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Nauja S. Valstijų Nota 
Meksikai 

Kongresas paims rankosna 
Meksikos reikalus 

— - _ — . • 
LANSING P A S I U N T Ė NAU- GAL BUS P E R T R A U K T I 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
LIETUVĄ. 

Berlynas, gr. 1. — Vokieti
ja su Lietuva padaro armisti-
ciją ir patvir t ino tos sąlygas. 
Sulig tu salvgu, vokiečiu ka-
riuonienė savo ginklus ir katės 
medžiagą at iduoda lietuviams 
ir kuoveikiaus apleidžia Lie
tuva. 

N A U J A DARBO KONFE
RENCIJA VVASH-

INGTONE. 

Ją sušaukė prezidentas Wil-
sonas. 

J Ą NOTĄ M E K S I K A I . S A N T I K I A I SU 
MEKSIKA. 

Reikalauja paliuosuoti 
Jenkinsa. 

Washington, gr, L—Valsty
bės sekretorius Lansing pa
siuntė nauįa nota Meksikai. 
Reikalauja Imtinai paliuosuoti 
konsuliari a ren ta Jenkinsa. 

Notos turinys bus žinomas, 
kuomet nota bus induota i rei
kalingas rankas 

Metas veikti—sako senatorius 
Hitohcock. 

E S T A I ATMUŠA BOLŠEVI 
K Ų ATAKAS. 

Bolševikų atstovai keliauja 
Dorpatan. 

VVashington, gr, 1. — Su v. 
Valstijų stovis Meksikos klau-
sime iš temptas. Vyriausybė 
laukia kongreso susirinkimo. 

•Kongresas O I 
S l at idaromas 

šiandie. Ir tuojaus po at idary-
Meksi ie ,MO' s a ^ o m f t i kongresui bos in-

Kaip Kndfa Meksiko* vv.-iaii-:,,,,0,os n™*™**, katromis 
svbė turi irau t i nota*. 

Savo keliu, apie intervenci
ją labai daug kalbama. Žino
vai tečiau s tvir t ina, jog inter
vencija negalima, nes Suv. 
Valstijos ncpasirengu-ios. Ne
gania užtektinai kariuomenės. 

Matyt, mušu vyriausybė po-
senovei mėgins gražumu t a i -
kinties su Meksika. Mėgins 
-au t i kokl į nu . , >va. : i! . ! i , : i . ji< 1 mis pagaminęs rezoliuciją, 
kad tenai S. Valstijų piliečių <g;>!i<>.ianč]ą prezidente pava,-
gyvastis i r manta butu apsau-Į*0*1 "niii ja , r I evyną V*** 
gota. Nei! tai geriausias išėji-

bua įnuodyta vyriausybei kuo
veikiaus su ginklais pareika
lauti, kad Meksika pildytu 
mušu šalies reikalavimus. 

Vakar sugryžusieji čia sena
toriai tvirt ina, jog gana t o l 
lukeriaviino politikas Meksi
kos žvilgsniu. 

Senatorius Kinjr iš l 'tali val
stijos, demokratas , sako, jog 

inas is to užburto rato. 

KAIP DR. GARFIELO AP
SKAITĖ 14 NUOŠ. AN-

GLEKASIAMS. 
šal ies maisto administrato

rius l)r. (Jart'ield Štai kaip ap
skaitė, kad 14 nuoš. daugiau 
užmokesties užtenka angleka-
siams: 

Iš Darbo depar tamento sta
t is t ika biuro jam pristatyta 
skaitliniu apie pabrangimą 
pragyvenimo ir apie padidini
mą darbininkams užmokesčiu. 

Iš vienos lentelės kuro ad
ministratorius patyrė, jog pra
dėjus 1913 metais ligšiol pra
gyvenimas pabrango 79.8 nuoš. 
Iš kitos lentelės sužinojo, j og !kad reikalai su Meksika šian 

Meksika. 
Senatorius King tvir t ina, jog 

atėjo laikas Suv. Valstijoms 
pasiskaityti su Meksika, š ian
die neapeina vieno suareštuoto 
Jenkinso klausimas. Keikia pa
reikalauti , kad Meksika atsa
kytu už nužudymą šimtu ame-
rikonų ir už pdarytus nuo
stolius amerikonu nuosavybėse 
Meksikoje. 

I 
Galima intervencija. 

Senatorius Jlitchcoek, ad
ministracijos lyderis senate, 
sako, jog stovis su Meksika la
bai rimtas. Praniatomas abel-
nas jausmas, kad šalies vy
riausybė užimtų definitivę po
ziciją prięs Meksiką. 

Kiti senatoriai pažymi, jog 
Suv. Valstijos tur i per t raukt i 
visokius santikius su Meksi
ka. Daugelis nuomoniauja, 

Londonas, lapkr. 30. — Ap
turėtam čia estų ofieijaliam 
pranešime sakoma, jog bolše
viku kariuomenė smarkiai ata-
kuoja estų kariuomenę išilgai 
Narvos fronto. Atakas jie pra
dėjo su praeitu ketvirtadieniu. 

Tečiau s estai bolševikus at
muša, padarydami jiems dide
lius nuostolius. 

VVashington, g r. 2. — čia 
vakar prasidėjo nauja darbo 
konferencija, jei tokia ją ga
lima pavadinti . Kai-kas ją 
pavadina industrijine konfe
rencija. 

Konferencija sušaukta iš 
17-kos žymiausiųjų šalies ver
tei vių ir advokatu, katrie, kiek 
žinoma, neatstovauja jokios 
individualės grupės. 

'Sušauktas vietoje kituomet 
nepavykusios darbo ir kapi
talo konferencijos. Kurioje 
plieno trusto galva viešai pa
reiškė, jog jis nepripažįstąs 
darbininku unijų. 

Pastarajai konferencijai vy
riausybė nepatiekė jokios 
programos. Patys pakviesti 
susirinkimai! atstovai pasida
rys reikalingą programą, 

Organizuotas darbas išreiš-

PAKILC NERIMAVIMAI 
ITALIJOS MIESTUOSE. 

Socijalistai atstovai priešinsis 
karal iui . 

Londonas, v^v. 1. — Iš Ita
lijos pareina žinių, jog ten di
desniuose miestuose pakilę 
nerimavimai. Kai-kur įvyks
tančios riaušės. Atvirai kalba
ma apie pakilsiančią revoliu 
ei ją prieš monarchiją. 

Tečiaus tos žinios nepatvir
tinamos. 

Kaip šiandie at idaromas Ita
lijos parlamentas. Socijalistai 
atstovai, kurių išr inkta žy
mus skaitlius, atėjus parla-
mentan karaliui jie, sakoma, 
apleisiu parlamentą ir, kara
l iam kalbos metu parlamente, 
atlaikysią ki tur susirinkimą. 

Socijalistai gali pakelti 
daug trukšmo. J ie prielan-
kiauja rusų bolševiku valdžiai. 
.Tie reikalauja, kad Italijos 
vyriausybė pripažintų Rusijos 
bolševikų valdžią. 

Aršeja Anglių Kasimi 
Klausimas 

Suvaržomas anglių vartojimai 
KĄ DARO VYRIAUSYBĖ 

ANGLIŲ TRUKUMO 
KLAUSIME. 

Vyriausybė lukeriuoja, kas 
bus toliaus. 

Kstonijos vyriausybė pa 
skelbė, jog taikos tarybos su kia nepasitenkinimą, nes šiton 
bolševikais prasidėsiančios at- konferencijos nemeilia nei 
einantį antradieni , gruodžio 2 
durna, Dorpate. Estai apie tą 
žinių gavo iš Maskvos bevieliu 
telegrafu. 

Bolševikų atstovai pereis 
mušiu frontą šalimais Pskovo. 

vienas darbininkų atstovas. 
Be darbininkų jie negalės juk 
patirti darbo žmonių stovio 
ir ją reikalų ir troškimų. 

PREZIDENTO PRANEŠI 
MAS BUS INDUSTRI-
J I N Ė S PROBLEMOS. 

KRIZIS SU ANGLIMIS. 

Pats asmeniškai nebus 
kongrese. 

VOKIEČIAI T A I K O S I SU 
LATVIAIS . 

P L Ė Š I K A I GERAI P A S I 
P E L N I J O . 

Berlynas, gr. 1.—Anot laik
raščio Deutsche Allgemeine 
Zeitung, vokiečiai pradėjo ve
sti naujas tarybas armisticijos 
klausime su latviais. 

Vokiečiai latviams pasiūlę 
taikinties, kuomet tie paskel
bė iš čia savo diplomatinį at
stovą. Sako, vokiečiai neturį 
priežasties nesutikime Imti ar
ba kariauti su latviais. 

Išeidami apmokėjo panakti
nius. 

D I D E L I S BOLŠEVIKŲ LAI 
M Ė J I M A S S I B E R I J O J E . 

Pa imta geriausi Kolcako ar
mijos generolai. 

tuo pačiu laikotarpiu minkštų- | ( i įe užtemdinsią ir pačią tai-
jų anglių kasyklų darbiniu- įfcos sutart į su Vokietija. 
kailis padidinta užmokestis 58 Kai-kas turi džiaugsmo, kad 
nuoš. taikos sutart is nepatvir t inta. 

Pragyvenimo pabrangimo Nes, s a k 0 < kuomet butų buvus 
1913 metais pagrjndan imant patvir t inta, tuomet be tautų 
skaitlinę 100, Dr. (Jarfield at- [sąjungos paklausimo Suv. Val-
rado, jog šiandie pragyveni- jstijos nieko negalėtų pradėti 
mas bus apie 180. veikti prieš Meksiką. 

Nauia nota Meksikai. 
Tokiuo pat bodu a p s k a i t 

linota, jog Šiandie užmokestis 
siekia 158. 

Pasirodė, kad pragyvenimo 
pabrangimas tuo laikotarpiu 
buvo 22 nuoš. didesnis už padi
dinimą užmokesčio. Tad kad 
sulyginti kitą su kitu, prisiėjo 
skaitl inę 22 padalinti į 158 da
lis. Pasekmėje išėjo apie 14 
nuoš. . 

Ki ta is žodžiais: imant pa
grindinį užmokestį $5 ir pri
dėjus 58 nuoš. bus $7.90. 14 
nuos. iš $7.90 užmokesčio pa
darys $1.10. Tad išviso bus $D. 

