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Blogėja Stovis Anglių 
Klausime 

Anglekasių viršaičiai su-

NIEKO N A U J A MEKSIKOS 
KLAUSIME. 

Veikti negalima; prezidentas 
serga. 

areštuoti 

^Vashington, gr. 5.—Senato 
užrubož'mių reikalų komitetas 
vakar svarstė Meksikos klau
simą. Pirm aptars iant senato
riaus Fall rezoliuciją, buvo 
pakviestas valstybes sekreto- žintos jokios federalės mokes-

NEBUS SUMAŽINTOS FE 
DERALĖS MOKESTYS. 

7 * 
šal iai reikalingos didelės 

sumos. 

Washingtonį gr. 5.—Pinigy-
no sekretorius Olass savo me
tiniam raporte kongresui pa-
žtmi, jog ateinančiais fiskali
niais motais negali but suma-

ANGLEKASIAMS SIŲLOMA Į klausytu, tuomet jiem* neduo-
DAUGIAU UŽMOKESTIES. Ui nei anglių nei maisto. 

Tai tau, kad nori! 
Washington. gr. 5.—Didžiu 

anglekasyklų kompanija 
atsakomieji atstovai čia po 
konferencijos paskelbė, jog jie 
siūlo anglekasiams daugiau 
11c už iškasama augliu tona. 

* i * 

aigi, kiek daugiau įseirVi uz 
14 nuos., kokius andai pasiūlė 
kuro administratorius Gar-
Fiold. 

Be to, tie patys kompanija 
atstovai tariasi pakelti kova 
prieš anglekasių organizaciją. 
Norima visas kasyklas pa da
ryti prieinamomis darbinin
kams unistams ir nouiiistaiiH. 

Klek tenka sužinoti, angle-
kasiai nenori nei klausyti apie 
11 centu pasiuiymą. 

rius Lansing paaiškinti apie 
pačios vyriausybės atsinešima 
i Meksikos reikalus. 

Sekretorius Lansing prane
šė, jog nuo to laiko, kuomet 
susirgęs prezidentas, jis su 
prezidentu dar nesimatęs ir ne
si taros Meksikos reikalais. 

Vyriausybėj anot Larisingo, 
šiandie nenorinti turėt i ne
smagumu su Meksika. Tr butu 

Suvaržymai paliečia Chicagą. | l a l m i l i e p f t r a n k u per t raukt i 
Isantikius su Carranza. Nes S. 

Washmgton. g i . 5 . - U e n e r a - ! y H l s t i j o s d a r s t o v i k m . . . j e s u 

lis geležinkeliu direktorius V o k i o t i - j a > š a r i a i l v a C nka vie-
IIiries vakar paskelbė įsakymą n o s karės 

SUSIAURINAMI TRAUKI 
NIŲ VAŽINĖJIMAI. 

del augliu trukumo sumažinti Po šito senato komitetas se-
pa>ažieriniu traukinių važinė- n a t o r i a u s Fall rezoliucija pa-
,.mą vienu trečdaliu. p f ^ a n t 5 a U e s lf p a s k v r e S U V 

Tas įsakymas paliečia visus 'komitetą. Šitas eis j Baltuosius 
geležinkelius, einančius iš Clii-įJ^imu 
eagos i š iaurvakarus, centrva-
karus ir p ie tvakar io . 

tvs. NFes vvriausvbei labai rei-
• • • 

kalingi pinigai. 
Anot jo raporto, šiais fiska

liniais metais, katrie pasibaigs 
birželio 30, 1920 m., vyriausy
bė turės išlaidų $5,629,486,359. 
Iš to busią £1905,000,000 de-

K'i tO. 

Gi fiskaliniais metais pasi
baigsiančiais birželio 30, 1921, 
vyriausybė turėsianti išlaidų 
$4,473,696,358 ir deficito $.2,-
005,000,000. 

Sekretorius Glass tad pata-

TARIAMASI VOKIETIJOS 
KLAUSIME. . 

Nutar ta pasiųsti ul t imatumas. 

Paryžius, gr. 6. — Sentikiai 
ta rp talkininkų ir Vokietijos 
tomis dienomis taip pablogėjo, 
kad augščiausioji taikos kon
ferencija ilgai tarėsi, kas to-
liaus pradėti sit nepaklusnai-
siais vokiečiais. (Jalų-gale nu
tar ta pasiųsti ultimatumą. 

Nesutikimai pakilo, kuomet 
Vokietijos atstovams jų val
džia uždraudė pasirašyti po 

Abejojama, kad Lietuva 
tartųsi su Bolševikais 

TAIKOS KLAUSIMAS PA-(agen ta i čia paskleidė raštų, 
K E L I A NESUSIPRATI 

MUS P A B A L T I J O J E . 

Lietuva ta ippat neprielankiau-
ja ta ikai su bolševikais. 

j'kuriuose aiškina apie stiprų 
| rusų bolševikų valdžios paši
lai kvma. 

