
-4 jpvitii* 

66 DRAueA: 9? 

IITUI AMAI DAILY FRIUKD 
TERMS OF SUBSCRIFTlOTfS 

One Year f5.00 
Six Months $3.00 
Thursdays Edition $2.00 
DRAl C.AS PUBLISHING CO., Inc., 
1800 W. 46th St., Chlcago, Illinois. 
Ptume McKlnley 6114, E^tabl, 11M»8 

• • • • • • 

Publishcd and dlstiibmod andcr permlt (No. 408), aathorized by the Act of October «, 1917, on flle 
LITHUANIAN! DAILY FRIEND l. 

F I R S T E D I T I O N 

P I R M O J I LA IDA 
K~" •»*JS 

the Post Office of ChJcago, m. By the order of the Presldent, A. S. Bnrleson, Fostmmster General. 

KAINA O CENTAI 
PRICE • " CENTS 

CHICAG0, ILLINOIS, TREČIADIENIS, LAPKRITIS (NOVEMBER) 12 D., 1919 M. 
ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH SI, 1916, AT CH1CAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3, 187». METAI-VOL. IV. No. 267 

(statymai Turi But 
Pildomi 

PRAMATOMA NAUJA RE 
VOLIUCIJA VOKIE

TIJOJE. 

Taip sako prokuroras Palmer 

šalyj gyvuoja tik vienos po-
litikinės intrigos. 

GOMPERS GINA DARBI
NINKU TEISES, 

Berlynas, lapkr. 12. — Vo
kietijos vyriausybėje apsi
reiškia kokie tai nerviškumo 
ženklai. 

Prezidentas Ebert gyvena 
YRA VILTIES. KAD SUSI pradžios streiko. Prezidentas [buste, kuriuose seniau buvo 

PRAS TIE IR KITI. buvo paskelbęs, jog streikas vidujiniu reikalu minfsterija. 
[priešingas Įstatymui. Ta patį (Tas bustas vokiečiams skaito-

Washington, lapkr. 11,—At- paskui patvirtino i r teismas, si kaipir kokie "baltieji ru-
kartodamas jau kelintu kar- . ./-p riek iŠ savo pusės turiu mai 
tu, kad minkštųjų anglių ka- pasai^yti, jog Įstatymas turės Aplinkui tuos rūmus šian-

ra šalies ]mt ] M a v o s t a s " pilnan veiki- <E« apvedamos vielinės dyg-
. 1 • * i \ / * 

syklose streikas 
įstatymų peržengimas, gene-
ralis prokuroras Palmer va
kar vakare pažymėjo, jo«; 
Įstatymai pirm \ isako turi but 
pildyt ini. 

man. Tas pat Įstatymas jau 
kelis kartus pirmiau buvo 
pravedamas Teisdarystės de
partamento, Bus taip ir šiuo 
kartu, jei tik jis nebus pildy 

Prokuroras pasakė, jog t 'Htmas 
visi. katrie aiškina, kad bili 
kokiu organizacijų šuvažiavi-i 
imi ai' viršaičiu susirinkimu 

* j jokius anglekasių i r opera- angstien sakes valdininkai ir 
toriu ginčus, nei net neužeina kur yra vyriausybėj ofisai. 

"Teismas, veikdamas įsta-
tvmo reikale, visai nesiinaišo 

liuotos tvoros, už tvorų pas
tatomi kulkasvaidžiai. 

Paėiuose rūmuose nuolat 
stovi stipri sargyba, gi lauke 
šen ir ten nuolat maršuoja 
kareiviu būriai. 

Tokiuo būdu apdrausta ir 
kiti namai, kuriuose gvvena 

padarytos rezoliucijos 
nutarimai vra augštesni ! t e i s ė s s tre ikuot i .* ' svarbesni už šalyje gyvuojan
čius Įstatymus, tasai didžiai Tojaus prokuroras pažymi, 
apsirinka, j<>£ šis anglekasin streikas ne 

Apie Amerikos Darbo V^h- tik primingąs šalies įstaty-
rarijos pildančiojo komiteto ><>»<• hr\. Į]< v i e n a Juonių 
pranešima, 
stipriai paremianti streiką ^ n ė »' galingesne už pačia 
anglekasykloee, kaipo teisota ^ l i e s vyriausybę, 
žingsn), generatts prokuroras Prokuroras išreiškia viltį, 
Palmer Štai ką sako: j,,g teismo įsakymas bus pil-

"Streikas anglekasyklose nai pildytinas, ir kad angle-
aišku- peržengimas tederalio kasiai su kasyklų operatoriais 
įstatymo. Tai tokia vra vy- susitaikins arbitracijos keliu 
riausybės pozicija nuo pat pertrauKUS. streiką. 

f* i a laukiamas didesnis kri-
sis vyriausybėje, kai]) perniai, 
kuomet krito kaizerizmas. 
Laukiama nauja revoliucija. 

Xes visoj šalyj gyvuoja 
kad ' Federacija Į ff™W intikina, jog ji yra stip- vientik polilikiniai suokal-

biavimai, tik vienos intrigos, 
neapsikentimai ir grūmojimai. 

DARBININKAI STOVI UŽ 
VYRIAUSYBE, JEI JI 

TEISINGA. 

Kitaip nebaisus grūmojimai ir 
kalėjimas. 

AMERIKOS LEGIJONO SU
VAŽIAVIMAS. 

Dalyvauja apie 3,000 atstovu. 

Minneapolis, Mįnn., lapkr. 
11.—Vakar čia prasidėjo pir
masis Amerikos Legijono Su
važiavimas. Tai visai nauja 
organizacija, sudaryta iš bu
vusios karės veteranu. Priguli 
kaip buvusieji arttlijog oficie-
rai, taip paprasti kareiviai. 

Organizacija įsteigta politi-
kiniais tikslais. Ypač šalyje 

Washington, lapkr. 11.—Va
kar ėia buvo surengtas poky
lis pagerbti atstovus Interna- palaikyti amerikoninę dvasią, 
tional Pederation oi' Trades i kovoti prieš vidujinius ir iš-
Union. Amerikos darbo vardu!laukinius šalies priešininkus. 

Atšauktas Anglekasių 
Streikas 

ANGLEKASIŲ VIRŠININ
KAI KLAUSO TEISMO 

ĮSAKYMO. 

Washingtone ir kitur pakilo 
didis džiaugsmas. 

kalbėjo S. (Jompers, Am. Dar
bo Federacijos prezidentas. 

J is pažymėjo, jog darbinin
kai visuomet išvien darbuoja
si su vyriausybe šalies reika
lais, jei ta vyriausybė neper-
siskiria su pamatiniais teisy
bės ir žmoniškumo principais. 
Gi jei taip padaro, tuomet 
kiekvieno atskiro žmogau-' 
priedermė pakelti balsą ir 
karštai protestuoti, neatsižvel
giant į pasekmes, nežiūrint i 
grūmojimus kalėjimu, ar kaip 
kitai}). 

(Jompers pasakė, jog šian
die nerimavimai Suv. Vaistu 
jose pakilę svarbiausia del 

Indianapolis, Ind., lapkr. 12. 
— United Mine Workers of 

Organizaeijon Įstojo dešim-! America pildantysis Komite-
tys tūkstančiu veteranu. Kuo- tas ir kiti viršininkai vakar 
ne kiekvienam mieste yra Le- anksti ryte pabaigė savo su-
gijono kuopų. 

Šitam suvažiavime bus pa 
daryta programa busimiem f 

minkštųjų anglių kasyklose. 
Po to susirinkimo žaibo 

greitumu pranešta visur link
sma žinia. 

Prie streiko atšaukimo 
daugiausia prisidėjo veikian
čiojo organizacijos prezidento 
Lewiso pareiškimas. J is pasa
kė: 

"Gerbiamieji, mes čia susi
duriame su teismo mandatu. 
Mes esame' amerikonai. Mis 
negalime kovoti prieš savo 
vvriausvbe. Tai viskas". 

Washington, lapkr. 12. — 
Vakar čia pakilo neapsakomas 
džiaugsmas, kuomet gauta ži-

sirinkimą. Pasekmėje nutarta 
paklausyti teisėjo Andersono 
įsakymo atšaukti streiką. 

Legijono darbams šalies ;l;r-J Anglekasių viršininkai aš
voje, j vakar per dieną tarėsi teisė-

Šita organizacija ateityje jo įsakymo klausime. Paskui -nia, kad streikas anglekasy 
bus tikras botagas įvairių rų- susirinkimas prasitęsė per klose atšaukiamas, 
šių radikalams, norintiems naktį. Susirinkusieji didžiai j Vyriausybė nusikratė di-
drumsti šios šalies žmonių pavargo. Apie 4:10 ryto klao- džiausio nesmagumo, gi visuo-

simas paduotas nubalsuoti, menė daugelio neparankumų 
Nubalsuota atšaukti streiką ir net vargo del anglių stokos. 

gvvemnia. 

BELGŲ KARALIUS 
LISB0N0J. 

Madridas, lapkr. 11. —Aną 
diena iš Amerikos garlaiviu 

ris progos nuodugniai apsvar-
Ministeris Xoske pasirengęs j styti darbininku teisingu r#i-

sutikti kiekvieną šalyj sukili- kalavimu 
ma. 

prezidento ligos, jog jis netu- George AYasbington Portugali-

PADEREWSKI EINA ŠALIN 
IŠ PREMJERYSTĖS. 

Tariasi Anglekasių Viršininkai 
GAL PAKLAUSYS TEISMO Ligi t\lM naktį jų susirin-

ANGLEKASIŲ VIR- kinie, kiek buv0 patirta, ne-
ŠININKAI. 

Sakoma, jog esąs "susirgęs » > 

jos sostinėu Lisbonon parkelia
vo Belgijos karalius Albertas 
su karaliene ii- sosto įpėdiniu. 

ANGLIJOS PRINCAS S. 
VALSTIJOSE. 

—\ akaT per diena n* ligi vėlai *.. * 
w r i e|imo. 

praeita naktį anglekasių orga-
iiizacijos viršininkai prie už-j šiandie kiek vėliau susirin-
darytų durių tarėsi streiko kimo nusprendimas bus jau 
reikale. Svarstė, ar paklausyti žinomas. Nes šiandie dienos 
teismo įsakvmo atšaukti strei- meta baigiasi laikas, koks 

Paryžius, lapkr. 12. —Len
kijos premjero Padere\vskio 
puolimas neišvengtinas. Pa-
dere\vski taip kaistai gynė 

buvo dar nieko galutino nu- ^M reikalus visur, kad jis 
tarta. Tečiaus buvo žinių, jog pasidarė pavojingas patiems 

lenkams. Padere\vski visas lai
kas vedė užgrobimo politiką. 