Paėmus pagrindinį brangu-

Savo keliu, valstybės depar
tamentas ' pasiuntė naują notą 
Meksikai, Tai* esanti ultimatu
mo formoje. I r jei kongreso re
zoliucijos bus prielankios ne-
atmainomąjam veikimui, tuo
met vyriausybė atsistos ant 
s t ipraus pamato. 

Bet Carranzos nota, su ku-
riąja jis atsisako paliuosuoti 
konsuliarį agentą Jenkinsa , 

mą pragyvenimo $5 , ir pridė
jus 80 nuoš. daugiau, ta ippat 
padarys $9. 

Vladivostokas, gr. 1. — Tik 
šiandie paaiški nepaprastas 
bolševikų laimėjimas po pa
ėmimo Omsko ir sutruškini-
mo Kolčako kariuomenės. 

Bolševikai paėmė nelaisvėn 
11 generolų, apie 1,000 oficie-
rų ir 39,000 kareivių. 

Be to, bolševikams teko: 
2,000 kulkasvaidžių; 30,000 ka
reivių uniformų, keli milijo
nai patronų šautuvams, 75 
garvežiai ir 5,000 geležinkelio 
vagonų, pr ikrautų visokiomis 
prekėmis. 

viešai nepaskelbiama. Turbūt 
jos tur inys bus paskelbtas 
tuojaus, kaįp t ik bus pasiųsta< 
ult imatumas. 

Yra žinių, jog, turbūt, pieti
nės Amerikos didžiulės res
publikos "įsimaišys Meksikos 
klausimą ir mėgins priversti 
Meksiką nusileisti prieš galin
gąsias Suv. Valstijas. 

Omaha, Neb., gr. 2. — Keli 
plėšikai nakties metu įsilaužė 
Hayden Brothers ' departamen-
tinėn krautuvėn, kuri skaitosi 
čia didžiausia. 

J)u panaktiniu k r au tuvė j e 1 ^} 
jie surišo, suplaišino geležinę 
šėpą ir paėmė 63,000 dolierių 
pinigais ir brangenybėmis. 

Tai atlikę jie nuėjo maisto 
departamentam Tenai valgė 
i r šoko. Išeidami kiekvienam 
panaktiniui paliko po $20. 

Washington, lapkr. 30.—Va
kar iš Baltinu Rūmų paskelb-
ta, jo,!i- prezidento U'ilsono 
pranešimas kongresui rytoj ne
bus induotas. Tas bus padaly
ta tik antradienį. 

Spėjama. jog pranešime 
daugiausia busią diskusuoja-
mos industrijinėš problemos. 

Prezidentas savo pranešimą 
gamines per praeiti dvi savai-
ti. J i s diktavęs viską stenogra-

SUSTREIKAVO 2,000 GELE
ŽINKELIŲ DARBININKŲ. 

Sulaikomas anglių siuntimas į 
pietvakarus. 

Kansas City, Mo., lapkr. 30. 
—2,000 geležinkeliečių ir gele
žinkelių yardų darbininkų čia 
sustreikavo. Streiko paliesti 
visi vietos geležinkeliai. Dar
bininkai nubalsavo pakelti 
streiką. • 

Geležinkelių valdyba už 
streiką kaltina radikalus agi
tatorius. 

Sula ikyta s anglių išvežimas 
į pietvakarus. 

J i s asmeniškai neis kongre
sam ne s serga. Pranešimą pa
skaitys jo sekretorius, ar kas 
kitas. 

VVashington, gr. 1.—Anglių 
kasimo klausime vyriausybė 
nepasitraukia iš užimtos pozi
cijos. Sako, jog anglekasiams 
14 nuoš. daugiau užmokesties 
yra gana ir jie daugiau negali 
gauti . 

Kaip ir paprastai , vyriausy
bė neturi jokių priemonių, su
lig kurių žmonėms butų pri
statomas reikalingas kuras. 

Vyriausybes atstovai sako, 
jog jie turi Įstatymus ir šituos 
pavartosią prieš tuos, katrie 
nepildysią parėdymų. Jei an-
glekasiu vadai peržengsią " in -
june t ion / tuomet jie atsidur
siu teisman. Tas pat busią pa
daryta ir su tomis kompanijo
mis, kurios nenorėsiančios ati
daryti kasylcfų ir veikti ben
drai su vyriausybe. 

Žodžiu tar iant , vyriausybe 
imasi 1 ukeri uojančios politi
kos. Lauksianti, kas bus to
liaus. Žiūrėsianti, ar dang.an-
glekasių sugryž į darbus ir su
tiks su 14 nuoš. daugiau užmo 
kesties. 

Sugryžusiems darban angle 
kasiams vyriausybė pažada 
reikalingą apsaugą. 

PATRAUKIAMAS TEISMAN 
SENATORIUS. 

Grand Rapids, Mieli., gr. 1. 
—Federalė grand ju ry patrau
kė teisman Suv. Valstijų sena
torių iš Miebigano valstijos, 
Truman H. Newberry. Su juo 
teisman pa t rauk ta ir 120 poli-

GUBERNATORIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. 

Reikalauja anglis padėti ant 
karės pagrindo. 

Vakar Cbicago įvyko 6 čia 
aplinkinių valstijų gubernato
rių suvažiavimas anglių klau
sime. 

Gubernatoriai padarė reika
lavimą, kad vyriausybė visose 

neto senatoriaus išrinkimą. 
Sulig liudijimų, renkant se

natorių pasinaudota papirki
mais ir kitokiomis neleistino
mis metodomis. 

RUMUNIJOS SOSTUI GRŪ
MOJA PAVOJUS. 

minint uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiii 
P I R K I T E K A R Ė S TAUPY 
MO Ž E N K L E L I U S ( W . S . S ) . 

iiliiiiiiiiiiiPiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiilini 

Paryžius, gr. 1.—Iš Rumuni
jos sostinės Bucharesto prane
šama, jog Besarabijoj, Tran-
sylvanijoj ir Bukovinoj pa-
sklydusios žinios, kad Rumu
nijoje rengiamasi įsteigti res
publiką. Respublikos įsteigimo 
agitacijomis direktuoja buvęs 
karės ministeris gen. Averesco 
ir Take Jonescu. 

Ka ip sostui, t a ip dinastijai 
grūmoja pavojus. 

BUS DEPORTUOTA 
ANARCHISTE. 

VVashington, gr. 1. — Darbo 
departamentas paskelbė, jog 
žinoma anarchiste Emma 
Goldman bus deportuota. Im-
migracijos biuras sako,^ jog, 
turbūt, j inai bus pasiųsta Ru
sijon. 

tiku, katr ie darbavosi už mi-į valstijose leistų paskirt i an
glių administratorius. Juos tu
rėtu, skirti gubernatoriai , gi 
jie butų apmokami vyriausy
bės. 

Visur iškasamos anglys tu
rėtų but proporcijonaiiai pa
skirstomos ta rp visų valstijų 
karės meto metodomis. 

Visoje šalyje anglių vartoji
mas l l i r i l) l lt suvaržomas taip, 
kad anglių negalėtų gauti ir 
vartot i visos nereikalingos 
įstaigos. 

Suvažiavime pasirodė, jog 
anglekasiai, kaipo unistai, at
sisako gryžti darban. Tad an
glių kasimui turi but panau
doti laisvanoriai. Šitie turi but 
apsaugojami kariuomenės. 

Kai-kurie gubernatoriai bu
vo paskelbę atsiliepimus į an-
glekasius. Pa rag in 0 juos atsi
žvelgti į visuomenės stovį, į 
visą šalies padėjimą neturint 
angliij žiemos metu. 

Bet anglekasiai atsisako 
dirbti . 

Aštuoniolika šimtų federalės 
ir valstijos kariuomenės pa
siusta i Kansas augliu kasvk-
las, kur laisvanoriai kas ang
lis. 

Iš Kansas, Missouri, Towa,i 
Indiana ir Nebraska praneša-: 
ma, jog anglių išteklius bai
giasi ir imamasi kuoaŠtriausių 
priemonių, kad kuomažiausiai 
suvartoti anglių. 

Vyriausybė lukeriuoja, kas| 
įvyks tomis dienomis su ka-i 
svklu at idarvmu ir darbais ka-j 
syklose. Gal kartais kai kurios 
kompanijos nenorės pradėti 
darbų kasyklose. Tokias ka^ 
syklas kuoveikiaus užims vy
riausybė. 

Taippat tėmijamasi, ka ip 
daug darbininkų sutiks su I4j 
nuoš. didesniu uždarbiu ir su
gryž darban šiandie ir rytoj . 

Pranešama, jog šiandie ang-
lių iškasama apie 44 nuoš. nor-
malio kasimo. 

Distrikto prokuroras India-
napolise perspėjo anglekasių 
vadus, kad jie elgtųsi sulig* 
teismo išduoto " in junet ion ' 
prieš streiką. 

Cbicago je anglių padalini
mas suvaržomas. Anglių nega
li gauti jokios dirbtuvės. --At
vežamos anglvs i sandelius ski-| 

i narnos: 
Geležinkeliams; federaliams] 

ofisams; valstijos, pavieto ir] 
iniestp viešosioms įstaigom 
rezidencijoms; apart amenti-
niams namams; ofisams; <pau-j 
stuvės ir viešiesiems būstams. 
Skiriama anglių užtektinai le
da unių įstaigoms ir duonke> 
pykloms. 

Dirbtuvės, neturinčios ang
lių ištekliaus, uždaromos. 

Kalbama apie uždarymą mo
le vkl u. 

PASIŲSTA KOMISIJA 
EGIPTAN. 

Londonas, gr. 1.—Iškeliavo 
Egiptan komisija, kurios prie
šakyj yra kolionijų ministeris 
Milner. 

Komisija pat irs priežastis, 
del kurių pakeliami ten gyven
tojų nerimavimai. * 

Lisbona, gr. 2. — Laikraštis 
La Monarcbia paskelbė, jog 
buvęs Portugalijos karalius 
Manuelis atsisakęs kuomet 
nors atgauti sostą. Sako,. ji< 
tik laukiąs tinkamos progos, 
kad pagelbėti progresuoti sa-' 
vo šaliai. 

Išreikšta vilties, kad dau 
lis anglekasių gal šiandie ar 
rytoj susipras ir sugryž dar
ban. Bet tai tik viltis. J i nieko 
negalės palengvinti žmonėms, 
ypač tiems patiems bėdiniems 
darbininkams. 

