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Panaikinti šalyje neri
mavimus

PREZIDENTAS NESISKUBINA SU TAIKOS
SUTARTIMI. •

MEKSIKOS KLAUSIMAS KREIPIAMASI Į VISUOME
NĘ PAREMTI VYKONGRESE.
RIAUSYBC.

Tuo didžiai nustebinti
senatoriai.

Laukiamas Čarranzos atsaky
Prokuroras kaltina darbininmas.
kų unijų vadus..

No. 284

Lietuviai, turbūt, per
trauks mūšius su
bolševikais

Washington, to • :).—PreziWashingfon, gr. 4. — šian
clentas Wilsonas savo meti die čia kongrese pakeliamas Washington, gr. .°>.— Generaniam
]> ra nešime
kongresui Meksikos klausimas. Senato- lis prokuroras Palmer kreipia
apie taikos sutartį prisiminė rius Fall iš New Mexico val si į visuomenę, kad šita viso
tik tiek, jog jis atskiriu prane stijos vakar indavė rezoliuci mis savo išgalėmis paremtų
šimu apie tai pakalbėsiąs.
ją pareikalaudamas vyriausy vyriausybe užėjus šiam anglių
./
trukumo
krizini.
Nustebo kongreso atstovai. bės kuoaštriau atsinešti į Me
TAIKOS KONFERENCIJA minkavo šiaurvakarinės rusu
Komercijos butas iš MoberŠiandie taikos sutartis ir pa ksika už suareštavimą JenkinPRASIDĖS KETVIR
• armijos vadai.
ly, Mo., kreipėsi j šalies vyriau
skelbimas taikos yra svar- so.
*
m
a
TADIENĮ.
Lietuva yra blogesniam stosybę
paduodamas
sugestiją
biausieji
daiktai.
Tuo
tarpu
Čia
su
visu
atsidėjimu
(
Prezidento pranešimas abe
v
juose kongreso butuose buvo prezidentas tą klausimą ati laukiamas iš Meksikos Čar dar kartą sušaukti anglekasių Dalyvaus tik Lietuvos ir Esto- >\i- J a spaudžia priešininkai
visais šonais. Draskė jos kūną
deda tolesniai.
ranzos atsakymą^ j pastarą atstovu ir anglekasyklu opera
skaitomas klerkų.
nijos atstovai.
bolševikai. Šituos išvijo. Spau
Senato užsienių reikalų ko ją S. Valstijų notą. Laukia jo torių konferenciją.
Už industrijai} šalyje suiri
dė lietuvius vokiečiai. Šituos
Generalis prokuroras Pal
mą (stagnaciją) prezidentas miteto pirmininkas, senatorius ir senatoriai. Nes tuomet butu
Dorpatas, gr. 1 (suvėlinta). nugalėjo. Nuo senai Lietuvą
kaltina įstatymdavius (senato Lodge, tuo klausimu konfera- galima stipriau remties ir su mer i tai atsakė viešai. Jis pa —Suvažiuoja čia atstovai tai
žymi, jog tolimesnėms 'konfe kos konferencijon, kuri prasi užgulę lenkai. Su šitais nelen
rius), katrie nepasidarbavo pa vo su komiteto nariais ir pra rezoliucija.
gva kariauti. Nes jie paremia
Čia apturėta žinia, jog an rencijoms vyriausybė priešina
siskubinti pravesti taip didžiai nešė, jog rytoj komitetas ims
dės ateinantį ketvirtadienį. mi žinomų spėkų.
dai Meksikos mieste Zacate- si. Nes konferencijos, sako, ne
Prezidentas
\Vilsonas
reikalingą šaliai ir visam pa veikti taikos klausime.
Spėjama, jog tomis dienomis
Matyt, komitetas paskubins cas meksikonai plėšikai buvo duos geistinu pasekmių. Gali
savo pranešimu kongresui
sauliui taika.
Latvija stovi ant šalies.
pirmiausia, turbūt, bus per
paduoti senatui rezoliuciją, pagrobė Anglijos pavaldinį ma laikyti kelias kitas po kitu
štai ką pasiūlo:
traukti mūšiai lietuvių ir estų
Reikia panaikinti skriaudas.
Čia atvažiavę Latvijos ir
sulig kurios senatas paskelbs Į Norma n Ro\ve. Plėšikai parei- konferencijas. Tas ne tik nem
Pravesti Įstatymus, kat
su bolševikais.
Suomijos atstovai. Bet jie m>
Žynųą dalį pranešime pre karės pabaigą, nelaukiant pre- kalavo išpirkimo,
ukius darbininkų vadą, bet dar
rie fedoralei vyriausybei
Nes kiek ligšiol yra žinoma, turi nuo savo yriausybių įga
zidentas pašvenčia darbo tei zidento proklemacijos.
Tuomet genVralis Anglijos paarsins augliu kasimo stoviui.
duotų spėkų tinkamai su
taikos konferencijoje su bol liojimo tarties su bolševikais
giu ir sąlygų klausimui. Tam
Anot prokuroro, jei šįmet
konsulis kreipėsi į' Carranzą.
varžyti radikalus, katrie
tikslui reikalauja padaryti dė BOLŠEVIKAI APIE SAVE. Pagrobtas Rowe tuojaus buvo anglekasiams butų padidinta ševikais turės savo oficijalius pertraukti mūšius.
kėsinasi sugriauti Šalies
atstovus tik Estonija ir Lietu
ti
uitive
programą.
Tas,
sako,
užmokestis
taip,
kaip
jie
nori,
Jie sako, jog jų vyriausybės
valdvmo i štai iras.
Ko jie pageidauja iš taikos B«TpalHpi®*uotai be jokio išpirkiva.
pagerintų darbo sąlygas ir pri
kitą žiemą jie pareikalautų/
laukia patairimų nuo talkinin
Priemones "prašalinti
Pabaltija.
•*
Yra
žinoma,
jog
tiedvi
šąli
sidėtu prie sudemokratizavimo
Reikia pažymėta jog Ang- daugiau. Paskui kitą žiemą ir Pabaltijoje labjausia nuvar kų, kas šitam atsitikime pra
politikinio
nerimavimo
industrijos.
dėti—ar stoti konferencijon su
Londonas, gr. 2.—Imdamas h į j a n ^ į 0 l nėra
pripažinusi vėl daugiau.
uiežastį mušu poli t ik iginti
šios
karės.
Ir
todėl
toles
"Vienatinis kelias sulaikyti Copenbagene bolševiku atsto- jcarranzos valdžios MeksikoSako, vyriausybė nuodugaini nis kariavimas tiesiog nusi- bolševikais, ar ne.
niam k ū n e . "
dariu niūkus nuo kovos prieš vas Litvinov paaiškino keliais
apskaitė, kiek anglekasiams priklinęs ir nepakenčiamas.
Suomijos vienas atstovas pa
Demokratizuoti
indu
i darpoiaa jiems skriaudas,'' nv
Tai svarbus atsitikima? A- yra reikalinga ir tegu jie dirba
žodžiais apie bolševiku valdžią
striją, nustatyti tinkamus
Estonija nuilsusi nuo nuola- žymėjo, jog Suomija labai pa
šo prezidentas, " t a i panaikin ir apie jos tikslus.
pi e tai čia visaip kalbama.
sulig vyriausybės nustatyto už- tinio veikimo prieš bolševikus, geidauja taikos su bolševikais.
u/darbius ir geresnes dar
ti tas skriaudas."
darine, (ii jei nenori, tegu ne- g ^ . ^
i.»s sakė. jog bolševikų val
J a i k a s i S s t a t y t i p i r . Bet tik tuomet bus daroma tai
bo sąlygas daibiVnk.'tie-.
Kitoje vietoje prezidentas iš- džia esanti absoliučiai liuosa REZIGNUOSIĄS VOKIETI dirba. Nes visuomenė negali
įsteigti tribunalą rišti
inon bolševikų ugnin. Nes čia ka, jei su tuo aiškiai sutiks tal
sireiškia, jog visokia represi nuo imperijaiistinių pažiūrų ir
mokėti
brangiau
anglims.
JOS KABINETAS.
pakilusius
nesutikimus
visas laikas kaip namie šeimi- kininkai.
ja y»a revoliucijinė sėkla.
noru. Sakė, bolševikai nereika
Šiandie anglių produkcija
tarp darbo ir kapitalo.
Prezhlentas pareiškia, jog lauja praplatinti Rusijos rubeBerlynas, gr. 4. Čia kalba vra kuone 50 nuoš. normaliu
Raginti prie didesnės
darbo klausimą rišti ir pasta žių.
ma, kad jei talkininkai prisi stovio. Visuomenė turėtų pa
produkcijos maisto.
tyti tam tikslui reikalingus
Bolševikų valdžios idealas spyrę reikalausią vokiečių at remti vyriausybės parėdymus,
Praplėsti kontroliuojan
principus prisiėmė tautų są nepavartoti jokios prievartos lyginti už nuskandintus vokiš
paliečiančius anglių taupymą.
ti maistą Įstatymą, bausti
junga.
prieš atskilusias nuo Rusijos kus laivus, tuomet rezignuo Gi tuomet be didelių sunkeny
maisto
profiterininkus
Su darbu negali but ilgiau provincijas. Bet bolševikai pa siąs vokiečių ministerių kabi- bių bus galima praleisti žiemos PERTRAUKIAMI DARBAI pavyktų tą padaryti, tuomet
(perdidelio pelno ieškoto
visi streikuojantieji angleka
DIRBTUVĖSE.
apsieinama, kaipo su papras geidauja, kad tos provincijos n Jį a i !
šalčius ir su mažesne anglių
jus) su tikslu papiginti
siai butų areštuojami ir pa
tuoju parankumu.
susirištų Su sovietų Rusija! g ^
at mainą vokiečiuose, kiekybe.
pragyvenimą.
Iš Washingtono diktuojami traukiami teisman.
Kitoje pranešimo vietoje stipriais ekonominiais ryšiais. sakoma, galinti pakenkti tal
Palmer už streikų kėlimą
Įsteigti biudžetui siste
prezidentas prisimena streikus Ekonominiu žvilgsniu visos at kininkų reikalams. Gal todėl kaltina unijų vadus. Tie vadai,
suvaržymai.
ma.
Jei tomis dienomis nebus
ir pačius anglekasius.
skilusios
tautos
turėtų
sudary
ir
skleidžiamas
gandas,
kad
sako,
su
streikais
išnaudoja
ne
Pačioje
vyria usybėje
Chicagos apirubės anglių surasta priemonių atnaujinti
ti
federaciją
su
Rusija.
talkininkai
atšauktų
savo
rei
kitką,
kaip
tik
pačią
visuome
Traškina
radikalus.
pravesti reikalinga ekono
padalinimo komitetui praneš darbus anglekasyklose, visoj
Litvinov
sako,
jog
atskilu
kalavimus.
nę.
Tr
kol
tie
vadai
tikės
esą
mija.
*
Sako. vyriausybė privalo ap- sioms tautoms reikia leisti
ta, jog čia ligi ateinančio šeš šalyj sustos visokia industrija.;
labai
galingi,.nes
turi
savo
ran
Paprastinti
mokesčius
saugoti Šalies gyventojus nuo darbuoties. Girdi, ateis laikas,
tadienio neteks darbo apie Milijonai darbininkų paliks
kose
priemone—streikus,
taip
SUSTABDYS
ANGLIŲ
SIUN
nuo Įplaukų ii- nuo pelno
visokios rūšies individuų iš-(kuomet j 0 H išnaujo prisiglaus
200,000 darbininkų. Paskui be be uždarbių ir be duonos.
ilgai
nuo
tų
streikų
kentės
vi
TIMĄ Į EUROPĄ.
perviršio
ir
sumažinti
naudojimo. Vyriausybė turi p r i e R u s į j o s . Tik ne prie auto('jalimas daiktas, kad /taip
darbių skaitlius didės, *kuomet
I
suomenė.
turės įvykti. Nes generalis
žiurėti, kad niekas neturėtų kratinės Rusijos, bet laisvos
tuos mokesčius augštesTad, anot prokuroro, reikia del anglių trukumo dirbtuvės
New
York,
gr.
4.
—
Ligšiol
daryti niekam jokios, kadir sovietų respublikos.
kitos paskui kitas bus uždaro prokuroras Palmer (žiūrėk \dniųjų laipsnių.
atsikratyti
nereikalingų
darbi
anglys
posenovei
buv
išveža
0
mažiausios skriaudos. Vvriautoj telegramoj) praneša, kad
.
Dabar aišku, ko bolševikai mos Europon. Dabar paskelb ninkų streikų. Tą gali padary mos.
-Pagelbėti buvusios ka
sybės priedermė apsaugoti ne nori. Drąsus tad yra žingsnis
nepasitrauksianti"
rės kareiviams, inėinus
Bet komitetas negali nieko vyriausybė
ti pati visuomenė.
ta,
jog
su
rytdiena
anglių
iš
pavienius, bet visus žmones. su jais taikinties ir susitaikius
s e k r e t o r i a u s Lanc sumapadaryti. Kuro administrato iš užimtos pozicijos ir nešauk
vežimas
sulaikomas.
Anglys
Pabaigoje pranešimo prezi turėti bent kokius diplomati
konferencijos
manymą duoti kareiviams
REIKALAUJA REFEREN rius Garfield iš Wasbingtono sianti naujon
reikalingos
ir
Amerikai.
dentas pažymi apie, taip vadi nius santikius.*
farmų.
DUMO PROHIBICIJAI.
diktuoja suvaržymus. Komite an^lekasių atstovų su k a s y k l ą
namus, raudonuosius ir radi
operatoriais. Pravesti
istatymdavytas turi pildyti įsakymus.
kalų doktrinas, sulig kurių
stę tarifai apsaugoti indu
Wshington, gr. 3.- Kongre- Ir jei taip toliaus tęsis, čia
»
mažuma
turėtų
antmesti
savo
strijas, pakelta< karės.
BQLŠEVIKAI UŽĖMC
so atstovas O'Connell, demo ir kitur pakils baisus daiktai.
»
valią didžiumai.
KRIMĄ.
kratas, padavė kongresui su
Iš visų kasyklų apskričių
Prezidentas
sako:
padauginti
karinę
Lietuvos
P-as J. J. Elias vardu tų or
KALTINAMI ĮSTATYMDA
manymą pravesti referendumą pranešama, jog anglekasiai at
"Šioj
šalyj
yra
tokių,
katrie
stiprybę,
žadėdami
pavartoti
ganizacijų, prie kurių jis pri
VIAI UŽ INDUSTRIJALĮ
Londonas, gr. 4. — Iš Mas
visoj šalyj visatinos probfbiei- sisako gryžti darban.
Šalį
grūmoja su prievarta antmesti guli, kreipėsi prie kun. A. savo jėgas tiems tikslams pa jos klausime.
SUIRIMĄ.
kvos bevieliu telegramų pra
spaudžia
šalčiai,
visur
stovis
savo valią didžiumai. Tas pa Skrypko, kad paklaustų Chica- remti; tik prieš pradėsiant vei
nešama, jog bolševikai užėmę
blogėja.
daro mažą skirtumą, kas yra gos lietuvius kunigus, kaip jie kti Chicagos lietuviai kuni TRUŠKINAMA POLICIJOS
Užuot taikos sėjami vieni
Krimą, Juodųjų jūrių pakraš
Pakeliami
sumanymai
į
vi
gai
nori,
kad
minėtieji
suma
ta mažuma; a r kapitalas, ar j dalyvaus priėmime Militarės
nesutikimai.
UNIJA.
čiuose.
sas
anglekasyk'las
pašaukti
nymai
ir
darbai
butų:
a)
nedarbas; ar kita kokia klesa; j Misijos atvyksiančios į ChicaSakoma, ten bolševikų ka
laisvanorius darbininkus. Jei
tokios rųšies valia čia
neturės gą šiame gruodžio mėnesyje. | abejotinai uigirti Lietuvos vaiWashington, gr.
'X—Surasti
Belleville, m., gr. 3. —Mie
gen.
tas žygis nepavyktų, tuomet riuomenei vadovaująs
sau
jokių
privilegijų.''
džios,
b)
nepriešingi
politiš
Keletas kunigų susirinkę pa
priemones prieš pragyvenimo
sto taryba vietos policijai įsa
norima kreipties kongresan ir Makbno.
Kas
kitaip
nuomoniauja,
takiems
Amerikos
tikslams,
c)
žymėjo, kad jie negavo prane
pabrangimą, darbininkų neri
kė panaikrnti savo uniją ir su
pareikalauti
konskripeijos
kad
kunigų
įgaliotiniams
bu
šimo
apie
Lietuvių
Militarės
mavimą, radikalizmą ir šalį .sai yra šalies priešininkas,
grąžinti
čarterį
-Amerikos
darbininkams į anglekasyklas.
Misijos atvažiavimą Cbicagon tų parodyti dokumentai, pa Darbo Federacijai.
pastatyti ant taikos meto pa
nei iš Ekzekutyvio Komiteto tvirtinantieji įgaliojimus, gau
grindo—tai svarbiausieji pre
Pirm poro s mėnesių čia uniIš Ind'anapoliso pranešama,
tus
iš
Lietuvos
valdžios,
ir
d)
nei iš Amerikos Lietuvių Tary
zidento \V ii šono kongresui pajon buvo susiorganizavę 18
jog tenai darbuojamasi praplė
bos, nei iš tos Tarybos atstovo kad Lietuvos valdžia, arba jos poliemonų.
siųlymai jo metiniam praneši
sti teismo ' ' injunetion'' prieš
priskirto prie Amerikos Lietu įgaliotasis Ekzekutyvis Komi
me, koks vakar buvo induotaanglekasių streiką.
Kol-kas
tetas Washingtone, D. C, per
abiem butam.
Rymas, gr. 3. — Paskelbtas vių Brigados.
GEN. WOOD KANDIDATU
"injunetion" buvo atkreipta
Amerikos Lietuvių Taryba ar
Taikos sutarties klausimas, generajis darbininkų streikas
Paryžius, gr. 3.—Prancūzija
Į PREZIDENTUS.
Susirinkusieji priėmė šito
tik
prieš
anglekasių
viršaičių
ba
jos
įgaliotinius
informuotų
sako prezidentas pranešime, | čia, Milane ir Florencijoj,
labai pageidauja išnaujo at
kią revoliucija:
visuomenę apie tuos sumany
Republikonų partija valsti veikimą. Dabar norima "in
bus aptartas paskiau atskiriam
Milane pakelta riaušės,
naujinti geruosius santikius
Chicagos kunigai lietuviai mus, kuriems reikalinga yra joj So. Dakota kandidatu į junetion" praplėsti prieš visus
pranešime. Taippat preziden- žmonės nužudyta.
anglekasius • Vatikanu. Tas klausimas paĮvairiuose miestuose socija- pritaria visiems tiems sumany katalikiškos visuomenės para prezidentus indorsav 0 genero streikuojančius
tas induos atskirą pranešimą
Tr jei vyriausybės atstovams Šluota aptarti parlamentui.
lą Wood.
listai platina
nerimavimus, mams ir darbams, kurie gali ma.
ir geležinkelių reikalais.
1