Taikos konferencijai pra
nešta, jog konferencijoje Pa-
derewski pamainomas nauju 
atstovu, Stanislavu Patek (ar 
tik ne P ią tek) . Sako, Pade-

New York, lapkr. 12. — Jš 
Kanados į Suv. Valstijas at
keliavo Anglijos sosto įpėdi
nis. 

Rouses Point, N. Y. princą 
sutiko ir pasveikino valstybės Busią pakviesti, ir talkininkų. 

LENKAI IMASI TAIKININ-
KįĮ ROLĖS, 

APIE TAI PRANEŠAMA IŠ 
VARŠAV0S. 

Bolševikų Armijoje Cariška 
Disciplina 

BOLŠEVIKAI VARTOJA 
AMERIKONIŠKAS KU-

LIPKAS. 

Dėvi jie taipgi ir amerikoniš
kas uniformas. 

_ ,. ,- T , . , . . jie linksta paklausvti teismo 
Indianapolis. Ind.. lapkr. 11. . • \ . .-istatvmo, nes nėra kitokio iš-

\ 

ką, ar pakelti kovą prieš* Ša-
lie^ vyriausybe. 

BULGARAI NORI SAVO 
BUVUSIO KARĄ 

LIAUS. 

teismo buvo skirtas atšaukti 
stiviką. 

Streiko atšaukimo kopiją 
jie šiandie turi induoti teisė
jui Andersonui. Jei tas nebus 
padarytai reikš, kad jie nepil
do teismo įsakymo ir tuomet 
juos ima nagan Teisdarystės 

Areštuojami visi jo buvusieji departamentas, kurio užduotis 
patarėjai. [gyvendinti kiekvieną įstaty-

Ima, kiekvieną teismo įsakymą. 
Sofija. Bulgarija, lapkr. 1L | J ( / Į a n g l e k a s i u vi^įnkaį 

Naujoji Bulgarijos vyriausybė\ j ^ J ^ l e i s m o į s a k ^ 0 , 
už visas nelaimes, kokios sian- tuoįfm v i s i b u t l ] a r eštuojami. 

Anglekasių viršininkai klau-

sekretorius Lansing su buriu 
valdininkų. 

Iškeliauja jis Wasbington. 
Aplankys sergantį prezidentą 
Baltuose Bumuose. 

rewski 4^susirg^s ,^ 

< t SLAPIEJI" LAIMĖJC 
OHIO VALSTIJOJ. 

Columbus, O., lapkr. 12. — 
Po suskaitymo balsų pasiro-

Kaikurie lenkams prielan- dė, jog " s l a p i e j i " laimėjo 
kųs laikraščiai pažymi, jog OMo valstijoje probibicijos 
šiandie Paderevvski palikes reikale. Laimėję mažu skait-
be pinigo ir be jokios nuosa- lium balsų. 

atstovai. 

LONDONAS, lapkr. 12. 
Laikraščio Daily Herald ko 
respondentas telegrafuoja iš 
Varsa vos, jog Lenkija imasi 
talkininko rolės. 

Sako, greitu laiku Lenkija 
visoms kariaujančioms Rusi
joje partijoms, taip lygiai Suo 
mijai, Estonijai ir kitoms pa-
rubežinėms viešpatijoms iš
siusianti pakvietimus taikos 

Copenhagen, lapkr. 10. — 
Sandie bolševikai savo raudo
nosios armijos nevaldo taip, 
kai]) jie buvo sugalvoję valdyti 
kituomet Kerenskio armiją. 

Tai buvo 1917 metais. Keren-
skis, norėdamas sustiprinti ru
sų armiją, mėgino jon įvesti aš-

I trią discipliną. Tečiaus bolševi
kai pasipriešino. Sulig jų rei
kalavimo armijoje buvo pri
steigta visokiu komitetu ir ko-
mitetėlių. Tie tvarkė ne tik ka
reivius, bet ir pačius oi'icierus. 
Pulkų komitetai rinkosi sau pa
geidaujamus vadus. » 

Pakilo Įjetvarkė. Nes radika-
liams gaivalams armijoje buvo 

kongresan, kurs turėsiąs įvyk-1 patogus daiktas vesti savo rau-

die paliete šalį, kaltina buvusi 
savo karalių Ferdinandą ir jo 
patarėjus. sinejami apie savo nuomones 

streiko reikale nieko nesako. 
Suareštuota daugelis Jmvu- v i s k . l s palaikoma didžiausioj 

paslaptyj. 

Tik vienas iš ju išsireiškė: 
"Susirinkime nėra klausi-

siu karaliaus patarėjų ir mini 
sterių. Jie busią patraukti atsa 
komybėn, 

liet svarbiausieji kaltininkai, . 
kaip tai buvęs karalius, b u v ę s L ^ 
premjeras Badoslavov ir buvęs 
vyriausias armijos vadai 
Jekoff, yra nžrubeiiuose. 

Vyriausybe tad tuo tikslu 

no apie papuolimą kalėjimam 
kalėjimo nesibijome. 

j Svarbiausia tai tas, kaip ir 
kokiuo būdu parūpinti paSel-
pa streikuojantiems angleka-
siams, jei kartais streikas ne-

jau pradėjusi darbuoties, ko- butų atšauktas. Podraug vra 
nuo būdu tuos "pabėgėl ius" svarbus daiktas, 

jau 
k 
parsitraukti namo ir eiapal nu
bausti. 

kokia užimti 
poziciją prieš federalės val
džios pasistatymus, jy 

vybės. Nes visus savo turtus 
pavartojęs Lenkijos reikalams. 

DAR VIENAS ULTIMATU 
MAS RUMUNIJAI. 

"Sausieji ' ! dabar reikalau
ja išnaujo suskaityti piliečių 
balsus. 

Paryžius, lapkr. 11. —Augš-
čiausioji taikos konferencijos 
taryba pasiuntė Rumunijai dar 
vieną ultimatumą, kad toji kuo-
veikiaus atšauktų savo kariuo
menę iš Ungarijos. 

Tai jau ketvirtas formaiis 
Rumunijai ultimatumas. 

BERGER PRAŠALINTAS IŠ 
KONGRESO ATSTOVŲ 

TARPO. 

Washington, lapkr. 11,—Že
mesnysis kongreso butas 300 
balsais prieš 1 prašalino iš 
kongreso atstovų skaitliaus 
Wisconsino valstijos kongre
so atstovą-elektą, socijalistą 
Bergerį, už jo neištikimybę 
šaliai karė s metu. 

ti Varšavoje. 
Lenkija visoms kariaujan

čioms partijoms pasiūlysianti 
pertraukti visokius mūšius 

PRANCŪZIJOS PREZIDEN- pradėjus lapkričio 25 d. ir pa-
TAS LONDONE. j siųsti atstovus taikos kon-

jgresan. Kongresas prasidėsiąs 
Londonas, lapkr. 12. — Čia!gruodžio 15 d. 

Praėjo keli būriai kareivių, 
kariavusių Siberijoje prieš ad
mirolo Kolčako armiją. Tie ka
reiviai buvo apsitaisę ameriko
nišku kareivių uniformomis. 

Trockis plųstasi. 

Į sustatytus eilėmis tuos ka
reivius Trockis kalbėjo: 

"Daugelis iš jūsų paeinate 
iš rytinio karės fronto, kur už
davėte smūgį admirolui Kolča-
kui, amerikoniškų kapitalistų 
agentui. Matau ant jūsų pečių 
Suv. Valstijų uniformas, ku
rios buvo parduotos Kolčakui, 
gi jus nuo jo atėmėte. 

"Šiandie jus čia esate pa
kviesti ginti šalį nuo plėšiko 
Don iki no, uolaus anglų kapita
listų tarno. Neabejoju, kad jus 
veikiai dėvėsite anglų unifor
mas, partrauktas Denikino. ,: 

Vartoja amerikonišką amuni
ciją. 

Bolševikų armija taippat donąją propagandą. 
Del tos armijoje betvarkės vartoja ir amerikonišką amuni 

griuvo Kerenskio valdžia. Vai- j ei jų, paimtą nuo Kolčako ir 
džią pagrobė bolševikai. Šitie j Archangelsko fronte, 
armijoje rado tokią tvarką, ko- Tūloje bolševikai turi dideles 

lankosi Prancūzijos preziden- Korespondentas pažymi, jog 
tas Poincare su žmona. Prezi- t a n kongresan Lenkija pa-
dentą geležinkelio stotyje su- jkviesianti ir Angliją, Prancu-
tiko Anglijos karalius su kn-1 zij-ą S u v Valstijas, Italiją ir 
raliene ir visa eilė valdininkų Japoniją pasiųsti savo atsto-
ir diplomatų. y^g 

KALBA APIE REVOLIUCI
JĄ S. VALSTIJOSE. 

(Indomu butų žinoti, ar 
Lenkija pakviesianti ir Lie
tuvos atstovus, tuos, kurių tė-

Berlynas, lapkr. 11. — Anąjvų žemę patys lenkai mėgina 
dieną šalies apginimo minis- j pasisavinti. O, rasi, lenkai tu-
teris Noske kalbėjo apie pa- ri mintyje suskaldyti Lietuvą. 

Jei taip, tai jie didžiai apsi
rinka). 

kylančią revoliuciją pasau
lyj. Apie Suv. Valstijas pa
sakė: 

' 'Amerikoje pakelta revo- Rio de Janeiro, lapkr. 10.-
liucija reikštų, jog milijonai; Žemesnysis Brazilijos parla-
Vokietijos gyventojų turėtų Imento butas patvirtino taikos 
rnirti badu' ' . sutartį su Vokietija. 

kią patys ^sugalvojo, ty. "de 
mokratinę", kokia netinka nei 
jokiai pažangiajai viešpatijai. 

Nepatiko nei bolševikams. 

Armijoje įvesta "demokrati
j a " nepatiko bolševikams. Jų 
tas produktas gal buvo geisti
nas kitiems, bet ne jiems pa
tiems. 