Pažymi, jog bolševikų ka
riuomenė pilnai nugalėjusi 
nerolo Denikino, admirolo Kol-

R y ^ gr. 5. — Pastaromis ^čak0 ir generolo Yudeničo sp6-
talkininkų padarytu protoko-įdienomis didelis latvių ir tie- kas. 
lu. Tuo protokolu, turi but ra- tuvių armijų laimėjimas nuga- Po tų visų panegeringų iš-
tifikuojama taikos sutartis. | j n t vokiečius pakėlė čia daug , vedžiojimų Litvinov prieina 
J u o r e ika l au j ama d a r visokių abejonės a p į e gal imą t a ika su prie to, j og š iandie po tų. 
priedinių taikos sąlygų, kokįas[bolševikais. Tik vieni estai Į tą laimėjimų stipri rusų bolševi-
vokiečiai turėtų išpildyti. 

Vokiečių valdžia atrado, jog 
taiką žiuri, kaipo i tikrą savo 
šaliai išganymą. 

Kas kita yra Latvijoje. Lat-Vokietija galinti 
sinti talkininkams, 
jaus, kad Suv. Valstijos dar taikos tarybosna su bolševikai 

pasipne-
tuo lab- vijos vvriausvbė atsisako stoti 

kija pageidauja taikos. I r į tai , 
sako, talkininkai turėtų at
kreipti < lomos. 

VOKIEČIAI DARABVOSI SU 
ria kongresui neskirL oinigų j n ( , r a r a l i f įk a vus ios taikos su-j Dorpate be aiškaus talkininkų RUSAIS MONARCHISTAIS. 

naujiems /Timany-

CHICAGOJE SUSIAURINA 
MI GATVEKARIŲ VA

ŽINĖJIMAI . 

,x*uuiu> ir pasitars su sergan 
jėiu prezidentu Meksiko^ reika
l e . 

Sekantis užrubežiniu reikalu 
komitetas turės susirinkimą 
ateinantį pirmadienį. 

SUAREŠTUOTI ANGLEKA 
SIŲ VIRŠAIČIAI. -

Del stokos anglių Clncagoje 
Indianapolis, gr. :>.-<v'ia fe- >usiauiinami gutvekarių ir vir-

leraliam teisme l'edenyliai vai- Odinių geležinkelių važinėji-
džiai pasidavė (i anglekasių l n a i -
organizacijos viršaičiai. Jų tar- Be to, kuone visai panaiki-
pe yra ir veikiantysis prezi- namas gatvekarių a])šildymas. 
dentas Lewis. Kadangi vidumiesčie krau-

J i e kaltinami perdengime tuvėse ii- ofisuose susiaurina-
* teismo "injunotion. '* Teisėja.- mos darbo valandos, tad ir 

Anderson paskyrė jiems ])o gatvekarių važinėjimui atmai 
>1 <),()<)() parankos. nomos valando 

Kiti 78 viršaičiai bus suar
eštuoti kitose valstijose, savo 

NESUTIKIMAI K I N I J O S 
SU J A P O N I J A . 

Kinija stato savo reikalavi
mus. 

Pekinas, gr. 5. — Kinijos 
mieste Fu Cho\v kinai ėmė 
boykotuoti japonų prekes ir, 
abelnai imant, pradėjo nenuo
lankiai atsinešti į visa tą, kas 
yra1 japoniško. 

Japonijos vyriausybė tad į 
( liieagoje del anglių truku- t ( ) W*f*to pakraštį pasiuntė 

m() t ikra suirutė. Xe visi vie- * a v o k a i ' ^ l a i v u s - Atplaukus 

jokiems 
inams. 

Dabartinių mokesčių įstaty
mai turės but peržiūrėti ir per
taisyti. J i e buvo tinkami karės 
metui. Kitokie įstatymai rei
kalingi taikos metu. 

Ateinančiais metais vyriau
sybė pavartosianti daug pini
gą probibieijos įvedimui, sa
ko Glass. 

j 

tarties. sutikimo. Latvija nori taikos, 
Talkininkai, ypač p r a n c u - j ^ t paremtos abolnąja talki-

zai, to ne-žiuri. Sako, "inkų taika su savo priešinin-
Vokietija turi pildyti rei- kais. , 
kalavimus, arba prancūzų) ^ u tąja latvių nuomOne su-
armija pasileis Vokietijos gi- tinka ir Lietuvos vvriausvbė. 

Apie tai latviams teko gauti 
dokumentų. 

lumon. 
Kuomet Vokietija pasiprie

šins ult imatumui, tuomet bus 
liepta veikti maršalui Foch'ai ; 
Tas veikima s vokiečiams pa-

VOKIEČIAI IttflLMHTOAI ™*{*» t i , < m i &*****#* 
r i a spėjama, jog vokiečiuo

se kas nors stovi užpakalyj 
•PASITIKO VON MAC 

KENSENĄ. 

J i s parvažiavo iš nelaisvės. 

lėtose. 
Iš visur apturėtą i'mių, jog naip supranta suvaržymus. Ki- l&ivanis k m a i ( m r labjaus pa-

anglekasiai nepaliausiu -t rei- t i nenori prisi taikinti . 
kave, nežiūrint 
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viršaičiu. . 

suareštavimo 

SUŠAUKIAMA " G R A N D 
J U R Y M SESIJA. 

Indianapolis, Ind., gr. 5. — 
Teisėjo Anderson parėdymu 
ateinantį pirmadienį čia su
šaukiama specijalė federalės 
" g r a n d j u r y " sesija. 

Prasidės tardymai , i kuriuos 
pašaukiami be anglekasių vir
šaičių dar ir kasyklų opeiaio-
riai. 