Tai svarbiausias prezidento
pasiūlymas pranešime

t
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PREZIDENTO VV1LS0-!
NO PASIŪLYMĄ!
KONGRESUI.
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Nėra anglių, sustos darbai

-
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PRANEŠIMAS

PRANCŪZIJA TAIKINSIS
SU APAŠTALIŠKUOJU

GENERALIS STREIKAS
ITALIJOJ.

SOSTU.
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Palmieri'o straipsnis apie
Lietuvių raštiją ir kunigiją yra gana ilgas, nes užima ketu
LFTHUANIAN DAILY FRIEND
riolika puslapių ir yra lietu
Publisbed Daily E i c e p t Sundays by
viams labai prielankūs. Visus
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc.,
mokslingas
1800 W. 48th St., Cni. a«o, Hlinois. savo tvirtinimus
autorius prirodo teisingomis
TERMS OF SIBSCRIPTION
One Year
> . . . . $5.00 ištraukomis iš daugelio prancū
Six Months
$8.00
Thursday's Edition
$2.00 ziškų, angliškų, vokiškų, lietu
A t N E W S - S T . \ N D S 2 c A OOPY
viškų, rusiškų, lenkiškų ir šve
Advertislng rates on appUcation
diškų veikalų.
Ištraukos visur teisingos, tik
LIETUVIU KATALIKŲ MĖNRAŠTIS
linotaipistas vietomis varduose
padarė klaidų, kad minėdamas
Kiiia kasdieną Išskyrus nedėldienius. garsingus kalbotyros moksli
PRENUMERATOS KAINA:
ninkus vietoje Būga, sustatė
Metams
$6-00
Buya (p. 163), arba vietoje
Pusei Metu
$8.00
Ragnit, padėjo Ragait (mies
P r e n u m e r a t a mokasi iSkalno. Lai
p. 165), vietoje
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne tas Ragainė
nuo Naujų Metų. Norint permainyti
adresą visada reikia prisiųsti ir senas Zhniud, padėjo Zlinud (p. 166)
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- vietoje AVujek, parašė AVuik
kant krasoje a r exprese "Money Order" a r b a įdedant pinigus į regis (p. 167), vietoje Szilelis išėjo
truotą laišką.
Sgilelys ii- vietoje Motiejus iš
"Draugas" Publishing Co. ėjo Motiejces (ant to paties
1800 W.46thSt.Chicago, 111. 169 p.). Gižutis vietoje Gužutis
(p. 172).
Telefonas McKinley 6114
Gal pats autorius, tyčia i>ermainė prof. K. VVolterio vardų
i YValter, kad amerikiečiai teisingai ištartų (p. 170).
Viena klaida reikia priskaityti autoriui, tai skaudus išme
tinėjimas lenkuojančiai dvasiš
ki jai, tilpes ant 168 p. Ta iš
metinėjimą parašė m Drazdauskas, o kun. Silvestras Gini
žiauskas, buvęs Trakų dekanas
pabaigoje XIX amžio lotyniš-