Todėl jie vienu užsimojimu 
panaikino visus komitetus ir 
sugrąžino senąją militarinę dis
cipliną. 

Nesenai karės komisaras 
Trockis lankėsi Tūloje, kur 
peržiūrinėjo savo kariuomenę. 
Ilgomis eilėmis ėjo kareivių 
kompanijos paskui kompanijas 
pro stovintį su savo štabu 
Trockį. Kareiviai atrodė kaip 
buvusiais caro laikais. Nesima
tė jokio skirtumo disciplinoje. 

amunicijos dirbtuves, kur dir
bama be sustojimo dienomis ir 
naktimis. Gaminamos kulipkos, 
šautuvai, šoviniai ir net kulka
svaidžiai. 

Tenai teko matyti medines 
nuo amunicijos dėžes firmų iš 
Connecticut valstijos. 

Komisaras Trockis paaškino, 
jog daug amunicijos Rusijon 
buvo pasiųsta iš Amerikos ir 
Anglijos dar caro laikais, pirm 
revoliucijos. Bet kad tuomet 
Rusijoje siautusi betvarkė ir 
papirkimai, tad tai visa nepa
vartota prieš vokiečius ir aus
trus. 

Dabar, sakė, toji karės me
džiaga lengvai perdirbama, 
pritaikoma prie kitokių įrankių 
ir pasekmingai pavartojama 
prieš Yudeničą, Denikiną ir jų 
talkininkus. 
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D R A U G A S Trečiadienis, lapkr. 12, 1919 

zidentas Wilsonas įveiktii vi
sus tris teisybės priešus. Bet 
jis ir Amerika turi tiek galy
bės, kad galėtų prašalinti im-
perijalizmą, arba vienos tau
tos viešpatavimą ant kitos. 
Jei jis tą padarys, tai visų 
amžių vaikai mokyklose su 
pagarba minės jo vardą, kai
po vieno iš tarpo didžiausių 
pasaulio asmenį}. 

Pasportai ir Keliavimas į Lietuvą, 

Profesoriaus Portą 
Spėjimai. 

Šiandie daug žmonės kal
ba ir laikraščiai rašo apie ne
tolimą pasaulio pabaigą. 
Žmonės, kaip ir visuomet, to
kiais klausimais labai indo-
niauja. Tuo labjaus, kuomet 
apie tai rimtai atsiliepia ap- j tinyčioje, (Special Passport 
šviestesnieji. Daug žmonių Agent at the Custom House). 

Pranešimas iš Washingtono. 

Važiavimas į Lietuvą yra 
leistinas visiems Amerikos pi
liečiams ir nepiliečiams, turin
tiems svarbius komercijalius 
arba privačius reikalus. 

Lietuviai, Suvienytų Valsti
jų piliečiai, pirm išvažiavimo 
turi gauti pasportą nuo Ame
rikos valdžios. 

Norint gauti pasportą, reikia 
kreiptis prie artimiausios raš
tinės Suvienytų Valstijų Teis
mo. (Clerk's Office of the U-
nited States Court). Gyvento
jai New Yorke ir apielinkės 
gali paduoti aplikacijas ir 
gauti pilną informaciją pas 
specijalį pasportų agentą mui-

pasportas tinka kelionei. Kai 
kada galima išvažiuoti be pil
no vizavimo pasportų, t. y. 
galima apleisti vizą vieno ar 
kito konsulio, tas yra vienok 
labai negeistina ir nepatarti
na. Nepilnai vizuoti pasportai 
beveik visada suteikia dau
giau keblumų kaip apsaugos. 

Važiavimas Lietuvių, kurie 
nėra piliečiais Suvieny

tų Valstijų. 
Lietuviai, kuri e nepastojo A-

merikos pilįečiais gali važiuo
ti j Lietuvą gavus sekančius maždaug ta pati kaip ir pas 

Valstijas Lietuvos piliečiai ga
li pristatyti Amerikos diplo
matams arba konsulams del vi
zavimo ' ' affidavitus,' ' daro-
dančius ypatos tikrenybę ir 
tautybę, (affidavits of identi-
ty and nationality), arba 
dekleraciją, žinomą, kaipo 
"forin two twenty oight," 
vietoj pasportų. 

Gavus leidimą išvažiuoti iš 
Suvienytų Valstijų, jis privalo 
būti prisiųstas Ekzekutyviam 
Komitetui, registruotam laiš
ke, del vizavimo, lygiai kaip 
pirma paprasti pasportai. Kai
na gavimo tokio leidimo yra 

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS, 

Seredoje, lapkričio 112 d., 
Forest City, Pa. 

Ketverge, lapkričio 13 d̂ , 
Kingston, Pa. 

Pėtny/ioj, lapkričio 14 d., 
Plymouth, Pa. 

Subatoje, lapkričio 15 d., 
VVanamie, Pa. 

Nedėlioj, lapkričio 1C d., 
Hazleton, Pa. 

Prezidento Prokle-
macija. 

del tų kalbų nusimina, susi
rūpina ir kartais net suserga. 

Juk tai ne juokai pasaulio 
pabaiga! Kiekvieną šiurpas 
perima, kuomet savo gyvybei 
turi suskaitytas dienas ir net 
valandas. 

Iškur pakilo tos kalbos? 
Tos kalbos pakilo iš profe

soriaus Alberto Portą moks
lišku tyrinėjimų pasaulio erd
viu ir skriejančių mūsų saulės 
sistemos S planetų (dangaus 
kūnu.) 

Prof. Portą savo nuodug
nių moksliškų tyrinėjimų pa-
s'ekmes paskelbė viešai. Iš to 

Visuomet Suvienytu Valst i- ; i r (',m*' Pėdžią tos visos šian
die žmonių kalbos; ir baimė. 

Paminėtas profesorius išty-
jų Prezidento proklamacija 
lapkričio mėnesyje būdavo 
dievota, bet šįmet ji išrodo 
dar dievotesnė negu kitais me
tais. Jos turinyje lyg metme
nys audime yra mintis: už vi-
są kas gera turime dėkoti 

re ir galutinai matematiniai 
apskaitliavo, jog ateinančio 
gruodžio mėnesio 17 d. vie
nam niiisų saulės šone bus su
sibėgusios net šešios didžiau
sios mušu saulinės sistemos 

dokumentus: pas notarijušą 
arba pas advokatą turi būti 
padarytas * * af f idavit ' \ kuria
me turi būti nurodyta: var
das ir pavardė važiuojančio; 
vieta ir data jo gimimo; vieta 
ir data jo tėvo gimimo; data 
jo atkeliavimo į Ameriką; 
protarpiai, kuriais jis čionai 
gyveno; jo amerikoniškas an-
traša s ir užsiėmimas; vardai 
ir datos ir vietos gimimo jo 
pačios ir vaikų, jeigu juos tu-

Kituose miestuose aplikacijų 
blankos ir informacija yra 
gaunama Suvienytų Valstijų 
Teismų raštinyčiose. 

Važiuojančiojo nurodymai, 
su kokiais reikalais jis važiuo
ja i užrubežį, turi būti pilnai 
paremti dokumentaliais pri-, 

, i * . , , "n. kurie nori su juo keliauti; parodymais, nurodančiais, kad •. ' . * - -- • ., v h r trumpas, bet aiškus, nuro-jam yra netoutinai reikalui- , : . v ,. , .. . .v v. n ,. (tvmas IO priežasties keiiavi-ga išvažiuoti. Pavyzdm, jeigu' . . , . , v , i i . - inmi i Lietuvą, 
yra važiuojama sutvarkyti u- • ~ 
kio nuosavybės reikalus, yra! P r i e ši<> "affidavit ' turi 
tasvk reikalinga paduoti sv - ; b l l t l Pajungtos fotografijos 
k i u su aplikacija visus laiškus! važiuojančio ir tų, kurie nori 
iš Lietuvos, kurie nurodo mir-,8 U J u o ™žmoti, taipgi prie šių 
tį savininko ūkio ir važiuojam PbPe l^1 t u r i b u t l Padėtas ūž
čiojo sąrvšį ir inpėdinvsto prie ™škimas, kad aphkantas ne-

išpildyme aplikacijos blankų. 
Užmokestis už tokią pagelba 

portą Vizavimas pasportų irjneturėtų būti daug augštesnė 
už čionai pažymėtą skaitlinę. 

M. J. Vinikas. 

gali gauti pasporto nuo Bu 
sijos atstovybėj. (Rusijos at
stovybė oficijaliai atsisako iš
duoti Lietuvos piliečiams pas-
portus. Jeigu ir butų galima 

"Leidimų išvažiavimo' kaš
tuoja vieną dolierį. Pinigai 
turi būti visada užmokami 
kartu su aplikacija del viza
vimo. 
Čionai išdėstyta forma "Lei

dimo išvažiuoti" iš Amerikos 
ne piliečiams, buvo mums pa
siūlyta rugpjūčio 14, su tuo 
skirtumu, kad tąsyk reikala
vo arba rusiško pasporto ar
ba raštiško paliudijimo nuo 
Rusijos atstovų, kad jie atsi
sako išduoti pasportą. Tas ant 
tiek nesutiko su principais 
Lietuvos Neprigulmybės, kad' 
mes jo kitaip negalėjom pri
imti kaip tik priimti j j kaipo 
pamatą tolimesnėms pertrak-
lacijoms, vedančioms prie išga
vimo pilnos teisės išdavinėti 
Lietuviškus pasportus. Daly
kai berods labai gerai sekėsi, 
bet tuo tarpu pradėta lanky
tis į State Departmentą įvai
rių žmonių su tuo pačiu tiks
lu. Tie lankymaisi buvo daro-

Dievui. Tos proklamacijos a 
feodai yra, kad pasauliui i w - l P l w i e t o B ' Nepertoliansia anų 
kia prisilaikyti doros viešame 

gauti Rusijos pasportą, tai jis!mi slaptoje ir nuoKkzekutyvio 
Lietuvos valdžiai nieko ne- j Komiteto ir nuo visuomenės, 

gyvenime ir žmonių giminė< 
sutvarkyme. Šitą mintį Wil-
sonas aiškiai pažymėjo Lon
done pas Anglijos karalių 
piehi metu. Tos minties Pre 
zidentas neužmiršo nei dabar. 
Mes pritariame jam visa šir
dimi ir turime viltį, kad Amo 

busianti ir mūsų Žemė. Gi ki
tam saulės šone (priešingoj 
saulės pusėj) tuo metu bu
sianti tik viena planeta, 

P ro l Portą tvirtina, jog to
ksai daugelio planetų susi
bėgimas vienas saulės šonan, 
ty. toksai momentas, pasau
lio istOrijoj nežinomas. To-

rikos diplomatija įkūnys tei- j del kaip mūsų Žemę, taip v.są 
sybę ir dorą tarptautiniame saulinę planetų sistema gali 
žmonių giminės gyvenime. |paliesti baisi katastrofa. Visos 

Nelengva tat įvykinti. Re i - ; l ) , a m ' t ( ) S M persmarkaus iš 
kia, kad Suvienytos Valstijos JH kiekvienos pritraukimo ga-
butų stiprios, nes stiprus y r a 1 1 , m t tiesiog užlietos saulės 
doros priešai. Juos reikia pir- N l * * " ! i* pakeistos garais 
ma įveikti. (debesynais), iš kurių paskui 

išnaujo 'galėtų tvarkyties 
! nauja pasaulinė sistema. 