Pasirodė intarimų, kad, re
gis, anglekasyklų operatoriai 
suokalbiauja su anglekasyklų 
viršaičiais ir streikas pakeltas 
su operatorių noru, ty.* jiems 
p r i t a r i a n t 

Det, abelnai imant, visuose 
ofisuos^ ir didžiulėse krautu-
vėso sidrumpintos darbo va
landos. 

Turinčiose anglių ištekliaus 
dirbtuvėse dar dirbama. Kitos 
uždaromos. 

Chjėagos Arkivyskupas pa
skelbė bažnyčioms vartoti an
glis taip, kaip karės metu bu-
v 0 daroma. Kai-kurios parapi
jų didžiulės susirinkimų saies 
už<laromos. 

(iiibernatorius LoAvden re
porteriams atsako, jog jis ne
turįs nieko nauja pasakyti an
glių klausime. 

TAI B E N T PASIŲLYMAS 
GUBERNATORIAUS. 

REZIGNAVO P E R U V I J O S 
KABINETAS. 

VVashington, gr. 5. — Gauta 
žinių, ' jog atsistatydino visas 
Poruvijos respublikos minis-
teriu kabinetas. 

DABAR TAI BENT AIŠKU. 

Cliieagoje vakar vienam su
sirinkime kalbėjo Wirconsino 
valstijos gubernatorius Phi-
lipp. 

Kalbėdamas apie anglekasių 
streiką štai ką jis pasiūlė vy- Washington, gr. 5.—(jenera-
riausybei: dis prokuroras Palmer paskel-

Sako,« tegu vyriau>yl)ė nu- bė, jog vyriausybė pagaliaus 
stato anglekasiams iržmokestį atsisakanti kontroliuoti cuk-
ir su kariuomene priverčia rų. Vyriausybė tolesniai nepri-
juos eiti į kasyklas darban, žiūrėsianti nei cukraus išdali-
Bet, girdi, jei anglekasiai ne-lnimo, nei jo kainų. 

kilo prieš japonus, gyvenan
čius atskiriai mieste. 

Pakeltą riaušės. Japonų ju
rininkai pasiųsta malšintk Tie 
apmalšino kinus. 

Stato reikalavimus. 

T 0 pasekmėje dar labjaus 
paaršėjo santikiai ta rp abiejų 
šalių. 

Kinijos vyriausybė paga
liaus čia japonų pasiuntinybei 
indavė tokiu s reikalavimus: 

1. Prašal int i japonų konsu-
|lį iš Fu Cbo\v. 

2. Atlvginti už -nužudytus 
tame mieste kinus riaušių 
malšinimo metu. 

o. Atlyginti sužeistiesiems 
kinams gydymosi lėšas. 

4. Nubausti visus tuos japo
nus, katr ie pirmutiniai užpuo
lė kinus. 

5. Japonų konsulis Fu Chow 
turKviešai atsiprašyti to mie
sto valdžios. % 

Xežinia, kokį atsakymą su
silauks Kinija. 

Berlynas, gr. 5. — Užvakar 
iš Salonikų čia parvažiavo 
vokiečių fieldmaršalus von 
Maekensen. J i g tenai išbuvęs 
kelis mėnesius talkininkų ne
laisvėje. 

Čįa jis pasit iktas lygiai iš
kilmingai kaip ir fieldmarša-
las Hindenburgas. 

J į pagerbti ties geležinkelio 
stotimi buvo sustatyta būriai 
raitarijos ir pėstininkų.-Skai-
•;iingiausios žmonių minios 
buvo susirinkusios. 

Ta ip vokiečiai gerbia savo 
didvvrius. 

dabartinės jų valdžios. Matyt, 
prrusai junkeriai palengva ir 
vėl ima vesti tos šalies reika
lus. 

TALKININKAI A P S P R E N 
D ? F I U M E LIKIMĄ. 

Ryga> gr- 5.— Latvių armi-
i sutruškinusi vokiečių-rusų 

Tad yra galimas daiktas, kad I kariuomenę Mintaujoje sura-
kaip Latvija, taip Lietuva k o n / d o slaptų vokiečių-rusų doku-
j'eiencijoje Dorpate neturės mentų. Iš tų dokumentų pati-
savo'oficiialiu atstovu. 

Jei taip' bus, tuomet turės 
suskilti Pabaltijos viešjmtįįų 
])adai;vta sąjunga. Nes Esto-
nija viena, regis, sutars pada
ryti taika su bolševikais., Es-
toniją taikon stumia socijalis-
tiniai tos šalies gaivalai. J ie 
turi savo apsiskaitymus. 

Miesta s ir apylinkės busią, pa 
vestos Italijai. 

BOLŠEVIKAI VEDA PRO 
PAGANDĄ UŽ TAIKĄ. 

Norr, kad su ;ais taikintusi 
talkininkai. 

TURKŲ SOSTO Į P Ė D I N I S 
A P E L I U O J A Į AMERI 

KĄ. 

Londonas, gr. (i. — i š Pary
žiaus pranešta, jog Anglijos, 
Prancūzijos ir S. Valstijų at
stovai pagaliaus sutarę Fiume 
pavesti Italijai. J a i bus pa
vestas miestas ir su apylinkė
mis, kaip kituomet buvo su
ta r ta slapta sutartimi. 

Apie tai jau pagamintas 
dokumentas, kurs busiąs vei
kiai induotas Italijos atsto
vams. 

