbu maršrutas . 

Vieton pasižadėjusio ir atsi
sakiusio p. J , Šaliuno, mus ap
lankys su visa eile prakalbų 
gerb. kun. J . Petrai t is , uolus 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėjų Draugijos i r visu Ame
rikos L. R. K. Rėmėjų veikliau
sias vadovas—Centro pirmi
ninkas. 

Iš gerb. kun. J . Petraičio nu
veiktu darbu mes pamatysime, 
kai]) daug gero gali Lietuvai 
padaryti visi, kurie prisidės 
prie pradėtojo ir nuosekliai vy
kinamojo darbo. 

Labai džiaugiamės, kad mus, 
chicagieėius lietuvius, pradeda 
dažniau aplankyti skaisčios 
sielos Lietuvos mylėtojai. J ie 
savu pasišventimu ii' gyvu žo
džiu išmokins ir mus karštai 
mylėti ir šelpti sava ji gimtini 
kraštą—tėvyne Lietuva. 

Idaut visiems Chicagoje ir 
apielinkėse gyvenantiems lietu
viams davus progos išgirsti 
gerb, kun. .J. Petraičio milžiniš
ku darbu naudingumą, mes su-
derinome gerb, svečio prakal-
Į)oms sekimą (maršrutą) se-
kančioje tvarkoj* : 

Papkričiii 11 d., 7:30 vai. va
kare, Šv. Antano parapijos sve
tainėje, So. 4!>th C t ir \V. 15th 
S t . , ( 'irc ro , 1II. 

Lapkričio 12 d., 7:30 vai. va
kare, šv . Mykolo parap. svetai
nėje, 1(144 VVabansia Ave., Chi
eago, III. 

Lapkričio 13 d., 7:30 vai. va
kare, šv . Ju rg io parap . svetai
nėje, 32ud pi. ir A'aburn Ave., 
Chieago, III. 

Lapkričio 14 d., 7 :30 va!, va
kare. Visų šventų parap. sve
tainėje, 10806 So. YYabash ave., 

P I R K I T E 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiritiiis; iiiiiiiiifiiaiiEfHiniiiiiiiiStiiiaiisissiUiiiiiiissisiiuiiiiziiiiiiiiiiiiiiiiiaiaiiiniiiHiiiiiiaiiiiiiiiuisiHiiš^ 
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kare, Brighton Pa rk parap . 
svetainėje, W. ,44th St. ir So. 
Pairfield Ave., Chieago, 111. 

Lapkričio 1G d., 3 vai. po pie
tų, Chieago, Heights, 111. 

Lapkričio 17 d., 7:30 vai. va
kare, Dievo Apveizdos parap . 
svetainėje, 18th St. ir Union 
Ave., Chieago, 111. 

Lapkričio 18 d., 7:30 vai. va
kare, AYest Pullman, 12259 So. 
Kmerald Ave., Chieago, 111. 

Lapkričio II) d., 7:30 vai. va
kare, Gary, Ind. (Gerb. kun. 
Daniunas pampins vietą). 

Lapkričio 20 d., 7:30 vai. va
kare, So. Chieago, p. B. Kučin
sko svetainėje, 8756 So. Hous-
ton Ave. 

Lapkričio 21 d., 7:30 vai. va
kare, šv . Kryžiaus parapija, p. 
J . Klijošiaus svetainėje, 4(ith t 
ir So. \Vood Sts. 

Lapkričio 22 d., Indiana 1 far-
bos, Ind., gerb. kun. J . Čiuber-
kis malonės pampin i svetainę. 

Lapkričio 23 d., 7:30 vai. va
kare, Melrose Park, 111. 

Mūsų gerb. Lietuvos mylėto
jas , kun. J . Petrait is , savo pa
vyzdingu pasišventimu suža
dins mušu sielose prakilnybe ir 
mes prie jo, it geležies dulkeles 
prie niagueso vienysimės Lie-
tuvos šelpimo šventame darbe. 
Dabar visus—senus, mažus, 

Sutiks garbės skirta proga 
Pa rody t ' kaip kiekviena gra-

Kurio siela nėra bloga, Į žus. 
Bet labdarybe puošiama. 