"DRAUGAS"

"DRAUGAS"

Lietuviai Šveica
rijoje. \

Gavome dienraštį " J o a n a i
Suisse" (šveicaru
Dienraš
tis), išėjusi 5 Lapkričio 1919
m. Jame yra patalpintas laiš
kas su dviem parašais: D-ro
'V. Baltuškos ir A. Steponai
čio. Tas laiškas praneša, kad
buvusios iki šiol lietuvių įstai
gos Liozannoje tampa panai
kintos. Tą daro patys ju ve
dėjai. Tų įstaigų vardai: Lie
tuvių Informacijos
Biuras,
Lietuvių Tautos Taryba, Centralis Komitetas " L i t u a n i a "
ir Ekzekutvvis Komitetas.
Daug užimtų vietos rašyt
apie tai, kada ir kaip tos įs
taigos atsirado, kaip ilgai gy
veno ]V ka veikė. Tik reikia
pažymėti, kad šiais metais
jos neturėjo įgaliojimo nuo
Lietuvos valdžios.
Laiško autoriai rašo: "Lie
tuvių tauta niekuomet neuž
mirš, kad Šveicarų spauda
tankiai mum s pridavė padrą
sinimo ir jiegų mūsų tautos
kovoje už laisvę."
Dienraštis "Journal Suisse"
tam atsako: "Lietuvių įstai
goms išvažiavus iš mus nei
musiij šalies žmonių, nei Liozannos gyventojų nei trupu
čio nepersimainys tie jaus
mai, kuriuos turėjome Lietu
vai tokiai pat mažai tautai
kaip ir mūsiškė. Visi laisvės
šalininkai geidžia jai ir pasiliuosavimo ir sustiprėjimo."

Dar apie Lietuvą.
m

— — — — ^ — —

Tarp rimtų Amerikos mėne
sinių laikraščių yra ir "Catholie \Vorld" išeinantis Xew
Yorke (120-122 \V. 6()tli str).
Šimtas dešimtame to laikraščio
tome X. G5G, išėjusiame lapkri
čio mėnesyje 1919 m. yra labai
akyvas straipsnis pavadintas
" T h e Lithuanian Clergy and
L i t e r a t u r e " (Lietuvos Dvasiškija ir Raštija). Straipsnį pa
rašė teologijos ir filosofijos
daktaras F. Aurelis Palmieri
0 . S. A. Tarp pasaulio moksli
ninkų jis yra pragarsėjęs savo
veikalais La Chiesa Ivussa
(itališkai) ir Rusijos dogmati
kos sulyginimu su katalikų
dogmatika (lotyniškai). Tas
mokslininkas ilga, laikij. gyveno
Petrograde, išmoko rusiškai ir
tavo žinias sėmė tiesiog iš šal
tiniu.

Į

kai.
Italų mokslininkas puikiai ra
šautis angliškai gražiai pažy
mėjo lietuvių katalikų dvasiš
ki jos* pasidarbavimą Lietuvos
raštijoje, bet jisai savo žinias
ėmė iš naujesniųjų veikalų, ku
rių autoriaį apie save nieko ne
parašė. Todėl ir Palmieri jų
neminėjo. A. a. kun. Antanas
Kaupas praleistas visai. Neminėtas nei a. a. kun. Civiliškas,
nei dabartinis Valstybės Tarvbos viee-pirmininkas kun. .L
Staugaitis, nors jis yra tikras
imisų dabartinės kalbos klasi
kas.
Šituos mažus šapelius mes
l i e t u v i a i g a l i m e p a s t e b ė t i mo
kinto r a š t i n i n k o voikah*. Bet
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priežasties sakyti, buk žmogaus kū lonija pasistengtų kuogreičiausia sudaryti savo kolonijoj L.
nas yra kilęs iš gyvuolio.
L. Sargų būrelį, nežiūrint iš
Evoliucijos pertarai.
kiek narių jis butų. Ypatingai
•R
Gamtoje yra evoliucija, bet ji nežengia iš ne tie, kurie jaučiasi esą tikrais
(Tąsa)
gyvos medžiagos į gyvąją. Veikiausiai ji ne tėvynainiais ir trokšta stoti į
Neandertolio kiaušas^yra tikmi žmogiškas, tik žengia iš gyvuolio į žmogaus kūną. Todėl se pagelbą savo tėvynei, Lietuvai,
jį nemokslininkai atkasė, dėlto nėra tikros ži miant savo protavimą faktais išrodo veikiausia, nes dabar didžiausia ir geriau
nios, ar jis yra Senovės liekana, ar gal naujų lai kad šalę evoliucijinės pasaulio jiegos yra dar sia proga; geresnės progos
kų palaidotas asmuo. J o kakta buvo nepapras kita jiega. "Šitoji turėjo duoti buvimo pradžių
gal mes nesulauksim. Šiandie
tai žema, antakiai labai atsikišę. Panašios rų- apribotajai medžiagai. Ta antroji jiega paky
šies yra gana įvairių fcaulų rastų ir kitur, ypa lėjo negyvą medžiagą į gyvybę, ir nekas dau turim geriausią progą pasiro
tingai Gibraltare ir Krapinoj e (Chorvatų žemė giau, kaip ta pati jiega, išsitobulinusią gyvybę dyti.kuomi kas esam, kas kaip Dabar yra patvlrt'nto* ir rartomylim savo tėvynę, Lietuvą, ir jamoa daugumos lietuvių, kurie graje). 1908 m. Prancūzijoje kaime Le Monstier pakėlė taip, kad taptų žmogumi.
jlja konoertina ir augštai rekomen
tapo atrasti jauno vaikino kaulai. Jie buvo su Žmogaus kūno tipas nesiskiria nuo gyvuolių ti kai]) savo broliams norim pa duojama kaipo geriausia koncertlna
Suvienytose Valstijose Atrukę. Idant jie laikytųsi krūvoje, tai juos su- po dėlto, kad turi gyventi ant tos pačios su jais gelbėti daturėti taip sunkioj padaryta
merike.
Mes galime Jas parūpinti
kitavo vokiečių mokslininkas Klaatsch, bet žemės, naudotis tuo pačiu vandenim ir oru, ne kovoj už liuosybę ir nepriklau augšto arba žemo tono.
dviem metais vėliaus pasirodė, kad jis tą darbą šioti tą pačią gravitacijos (žemės traukimo) naš somybę mūsų tėvynės, Lietu Reikalaukite katalogo, kur} Išsiun
čiame dykai.
ne visai gerai atliko, nes pridėdamas perdaug tą. Jei žmogaus kūno tipas butų visai skirtin vos.
_
kito, padarė, kad to vaikino veidas labiau pane gas nuo kitų gyvybės tipų esančių ant žemės,
Tai-gi, kurių kolonijų jauni 6E0R6I & VITAK MUSIC CO.
šėjo į beždžionės snukį. Gamtininkų suvažiavF- tai žmogus negalėtų naudotis jais. Protingas
1540 W. 47th St.,
Chlcago, m.
mas
laukė
ir
nieko
nedarė
iki
mas 1910 m. turėjo permainyti kitą.
Pasaulio Kūrėjas negalėjo tai]) padaryti. '
šiol, kad kiek galėdami dabar
Visus tuos seniausius iki šiol žinomus žmonių
Dūšia.
pasistengti) pasidarbuoti del
kaulus sužiūrint išeina, kad žmonės, kurių kū
nuose tie kaulai buvo, turėjo keletą ypatybių Didelis yra kūno skirtumas tarp žmogaus ir savo tėvynės gerovės.
Daugumoj kolonijų jau susi
skirtingų nuo dabartinio Europos žmogaus, pa gyvuolio, bet dar didesnis yra skirtumas dva
našių veikiaus dabartiniems Australijos tam sios srytyje.
organizavo ii* išpildė L. L.
saus veido žmonėms. Bet kaip dabartiniai ausSargų aplikacijas, bet dar kaiLietuvis Advokatas
Instinktas.
tralieeiai yra pilnos rųšies žmonėmis, nors turi
kurios yra neišpildžiusios apli
Attorney at Law
savo vietinių ypatybių, taip pilnos rųšies žmo Didžiausias gyvuolių protingumas pasirodo jų kacijų ir neprisiuntusios į L. L.
105 W. Monroe, Oor. Clark
Rootu 1207,
Tel. Central 220
nėmis buvo ir asmenys palaidotieji Veaderio ly instinktu. Instinkto turi taip-gi ir žmogus. Iš
Sargų raštinę. Visas smulkes
CHICAGO,
ILLINOIS
gumoje, arba Le Monstier'o kaime.
to kyla daug nesusipratimo ginčuose apie žmo nes žinias gausit kreipdamies į
Gyv.: SI 12 80. Halsted Street
Gamtos mokslas nežino žmonių senesnių už nių ir gyvuolių protingumą. Visa ką daro žmo L. L. Sargų raštinės vedėją.
Telefonas Yards 2390
Gibraltaro, Le Monstier'o, Šipkos, Spy'o, La gus priskaitoma išminčiai. Panašių dalykų ran Viskas bus suteikta smulkme
i/
Naulette's, Ochos'o ir Krapinos lavonus. Jei dama gyvuoliuose ir iš to išvedama, buk gy- niškai kiekvienam.
prie jų pridėsime Neander'io laukų kaulus, tai vuoliai tur išminties. Norint susekti tie>ą pir
- - - - - - - - —»%
Raštinės vedėjum y r a : J. K. K
i
bus visa, iš ko galime pažinti seniausius mųs miausiai reikia atskirti išmintį ir instinktą.
Milius,
458
Grand
St.,
Brook
veislės asmenis. Sulyginus juos su dabar gyve Instinktas yra svetima išmintis įdėta į gyvą
Y. M.
nančia žmonių veisle pasirodo, jog atmainų daiktą ir veikiantį jo smegenimis bei nuo sme lyn,'N. Y.
3109 So. Morgan Street
daug mažiau įvyko, negu yra skirtumų tarp da genų priklausančiais organais. Kūdikis žinda.
CHICAGO, ILLINOIS
bar gyvenančių asmenų. Tie senieji kaulai ir Tat yra protingas veiksmas,betkudikis nei pats
PIRKITE
Telefonas Yards 50S3
dabar gyvenantieji žmonės priklauso prie vie neišmano kam jis tą daro. J o jausmams patin
LIETUVOS PASKOLOS
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto;
5 po pietų iki 8 vak. Nedalio
nos veislės. Beždžionės sudaro kitą veislę. ka žysti, todėl jis čiulpia ir motinos krūtį ir tuš
EONUS
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Tarp dabartinio žmogaus ir tarp tų seniausių čią guminį spenį. Užaugęs žmogus kasosi paju Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.
S
S
—
minėtų žmonių nėra nei dešimtos dalies skirtu tęs niežėjimą. Retas tesupranta, kad pasikasimų esančių tarpžmogaus ir beždžionės.
luėjimas yra išskirstymas kraujo, kuris perdaug
Nors gamtininkai daug vietų iškasinėjo, nors susitelkęs į vieną vietą daro niežėjimą ir gali
atrado daug žmonių kaulų ir daug beždžionių padaryti blogesnį daiktą: užsidegimą arba su
kaulų, bet neatrado kaulų, kuriuos galima butų gedimą. Valgome ir geriame dažniausiai in
pavadinti beždžionžmogių arba žmogl>eždžioniu stinkto, ne proto, vedami. Protas tiems veik
kaulais. Todėl Zoologijos Instituto Direktorius smams nesipriešina. Jie yra protingi, bet ne
prie Berlyno Universiteto ir sako, kad žmogus jis juos aprūpino.
tarp gyvuolių yra kaip urnai pralobęs asmuo
Instinktas kartais siekia gana augštai. Jis
tarp aristokratų. Anie gali pasigirti ir savo
tėvais, ir tėvų tėvais, ir ilga jų eile, siekiančia valdė genijaliu Napoleono I protti, kuomet tas
į senovę, o jis negali pasakyti, kas buvo jo žmogus dideliais savo gabumais varėsi kaskart
ELEKTROS ŠVIESA VISUOMET
augštyn. Iš to pavyzdžio matyti, kad instinktas
pranokėjas.
•
i
PARANKI.
kartais pastato žmogui tikslą, o protas suranda
Žmonių giminės senumas.
priemones jam pasiekti. Dažnai būva, kad žmo
Ar ta i buli.i anksti iš ryto, a n t piet ar vakare, a j nakMokslas nežino kaip ilgas laikas praėjo nuo gus protu išranda kokio veiksmo naudingumą ir
' ly, tiktai užsukai ir ervvitchiu. ir latttpa žiba!
palaidojimo seniausių dabar .iškastų kaulų iki protu prisiverčia jį atkartoti taip ilgai ir tau
šiai dienai. Rimtieji skaithuoja dešnntums tuk-! k į a ^ fcaci veiksmas tampa įpročiu. Tada išmin
Dfdftiuoae Jiegos namuose, Pideli Boileriai ir Inžinai Dir
ba j><»r visa diena ir nakti priduodami elektros j drakančių metų, drąsieji šimtais tūkstančių. Mok-į t į s j a u pereina prie kitų daiktų, o įprotį valdo
tns
kurie tik lankia j.usu užsukimo.
slas savo žodžio netaria. Jeigu sakysime, kad į n s tinktas. Neatskyrimas instinkto nito proto
seniausi kaulai turi 10 tukstatičių metų, tai bus bendruose jųdviejų veiksniuose sudaro, kad
TELEFONAS TAIP-PAT YRA VISUOMET
aišku, kad per 10 tūkstančių metų žmogaus kūne žmonės neatskiria proto nuo instinkto ir dėlto
PARANKUS
neįvyko žymios permainos. Jei sakytume, kad m a t o v j e n a t e n k u l . y r a fcįtas.
tie kaulai turi 100 tūkstančių metų senumo, tai _
. . ,.
,. ,
. . . .
Ar tai diena va karą .s ir naktis, but uifpakaly svitčiy
. JUFŲ telefonas turi
u A
•
*• i i . l i
*• * * i *«
Proto ir instinkto skirtumas pasirodo pėrsibutume
kad per
šimtą žmogaus
tukstan. .
.. . , .
. . J .
f .
«ių
metųpriversti
žymios sakyti,
permainos
neįvyko
AŠTUONIS TŪKSTANČIUS JAUNŲ
stinkto
veikimas
liktų
betiksliu.
Išmintis
tą
m
kūne. Tai butų skaudus smūgis tiems visiems, mainius aplinkybėms taip, kad įprastasis per
MERGINŲ KURIOS TIK LAUKIA
kurie sako, kad gyvuolių rųšys keičiasi besimai- mainą pastebi ir prisitaiko, instinktas permainą
JUMS PATARNAUTI.
nydamos vienos į kitas ir kad žmogaus kūnas pastebi tik tada, kada ji užgauna jo jausmus ir
prisitaiko tik tada, kada permaina nereikalauja
kilo iš žemesnių gyvuolių kūnų.
Šitos didelės jiepos su stirnine Energija, kuri užiebia Ju
protavimo. Mašina niekuomet permainos nepa
lijona lampu ir Žmogiška Energija kurj įdedama pa
Gamtos mokslų liudijimą, išreikštą jo surink
stebi ir niekuomet neprisitaiko prie jos.
tarnavimu; suvirs puse milijono telefonų yra pavydžiai
tais faktais, branginant labiau už žmonių sugal
didžiausiu pasaulio i.šradymų del p a t a r n a v i m o žmoni(Daugiau bus.).
votus spėliojimus, reikia pripažinti, kad nėra
jiai.
Ž3—» • * • »
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Žmogus ir Beždžione