Copenhagen, gr. o.^Bolševi-
kų atstovas Litvinov apleidžia 
Daniją. J i s iškeliauja Dorpa
tan. Vietos valdžia neprielan
kiai atsinešė i to bolševiko čia 
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viešėjimą. Tad bus džiaugsmo, 
kuomet jis apleis Daniją. 

Tomis dienomis Litvinovo 

riania, jog dabartinė vokiečių 
vyriafsybė stipriai buvo susi-
riŠus[ <u rusų reakcijonierlų-. 
monsrcliistų atstovais—gon. 
Yudeniču. Kolčaku ir kitais. 

Aiškiai pasirodo, jog pulk. 
Avalov-Bermondt su vokiečių-
rusų kariuomene užatakavo 
Rygą sutinkant vokiečių vy
riausybei i r gen. Yudeničui. 
Buvo tikslas užimti vis-j Pa
balti ją ir išnaujo priskirti 
prie Rusijos, kuomet ten butų 
buvę nuversti bolševikai. 

Reiškia, vokiečiai mėgino 
susigiminiuoti su rusais reak
cionier iais Pabaltijos viešpa
tijų sugriovimu. Bet suokal-
biavimas nedavė pageidauja
mų pasekmių. 

Bolševikai sutruškino gen. 
Yudeničo spėkas. Tą patį pa
darė latviai ir lietuviai su vo
kiečiais savo šalyse. 

Talkininkai tik stato sąly-
Konstantinopolis, gr. 5. — ,£Q. kad iš Fiume pasitrauktų 

Trukšmai Italijos Parlamente 
I T A L I J O S SOCIJALISTAI .listai primetė norą atgaivinti 

ŠVEICARIJOS PREZIDEN 
TAS LANKĖSI BEL

GIJOJ . 

Brusselis, gr. 5. — Čia vie
šėjo Šveicarijos prezidentas 
Gustave Ador. J am, iškeliau
jant karal ius Albertas palydė
jo jį geležinkelio stotin. 

Turkijos sosto įpėd>nis, Ab-
dul Medjid Efendi per laik
raštininkus paskelbia atsilie
pimą į Ameriką, kad ta rati
fikuotų laikos sutartį. Nes tas 
Amerikos t rukdymas, sako, 
kenkia Turkijos taikai. 

d 'Annunzio su savo kariuome
ne ir miestą užimtų regulerė 
italu kariuomene. 

BELGIJOS SOSTUI PAVO 
J U S ? 

TRUKŠMAUJA PAR 
LAMENTE. 

Turbūt nieko nebus su tais 
' ' par lamentar is ta is . ' ' 

popežiui karalystę. Katal ikus 
išbjauriojo. 

Bet katalikų atstovai visu 
socijalistų trukšmavimo metu 
užsilaikė ramiai. Atsakinėjo 

ŽUVO 6 ANGLEKASIAI IN 
DIANOJ. 

Clinton, Ind., gr. 5.— Bogle 
anglių kasykloje No. 3 nuo 
pakilusios ekspliozijos žuvo 
6 darbininkai. Kiti 3 darbinin
kai sužeista. 

Visi nukentėjusieji y ra tos 
kompanijos ofiso darbininkai, 
nekuomet nedirbę kasyklose. 
J i e inėjo į kasyklas pasikasti 
anglių ofisų pečiams. ' 

Paryžius, gr. 6. — Laikrašt is 
L ' ln t rans igeant praneša, jog 
Belgijoje darbuojamasi su
griauti sostą ir panaikinti mo
narchiją. 

Sako, tai svarbiausioji prie
žastis, kodėl karalius Alber
tas nedalyvavo andai parla
mento at idaryme. 

Rymas, gr. 5 , -Š įmet Itali- Ijicms rimtai. Nes katalikų pa r 

Y 

UŽGINAMAS PAGROBI
MAS VILLOS. 

EI Paso, Tex., gr. 6. — Vie
tos meksikoniškas generalis 

Londonas, gr. 5.—Anglų vab į konsulis Garcia tvirt ina, jog 
džia Airijoje suspendavo pri- į netiesa, kad butų buvęs "pa 
siekusiųjų teisėjų teismus. Jų j grobtas Villa, žinomas plėši-
vietas užims teisėjų komisijos, kų-revoliucijonierių vad; 

{ J 

jos parlamentan rinkimuose 
laimėjo socijalistai. Išr inkta jų 
net 150 atstovai. Italijoje tas 
negirdėtas daiktas. Į tuos so
cijalistų parlamentaristus tarp 
gerų žmonių pateko daugelis 
radikalų ir trukšmadarių, kat
rų ligšiol visas užsiėmimas bu
vo tik kurstymas darbininkų. 

Dabar tie socijalistai atsto
vai parlamente tik kelia truk-
šmą. Vargiai kas naudinga bus 
nuveikta su jais. J ų tikslas su
griauti dabartinę čia valdžios 
formą ir įvesti šalin bolševi-
kizmą, ty. betvarkę ir terorą. 

Gruodžio 3 dieną, atidarius 
parlamento susirinkimą socija
listai atstovai tuo jaus puolėsi 
prieš katalikų partijos atsto 

t i jos atstovai taippat skaitlin
gi. Jų yra suvirs šimtas narių. 
Socijalistai jiems nepavojingi. 

