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Lenkai Nenori Paleisti 
D'ANNUNZIO UŽĖMĖ 

Vilni aus 
• • 

mc rezignavo; jo armija 
kis nuginkluota 

Pranešami, bolševikai 
paėmę Omską 

L E N K A I NEMANO A P L E I S T I VILNIAUS. 

LONDONAS, lapkr, 17. —Čia pranešta , jog Lenkija pada
linta \ sekančius apskriėius (kaipir provinci jas) : Yaršavas. 
NMIZIUS, LiiMiinas, Kielcai, Bialystok (Balts toge), Krakovas, 
T nyslis, t v o r a s (Leiubergas) , Poznanins (Posen), Pomor-
xA ir Vilnius. 

(Reiškia, lenkai Vilnių sutraukia i savo viešpatijos r ibas) . 

Lakunui-karininkui neužtenka 
Fiume. 

L I E T U V O S TARYBOS SĄSTATAS. 
S, lapkr, Lietuvoj viešpatijos (respublikos) 

ta r i Imu ineina M) nariu. 
balt "tulžiai ir 

Tame •kaitliuje yra: 30 lietuviu, 7 
> zvilai. 

YODENIČ I Š S I T R A U K Ę S IŠ UŽIMAMOS VIETOS. 
M)XIX)XAS, lapkr. 1 7 - I š (&>1xingforso į Daily Newi 

k;.;i Yudenir a ts isakei tolesniai l»nt vyriusiuoju.rt*i Itali jos su Jugoslavija 

Trieste, Jstrija, lapkr. 1(5.— 
Sulig gantų čia žinių, žinomas 
italo lakunas-karininkas, kurs 
andai buvo apleidęs miestą 
Fiume nežinomais tikslais, iš
lipo miesto Žara, Dalmatijos 
pak rašei uose. 

D'Annunzio iškilmingai in-
ėjo j Žara. Tenai gyventojai 
italai ji smagiai sutiko ir pa
sveikino. 

Iškeliavo su 600 kareivių. 

Lakūnas d'Annunzio (ji< 
pulkininkas) iš Fiume iškelia
vo praeitą ketvirtadienį ank
sti torpediniu laivu Nulio, 
Paskui ta laivą išplaukė ir ki-
t' karės laivai. .lis su savimi 
išsigabeno (>()() kareiviu. Su 
juo buvo visas jo štabas. 

Pasakojama, jog iš Žara jis 
pasileisiąs į k i tu s Dalmatijos 
pa k rašė i u miestus. 

Baisu, kad jis nenužygiuohi 
i tuos miestus, katruose ran
dasi jugoslavių kariuomenės. 
Ves tuomet pakiltų susirėmi
mai ir butu patogi proga ka-

AUSTRIJĄ LAUKIA PRA
GAIŠTIS. 

šalis gali but suskaldyta į 
dalis. 

Berne, Šveicarija, lapkr. 18. 
—Iš Vien los pareina žinių, 
jog Austri ja greitu laiku tu
rės susilaukti ekonominio ir 
politikinioj krizio. 

Sakoma, Austrijos vyriau
sybė neturinti spėkų užslopin
ti gyvent* jų nepasitenkinimo 
ir nerimavimo. Naujoji res
publika uali susiskaldvti i da-
lis ir prisiglausti prie kai-
mininių viešpatijų. 

Žymi Austrijos respublikos 
dalis pageidauja prisijungti 
prie Vokietijos. 

ANGLŲ KORESPONDEN
TAS BOLŠEVIKŲ KA

LĖJIME. 

Londonas, lapkr. 17. — Iš 
Maskvos pranešta, jog bolše
viku liaudies teismas anglu 
laikraščių korespondentą Ke-
eling nubaudęs kalėjimu ligi 
"pasibaigsiant i karė su impe
r i a l i s t ine Angl i ja . " 

Keoling at ras tas kal tas už 
inėjima bolševikiškon Rusi-
jon be bolševikų leidimo ir už 
norėjimą papirkti sargyba. 

Nauja Viešpatijų Sąjunga 
Europoje 

VIEŠPATIJOS 0RGANIZU0 
JASI PRIEŠ VOKIE

ČIUS IR BOLŠE
VIKUS. 

SAVO LĖŠOMIS PASIUSIĄS 
BOLŠEVIKUS RUSIJON. 

New York, lapkr. 17. — Pa
sivadinės čia bolševikiškos 

I 

Rusijos ambasadorium L. A. 

Dorpatas, lapkr. 10. (Suvė
l inta) . — Generalėj sesijoj 
atstovu Kstonijos, Latvijos, 
Lietuvos, Suomijos, Lenkijos, 
Baltgudijos ir Ukrainos nu
t a r t a : 

. < • Yra pageidaujama suorga
nizuoti politikinėn ir milita-
rinėn sąjungon visas naujas 
viešpatijas visam plote tarpe 

SUNKIAI EINASI TARYBO 
SE SU ANGLEKASIAIS. 

Operatoriai nesutinka su rei
kalavimais. 

Washington, lapkr. 17.—Ne
lengva bus anglekasiams, susi
taikinti su kasyklų kompani
jomis, kuomet šiandie streikas 
atšauktas, ir kuomet angloka-
siu reikalavimai nesumažina-

irvakarinos rusu armijos vadu. J o viet» užėmęs Kstoni jos i Dalmatijos pakraščiuose yrajni i . J ie nori (10 nuoš. daugiau 
viršininkas, -vn. Laidoner. Yudenic, sakoma, todėl 

r. asignavęs, kad tuo keliu apdraust i savo armijos liekanas nuo 
internavimo, kuomet ios, bėgdamos nuo bolševikų, imis Ksfo-
nijon. 

• •'• fbl kolrspofiiTentas iš Berlyno rašo, jog holšc-
vikai jauėiąsj atlikę didelius laimėjimus Siberijoje ir todėl 

ina tizmogsti ryšius su Japoni ja Siberijo s klausimais. 

i;- S. V. karės laivu. 

D'ANNUNZIO SUBRĮŽO 
Į FIUME. 

ESTAI NUGINKLUOSIĄ RUSUS. 
< ; K L S ! Y . ; R m S A S , lapkr. 17.—(Jen. Yudenieo armija 

nuo Yamburgo bėga ant Narvos. Kai-kurios armijos dalys jau j 
Kstoni jos teritorijosna. 

Estonijos vyriausybė paskelbė pasiketįnimų nuginkluoti 
visus \ udeniėo kareiviu.-, sugryžusius po nepavykusio žygio 
prieš PetroaTada. 

Rymas, lapkr. IT.—Puikiu 
Gabriele d \ \nnunz i ( ) sugryžoį 
j Fiume. atlikęs ekspedicija j I 
Žara, anot gautu čia žinių. 

lu/inokesties ir (i vai. darbo 
dienoje, neskaitant inėjimo ir 
išėjimo iŠ kasyklų laiko. 

Anglekasyklu kompanijos 
pasiūlė jau l'O nuoš. daugiau 
užmokestios. 

Tuo tarpu angleka<iai ne-
irryita darban, nežiūrint at
šaukimo streiko. I r jei jie ne-

PIRKITE KARĖS T A U P T - gryž šiandie, šaliai bus bloga. 
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S.).' Nea anglių išteklius baigiasi. 

Martens pranešė valstybės so- Suomijos ir Juodųjų jūrių ir 
kretoriui Lansingui, jog _ j i s j t a r p o Vokietijos i r bolševikiš

kos Rusi jos ." visus raudonuosius rusus, ko
kie čia areštuojami ir laikomi 
negeistinais piliečiais, pasiu
siąs Rusijon bolševikų val
džios lėšomis. Tai, girdi, bu
sią mažiau vargo ir išlaidu 
pačiai S. V. vyriausybei. 

Martens protestuoja, kad 
čia rusų bolševikai persekio
jami ir areštuojami. 

Svarbiausias tos naujos są
jungos tikslas turi but bendrai 
a.psis'vagoti ir ginties nuo vo
kiečių ir bolševikų pasikėsini
mų pavergti parubežines vieš
patijas. 

Paskelbta, kad tuo tikslu 

Buvusieji sesijoje atstovi 
išreiškė pasitikėjimą, ka< 
prieš tokią sąjungą nieko blol 
ga neturės ir nesipriešinj 
talkininkų sutverta tautų s«* 
junga. 

Kaip rytoj čia turi atvykt] 
bolševikų atstovai. Pabal tyoj 
viešpatijos atstovai su jaij 
pirmiausiai tarsis reikale suj 
simainvmo karės nelaisvin 
Oi paskui bus tariamasi apu 
armistieiją, gal ir apie taikai 

Kai-kurių viešpatijų atstoj 
vai vakar išvažinėjo nanu 
gauti reikalingų militarinii 
ir kitokių informacijų. Žadėj< 
sugryžti tart ies su bolševi 
kais. 

Čia nematomos kokios ta] 
spėkos spaudžia atstovus n( 
turėti nieko bendra su bolš< 
vi kais. 

MEKSIKOJ SUAREŠTUOTA 
S. V. KONSULIS. 

Mexico City, lapkr. 18. — 
Puebloj suareštuota S. Valsti
jų konsuliaris agentasJenkins. 

J i s nesenai buvo pagrobtas 
meksikonų plėšikų ir nuo anų 
išpirktas už $i:>d,()00. Dabar 
jis intariamas, jog su plėši
kais jis buvęs susitaręs, kad 
pasipelnyti išperkamais pini
gais. 

Tos spėkos pri skaitomos 
talkininkams. Bet juk Pabalti] 
ja nekuomet ir nemano taikinį 

trumpoj ateityj bus sušauktos į t ] e s m b o l ševikais be a i š k a d 
konferencijos Rygoje ir Dor- talkininkų pritarimo. Bet P( 
pate. Vienur ir k i tur bus ap- d r a u g Pabalti ja ir pageidai 
tariamos tos sąjungos polili-jįa> k a d talkininkai veikiau | » l 
kinės ir militarinės smulkme- j pažintų jai nepriklausomybe 
nos. inuo Rusijos. 

L A T V I A I A P S U P A MINTAUJĄ. 

COPEXtiA<ŽEX, lapkr, 1 7 . - L a t v i ų armija pastaromis 
ilienon.fs už«!avė didelius smūgius pulk. Avalovo-Bermondto 
kariuomenei. Anot gautų žinių, latvių armija jau apsupa Min-
taiiA., vokieel n stovvkla Pabaltijoje. 
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B O L Š E V I K A I P A Ė M Ė 
OMSKĄ. 

P A Ė M Ę S NELAISVĖN 
12 000 BOLŠEVIKŲ. 

Taippat užima Juodosios ju- Mūšiai seka aplink Pskovą ir 

AR ĮVYKS TAIKA PA
BALTIJOJE? 

Talkininkai priešingi 
bolševikams. 

Kiekvienas čia jaučia ir 
no, jog Europa susidūrė su 
labai kritiškuoju krizių, iaio-
inet išiikrųjų reikia pagalvoti 
apie tarimąsi su bolševikais. 

Rusų generolai y ra priešingi IVr pastaruoju du metu bolše-

SUNKI KOVA UŽ NE 
PRIKLAUSOMYBĘ. 

i r autonomijai. 

rės pakraščius. 

Londonas, lapkr. 17 1. 

Ostrovą. 