būtume tikri veidmainiai, jei
nepamatytame milžiniško nuo
pelno, kurį jisai mums padarė.
P. Byoir'as pasidarbavo, kad
mus žymiai tankiau jninėjo
Xe\\ Vorko valstijos dienraš
čiai, liet rimtieji mėnesiniai
laikraščiai (the magazines) bu
vo uždarę mums savo duris.
Kun. Palmieri pirmasis jas atidarė į "(iitholic World. M
Jei#u lietuvis tą butų pada
ręs, tai turėtume jį išgirti į
padanges už dideliai gražų palrijotinį darbą. Kadangi tą pa shington, D. C. September 22,
darė italas, tai tarime dar la- 1919.)
biaus būti jam dėkingi, nes
Su šiuomi laišku siunčiame
Lietuva jam ne tėvynė; jis ne
Tamstai po 1 egz. Konstituci
turėję jai priedermių.
jų Federacijos ir Katalikų
Vienybės (Fed. Skyriams) ir
FEDERACIJOS APLIN
po 10 kopijų laiškų draugi
KRAŠTIS.
joms su paaiškinimu apie Fe
deraciją. Prašome susižinoti
Didžiai Gerbiamasis Kunige
su savo parapijos katalikų
Klebone.
veikėjais ir pavartoti savo ititekmę, kad Tamstos kolonijos
. Ir
katalikiškos
Lietuvos
katalikų draugijos prisirašy
ateitis, ir mūsų išeivijos klo
tų į Federaciją (su 6c. metinio
tis verste, mus verčia organimokesnio nuo nario) ir kad
zuoties į vieną stiprią, nepertos draugijos sudarytų ant
laužianią pajėgą. Mūsų Fede
vietos Federacijos skyrių, t.
racijos plėtojimas ir stipri
y. "Katalikų Vienybę."'
nimas, tai svarbių-svarbiausias
Kartu priduriame, jog šių
šių dienų reikalas. Visos drau
gijos į Federaciją, visos ko metų Fed. Kongresas nutarė
lonijos prie Federacijos—štai prašyti kun. Klebonų, kad jie
mūsų šių dienų obalsis. Į Ta- už savo parapijas aukotų į
mišta, gerb. kun. Klebone, Federacijos kasą kasmet„ po
šiuomi kreipiamės su prašy $10.00 nuo didesnių parapijų
mu paremti nuoširdžiai savo ir po $5.00 nuo mažesnių. No
parapijoje idėjų Katalikų Vie rint išplėtoti kaip reikiant
nybės ir Federacijos. Federa Federacijas veikimą, reikia su
cija jau įgijo tiek reikšmės, rasti daugiau lėšų.
kad jos šįmetinio Seimo re
Su tikra pagarba,
zoliucijos tapo atspausdintos
Kun. J. Jakaitis, Pirm.,
oficijaliame Suvienytų Vals
tijų Kongreso leidinyje (Žiur.
Kun. Pr. BuSys, Vice-pirm.
Congressioaal Record vol. 58,
J. Mockus, Iždin.
No. 101 p. 6036 ir 6037; WaKuu. F. Kemėšis, Sekr.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

F. P. BRADGHULIS

Dr. M. Stupnicki

Bell

nigišką pašelpą jai galime teik
ti. Tad aukauk Tautos Fondo
Kalėdų "Laisvės Savaitės"
fondan. N eskime pagelbą pakol
Prisidėkime prie Lietuvos
Lietuva dar turi gyvybės, pa
auginimo.
kol nesuklups po našta, po
smūgiais sunkios k«vos už lais
Jei kada nors reikalinga bu
vę ir neprigulmybę. Prisidėki
vo Lietuvai pagelba, tai šian
me prie apginimo Lietuvos!
die jos reikalauja šimtą kartų
daugiau, nes priešų daugybė,
K. J. Krušinskas,
o pagelbos iš niekur nesimato. 456 Grand St.,
Brooklyn, }tf. Y.
Šiandie, Lietuva gal pasiti
kėti vien savo spėkomis. Ant
LIETUVOS LIUOSYBĖS
kiek ji ištesės nešti tą sunkią
SARGŲ RASTINAS
kovos naštą, tiek bus laimėta
PRANEŠIMAS.
kovoje. Tad brolau, lietuvi!
Jei nori, kad Lietuva butų lais
Paskutiniu laiku visuomenė
va ir neprigulminga, jei nori,
girdėjo, kad atvažiavo Lietu
kad nereiktų daugiau sveti
vos Militarė Misija su tikslu,
miems vergauti, jei nori, kad
kad suorganizuoti L. brigadą.
ant Gedimino kalno plevėsuotų
Tą girdėdami ir matydami
trispalvė Lietuvos vėliava, j«'i
daugelis laukia ką nors dau
nori sušelpti Lietuvos suvar
giau išgirsti apie tą brigada.
gusia, badaujančia moksleiviją
Turiu pranešti, kad kol kas,
jei nori suteikti pagelbrj Lietu
vos moterų kultūrinėms įslai kiek patirta, brigados nebus
goms, jei nori, kad Lietuvių galima viešai skelbti. Visos ži
daina skambėtų Lietuvos lau nios, visos informacijos bus su
kuose, jei nori, kad mūsų sesu teikiamos per L. L. Sargų raš
čių niekas neniekintų, jei nori, tinę. Ir į brigadą įstoti galės
kad Lietuvos žmoneliai butų tik per L. L. Sargus ir per L.
mm Imonnnis
— prisidėk S. S. rast ulės suteiktas aplika
prie apginimo mųs braugios cijas. Todėl labai pageidaujatėvynės, nes Š'iandįe mes tik pi- nia, kad kiekviena lietuviu, ko
TAUTOS FONDO
REIKALAI.