Socijalistai • t rukšmauja 
prieš monarchiją,, prieš milrta-
r i s tus , pr ieš ka t a l i kus ir p r ieš 
visą šalyje tvarką. Su jais ne
bus galima atlikti šaliai jokio 
konstruktivio darbo. 

I r kogi daugiau norėti nuo 
tokių atstovų, katrie pirmiau 
visas laikas tik darbininkus-
kurstė gatvėse ir tempė juos 
socijalizman. 

Londonas, gr. 6. — Armijos 
ir jureivijos sandeliuose 
vietos didžiulėse departamen-
tinėse krautuvėse streikuoja 

rus. Šitiems atstovams socija- 3.700 darbininkų. 
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adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kan t krasoje a r exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus } regis
truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800W.46thSt.Chicago,IH. 

Telefonas MeKinley 6114 
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Reikia Išminties, 
Ne Baimes. 

Baimė del įvvksiaučios 17 
gruodžio pasaulio pabaigos ky
la iš to, kad šešios stambiosios 
planetos, bėgiojančios apie sau 
le stos beveik į viena linija 
vienoje žemės pusėje.Žemė sto 
vės nuošaliai, o didžiausiasis 
Uranas bus lygiai iš priešingos 
pusės anapus saulės ties su-
si Užganei o mis netoliese plane
tomis. 

Antra baimės priežastis yra 
ta, jog mintijama, kad saulės 
viršus yra labai skystas ir kar
štas, panašus i ugnini gan). -

Sakoma, kad dėlto tame saulės 
šone, ties kuriuo stovės anos j 
šešios planetos, turi pasidary- i 
ti didelė banga taip, jog sau
lė nebebus apskrita kaip obuo 
lys, o pasidarys pailga lyg i 
griušė. Nuo tos milžiniškos 
griušes koto liepsnos, sakoma, 
turės lėkti toli ir pasieks žemę. 

Įsižiūrint arčiau į šitas dvi 
baimės priežastis matome pir
miausiai, kad šešios planetos 
nestoja į vieny liniją, o sudaro 
lyg raidę \V arba M ir tai dar 
nepilnai. Tai-gi tu šešių plane
li} įraukiančioji jiega, kurią 
mokslininkai vadina gravitaci
ja, neis viena linija i saulę, o 
šešiomis linijomis. Kitaip sa
kant nėra pavojau s, kad tos pla 
Betos kristų ant saulės, arba 
kad saulė turėtu pasislinkti iš 
savo vietos artyn prie jų. I r 
iki šiol vis taip buvo, kad kiek
viena planeta turėjo savo pri
traukimo liniją, einauėia i sau-
k-
. Nepaprasta darosi tik tiek, 
kad dabar šešių linijų galai 
remsis į saulę vienas netoli ki
to tame pačiame saulės šone. 
Tat rupi žinoti, a r t a s rėmimas 
į vieną šoną yra pavojingas ar 
ne. 

1 rugpjūčio šių ]{)!}) metų 
trijų planetų pritraukiamo
sios, arba gravitatinės, linijos 
rėmėsi i vieną saulės šoną ne
toli kita kitos. Žemė, Aušrinė 
ir Merkuras buvo susibėgę be
veik greta. Nors tos trys plane
tos yra mažos, bet už tatai jos 
vra artvmiausios saulei. Jei 
planetų susibėgimas gretą ir jų 
linijų galų atsirėmimas į vieną 
saulės šoną žymiai kenktų sau
lės paviršiui, tai l rugpjūčio 

\\ metu n!<- Imtiiuiėui patyrę 

to kenksąio. Tuomtarpu nebn-
vo beveik nieko. 

17 gruodžio susibėgs nebe 
trys, o šešios planetos: dvi*tos 
pačios (Aušrinė ir Merkuras) 
ir prisidės keturios didesnės: 
Neptūnas,' Saturnas, Jupiteris 
ir Marsas. Žemė nebedalyvaus 
tame antrame planetų susibė
gime. Nors keturios naujai su
sibėgančios planetos yra dides
nės už žemę, bet jos užtatai ir 
tolesnės. Tokiu būdu 17 gruo
džio reikiįj tikėtis įvykimo tik 
dusyk žymesnio už tą kas buvo 
1 rugpjūčio šių metų. 

Pere i tą vasa rą v ienu t a r p u 
per dvi valandi Amerikoje ne
veikė telegrafai ir telefonai. 
Didžiojo įtempimo elektrinės 
vielos, kaip tramvajai ir maši
nas varančioji elektra, veikė 
kaip paprastai. Jeigu sakytu
me, kad tas šį metinis telefonų 
ir telegrafų elektros nutirpi
mas buvo* pasidaręs del trijų 
planetų susibėgimo, tai 17 
gruodžio galima butų tikėtis, 
jog pasidarys betvarkė ir dide
lio įtempimo elektros vielose. 
Gal nepaeis elektriniai tram
vajai ir mašinos, gal tas tęsis 
ne dvi valandas.o kokias ke
turias, arba daugiau. 

Žmonės bijosi mirti ir dėlto 
nerimauja del 17 gruodžio die
nos. Didžiojo pasaulio tvarko
je darosi mažytis, sulyginamai, 
pavojus. Mes žmonės kasdieną 
savo kūnuose turime daug dau 
giau ir daug didesnių mirties 
pavojų, (ieriau rūpintis savo 
kūno sveikatos nepastovumą 
negu baugintis planetų ir sau
lės ligomis. Del savo silpnybės, 
o ne del planetų susibėgimo, 
kiekvienas turi atsiminti Kris
taus žodžius: "budėki te ir 
jauskite, nes nežinote nei die
nos nei valandos." 