Gelsingforsas, lapkr. 17. 
Maskvos bolševikai ofieijaliai Šiaurvakarinės rusų armijos 

. . Ii 
pranešė, jog jų kariuomenė pa- Štabas praneša, jog pastarosios 

gen, Yudenieo ofensyvoa metu 
paimta nelaisvėn apie 12,000 

ėmusi visos Rusijos valdžios 
laikinąją sostinę Omską, 

Kolėako kariuomenė, ])ažy- bolševikų. Be šito, bolševikai 
mima pranešime, t rankias] vis j turėję apie (>,000 užmuštų ir 
tolians i rytine Siberija, sužeistu. 

Bolševikai pietinėj Rusijoj. 

Dorpatas, Kstoni ja, lapkr. 
15 (Rašo anglišku laikr. ko-
respondentas).—Dorpate visas 
oras, tarsi, perimtas taika ir 
viltimi. Čia visur visų tik ir 
kalbama apie taiką. Šitą pi r 
madienj Rusijos bolševikų va!-

Yisur užimtose vietose gen, 
v lYudenien kariuomenė atradusi 

Tolians pranešama, jog uz- i i- -i i : i 
n ., . bolševikų komisarų. Juos vi-

uis kareiviai nugalabinę. 

Šiandie mūšiai seka aplink 

pakalinė*e .-('n- Dėnikmo ar
mijos linijose -markiai veikia 
70,000 bolševikų (regis, ukrai-
iiu). Tos skaitlingos spėkos 
pietinėj Rusijoj, ]>er kurią l»u-
\ o perėjusi Denikino armija, 
šiandie griauja Denikino pa
liktų civilę administracijų ir 
steigia sovietus. 

Tie insurgentai paėmė ^fa-
įiupoli, Berdianskę ir Mok 
sandrovska. Pas taras is stevi 

Pskovą ir Ostrova. 

UŽGINAMAS PAĖMIMAS 
OMSKO. 

Stockholmas, lapkr. 17. — 
Vietos laikraščio Tidningen 
korespondentas iš (Jelsingfor-
so praneša, jog gen. Vasilkov 
užginąs Omsko puolimą. 

vikizmas vi satiną i buvo skai
tomas didžiausiu žmonijos 
priešininku. I r kaipo su tokiuo 
visas la ika s nenorėta nei tar
ties, nei turėti nieko bendra. 
Visos pastangos buvo atkreip
tos i tai, kad kuoveikiaus bol
ševi kizmą sunaikinti . 

Kas šiandie kalba ir tariasi 
CttiOfl atstovai turės konferen- apia taiką s u bolševikais ir 
eiją su Pabalti jos viešpatijų Į rengiasi au ja is konferencijon, 
atstovais. Tarsis armisticijos | ta 8 gali numanyti , ko gali su. 
ir taikos reikalais. silaukti. 

Tai bus didžiai svarbi kon- Tarpe Pabalti jos viešpatijų 
vereneija. Čia gal bus galuti- gyvuoja daug visokių skirtu-
nai apspręstas klausimas ne j mų, ka ip ekonominių, ta ip po-
tiktai apie kovos pertraukimą Mitikinių. Kstonija, be abejo-
tarpe bolševikų ir Pabaltijos nėą ekonominiai ir militari-
viešpatijų, bet gal bolševiku niai yra stipresnė r.:v kitas sa-
valdžia galutinai sutik- ir pr i - ,vo kaimynes viešpatijas. Bet 
pažins šitoms tautoms n e p n j troškimai jų visų y ra vienodi. 
klansomybe. Je i tas pavyktų i Visos viešpatijos pageidauja 
at l ikt] , tuomet šita konferen- j taikos i r nepriklausomybės. 
ei ja padarytų galą eivn a ka
rei ir visoj Rusijoj. 

Taika joms reikalinga, nes ga
na jau liejimo kraujo. Nepri-

T>orpate taikos konferenei-i klansomybe—nes norima sa-
ja, jei tokia įvyks, skirsis 
daug kuo nuo buvusių tokių 
konferencijų Berest-Litovske 

netoliausia Jekatei inoslavo, 
Berdianskas yra ties Azovo Vasilkov tvirt ina, jog admi-
j nrėm i s. rolas Kolėakas ne tik esąs Om-

J sukilimo vietai Denikinas skf, bet dar jo kariuomenė su-
pasiuntė dalis savo kariuoiee- įsijungusi su kazokais, atmar-

ir Versaillese. Nes eia nebus svarbiausia priguli nuo talki-

vitai vystyties. 
Pabalti jos viešpatijoms pri

pažinimas nepriklausomybės 

lies. suojanėiais iš Turkestano. 

nei pergalėtoji!, nei nugalėtų
jų. Čia bus daroma taika be 
jokių katros nors pusės lai
mėjimų, be jokių diktavimų— 
taika be spėkų pagrindo. 

ninku. Viešoji opinija tad tie
siog" nustebinta, kad talkinin
kai ligšiol priešinasi tiems žy
giams. 

Talkininkai visas laikas pa

tariami pripažinti nepriklau
somybę Pabaltijos viešpatį 
joms, duoti joms ginklų, amu
nicijos ir visokios karės me
džiagos ir tegu nusuka ragus 
bolševikams. 

Bet talkininkai to nedaro. 
Nelengva juos prie to prikal
binti. SvarbiaUg jiems rupi ru
sų bolševikus pamainyti ki fa 
valdžia, ypaė sau prielankia. 
Tuo tarpu toji kita valdžia, tai 
ta, ka t ra baisiai yra priešinga 
Pabaltijos nepriklausomybei. 

Nori vienos didelės Rusijos. 

Tomis dienomis man teko 
kalbėti su taip vadinamos 
šiaurvakarinės Rusijos val
džios prekybos ministeriu, gy
venančiu Revelyj. Ministeris 
išreiškia dėkingumą Estonijai, 
kur rusai turi prieglaudą. J i s 
tikisi, kad rusams pagelbon 
prieš bolševikus eis kaip esto-
nai, taip Suomija. Už tai pa
sekmėje Estonija turėtų but 
apdovanota autonomija ir pri
gulėtų prie federatyvės Rusi
jos. 

"Rusų generolai , ' ' sakė jis, 
"nenor i nei klausyti apie jokį 
Rusijos federalizmą. J i e nori 
atgaivinti visą 1914 metų ne
padalinamą Rusiją ir paskelb
ti militarinę d ik ta torys tę . ' , 

Abelnai imant, Pabaltijos 
viešpatijos abejoja apie kokią 
savo nepriklausomybę nepri
tar iant talkininkams. Gi jei 
talkininkai patys nenorės pri
pažinti nepriklausomybės, b aš 
at l iktas didžiai neteisingas ir 
podraug baisus daiktas. 

Pravesta Pasargos Prie 
Taikos Sutarties 

Washington, lapkr. 17. —i S. Valstijos visuomet, kuo^ 
Praeitą šeštadienį senatas pa- imet tik yra reikalas, gali pa
galiams pilnai nugalėjo šalies; didinti ginklavimąsi, nepai-
administracijos spėkas didžiu
ma balsų pri imdamas visą ei
lę pasargų prie taikos sutar
ties. Tos pasargos—tai dau
giausia senatoriaus Lodge bu
vo paduotos. 

Tas padaryta tuojaus po te, 
kuomet senatas pirm to nubal
savo uždaryti visokius deba
tus pasargų klausime ir pasi
ruošti prie balsavimo. Su de
batų uždarymu sutiko ir di-
džiuma demokratų senatorių. 
Šitie pamanė, jog daugiau lai
mėsią. Bet išėjo priešingai. 

Kokio s tos pasargos. 
Štai jos : 
Suv. Valstijos negali prisi

imti jok i 0 mandato be kongre
so leidimo. 

Tautų sąjungos konstitucija 
neturi paliesti jokių naminių 
Suv. Valstijų reikalų, kaip tai 
immigracijos, tarifos, darbo, 
rubežių ir kt. 

Tautų sąjunga neturi teisės 
paliesti Monroe doktrinos. 

Atmesti Sliantungo klausi
mą ir rezervuoti Suv. Valsti
joms pilną veikimą taip, kaip 
tik bus patinkama, kuomet 
t a rp Kinijos ir Japonijos pa
sitaikys nesutikimų. 

Suv. Valstijų senatas gali 
vetuoti bile vieną prezidento 
paskirtą atstovą tautų sąjun
gon. 

Atnaujinti ir vesti prekybą 
su Vokietija galima tik pilnai 
sutikus kongresui. 

Neturėti jokių išlaidų tautų 
sąjungoje be kongreso autori-
zavimo. 

sant tautų sąjungos draudimo] 
Yra dar ir daugiau jų. Tas] 

nesvarbu. Tik svarbu, kad se
natas suvaržo' šalies a d mini-] 
stracijos veikimą. Reiškia, kas 
prezidento leidimu taikos kon
ferencijoje buvo pripažinta^ 
senatas tai visa a tmain 0 arbj 
atmeta. 

Bet tas dar nepabaiga. 

Su tuomį dar viskas tečiaus| 
nepasibaigė. Senatas dar tu-
\{^ balsuoti už galutiną tų pa
sargų rezoliucijos priėmimą.! 
Pirmiau buvusieji balsavimai] 
buvo tik daliniai. 

Suprantama, kuomet but 
balsuojama už visą rezoliuciją,] 
tuomet nežinia kokios pasek
mės gali pasirodyti . Nes se-j 
nate dažnai nuomonės stebėti
nai staiga atsimaino. Kiek
vieną pasargą atskiriai sena
tas priėmė. Bet balsuojant 
abelnai už visas pasargas, se
natas kar ta is gali jas visas] 
atmesti. 

Suprantama, jei butų priim
ta toji rezoliucija (senatoriaus | 
Lodge), tuomet visa taikos su
tart is pasiliktų kaipir grobai.1 

Butu vieni kaulai be kūno. 
Kaip šiandie senatas turįs 

balsuoti už abelnąją rezoliuci
ją. Gi už poros dienų įvyks 
balsavimai už visą abelnai su
tartį . 

Senatas šiuo kar tu pasisku
bins. Nes nori per t raukt i dar
bus nors kokiai savaitei. • Su 
gruodžio 1 d. prisieis pradėt i 
reguliarę kongreso sesiją. 
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Taikos Sutartis. 
Baisiosios ir ilgosios pasau

lio karės skerdynė užsibaigė 
11 lapkričio, 11118 m Buželyje 
1919 m. pergalėtojai talkinin
kai: Anglai, Prancūzai, Itali
ja ir Amerika įteikė pergalė
tiems vokiečiams stora knyga, 
kurioje tapo išdėtos ramaus 
sugyvenimo sąlygos. l>et jos 
dar nebuvo ir nėra užtvirtin
tos Amerikos {Senate; 
Senatas nenorėjo tvirtinti tų 

sąlygų dėlto, kad i jas inruk-
ta yra Tautu Sąjungos konsti
tucija, o į ta tautų sąjunga į-
eina Anglija sti vienu baisa 
nu 0 savęs, Kanada ir kitos ke
turios žemės esančios po Ang
lijos valdžia taip-gi turi po 

kus.SenatoriusHi+cbkoock taip 
buvo priešingas šitam } ridėč
iau, jog išsitarė, kad dėlto vi
sa Taikos Sutartis eisiant nie
kais. Tas gali būti, jei neatsi
ras trijų didelių viešpatijų pri
tariančių Amerikos pataisoms. 
Vokietijos pritarimas nesiskai 
to. Pritarimas v ra reikalingas 

* K—f 

iš didžiųjų talkininkių pusės, 
t. y. iš Anglijos, Italijos, Pran
cūzijos ir Japonijos. 