System

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

NEPAPRASTA

PROGA

Perkantiems senus n a m u s ir statantiems naujus, mes skoliname
pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių.
Pilnas informaeijas galima gauti kas Pirmadieni nuo 7:30 vai.
vak. Ha 9 vai. vak., šv. uJrgio parapijinėje svetainėje, prie ?2ro place
ir Auburn avęnuc, arba pas Bendrovės valdybą.

Lietuvos Vyčiy Building and
Loan Association
Jurgis Žakas, Pirm.,
P. Baltutis, Rast.,
B. Sekleckls, Iždln.,
3827 Union Avenue.
3261 So. Halsted &.
3125 Auburn Avenue.

»re?=re=re=re^sssx^^^^
Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstiją Valdžiai kaip pirma
taip ir dabar

ir gvarantuoja
Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių
meldžiame kreiptis pas:

Henry J. Schnitzer State Bank
141 Washinglon Street,
M^V^^^

New York, N, Y.
2CCOOOO
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REIKALAUJA.

REIKALAUJA.
(Tąsa).
Pirma sesija, lapkričio 22 d.
PHILADELPHIA, PA.
L a p k r i č i o 20 d. buvo Lietu
viu muzikališkoj
svetainėje
p r a k a l b o s . J a s rengė vietinė
lietuvių kataliku d r a u g i j ų Są
j u n g a . V a k a r o vedėjum buvo
med. s t u d e n t a s , P . V. Montvi
las. A t i d a r y d a m a s v a k a r ą pa
kvietė Šv. J u r g i o p a r a p i j o s
chorą " R ū t a " atgiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnus. P a s 
kui p e r s t a t ė kalbėti k a p . Dr. J .
J . Bielskį ir Įeit. Sloon. Kal
bėtojai buvo pilnose Lietuvos
oficierų uniformose. P i r m i a u 
sia kalbėjo Įeit. Sloon angliš
kai. Išreiškus savo mintį pra
šė, k a d kiekvienas lietuvis ir
lietuvaitė eitų ginti savo.tėvy
nę, Lietuvą. J i s sakė esąs Ame
rikos kilmės ir šios šalies pilie
tis, bet esąs Lietuvos Karinės
Misijos atstovas. K v i e t ė kiek
vieną vyrą stoti Liet. kariuome
nėn ir ginti savo tėvyne nuo
priešų.

»

P o Įeit. Sloon kalbėjo kap.
Dr. J . J . Bielskis. Publika at
sistojo ir iškilmingai atidavė
p a g a r b ą Liet. veikėjui ir ka
rininkui. Bielskis savo kalba
nupiešė tėvynės vargingą pa>dėjimą ir kokia pagelba j a i
reikalinga. Graži jo kalba t a i p
sujudino klausytojus, kad kožn a s vienas g a t a v a s buvo stoti
i kovą su tėvynės priešais. Nu
rodė, kas y r a kareivis ir kuom
j i s y r a tėvynei. P a p a s a k o j o ,
kiek v a r g o Lietuva pergyveno
b ū d a m a po rusais, vokiečiais,
vėliau užplūdus bolševikams ir
d a b a r l e n k a m s ; k a i p lietuviai
kovoja su tais priešais. Baig
d a m a s kalbą ragino Philadelphijos vyrus sioti Lietuvos ka
riuomenėn ir eiti pagelbon sa
vo broliams.
A n t galo ragino susirinku
sius aukauti sulig išgalės Lie
tuvos kariuomenei.
Taip-gi
p r a š ė aukautojų, kad
kožnas
vienas savo auką atneštų prie
estrados.
Bielskio kalba giliai įsmigo į
philadelphiečių širdis, nes su
sirinkusieji gausiai
aukavo.
S u a ū k a u t a J43 dol. 72c.
P o kapitono,, Dr. J . J . Biel
skio kalbos dvi m e r g a i t i pa
dainavo duetą " L i e t u v a bran
g i " ir " L e i s k i t į t ė v y n ę " p.
Hodelis. G e r a i atliko savo už
duotis.
V a k a r a s visais žvilgsniais
pavyko. Žmonių buvo pilna
svetainė. Visi išsiskirstė pilni
gerų jfcpudžių i r atlikę gražų
darbą.
Ačiū-lai būna Dr. Montvilai,
kuris nemažai pašvenčia laiką
ir darbą, kad tik tėvynei Lietu
vai butų didesnė nauda.
V a r d u laisvos ir neprigulmingos demokratinės Lietuvos,
t a r i a m e ačiū kalbėtojams ir vi
siems atsilankiusiems paklau
syti indomių prakalbų ir už
gausias a u k a s tėvynės reika
lams.

P o 2 dol.: J . čurlionis, P .
Grajauskas, P . Stonis.
P o 1 dol.: A. Čurlionis, F .
Laiškietis, P . R a m o n a s , O. Gudaitė, A. Vainaišis, F . Stankįetis, V. Čepulis, A. Zruskaitis,
M. Mikliusas, B . Buraitis, J .
J a k i m a s , S. B a i r u n a s , J . Kučenienė, G. Venckaitienė, M.
Matuzienė, V. Gugaitė, J . Amža, K. Daugėlienė, J . Augštinas, P . Tamošiutė, K. T a r t a lis, P. Magauskas, A. Dusas,
J. 'Butkus, J . B a r k a u s k a s , J .
Cigas, K. Senulis, J . Jaškelevičia, P, P ū k a s , M. Blazauskas.
O. Steleckienė, J . Gražis, V.
Kuzaitienė, B . Sviklas, S. Kli
mašauskas, A. Banis, A. Kalė
da. B. Maždžeris, A. Kirbienė,
S. Gučmienė, O. Teleišienė, O.
Dauknienė, J . F . Jaškelevičia,
A. Milulis, A. Linkevičia, S.
Venclovas, D. J a r a m i n a s , M.
Sarevičia, A. Gricaitis, V. Ri
bikauskas, K. Šidlauskas, B.
Bairunienė, P . Kazlauskas, S.
Savickas, K. P e t r a i t i s , S. Girkšta, P. Praninckas, K. Juškaitis, M. Černauskas, M. Andriulevičia, D. Petrikis, A. Čurlio
nis, A. J a r š t u l i s , S. Barkaus
kas, S. Laskauskas, P . Binge
lis, I \ Ruprinskas, P . Hode
lis, A. Rcikow.

Laiškų skaitymas.
J. Astramskas prisiunčia $2.00
del šluotos redaktoriui, kad išsišluotij visUs purvus, kurie teršia
mūsų laikraštį ("Sandarą").
Kalbama apie ''Sandaros" vei
kimą :
Dėlei Lietuvos labo, Sandara pri
valo pritraukti nepolitines orga
nizacijas į Tautinę Tarybą, bet po
Sandaros programų ir principais.
Įnešimas: Visos vidurinės politi
nės organizacijos, kurios finan
suojamos vidurinių žmonių, turi
būti po Sandaros kontrole.
Račkauskas: "Neįleiskim į Tary
bą kitų, kaip tik sandariečius."
Vinikas: "Kadangi A. L. T. Ta
ryba atlieka politinį darbą, mes
turime įsileisti kitus, kitaip užda
rysim miniai duris. Mes turim pri
sitraukti ir įsileisti minią prie sa
vęs."
Karuža: "Jeigu mes stengsimės
vadovauties visuomenės seimu, kur
vadovavo ar vadovaus ne mušu
partija, mes save suvaržysim. Mes
nenorim būti gaudadušiais ir nereikalauname minių.''
Živatkauskas: "Neuždarykit ki
tiems žmonėms durų, jeigu neturė
sit su savim žmonių, nieko nepada
rysit. Nepadarykit kaip bolševikai;
atminkit, jeigu neturėsit organiza
cijos su savim, kaip reikės ką veik
ti, jus į jas neištiesit savo lete
nos. ''

JAUNI VYRAI.
17 iki 25 Metų amžiaus.
Pakerai
Rišėjai
Svėrėjai
Orderių Išpildytojai
Prie Stoeko

Mes turime vietų, kurios gerai
apsimoka ir yra geros ir pasto
vios vietos. Geros algos pradžiai.
S E A R S R O E B U C K A N D C.
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet.

Homan & Arthington Street

TRUCKKRIAI
AVAREHOUSE
Darbai viduj,
Vietos pastovios
Geros algos pradžiai.
Gera proga išsilavinimui.

Kamp. 49 Coart
Res. ISfc© W. 49 Avenue
Telefonas Cicero 3656
Ofiso Cicero 49
KALBAME LIETUVIŠKAI

dirbti lauke. Darbaspastovus.
Continental C?n Co., Inc.,
5411 W. 65 Str.

Homan & Arthington Street
JAUNOS MERGINOS.
Tavorų skyriuose.

į savaitę
Kirpejlal Ir kriaučiai yra reikalas.
Jarai visuomet. Jie tori trumpas va
landas Ir lengva darbą.
Mes galime jus ISmokytl slo darbo
I trumpa laika dienomis ar vakarais,
už maža kaina.
8pecljalis skyrius
•K mokinimo ant siuvamu Powar malt'
nu- ,
-:•:

Telefonas Puliman 60

DR. W. A. MAJ0R

MASTER SCHOOL,

GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Ofisas 11719 Mickigan Ave.
Adynos 8:80 iki 9 Uryto — 1 iki
2 po pietų — 6:30 Iki 3:30 vakare,
Nedėliomis nuo 10 lkl 11 Išryto

REIKALINGI.
Punch
Preso
Operatoriai
prie
lengvaus darbo. Gera užmokestis.
H. G. SAAIi COMPANY
44 1Q Ravensvvood, A ve.
į*
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F . KsisnJofca,

Perdėtlnls

190 N. State Str.
Kamp. Lake Gat. 4 labos
:•

BREIKALINGOS.
Mergaites 14 metų ir daugiau dirb
ti ar nuo dienos ar nuo stukio leng
vam fabrike 44 valandos savaitėj;
Nuo štukio dirbančios uždirba nuo
$20 iki $30 savaitėj.
H. G. SAAL COMPANY
4410 Ravcuswood, Avc.

ADVOKATAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4718 So. Ashland Are.
Vbone Drover

Veda Bilas Visuose raismooae

7049

Ofisas Didmleatyj:
69 W. WASHJWGTON STREKT
Kambaris 449
Tol. Central 6478
Gyeenjmaa, 813 W. SSrd S*.
ToL Yarde 4681

Cicero Office
4847 W. 14-tfa S t
Pbone Cicero SS
Rezidencija 3336 VV. 66-lh St.
Pbone Prospoct 8586

N

REIKALINGI
Vaikai 14 metų ir suvirs del Assembly darbo, lengvam fabrike. Ge
ra užmokestis.
M. G. SAAIi COMPANY
4410 Ravcnswood, Avc.