Keno sąžinė yra tvarkoje, tas 
tegu dirba savo darbus iš ei-
bos, nesibijodamas nuolat gre
siančios mirties. Taip- daro 
kiekvienas protingas žmogus. 

• . • -

Labdaringos Są-gos 
Reikalai. 

Pasigailėkime nors sykį var
gšų našlaičių! La 1x1. Sąjungos 
Centras yra Chicago je. Sąjun
ga deda visas pastangai, kad 
įgytų našlaičiams taip labai 
reikalingą prieglaudą. Bet 
prieš pja<ledant ją statyti rei
kia turėt? savo pinigų mažiau
sia $50.(M).̂ B, jei ne daugiau. 

Visiems lietuviams tikrai su
prantant prieglaudos reikalą, 
visai lengva butų Įsigyti ją. 
Bet, deja, dar ne visi supranta. 

Buvo manyta, kad turint iš-
mokėta žemę. 10 akrų, bus ga
lima pradėt statyti prieglauda, 
bet pasirodė negalima. Tai-gi 
ir prisieina laukti iki turėsim 
savo pinigų. 

Iš laukinio mažai kĄ galima 
tikėties, todėl laikas visuome
nei subrusti. 

Labdaringai Sąjungai buvo 
laimingiausi laikai-#tai pabai
ga 1917 m. ir visi 1918 metai. 
Per tą laiką radosi daugiausia 
garbės narių užsimokėjusių po 
$100.00 i Lab. Sąjungos iždą. 
Tais pinigais tapo pilnai išmo
kėta 10 akrų žemė, kuri šiandie 
yra verta $45,000.00, nes par
duodant tiek butų galima gau
ti. 

Neturėdami savo našlaičiams 
prieglaudos ir palikdami juos 
svetimtaučių įstaigose, mes 
savo tautą skriaudžiam, o sve
timas tautas didinam ištautin-
dami savo našlaičius, nors iš jų 
Imtų galima sulaukti labai nau
dingų Lietuvai piliečių. At
kreipkime šiandie domę į naš
laičius, tai ateinantį pavasarį 
pamatysime beaugant jiems 
prieglaudą^ 

Ąlusų įstaigoje našlaičius 
auklės sesėrvs vienuolės Kazi-
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Žmogus ir Beždžione 
i 

(Tąsa) 
>» 

, , , , , - • ,ąį Tą galime patikrinti ir patys savaime nors 
ir amžio pilnume būdami. Padarykime šitaip. 
Peržiūrėkime savo gyvenimą, a r nesame pa
darę kam nors kokios nors skriaudos, ar ne
same apsėję taip, kad patys pripažįstame, jog 
tat buvo negera, nors skriaudos niekalu nepa-
darėm. Jei taip, atitaisykime tas visas kaltes. 
Paskui, parinkę liuosesnę nuo priedermių die
ną, suraskime joje ilgoką liuosą valandą ir pa
sirūpinkime joje nemintyti apie savo gyvenimo 
reikalus ir darbų tikslus. Tame nurimime pa
statykime sau klausimą: ar yra dusia mumyse 
ar ne. Čia minėtąsias sąlygas gerai išpildęs kie
kvienas žmogus, ar jis butų katalikas ar bedie
vis, tuojaus širdyje pajunta atsakymą: yra du-

• * r - — 

sia. 
Tegu nei vienas neniekina šito vidujinio pri

tyrimo. Jis turi tokią pat. vertę, kaip ir visi 
kiti gamtos mokslų eksperimentai arbai išty
rimai. Ir nemažesnę tiesą jis praneša. 

Gyvybė ir mirtis. 

Žmonės negali nepripažinti, kad žmonėse 
yra nematomos jiegos, sudarančios skirtumą 

Bet butų neprotinga saky
ti, kad žmogus teturi tik tuos penkis išlauki
nius patyrimo prietaisus. Žmogus tiki savim, 
jausdamas nematomą, nei negirdimą, nei ne
užčiuopiamą skausmą viduje. Iš to matyti, kad 
žmogus turi vidujinių patyrimo priemonių. 

Žmogaus gyvenimo vidurys dažniausiai bū
va užsipildęs jo laikinuoju užsiėmimu: ama
tu, pramone, politika, ar asmeniniu pragarsė
simu. Tie užsiėmimai (angliškai bussiness) 
taip apima žmogų, kad jis jiems pašvenčia 
ne vien savo darbą su sveikata, bet taip-gi ir 
tiesą su sąžine. Vidujinės tiesos prityrimo 
priemonės pusiauamžiui žmogui beveik negir
dimas. Jas nustelbia viršujai užsiėmimai. 