Sulig prol'. Portą tvirtini-

turto, ir tt. 
Užmokestis už pasportą yra 

vienas dolieris, kuris turi būti 
užmokėtas kartu su padavimu 
aplikacijos. Šie pinigai eina į 
State Department. Apart šios 
užmokesties, reikės apmokėti, 
Teismo klerkui, pas kurį bus j r e i k * t l i k i t o> k a i P t ik .kad sa-jir todėl nieko negalima buvo 
padaryti "ai ' idavits" ir p r i Jv in inkas tokio pasporto yra 

Rusijos piliečiu ir todėl, kaip 
ir kiti Rusijos piliečiai, šiuo 
tarpu galėtų būti neinleisti į 
Lietuvą). Taipgi prie to lapo, 
turi Imti priduotas pilnas 
"affidavit", geriausia at
skiras aprašymas važiuoja* 

Utarninke, lapkričio 18 d., 
Shamokin, Pa. 

Seredoj, lapkričio 19 d., New 
Piiįladelphia, Pa. 

Ketverge, lapkričio 20 d., Ta-
maqua, Pa. 

Nedėlioj, lapkričio 23 d., 
Kastton, Pa. « 

Panedėlyj, lapkričio 24 d., 
Richmond, Pa. 

Utarninke, lapkričio 25 d., 
Burlington, N. J . 

Seredoje, lapkričio 26 d., 
Trenton, N. J . 

Ketverge, lapkričio 27 d., 
Paterson, N. J . 

Subatoj, lapkričio 29 d., 
Kearney, N. J . 

Nedėlioj, lapkričio 30 d., 
Elizabeth, N. J . 

siekos. Tas taip-gi kaštuos a-
pie vieną dolierį. 

Jeigu su aplikantu ketina 
keliauti pati arba mažamečiai 
vaikai, tai atskiro pasporto ne
reikia, bet jų fotografijos, ly
giai kaip ir pačio aplikanto, 
turi būti priduotos su aplika- r*ios &****> k a jP l a i : augštis, 

svarumas, amžius, spalva a-
kių, spalva plaukų, veido iš-eija. 

Ant visų aplikacijų turi bu 
ti aiškiai pažymėta, kad pas 

padaryti sutartino, koordi 
nuoto. Ką męs sakėm, kiti už
gynė, ką kiti sakė, mums ne
žinant, beabejo, prisiėjo i" 
mums užginti. Tokioms aplin
kybėm^ susidėjus, mūsų per-
traktaeijos paaštrėjo ir paga
linus State Depart. Oetober 
13, 1919, pranešė mums ir pas
kelbė visiems savo agentams 
čionai išdėstytas išlygas, ku
rios skiriasi nuo pirmų išly
gų tiktai tuomi, kad nereika
lauja raštiško paliudijimo nuo 
Rusijos atstovų. Ant mūsų to
limesnių pertraktacijų, pats 

Teisybę atskiriems asme
nims jau šiaip-taip užtikrina 
teismai. Teisybe tautoms ara-
lėtų užtikrinti 'tiktai Tautu m o - Smodiio 17 d., jei neįvyk-
Sąjunga, jei visos tautos b u t u . < u m t l P™""*™'" P " " * 
jos nariais, jei vist, narių b u - j p a b a ' s a ' l a l 8 " w ' Valstijas pu-
tij lygios teisės. Tokiam p a . ! ' e s i ą s ba.sus oro kataklizmas, 
šaulio sutvarkymui kuobai- k o k l ° nekuomet nepraleidusį 

mm ąf v • • • • • žmonija su mūsų istorijos pra
džia. 

Saulėje apsireikšiąs dide
lis juodas taškas, kurs busiąs 

siausiai priešinasi pačios di
džiosios ir pačios galingosios 
tautos, nes jos turi po savimi 
pavergtų tautų, kurių darbu 
ir turtais naudojasi. Tai-gi j matomas paprasta akim. Tas 
teisybė pasaulyje užviešpa
taus ir Prezidento Wilsono 
norai išsipildys, jei Amerikos I kančios visas planetas. Gi ant 
politika turės noro ir jiegu j mUs?1J Žemės pakeisiančios 
panaikinti imperijalizmą, a r b a į b a i s i u s žemės drebėjimus, 
norą viešpatauti ant svetimų griaustinius, negirdėtus ug™ 
tautų. 

Žmonės nuo žmonių skiriasi 

taškas—tai pakilusios saulės 
liepsnų \ysulos. Jos supurty-

nc vien asmeniniais reikalais, 
ne vien tautų bei kalbų skir
tumais, bet taip-gi ir luomų 

kalnių išsiveržimus, jūrių ir 
ežerų išsiliejimus. Sako, galė
sią pakilti nepakenčiami šal
čiai arba plyšti debesys. 

Tas saulėje vėsulas pakel-
įvairybėmis. Kaip plėšriosios kančios taigi tos šešios pla-
tautos nori viešpatauti a n t n e t o s savo bendruoju pritrau-
kitų tautų ir išnaudoti jas, 
taip kapitalizmas nori išnau-

vaizda, ausų ypatybės ir visi 
portas yra imamas į Lietuvą, ypatingi ir nepaprasti ženklai. 
(Litliuania), taipgi tos jMdyt* 8 " « K * w i * H i *•**• •« f°-
turi buti i)a//niėtos, per kurias | tografijomis turi būti perduo-
yra manoma važiuoti. M* i artimiausią agentūrą 

(Javus pasportą, jis pirmiau- į State Departamento, papras 'Augštai Gerbiamas Lansingas, 
Oetober 28, 1919, mums atsa
kė, kad šie padavadijimai 
tuo tarpu yra galutinais. 

Kaip matote, tad, dabar 
kaip pasportai Amerikos pi
liečiams, taip ir "Leidiniai Iš
važiuoti" nepiliečiams yra iš
duodami per Suvienytų Vals
tijų valdžią tiktai. Jokios 
privačios įstaigos negali iš
duoti nei leidinių nei paspor
tų, jos vienok gali pagelbėti 

ir 

ingtone, (Lithuanian Executi-
ve Committee, 703 — 15tli 

sia turi buti pasiųstas Regis- i t a i imigracijos inspektoriui, 
truotam Laiške, į Lietuvių!kl11 ' l'ornialė aplikacija išva-
Ekzekutyvį Komitetą Wash- ž i u ° t i iš Amerikos turi buti 

padaryta. 
Taipgi reikės, lygiai kaip ii 

Str., N. W., Washington, D. I tiems lietuviams, kurie pastojo 
C ) , del užvizavimo. Paspor- Į Amerikos piliečiais, gauti cer
iui pargrįžus iš Washingtono, til'ikatą, liudijantį, kad " In -
jis turi buti pasiųstas arba come Tax L a w " mokestys yra 
nuneštas, geriausia ypatiškai 'pilnai užmokėtos. Tuos certi-
nunešti, ]>as visus konsulus, 'fikatus galima gauti pas 'Col-
pro kurių šalis yra manoma va-jleetor of Internal Revenue' to 
žiuoti i r kurių šalių vardai pat distrikto, kuriame važiuo- padai-yme "affidavitų 
yra suminėti ant pasporto. Tu- jantis gyveno, 
rint visų konsulų užvizavimą, Invažiavimui į Suvienytas 

• i 

KALĖDOMS DOVANOS! 
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Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiems dovanų — neuž
mirškite savųjų — Lietuvoje — jau kelias, ypač laikraščiams 
seniai i ten atdaras — 

1. Užrašikite jiems dienrašt į ' ' DRAUGĄ.'' 
Metams už $6.00 
Pusei metų $3.50 

2. Graži ir labai Kalėdoms tinkama dovana — maldaknyge — 
"Ramybė Jums . " 
Minkštasis moroeeo apd. auksuoto $3.50 
Skureles apd 2.50 
Audeklo apd 2.00 

3. Gražių paveikslėlių su linkėjimais, kiti su maldele 
su persiuntimo 5c. 
10 su persiuntimu 20c. 
100 su persiuntimu $1.20 
Kita rųšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių — 
1 su prisiuntimų 7c. 
K) su prisiuntimų 30c. 
100 su prisiuntimų $2.00 

Mažesniems ufsakymams galima siųsti krasos ženklelius. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th St., # * • • : Chicago, III. 
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SVEIKATA 

KNYGA S V E I K A T A TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO! 
Mūsų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą dideles vertes knygą Sviikitą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny
ga Smkata turi 339 puslapius ir kelis šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja $ 2 . o o 

H u m o r a s i t * Satyra. T i k r i 
« J u o k a i surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik $1.00 

P a s l a p t y s B u r t i n i n k u ir nukė
limas kortų su dadėjimų visokių štukų, juokų ir 
šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai 26 c. 

M e t r o p o l i t a n 
grojamoji ir kalba
moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdėti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kož-
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi-
gę prekę. 

KAINA $12.50 
Siųsdami pinigus adresuokite: 

S. P. TANIS & CO., 
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL. 

doti darbininkus, o bolševiz
mas iš kitos pusės nori duoti 
neapribotą valdžią vienam 
luomui. Taika ir teisvbė tik 

• 

tada galės viešpatauti žmonė-
*e, kada taps prašalintos ka
pitalizmo daromos skriaudos, 
ir kada taps prašalintas bol
ševizmas. 

Negalime tikėtis kad Pre

kiniu. 
Kaip matome, prof. Portą 

nuspėja tiesiog baisius daik-
us. 