Rodos nedidelis daigtas yra 
joms visoms pritarti, netik 
trims iš jų. Bet tatS priklausys 
nuo tolvmesniuju pridėčku. 
Užrubežiniu dalvku komisija 
yra prirengusi, tarp kitų, du 
piidėčkiL Vien** sako, kad 
Shantangas turi grįžti K v-
nams. To pridėčko nepripa-
žįs Japonija. Kitas tvirtina, 
kad Amerika gali dauginti 
savo kariuomenės ir laivyno 
jiegas niekelio neprižiūrima 
ir niekelio nesiklausdama. Tų 
pridėčką nepatvirtįs Anglija 
už jokius pinigus. Jeigu A-
uierikos Senatas patvirtįs abu 
tuodu pridėčku, tai Amerikos 
pridėčku nepatvirtis Anglija 
su Japonija. Tai liks tily dvi 
iš keturių didžiųjų talkinin
kių, galinčios patvirtinti A-
itierikos pridėčkus ir visą Tai
kos Sutartį. 

Jeigu Amerikos Senato rei
kalaujami pridėėkai taps at
mesti Anglijoje ir Japonijoje, 
tai bus aišku, kati Japonija 
nori pisi laikyt i svetimą 
Shantungt) žemę, o Anglija no
ri prižiūrėti, kad Amerika ne
būtų perstipri. Tokiu būdu 
kaltė už Taikos Sutarties pa
naikinimą kris ant Anglijos 
ir Japonijos, o ne ant Ameri
kos. 

Amerika nenorėjo mažiuli 
Kanados, Naujosios Zelandi
jos ir kitų autonominių žemių 
teises. Tai-gi negalima norėti 
kad Amerika apsiinttj mažin
ti savo įieprigulmybę. 

Pranešimas iš Washingtono. 
Oficijalis pranešimas. 

Svečias iš Anglijos. 
į larninke, 11 apė*ličio, ly

giai metams snkakug nuo to, viena baisa. Tai-gi Anglija su 
savo^pavalaiiHiiusžemcmio Ui- | k a i P P"sil>aigė kruvinoji di 
ri šešis balsus, o Suvienytos 
Valstijos teturi vi o .abo tik 
vieną baisa. 

Amerikiečiai labai pyko uz 
.tokią nelygybę, daug šnekėda
mi ir rašydami prieš ' Tautų 
Sąjungą ir prieš pačia. Taikos 
Sutarti. Nesenai tą balsų nely
gybę svarstė Suvienytų Vals
tijų Senatas ir sutarė: nepro
testuoti phes ją. Anginos pa
siuntinys VVashingVjne, D. C. 
labai džiaugėsi Amerikos nuo
laidumu. Jeigu Senatas ne
protestavo prieš tokių aiškią 
neteisybę, tai buvo ženklas, 
kad jis yra labai nuolaidus. 
Drauge buvo ir vilties, kad ki
t i dalykai lengviau pereis per 
Senatą. Tikroji priežastis, del 
kurios Amerikos Senatas pasi
rodė labai nuolaidus, buvo ta, 
jog Amerika nenorėjo mažinti 
teises Kanadai, Indijai, Aus-
r&Jijai, Naujajai Zelandijai ir 
Egiptui. 

Visą Taikos sutarti pirma 
buvo apsvarsčiusi Senato p a 
kirtoji užrubežinių dalykų ko
misija. Pilnas Senato surinki
mas atmetė tos komisijos su
manytąjį Amerikos ir Angli
jos teisių sulyginimą. Bet pėt-
pyčioje, 7 lapkričio pilnas .Se
nato surinkimas svarstė kilą 
komisijos sumanytą j j pridėč
ką, prie Taikos Sutarties ; r tą 
pridėčką patvirtino 48 balsais 
prieš 40. > 

Pridėčkas išrodo nesvarbus. 
J is sako, kad Taikos Sutartis 
lik tada turės letsės svarbą, 
į a d trys didžiosios taikiniu 
kų šalys patvirtįs Amerikos 
Senato reikalaujamu piidėč-

įdžiosios karės audra, į \Va-
shingtoirą, i). C , atvažiavo 
jaunas, gražus ir mandagus 
Anglijos {Sosto Įpėdinis, bu
siantis karalius. J i s atvažiavo 
padėkoti Amerikai už jo^ pri
sidėjimą prie karės. Tai jau 
trečias augštasis svečias, at
keliavęs i Amerika .u liksiu 
dėkoti, ^Pirmutinis buvo kar
dinolas Mercier, antrasis Bel
gijos karalius, trečiasis Ang
lijos sost0 įpėdinis Edwardas 
—Albertas.' 

Amerika karštai ir iškil
mingai pr|ėmė kardinolą Mer
cier, kaipo žmonių apginė ją, 
už ką jis pastatė dvasios ga
lybę priešais užpuolusios ka
riuomenės jiega. Demokratiš
ka Suvienytų .Valstijų visuo-
menė mandagiai ir meilingai 
i psiėjo su Belgijoj karalium. 
Mandagus taip-gi ir gražus 
via priėmimas trečiojo svečio, 
Anglijos karalaičio, bet tame 
mandagume nematyti didelės 
karštybės. Gal nei kardinolas 
Mercier nebūtų matęs taip 
karšto priėmimo, jei butų at
važiavęs ne pirmutinis, tik 
trečias. 

Mes nuoširdžiai sveikiname 
Karalaiti Fd\vardą. J i s paro
dė savo demokratiškumą ka
rė.- pradžioje vaikščiodamas 
pas neturtingus London0 dar
bininkus ir meilingai kalbė
damas su jais. Anglijos Sosto 
Jpėdini meilingai priimame 
kaipo Amerikiečiai, nes esa
me Anglijos kaimynai ir tal
kininkai, mokanti pagerbti 
Inos, su kuriais atsiejo dirbti 
išvien labai sunkų karės dar
bą, Džiaugiame- dar ir kaipo 

Lietuvą, nebus vizuoti Lietu
vos Atstovybėje. 

3. Vienintelė Lietuvos At
stovybė, įgaliota Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministerijos, y-
ra Lietuvių Ekzekutyvis Ko
mitetas, "VVasliingtone. 

4. Norintieji pasportus vi
zuoti, privalo išpildyti tam 
tikras aplikacijas. Aplikaci
jas gali gauti Ekzekutyvio 
Komiteto raštinėje, 703-15tli. 
St., N. W., Washington, D. C. 

5. Mokestis už pasporto vi-
Svarbu žinoti važiuojantiems j žavima yra vienas dolieris. 

b'. Visi aplikantai, prašanti 
pasportus vizuoti, turi kartu 

Lietuvių Ekzekutyvis Ko
mitetas gavo iš Kauno se
kančią kablegramą: 

"Atstovas Amerikon ne
trukus skiriamas. Iki jam nu-
vyksiant ir toliaus Ekzekuty
vis Komitetas prašomas tar
pininkauti tarp Lietuvos ir 
Amerikos valdžių. 

Valdemaras. 
Užsienio Reikalų Ministeris." 

į Lietuvą. 
Pagal įsakymą Lietuvos 

Užsienio Ministerijos, šiuomi 
iižreiškiame, kad: 

1. Kiekvienas keliaujantis 
Lietuvon, nepaisant kokios 
valstybės pasportą jisai, arba 
jinai, turėtų, privalo turėti 
Lietuvos Atstovybės vizą, be 
kurio nebus Lietuvon įleid
žiamas. 

2. Norintieji keliauti Lietu
von privalo pasirūpinti, kad 
jų pasportuose hutų pažymė
ta, jog jisai, arba jie, važiuo
ja Lietuvon. Tankiai pasitai
ko, kad pasportuose pažymė
ta tik "Rusi ja" . Todėl dar 
kartą pažymime, kad visi pas-
portai, neturinti pažymėjimo, 
jog jie išduoti važiavimui i 

prisiųsti paliudymus nuo Tau
tos Fondo arba Neprigulmy-
bės Fondo vietinio skyriaus 
valdybos. 

7. Visi Lietuvos Atstovybės 
vizuoti pasportai tinka įvažia
vimui ir išvažiavimui iš Lie
tuvos. Bet norintėji tik perva
žiavimui per Lietuvą į Rusi
ją ir į Lenkiją, bei pereiti 
frontą ar demarkacijinę lini
ją, turės išgauti iš Lietuvos 
Užsienio Reikalų Ministerijo 
pašų skyriaus ir (Jeneralio'pasakė: " H is the most i n 

stitucijos Suvienytoms Vaisi,/ 
bėms: Šalies reprezentantai-at-
stovai dirbo sukaitę per kelis 
mėnesius. Tai buvo rinktinės 
jiegos, kuriomis visi pasitikėjo. 
Visokios komisijos, sub-koniisi-
jos, komitetai, sub-komitetai 
etc. turėjo savo darbus. Atsto
vai nežinodavo kartais ar žmo
nės sutiks ant jųjų decizijos, 
užtat darydavo paklausimus. 
Komunikacija-gi tuomet buvo 
sunki. Galop darbas buvo už
baigtas—tai svarbiausias mo
mentas šios milžiniškos šalies 
istorijoj! Atstovai puola ant 
keliu, jų veiduose matytis 
džiaugsmo ašaros. . . Kapelio
nas vadovauja jų maldai—pa-
dėkavonei. . . Kambaryje ma
tytis betvarkė: popergaliai vi
sokie, knygos ne savo vietose. 
Tik ant vidurinio rašomojo 
stalo, matytis, guli didelis raš
tas: tai Suvienytųjų Valstybių 
ką tik užbaigta Konstitucija su 
autografais šalies atstovų, ku
rie ją tvarkė. 

Tame paveiksle aiškiai paro-
dyta svarbioji artisto mintis: 
pažymėta scena, kuri j vyko at
likus Dideli Pamatini Darba. 
(•aršusis politikas (iladstoue 

Užeikite ir į Mano Kampelį. 

Štabo leidimą. 
Lietuvių Ekzekutyvis Kom. 

(Liet. Atstovybė Jungtinėse 
Valstybėse) 

M. J. Vinikas, Pirm. 
J. J . Bielskis, veik. rast. 

A. L. R. K. Federacijos Programo ir 
Konstitucijos Kritika. 

i . 

Konstitucinį a—organizacijos 
pamatas. 

Kiekviena organizacija— di
delė ar maža—turi savo konsti
tuciją. Konstitucija nustato or
ganizacijos veikimui visą pa-
niaiinę tvarką. Konstitucijoje I juos valdydami. . . 
privalo Imti aiškiai ir trumpai V r H k i t a n i ^ i s valstybių ir 
pažymėta organizacijos tikslas s į a l l l . j a u apribuotų organizaci-
ir budai kaip galima jį atsiekti, j j„_kurios, būtent, vadovaujasi 
deras pamatas užtikrina namui j s a v o gyvenime demokratizmo 
saugumą, tvirtumą; gera kon- j principai*. Dievas visus lygiais 

tvatijantieji ir klausantieji: po-
j nai ir tarnai. Šiandie dar daug 
I milijonų pasilieka prie tos gy
venimo sąvokos. Jmperijalistiš-
ki vadovai aiškinasi: girdi, 
liaudis-darbininkai yra bemok-
sliai, neturi išminlies kaip vai
dytis, mes gerą darbą dirbame 

stitucija užtikrina organizaci
jai pastovumą, geras pasek
mes. 