Lai neapleidžia tų drąsa, 
Kurių dar nuopelnai maži. 

Pasišventimai nepražus 
Je i neapnyks sielos sloga 

Ir savmylybė. taip žema, 
Ka trukdo darbus net gresia 

Ir tų siela pataps graži, 
Je i trukusi darbu tąsa 

Sieloj ' atgims, tai Dievaži 
Šventaisiais t ap s ! duos 

[girt* ne man. 
Dr. A. K. Rutkauskas. 

Jeigu Turi 
Tėvą, Motiną, Brolį ar Seserį 
Lietuvoj, Neužmiršk 
kad žiema artinasi. 

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

Mes siunčiame Markėmis į Kauną, Su
valkus, Vilnių ir Grodną už žemiausias 
kainas. 

Mus perviršius yra 12 miLdol. 
Atdara vakarais Ketverto nuo 7 iki 9 Subatomis nuo 9 išryto iki 

9 vakare. 

I 

STOGK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVES ( 

DIDŽIAUSIAS, SENIAUSIAS IR TVIRČIAUSIAS V A L S T I - 1 
JINIS BANKAS VAKARUOS NUO GYVULIU SKERDYKLŲ. § 

mm mm 
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PATONIC 
HBPi nm n niiuii n Į Inl 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat visus aptiek orius. 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Ste 
štampus 

PRANEŠIMAS. laiškus-atsišaukimus į draugi
jas, kad jos įstotų į Kat . Vie
nybę. Skyriams jie jau išsiųs
ti. Tuos laiškus gaus drau
gijos tose kolonijose, kur dar 

ūkiamas bendras susirinki-; nėra K. V. skyriaus. Tose kolo-
ni. s visu šv . Kryžiaus para* \ nijose draugijos galės pristoti 
pij< 

Šiandie, t. y. lapkrieio 11 
d., 7 :.'!u vai. vakare, šv . Kry-

iaus parapijos svetainėn yra 

moterų ir merginu pasi-
tarti dideliai svarbiais reika
lais. 

Visos moterys ir mergaitės 
kviečiamom atvykti . 

Rengimo Komisija. 

K A T A L I K Ų VIENYBĖS 
R E I K A L A I . 

Visos T,. R, Kataliku Vieny
bes organizacijos seimas bus 
groodiio 17, 18 ir 19 d., 1919 
m., vakarais. Dievo Apveizdos 
parap. svetainėje, Chieago, 111. 
Seimas gal neužims visų trijų 
vakari}, bet, pasirodžius reika
lui, galės ir ilgiams užsitęsti. 
Seimas bus vakarais dėlto, kad 
visi organizacijos veikėjai y ra 
darbininkai. Tat tikimės, kad į 
geimą suvažiuos skaitlingas bū
rys susipratusių katalikų dar
bininku. Kiekvienas Kat . Vie-
nybės skyrius ar draugija, pri
klausanti prie Katalikų Vieny
bės, galės atsiųsti savo atsto
vus sulig konstitucijos. 

Visi skyriai malonės atsily
ginti su Centru finansiškai ir 
prisiųsti Centran prieš seimą 
draugijų ir pavienių, priklau
sančiu prie skyrių, vardus i r 
kada įstojo į,skyrių. Norima iš-
vengti visokių trukdymų i r 
keblumo. Visi norėsime žinoti 
tikrų organizacijos stovį. O tą 
tiktai tuomet galėsime žinoti, 
kuomet raportai bus pilni ir 
tvarkoje. , 

Centras y ra atspauzdinęs 

prie Centro, o paskui savo ko
lonijoje sutverti skyrių. Tam 
reikia tiktai trijų draugijų. 

K. V. Centras turi savo or
ganizatorių. Juomi yra p. St. 
Jucevicia. J o an t r a ša s : 72G W. 
18th St., Chieago, 111. Reikale 
agitacijos, ar norint sutver
ti skyrių, kvieskite šį organiza
torių. 