Dirbtuvės bus uždaryt 
milijonai darbininkų neteks 
uždarbių ir neturės kuo apšil
dyti savo namų. 

Kuro administracija Cbi 
goję paima savo žinybon visus 
anglių sandelius. Anglys bus 
dalinamos privatiniams na
mams ir reikalingoms įstai
goms. 
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katalikystę, všitie neturi nei 
pagiežos, nemėgsta nei grio
vimo darbo, bet visas jiegas 
darbščiai sunaudoja naudin
gam statymai. Taip J . H. 
Newman neniekino protestan
tų, nekenkė jiems, bet katali
kystei ant naudos darbavosi 
tiek, kad ir kardinolu tapo. 
D-ras Kinsman yra, beabejo-
nės, augšto mokslo .žmogus. 
J is žino Newmano gyvenimą 
ir, veikiausiai, bus jam pana
šus. 

VISUOTINAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ POLITIŠ

KAS SEIMAS. 

arabus At virtimas 
Pirm trijų mėnesiu, ii ing
ei o, H i ii metų-, " D r a u g a s " 
alpino straipsni " A r pro-

iantų vyskupas taps kata
n t " Ten buvo kalba apie 
aware'o protestantų Epis-

aalu vyskupe D-rą Kinsma-

"anie straipsnyje mes ne-
some pranašauti, tik pažy-
jome panašumą, tarp D-ro 
įsman'o ir D-ro Ne\vman ,o, 
venusio apie 85 m. anksčiau 
tapusio kataliku. 
pilnis šio rudens mėnesiais 
ko laktu, kuriu nenorėjome 
toti spėliojimais. Episkopa-

Bažnyėios Seimas įvyko, 
nepastatė griežto reikala-

o, kad Visa tos Bažnyčios 
tsiškija pripažintų ir skelb-
Ktistaus tiesas, aiškiai už-
ytasias Evangelijoje ir be 
aso Įteiktąsias pirmajai 
kšėioniu gentkartei. 
*irm trijų mėnesių mes spė-
ie, kad taip gali būti, ir kad 
pasekmė bus vyskupo Kin
ui *o išstojimas iŠ Episko-
ii Bažnyėios. Taip ir Įvyko: 
iš jos atsitraukė. 
edrįsome sakyti, kad jis, 

litraukęs iš Episkopatų Ba
lsios, taps kataliku, nes ži
nome, kad katalikų vysku-
I j i s negali tapti susyk, o 
/jojome ar jis turės tiek 
ksos ir valios tvirtybė-. 
Ii nužengtų nuo vyskupiš-
s augštybės į paprastų pa-
aliečių tarpų. 
IL'ž tat dabar tuom labiau 
augiamės, kad D-ras Kin-
an'as pasirodė augščiau 
tas tiesų, už savo laipsnio 
gštybę. 29 lapkričio dien-
-eiai pranešė, kad D-ras 
usman, buvęs Delaware'o 
/ įskopahį v y s k u p a s , perė jo 
%atalikus. Jį priėmė kardi
tas Gibbons'as, Baltimorės 
K i vyskupas. 
(iai ir " D r a u g o " skaityto-

maldos prisidėjo prie to, 
d asmuo ieškantis tiesos 
do jų. Dabar dar reikėtų 
simelsti, kad D-ras Kins-
n'a> padaiytų Katalikų 

iznyėiai tiek naiulos, kiek 
s padarė pereitame šimtme-
|je D-ras Newman'as. 
Pažymėtina yra, kad atsi-

etantieji iš katalikystės as-
enys beveik visuomet nieko 
to nedaro tik griauja ir ro-
» pagiežų. Priešingai daro 
Arėjusieji iš kilų tikėjimų į 

Suv. Am. Valstybės, kurios 
vedė karų už tautų laisvę ir 
demokratizmą, kaž kodėl vis 
atidėlioja pripažinime Lietu
vos už laisvą neprigulmingą 
valstybę. Šios šalies valdžia 
atrodo lyg abejotų apie rei
kalingumą turėti lietuviams 
politiškas savistovumas. 

Lietuviams, kovojant su ke
leriopu sav0 priešu, Amerikos 
Suv. Valstybių užtarimas bu
tų labai brangi paspirtis. [ 
Suv. Am. Valstvbes visos ki-
tos valstybės, esančios alijantų 
pusėj, žiuri kaipo i koki savo 
vadą ir tėmija ką jos pasakys 
tame reikale. 

Bepigu butų mums ir su 
Lietuvos • Laisvės Bonais — 
daug geriau .sektųs juos iš
parduoti, jei žinotume aiškiai 
kaip ši šalis ofieijaliai žiuri 
i Lietuvą. 

Jeigu Suv. Valstvbes dalyką 
primiršo, tai reikia išnaujo 
vėl klabinti jų duris ir smar
kiau klabinti, nes pasakyta y-
ra: "prašykite, o gausite; 
dunksnokite, o bus jums ati
daryta".. . 

Amerikos lietuviai suvieny
tomis jiegomis dar kartą turi 
išreikšti savi reikalavimus 
viešai, iškilmingai, ofieijaliai... 

Be Suv. Aut. Valstybių ga
lutino žodžio tarimo Lietuvos 
Nėprigulmybės reikale, mūsų 
kaip kurios pastangos ir vei
kimai r°turi tinkamo pasise
kimo. 

Aš sakyčiau: rengkime Vi
suotina Amerikos Lietuvių 
Politišką Seimą! Ji turėtų pa
skelbti oficijalė mūsų įstaiga 
Amerikoje: Lietuvių Pildo
masis Komitetas. 

Lietuvių širdys jau taip yra 
inkaitintos troškimu savo Tė
vynei laisvės, kad jos tame 
momente nesigailės nei di
džiausio pasišventimo suvažia
vimui į skaitlingą minią del 
tarimo viešai ir galutinai žo
džio savo teisiu reikaluose. 

c 

Aš tikiuos, kad mūsų brolių 
šiame seime entuzijazmas bu
tų kur kas didesnis už entu-
zijazma, kuris buvo parodytas 
pastarame Seime, anuomet at-
siinivusiame New Yorko niies-
te. _ 

Visos mūsų organizacijos, 
draugijos, kuopos, parapijos, 
susivienijimai, laikraščiai pri
valėtų atsiųsti savo atstovus 
Amerikos Lietuvių Valios ga
lutinam išreiškimui. 

s i e t u v o s Va l s tybės Bonų 
pardavinėjimas Amerikoje ei 
na silpnai. Jeigu tokioj tvar
koj ir dvasioj jie toliau bus 
pardavinėjami ir perkami, tai 
mes maža tepelnysime. Sei
mas tame dalyke tartų savo 
žodį, o jis butų galingas ir... 
šventas. 

Užtenka mums rinkti Lietu
vos reikalams aukas dešimtu
kais ir kvoteriais! Privalo bū
ti nuskirta už kiek lietuvis ar 
lietuvaitė bufinai turi nusi
pirkti Lietuvos Boną. Jeigu 
Amerikoje butų tik 200,000 
dirbančiųjų lietuvių ir lietu-

•1. . . . = 3E HM 

Apie Lietuvos Valstybes Bonus ir apie 
Aukas Lietuvai. 

(Pabaiga). 

Tiek apie bonus. Dabar šį-tą 
apie aukas Lietuvai. Kaip jau 
sakiau, Liet. valdžia ne auko
mis laikoma, bet-gi Lietuvoje 
yra visokių įstaigų, kurios gal 
reikalauti aukų.Tokioje turtin
goje šalyje, kaip Amerika, ir 
tai Eaudonasis Kryžius renka 
visokiais budais aukas. Tai-gi 
ir Lietuvos Raudonasis Kry
žius gal rinkti aukas ir reika
lauti jų. Užtatai jeigu norime, 
kad žmoąės aukotų Raudonam 
Kryžiui, tai visųpirma pasirū
pinkime paaiškinti apie reika
lingumą aukų Raudonajam 
Kryžiui.Jeigu įtikrįsime, tai ir 
širdis kiekvieno žmogaus pa
links prie to gražaus darbo. 
Nebevieną kartą buvau gerb. 

l)r. Rutkausko prakalbose, kaip 
kada ir pats kelius žodžiui pa
sakydavau. Tai-gi mačiau kaip 
gausiai žmonės aukojo Raudo 
nąjam Kryžiui. Jei turėtume 
daugiau tokių daktarų, kaip 
Rutkauskas, tai aukų surink-
tumėm tiek ir tiek! Juk jau vie
nų drabužių ir avalynės išsių
sta Lietuvon už pusę milijono 
dol. Ko-gi galima daugiau iš 
žmonių reikalauti. Tai-gi su 
gerb. kun. Baltučiu aš nesutin
ku. Nors ir geriausias tėvas 
su rykšte rankoje lieptų auko
ti, tai jau nebebūtų auka. 

Auka yra liuošos valios do
vana. Butų didžiausia neteisy
bė ir nelogiškumas, neda va
šiam aukų, parokuoti už prasi
žengimą ir neleisti tokiam ly
giai su kitais naudoties Lietu
von laisve. Lietuvos valdžia tu
ri pilną teisę apdėti mus mo
kesčiais, tada kitas dalykas, ta 
da jau mes galėtumėm vienas 
kitą prižiūrėti, kati mūsų val
džios paliepimai butų šventai 
išpildyti, o už neišpildymą tu
rėtume teisę ir ant pasport<> 
ženklelius klijuoti. Tečiaus į 
mielaširdingo žmogaus darbus 
niekas negali kišties. 

Neapsunkinkime ir negąz-
dinkim mūsų išeivių, grįžtan
čių Lietuvon. Jie jau ir taip iš-
bauginti. Ne linksmybė juos 
čia atvedė, bet vargai. Nesu
rasdami jokio uždarbio Lietu
voje, rusų valdžios prislėgti, 
visur niekinami, išgirdę, kad 
ten kur už jūrių galima liuo-
siau pabūti, užsidirbti ir sa 
vuosius, tėvynėje vargstančius, 
gelbėti—ėjo į tą šaP. 