Esama visokios rųšies kon
stitucijų—sulyg laiko dvasios 
ir atskirų žmonių supratimo. 
Reikia pažymėti, kad organiza
cijomis ant plačiausios skalės 
yra taip-gi didelės ar mažos 
valstybės. Valstybinio gyveni
mo tvariau gerovė priklauso 
nuo valstybės konstitucijos ko
kybės. Valstybių esama nionar-
kiniu ir demokratiniu. Monar-
kinės valstybės, be abejonės, 
turi monarkinę konstituciją, 
kuri v ra nustatyta vieno juri-
disko asmens (monarko, impe
ratoriaus) sutikimu ir paliepta 
pildyti jojo augščiausiu įsaky
mu. Monarkizino, patvaldystės 
dvasios gali būti ir mažose vi
sokios rųšies organizacijėlėse. 

Tūlas asmuo gali sustatyti 
konstitucija sulyg savo išmin
ties tveriamąjai organizacijai 
kokiais nors politiškais, nude
ri jaliais ar idealiais išrokavi-
mais ir . . . būti joje ponu, iš
naudojant liaudį savo tikslams. 
Senovėj jjuk ir buvo tik vado-

lietuviai, nes Anglija aiškiai 
stipriai ir naudingai paremia 
Lietuvos pastangas užtikrinti 
savo nepriguimybę ir aprū
pinti savo tautinio augimo rei
kalus. 

Trumpai viešėjęs Suvieny
tose Valstijose karalaitis Ed
uardas išvažiavo į tėvynę. Mes 
jam linkime pasisekimo jo 
gyvenime ir turime vilties, 
kad jam tapus karalium Ang
lijos politika ištiesų darbuo
sis pasaulio tautų laisvei ir 
lygybei. 

sutvėrė savo paveikslu ir vi
siems protą davė. (J\ veninio 
pamatiniuose reikaluose priva
lo tad visi lygų balsą rurėti. 

Imperijalistų gadynė baigia
si, žemiškųjų viešpačių sostai 
viens paskui kitą griūvą ir... 
sugrius visi. 

Žmonės šviečiasi. Spauda 
pasidarė visiems prieinamiau
sią. Išnaudojamieji visokiais 
budais "nepašauktųjų prana-
šų" spiečiasi krūvon savo tei
sių apginimui. 

Autokratinės valstybės, ir 
tokios pat mažesnės organizaci
jos žus, nes jų veikimo progra-
me ir konstitucijoje esama di
delės klaidos, kurių pats Kris
tus yra išparodęs jau pirm ke
liolikos šimtmečių. Žiauri vieš
pačių hegemonija naudojosi il
gą laiką žmonių nesusipratimu. 

Didelė klaida. 

Mums lietuviams katalikams 
Amerikoje rupi mūsų Federaci
ja. Bet veikimas jos labui pra
dedamas yra ne iš to galo. Pra
kilnieji mūsų vadai, kurie troš
ko lietuviams katalikams gero
vės, padarė didelę klaidą, kad 
savo šventą darbą nepradėjo 
nuo konstitucijos atsakančiojo 
sutvarkymo. Visi Federacijai 
prijautė, bet neturint tinkamos 
tvarkos, itįšsjos pasiliko realy-
bėn nepravertos per 13 metu. 

Konstitucija yra pamatinis 
dalykas. Ką reiškia apdirbimas 
svarbios, rimtos konstitucijos 
žymesnei organizacijai galima 
spręsti iš paveikslo, kuris man 
teko matyti Suv. Valstvbių po-
litfkos istorįjoj-rant vieno pus
lapio. Artistas parodo- įspūdin
ga, užbaigimą apdirbimo kou- mis teisėmis jos gali svarbiame 

derful work ever struck ol'f at a 
given time by the brain and 
purposc of man." Visi galvo
jamieji protai pripažįsta, kad 
Suv. Valstybių konstitucija yra 
tvarkiausia, gražiausia, kuri 
gali būti paveikslu visoms val
stybėms. Konstitucijos tekstas 
prasideda žodžiais: 

"VVe the people of the 
United States, in order to 
fonu a inoire perfect union, 
establisb justice, insure do-
mestic tranąuilli ty. . . do or-
dain and establisb this Con-
stitution.. . M 

Vadinas, konstitucija nėra 
tai vienos-kitos ypatos pada
ras, bet pačių žmonių valios 
išraiška. Taip privalo Imli da
roma tveriant kiekvieną orga
nizaciją, jeigu norima, kad ji 
butų demokratiška. Pirmieji4 

Suv. Valstijų konstitucijos žo
džiai " W e the people of the 
United State.-. . . " pilnai iš
reiškia mums didelj pamokini
mą. 

Tokioj dvasioj turėjo būti 
apdirbta mūsų Federacijos 
konstitu ;ja. Mūsų žmonės pii-
valėjo turėti baisą jos sustati-
me ir ratifikavime. Tai pamati
nis darbas, kuris reikėjo atlikti 
prisilaikant demokratizmo 
principu, ir Bisteiuati&kos tvar
kos, (iera pradžia užtikrina 
veikimui pasekminguiną. 

Tuo tarpu mūsų Federacija. 
norima užauginti Į didelę ciga-
uizaciją, kuri turėtų įtekmę lie
tuviu ateiviu gyvenime, visis-
kai priešingu būdu. Nežinia ke-
no surašvta ir saukeijonuola 
konstitucija atsiunčiama klebo
no vardu ir, be abejonės, nori
ma, kad ji butų pildoma. Tai 
juk absurdas! Autokratišku pa
liepimu ir prie prakilniausios 
idėjos žmonių šiais laikais ne-
beprit rauksi. 

Gal kas pasakys, kad Fede
racijos pastarasis kongresas 
konstituciją užgyrė, tai-gi ji 
yra teisėta. Atsakau: Pastara-
sis \4\^l. Kongresas negalėjo 
nei užgirti nei atmesti jos, nes 
pats Kongresas nebuvo teisė
tas. Iš 100 parapijų tik kelios ar 
keliolika dalyvavo; prie to kaip 
kurie "a t s tova i" nelegaliai jas 
a ts tovavo. . . Parapija, kurios 
esmi klebonu, turėdama apie 
2500 lietinių katalikų, negavo 
oticijalio pakvietimo kongre
sam } kongresą, kuriame buvo 
manoma ratifikuoti "tūlų neži
nomųjų" sudarytą \ konstituci
ją, reikėjo oi'icijaliai užkviesti 
visas.iparapijas ir tas draugi
jas, kurios norima turėti Fedė : 
racijoj*- su pažymėjimu kokio-

O ką? Ar ne mano pusėje tei
sybė? Nekurie apsilankę į ma
no kampelį pradėjo man kalbė
ti tokius pesimistiškus daiktus 
apie katalikus veikėjus, kad 
man net juoda akyse pasidarė. 
Ei, girdi, "Drauge , " jie pakal
bės gal gražiai apie tave, bet 
kad platintų tave tarp žmonių, 
tai kasžin ar sulauksi. O štai ir 
sulaukiau, kaip ir ant patyčių 
tiems pesimistams. Ateina laiš
kai, ateina ir pinigai, tik, 
" D r a u g e " važiuok. I r važiuo
ju. Bet to negana. Štai iš Ke-
noshos, YVis. gaunu laišką nuo 
p. T. (visos pravardės nerašau, 
nes nežinau ar norėtų). J is ra
šo: "Vienybės Draugijų virši
ninkai darbuojamės, kiek galė
dami, daug kalbame, kad užsi
rašytų aid metų. Draugijų Vie
nybė išrinko mane, kad eitume 
per namus ir surinktumėm 
skaitytojų. Mes pasistengsime 
pasidarbuoti, kad surinkus ko-
daugiausia." 

Ar ne puikus dalykas ? Ar to
ki veikėjai neverti garbės I (Jai 
jų vardai taip garsiai neskam
bės, kaip nekuriu garsių kalbė

tojų, bet jų darbai aiškiai spin
dės ir neš šviesius vaisius. 
Daugiau, daugiau tokių veikė
jų, o krikščioniškos idėjos už
viešpataus ant žmonių minčių 
ir atneš jiems ramybės, kurios 
dabar visiškai ima jie netekti. 

Jau rodosi aušrelė, greit už 
tekės ir saulelė; ir bus šviesu, 
malonu ir linksmu. 

Jau įžengiau į daug pastogių 
pas žmones katalikus ir retai 
kurią man apleisti. Įžengiu ir 
dabar į kas kart naujas, kur 
dar niekad nebuvau buvęs, o jei 
prieteliai, kaip viršininėtas, 
taip mane parems, o kiek daug 
dar pastogių man teks aplanky
ti. O aš to tik ir noriu. Tam aš 
ir gyvenu. 

Oi teikitės mintys ant mano 
lapelių ir neškit paguodą ik vi
sų kampelių; te skaudančios 
širdys jums atsigauna ir iš sa
vo gelmės liūdnumus išrauna. 

Ištikrųjų taip butų, jei žmo
nės daugiau pažinties su ma
nim turėtų. 

Man taip rodosi. Kas paban
dys, tai pamatys. 

Draugas.1 <«' 1 1 

FEDERACIJOS VEIKĖJAMS. I kad m,0 
Imo Am. 

gero susiorganizavi-
liet. kataliku la-

Malonu mums pranešti, jogjbiausia priklauso graži Lietu
vos ateitis. Todėl kas gyvas naujos konstitucijos Federaci

jos ir Katalikų Vienybėj šio
mis dienomis yra gautos iš 
"Draugo* spaustuvės ir jau 
išsiuntinėjamos visiems ger
biamiems katalikų veikėjams, 
kaip dvasiškiams, taip pasau
liniams, ypač gi sekretoriams 
visų draugijų, kuopų ir sky
rių, esančių vienybėje su 
K at ai ik ų Federacija. 

Dabar beliks pasistengti 
vietų veikėjams prikalbinti 
dėties į Federaciją draugijas 
dar neprigulinčias prie jos — 
ir sudaryti savo kolonijose 
vietinius centrus, prisitaikant 
prie virš minėtų konstitucijų. 

Prie šios progos vėl prinie 

į darbą. 
Fed. Sekr. 

TAUTOS FONDO PRIEŠAI 
YRA PRIEŠAI LIETU

VOS LAISVĖS. * 

Kiekvienas, kuris skleidžia 
negražias paskalas apie Tau
tos Fondą: visi tie, kurie kitus 
atkalbinėja, kad neaukotų i T. 
F. ; visi, kurie trukdo veikimą 

' 4. 

dirbančių doi Tautos Fondo— 
jie daro pragaištingą tėvynei 
darbą, nes: sulaikvdami ka 
nors nuo aukojimo Lietuvos 
reikaknns prisideda prie grio
vimo kitų nuveiktų darbų, su

minio, kad sausio mėnesį 1920 i laiko Lietuvos laisvės reikalų 
stūmimą pinųyn; pailgina kan
čias Lietuvos žmonelių, kovo
jančių už tėvynės laisvę; slopi
na dvasią tų, kurie su didžiau
siu pasišventimu aukoja savo 
gyvybę ant tėvynės aukuro. 

Lietuva šaukiasi ištiesus 
rankas į mus, amerikiečius, 
kad stotume jai pagelbon ir pa
dėtume nešti sunkią kovos naš
tą. J i laukia iš mus didžiausios 
paramos. Tuo tarpu visi katali
kų priešai, įtempę visas savo 
pajiegas, skelbia niekuo nepa
matuotas paskalas, kad tik su
klaidinus visuomenę, kad sulai
kius nuo aukojimo į Tautos 
Fondą. Bet katalikiškoji visuo
menė, atmetus visas tas žaban
gas, žengia pirmyn į nieką ne
atsižvelgdama; aukoja, kaip 
aukojus Tautos Fondam nes ži
no, jog tie, kurie trukdo T. F., 
tuo pačiu trukdo išgavimą Lie
tuvai laisvės. 