Bet Suv. Valstijų jureivi-
jos observatorija suramina 
žmones. Observatorija pripa
žįsta pilnai, jog paminėta die
ną vienam saulės šone bus 
nenormalis daugelio planetų 
susibėgimas. Pripažįsta, jog 
apie ta. laikę gali įvykti ko

kie nors nepaprasti ore apsi
reiškimai. 

Bet toli gražu negali įvyk
ti tai visa, kaip prof. Portą 
tvirtina. Nes tokių vienan 
saulės šone planetų susibėgi 
mų jau daug kartų pasitaikę. 
Pastaruoju kartu kuone toks 
atsitikimas yra buvęs praei
tą gegužės mėnesį. Tečiaus 
nieko nepaprasto neįvykę ir 
pasaulis gyvuojąs. 

Mokslo žvilgsniu matuojant, 
kataklizmas gali įvykti sau
linėje sistemoje, pasitaikius 
tokiam nepaprastam planetų 

tomas planetų sistemas* bega
linėse pasaulio erdvėse. Jei 
tos sistemos turėjo pradžią, 
turės ateiti joms jf pabaiga. 
Bet kaip jų pradžia, taip pa
baiga tik vienam Sutvėrėjui 
žinoma. 

Atsiminkime anais metais 
apsireiškusią Halleyo kometą. 
Ko jau tuomet nebuvo nukal
bėta. Kiek tai buvo sukelta 
baimės. Teeiau nieko ypatingo 
neįvyko. Kometa praėjo pro 
žemę kaip nebuvus. 

Be abejonės, taip bus ir su 
šituo nepaprastu planetų sis-

susibėgimui. Bet nereikia pa-j temoje apsireiškimu. Juk Sau-
miršti, kad tai visa yra tvar- j lė yra visų planetų pradžia, 
koma Visagalio pasaulio Sut-1 visokios gyvybės palaikytoj' 
vėrė jo. Mes labjaus turime pa- Tad ji turi but ir stipresnė už 
sitikėti Dievu, negu žmonių visas kitas planetas. Jos pri-
nupasakojimak ir visokiomis traukimas nesulyginamai turi 
teorijomis. Be abejonės, Die- but didesnis už visų ėmus 
vas sutvėrė ir valdo ne^uskai- kartu planetų pr i t raukimui 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbiino, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai praSalinamos, vartojant 

PAIN-£XP£LLEBI 
"Drangą Reika le" 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiega, daugiaus be jo 
Yra tik vienas Piiin-Espelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra r 
mušu vaizbažonkliu 

neapsieina. 
paženklintas 

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 
Visose aptiekose po :J5c. ir 65e. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : neimkite 

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 
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Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RA^AL. 
AS labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai at3igavo Reu' 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu 'rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligrų. Bėgiu i mėnesių išgerdavau kan K* 
vaite po butelį Salutaras. Bitteria, ir po 3 mėn!* m^lVpa7^St S 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar JaučiSoa 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myllitu 2 2 
rad<ym ir linkiu v.seima savo draugams kreipties prie Bahiaraa-

SALUTARAS, 
CHEBCICAL ĮNSTITCITION J. Baltrenaa, Prof., 

1707 So. UalHted St., Telephene Oanal «417, 
j(C im**m-.m «»^» mm i » - » < į * m *••*» i 

Chicago, m . 
Wm W » » » < l mm*mMmtm>mm**m-m><m+*Jm>mmr Į mp ą* į h ^ l < M » * • — — 9T ~m m MM m m* Ę fc ~ " - ! ! • • • > Į, m m ,„ „ m 
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Trečiadienis, lapkr. 12, 1919 D R A U G A S 

KENOSHA, WIS. 

Vieša rezoliucija. 

Lietuviai, Amerikos piliečiai 
atšuonių organizacijų atstovai, 
gyvena mieste Kenosha, Wis-
consine, spalio 21 d., 1919 m., 
tam tikslui sušauktame susi
rinkime priėmė sekančią rezo-
liudiją : 

YVHEKEAS, The newly es-
tal)lishe<l Repuhlic of Lithun-
nia is no\v endaugered by ene 
mies within and \\ithout hėr 
borders. namelv German 
troops, the remnaiit ot* the 
i orinei* German Arniy ot' Oerii-
pation, Kussian Bolshcviks, 
emissaries* of the reactionary 
Admiral Kolchak, and the sol-
diers and political agitatore of 
imperialistie Poland, and 

\VHEREAS, Germaną still 
liold to\\ns in the very heaii of 
Lithuanian territory in dci'i-
ance of orders iasued by the 
Supreme Couneil oi' the AUies 
ior the departare, and 

WHEREAS, Kussian Bol-
sheviks, Uiough no longer in 
posscssion oi' Lithuanian soil. 
>u\\ threaten a renewed attack 
upon her northeastern frontier, 
and 

VV H E R E A S, Kuūssarien and 
ądherents of Koleliak's "All-
Kussian" govemment are en-
deavoring to raiše troops and 
l'oment disturbances in Litlma-
nia, and 

WHKREA8, The Poles are 
vioiently aini persistently at-
tempting to gain poasession ot' 
Lithuanian territorv on tlic 
south and rasi, and are perse 
euting Lithuanian patriots in 
the distriets \vhieh they, the 
Polos, liave^wrc»TVJ?l'n!iy oceu-
pied, no\v theret'ore be it 

RESOLVED, That weasti ie 
i'riends and relatives oi' th< 

•Lithuanian peo] . • shaJl, to the 
utinost oi' our |jower, em*ourag< 
and assist the Lithuanian Gov
ernment and people in their 
heroic struggle to aehicye inde-
pendenee agaiiuri Fourfold ene-
mies, and be ii further 

RESOLVED. That as Amer
ican eitizens \ve strongly ap-
peal to the l'resident ot' the 
United Statęs and to our iv-
pre>entatives in Congress to 
give moral support to the Lith
uanian people in this patriotic 
struggle by ot'fieially recogni-
zing the independence of Litli-
uania, and be it further 

RESOLVED, That aeopyof 
these resolutions be t'orvvarded 
to the President ot' the United 
Btatefl and to Setiators and 
nembers o f Coagrese from this 
statė. 

S. Ralys, 
Chairman 

S. Oadeiku 
Secretarv 

39 X. Edv.ard S i , 
Kenosha, Wis. 

Lietuviškai skamba. 
KADANGI naujai įsteigta 

Lietuvos respublika yra pavo
juje nuo priešu jau įsibriovu-
mų ir besibriaujančitj, būtent 
vokiečių kareivių, liekanos se
nosios vokiečiu okupacijos ar
mijos, nuo Rusijos bolševikų, 
nuo imperijalės Lenkijos poli
tiškų agitatorių, ir 

KADANGI, Rusijon bolševi
kai, nors dabar nėra Lietuvos 
/. nieje, r u dar grasina užpulti 
Šiaur-vakarinį Šonų, ir 

KADANGI, 8pie<rai Ui Šali
ninkai Kolėako "Via** Rusi
j o s ' valdžios stengiasi sudary
ti kariuomenę ir sukelti Lietu
voje betvarkę, ir 

KADANGI, Lenkai žiauriai 

Lietuvai plotus j pietus bei į 
rytus, ir persekioja lietuvius 
levyi.ainius kraštuose, kuriuos 
jie, lenkai, neteisėtai užėmė, ta
tai dabar tebus 

LŽG1KTA, kad mes, kaipo 
draugai bei gentys Lietuvos 
žmonių. visomis jiegomis 
stengsimės gelbėti Lietuvos 
valdžią bei jų žmones jų gero-
<kanie darbe gauti neprigul-

mybę nepaisant ketveriopo 
priešo, ir te bus toliau 

l ŽG1KTA, kad kaipo Ame
rikos piliečiai tvirtai kreipia
mės į suvienytų Valstijų Pre
zidentą, bei į savo atstovus 
Kongrese, kad jie duotų Lietu
vos žmonėms dorine pašelpų 
šiame patrijotiškame stengi
amose oficijaliai pripažindami 
Lietuvos neprigulmybę, ir te 
bus toliau 

LŽGIRTA, kad po egzem
pliorių šių užgyrimų pasiųsti 
Suvienytų Valstijų Preziden
tui, šios valstijos Senatoriams 
bei Kongreso nariams. 

. N. Ralys, 
Pirmininkas 

S. (iadeikis 
Raštininką* 

daug ką reiškia, išrinkime į 
draugijų viršininkus dorus 
žmones, katalikus, energingus, 
tikrus tėvynainius, sugeban
čius paimti draugijos vairą ir 
ja. doros keliu vesti bei tin
kamai valdyti. 

P. Z. 

ROSELAND, ILL. 

Liet. Vyeių 8 kp. bus svar
bus susirinkimas šiandie, t.y. 
12 d., lapkr., 7:20 vai. vaka
re, Visų Šventų parapijos 
svetainėje. Visus narius kvie
čiu susirinkti, nes turime ap
tarti svarbius reikalus. 

S.—s. 

RACINE, WIS. 

CICERO, ILL. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
IV kuopa pradėjo nepaprastai 
veikti. Supranta, kad reikia 
rimtumu ir išmintimi vadovau
ti es šiais neramumo laikais. 
Taigi L. I). S. 41) kuopa rengia 
prakalbas lapkričio 19 d., va
kare, Šv. Antano parapijos sve
tainėje. Žymiausiu kalbėt ojumi 
bus gerb. pro t*, kun. Pr. Bučys. 
Prakalbos Ims apie darbinin
kus, ypač ka krikščionija nuvei
kė det darbininkų luomo. Įžan
ga liuosa. Tegul nevien krik
ščionys katalikai ateina, bet ir 
visokie* laisvamaniai, bolševi
kai, komunistai, menševikai, 
soeijal-revoliueijonieriai ir vi
si: ar "d rauga i , " *'prieteliai," 
ar priešai darbininkų ir krik
ščionijos. Nei vienam nepa-
k( aks rimta, moksliška kalba. 

Taippat ši Liet. Darbininkų 
Sąjungos 49 kuopa rengia ba
lių Šv. Antano parapijos sve
tainėje lapkričio 23 d. Darbi
ninkai šiame pasilinksminime 
ras ramumą ir poilsį nuo var
gų ir rupesnių. 