Y. W. RUTKAUSKAS

Dr. S. Naikelis

SEARS ROEBUCK AND CO.
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki pet

*35 iki *50

Ofisas 4930 W . 13 St.

REIKALINGI LE1BERIAI

=

Uždirbk

DR. J. SHINGLMAN
Gydytojas ir Chirurgas

VYRAI.
LKIBER1AI
REIKALINGI.
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Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis

$t—

Dr. I. L MAKARAS

LIETUVIS DENTISTA8
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą
471S SO. ASHLAND AVEHT

PRIE:
Ko**-landė: ie9«0 So. Michigaa Are.
" Rišimo pakelių
Telefonas Puliman 342 ir Puliman 3199
MERGINOS
Peržiūrėjimo tavorų
Cfaicagoj: 4515 So. Wood Str.
•"tl 47-tos Gatvės
Prie
fabriko
darbo; $14 į savaitę
Tik Ketvergo v a k a k e nno 5:30 iki 7:99
Dėjimo Tavoro
mokinanties.
Telefonas Taros 793.
Sv.ėrimo parcel post užsakymų.
Nuo Stuktų—$17 iki $20
i
1
C'ekiavimo tavoro
AMERICAN 1NSL LATED
Pakavimo orderių
tVIRE
CABLE CO.,
PRANEŠIMAS.
Pripildymo orderių.
054 \Vcst 21st Street
8
Telefonas P u l i m a n S M ]
Ir kiti darbai reikalingi mūsų ta
Dr. M. T. STRJKOL'IS
LIETUVIS
vorų skyriuje.
Dr. P. P. ZALLYS
Gydytojas Ir Chirurgas
Pastovus darbas. Gera užmoke
Perkėlė savo gyvenimo vieta 1
Brtghton P a r k .
Dentistas
*
stis. Gera proga išsilavinimui ge
8914 VV. 43rd Street..
Tel.
MrKinley
2C3
REIKALINGOS
moteris
ir
mergi
riems darbininkams.
jt 10657 So. Michigran, Avenue
Ofisas: H57 W. 47th St..
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
Kleb. kun. Ig. Zimblys. Račkauskas klausia Viniko, koks
(47 ir Wood gat.)
^
Ksselaiid, III.
yra skirtumas tarp soeijalistų liau
stymo seklu; geras uždarbis.
Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų.. 6:30 iki
VALANDOS:
0 iki 9 v a k a r e .
S. Bajurinnas, pirm.
8:30 v a k a r e Nedėliomis 9 Iki 12 rytais.
Leoiuml Soed Co.,
SEARS ROEBUCK & CO.,
Tel. Boulevard 160
dininkų ir Sandąriečių ?
Chicago, 111.
P. Joneliunas, sekr. .
Vinikas atsakė, bet nesupranta Vai. S:00 iki 4.:4o Sub. iki piet. 228 W. Kin/.k St.,
Homan & Arthington St.
mu i.
Dr.A.BURKE
GARY, IND.
KeikalinKa mergina prie ofiso dar
Račkauskas: "Paaiškėjo, kad tie,
\ (Lietuvis)
bo. Darbas ant visados, mokestis ge
S.
D.
LACHAV/ICZ
kurio daugiausia darbuojasi Kanda
418 W. Market Str.
ra. Atsišaukite Šiuo adresu:
VAIKAI.
I.ietuvys Graborlus patarnauju, laido
o 19 d. mųs kolonijoj roję, yra S. Liaudininkai. Vyrai,
Pottsville, Penna.
tuvėse
ko
pigiausia.
Reikale
meldžiu
at
P. Kundrotas.
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti
16
metu
amžiaus.
Su visomis ligomis priima
turėjo j vykt i prakalbos L. jdgh mūsų Taryboje butų visu San
8130 So. llalsi.d str.
Chicago, 111.
Nuo 8 iki 10 vai. ryto
2314
W.
23
PI.
Chicago,
111.
Tol. Drovtf 6369
Raud. Kryžiaus reikalais, ku dą riečiai, mūsų T. susi rinkim uosiNuo 1 iki 3 vai. po piety
Tel. Canal 2199.
Pasiuntinių Darini
Nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Reikalingas patyręs
fotografistas.
riose, kaip buvo garsinta, ža mušu veikėjai, ypač pirmininkas,
Pripildyti orderius.
Darbas ant visados, mokestis gera.
dėjo * kalbėti
kun. Petraitis, taij) nepasielgtų. Pirm. susirinAtsišaukite šiuo adresu:
Surišti [sakelius
. » » « p mimam ^ ^» » * » • » t » mm «. » » »
kimr
garbino
Mastausko
darbut,
tt—.
P. Kundrotas,
Liet, Raud. Kryžiaus rėmėjų
Geros pastovios vielos kurios asakydamas: 'Mes augščiausia kelia pshnoka gerai. Pradžiai geros al •M'.Ut So. IIuLstetl Sir. Chicago, 111.
Dr. A. K. RUTKAUSKAS !
Centro pirm.
J. P. WMTCHES
Tel. Drover 6369
gos.
me
tavo
darbus.'
Mūsų
nariai
jo
Telefonas
McKinley
6764
Paskirtoje dienoje į Šv. K a 
ATTORNEY AT LAW
darbų negarbintų ir daugiau pana
GYDO VISOKIAS LIGAS
zimiero parapijinę
svetainę
LIETU \T[S ADVOKATAS
SEARS ROEBUCK AND CO.
S457 South Western Boulevard
šių atsitikimų nebūtų."
4542 S. AVOOD STREET
susirinko nemažas būrelis žmo
REIKALlNGI—vaikai IG ir suvirs
Kampas
W.
S
6-tos
gatvės
Vai.
«S:00
iki
4
:4o
Sub.
iki
piet.
.
Vinikas: ''Kiek Taryboje yra ne
CHICAGO.
dentisti; ins-trumentų.
niu. Tik nežinia del kokių Sandariečių?"
Homan & Arthington Street dirbti prioITnited
Dcntal Co.,
priežasčių minėtasis kalbėto
4824-26 AV 25Ui St.,
Cicero, III.
Norkus: " I š 27 tik 2 ne SandąMERGAITĖS.
9S»»»»»^*»*» » » » » » « » « » « « » « » Į |
jas neatvyko. Gavęs žiuia. niųt» neeiai.
Amžiaus 16 metų.
JOSEPH C W0L0N
klebonas, kad kalbėtojas ne
Nežinomas: "Tai ko bijoties."
Tavorų ir Ofiso Skyriuose
Jetuvls Advokatas
atvyks, pranešė tai susirinku
Račkauskas: "Visame veikime
29
SO.
LA SALLE STREET
MERGINOS IR MOTERYS
Praktikuoja 28 metai
siems. Nors nebuvo kalbėtojo, nieko bloga nebuvo manyta, bet
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Ofisą* 8149 So. Morgan St.
Gera proga mergaitėms, kurios
16 iki 30 m. amžiaus,
Vakarais 2911 W. 22-nd Street
teėiau v a k a r a s nepaliko be jeigu pačios Sandaros nariai vei nori išmokti biznj.
Kertė S2-ro St.,
Csicago, DL
Geros algos švarus, lengvas fabriko darb.
Tel. Rockwell 9999
SPECIJALISTAS
kime, iškrikę, tai kas kaltas?'
vaisiu.
CHICAGO, VJL.
pradžiai. Pastovus darbas.
Moterišku, Vyriškų, taipgi enroK
—
—
Kerdėjus: "Nekurie nori bandy
Visųpirma
mųs
klebonas,
niškų ilgų.
TEPYLO FABttIKE
OFISO
VALANDOS:
Nuo 9
kun. Daniunas, pasakė gražia, ti savo gudrumus ir prieiti prie SEARS ROEBUCK AND CO. DĖŽUČIŲ FABRIKE
Iki 19, nuo 12 iki 2 po piet, nno
VALYZŲ FABRIKOJE
lkl 8 valandai vakare.
prakalbų, mipiešdamas mųs minių. Tarybos sudalytos koloni Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet.
Nedėliomis
nuo 9 Iki 2 po piet
SIENINIŲ
POP1ERŲ
P
AB.
tėvynės vargus 'ir kokių pa jose neatneš naudos. Joms reik pa Homan & Arthington Street
Telefonas
Yarde 987
SPAUSTUVĖJE
sakyti, kad ne Sandą riečia i negali
gelba jai teikia Liet. Raudo
84—
MERGINOS ir MOTERYS. (3croR al^os pradžiai. Nepapras
dalyvauti Taryboje. Tų kuopų vei
tai
į^oros
progos.
Darbai
pasto
nojo Kryžiaus Draugija. Ra kėjai jau pradeda stoti į Sandarą.
vus. Prityrimas nereikalingas.
Mes jau išsiuntėm laiII1IIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIUIIIIII
gino susirinkusius p a a u k a u t i , Na, tas ir atneš mums naudą.' :
Prieš Šventes Darbai
šks}, kuriame pranešam,
Ofise
iteaid. 921 So. Aahland Blv. Cnh
SEARS ROEBUCK AND CO
L. R. K. kad ir
nedarbės
kad jau pinigus jraliniu
Norkus: "Mes Chicago jc sugebė
Tavoro ir Stoek'o .
Telefosaa Haymarket 2544
siųsti Lietuvon ir nuro
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet.
jome suorganizuoti 173 organizaci
laiku.
IH'SDIKNIMAl DARBAI'
dome kai;> iW*'
•• .
Homan
&,
Arthington
Street
jas.
Tos
Tarybos
pirm.
yra
katali
PRIEŠ
PIET
POPIET
Pabaigus j a m kalbėti buvo
ti. ^ei^u'i iiiurtt.i iii.i ne
8 iki 12
12:45 iki 4:43
kas,
p.
Evaldas.
Tas
žmogus
nie
gavai to lai.ško. " meldžia
renkamos aukos. Tuo t a r p u
Rusas gydytojas Ir chirurgas
PILNAS
LAIKAS
me
mums pranešti Ir mes
kad nenorėjo nei pamanyti apie
REIKALINGI
VYRAI,
Specijalistas Moteriškų, VyriSkųĮ
dar gražiai pakalbėjo p . A.
8:00 iki 4:45
prisiusime.
Prie
lum!>erio.
Sandarą, bet šiandie mes jam aiški
Vaikų ir visų clironiškų ligų
Geros algos. Darbas pastovus
Šlapelis, vietinis vargoninin
Atsišaukite
nuo
7
išryto:
užmo
nam ir, turbūt, neužilgo prisirašys norintiems dirbti.
Lietuvių Prekybos B-ve i Ofisas: 2254 So. Halsted St., Chl
kestis kasdien ;i.
kas, apie tėvynės vargus ir į Sandąrą. I Tarybą mes pasisten
:]
120 T R E M O N T STREET
Telefosaa Drover 9492
nelaimės, ir kas dėjosi Lietu gėm, kad išrinktų Sandarą, kur ir
VALANDAS: 10—11 ryto t—2
ROOM 616 0
SEARS ROEBUCK AND CO. LORD & BUSHNELL CO.
B
O
S
T
O
N
.
:
:
MASS.
pletg
7—8 vak NedAUoniiip 19—1
voj laike buvusio baisaus ka atstovaujame p. Darni Jonaitis ir aš.
2424 S. Laflin Street
Homan & Arthington Street
tlIlllllllllHIIIIHIHIIllllIfflIlHIIIIU
ro. P. Šlapelis papasakojo ži Mes (mudu) šiandie atstovaujame
nias iš gautojo iš Lietuvos 30,000 narių iš Chicagos. Ar mums
STENOGRAFISTES
reik
eit
su
minia,
ar
tik
su
Sanda
laiško.
TYPISTES.
ra,
kuri
turi
1,010
narių
su
suspen
Aukų s u r i n k t a 37 d o l 35c.
!S«*Įtij
duotais?
Jeigu
norime
turėti
Tary
Aukojo: Po 5 d o l : P . Mi
Tos, kurios turi prityrimą, moka
**&.
boje didžiumą narių, rinkime iš
ma gerai. Geros algos pradžiai.
siūnas ir S. Martinavičia.
Sandaros po 10, 15 ar 20. Viskas Pastovios vietos.
i ',
Po - d o l : Kun. P . Daniu
turi remties ant Sandaros, progranas.
mo. Visas mūsų tikslas turi būti:
Po 1 dol.: S. K y b o r t a s , J . paimti minias į mūsų rankas; -jei SEARS ROEBUCK AND CO.
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet.
Kybortas, A. Šlapelis, P . Sta- ne, tai už mus nebalsuos.
.Subatomis iki piet.
lmonis, S. Stalmonis, T. Su' ' Atminkit, tie žmonės mums au Homan & Arthington Street
pranavičius, S. Leškys, V. Sa- kojo dešimts sykių daugiau pini
P1ARL QUBBN KONCBRT1NA
baskis, K. Pazera, A. Pazera, gų, negu mes.
SEARS ROEBUCK AND CO.
J | . Požėra, J . Cisenas, A. Len
" P a t s Sandaros pirm. ateina i
. P I S D I U N I S U S VIETAS
kis, P. P a u k š t y s , B. Turulis, Tarybą ir kalba prieš Sandarą. Ką
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje
1
MERGAITES
J . KUmanskis, J . Vadeliunas, tą gali jam pasakyti ? Užtat, kaip
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
m
K. Vareika, B. Navkevičienė, Sandara turės daugiausia atstovų,
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubiJAUNOS MOTERYS.
U. J a s o n , J . Valduskienė, P . neturės ko bijoties."
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Milušauskienė.
Redaktorius Norkus: '' Kuris ne
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirturi nugarkaulio, gali jam tikėti. PRIE:
Smulkių 2 dol. 35c.
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
Rišimo
pakelių
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
V a k a r a s pavyko. Susirinku Mėginkit pasiųsti vieną iš mųs i
Sueekiavinio
Orderių
muzikališkus instrumentus atsakančiai
sieji išsiskirstė su linksmais Bielskio, Mastausko ar Ccsnulio
Peržiūrėjimo
Tavorų
veidais, nes atliko gražų dar Tarybą, ar priims? Ne! Kam-gi ta
Prieš piet arba po piet.
partija, Jeigu bile kokį šlamą pri
8 iki 12:00
12:45 iki -M5
bą.
A. Pozera.
imti. Soe. liaudininkai Demokratai
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
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Dr. G. M. GLASER