Lietuviai katalikai, darban! 
Mųs priešai nesnaudžia! Auko
kime Tautos Fondam atpirki
me Lietuvos laisvę. 

J. Naudžius. 

metų įvyks pirmas suvažia
vimas Am. L. R. K. Fed. Ta
rybos jos naujoje sąstatoje. 

Visi Federacijos skyriai 
("Katalikų Vienybės") galės 
linkti į Tarybą sav0 atstovus. 
Skyriai turnitieji mažiau, 
kaip 2,000 organizuotų narių 
— rinks po atstovą, gi nuo 
2.000 ii- daugiau organizuotų 
narių — galės rinkti jio 2 at
stovu. Tarybos nariu šuva-
žiavimai bus daromi 2 sykiu 
į metus; atstovų kelionės lė
šos apmokamos pačių Fede
racijos skyrių. 

Galime drąsiai tvirtinti, 

susirinkime dalyvauti. Xe tik 
viena mūsų parapija bei drau
gijos negavo užkvietimo, bet 
daugelis ir kilų iš Chicagos 
apielinkės. Vadinas, tokis dar
bas negalima pavadinti tvar
kiu, demokratišku ir nėra vil
ties, kad jis suvienytų mus vie
non galingos organizacijom 

(Pabaiga bus). 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 1 
J 
y 

i 
i 
! 

į 

Henry J. State Bank 
Pavelijant Simenytų Valstijų Valdiiai kaip pirma 

taip ir dabar 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
'+ meldžiame kreiptis pas: 

;• Henry J. Schr^tzer StateBajik 
141 Washington Street, Nev? York. N, Y. 

' 
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D R A U G A S 

Lietuviai Amerikoje. 
a į • • 

WORCESTER, MASS. 

Vakarinė mokjLL:. 

Pradžioje spalio mėnesio at
sidarė pas mus vakarinė mo
kykla. š i$ mokykla miestas 
Įsteigė pasidarbavimu p. K. 
Rabboli, kuri daug darbuojasi 
<M lietuvių. J i skiriasi nuo kitu 
miesto mokyklų tuomi, kad joje 
netik ka. mokinama angliškos 
kalbos ir visokiu moterišku 
darbu, bet dar yra įvesta lietu-
viška klesa, kanu4 mokinama 
lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Lietuviškos klesos mokytojumi 
yra p. Pranas Jakaitis. Kadai* 
gi jis rengiasi neužilgo važiuo
ti j Lietuvy, tad, norėdamas 
pasidarbuoti del VVoreesterio 
lietuviu, apsiėmė už mokytoją 
ir deda visas pastangas, kad tik 
pramokyti tuos, kurie lankosi. 
Mokina labai tvarkiai ir getai. 
Apart to, prie mokyklos yra 
įsteigtas ir knygynas, kuriame 
galima gauti dykai pasiskaity
ti visokiu knygelių, kaip angliš
kų, taip ir lietuviškų. Lietuviu 
lankosi gana daug; daugiaus 
negu lankydavos pačių liet. 
steigiamose mokyklose. Bei 
vis-gi dar nėra tiek, kiek turėtų 
būti. Reikėtų visiems woreeste~ 
rieėiams pasinaudoti šia uroga*. 
Kaip malonu matyti, kad mie
sto valdžia pripažįsta reikalą 
mokyties lietuviškai, k<> iki Šio
lei nebuvo. Gerai butų, kad ir 
kitose kolonijose tas įvyktų. 

Mokinė. 

CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Lapkričio 11 d. mus kolonijoj 
gražiai buvo paminėta metinės 
europinės karės paliaubų su
kaktuvės. Nuo pat ryto jau bu
vo kalbama, kad lietuviai gra
žiai pasirodys. Na, ir neapsi
rikta. 

Visos lietuvių draugijos, 
ypač lietuviai kareiviai, liesda
mi Suv. Vai. ir Lietuvos vėlia-

ėjo gatvėmis va s, gražiai 
Apart vėliavų, buvo nesami pa
radai, kurie reiškė reikalavimą 
neprigulmybės mųs tėvynei. 

Paskui marš notoj u.s sekė ve-
ŽimaSypapuoŠtas tautinėmis vė
liavomis, kuriame sėdėjo lietu
vė moteris, pasirengus tauti
niais drabužiais. 

Svetimtaučiai gėrėjosi to-
kiuo lietuvių pasirodymu, o 
ypač visų akys buvo nukreip
tos i lietuvius kareivius. Vie
na* anglų laikraščio korespon
dentas, žiūrėdamas j maršuo-
jančius, išsitarė, kad lietuviai 
tai kaip vienos motinos vaikai. 

Ant rytojaus angliški laik
raščiai pagyrė lietuvius. 

Lenkai, žiūrėdami i paruduo
jančius lietuviu.-, dūko iŠ ap-
maudos ir nerimo. Matė, ka i 
lietuviai žengia prie neprigul-
mybės ir prašo Suv. Valstijų 
užtarimo. 

Mažiukas. 

buvęs porą metų pataikos na
muose l'tiea, N, V. už vagvstes. 
Tėvas ramus žmogeli.; ir klauso 
pačios. Motina-gi ranka soci-
jalistė. J i sakė, kad nereikia 
vaikus leisti į l>ažiivitv-:» ir duoti 
juos aptemdinti. (Tai)), "laug 
geriaui duoti j u m - laiko mo
ki uties vogti). 

Taigi, šitas vaikai bu ve poli
cijos suimtas, kada policija pa-
tėmijo, jog j is turėjo keletą 
overkotų ir kitų daiykų, kurie 
jam nepritiko turėti. Kada jį 
suėmė,'tai jis prisipažino, kad 
Įsilaužė i L. Šimoliąno, 2(u 
Clinton St. krauUiv.; ir paėmė 
šituos dalykus. Bet kas tas ypa 
tinga, nes Šimoliunas yra taip
gi soeijalistų-bolševik-,! vadas. 
Todėl labai pritiko, kad socija-
listės sunūs pasidalintu tur
tai.- su soeijaMstu, Ji^ pildė so-
< ijaiistų programa, nes neturė-
jo turtų, o šimoliuoas tui'ėjo. 

Kada polieija jį suėmė, tai 
atrado, kad jis buvo pirmiaus 
suimtas už vogimą ,'Mame laip
snyje (3rd degree). J is tada 
buvo pasidavęs vardu Praneis 
(Jallo\v. Jį nuvedė į Conmiu-
hity Service rlouse, kur bulų 
laikę tol, kol turėję kur padė
ti. Bet spal. S d., jis iš čia pa
bėgo. Apari to, vaikas prisipa
žino išplėšęs prekinius vago
mis ant Prie geležinkelio ir 
kad buvęs įsilaužęs kitose vie-
tose. 

Keletą mėnesiu atgal jis pa* 
bėgo nuo tėvų ir išsivežė apie 
šinitą dolterių, kariuos pačiupo 
nuo tėvo. 

Tai-gi jus, tėvai, žiūrėkite, 
kas išeina iš tokio auklėjimo 
vaikų? Ar jus norite, kad jūsų 
vaikas butų suimtas policijos 
del tokio nusidėjimo.' Jeigu ne, 
tai žiarėkite,kaip jus auklėjate 
savo vaikus. Bažnyčia ueap-
kvailins jų, bet duos jiems 
proga išaugti gerais, dorais 
žiuonėmis. Lai šilas atsilikimas 
duoda jums lekcija. Jeigu jis 
tiek pridirbo blėdies būdamas 
to mėty amžiaus, tai ką jis, pu-
durys kada suaugs f Ateitis pa
rodys, jeigu jis negaus galo. Jį 
pataisyti i te bėga i ės. 

Spalio 25 d., 1919 m., 10 metų 
senumo vaikas vieno socijali-
sto, (kurio vardą galeėia para
šyti, bet nenoriu) išplėšė savo 
tetos skrynią ir rado apie 
$op.00. j ih buvo tėvo išauklė
tas, kad turtus reikia dalinties 
ir U. Tai-gi pamatęs, kad čia 
yra $o(J.UO, o jo draugai neturi 
nei cento, jis pasidalino visus 
pinigus su kitais draugais. Ka
da tėvas dažinojo, kad vaikas 
taip padarė, nežinojo ką dary
ti, ne.- saniis išpildė viską, ką 
tėvas ji mokino. Vaikai pini
gus praleido ir turėjo gerus 
laikus. O nabagė socijalistė 
tarėjo vėl vargti kol užsidirbo 
kitą $50.00. 

BINGHAMTON, N. Y. 

Tėvams lekcija. 

Per daug metų lai ;vos es 
skelbėjai ir soeijalistai niekino 
tikėjimą, sakė, kad žmogui ne
reikalingas yra tikėjimas ir 11. 
Dabar turėjau progą patėmyti, 
kas išeina iš vaikų, kurie \ ra 
auklėti tėvų, kurie sako, kad 
esą laisvi, nelikenli. 

"Binghamtoii P r e s s , " 3&i š. 
m., parodo, ką vienas vaikas, 
taip auklėtas, padarė, š i tas 
vaikas yra Petriukas Vaičaitis 
(\Yychitis), 15 metu amžiaus, 
kuris yra atsižymėjęs kaipo i>a-
sileidėlis. J o tėvai gyveno se-
niausBinglramtone. Vaiką 

Su laiku, a? manau, gausime 
dar daugiaus pavyzdžiu, iš soci-
jalistų budo vaikn auklėjime. . 

Ty runas. 

VAIKĮJ BIURO DARBAS. 
L912 iitetais Kongresas iš

di l to įstatymus, kuriais bu
vo sudarytas. Vaikų Biuras. 
Tas Biuras buvo padarytas 
dalimi Darbo Departamente ir 
Kongreso paskirta jam prie
dermė ištirti ir pranešti vi>-
ką, kas liečiasi vaiku gerbū
vio tarpe įvairių klesų mūsų 

daug kūdikių miršta kūdiky
stėje. Mažiausia trys šimtai 
tūkstančių kūdikių, gimusių 
per metus Suvienytose Vals
tijose, miršta neišgyvenę nei 
dvylikos mėnesių. Kas tai y-
ra per priežastis? 

Vaikų Biuro agentai ėjo \ 
miestų ir sodžių distriktus, 
kad surasti tam klausimui at
sakymą. J ie lankėsi namuose, 
kuriuose kūdikiai gimė ir ty
rinėjo apystovas, kuriose jie 
gyvena ar miršta. Ką Biuro 
agentai patyrė, buvo atspauz-
dinta raportuose, kurie paro
do, kad daugel priežasčių, ku
rios veda prie kūdikių mirties, 
ar kurios neleidžia jiems iš
gauti kaip jie turėtų į sveikus 
ir veiklius vyrus ir moteris, 
yra galima prašalinti ir kad 
didelis kūdikiu skaičius gali 
buti nuo mirties išgelbėta, jei 
jie ir jų motyuos butų tinka
mai užlaikomi. 

Vaikų Biuras taip-pat išty
rė ir pranešė apystovas, ku
riose kūdikiai dirtya ir žai
džia, ir kaip apsieinama su 
tais, kurie yra silpno proto 
arba nerangaus pobūdžio. J is 
atspausdina buletinuš su ap
einančiais kūdikiams įstaty
mais, kitus aprašančius vei
kimą kūdikiu labui Suvieny-
tose Valstijose ir kitose ša
lyse ir dar kitus su patari
mais draugijoms dirbti lab
darybės darbą jų apielinkėse. 
Biuras taip-pat prirengė seri
ją knygučių, pamokinančių 
motinas, kaip užsilaikyti pa
čioms ir kaip užlaikyti kūdi
kius. Trumpai sakant, Biuras 
stengės buti tarpininku ii' su
teikti įvairių žinių, kurios 
paliečia kūdikius. 