Sekmadienyje, lapkričio 16 
d., 1 vai. po pietų, Šv. Antano 
parapijos svetainėje bus L. K. 
Katalikų Vienybės I I skyriaus 
svarbus susirinkimas. Jau Kat. 
Vienybė seimas artinasi. Užtat 
mums nereikia snausti, bet 
ruošties prie jo. Lai skyrius 
išneša seimui rezoliucijų ir rei
kalavimų, išrenka atstovus į jį, 
paragina, kad draugijos, prie 
j o priklausančios, taippat iš-1 

rinktu šeiniau atstovus. 
Yra darbo ir del vietinių rei

kalų. Tiktai kolonijos veikėjai 
biskutį apsileido. Iš ilsėjimosi 
nebus mūsų tautai ir bažnyčiai, 
nei mūsų kolonijai, naudos. 
Kelkime visus iš miego. 

Artinasi gruodžio mėnesis. 
Tame mėnesyje beveik visų 
draugijų būva priešmetiniai 
susirinkimai, kuriuose sekan
ti eina metams renka valdybas. 
Valdyba būdama galva draugi
jos, jos vedėja,, visuomet drau
gijos gyvenime svarbia rolę lo
šia. Nuo valdybos veiklumo 
priklauso ir draugijos veiklu
mas. Valdybos galėję yra arba 
iškelti, išaugštinti, išauginti 

'*Draugo" 255-me num. til
po surašąs aukotojų kun. J . 
Laukaičio prakalbose, spalio 
17 d., 1919 m. Aukojusios po 
5 dol. nepagarsintos šios ypa-
tos: M. Bardauskas, A. Put-
na, P. Juška. M. Leudanskis, 
A. Zicevieius, T. Ramanaus
kas. Apart to, sulig kun. J . 
Laukaičio nurodymo, aukoto
jų, kurie aukojo nemažiau 5 
dol., vardai, pavardės ir iš kur 
paeina, bus paduoti "Darbi
ninko" redakcijai. " Darbi
ninkas pagarsins visus auko
tojus viename numeryje. 

J. Kesminas, 
T. P. 79 sk. reporteris. 

REIKALAUJA. 

VAIKU IR 
JAUNU VAIKINU 

17 iki 25 metu amžiaus. 

TAVORU 

IŠSIUNTIMU SKYRIUOSE 

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

Geros algos pradžiai. (Jera 
proga įsidirbinmi. Darbai pa
stovus. 
Valandos 8:00 iki 4:45 Suba-
tomis iki piet. 

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

PHILADELPHIA. PA. 

Lapkričio 4 d., 1919 m., 
Aexo svetainėj mųs bolševikai 
buvo "surengę *'prakalbas." 
Kalbėtojam buvo tūlas A. 
Bimba. Susirinko apie 50 bol-
ševikėlių. " P r a k a l b a " Bimbos 
buvo, tai išliejimas karčios 
tulžies ant Lietuvos valdžios 
ir visų veikėjų. Paskui užšoko 
ant katalikų, nuo katalikų ant 
tautininkų ir ant galo ant §©-
eijalistų. Visi žmonės, sulyi* 
jo, blogi, išskirus soeijalistus 
radikalus. 

"P rawda" . 

LEIBERIAI 
TRUCKERIAI 

AVARHOUSE VYRAI 
PACKERIAI 

Pastovios vietos. Geros al
gos pradžiai. (Jeras proga |8l-

į r h i m u i . 
Valandos 8:00 iki 4:45 Su

imtomis iki piet. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena. 

PAIEŠKO 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS 

PRIE ŠVARAUS DARBO 
Gera užmokestis dirbant 

nuo štukio, ir Bonus Plianų. 
Gerą mokestis 43 valandos. 
Mokestis kas savaitė. 
Geros Darbo Sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. DESPLAINES STREEJ 

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

IŠSIUNTIMO SKYRIUJE 

MERGAITES 

ir 

MOTEtUS 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

siu-
mergi-

slopinti, Gi kartais valdyba ir 

Iš Laugiriškių kaimo, Vai
guvos parapijos, Šiaulių ap 
skričio 8. Cilinskis Cbicago-
je gavo nuo tėvų laiska, ku
riame tarp kitko rašo: • 

" O dabar kaslink mušu ajy-
venimo. šią valandėlę, ačiū 
Dievui, esame sveiki. Vieni 
du gyvenam su mama ir Zose, 
kuriij, palikot dar mažą. Ka
zimierą paėmė lietuvių ka
riuomenėn, o Igno jau treti 
metai nežinom kur išėjo. O 
aš, Pranciškus, nesenai atsi
radau, nes 10 vasario sugrį
žau iš vokiečių nelaisvės. Jo
je prabuvau ketverius metus. 
Mat pasaulio karas ir mane 
buvo įtraukęs savo audron. 

Dabar kaslink mūsų kraš
to. Pargrįždamas iš nelaisvės 
mačiau Lietuvos kaimus ir 
miestelius; mačiau daug su
griautų namų ir išdegintų vie
tų; daug apleistų laukų. Mūsų 
nameliai išliko . cielybėje, nes 
karės audra tos apielinkes ne
lietė, tik paskui baisiai vo
kiečiai nuskriaudė. Slėgė gy
ventojus iki tol, kol, kaip ži
note, pradėjo kurties jauna 
nepriklausoma Lietuvos val
stybė. Gal Dievas padės nuo 
priešų apsiginti ir tikrąją 
laisvę įgyti. 

Dar kaimynai prašė, gal 
galėtum sužinoti adresą Igno 

Geros vielos yra dabai 
liomos moterims ir 
nouis kurios nori prasimokin-
li darbo mušu lšsisiuntimo 
Skyriuje. Darbas susideda is 
viniojimo, ryšimo pakeliu sve-

Post Užsakymu 

LEIBERIAI REIKALINGI 

70c. J VALANDA 

Paieškau, savo giminų ir pažįsta
mų paeinančių iš Kauno Gubernijos, 
norių su jais susirašinėti, aš paeinu 
iš Kauno Guber. Tiriškų vassčiaus, 
Ąubiškių parap. Patekelenų Sodos. 
Malonėkite atsišaukti sekančių ad
resų: 

J o c Radaviče 
113 \Vood SU*. Phi ladclphia , Pa . 
— — — _- .. f 

Paieškau savo sesers ir švogerio 
Marcijonos ir Kazimiero. Abromavi
čių, jie pirmiau gyveno (Kens ingto-
ne ) Chicago, 111., aš tūrių labai 
svarbų reikalą, malonėkite atsišauk
ti arba kas apie juos žinote praneš
kite tuojaus. 

Agnieška LccaiUcne, 
914 Chateau Str. N. S. 

Pit tsburgh, Penna. 

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

l /oouard Seeu »Jo. 
228 W. Kinzic Str. Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 
t 

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 Parneil Ave. ir 35 gatvės. Visi 
assessmentai pilnai išmokėti. Ran-
dos neša arti $$60.00 j mėnesj. Na
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. 

PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis namas ant 2 gy-

venirru, turįs po 4 didelius kamba
rius. ( N a m a s yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambarių) . Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kedzie 
s t r e e t k a r i u i r a r t i k a m p o 5 3 - č i o s 
g a t v ė s . N a m a s v e r t a s . p a g a l š ių 
brangumo laikų lengvai $7,500.00, 
bet p.«;-,;:duos už 6,400.00. N a m a s tu
ri giiŲ cementuotą, basementą. su 
plovai; omis. 

Kreipkitės šiuo adresu: m 

"DRAUGAS" P U B I J . CO. 
1800 W. 46th Str., Chicago. 

Atsišaukite 
WRIGHTWOOD & 

HERMITAGE AVĖS. 
GERHARDT F. MEYNE. 

STATYMO LEIBERIAI 
REIKALINGI 

Pas 
VVELLS BROS. 

CONSTRUCTION CO. 

riiuo Parcel 
it t. t. 

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

ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

N 

Prie 

BRENNAN PACKING €0. 
PLANTA No. 2 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Miehigan Ave. 

Adynoe 8:80 iki 9 išryto — 1 iki į 
2 po pietų — 6:80 iki 8:30 vakare. I 

Nedaliomis nuo 10 iki 11 Išryto j 
8 8 " g 

— - a 
PRANEŠIMAS. 

Dr. M. T. STRJKOL'IS 
L.1KTUVIS 

Gydytojaa ir Chirurgas 
Tcrkele savo gyveninio vieta 1 

Rrlghton Park . 
2U14 W. 43rd Street., 

Tcl. MoKinley 2G3 
Ofisus: 1757 W. 47tll St., 

(47 ir \Vood got.) 
Valandos: 10 ryto iki 2 po piotų, 6:30 iki 
8:C'J vakare Neitėliomis 8 iki 12 rytais. 

Tol. Boulcvard 160 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Klrpejiai ir kriaueiai yra reikalau

jami visuomet, j ie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
{ trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maš i 
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. F . Kasnicka, Perdėttnls 

190 N. State Str. 
K a m p . Lake Gat. 4 lubos 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Tedą Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty J: 

09 W. WASHINGTON S T R E E T 
Kam baris 609 

Te!. Central 6478 

Gyeeaimas, 813 W. SSrd St. 
TeL Taros 4681 

K 
»« Dr. L E. MAKARAS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Itoselande: 10900 80. Michifaa Ave. 

Telefonu* Pul lman 348 ir Pullman S1S0 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverto Vakarais nuo 7 11d 9 
Telefoną* Tardą 7*3. 

»3S 

£ Telefonas Pul lman 8 5 6 $ 

Dentistas i 
Dr. P. P. ZALLYS 

Dentistas 
10657 So. Miehigan, A v e u u e 

Koseland, III. 
VALANDOS: 9 iki 9 vakare . 

^ » ^ ^ ^ » » » » » M » » » » » » » » » » •»^»^»^<fo 

Su 

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

418 W. Marke t Str. 
Pottsvil le , Penna. 

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

I 

nuo 

• » » » » * » » • ' » • tmį/į 

. » » » » » » • • » » • M 

40th Place & Normai Ave. 

i raugi Ri, arba ja nupuldyti, nu- Himkaus, tik pamiršom ta 
miestą, kuriame 

gražiij troškimų turi, bet nesu- (Čia paduodain 
geba vesti draugi ja ant jos už-
d(Hų priedernuų atlikti. Tai-gi 
del labo draugijos, del labo mū
sų tautos ir bažnyčios, kurių 

ir 
btjoliovoi bando užvaldyti -yveuinie draugijos ypatingai 

jis gyveno, 
senų adrese 

Aleksandro Stankaus, gal 
lengviau bus surasti. Stan
kaus adresas yra toks: A. 
Stankus, 409 Walker St., 
Mirwauk«e, Wis. 