* 

Rusai, kaip kokie faraonai, 
pastatė ant r ube/, i u dvi eiles 
maskolių, kurie juos einančius 
I>er rubežiiĮ šaudė, durtuvais 
badė, šunimis pjudė—gal ne
vienas ir mirtį patiko, bet-gi 
rusai nesulaikė—pusė milijono 

ini jie Bonu Itont už po 50 dol. 

žmonių atkeliavo Amerikon. Iš 
karto ir čia ne pyragus rado: 
kiek jie kentėjo po visokias 
kaslegarnes; po fabrikus, pa
kol, ant galo, darbą gavo ir ga 
Įėjo patys užsilaikyti—tai lai 
pasakys kiekvienas. Ta ig i da
bar, kada jau galima grįžti 
laisvon Lietuvon, lai niekas 
nepasako, kad tas turi dides
nes teises prie laisvos Lietu
vos, o kitas mažesnes. Visi lie
tuviai lygias turime teises savo 
mylimoje tėvynėje. Nors dabar 
kas ir keturias eiles pastatytų 
kareivių, ir tai nesulaikytų lie
tuvio, grįžtančio Lietuvon. 
Šventa priedermė kiekvieno, 
ant kiek galima, palengvinti 
saviesiems sugrįžti tėvynėn, o 
ne apsunkinti visokiais lipdy
mais ženklelių ant pasportų. 
Vienas tik Ekzekutyvis Komi
tetas turi teisę užvizuoti pas-
portą, o daugiau nieko. Norė
čiau, kad tie visi, kurie bus iš
rinkti ir pastatyti ant rubežių 
patikti grįžtančius, kad netik 
pagal pasportų, bet į akis pa
žvelgę pažintų savuosius ir 
kiekvienam lietuviui ar lietu
vaitei koplačiausiai atidarytų 
visus kelius Lietuvon. 

. Sutinku su tuom, kad su ge
rais Lietuvos sūnumis sugrįš ir 
menkesni, o gal net ir niekšai, 
liet nereikia jau taip bijotis. 
Tie patys" silpnadušiai, atsira
dę tarpe geresniųjų, taps ge-
rais, arba išnyks. Soeijalistai 
nesuras sau darbo Lietuvoje. 
Tenai nėra-gi kapitalistų, su 
kuriai* jie kariauja, nėra nei 
buržujų. Lietuvoje visi 
darbininkai , prie vieno 
drauge valgo, šnekučiuojasi 
gaspadorius, darbininkas, ku
nigas, daktaras, inžinierius. 
Krikščionių-demokratų partija 
jau senai nutarė 'Žemes išdalin
ti bežemiams ,tai-gi soeijalistai 
neberas dvarų, kuriuos norė
davo padalinti. Neturės Lietu
voje ką veikti nei žmonės klai
dingų pažiūrų, kurie čia Ame
rikoje tiek daug energijos eik
voja, kariaudami su Bažnyčia, 
išniekindami jausmus tikinčių
jų. Nes Lietuvoje visuomenė 
tikinti, tai-gį menkutė partijė-
le negi išdrįs eiti prieš visuo
menę. Gal tad su laiku Lietuvo
je išnyks visos partijos-partijė-
lės, o bus tik viena Lietuva ir 
lietuviai, visi eidami už vieną, 
o vienas už visus. 

Kun. D. Mikšys. 

LIETUVIŠKI REKORDAI. 
>. v ^ ^ ^ 
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E-4180 

Linksmi Juokai ir Šokiai padaro Jus Linksmais. 
10-inch 85c. 

E4181 Mi:o*IOTOJAl . tiulis pirma 
MEDŽIOTOJAI. Dūlis an t ra 

Juokinai atsitikimai dviejų medėjų užpildo 
'abi puses to rekordo ir gana aiškiai galima 
spręsti, kuris daugiau meluoja. Vienas pasa
koja, kad nušovęs 500 kurapkų su vienu šū
viu, o antras perviršina jį su 500 zuikiu, ir 
papasakoja kaip jie užpuolį krakodilius o jis 
ji u/mušė su šautuvo diržu. 

/ 

r ATVIRO EŽERO RANGOS. Polka-
J >fei/,urku 
\FILVIf tKIV VAIA.AS. 

"Bangos" yra polka, su paprastu teniatu sut
rauktu j teisingą šokių tempų ir grajinama 
su gražiu instrumentaliu efektu—kaitik to
kios rūšies rekordas nenualsins namų šokė
jus. "Pilviškių valeas,'" yra vienas iš tų grąžui 
moderniškų šokių su ypatinga viliojančia iš
vaizda. 

Juokingi Rekordai ir Šokiai Lietuvių Muzikos Mylėtojams. 
E-3946 

i \ Isatlos linksma. Polka. 
Cotuinbioa Benait, 

"i Saldus bučkis. Polka. 
(̂  Koncertinu „ solo: 

» 

E-4238 J 

E-4237 
ilonas šmikis keliauna namon. 

j Dialogas. J. I'lieniunas ir P 
Ą l.ušnakojis. 

* l' Haušiaus kelionė. Monologas. 
* J*. Lušnakojis. 

Kimi iIai>.olis. .Mazurka; Columbios licnas'. 
.laimimo Polka. (\>luiubios Uenas. 

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTINĖS INSTRUMENTALĖS MUZIKOS. 
Kiekvienus Coluinlua Kekordų pardavėjai mielai sutiks pagrajint 
Jums bile vieną tų Rekordu, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums ka-

~ j taliogą Columbia Lietuviškų Rekonlų. Paprašyk pas jį. 

Pilkite Suv. Vai. $ Kaip pirksi rekordus, reikalauk Columbia 
Taupymo markes. | Rekerdų ir nurodyk kiekvieno Numerius. 

Žiūrėk kad toks Vaizbaženklis butų ant kiekvieno Rekordo. 

COLUMBIA GRAPH0PH0NE C0MPANY 

kiekvienas, pasidarytų suma 
10,000,000 dol. 

Tas Seimas atliktųMu dide
liu šūvius: pabelstų dar syki 
į Suv. Valstybių valdžios. du
ris Lietuvos Neprigulmybės 
pripažinimo reikale ir nusta
tytų tvarkų pardavinėjimui ir 
p i r k i m u i L ie tuvos Bonų, k a d 
sudarius tinkamų paskola nau 
jos valstybės reikalams. 

Man0 žvilgsniu, tinkamiau
sia vieta Seimui butų Wash-
ington, D. C, šios šalies admi
nistracijos Centre. Tokiu bū
du valdžia, rasi, geriau at
kreiptų atid$ į mūsų reikala
vimus, nes ne vieną žymią y-
pata galima butų ir ant se
sijų turėti, kad įsitikrintų, 
jog lietuviai ne juokais juda-
bruzda... , 

Lietuvių Pildomasis Komi
tetas teiksis tėmyti i mūsų vi
suomenės opinijų šiame klau-

vaieių, tai, sakysime, pirkda- sime ir sulyg josios pasielgti. 
Kun. F. Lapelis. 

TUOJ! Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą TUOJ! 

PRANEŠIMAS. 

Skaitau sau už garbę šiuo-
mi pranešti visuomenei, kad 
p. J . E. Karosas, pakviestas 
Am. L. R. K. Federacijos 
valdybos užimti vietų Fede
racijos sekretarijato vedėjo, 
sutiko tų vietų užimti ir jau 
nuo lapkričio 24-tos' dienos 
pradėjo savo darbą. Federaci
jos raštinės adresas kol kas 
bus tas pats: 381. \Vestminster 
Ave., Detroit, Mieli. 

Fed. Sekretorius. 

REKONSTRUKCIJOS DAR
BO SUTRAUKA. 

Valstijos Departamentas 
praneša, kad Jugo-Slavijos 
Valdžia tariasi siųsti misijų į 
Suvienytas Valstijas ištirti 
komercijinius, finansinius, 
žemdirbystės ir inokslo daly
kus; užmegsti artimesnius FV-
šius su Suvienytomis Valsti
jomis; taip-pat, kad išgauti iš 
Amerikos sindikato kreditų, 
gvarantuojantį J ugo-Slavi jos 
pinigus: ir paskolų; pagelbsti 
išsivystimą ir atsistatymą tos 
šalies. 

B Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie-
• tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie-
• ną milijoną dolerių ant dviejų mėtų ir 
B dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. j met. 
• Organizuokite Paskolos 
S Platinimo Komitetus. 
m Amerikos Lietuvių Taryba'ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
M sekančių rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d.,. Pittsburghe. H* 
• "Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį R 

Jj tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukeli- S 
g me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5*4 nuoš." JR 

S KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES 
S PIRKIME LIETUVOS BONUS! g 
JJ Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant boiių " 
S $50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 " " » $10 00 S 
B ,$500.00 " " " $50.00 $1000.00 " " "$100.00 & 
M Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikacijų prisiųsk tuojaus su reikalingu mokos- S 
• j čiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei. S 
g 1 B 

S . LIETUVOS BONŲ IŽDAS • 
U^Pf tSMONT ST. BOSTON, MASS. 5 

fSt Šiuomi užsirašau Lietuvos už $ ir su šiuo laišku prisiunciu 
^ pirmą^ mokestį $ 
H Lai gyvuoja Lietuvaf 
"* iM ano vardas . . . i 

Gatvė ' g ; # .....[,,][[ 
Miestas . . . 1 

HIHHHUIHriHHHIIHIIIIHmimnmnmf 

SKAITYKIMEJR PLATINIOTE "DRAUGĄ". 
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Lietuviai Amerikoj 
ROCHESTER, N. Y. rių karalius, p. J . M 

— '- meška, p. M. J . Ši 
Lapkrič io 23 d. buvo pirmo- kas, p-lė K. Vi lkui 

tinig bandymai pardavinėt i [ p ą p-lė M. Mačiuti 

1 

i 

1 

Lietuvos valdžios bonus. Par
davinėjimu rūpinasi vietos 
Tautos Fondo 24 skyrių išrink-
tas komitetas . 

BOHIĮ pirko 14 ypatų už 
$900.00. P i rko sekantiej i : 

P i 100 dol. : A. Žiemis, A. I \ 
Nevidonskas, J . Y. Nevidons-
kas, J . Gudas. 

l*o 50 dol. : V. Butr imait is , 
V. Uzdila, Al. Nevidonskas, F . 
.šlapelis, an t ras M. Nevidons
kas , J . (likis, M. Taukus. J . 
Musteikis, B. Flozas, P . Sa-
Westinas pasižadėjo. 