Pradžioje antrų metų mūsų 
karės, Naikų Biuras, padedant 
Tautiško Apsigynimo Tarybos 
Vaikų Apsaugojimo Sekcijai, 
kad geriau išaiškinti reika
lą, apsaugoti kūdikystę kaip 
ir ramybes laikais, pradėjo 
\esti metinę kūdikių kampa
nija. Tai kampanijai progra
mas buvo sudarytas, pasire
miant tomis žiniomis, kurias 
Biuras buvo surinkęs laike 
penkerių metų tyrinėjimo. Ta
niu programe už reikalingiau
sius dalykus kiekvienoje apie-
imkėje buvo skaitoma: pir
ma, visuonienis apsaugojimą-
vaiku, ir kūdikių sveikatos; 
antra, užtikrinimas kiekvie
nos šeimynos ineigų, kad mo
tina galėtų buti namie ir pri
žiūrėti vaikus, vietoje eiti 
dirbti, kad juos užlaikyti; 
trečia, viso laiko mokslas kie
kvienam mokyklos amžiaus 
vaikui ir apsaugojimas bei 
prižiūrėjimas dirbančiųjų vai
ką; ketvirta, suteikti vietos 
ir progos žaisti visiems vai
kams ir jaunuomenei. 

Beveik, kiekviena motina 
Suvienytose Valstijose išgir
do apie s vėrinio ir mieravimo 
bandymus, kurie buvo daromi 
vaikų metais, kad žinoti, ar 
kūdikiai ir maži vaikai au
ga, kaip jie turėtų augti, ir 
kad nurodyti tėvams ir drau
gijoms k 0 kūdikiams reikia. 
Daugelis motinų taip-pat iš
girdo . apie "Buk Mokykloje 
Vajų", kitą iš metų veikimo 
darbų. Laike šio vajaus bus o 
nurodyta mokyklos nauda, 
sulyginant su nauda darbo ir 
tėvai buvo raginami laikyti 
tavo vaikus mokykloje kuo-
ilgiausia, kad jie gautų pro
gos išlavinti protą ir kūną, 
ir galėtų aiškiai žiūrėti į at
eitį. 

Vaiku, metais buv0 koopera 

rupi kūdikių gerovė. J ie visi 
prisidėjo dėlto, kad pagerinti 
jų apielinkės vaikų būvį, ir 
padėjo išdirbti daug kons
truktyvių pienų kūdikių la
bui. Tarpe metų darbo pa
sekmių galima priskaityti į-
steigimą vaikų sveikatos cen
trų ir klinikų, naujų žaislams 
daržų, daugiau slaugių ir ge
resnių teisių vaikų apsaugo
jimui. Tarpe mažiau palie 
čiančių, bet nemažiau vertės 
turinčių pasekmių, yra ko
operacijos pastangos, nes val
kai yra būtina gyvenimo da
lis kiekvienos apielinkės ir 
nusprendimai, kad darbas, 
kuris buvo pradėtas vaikų 
metais, butų tęsiamas ir to
li aus. Už vadovą tame darbe 
Vaikų Biuras išleido taisyk
les, pritaikintas vaikų la
bui. Tos taisyklės buvo su
darytos per daugel susirinki
mų, kurie buvo laikvti. de-
vyniuose Amerikos miestuose 
užsibaigus vaikų metams. Su
sirinkimuose dalyvavo dange-
lis Amerikos veikėjų, kaip ir 
daugelis žymių svečių iš užru-
bežinių šalių, atsižymėjusiu 
savo šalyse kaipo ekspertais 
dalykuose, apeinančiuose kūdi
kystę; taip kad ten sudarytos 
taisykles galima laikytį už 
teisingus nurodymus, kas A-
merikos vaikams yra i ei ka
linga, kad jie išaugtų taip 
kaip reikia. 

REIKALAUJA. 

STATYMO LEIBERIAI 

STONE & AVEBSTER 

V7HITMAN & BARNES 
PLANT 

1000 W. 120 Gatve. 

CHICAGO, ILL. 

MŪRININKAI. 

STONE & AVEBSTER 

V7HITMAN & BARNES 
PLANT 

1000 W. 120 Gatve. 

CHICAGO, ILL. 

KARPENDERIAL, 

STONE & WEBSTER 

V7HITMAN & BARNES 
PLANT 

1000 W. 120 Gatve. 

CHICAGO, ILL. 

VAIKAI 
JAUNI VAIKINAI 

VYRAI. 

M E R G I N O S IK M O T E R I S 

O F I S E 

gyventojų. 
Per septynerių* metus savo (tyvis darbas. Prie lo darbo 

buvo patrauktos įvairios or
ganizacijos, kaip tikybinės, 
taip ir svietiškos, daktarai, 
slaugės, mokytojos, socijaliai-

gyvavimo, Vaikų Biuras su
rinko nemaža informacijos a-
pie vaikų padėjimą Suvieny
toje Valstijose. Jo pirmoji už
duotis hu\ o s ura* 11, kodėl tiek' veikėjai ir visi tie, kuriems 

l s s i t MTIMO 
IR 

TAVORU 
S K X K l l OSK 

J 'iit \ r i m a s n e r e i k a l i n g a s 

OFISO DARBAS 

s e r a i guli ska i t l i uo t i ? 
sa l i gera i a iškia i r a šy t i ; 
mok i a n t ( Imi tuo jamos muši

m u a Ų 

Ar 
Ar 
Ar 

ne les ; 
Ar nor i išskirs tyt i pope ros 

Skyr iuose ; 
Mes s a l i m e j u m s su te ik t i paat6via 

v ie ta su ge ru mokesčių ir s e r ą p r o 
ga i šs i lavinimus. 

P r i t i l u s i o m s y p a t o m s m o k a m a su-
!>S j u ver tes . 

IŠSIUNTIMU BKYRUJ 
Tvi r tos darbšč ios ir i n t e l e sen t i škos 

merg inos Ir mo te r i s r e ika l ingos del 
p a k a v i m o , vinioj imo, sve r imo ir sor -
t av imo parec l post pakel iu ir express 
užsakymų. 

TAVORU S K Y R I U J . 
.Merginos ir mote r i s suv i r s 1« m e 

ti; a m ž i a u s del eek iav imo, pe r ž iū r ė 
j imo ir s u t a i s y m o p a r t i n i u užsaky
m u mūsų T a v o r u Skyr iuose . 

N e p a p r a s t ą p r o g a išs i lavinimui . 

TAVOBU SKYRIUOSE 
IK 

IŠSIUNTIMO SKYRIUOSE 

Dirbti niusų Tavoru ir lš-
stuntimų skyriuose, pakiuoti, 
Rišti, ir Papildyti mušu kos-
tuuuYrių užsakymus. Sverti 
parcel pust užsakymus ir t t. 

Vidos pastovios. Užmokes
tis gera pradžiai nepaprastai 
gera proga išsilavinti. 

SEARS ROEBUCK k CO. 
Valandos 8:00 iki 4:45. Suim
tomis iki piet. 
Homan & Arthington Street. 

LEIBEtfHAI 
TBUCKEEIAI 

VVARHOUSE VYRAI 
PACKERIAI 

Pastovios vielos. Geros al
gos pradžiai. Geras proga įsi-
dirbimui. 

REIKALAUJA. 

VAIKAI 

10 iki 18 metų. 

Mes reikalaujame keliolika 
vaikų mūsų tavoru ir kituose 
skyruose prie visokio darbo; 
prityrimas nereikalingas. 

Geros algos išpradžios ir 
gera proga išsilavinimui to
kiems vaikams kurie ieško 
gero jjastovaus darbo. 

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

batomis iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS 

PRIE SVARAUS DARBO 
(Iera . Užmokestis dirbant 

nuo štukio, ir Bonus Plianų. 
Gera mokestis 43 valandos. 
.Mokestis kas' wąvaite. 
Geros Darbo Sąlygos, 

INEDERAL S1GN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. DESPLAINES STREET 

PAIEŠKO 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
Kirpejiai ir kliaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trumpai va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
i trumpa laika dienomis ar vakarai*, 
už maža kaina. Bpecljalls skyriui 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. F. Kannlcka, Perdėtinia 

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

l 'a icškiui J o n o Puodžiūną p a e i n a n 
čio iŠ Kauno Redibos Utenos Aps 
kr ič io šiaulii.i .sudžiaus. Tur iu p r a n e š 
ti kad estu gavės laiškų i.š Lietuvos. 

•luobas Kasimas. 
2UM ( i r a n d Str., Siou.v City l o u a . 

ANT PARDAVIMO. 

PUIRI I'KOGA. 
Žibanč i ame stovyje, 4 pagyvenimu. 

n a m a s po 5 k a m b a r i u s , t iktu i 3 metų 
.senumo; p u i k u s ba.semcntas, toi le tai , 
ba l tos s inkos . Bfbgas i š ta i sy tas del 
dž iaus tymo draparu.;. N a m a s r a n d a s i 
a n t l ' a rne l l Ave. ii* IC aat'lėf> Visi 
a sse—mantai pi lnai i šmokėt i . R a n -
dos neša a r t i $$60'.00 j mėnesį . N a 
m a s y r a v e r t a s $...000.00, bet k a s 
p i jks tuo jaus , gali n u p i r k t i už $4,-
250.00. 

"DRA1 GAS" PUBL. C) . 
1800 VV. 46th Str., Clucago. 

PARSIDUODA. -
Didelis m ū r i n i s n a m a s a n t 2 gy

venimų, t u r į s po 4 didel ius k a m b a 
r ius . ( N a m a s y r a s t a t y t a s d idumo , 
ka ip del šešių k a m b a r i ų ) . Tr imingu i 
ir g r indys k i a u r a i ąžuoliniai , visiškai 
nauj i , su plytų porč ia i s iš f ronto . 
R a n d a s i l i amas l ietuvių apgyven to je 
ap ie l inkė je , su pu ik ia i s mūr in i a i s 
n a m a i s , v ienas b lokas n u o Kedzie 
btreetk*arių ir a r t i k a m p o 53-čios 
ga tvės . N a m a s v e r t a s paga l fctl] 
b r a n g u ' - o laikų lengvai $7,500.00, 
bet p,.,;-.i: d uos u i C.4 90.00. N a m a s t u 
ri g. n, e e m e n t u o t ų ba.sementų. su 
plovv'į. omis. 

K r e i p k i t ė s š iuo a d r e s u : 
"DRAUGAS" P U B L . Co. 

1800 \V. 4Gth Str., Chieaį'O. 

» • •a 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos <S:0() iki 4:45 Su

imtomis iki ])ic{. 
Homan Ave. & Arthington St. | 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STR1K0I/IS 

1.1 F/r i v i s 
Gydytojas Ir Chirurgu 

Perkate savo gyveninio viet^ 1 
Biigliton Park. 

2!)14 \V. tard Mrcet., 
Tai. M'.-Klnlcy <!'.3 

Ofisas: 1137 H. 47tli bt., -. 
(47 ir Woo;l grat.) 

Vulandos: 10 tyto Iki 2 po pietų, 6:r!0 iki 
8:80 vakare Nedėlioinia 9 iki 12 rytaia. 