Bet, kada žmogus pasęsta, atsitraukia nuo 
tų savo laikinųjų triukšmingų, vidujinį gyve
nimą slopinančių užsiėmimų, tada vidujinis 
balsas dažnai jam liudija, jog žmoguje yra tarp gyvo ir lavono, bet kaikurie sako, kad ta 
dvasia skirtjįnga nuo kūno, nepasotinama jo!jiega esanti taip pat materijalė, kaip elektra, 
skanumais, nemirštanti drauge su juo. Ne visi]kaip žemės traukimas daigtų pr.ie savęs arba 
senieji tą gauna patirti, nes kai-kurie ilgaislgravitacija. Šita nuomonė gali remtis tuomi, 
stiprybės metais tiek prikraiija į save viduji-|kad ir gyvuolys pastipęs skiriasi nuo gyvo, ir 
nį dvasios balsą slopinančių triukšmų, kad jųhnedyje gyvame bei negyvame nėra skirtumo 
užtenka iki mirštant. Bet paprastai žmogus se-jsunkume, o tik stoka gyvybės, 
natvėje pats pajunta savo dūšią vidujinėmis . _ . v. 
patyrimo priemonėmis, taip, kaip matome ^ a i ^J* ^ x s* 
daigtus akimis. Senelis, jausdamas savo du- Viduramžio scholastikai sakydavo, kad du
sią, žino, kad ne kūno akimis jis ją mato, bet šių esama trejopų: augalinių, gyvuolių ir žmo-
lygiai neabejotinai ją patiria vidujinėmis prie- ginių. Kitaip sakant, gyvuoliai taip-gi turi 
monėmis. dūšių ir augalai turi. Tik yra didelių skirtu-
* Žmogus turi priemonių patirti savo dusią iš mų tarp tų trejopų dusių. "Pirmąsias dvi 

pat jaunų dienų. Kiekvienas gali tą bandymą rųšis, t. y. augalines ir gyvuolines, dabar mok-
padaryti. Reikia paimti 8 ar 9 metų vaiką ar slininkai nebevadina dūšiomis, o tiktai gyvy-
mergaitę, nors ne krikščioniškai, bet labai pa- bės jiegomis. Augalo gyvybės jiega moka pa
doriai augintą. Ypatingai reikia žiūrėti, kati sėkmingai kovoti su pritraukiančia žemės jie-
tas vaikas nebūtų padaręs nieko priešinga ga, nes var() želmenų laiškelius kelia augštyn. 
žmogaus prigimčiai, t. y. nevogęs, nepratęs J i taipgi moka padaryti įtekmės ant chemijc,-
meluoti, neskriaudęs kitų vaikų nuožniuinaisjjiegų, pakreipdama jas į naudingą augalui pu-
nesugadinęs savo prigimtį paleistuvyste. To-|sę, kad jis galėtų maitintis augti ir daugintis, 
kiam vaikui, nors ir negirdėjusiam apie tikė- Daug daugiau stiprybės parodo* gyvuolių 
jimą, reikia pasakyti, kad yra dvi nuomonės:'gyvybės jiega. Jos veiksnias įvairesnis, pai-1 

viena sako, jog žmoguje yra protinga, ne-'nesnis ir augštesnės rųšies. 
mirštanti Ir n.-Uminr -lalis,' arba dūšia, kita; g į , u b j Ž M i l o s i o s ,„,„ j ^ į , v i s a , , a j , 
nuomone sako, ka.l tos dus.os m-ra. suiskmus v i s l l 0 | n e , ^ ^ g „ l m ; a ž i a g a i r lu, nmiha. 

KALĖDOMS DOVANOS! 
: r.. ' ' » = = = = = = = 

Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiems dovanų — neuž- . 
mirškite savųjų,— Lietuvoje — jau kelias, ypač laikraščiams 
seniai i ten atdaras — 
1. Užrašikite jiems dienraštį "DRAUGĄ." 

Metams už $6.00 
Pusei metų $3.50 

2. Graži ir labai Kalėdoms tinkama dovana — maldaknyge — 
"Ramvbė Jums . ' ' 
Minkštasis moroeco apd. auksuoto $3.50 
Skareles apd ; 2.50^ 
Audeklo apd 2.00 

V>. Gražių paveikslėlių su linkėjimais, kiti su maldele 
su persiuntimu 5c. 
10 su persiuntimu 20c. 
100 su persiuntimu $1.20 
Kita rūšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių — 
J su pnsiunliroų #c. 
10 su prisiuntimų 30c. 
100 su prisiuntimų $2.00 

Mažesniems užsakymams galima siųsti krasos ženklelius. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46-th St , * * * Chicago, I1L 

KAPITALAS 
$200,000 

PERVIRŠIS 
$25,000 

Siųskit Pinigus Lietuvon 
Savo gentims ir 

Padarykit Linksmas Kalėdas 
Suteikdami jiems savo pinigiuką paramą-. 

nuomonių skirtumą, neminint prirodymų nei gos nebūva. Dvesiant gyvuoliui nyksta jo gy-venos nei lutos, re.k.ą va.ko paklaust., katra; ^ •• a r b a d u š j a T a i t „ , . s t a j r 
nuomone ,|um .sroilo teis.nga. Nesugedę vni-|a , o ^ j ; A W t o s •; | i ( h a i 

ka.s v.suon.et pr.paž.sta dusuj. nors ap.o Jo i lL . j . j įgirtos. Nedrąsu sakyti, kad jiedvi prt, 
lumma Imtų n.eko n.ekad nog.nle.ięs. ! j . | u l l s o .it, , , v a ; , i m , s ^ - ^ , , ^ V o i k i a n s 

\ok.ee.u Hmkshn.nkas I< r. Hett.nger H g ^ S » «BgšS»»«iW r«fye **»&» * « < « 
ingai sako, kad šitas jauno ir seno žmogaus k i e k v i j(, m(,(|žingo.je. 

sutarimas yra žmogiškosios prigimties bal-
sas. (Pabaiga bus.). 