MERGAITES 
ir 

MOTERIS 
Prie lengvaus, švariauks ir 

interesingo darbo mušu Po
peliui u Dežiu Fabrike, Vali
zų Fabrike, ir Sieniniu Pope
liu Fabrike. 

Geros algos pradžiai. Ne
paprastai gera proga išsilavi
nimui. 

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

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

MERGAITES 
ir 

MOTERIS 
Mes turinio geru vietų mer

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

Žaislu 
Aptiekos 
Čeveryku 
Pančiaku 
Gražnu 
Sidabriniu Daiktu 
Apatiniu Drabužiu 
Leieu, Aitu ir kitokiu ta

vom skyriuose. 
Prie 

Išpildymo Užsakymu 
Sueekiavimo Užsakymu 
Peržiūrėjimo Tavoru 
Sverimo Tavoru 
Rišimo Pakelių. 

Geros algos pradedantiems. 
Prityrusiems mokama sulyg 
jų kvalifikacijų. Proga įsidir-
bimui. 
Valandas 8:00 iki 4:45 Suba-
tomis iki piet. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South W e s t e m Boulevard 
Kampa* W. S 5-tos gatvės 

— m 

Tel. Drover 7*42 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto .iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4 7 i a SO. A<:'TT »*»•» H VWV 

i 

S. D. LACHAVVICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko piffiausia. Iieikuio meldžiu a t 
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
Tel. Ganai 2199. 

I DR. J. SHINGLMAN 
4S buvęs po 1229 8. 49 Ave. dabar per-
jfc kraustė savo ofisą po num. 

| 4930 W. 13 Str., Cicero. 
RL'MATIZMO I R K R A U J O 

I i l G C SPECIALISTAS. 
APVNOS nuo 9 iki 12 Išryto, nuo S 
iki 5 po piet. nuo 7 iki 8 vakare . 

§ Kaina $2 ofise, $3 namuose 
Chicagoj $1.00 extra u i myl ia . 

(h T e l e f o n a s r e z i d e n c i j o s Cicero S6S6 
<IS, Ofiso Cice ro 49 

I 

arti 41-UMS o«t»«xx 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
P h o n e Drover 7040 

Cicero Office 
4847 W. 14-th S t 
Phone Cicero 89 

Rezidencija S336 W. 66-th St, 
P h o n e Prospect 8585 

* * 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

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

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 6909 

CHICAGO, ŲM 

Ant pardavimo namas 2 pagyve
nimu po 4 kambarius. Atsišaukite 

2449 W. 46 P l a c e 2-ru lubų. 

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
" D R A U G E . " 

a— DR. LEO AW0TIN 
Gydytojas, Chlrargas, 

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

rusiškai 
19 

t* 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, DLLINOIS 
Telefonas Tardą 503S 

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

H • • • • • ' 

B wmmmmmmmmmmm* 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas S J 49 So. Morgan 8L 
Kerte 82-ro St., Cslcaffo, DX 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi ohro- " 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 I f t j 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, a n o 7; 

iki 8 valandai vakaro. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po plot 

Telefonas Tards 88f 

Valandos 
vakare 

& - * • • " • • • - - • 

1? ryta: « — 9 
Tel. Canal 4 S 6 ? | 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

t 

» 

lt« 
- ' • - f f , 

LIETUVIS ADVOKATAS 
44U8 S. H E R M I T A G E A V E N L E 

CHICAGO. 

llllllllIllIlIilIlllIlilIllIlIUIIIIIIIIUJIUlIltlt 
Rsaid. 981 So. Ashland Blv. Chicago 

Telefosaa Haymarket 8544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 8354 So. Halsted SL, Cbloag* 
Telefosas Drover 9481 

VALANDAS: 10—11 i-yto 2—S po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 19—11 C 

tiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiLuiiuiiiiiiifiiiiftmttft 
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DRAUGAS Trečiadienis, lapkr. 12, 1919 

CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Draugo Ofise, 1800 W. 4G St. 

NUBAUSTAS KALĖJIMU 
UŽ NENORĖJIMĄ 

APSIVESTI. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Trečiadienis, lapkr. 12 d., 
Šv. Martynas, pop. Livinas. 

Ketvirtadienis, lapkr. 13 d., 
Šv. Stanislovas, arcivysk. 

Užtatai jis, turbūt, ir nevešias. 

BUčERIAI DARO GERUS 
PINIGUS. 

Iš to visuomenė turi pamokų. 

Dauge] mėsos krautuvėse 
sustreikavo keli šimtai darbi
ninku InuVriu (mėsini nkii). 
J ie pareikalavo daugiau už-
mokesties už darbą. Pirmiau 
jie gaudavo $.T> savaitėje. 
Dabar jie u orį $40. 

Kai-kuriu krautuvių savi
ninkai sutiko padidinti už
mokestį. Ten pasibaigė strei
kas. Bet daugelis krautuvių 
savininku atsisako išpildyti 
darbininku reikalavimus. 

Bueeriai darbinrtkai tvirti
na, jog krautuvių savininkai 
labai brangiai ima už mėsą 
ir tuo būdu padaro didelius 
pinigus. 

Kad prirodyti, jo,^ j*\ tos 
kalbai nėra tuščios, streikuo-
jantieji buferiai mieste atida
rė kelias mėsai krautuvo^ ir 
daro kuogeriausius pinigus. 

Jolin Mūza pasirengė vesti 
Marta Lewandowski Iš vaka
ro viskas jau buvo suruošta, 
tai}) kad ant rytojaus tik eiti 
ba/nyėiou ir gauti kunig() pa
laiminimą. Mergina buvo su-
sipirknsi visą eilę parėdu, bu
vo ])arnošusi viską, kas tik 
reikalinga pokyliui po šliubo 
ir tam tikslui daug išsilėšavu-
si. 

Išvakaro viskas buvo gra
žiai, kad nei miela. 

Bet kuomet ant rytojaus 
pasirengta važiuoti bažuy-
ėiou. nesulankla ateinant jau
nikio Mūza. I*raėj0 nuskirtas 
laikas i r tasai nepasirodė. Iš
bėgo kitan miestan. 

Jaunoji suprato, kad jinai 
skaudžiai apvilta to, kuriuo 
tiek daug pasitikėjo. Tad me
tė šalin nuotakos parėdus ir 
atliko pokylėlj su pakviestais 
svečiais. 

Ant rytojaus nuėjo pas tei
sėja ir gavo \\aiantą. Yiliugis 
suareštuotas Detroite, 

Džianą Mūza teismas už tai 
nubaudė aštuoniems mėne
siams kalėjimo. 

Mūza teisinosi, jog Martn 
jam nuodais ai- kitkuom grū
mojusi, jei jis jos nevešias, 
•lis pabūgęs tu grūmojimu ir 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvos Raudonojo Kry
žiaus Rėmėju Chicagos Aps 
kričio susirinkimas, įvyks 
Aušros Vartų parapijoje, 2323 
W. 23 PI. Chicago, lapkričio 
12 d., 1919, 7:30 vai. vak. pa
rapijinės mokyklos kambary
je, viršuje. 

Visi skyriai atsiųskite ne-
vien veiklius ir sumaningus 
atstovus, bet ir surašus su var
dais, pavardėmis ir adresais 
visų skyrių valdybų narių ir 
taipgi adresus mergaičių, 
kurios mokinsis, po Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Draugi
jos valdymu, pirmosios pagel 
bos mokslo. Ta ipg i adresus 
visų busimųjų aukų rinkėjų 
paskutinėj lapkričio mėnesio 
savaitėj. 

Būtinai reikalinga tvirtai 
susiorganizuoti. Taigi atgaben 
kitę, gerbiamieji, veikėjų ir 
valdybų adresus. 

Dr. A. K. Rutkauskas. 

MARAS?? + 

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

J 

B£ 

Nedėliomis, Seredomis ir Subatomis, t. y.: 
apkričio 12, 15,16, 19, 22, 23, 26 ir 27 

-

Inžanga Del Visų Vakarų 10c 
Pradžia Nedėliomis 3:30; Subatomis 4:00; Seredomis 7 vai. vak. 

-

SE ^ g — • > * * s 3 m 

IŠ BRIGHTON PARK. 

DEPORTUOTI VISUS RA 
DIKALUS. 

Taip* šaukia gen. Wood. 

Jsidėmėkite, jie visokią mė-
są parduoda žmonėms tris ar-1 prieš pat šliuba išdūmos, kin 
ha ir keturis kartus pigiau kojos neša. 
ir padaro gražaus pelno! 
Visuomenė įsitikina, jog mė

got krautuvių savininkai bai
siai plėšia žmones. Tai di
džiausieji profiterimnkai ir 
visuomenės skriaudėjai. Te-
ėiaus vyriausybės atstovai 
kažkodėl prieš tuos aiškius 
skriaudėjus nepakelia kovos. 

Senai laikraščiai buvo pra-
nešę, jog visokios rūšies mė
sa žymiai atpigusi. Bet krau
tuvininkai mėsos arba visai 
neatpigina arba labai mažai. 

Prieš tokius skriaudėjus 
pati visuomenė turėtu pakelti 
kovą, jei jau prieš juos ne
surandama kitokiu priemonių. 

Geriausią rolę toje kovoje 
atloštų pačių mėsos vartotoju 
susipratimas. Kur tik yra ga
lima darbininkai turi rišties 
i kuopas ir steigti kooperati-
ves krautuves. Tuomet žmo
nės galėtų naudoties ne tik 
mėsos, bet ir kitokio maisto 
atpigimu. Tikrai tuomet butų 
išganingas daiktas didelėms 
šeimynoms, kurių šiandie neiš
gali pramaitinti tėvai rank
pelniai. 

Bet pirmiausia reikalingas 
susipratimas. Be to nieko ne
galima nuveikti. 

Aną dieną luinu League 
kliul»o susirinkime kalbėjo 
gen. Wood. Jis šaukė vyriau
sybę visus suimamus radika
lus kuo veikiaus deportuoti, 
prašalinti juos iš Suv. Vals
tijų. 