Tel. Boulevard 160 
* : 

SEARS ROEBUCK & CO. 
V a l a n d o s 8:00 iki 4:45. S u b a t o m i s 

iki piet. « 
Homan Ave. & Arthington St. 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
v L .'-oki'i Tlu-.kin: a i . B 

. ratyjjm 

«/ Uotuviittu f.ak j 
čfa yra Ivairiauiriu IJetoviikų iokiy, marSy, hioiŠU auktlnUt, ovor 
no knjKUtėo i>o 11.09. Kitų iuittruttlfntu po BOc. \icau orfcestful. 
t l'antiiKiu, buiitikirl solo, mi pritarimu l'iapo . . • • ' . 
b. l'ii'Km.s įlainuf l'ritnrkytMi moRyklų ••huniius 
,. šcftluu KirsiiK-h !->;ynn kallw)J tttaiMytatn <-!m:-ui ••• 

! •.', i-*!uo.i.itn Kaidai-. I'UHIU.-', Kiojauiua ma-šiiniB, stytflniua, )• 
litu, \ laka kaa > ra inussykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10S08 Michigan, Ave., 

IĮ OI i. 

; ' i r u ii' 
tiktai 

:,u*, ii 

11 

• . I r a i 

I -it-

' « 1 =5 

P i a -
$ 4 . 0 0 . 
. . . . ::.<•. 

. . . . 
B t r u n t t H i -

Chicagro. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose re i smaose 
Ofisas Didmiesty): 

80 W. WASHDIGTON S T R E E T 
Kam baris 669 

Tel. Central 647S 
Gveenlmas, 812 W. SSrd St. 

Tel. Tards 4681 

H — • • K 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
KoM-Iande: 10900 So. M klupau Are. 

Telefonas Fullman 348 ir Pullman 3180 
Cliiciigoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo Vakarais nuo 7 iki 9 
Telefonas Tardą 723. 

Telefonas Pullman 856$ 

I Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

/{v 10657 So. Mich igan , Avenue 
•įfy ICooeland, Iii. 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

M o — O O J » 0 0 0 0 0 — O O O I O — 

[ Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

— : • : 
i 

418 W. Slarket Str. 
FottsVille, Penua. 

Su v isomis l igomis p r i i m a 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
Nuo € iki S vai. vakare. 

Į o o o — » » » » » » • . . . . . . . . . . , ^ ; 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graboriue patarnauju, laido

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

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

r.'—« - • » — - - - - • • * « • £ $ 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5744 

GYDO VISOIU.VS LIGAS 
S157 South Wc>iorn Boulevard 
Kampas W. 85 tos gatvės 

: • : — — 

Dr.M.Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLUIOIS 
Telefonas Varūs 50S3 

Valandos: — 8 iki 11 iš ryto: 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mis n u o u iki 8 vai . v a k a r e . 

- « 

f J. P. WAITCHES j 
ATTORNEY AT LAYV 

I . I E T I V I S ADVOKATAS 
1456 S. HERMTTAGE AVEN'UE 

CHICAGO. į j | 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3J 40 So. Morgan 84. 
Kertė 82-ro St.. Csicago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, VyriSkų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VAL.AND03: -Nuo 8 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo f 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iorals nuo a iki 2 po piet 

Telefonas Yards 487 

I i- • • - • • • • • » » • ! 

2» 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiraiitiiiiiiiiUUiitHii 
Resid. »8S So. Ashland B1T. Chica4jp 

• Telefosas Haytnarket 854J 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojo* Ir chirurgas 

Specijallatas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgu 

Ofisas: 3364 So . Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9491 

VALANDAS: 1 0 — U ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliotais 10—12 d. 

llinilHlllllllllllIUIHHfHIUIKlIfllIMIIIIIU 

X 

file:///Yychitis
file:///esti
file:///icau


D R A U G A S Antradienis, lapkr. 18, 1919. 
j 

CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Antradienis, lapkr. 18 d., 
Šv. P. ir P. Baz. uždėjimas. 

Trečiadienis, lapkr. 19 d.. 
Šv. Elzbieta Turingietė. 

likti balsavimus. Balsavimai 
turėsią pasibaigti i porą, s*-
va i c ui. 

Darbininkę vadai tvirtina, 
jog jie nekovoja prieš vyriau
sybę, kaipo patvarkymo ins
trumentą. Bei prieš tuos, kat
rie stovi vyri ausy bes prieša-
kvj". 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 

IŠ BRIDGEPORTO. 

APIPLĖŠTAS STANDARD 
OIL CO. BUSTAS. 

Paimta S8.000; suskaldyta ke
lios šėpos. 

MAŽAI ANGLIŲ. SUSIAU 
RINAMAS TRAUKINIŲ 

VAŽINĖJIMAS. 

Naktį prieš sekmadieni 
C M 

Standard Oil (\>. bustnn, 910 
So. Mieli i gan ave., įsilaužė 
S plėšikai. Bustas yra 12 auk
štu. Spėjama, jog jie buvo in-
<\ję per stogą nuo kito šali
mais stovinčio busto. 

Plėšikai ant ra jam augšte 
atrado panaktini Kenneclv. 
šitam uždengė akis, nuvedė 
prie tVepu i;- pririšo. Paskui 
sale panaktinio buvo pririštu 
dar kitu du jaunu vyruku, 
broliu Hors\vell, kuriedu dir
bo fotografijų, ofise, tani pa
čiam buste. 

Du plėšiko pasiliko saugoti 
pririštuosius, gi kiti (J pasilei
do medžioti po visa. bustą ir 
visus ofisus. 

Įsilaužė jie principalin koin-

Anglių užteks gal porai sa
vaičių. 

panijos ofisan ir tenai suplai 
ino didelę geležinę spinta. •','' ang l^as iy atstovams pa-

Chieagoje dar lai>jaus su-
iaurinamas pasažierinių trau

kiniu važinėjimas. Ir jei to
mis dienomis anglekasiai ne-
pradės darbų, tuomet ir dau
gelis prekiniu traukiniu bus 
>ustabdvta. 

Geležinkeliams anglių, su
lig apskaitymo, užteksią apie 
porai savaičių. Paskui vargas 
busiąs, jei anglekasiai vis at
sisakysią dirbti. 

V ra siiplenuota visoj šalyj 
sustabdyta visas tas dirbtuves. 
kuriose dirbami visokie daik
tai, nesurišti su pragyveni
mu. Kuomet tas Ims atlikta, 
tuomet nereikės tiek daug ge
ležinkeliams vartoti ir preki-
niu traukiniu. 

Darbas anglekasyklose šian
die svarbiausia priguli nuo ve
damu tarybų VVashinirtone. 

Paskui vienur i r kitur suplai- vyks šį-ta, sulig darbininkų no
kino dar kelias mažesnes šė-^ro laimėti, tuomet viskas bus 

gerai. Priešingai gi nežinia 
kas gali išeiti. 

pas. 
Sulig surištųjų liudijimo, 

plėšikai darbavosi l»u<te apie 
4 valandas. Buvo girdima n-
pie keliolika eksplioziju. 

Pabaigoje prieš brėkštant ap
leido ofisą, išsinešdami $S,()IM) 
grobio. Ofisuose buvo ir dau
giau pinigu. I»et nebuvo lem
ta jiems viską surasti. 

Jiems apleidus bustą, vie
šas vyruką- pasiliuosavo. Pa
skui paliuosavo jis savo bro
lį ir panaktinį, h- tuojaus pul-
tasi prie telefonų. Už pusva
landžio atpyškėjo būrys detek-
tivų su ekspertais. 

PATVIRTINA LENKŲ 
ŽIAURUMUS SU ŽY

DAIS. 

Žydų laikraščio Jewisn Dai-
ly Porward redaktorius Al)-
raliam Coli a n parkeliavo iš 
Lenkijos. Jis ten išbuvo 35 
dienas. Savo akimis matės, 
kaip lenkai žiauriai apsieiną 
su žydais: Kaip juos mušą ir 
gaTabina. 

J is sako, jog laikraščiuose 
pranešimai apie lenku žiau-

Visu laiku busto skiepe dir-jrumus esą teisingi. 
bo dar keli darbininkai pee-

KOVA SU GATVEKARIŲ 
KOMPANIJA. 

\ -

BALSUOJA GENERALIO 
STREIKO KLAUSIME. 

Darbininkai nepatenkinti vy
riausybės veikimu. 

kuriai. Tie nieko nežinojo a-
pie plėšikų šeimininkavimą. 
Apie tai patyrė atvykus de-
tektivaiiK. Nuostoliai dar pil- Kuomet State Public Utili 
nai neapskaityti. Tas bus pa- ties komisija atsisakė suma

žinti mokestį ligi 5c , kaip yra 
buvę, nž važinėjimą gatveka-
riais Cliicagoje, mjpstas pada
vė teisman peticija. Reikalau
jama u ž d r a u s t i / kampanijai 
imti nuo* žmonių daugiau kaip 
."i centus. Reikalaujama, kad 
perimtieji po 2 centu pinigai 
butų sugrąžinti žmonėms. 

Miestas savo peticijoje pa
žymi, jog kompanijos turtas 
yra vertas arti 70 milijonų 
dol. Kad tuo tarpu pati kom
panija apkainuoja arti poros 
šimtu milijonu dol. 
Teisėjas Foell vakar pradėjo 

išklausinėjimus. 

Kongresui paduotas bilins, 
kuriuomi norima visiškai už
drausti streikuoti geležinke
lių darbininkams. Yra žinoma, 
jog kongresas Į tą bilių nuo
lankiai atsineša. Jei j i a butų 
priimtas, streikai ant geležin
keliu butu suvaržyti. 

Tuo žvilgsniu, geležinkeliu 
darbininku unijos (brolijos) 
iškalno darbuojasi pakelti di
deli darbo protestą prieš bi
lių. Tas protestas — tai gene-
ralis darbininkų streikas. Tą 
streiką indorsavo Amerikos 
Darbo Federacija. 

Sulig plonų, pirmiausiai tu
rės streikuoti vieni geležinke
lių darbininkai. Jei tas strei
kas neduotų pasekmių, tuo
met protestas butų pakeltas 
generaliu streiku. 

Chieagos Darbo Federacija 
sutiko su generalio streiko su
manymu ir tuo žvilgsniu pa-

PRANCUZIJA REIKALAU 
JA 600 VOKIEČIŲ. 

rėdyta visoms čia unijoms at- bėn. 

Paryžius, lapkr. 15. — Aug-
ščiausioji taikos konferencijos 
taryba kiiuomet buvo paskyru
si komisiją surinkti visus tuos 
vokiečius, katrie karės metu 
prasižengė įvairiais savo kri
minaliais darbais. 

Prancūzijos vyriausybė ko
misijai jau indavė sąrašą. 
Prancūzai reikalauja apie 600 
vokiečių patraukti atsakomy-

Xedėlioj, lapkričio 9 d., 1019 
m., Šv. Jurgio pa ra p. svetainėj 
įvyko gražus vakarėlis su pro
gramų, surengtas A. L. Moterų 
Sąjungos 1-mos kuopos. Publi
kos buvo neperdaugiausia, bet 
gražios. Pastebėtina, kad į są-
jungieėiu vakarėlius atsilanko 
rinktinė publika. 

Sulošta komedija "Guminiai 
batai ." Uoles išpildė sekančios 
sąjungietės: F. Afko<aitė— 
Paulinos rolėje, Ii. (ialkiutė— 
Marytės rolėje, J . L-^fauskiu-
tė—Onytės rolėje. Valkata lošė 
M. Balčaitė, Visos savo roles 
gražiai buvo išmokusios ir ge
rai lošė. Režisoriavo p-lė M. L. 
Guriuskaitė, žinoma gabi lošėja 
ir dainininkė. Ateityje p-lė M. 
L. Guriuskaitė žada neužilgo 
vėl surengti veikalą. Labai esa
me dėkingos jai už taip gražų 
darbavimąsi kuopos labui. 