Jeigu matome reikalą veikti 
vietinėse draugijose, tai kin
kas didesnis y ra reikalas veikti 
centrai i nėse organizacijose, 
kaip Kat. Vienybėje, pr ie ku
rios ir vietinės draugijos pri
klauso. Reikia tiktai ją praplė
sti, labiau sustiprinti . Svar
biais nuveiktais darbais ji y ra 
atsižymėjus ir tai dar pradžio
je savo gyvavimo. Dabar jau 
tur i žengti pr ie dar augštesnių, 
didesniu darbų, nuveikimo. Mū
sų tautos viltis turi būti Kat . 
Vienybėje. Kat . Vienybės nu
veiktais darbais mūsų tėvynė 
tur i džiaugties. Mūsų darbas 
turės didesnę reikšmę, jei veik
sime per Kat . Vienybę, tą Chi
cagos žadintoją. 

J a u vien Kat . Vienybės Cen
tro susirinkimais galime pasi-
džaugti. X J u ° s suvažiuoja vei
kėjai bei veikėjos iš visų Chica
gos ir aplinkinių kolonijų. Tie 
atstovai išduoda rapor tus iš sa
vo kolonijos nuveiktų ir veikia
mų darbų. Tuomet galhiaa ma
tyt visą jos darbą kaip veidro-
dyj. Žinant padėjimą, ieškoma 
būdas, kaip pastūmėjus veiki-

Mea duodame dvigubai 
Ketvergais Ir Subatomis. 

Dideliame pasirinkime gaunami, 
Visokie materijolal, vaikams dra.cn-
žiul. Hebės ir jakutės. 

Pluksnos 
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LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Tene.-iphnikia jos nei vienas. Turime įvairių nesvaiginaneių 

gėrime. Turiaie atsivėsinti ir ICE CREAM'O. Turime krasos 
skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus reikalus atliekam. Turime 
j va irių laikraščiu. 

Turime Prezidento A. Smetonos paveikslų ir spalviuotų 
Žvirgvaikiu. Tegul kiekvienas vieną iš jų jgija. 

ria yra "DRAUGO" agentūra. Galima čia gauti "Drau
gą" nusipirkti, paduoti j jj pagarsinimu, ir darbų. Turime 
taippat knygų ir maldaknygių. Prašome atsilankyti. 
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PLUNKSNOS. 

F. P. BRADGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney a t Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark 

Koom 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

mą pirmyn. Visi ir visos, su vi
sa širdimi atsidavę savo tėvy-
nei, gyvai svarsto visokius rei
kalus. Jspudį išsineši iš susirin
kimo tokį, kad Lietuva, turėda
ma tokius sunūs ir dukteris, 
taip ištikimus ir rūpestingus, 
negali žūti, negali kitokia būti, 
kaip tik laisva ir neprigulmin-
ga. 

Je igu norime, kad Lietuva 
butų laisva ir neprigulniinga, 
kad Lietuvoje dora ir apšvieta 
klestėtų ir žydėtų, tai visi ka
talikai vienykimės, spieskimės 
į Katalikų Vienybę ir joje, kiek 
pajėgos daleidžia, nepaliaujan
čiai veikime. 

Pr . Zdankus, 
Katalikų Vienybės 

Centr 0 raštininkas, 
1447 So. 50th Ave., 

Cicero, 111. 

3a 

Lietuviu Laivas 
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d. 

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

Pr i s ta tymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, iy2 pėdų 
pločio ir 1^2 pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mą ,bet ir už apdraudą ir pr is ta tymą iš Bostono j bet 
kurį dalį Lietuvos. , 

Platesnių informacijų galima gauti p a s : 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St., Boston, Mass. 
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Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J, Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai ka ip pirma 

taip ir dabar 

E 

SIUNČIA PINIGUS 1 LIETUVA 
ir gvarantnoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir k i tų žinių 
meldžiame kreipt is pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
141 Washington Street, New York, N Y ' i 
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PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. Biznieriai garsinkites "Drauge". 
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