iA R TAMSTA GAVAI
MŪSŲ LAIŠKĄ?

•

Reikia pažymėti, k a d philadelphiečiai bėgyj
pastarųjų
penkių mėnesių tėvynės reika
lams s u a u k a v o virš 3,000 dol.
Žemiau telpa surašąs aukau
tojų viršui minėtose p r a k a l 
bose.
Aukavo:
M. S a u r a $13.00.
P r . Gudavičienė $11.00.
P o 10 dol.: kun. Ig. Zirablys,
K. S., J . Lukšis, J . Jaškelevičia, M. Miksas, J . Čikatas, M.
Baisas.
V. Bajoriuuiutė $0.00.
Po 5 dol.: K. Adigalaitė, l \
Paulionis, F . Gurskienė, K.
Š k a p a r a s , & liimdeika, E.
Lukšis, M. A n d r i u s , S. Uinkiu- P I R K I T E U E T U V O S VAL
STYBĖS BONŲ.
tė.

uR. A. A. HUTH,

DIDŽIAUSIA Į lETUVlSKA KRAUTUVE CHIGA80JE

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKAL0

Steponas P. Kazlawski

y ra Sundariečia IV

{Daugiau bus j .

SEARS ROEBUCK AND CO.
Homan & Arthington Street

Telefonas: DROVER 7309

Ketvirtadienis, grnod. 4, 1919

DRAUGAS
•T?

CHICAGOJE.

Iš GHIGAGOS LIETUVIU

IŠ DIEVO APVEIZD0S
PARAPIJOS.

,..•.'ww

PUIKUS PYPKEI TABAKAS

Lapkričio 23 d. L. Vyčių 4
kuopa surengė gražų vakarą.
"JUODOJI SUĖMYTĖ"
CUKRUS BUSIĄS 15c.
J ^ E A T I D E K pypkes rūkymo smagumą toliau. Nusipirk blesinę Prince Albert
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.
Programas susidėjo iš lošimo,)
SCENOJ.
SVARUI.
ir pradek rūkyti šį tabaką kaip greičiau galint. Rūkant Prince Albert gausi
dainų, deklemaeijų ir solų.
Ketvirtadienis, gruod. 4 d.,
Nedėlioj, 7 d. gruodžio.
daugiau smagumo, negu kada nors turėjai, nes tasai tabakas turi savo kokybę.
Viskas atlikta pagirtinai.
šv. Petras Chrizologas.
Pakilo staiga kiaušiniu kaina. 1910, Šv. Jurgio parap. salėj
Svečiai, kolegijos sluclentai,
Penktadienis, gruod. 5 d.,
Šv. Kazimiero
Akademijos skaniai pavaišino publiką ne
šv. Sabbas, vien. Pelinas.
Chicago je retai kur galima
fiėmėjų Draugija stato scenoje tik dainomis, bei ir juokingais
[gauti cukraus. Bot ir tai noi"Juodoji Suėmyte." Šis vei-pasikraipymais, Labai malonu
perkamas.
Su
cukrum
pasida
GAL BUS PERORGANIZUO
kalas yra verstas iš vokiečių yra, kad L. Vyčių jaunimo, pa
rė tokia betvarko, kad Siafcdie
kalbos gerb. kun. J . Laukaičio, rengtuose vakaruose pradeda
TA CHICAGOS POLI
jam kainos jau neskiria n e i '
labai tinkamas ypačiai adven dalyvauti ir kitu tautu jaunitk
CIJA.
fair prico*' komitetas.
vieto
to laike pamatyti.
mas. Tas jų dalyvavimas gali
Kas kiek nori," tas tiek ima
Apart šio gražiaus didelio pakelti Lietuvos vardą. Jie pa
Busiąs sumažintas skaitlius
nuo žmonių. Didesnės betvar veikalo, kurį atlos artistės
matys, kad Lietuvos jaunimas,
policijos nuovadu.
the national jop smoke
kės nereikia.
Moterų Sąjungos 21 kuopos, vyčiai, turi nepaprastus gabu
Čia paminėtu komiteto pir dainuos visiems žinomas solis
mus muzikoje ir dainoje. Apie
Clticagos'miestn tarybos po*
mininkas majoras SpfftgM jau tas p. J . Ramanauskas ir kiti. tai jie gali parašyti į anglų
Kiekvieną kartą prikimšęs
licijinio komiteto
snbkomiilgas laikas ramina žmones, Tai-gi tie, kurie nematėte šio laikraščius. Tada lietuvių var
pypkę su Prince Albert aptu
tetas per kelias savaites turėjo
, 4
•• i•
oi
i^*^ tuojaus-tuojaus busią eu- veikalo pirmą kartą, būtinai das tarpe svetimtaučių, be abe
rėsi vis daugiau ir daugiau
slaptus
susirinkimus. Sakoma, ,
l, ....
. . *
• kraus užtektinai, fr jam
am bu-atsilankvkite, nes tai gal pas- jonės, pakiltų.
užsiganedinimo. To tabako
jog sudaryta pienai perorga
skonis ir kvapsnįs yra malo
nizuoti miesto policijos kor sianti nuskirta pastovi kaina. k u t i nė progą jį pamatyti.
Neminėsiu visti kas dalyvavo
Bet
nesipildė
ligšiol
tie
su
Yisj paremkime Šv. Kazi programe. Kvartetą "Valio
nus ir gaivinantis.
pusą.
raminimai
ir
pažadėjimai,
h
miero Akademijos
Rėmėjų Valužia" ir " V a l a n d ė l ė s " dai
Ateinančia savaite visi subPrince Albert tabaką galį
komiteto sumanymai bus in-pirmiau ir dabar buvo žada Draugiją savo skaitlingu atsi navo p-lės D. Šulekaitė ir V.
ma ir šaukiama, kad proi'ite lankymu į tą vakarą.
rūkyti prikimšęs pypkę arba
Volteraitė, p. J . Kudirka ir A.
duoti komitetui, gi šitas induos
liniukai busią patraukti teis
susukęs į cigaretą kiek
zVugustinas. Tai buvo šviturys
Komisija.
tarybai.
man. Bet įicms ponams nei
jums tinka be liežuvio
viso programo. Programas 1U
Tarp samanynų esama:
peršėjimo ir gerkles iš
ko užbaigtas tautiniu bimnu,
Panaikinti detektivn biurą. plaukas nenukrinta nuo gal
IŠ WEST SIDES.
džiūvimo. Mušu užpaten
Visus (ietektivus
priskirti vos. Nes k is-kita yra šaukti,]
Lietuva, tėvynė mušu.
gi kas-kita ištikrųju veikti.
tuotas procesas panai
prie polieijiniii nuovadu.
L. Vyčių 24 kp. susirinki
Po programo prasidėjo šo
Dabaiir
vėl
vienas
pažadė
Sumažinti skaitliu policijos
kina tabako perštį ir
mas bus ketverge, 4 d. gruo kiai, kurie tęsėsi iki vėlfimai.
AYasbingtone džio, 7:30 vai. vakare, papras
džiovinimą.
kapitonu, leitenantu ir detek- jimas. Sakoma,
Mųs choro vedėjas, vargoni
vra
nustačiusi cu toj svetainėj. Kviečiame visus
tivu seržantu. Virtojo 27 ka-vyriausybė .
ninkas J . Kudirka, nenuilstan
Gaunama* raudonuose krep
krui
kaina,
kokia
turi
gauti
šeliuose,
raudonote bieiine'se ir
pitonų turėti tik 15; vietoje
narius i ta susirinkimą, nes čiai darbuojasi rengime vaka
pusė svaro blekes humidoruoae,
S8 leitenantu palikti tik 58. 18 burokini,) cukraus išdirbėjai. turime aptarti daug svarbių rų. A Augustinas taip-gi ne
arba avaro stiklo humidoruose,
kuriu d a n g t e l i u o s e r a n d a s i
Tai
Inisianti
12c
svarui.
VadiS15| detek t i vu seržant u pal i kt i
reikalų. Bus išduota raportas mažai pasidarbavo prie suren
kempe drėgnumos palaikymui.
naši,
su
vartotojams
enk
rus
ne
300.
iš buvusio parapijos bazaro.
gimo to vakaro. J i s yra jaunas
R. J. lEYNOLftS TOBACCO C0.
turėtų
brangiau
atsieiti,
kaip
Sumažinti skaitliu nuova
Valdyba. vaikinas, Kolegijos studentas,
NVINSTONS ALEM. N. C.
13c
svarui.dų. Daugiau policmonų pasta
mvlintis muzika ir daina.
"
F
a
i
r
p
r
i
c
e
"
komiteto
pir
tvti gatvėsna.
PRANEŠIMAS.
Garbė L. Vyčių 4 kuopos ebomininkas dabai praneša, jog
cukraus ir vėl busią užtektinai
L .D. S. 20 kp. priešmetinis rui ir visiems nariams pasidar
BUVUSIEJI KAREIVIAI
Chicagoje ir žmonės mokėsią susirinkimas įvyks gruodžio bavusiems surengime to vaka
EISIĄ Į ANGLEKA
tik 15c svarui.
4 d., 1919 m., 7:30 vai. vakare, ro.
SYKLAS.
JAU IŠĖJO Iš SPAUDOS DIDELIS SIENINIS
Reiškia, ! naujas
pažadėji Šv. Jurgio parap. svet. Visi na
Brangus
aštuoniolikiečiai,
IUivęs armijos leitenantas mas. Gerai ta turime isidė- riai vra kviečiami atsilankyti, užklauskime savęs a r daug rū
nes bus renkama nauja valdy pinamės likimu ir ateičia mūsų
Lai iv Medaban, 454b Indiana mėti ir laukti pasekmių.
parapijos? Štai, kad ir dabar.
ba.
*
a ve., apsilankė pas miesto
Vargas su kiaušiniais.
J. A. Vakarėlis buvo rengiamas pa
majorą ir pranešė, jog apie
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas.
Kai]) matome, uėapsidirbta
rapijos naudai. Susirinko sve
10,000 buvusiu cbiea<rieėiu kaKalendoriuje yra pažymėtos dienos pasninkų ir švenčiu.
dar su rtiknlm. Kad štai kiau
tainėn tik keletas desėtkų.
IŠ TOWN OF LAKE.
reiviu apsimą kaipo laisvauošinių trustas- staiga ima ir
Kur-gi kiti? Bėda ir prisipa
KALENDORIAUS KAINA
- 25c
riai eiti į kasyklas kasti ang
pakelia kainą
kiaušiniams.
žinti prieš vis.uonieno, kad mes
Pranešimas.
lis.
Kas prisius "i)raii(jii" prenmnorįua metams, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA
Tuzinui reikalaujama jau vie
taip esam atšalę.
NAI.
Teėiaus Amerikos Legijono
Liet. Raud. Kryžiaus rėmė
no dolierio!
Kvėdarnos Jonukas.
skyriau> viršininkas
>ako,
S8E
Atrod () kaip kokioj bolše jų skyrio susirinkimas įvyks
3E
^
kad buvusieji kareiviai tik
šiandie,
t.
y.
gruodžio
4
d.,
vikiškoj Kusi joj.
uomet galėsią sutikti eiti j
PARSIDUODA
Tie visi, nuo katrų priguli 7:o0 vai. vakare, Šv. Kryžiaus
asyklas, jei to aiškiai pareitą troeta sutvarkyti, tvirtina, bažnytinėje svetainėje.
alausiąs pats gubernatorius.
ant pardavimo 2 pagyveni
Visi rėmėjai ir veikėjai ma mųNamas
jog milijonai tuzinų kiaušinių
ir garadžius 4 karams ir automo
bilių barne. Galima pirkti skyrium
sukrauta ledaunėse ir todėl li lėkite atsilankyti i šį susi- arba
kartų.
VIDUMIESTIS NAKTINIS
kiaušiniai neturėtų but bran rii: cinui. Daug svarbių dalykų
3600 S. Enicrald Ave. 1 lubos.
TAMSUS.
turi. įe pranešti.
ginami.
Tarsiduoda namas ant 3 pagyve
\
Valdyba. nimų,
Apie ta aiškiai pranešama
grocerne ir bučerne, arba gali
Chicagos vidumiestis, k u r
mu
išmainyti
ant kito biznio. Atsi
visuomenei. Bet podraug kiau
įer ištisias naktis blizgėjo el
šaukite
IŠ T0WN 0F LAKE.
šiniu pirkliu nenutveriama už
3514 K. Emerald Ave.
ektros šviesos įvairiose iška
i š ė , šiandie naktimis tamsus, apykaklės. Tik žadama juos
"Išgriovimas Kauno pilies"
ANT PARDAVIMO.
'anaikintos viso>
šviesos. patvarkyti. Sako, busią pra
40 akrų farma Arkansas Valstijoj
scenoje.
v7ientik gatvės elektra apšvie dėti tardymai.
10 akrų išdirbtos aptverta, su naujais
Tai bent laikai!
Šis indomus, istorinis vei budinkais, jaunas sodas 1 mylia nuo
čiamos.
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TUOJ!