Tai pirmutiniai Rochesterio 
lietuviai, kuriems tėvynė, yra 
ar t i širdies ir kurie remia Lie
tuvos reikalus. Y'ra vilties, kad 
ir kiti Rochesterio lietuviai 
netik kad neatsiliks, bet dar 
ger iau pasirodys. 

Bonai pardavinėjami pobaž-
nytinėje svetainėje ke tver ia i s , 

>nuo 8 vai. vakare. Šventadie
niais nuo 7 vai. vakare. 

T a t gerbiamieji Rochesterio 
lietuviai, pirkit kiekvienas Lie
tuvos valstybės bonu. 

Ant. Žiemis. 

ROCKFORD. ILL. 

Taut ininkų skambalas. 

Nedėlioję, lapkričio 23 d. tu
rėjo įvykti ėia nepapras t i daly
kai, vienok viskas, ta ip kaip 
buvo garsinta, neįvyko. Tauti-
ninkai nuliūdę t raukė Rock-
fordo gatvėmis namo. 

Ir kai]) nenuliūsti t Skamba
las, kuri norėjo kiekvienas pa
skambinti, liko neatvežtas ir 
turėjome pasiganėdinti l i k jo 
paveikslu. Negavę paskambin
ti klausėmės išsižioję 4 ,ga?>*u/' 
kallnitojįj. 

P i rmiaus ia kalbėjo p. Dūdas, 
an t r a s advokatas Bradchulis, 
trečias p . Bagdžiunas. P. Dū
das pasakė, kad valdžia pir
miausia siunčia žmonėms rei
kal ingus daiktus, o skambalus 
tuomet, kuomet turi užtek
tinai laiko. P-as Bradchulis be
veik nieko tokio svarbaus nepa
sakė, nei-gi p . Bagdžiunas, iš-

»skyrus tr is deklemacijas: 
" Y r a šalis kur upės teka , ' ' 
" V a r p a . - " (V. Kudi rka ) u 
4 ' K u r banguoja Nemunėl is ." 
P o prakalbu buvo renkamos 
aukos. Sur inkta $316.00. Bag-
džiunui sumanius surinkti 
$509.00, buvo eita ant ru kar tu 
i r da r sur inkta $33.00. Viso pa
s idarė $349.00. Čia reikia pa-
stel)ėti, kad nezaliežninkai ir 
taut ininkai ėjo išvien, o vienok 
negalėjo " s u b y t y t i " vienu, ka
taliku. Muzikantas. 

CLEVELAND, OHIO. 

' "Girių Karalius'* scenoje. 
K a r t s nuo karto ir šioje ko

lonijoje gauname progos ką 
nors naujesnio bei svarbesnio 
pamatyt i scenoje. Tankiausia 
tai parodo L. Vyčiu 2.") kp. Jos 
surengtuose vakaruose cleve-
landiečiai vis ką nors naujo 
scenoje pamato. 

J^apkričįo 16 d. vyčiai s tatė 
scenoje " (J i r ių Ka ra l i u s , ' ' vie
no akto t'antastišk.Į operą. Ar-
tistai-mėgėjui, kaip j au nepir-
mą sykį scenoje, roles atliko 
jrerai. Žinoma, žiūrint artistu. 
proiesi jonalu akimis, reikėtų 
daugiau reikalauti. Bet iš dar
bo žmonių negalima daugiau 
reikalauti. 

Sekantieji asmenys dalyva

itis, p-lė M. Subatkii 
kis. 

Po lošimui jaumit 
Ona Žitkiutė, g ražu 
no paskambino. 

Skaitlingas vyčiu 
dainavo " L ė k Saka 
lioj vėsioj Raguvoj , 
pr i tarė ta pati ork 
pr i tarė ir operai . T 
gražiai išėjo, kad n 
sykius publika p r iv 
toti. 

Operos ir dainų i 
buvo p. Y. Greičius. 
už dideli pasidarbav 

Žmonių buvo dau, 
vo patenkinti. 

Kiek teko būti vyt 
sj 

gose, visados publik< 
do pilna salė. 

(Jirdėjau, kad L. > 
kuopa rengiasi prie 
veikalo—"Išgriovim 
pi l ies ." Be abejonės 
gebės ji sulošti. 

Gyvuokit, vyčiai, 
dailę ta rpe svetimt 
svkiu keliate ir lietu 

WAUKEGAN, 

Lapkričio IjS d., 
R. K. Labd. Sa-uos. t v 
statė scenoje komed 
ta ras iš Prievartos.^ 
atlošė Liet. Vvčiu 3 
pos nariai iš Kenosl 

Nors VVaukegane 
kiai pamatyti įva i r i 
liiii, bet ar tik neb 
tni> taip gerai pa v 
lošėjai savo solės j 
ko, kad geriau ir ne 
įima. Veikalas pub 
paliko, jog negalėje 
Ii. 

Larbė lai būna L. 
kuopos nariams už 
nia. 

Vakaras visais į 
pavyko. Kiek tekc 
gryno pelno liko a; 

Nors \Vaukegane 
sunkus laikai, nes j 
mėnuo kaip beveik < 
ninkai nebedirba (st 
bet nuo gelbėjimo 
neatsisako. Vakao 

SANDAROS SE 

(Tąsa) . 

Eina ilgos diskusijos a 
m« pinigų, bet g a l u - ^ 
pr i imtas . 

Pakeltas finansų klui 
kas nekalba. 

Kuopų įnešimai. 
Daryt i Sandaros Sav 

mui organizacijos. 
l ) t l ega tas : "'Mes, ka 

i u galėsim ilgai gyventi 
didinti skaičių mūsų m 
tai tlar kiti kalba ir jn 
totas. 

įnešta ir paremta ( 
ženklelius. Pr i imta . 

Spaustuvės klausim 
Centro valdybai . 

įnešta neskelbti smr 
ir finansų stovio. Parc 
imta. 

Išrast i koki būda. ir t 
'" S a n d a r o s ' ' redaktorių 

I >elegatas: ' * Pi rma si 
da r iena apmokėti;- pas 
t^ kalbėkim. ' 

Kilas delegatas: "h 
leidžiama organe užsipi 
savo sriovės žmonių ari 
tinęs Tarybos . ' ' 

S t r imai t i s : ' "Kaip 
nekritikuoti Tarytoj, ki 
įie iš musii na r ių ; R 
ne mųs narys, o y ra Tai 
n i n k u . " 

. * i • . . . . \ i V į-jl'/i I - J I K L ' I K - i \ 

I*. 
lozurai t is— 
imonis—vil-
taieiutė—la-
;ukė—1 zui-
utė—II zui-

tė mergaitė, 
ai ant pija-

i ehoras pa-
dėli," " i * 
. " Dainoms 
vest ra, kuri 
Dainos taip 
tet po kelis 
terfė atkar-

mokytojum 
. Ariu jam 
vimą. 

ig. Visi įni

rčių, pramo

gos prisipil-

Yyčių 25-ta 
k milžiniško 
itas Kauno 
S vyriai su-

i, keldami 
taučių, nes 
tivių vardą. 

Svečias. 

ILL. 

\WX Liet. 
. 1 1 kuopa 
Ii ją. " D a k -
.y Veikalą 
SK$-#Ofl kuo
pia, Wis. 
tenka tan

ių perstaty 
HM pirinu-
rvkes. Visi 
gerai atli-
orėti nega-
ilikai taip 
o atsigerė-

i. Vyčių 38 
tokį loši-

žvilgsniais 
o sužinoti, 
įpie $80.00 
dabar vra 

jau trečias 
visi darbi-
t reikuoja) , 

našlaičių 
are Buvęs. 

t ok į c i g a r e t ą , k u r s 
rūkyk Camels. 
Išmėginęs persitikri 
atsako jusu skoniui' 
Palygink Camels lin 
pasaulyje nežiūrint į 

R. J. I 

SIMAS. 

apie eikvoji-
alc raportas 

irsimas. N ie

va i ty didini-

lipo par t i ja , 

i; mes tur im 

t a r iu . " Apie 

nešimas pri

daryt i savo 

na* palikta 

ulkiai narių 
emta ir pri-

u i la ikyt i du 
u. 
miaskim bu-
skui apie ki-

Kad nebūti] 
)uidinėti ant 
•ba an t Tau-

mes galime 
Luri susidaro 
•. Vilmantas 
irybos pirjni-

sakymą p. Bielskiui. Sako: '" 
j is butu kokis kriminalistas, 
atsakymą jam negalima duoti . ' 

Redaktorius p . Norkus k 
apie Chicagos kuopa, kurioje 
gali 6 dak t a r a i : " M u m s nieko 
nepadaro, bet daug blogo ir 
sekretorius nemoka rašyti.*' 
f ia kalbą. 

Norkus ineša. kad švelniai n 
tar t is su katalikais. 

Redaktorius p. Norkus : ".Ju.^ 
rit eit švelniai su išdavikais, 1 
Kaupas, kuris pasirodė mušu 
p a s ; tai eikit švelniai su žaleia 

Daug kalbama apie organo i 
puldinėjimą ant savu. vcikėji 
apie p . Živatkausko rašymą. 

P . Živatkauskas: " J u s man 
uidary8i t burną. Je igu jie Lie1 
pardavė, tai aš ir parašiau. J< 
neteisybė, kodėl jie man neatsa 
mano klausimus? Je igu j is bu 
Vinikas, Balut is ar pats velnias 
jų nes lėps iu ." 

įneš imas : J visus užsipuldh 
m u s d n o t i s a v o v e i k ė j a m s k a r t i 
sakyti tame pačiame numei 
Priimta. 

Antros dienos pirma sesija t 
baigė. 

I ant rą sesiją pasivėlinau. 
Vinikas: "G atstovai iš Nepri 

mybės Fondo ir 6 iš Sandarai 
r inkta į T. Tarybą ir dar ma 
kad ju s nekonl roliuojat Tar 
kuri tu r i tik 20 n a r i ų ? ' 

Įnešimas, kad Lietuvos Nei 
gulmybės Fondas butų sujun 
su A. L. T. Sandara , atmestas. 

L. N. Fondas yra autonoi: 
Įstaiga, vedama 6 žmonių, išrii 
Sandaros Seime. 

A. L. T. Tarybos rapor tas p 
sytas p . Sirvydo. Svarbesnes 
t raukas užrašiaus, k. t. apie Bi 
biurą. "Ne tu rė jome pinigų, u 
patarėme jį likviduoti, nes kiti 
ėjimo nebuvo. 