Kas iš to, sakė jis, jei šian
die radikalai visur areštuoja
mi ir jie vėl paleidžiami lais
vėn. Jei taip tolinus bus pa
sielgiama, ėia nebus galo ne
rimavimams. Bet suareštuo
tus reikia deportuoti. Reikia 
ginti šalies laisvę ir konstitu
ciją nuo tu nerimaujančiu gai
valu. 

SUAREŠTUOTA DAUGIAU 
RADIKALŲ. 

NIEKO NEDARO STATE 
PUBLIC UTILITIES 

KOMISIJA. 

- State 
misija, 

Public Utilities ko-
kaip buvo spėjama, 

nesumažino mokesties už va
žinėjimą gatvekariais. 

Dabar miestas kreipiasi 
teisman ir reikalauja "injunc-
t ion" prieš kolektavimą nuo 
žmonm 7c. vietoje 5c. Nežinia, 
kokios iš to bns pasekmės. 

Miesto taryba pastarajam 
susirinkime karštai parėmė 
miesto majoro sumanymą su-
munieipalizuoti gatvekarius. 
Tuojaus bus imtasi darbo. 

Majoras tvirtina, jog j pus
antrų metų miestas turės nuo-
savius gatvekarius ir už va
žinėjimą jais bus užtikrinta 
nedaugiau 5c. 

Užpraeitą naktį federaliai 
agentai Chicagoje suareštavo 
dar daugiau radikalu. Jie su
rankiota iŠ Įvairiu mieste su
sirinkimu. 

Ta«l išviso Oliieagoje bns 
jau apie 150 radikalu su
areštuota. 

Tarpe suareštuotu yra keli 
Rusų Darbininkų Unijos na
riai. Tai didžiai pavojinga 
organizacija. 

Ta unija turi juodą vėliavą 
su parašu "Duona ir Laisvė". 

Tai viskas, ko radikalai 
nori. 

ANGLAI APLEIDŽIA 
SIBERIJĄ. 

Vladivostokas, lapkr. 3 (su
vėlinta). — Garlaiviu Mont-
eagle Siberiją apleido pasku
tinė anglu kariuomenė. 

Anglai Siberijoj šiandie tu
ri tik vieną savo utilitarinę 
misiją. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

Nedėlioj, spalio 5 d., draugi
ja Saldžiausios Širdies Y. Jė
zaus buvo surengus balių su 
perstatymu komedijos "Užke
rėtas Jackus," p. Alijošiaus 
svetainėje, ant To\vn oi' Lake. 
Perstatymas pusėtinai pavyko. 
Žmonių nepcrdaugiausia susi
rinko, nes tą vakarą šioj apie-
iiakėj buvo daug visokiu pasi
linksminimo vakaru, dėlto 
draugija nedaug pelnė. 

Nedėlioj, Lapkričio 2 d. buvo 
draugijos mėnesinis, susi rinki
mas, kuriame komitetas išdavė 
raportą iŠ buvusio vakaro. Pa
sirodė, kad Įplaukų buvo $108.-
10, išlaidu $i)2.5(i Tai gi pelno 
liko $lo..">4. 

Kadangi buvo nutaria ir 
'Drauge" garsinta, kad to va

karo pusę p< Ino draugija auko
ja del našlaičių, t. y. Labdarin
gai Sąjungai, tai $7.77 tapo 
perduota vietinės Lab. Sąjun
gos kuopos pirmininkui, Juos. 
Rupšiui. Keikia pažymėti, kad 
iiinėta draugija atjaučia tau-

i skus ir visuomeniškus reika
lu \ ir visados prisideda su ati
ko, -is. Patartina doriems kata
likai ^-tėvynainiams prigulėti 
prie šios draugijos. 

J. M-lis. 

karas yra rengiamas našlaičių 
naudai. Kitaip butu nevažiavę. 

Šis veikalas bus pirmą kartą 
perstatytas mus kolonijoj, o 
gal ir paskutinį. Tai-gi visi tė-
mykit. Bus tai lapkričio IU) d., 
pirma nedėldieni Advento. 

Kviečia Lab. Saj. 4 kp. 
Valdyba. 
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IŠ TOVVN OF LAKE. 

1 Didelis Koncertas! 

Šiandie, lapkričio 12 d., S 
vai. vakare, vietos L. Vyčiu 
13 kp. laikys mėnesini susi
rinkimą. Visi nariai ir no
rintieji prisirašyti teiksitės 
atsilankyti. 

Korespondentas. 

y 
? 

y I 

•Rengiamas-

PRANEŠIMAS. 

Moterų Sąjungos 21-mos 
kuopos Įvyks mėnesinis susi
rinkimas šiandie, lapk. 12 d., 
7:'M) vai. vak. 

Visos narės širdingai kvie
čiamos paskirtame laike su
sirinkti. 

Valdyba. 

i 
| I 

i 

-LIETUVOS VYČIŲ 16=tos KUOPOS-
NEDELIOJ, LAPKR.-NOV. 16, 1919 

ŠV. JURGIO PARAP. SALĖJ Prie 32 PI. ir Auburn Ave. 
Pradžia 7 vai. vakare. 

Galiu užtikrinti, kad bus vienas iš puikiausiu koncertu nes dalyvaus choras "Muzi-
kališka Dramatiška Kanklių Draugija ir gabiausi lietuviu artistai bei solistai; kaip tai: 
J. Ramanauskas, J. Kudirka, M. Janušauskiene ir O. Pociene. Užtaigi neabejoju, kad 
siu artistu verpanti balsai užžavės tamistu jausmus ir išsinešite labai malonius įspū
džius iš šio koncerto. Kviečia nuoširdžiai visus Rengimo Komisija. 

w? *wtf^ "3m 
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RED. ATSAKYMAI. 
n — — - _ 

Raud. Rožės Pašelp. Kliubui, 
Cicero, 111. Netalpin&im Tams
tų pagarsinimo dėlto, kad ne-
išvardinot kalbėtoja. 

VIEŠA PADĖKA. 

M«4s, nariai Susivienijimo A-
merikos Lietuviu Kareivių, 18-
tos kolonijos kuopos, laikytame 
savo susirinkime lapkričio 7 d., 
Ii)H) m., I). Šemaičio svet., visi 
vienbalsiai išreiškėme aug-
šėiausia padėka, Dievo Apveiz-
dos parap. klebonui, gerb. kun. 
J g. Albavičiui, už suteikimą 
mums svetainės del rengimo 
prakalbų lapkričio 1 d., ir už 
širdinga pasidarbavin^ del 
mus. Taip-gi tariame nuoširdų 
ačiū už išpildymą programo 
Dr. S. Naikeliui ir daininin
kams : p. P. Kudirkai ir Augus
tinui, taip-gi panelėms Petkiu-
tei ir Žemaitikei. 

F. Anužis, rast. 

• — • — • 
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J" BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišauktl: vėliausių modelių nuo 
920.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų patavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

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

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

skutj nešiotų Biutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

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

Atdara kiekvieną vakarą Iki 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GOKDON. 
1415 S. Halsted St., Chicago, UI. 

Įsteigta 1002. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

• . • ::•: 

Pradžia lygiai 
S vai. DIEVO APV.PAR.SVET,' 

Prk» 18-tos ir l'nion Gat. 

/.anga 50c , SSr. 
ir 25o. 

Subatoj, Lapkr.-Nov. 15, 1919 
Katalikų Vienybės 1 Sk. Rengia Vakarą 

Liet. Vyčių 
4ta Kuopa 

PERSTATO 4 Veiksmų Muzikališką Dramą 

SUGRĮŽO 
LIETUVOS R. KRYŽIAUS NAUDAI. 

TKL. MtKIMKY 4»8X 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS Iii CHIltlTGAS 
VALANDOS 4 iki 8 Vakaro 

3125 W. 38TH. ST. CHICAGO. ILL 
Arti Kedtie ave. 

BE 3 = 

AŠTONIOLIKIEČIAMS 
IND0MYBĖ. 

Tėmykit visi, nes jeigu pra-
leisit, tai gailesitės. Kas-gi to
kio? ()-gi Lab, ttąj. 4 kp. rengia 
iįepaprastą, vakarą. Tokio aš-
tuoniolikiečiai dar nebuvo ma-
tę. Bus gražus ir įspūdingas 
perstatymas, t. y. uLinksmios 
Dienos." Perstatyt tą veikalą 
atvažiuos artistai iš toli ir be
veik visos merginos. Vyrų ma
žai bus. Jos pažadėjo atvažiuo
ti iš taip toli tik dėlto, kad va-

AMERIK0S LIETUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knyg-vedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Judų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi} krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip žemai net IV M.tt. 

J0HNSMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S, A -'hland Av. Chicaco 
Egzamv. 3 suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios lubos virš Platt'o aptiekoa 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmyklte 1 mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo
mis ir Petnyčiomis. 

Lietuviu Laivas 
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d. 

3S 

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
mų, ,bet ir už apdrauda ir pristatymą iš Bostono j bet 
kurį dalį Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti pas : 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St., Boston, Mass. 
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Siuntiniai [Baksai] Lietuvon 
Liet. Amerikos Pramonijos Bendrovė atidarė Skyrių Ohicagoje tarpininkauti Siuntimo baksų Lietuvon. Baksai 

yra padaryti speciališkai del siuntimo į užjūri be jokio perkraustimo. 
Sekantis laivas išplauks iš New Yorko Liepojun 15 d. Lapkričio.. Norintieji pasiskubinkite užsisakyti tuojaus bak-

sų. Visi baksai del siuntimo Lietuvon yra sekančiose vietose: Iz. Nausėda ant Town of Lake 4605 S. Ashland Ave.; 
Ant Bridgeporto Iz. Nausėdas kraut. 917 W. 33 ir Darbininkų užeigoje pas p. B. Jakaitį. Visas kitas informacijas apie 

siuntinius ir Liet. Am. Pram. Bendr. šėrus galima gauti kas-dien pas P. Baltutį Generališką agentą: dienomis nuo 9 iki4 
Peoples Stock Yards State Bank ant 47 ir Ashland Ave. Telephone: Yards 7460. Vakarais nuo 4 iki 9 3261 S. Hals
ted St. Tel. Yards 6126. Visi siuntiniai yra apdrausti ir L. Am. Pr. Bendr. pilnai atsako. 

PAUL P. BALTUTIS, Liet. Am. Prm. Bendrovės Generalis Agentas. 
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