Del anglių trukumo kol-kas
PAVOGTA DVI TONI
įesuvaržomos bažnvčiose švieANGLIŲ.
jps ir šiluma. Teatrai ir-gi dar
teuždaromi. Bet išlauko švie
Nežinomi vagiliai atvažiasos panaikintos.
iu vežimu ir susikrovė dvi
Mokyklos taippat neapribuo- vo
toni kietųjų .anglių p 0 num.
am laikui busatitlarvtos. Mo- 510 West Chicago ave. I r su
tykių viršininkai y r a tos anglimis nežinia kur nuvažia
momonės, jog mokyklų nega vo.
nia uždaryti ir vaikus paleisAuglys priklausė
Frankui
gatvėn. Juos, sako, pagau- Truskolaska, darbininkui. An
ų ligos.
glys pavogta niekam nesant
i Kai-knrios dirbtuvės, kurios namie.
uri šiek-tiek anglių ištekaus, sutrumpina darbo valan- BERLYNAS BE ŠVIESOS.
as, kad tuo būdu pratęsti ilBerlynas, ^r. 4.
Nėra aniau darbus.
Visgi, anot pranešimų, šią glių. Tad naktimis miestas
a vaite turės sustoti didesnė paliejamas tie jokios šviesos,
alis visų dirbtuvių. Šimtai Nei gazo, nei elektros šviesos
ikstančių darbininkų su šei- nėra viešbučiuose, restoranuo
ivnomis lauks švenčių be <lar- se ir kavinėse.
ir skurde.
Xe visi darbininkai tuo pa
STREIKAS GYVULIŲ
tenkinti. J i e reikalavo nuo 30
SKERDYKLOSE.
ligi 50 nuoš. daugiau užmo^^^^^kesties.
Tomis dienomis teisėjas Al-) Angliški laikraščiai prane'huler gyvulių skerdyklų dar- ša, jog darbininkų vadai gruninkams
pripažino
IT1/- moja paskelbti streiką,
uoš. daugiau užmokesties.
Ateinantį sekmadienį tuo
| Tai pasekmė nepersenai pa- tikslu darbininkai bus sušaukjti mass-mitingan.
; baigusių ilgų tyrinėjimų.

kalas bus vaidintas gruodžio
7 d. Scbool Hali salėje. Vei
kalą stato scenoje L. Vyčių 13
kuopa. Toks veikalas neleng
va pastatyti: reikia daug jiegų ir gabumų. Veikalas atvai
dina, kaip senovėje lietuviai
kovojo už «avo tėvyne, Lietu
vą.
Kviečiame visus pamatyti tą
veikalą.
V.
IŠ DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS.
L. Vyčių 4 kuopa laikys
priešmetinį susirinkimą šian
die, 4d. gruodžio 1919 m. Die
vo Apveizdos par. svet., 8 vai.
vakare.
Šiame susirinkime bus ren
kama ateinantiems . metams
valdyba. Todėl visi nariai
kviečiami atsilankyti.
Vytis.
RED.

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuviu kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į met.
Organizuokite Paskolos
Platinimo Komitetus.

gėlžkelio Ir mokyklos $800.
M. ZYUEWIOZ,
Wye, Ark.

«

Ant pardavimo bargenas Clearing
32 pėdų ilgio lotai, parsiduos visi
kartų arba po viena.
J. T. WEIiSH.
1741 W. 65 Str.

»

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė
sekančia rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburghe.
"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį
tarp Lietuvos valdžios i r Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5% nuoš."

Lotas ant pardavimo arti Crane
Fabriko $250.00. Atsišaukite
O. MOLBECK,
2343 S. Homan Ave.

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

Tėmyklto Agentai! Parsiduoda di
delis skaitlius lietuviškų knygų už
nužeminta kaina. Atsišaukite tuoja us:
S. P . TANIS & CO.
31 East 112th Street,
Chicago, 111.

PAIEŠKO
Paieškau Jono Pociaus paeinančio
iš Raseinių
Apskričio
Kve'darnes
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą,, jis pats arba kas apie ji žinote
praneškite sekančių adresų:
Juozas Stasytis,
S202 Auburn Ave.
Paieškau gyvenimui
vietos arba
burdos pas Lietuvius Detroit, Mich.,
aš esų gyvenęs 1917 metais tenai ir
norėčiau vel važiuoti bet kaip girdėt
tai sunkų gauti vfėta gyvenimui.
Kas praneš laiškų apie vieta nu
pirksiu kalėdoms dovanas.
Jurgis Pūsles
P. O. Box 41«
Johnston City m .

Š
S

Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų
$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00
"
"
L** $10.00
$500.00
"
"
" $50.00 $1000.00
"
"
"$100.00
Sėsk tuojaus i r išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokes
čiu. Tada galėsi būti barnus žinodamas kad savo priedermę ispildei.

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TREMONT ST.

BOSTON, MASS.
#

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $
pirmą mokestį $
Lai gyvuoja Lietuvai
Mano vardas
Gatvė

ATSAKYMAS.

Ponui a r Poniai Lelijai iš
Town of Lake Chieagoje, 111.
Negalime talpinti Tamistos
korespondencijos, nes nėra pa
rašo nei adreso.

Reikia Sukelti
Lietuvos Paskolą

Į

Miestas

. t

ir su šiuo laišku prisiunčiu
.
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