Pasibaigus lošimui skaniai 
publiką prijuokino juokingu 
monologu viešnia iš Cicero, 111. 
sąjungietė, p-lė V. Zaleckiutė. 

Turėjo būti ir prakalbu, bet 
kalbėtoja, p-lė A. Jakaitė (Sa
gos buvusi Centro pirmininkė) 
del tūlu priežasčių negalvjo at
vykti, tai vakarėli baigta link
smais šokiais iržaislėmis. 

ši kuopa gyvuoja nuo pat 
Sąjungos įsisteigimo, bet ne-
perdaug auga, nežinia kas per 
priežastis. Spėjama, kad įsiga
lėjusios šioj parapijoj net trys 
didelės pašelpinės draugijos 
daug kenkia, nes mat mušu ko
lonijos moterėlės ir mergaitės 
ne visos dar supranta svarba, ir 
naudą centrai i nės organizaci
jos. Bet tikimės, kad laikui bė
gant augs susipratimas tarpe 
mušu moterėliu. l 

Susirinkimai l-ni'»s kuopos 
būva kas pirmą ned.-ldienį mė
nesio, 2 vai. po pietų, šv. Jur
gio parap. salėje. Norinčios įsi
rašyti i Moterų Sąjungą, nuo
širdžiai kviečiamos atsilankyti 
susirinkimai!. 

Sąjungietė. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Ar čia Lenkija? 

Lietuvių Darbininku Sąjun
gos 29 kp. krautuvėje, po iiuiii. 
901 \ \ \ '.Y.lrd St., randasi ir paš
to skyrius (Sub Sta. 60), 

Lapkričio 7 d. inėjo su pake
liu viduramžiaus moteris. Aš 
tuo tarpu registravau laišką. 
Inėjusi moteris man kaž ką sa
kė, ar klausė, bet aš nesupra
tau ir tuojau užklausiau jos 
angliškai, ko ji reikalauja. Mo
teris man atsako: "Nik pan 
mo\vi po polski." Aš, nesupra
tęs, žiūriu į akis. Moteris rodo 
į pakutį ir sako: "Ci pan ne-
mo\vi po polski." Tąsyk aš su
pratau, kad ji nori siuntinį pa
siųsti ir nori, kad aš^kalbėčia 
su ja lenkiškai. Aš jai sakau, 
kad esu lietuvis; kalbu angliš
kai, gi lenkiškai visai nesu
prantu. J i mat angliškai gerai 
suprato.Supyko, akis išvertė ir 
.-ako man:"Ci pan nerazumi po 
polski i pomędzy polakom žy-
jif", kas lietuviškai reiškia: ar 
tamista nemoki lenkiškai ir tar
pe lenkų gyveni. 

Moteris kalba lenkiškai, o aš 
angliškai. Aš jai sakau, kad 
gyvenu tarpe lietuvių, ne tarpe 
lenkų, ir dar čia yra viena be
veik iš didžiausių lietuvių kolo
nijų Amerikoje. Lenkė' baisiai 
užpyko ir sako man le^Mškai. 
" T u psici polaki žyjo, a pan 
jak neumy po polski niek netsi-
ma biznes tūtai, bo tu tilko po
laki žyjo." Lietuviškai sakant 
butu: čia visur gyvena lenkai, 

o tamsta lenkiškai nemokėda
mas privalai neturėti čia 
biznio. 

Aš jau buvau beimąs pakuti 
ir bučia išsiuntęs, bet tą pati 
vėl atkartojau, ka<t čia aplinkui 
liet. gyvena. Lenkė perpyko, 
ištraukė man iš raukir pakuti ir 
drožė per duris' lauk. Tarpdu
ryje dar sukeikė ir pavadino 
mane lugiuu (nors aš nežinau, 
ką luginas reiškia) ir nudundė-

Štai kokie lenkai ir kokios jų 
mintys. Jie taip mano ir elgia
si Amerikoj. J ie mano, kad 
Bridgeporte, apie lietuvių Šv. 
Jurgio parapiją, gyventojai 
privalo mokėti ir kalbėti lenkiš
kai, nors visiems, net ir svetim
taučiams amerikonams, žino
ma, kad Bridgeportas yra vie
na iš didžiausiu lietuviu kolani-

Tokie tai lenkai ir ju mintys. 
Paminėta lenkė atėjo pašto 

reikalais ir mokėjo angliškai; 
neabejoju, kad gerai žinojo, jog 
Amerikoj pageidaujama anglu 
kalba, ypač valdžios Įstaigose, 
padėkim pastose, jų substoty-
se ir kitur. Tai ką-gi jau sakyt, 
apie lenkus Lietuvoje! 

Lenkai jau čia, Amerikoj, no
rėtų sudaryti antrą Lenkiją ir 
norėtu sakyti " tūta i naš kra i ." 

Vargšai lenkai nežino kur jų 
krai, užmiršo nei savo Varša-
vą: užžavėjo ir apsvaigino juos 
mūsų turtinga ir graži Lietu-
va;užmiršo savo "polski k r a i " 
o tik trokšta mušu tėvynės, 
Lietuvos. Vargšai lenkai trok
šta Lenkiją padalyti ne tik iš 
Lietuvos, Kstonijos, Latvijos, 
bet ir iš viso pasaulio. Veltui 
jų taip dideli ir keistus ./jrai; 
ju svajonės neišsipildys; jų sie
kiai jau bįra Į visas puses. Len
kai, dabokit savo Varsa va ir to 
jums gana, o Lietuva yra lie
tuviams. Bronius Jakaitis. 

• — • * • • — 

TUOJ! Lietuvos Paskolą TUOJ! 
Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į met. 

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sel.-fmėių rezoliucija, šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsbnrghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5x/2 nuoš." 

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAYO PRIEDERMES 
PIRKIME LIETUVOS BONUS! 

? ? 

99 

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 
$:>().<)<) reikia išmokėti nemažiau $5.00 $100.00 

$500.00 " " " $50.00$l()00.00 
Sėsk tuojaiis ir išpildęs aplikaciją prisiusk tuojaus su reikalingu mokes-

ėiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei. 

" $10.00 
" $100.00 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TREMONT ST. BOSTON. MASS. 

šiuomi užsirašau Lietuvos nž $ ir su šiuo laišku prisiimsiu 
pirma mokesti $ 

Lai gyvuoja Lietuva? 
Mano vardas 
Gatvė 
Miestas 

faiBniiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiiiiiiiiea^ 

IŠ TOVVN OF LAKE. 

L. Vyčiu 13 kuopos teatrališ-
kas ratelis smarkiai darbuojasi. 
Jis kuone kas vak. susirinkęs 
parapijinė n svetainėn daro re
peticijas istorinio veikalo "IŠ 
griovimas Kaimo pilies/ kuri 
statys scenoj gruodžio 7 <!., 7 
vai. vakare. Seliool Hali svetai
nėj. 

Keikia pažymėti, kad prie L. 
Vyčiu, 13 kp. mėgėjų ratelio 
yra susispietę gabiausi nariai. 
Visi sutartinai darbuojasi, kad 
šis veikalas butu geriausia su
vaidintas. Zosė. 

ERNEST WEINER 
DRY G O O D S 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts, 
Moa duodame dvigubas sterup** 

Ketvergais ir Subatomis. 
Dideliame pasirinkime gaunami, 

Vi9okle materijolal, ralkama draDu-
žiai, 61ebės Ir Jakutėa. 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 

79c 
PLUNKSNOS. 

IŠ NORTH SIDE. 

Praeitam mėnesiniam susi
rinkime L. V. o k}), sutarė nu
siimti paveikslus. Paveikslas 
bus padarytas iš visu nariu 
skirium nusitrauktu paveikslu. 

Todėl vvkdinkim šita sutari-
a fc 

mą. Visi nariai lai priduoda sa
vo vardus bei pavardes bile 
kom. nariui, k. t. A. Mureikai, 
1*. Sriubai, B. Lauraičiui ar P 
J, Paliuliui. Jaunutis. 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui G. S. Mockui Rose-
land, 111. Tamistog pranešima 
negalėjome patalpinti į šešta
dienio numarį, nes jis jau bu
vo sustatytas, kada k rasa at
nešė Tamistos laišką. 

P-nui P. Pilkiui Chieagoje. 
^Tes patariame, kad žmonės, 
norintieji siųsti rūbus į Lie
tuvą, neštų juos į savo kolo
nijos Raudonojo Kryžiaus 
Rėmėju, skyrius, o ne pas pri
vatinius asmenis. 

f r e * YOUR sTOMAcrrs SAKC% 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekoriua, 

i 

i 

Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law 

105 W. Monroe, Cor. Clark 
Room 1207, Tol. Central 220 

CHICAGO, II.I.INDIS 

G y v.: 3112 So. Halstcd Street 
Telefonas Yards 2390 

Pinigai į Lietuvą jau Nueina 
mmwm^^mmmmmm-mmm^m*M^WSM^mIBH^SI•BSBBSSI•SSSSSMBBBMIMBSaaBaBSSSBaMiiBHBSBiBMSlSSSJMBSJBSlSBHMBaaiaBBMSSSft 

PRISTATIMAS GVARANTUOJAMAS 
• 

Siuskite per Lietuviu įstaiga 

EUROPEAN AMERICAN BUREAU 
A. PETRATIS & CO. Vedėjai 

3249 So. Halsted St., Ghicago, 111. 

Kreipkitės raštu iš kitu miestų. 

^ j " ~ --^s^^^gs^--

^ f ™ 11 Lai Plevėsuoja Vėliava 
• • .Kiekvieno Lietuvio Namuose... 

Telefonas Pullman 80 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS ER 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlchlgan Ave. 
Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto \ 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Pliene Drover 7042 

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

Rezidencija 333S W. «6 to St. 
Phone Prospect 8585 

Tel. Drover 7041 

Dr. C. Z> Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto /iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą. 

SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

4713 

J0SEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 

C H I C A G O , II^L. 

Nėra gražesnio daikto paimošti lietuvio namą kai]) 
ženklas jo prigimto krašto,—to krašto kuris po tiek ilgu 
metų vergijos vėl atgimė, liko liuosas. 

Ilgą laiką mes abejojome kokia ištikrųjų yra Lie
tuvos vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas E. Karo
sas ir Jonas J . Romanas grįždami iš Lietuvos parvežė 
tikrą Lietuvos Valstybės vėliavą. Ta vėliava kuri da
bar plevėsuoja po visas dalis laisvos Lietuvos. 

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražių ir dar gra
žesnių—ir už žemą kainą. Tuojaus užsisakyk prisiųs-
damas savo užsakymą su pinigais adresu: 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 West 46th Street, Chicago, 111. 

VĖLIAVŲ KAINOS: 
No. 1. Drobės; 12x18 colių; ant lazdutės su 

paauksuota viršūne 25 
No 2. Šilkinė; 12x18 colių; ant lazdutės su 

paauksuota viršūne $1.00 
Už prisiuntimą mes užmokame. 

Draugijoms, Komitetams, Krautuvninkams ir 
Agentams perkant daug, duodame nuošimtį. 

Šiuomi prisiuneiu $ ir meldžiu man 
prisiųsti vėliavą No su ta išlyga, jei man vė
liava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gauti savo pi
nigus. 

Vardas, pavardė 

Adresas , 

Miestas 

: 

t i M 

y 

i 
>v -~sSoJP-,-->.,.s35! ^ e r n a ::m£ 