' ' Spaud imas , kad katalikai 
šauktų p . Mastauską ir Česnuli. 
i r p a v y k o . " 

Rapor tas ilgas, bet kiti dal; 
nesvarbus. Delegatai užmeta, 
rapor tas yra labai nuzalatyta 
švelniai parašytas . Iš kalbų pa: 
dė, kad A. T. T. nariai tur i n< 
žai nesutikimų. Raportas priin 

įnešimas, kad visos vidui 
ištaigos tu r i būt i po Sandaros ] 
žiūra ir kontrole. 

( j a u g i a u bus . ) . 
I r vėl tur ime m a ts iprašyt i 

gautų asme*ų už negražius j 
padary tus p* imėt i riejimus. Ne 

CAMELS 
parinki 

tabaku duo 
kokį galėjot 
Tasai mišin 
negu bent 
štai rūkome 

Jeigu mėgsi 
nepalieka 
skoni nei ei 
rūkyk Cam 

yra riebus, švelnus ir turi tą 

įsi, kad Camels yra vienatini 

i kokybes ir užsiganėdinimo su 
įi kainos. 

EYNOLDS TOBACCO CC 
WINSTON-SALEM, N. C 
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REIKALAUJA. 

REIKALINGI LEIBERIAI 
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dirbti lauke. I)arbn>į)astovu^. 

Continental Can Co., Inc., 
5411 W. 65 Str. 

H U I K A L I M i l . 
l'uiich I'reso Oyeraturiiu prie 

kiiįjVaus darho. (Jera užmokestis. 
H. Ci. 8AAL (OMPANY 
4410 Raraunroed] Avd 

REIKALINGOS. 
Mergaites 11 meti) ir daugiau dirb

ti ar nuo dienos ar nuo štukio long-
v;mi fabriko 44 valandos savaitėj; 
Nuo štukio dirbančios uždirba nuo 
$20 iki $30 savaitėj . 

H. G. SAAL COMPANY 
1410 Ravfiisvvood. A ve. 

REIKALINGI 
V a i k a i 14 m e t ų ir s u v i r s d e l 

sembly darbo, lengvam fabrike. 
ra užmokestis. 

H . G. S A A L C O M P A N Y 
4 4 1 0 R a v r n s \ v o o d . A v e. 

A s -
Ge-

MURG1NOS 
Prie fabriko darbo; $14 į savaitę 

mokinanties . 
Nuo štukiij—$17 iki $20 

AMERICAN INSULATEI) 
W I R E CABLE CO., 
934 West 21nt Street 

REIKALINGI—-vaikai 16 ir suvirS 
dirbti prie dentistų instrumentų. 

United Dcntal Co., 
4824-28 W 25th St., Cicero, 1U. 

REIKALINGOS moteris ir mergl 
rtos dirbti; lengvas darbas; prie išskir 
s tymo sėklų; geras uždarbis. 

Lconartl Seed Co., 
228 W. Kinzic St., Chicago, 111. 

rsi fii< i leikalinga Fiiergina prie ofiso dar
bo. Darbas ant visados, mokest is ge
ra. Atsišaukite šiuo adresu: 

P. Kundrotas , 
a m o So. Halsttnl Str. Chicago, 111. 

Tel. Drovcr 6389 

lleikalinKas patyręs fotografistas. j 
Darbas ant visados, mokest is gera. ; 

• 1/ i4?A & 1 I I A n i i i t A c 

— . 

\ expe'rtiškas mišinys \š 
tų Turkišku ir nannniii 
da jums tokį cir *:], 
e kada nors pa gc c ;! 
ys jums geriaus pt iiiu% 
vienas tabakas p« ijiX*y* :. 

is! 

ti cigaretą kurs burnoje 
nemalone cigaretim 
garetinj atsidavime. -; 
eis! Jeigu pageid*tf;: 

tabakinį pilnumą, l:\: 

cigaretai, kurie pi.:.ii 

bent kokiais cigaretai 

>MPANY 

~««L^..- •" 

REIKALAUJA. 

R E I K A L I N G I — LEIBERIAI . 
Pastovus darbas; gera. užmokestis. 

T H E STREETS CO., 
\V. 48th & S. Morgan Str*. 

REIKALINGI — KARIU 
K A R P E N D E R I A I . 

Darbas nuo štukio prietaisymo 
frcight karių. 

T H E STREETS CO., 
W. 48th & S. Morgan Strs. 

R E I K A L I N G I : Leiberiai del Che
miško darbo prie išdirbinio Char-
:oal, acetate of lime. Keystone 
VVood Products Company First 
\ a f l . Bank Bldg. Olean, N. V. 

PARSIDUODA. 
Narhas ant pardavimo 2 pagyveni-

nų ir garadžius 4 karams ir automo
bilių baa-ne. Galima pirkti skyrium 
irba kartų. 

3800 S. Enicrald Avc. 1 lubos* 

Parsiduoda namas ant 3 pagyve-
l imų, grocerne ir bučerne, arba gali
na i&inainyti* ant kito biznio. Atsi
šaukite 

3514 S. Emera ld Avc. 

DIDELIS B A R G E N A S . 
Parsiduoda labai gražus 2jų lubų 

tuščio mūrinis namas 2 pagyv. po 
1 kambarius su basementų 7 pėdų 
[>rie 32-nd st., ir So. "VVallace st., na-
nas turi būti greitai parduotas nes 
>avininkas išvažiuoja ant farmos. 
freke tik $3,000.00 jniokėt $500.00 
) l ikiusus kaipo randą. Kreipkitės 
»rie. 

\V3t. KAZLAUSKAS. 
840 W. 33rd St. 

Tel. Boulcvard 2487 

Lotas ant pardavimo arti Crano 
fabriko $250.00. Atsišaukite 

G. MOLBECK, 
2343 S. Roman Avc. 
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Žinomas per 25 metas ir \ 

Henry J. Schnitzei 
Pavelijant Suvienytų Valstijų 

taip ir dabi 

SIUNČIA PINIGUS 

I 

ir gvar&ntnc 
Norinčias gauti prekes pii 

meldžiame kreipi 

Henry J. Schnitzer 
141 Washington Street, 

Mt VOUR STOMAgJTlSr. 
> raišiui oeužmirlk, kad geriau-
vatstaa tavo skilviui yra EATO-

Pražalina visus nesmagumus 
•Skinimo, o tas relftkia, kad rei-
pam^gintl vieną. Parduodama 
visus aptiekorius. — 

•K 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

K a m p . 49 Court 
Res . 1220 W. 40 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI 

. 

įfonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11710 Michigan Ave. 
'nos 8:30 iki 9 Išryto — 1 Iki 
o pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
idėliomls nuo 10 iki 11 išryto 

)r. S. Naikelis 
YDYTOJAK m CHIRURGAS 

471S So. Ashland Ave. 
Phone Drover 704S 

Cicero Office 
4847 W. 14-tb St. 
P h c n e Cicero S t 

ezJdenrija 3H36 W. 06-th 8C 
1 iioue Prospect 8685 

Kirpo; 
jamJ vii 
landas i 

Mes g 
J trumpi 
už maži 
mokini OŪ 
nu. 

t 

v. 
Veds 

M \¥ 

G y f 

« • 

TeL Drover 7«42 

hr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

indo»: suo 9 ryto /iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą, 
I SO. ASHLAND A V E N U E 

arti 47-tos Gatvės 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

l.IBTUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vieta 1 
Brighton Tark. 

2914- W. 43nl Htreet.. 
Tel. MoKinley 268 

Ofis.u«: 1751 W. 47th St.. 
(17 lr Wood grat.) 

ndos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:30 iki 
vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 

;&»»* ) 

, P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
i W. Monroe, Cor. Clark 
>m 1207, Tel. Central 220 

CHICAGO, ILLINOIS 

. » . • 

106E 

m v. 

rv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2200 I 

NEŠT WONER 
DRY Q00D5 

W. 47th kamp. Wood Sta 
i duodame dvigubas Rtempms 
irguls ir Subatomis. 
eliame pasirinkime šaunami. 
ie m a t e r i j o l a l , v a i k a m s d r a » a -
Uebės lr jakutės. 

» - ^ 
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PLUNKSNOS. 

— 
ANT PARDAVIMO. 

akrų farrną Arkansas Valstijoj 
rų išdirbtos aptverta, su naujais 
kaiti, jaunas sodas 1 myl ia nuo 
lio ir mokyklos $800. 

M. ZYLKWICZ, 
Wyc, Ark. 

pardavimo bargenas Clcaring 
5dų ilgio lotai, parsiduos visi 
arba po viena. 

J. T. \VELSH. 
1741 W. 65 Str. 

/aidžios priidnrimss 

* State Bank 
Valdžiai kaip pirma 

! LIETUVA 
>ja 

ugų ir kitų žinių 
bis pas: 

State Bank 
New York, N, Y. 

Dr. 
311 

< 
T 

V i l u . 
6 po 
m i s i 

•,* m m • 

LIl 
43^ 

58~— 

Hmmmmm 

Dr. 
I 

Ofls 
Kerte 

Moterį 

OFISO 
iki 10, 

11 
Nedėl i 

T 

t « » » » • 

IHHflIlIHI 

Resid. 91 
Tel< 

01 
Rusai 

Specija 
Valk 

Ofisas: s 
T 

VALAf 
pietų 7— 

Uždirbk 
$35 ild $50 

į savaitę 
»Jia4 lr kriAučiai vra relkalan-
isuomet, jie turi trumpas r%-
lr lengva darbą. 
galime jus išmokyti šio darbo 
>a laika dienomis ar vakarais, 
UL kaina. Spscljalis skyrlut 
no ant siuvamu Pow«r mašl* 

KASTER SCH00L, 
F. Kasnlcka, Ferdėttnls 

190 N. State Str. 
Amp. Lake Gat. 4 labos 

W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

A Bilas Tisuose Teismuose 

Ofisas Dldmiestyj: 
W. W A S H H I G T 0 9 STREKT 

Kambarla 619 
Tel. Central 5471 

eenimas, 813 W. SSrd St. 
TeL Yards 4681 

>r. I. E. MAKARAS 
kis Gydytojas lr Chirurgas 
inde: 19900 S*. MichtfM Ave. 
tas Pullman 342 lr Pollman 3180 
tgoj: 4515 So. Wood Str. 
*t\<iKo vakake nuo 5:30 iki 7:00 

Telefonas Tardą 733. 

Telefonas Pollman 066 j£ 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Dentistas | 

57 So. Michigan, A v en u e 
Raaeland. 111. 

r'ALANDOH: 9 iki 0 vakare. 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Marke t Str. 
Pottsvi l le , Penna . 

somis l igomis priima nuo 
*uo 8 iki 10 vai. ryto 
«Juo 1 iki 3 vai. po pietų 
«Juo 6 iki 8 vai. vakare. 

TAMSTA GAVAl! 
USU LAIŠKĄ? 
Mos jau iSsiuntėtn I; i i -
;a, kuriame pranešam, 
td jau pinigus salima 
i]sti Lietuvon ir fiuro-
įme kaip reikia pasiųs-

Jeifru Tamsta dar ne-
vai to laiško, meklžia-
e mums pranešti ir mes 
įsiusime. 

uvių Prekybos B-ve 
lO TREMONT STREET 

ROOM 616 D 
BOSTON, MASS. 

• — 8 

o M. Stupniciti 
09 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS • 
r^l«>fonaa V d H « f>0^3 

6 1*1 11 16 r > t o ; 
i plotų Iki 8 vak. Nedėl io-
nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

J. P. WAITCHES 
TORNEY AT LAW . 
ET U VIS ADVOKATAS 
,42 S. WOOD S T I t E E l 

CHICAGO. 
. . . . . . H 

»G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 
sam SI 49 So. Morgan St. 
i 82-ro St., Cslcago, I1L 

SPECIJALISTAS 
•Ifikų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
VALANDOS: Nuo » ryto 

nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 
iki 8 valandai vakarą, 
lomia nuo 9 iki 2 po piet 
reiefonVtf Tardą 887 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiii 
88 So. Aahland Blv. Cnloago 
Letoaaa Haymarket 8644 

R. A. A. ROTH, 
m gydytojas lr chirurgą* 
įlįstas Moteriškų, Vyriškų 
cų ir visų chroniškų Ilgų 
1864 So. Halsted StJ Chiongo 
L'alefosas Drover 8698 
NDAS: 18—11 ryto 2—8 po 
-8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
llllUIMlIlmfiiiiiiiilililIIIIIIIIim 

file:///Vaukegane
file:///VELSH


8 R A U G A S Antradieni?, grnod. 2. 1919 
. >• ,»»««» 

^••aeiiiiiaiHinuilHiiiMiiuniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiįiiiiiiiaiiiiiiiiiiiįiifiiii 

E 
: 

L 

SUEMYTF JJ Miommcrt 

Penkių Veiksmių Drama 

TIKTAI ANTRŲ KARTŲ CHICAGOJ 
W! • STATO 

..Šv. Kazimiero Akademijos Remejų Draugija.. 

Nedelioj, Gruodžio (Dec.) 7 d., 1919 

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 
--• Prie 32ro Place ir Auburn A ve. 

Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare. Veikalą sulos artistės Moterų Sąjungos 21 kuopos. 

S 

Jeigu nematei šio veikalo pirmu kartų tai būtinai pamatyk jį dabar nes tai gal pas
kutine proga. Jo gražumas yra neaprašomas, nes tiktai tie žino kurie ji mate. Protarpiais 
bus dar kiti pamarginimai k. t. solo, duetai ir t. t. 

NEUŽMIRŠKITE DIENA, VIETA IR LAIKA!! 

Nuoširdžiai kviečia visus 
Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija. 

M! 
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

2 d., Antradienis, gruod. 2 
Šv. Paulina. 

Trečiadienis, gruod. 3 
Šv. Franciškus Ksaveras. 

d., 

MIRĖ PAŠAUTAS POLIC 
MONAS. 

Policija nesuranda žmogžu 
džio. 

Ana vakarą saliune ant 
kampo /62 ir Halsted gat. pa
šautas policmonas Mielinei 
Duft'v. Jis jau m i iv Šv. Ber-
nardo ligoninėj. 

Žmogžndis via (leorge Ko-
gers. J is policijai buvo žino
ma.-, kaipo trnkšraadaris. Be1 
ligšiol vis dar niekur nesuran
damas. 

George Rogers su kokia lai 
moteriške buvo užėjęs saliu-
nan. Būdamas girtas fenai 
yriAnojcs ja nušauti. 

!>uvo pašaukta du pollemo-
nu. Rogers viena iš ju pašo
vęs ir pabėgęs. 

Kas ten ištik n: ju buvo, ne
lengva pasakyti. Policija ne
išduoda visu paslapčių. Nes 
kai kurie policmonai dažnai 
giminiuojasi su nedoraisiais 
įmonėmis. Gėda. jie daro 

Tad šiandie kalbama, jog 
gubernatorius augščiau pami
nėtos komisijos narius pamai
nysiąs kitais žmonėmis. 

Bet tai tik kalbama. Apie 
tai trijkrta tikrų žinių. 

Savo keliu, gatvekariu kom
panija pardavinėju tikėtus gat 
vekariais važinėti. Kas nori pi 
iriau važinėti, tas tegu perka 
tikėtus, tegu iškalno apmoka 
kompaniją. Nes taip nuspivn-
d«\ State, Public Utilities ko-

• • . » , » 
misija. 

Kas nori gauti važinėti po 
0 centus, tas turi pirkti ma-
žiausia\už $3.00 tikėtų. Už tai 
gauna 50 tikėtu. 

Kas neturi užtektinai pini
gų, tas gali pirkties 10 tikė
tų už (i.V. Išeina (>'!>('. vienam 
tikehii. 

ii] kas nenori nei tų. nei 
kitų tikėtų, posenovei turi mo
kėti po 7c. už važinėjimą. 

Pasirodo, jog kompanija 
taip *'nubėdinėjusi", kad jai 
iškalno reikalingi pinigai. 

Indomu patirti, ar ta komi
sija turėjo teisių leisti kompa
nijai naudoties tokia metodą. 

Iškalno apmokėjimas kom
panijos paprastai reiškia jai 
skolinimas pinigų. Bet kompa
nija už tuos paskolintus jai pi-

vi-|nigus nemokės žmonėms jokio 
I nuošimčio, tik leis pigiau naiir 

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

i, 

IŠ TOVVN OF LAKE. 
. (Pabaiga). 

Xa, didelė parapija, dideli 
jos ir reikalai, didelė mokykla, 
daug yra kambarių, daug vai
kų, daug turime užlaikyti ir 
mokytojų. Nejaugi dvi arba 
trys seserys galėtų mokyti 900 
vaikų. Mokykla jau yra page
rinta ir padidinta, itaisvta dau 
giau naujų kambarių. Jie-gi 
patys savaime neatsistojo. Rei
kėjo tą viską apmokėti, o kame 
šiluma ir šviesos į tuos visus 
kambarius ir į seserų namą. į 

penai. Juk ne del savo gero tą 
darai—tą darai, kad parapijos 
skolos butų sumažintos; .Ačiū 
jums, ačiū! 

Apart to viso, imkime idėji
nes draugijas. Praeitais 1018 
m., kada buvo Tautos Fondo 
Laisvės Savaitė, kas paklojo 
pirmutinę šimtinę ant tėvynės 
aukuro? Mūsų gerb. klebonas. 
Neužteko, kad davė tokią stam
bią, auką, bet pats ėjo narnas 
nuo namo, rinkdamas aukas del 
suvargusios tėvynės, (ii šiuose. 
1919 metuose po Tautos Fondo 
čarteriu susiorganizavo L, R. 
Kryžiaus rėmėjų skyrius, kuris 
stovi ant tvirto pamato. Kas-gi 
tą pamatą jam padėjo? Atsa
kymas, mūsų gerb. klebonai 

Bet ypatingai numylėjo ji 

Geriausia Sekasi 
v 

Liet. Amer. Pramones Bendrovei 

I k 

• Dėlto kad i 

, , . . . . K\ nias, mušu gero. Kieoonas. 
kambarius ir i seserų narna, j r» J • , . . .. 
, , , . . \ v :. , net vpatingai numvlejo ug kleboniją ir \ baznveią; kame , , , y .. , . *v. * . . 1 * • ,- labdarybė. J is aukoja šimtais ; algos visiems tarnaujantiems v, .;. . , . .* 

. , v v , v našlaičių fondą; jo pastango-
pne bažnyčios, kame nuosim- . K . .. ,v . .. ,. . 

Į TEISINGAI SUMANIAI IR GABIAI YRA VEDAMA j 
I % 1 
S -Skaityk šiuos faktus ir persitikrinsi: 

1) Šioje Bendrovė daugiausia suorganizavo kapitalo ir tik į kelis 
mėnesius laiko. 

, 
2) Šioji Bendrovė plačiausiai varo biznį jau net keliose šakose 

J 

sam policijos korpusui. 
Neseni tie laikai, kuomet]doties gatvekariais. 

vienas policmonas, būdamas' 
uniformoj**, apiplėšė vieną sa-
liima. Ir ligšiol tas buvęs po
licmonas nesurandamas. 

čiai, kurių, apart skolos, taip 
daug reikia išmokėti. Ir kas čia 
viską išskaitliuos. Viską su
ėmus į daiktą, tiesiog sunku įsi
vaizdinti, iš kur tą visa gali 
padaryti ir skolos kas metai 
tiek atmokėti. Kad sunjezgus 
galą su galu, buvo surengtas 
bazara-s parapijos naudai rug
sėjo mėnesyje, s. m. 

Mušu parapijos gyvavime 
bazaras pirmą kartą įvyko, l>ot 
buvo vienas iš didžiausių ir pil
nas įvairumo. Klausimas, kas jį 
surengė* per trumpą laiką, t.y. 
I "gyj dviejų savaičių? Kas su-
\ žė tuos visus įvairumus ] Ar 
ji patys savaime stojosi? Ne. 
Tursa, daug prisidėjo musų 
geri), kunigai asistentai—ačiū 

Tuo tarpu pigų važinėjimą j ; { . l l l s . daugiausia pasidarbavo 
yra gva- j nmsų gerb. seserys Nazaricles žmonėms kituomet 

rantavusi -pati kompanija, pa
darydama su miestu kontrak

inis galime pasididžiuoti did 
liu skaitliu garbės narių; jis 
nepamiršta jo s savo pamok
sluose: jo jautri širdis atjaučia 
vaitojimą mažutėlių svetimose 
prieglandose, nelietuviškose. O 
gal ir nekrikšf ioniškoso. / 

Dėkingi jums esame, gailės 
t ingas tėve ! Dėkingi bus tie 
500 nekaltų vaikelių paimti į 
motiniška narna, kuri tikimės 

b * • 4. 

trumpoje ateityje sulaukti. 
Tyla. 

ir turi įsteigus keletą skyrių, kaipo: 
a) Konstrukcijos (statymo), 
b) Kxporto ir lmjjorto (invežimo ir išvežimo prekių Lietu-

va ir is j , 
c) Industrijos (išdirbystės), taipgi 
d) biurą siuntimo pinigų,*laivakorčių agentūras etc. 

3) Šios Bendrovės investytas turtas jau siekė keletą šimtų tuk-
stančiu dolienu. 

4) Šios Bendrovės šėrai geriausią turi vertę, •nes pinigai sau
giausiai yra įvestinti į turtą, kurio vertė yra pakilus jau ant 50% 
procento, reiškia, apvertus dabar Bendrovės turtą į pinigus, gali
nau a tiek pelno. l>žtai ant tiek pat ir šėrai jau yra vertesni. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Šiandie, gruodžio 2 d., 8 vai. 
vakare, Šv. Kryžiaus parapi
jos salėje, Katalikų Vieny
bės 5 skyrius tur<V- priešme-
tinį susirinkimą. Visi atstovai 
teiksitės susirinkti. Valdybę,. 

Žinovai tvirtina, jog jis ne- ta, kokį Šiandie sutraškino 
galėjęs apleisti miesto. Bet I komisija. 
"nesurandamas' ir viskas. 

GATVEKARIU KOMPANI 
JA PARDAVINĖJA 

TIKĖTUS. 

Visas " t r iube l i s" tame, kad 
j tų pačių žmonių išrinktieji at-
! stovai valstijos legislaturon 
kituomet pravedė įstatymą, 

j kuris leidžia gubernatoriui 
iškirpti State Public Utilities 
komisijon sau patinkamus 
žmones. (Ji įstarvmas -leidžia 
tai komisijai laužyti kontrak-

Miesto advokatai nukaitė j tus. 
darbuojasi s u tikslu sugrąžin-• Pasirodo tad, jog už važi-

miestui .V. už važinėjimą jnėjimo gatvekariais pabran-
gat vekariais. 

Miesto advokatai nukaitę dar 
buojasi. 

t-
Ii 

^Injunction* I gimę yra kalti patys žmonės, 
gauti nepavyko. Visa viltis patys piliečiai. 
dabar padedama augščiauslo- Į 
jo valstijos teismo nusprendi- ižTJVO AUDROJE TĖVAS IR 
11 *• I SUNŪS. 

Pasirodo, jog miestui nevy
ksta kovoti prieš gatvekariu 
kompaniją. Kompanija turi 
gabius advokatus. Kompanijos 
pusėje stovi State Ptiblic Uti
lities komisija. 

Pastarąją komisiją yra pas
kyręs gubernatorius Lo\vden. 

Mieste prieš tą komisiją pa
keliami protestai. Gubernato
riui Lowden tie protestai ir 
žmonių nepasitenkinimai — la- Per savaitę, pasibaigusią 
bai neparankus. Nes ji nori lapkričio 30, Chicagoje nuo 
but kandidatu į šalies prezi-iinfluenzos mirė tik penki 
dentns. Tam tikslui būtinai įmonės. Perniai tuo pačiu lai-
reikalinga Cbieagos piliečių kotarpiu buvo mirę net 148 
parama. .žmonės. 

Praeitą šeštadienį audros 
metu Michigan ežere žuvo žu
vininkas Ricbard Much ir jo 
sunu? Charles. Jiedu gyveno 
vakaruose nuo Gary. 

Jų valtį su tinklais ir 400 
svarų žuvų ežero vilnys išne
šė į Michigan City pakraščius. 
Valties savininkai pražuvę. 

—ačiū joms; daug vargo ir 
darbo pridėjo musų parapijos 
komitetai — ačiū jiems; 
daug naudos atnešė savo prisi
dėjimu musų idėjinės bei pašel-
pinės draugijos—ačiū joms; 
daug nuovargio patyrė visi tie, 
kurie bazare darbavosi—aė i u 
jiems, i r visi parapi jonai, kurie 
taip skaitlingai bazarą lankė•-
r/iu visiems. Bet kas daugiau
sia tuomi rūpinosi, kas JĮ taip 
puikioje tvarkoje vedė per visa; 
laiką ? Tai musų gerb. klebonas, 
musų uolus ir nenuilstantis 
darbininkas. Nekartą atėjus į 
bazarą, teko išeiti su sujudinta 
širdimi matant taip daug dir
bant, senatvėje laiptais nuo 
viršaus į apačią, iš vieno kam
bario į kitą, nuo vienos būdos 
prie kitos. Nuvargęs, bet link
smas^ užsimąstęs, bet pilnas 
meilės. 

Senas klebone! Delko taip 
daug rūpiniesi, ar amžius gy-

IŠ BRIDGEPORTO. 
j 

L. Vyčių 16 kp. laikys prieš-
metinį susirinkimą gruodžio 
3 d., Šv. Jurgio par. Vyčių 
kambaryj. Visi nariai malonė
site susirinkti, ne s bus renka
ma valdyba kitiems metams. 

A. B . . 

* 
f>) ŠUoji Bendrovė didžiausią daro pelną, nes i pusę metų po 

susioiganizavjmui jau išgali mokėti šėriiiinkams, nuo pelno iš a-
pyvartos, net (8%) aštunta procentą dividendo. 

6) Šioji Bendrovė tinkamiausiai gelbsti Lietuvai ir geriausia pa
tarnauja Amerikos lietuviams persiuntime drabužių ir maisto sa-
viemsiems į Lietuvą, negeidžiant iš to jokio pelno, tik su primokėjimu 
persiuntimo lėšų. 

7 " 
• 

7) Šios Bendrovės darbą užgiria Lietuvos Prezidentas, nes 
jo prisiųstas laiškas šios Bendrovės eksporto skyriaus vedėjui, kuris 
čia tilpsta, duoda suprasti, kad Lietuvoje pa^elba yra reikalinga, 
nes išgirdęs, jog yra prisiunčiama laivas su maistu ir drabužiais, dė-
kuoja Amerikos Lietuviams už užuojautą. Štai to laiško turinys: 

\ 

-

• 

Frank Klilslilager, 2742 W. 
23 gat., leido pavažiuoti auto
mobiliu dviem jauniem vyru
kam. Kiek pavažiavus tiedu 
išsitraukė revolverius, auto-
mobiliaus savininkui liepė iš
lipti ir patys vieni nuvažia
vo. 

"Sužinojęs iš Tamstos laiško, man rašyto Rugp. 13 
d., 1919 m., kad Lietuva susilauks iš Amerikos Lietu
vių lapkričio mėn. laivo su valgiais ir drabužiais, pra
šau širdingai padėkuoti Amerikos Lietuviams už jų 
užuojautą ir pagalbą gimtajam kraštui. 

Didžiai Tamstą gerbiąs 

(Pasirašo) A. SMETONA, 
Lietuvos Valstybės Prezidentas. 

* 

PAIEŠKO 
Paleškau Jono Pociaus paeinančio 

iŠ Raseinių Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, jis pats arba kąs apie ji žinote 
praneSkite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
3202 Auburn Ave. 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
1. šokių Rinkinya styj?ų orkestrei, 11 

knygučių. 
2. šoklų Kinkinys No. 2 stypų orkestrai 

10 knygučių. 
3. Trimitas , šokių Rinkinys pučiamai or-

kostrai, 10 knygučių. 
4. šokių Rinkinya, Pianui. J ame yra 18 

lietuvišku šokių. 
č ia yra Įvairiausių lietuviškų šokių, maršų, himnų, suktiniu, overturų ir t . t : Pla-
ao knygutės po $1.00. Kitų ins t rumentu po 50c. Visai orkestrai t ik ta i $4.00. 
H Fautasia , Jrhuikui solo, su pr i tar imu Mano 75c. 
6. Penkios dainos Pr i ta ikytos mokyklų chorams 50c. 
7. šešios giesmes lotynų kalboj maišytam chorui *.. 36c. 

Parduodam gaidas, Pianus, gro jamas mašinas, styginius, pučiamus, instrumen
tus. Viską kas yra njuzykoj. 

V. NIGKUS Musical Instruments. 
10S08 Michigan, Ave., Chicago. 

\ 

Nor? šios Bendrovės herai, sulyg turto, yra verti jau po $15.00 
ir buvo manoma nuo t d. lapkričio, 1919 m., tokia kaina pardavinėti, 
bet kadangi suplaukė daugybė prašymų nuo norinčių prigulėti, tik 
negalinčių dabar užsimokėti, todėl paskiausiame Direktorių susirin-
kim- bu nutart da? t rumpą laiką pardavinėti sena kaina. Tokiu 
būdu duoti progą visiems norintiems tapti šėrininkais už pigią kainą. 
Vienok patariama pasiskubinti, nes užsirašymai plaukia šimtais kas 
diena ir neilgai trukus netiktai kad reikės brangiau mokėti už šėrus 
bet gali prisieiti, kad ir uz jokius pinigus šėrų negalėsi gauti, nes 
bus visi jau išparduoti. 

Todėl nelauk, užsirašyk šiandien. Dabar gali gauti po $10.00 
šėrą, žinok, kad tai yra viena iš geriausių lietuvių Bendrovių, da
ranti didžiausį ir pasekmingiausį biznį. Neužmiršk pasakyti apie tol 
savo draugams ir, siųsdamas pinigus, jsitėmyk gerai jos adresą,: 

Lithuanian American Trading Co. 

i 

112 N. Greene Street 
/ 

Baltimore, Md. | 
;iiiiiiiiiiiuiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiui iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH iiiiuuiliiiHiiiiiiuiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiii' 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju , laido

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

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

\ i 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKlnley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. S5-tos g-atvėe 

> • • • • 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

U SO. LA 8ALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell €901 

CHICAGO, C^L. 
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