Mūsų bankas turi speeijalį pinigų siuntinio skyrių, per 
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinama 
kaina. Lietuviai pas lietuvius! 

BANKO TURTAS VIRŠ $1,800,000.00 
Į 

Parankus — Stiprus — Saugus Bankas 
. . . . 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
LIETUVIAI LENKŲ 

OKUPACIJOJ. 

Seinų pusėj. 

Punskas. Į ėia atkėlus lenkų 
demarkacijos liniją ir nuo 
rūgs. m. 7 d. užėmus lenkams 
Punske su didesne jo para
pijos ir valsėiaus puse, šį gry
nai lietuvišką kampelį išti
ko, anot ėionykšeių gyvento
jų, sunkios, tamsios dienos: 
nepakenėami lenkų gaivalai, 
anot žmonių, "apdriskę mo-

sirodyti ir pasimatė jau, kad 
lenkų jungas sunkesnis, negu 
lietuvių, ir pastarieji pradėjo 
dabar geriau linkti prie lie
tuvių. 

Vietinių gyventojų didžiau
sias nerimavimas ir neužsiga-
nėdinimas lenkais ir laukimas 
valandos, kada bus paliuo-
suoti iš lenkų, okupacijos; ant 
kiekvieno žingsnio sutinki 
klausimus, kada išeis lenkai? 
ko jie čia laukiai kodėl mus 
valdžia jų neveja iš ėia! l)a 
bar pastaruoju laiku cia pa
skelbė 18 ir 19 metų amžiaus 
vyrų mobilizacija, kuri, pa 

/arų kareiviai" visur vaikio- gal jų įsakymą, turė s įvykti 
jasi, neduodami gyventojams I iki spalio m. 15 d. [sakymas 
ramumo labiausia su maistu n j paliečia be skirtumo tautos 
padvadomis; iš savo valdžios j visus okupuotus gyventojus, 
jie gaudami menkai maisto, į Iš lenkų vadų nuolatos eina 
priversti maitintis iš vietinių paskalos, kad, tai tą dieną,'tai 
okupuotų gyventojų. Čionykš- tą naktį eisime užimti Kalva-
ėiai jų kareiviai pasirodė, riją, Lazdijus, tai nuginkluoti 
kad visi yra surankioti iš lietuvių kareiviją i r t. t. , 
okupuotų Lietuvos miestų! Be to punskiečiai labiausiai 
miestelių daugiausia žmonių [pasiilgę lietuviškų laikraščių, 
išmatos valkatos, kurie patys kurių, sugavę kokį n-rį, su di-
nežino už ką kariauja, daž
nai patys sakosi, kad už ponų 
pinigus; nuolatos kartojasi 
maisto plėšimai, žiaurus apsė-
jimai, rekvizavimas javų, ne
paliaujamos " s tu ikos" ir t . t ; 
jąu du kartu šaukė valsčiaus 
sueigą, kad išrinkti viršaitį, 
bet į sueigas neatėjo netik ne 
viens lietuvių vietinių, bet nė 
lenkai nėjo, kurių čia keli y-
ra išsigimėliai: mat gėda pn-

mierietės. Našlaičių prieglau
dos žemė yra šalę Hv. Kazimie
ro vienuolyno. Tos seserys jau 
parodė darbais, kad lietuvių 
vaikus jos įšauklėja darais 
žmonėmis ir gerais, tėvynę my
linčiais lietuviais. 

džiausiu godumu tyrinėja, ar 
neužtiks žinutės apie atsitrau
kimą lenkų. 

• 

Pasirodo, kad lietuviai la
bai geri agitatoriai. Patekę ,į 
lenkų nagus, jie nenustoja ko 
voję už savo tėvynės laisvę. 
Kovai šiuo kartu jie vartoja 
agitaciją. Tas ginklas yra 
galingas ir visų vartojamas: 
senų ir jaunų, vyrų į mote
rų. Jie lenkų kareiviams kal
te įkala ramiu būdu galvon,-
kad jų valdžia tai ponų val
džia, kad jie eina į Lietuvą 
dvarų ginti, kad jie plėsdami 
iš lietuvių laisvę eina rusų ir 
vokiečių keliais, kad lietuviui 
su lenkais už savo laisvę ko
vos lig paskutiniųjų. Ir lai da

ro į lenkų kareiviją daug įta
kos. Jie tampa {Prielankiais. 
lietuviams, metę frontą bėga 
namo. Lenku vyriausybė tai 
mat0 ir dėlto ilgai vienoj vie
toj tų pačių kareivių nelai
ko. Seinų apylinkėj juos mai
no jau trečiu kartu. 

Lenkai užimtuose kraštuose 
niekur neranda prielankumo. 
Lietuviai visur į juos žiuri, 
kaipo į laikinus okupantus. 
Jaunimas jiems ant kiekvieno 
žingsnio "šposus" krečia: tai 
šautuvus suslėps, tai kulkos-
vy<f5 nuvež, tai arklius nuva
rys Į girią. Lenkai patys sa
kosi, kad lietuvių tarpe jiems 
)>1 ogiau gyventi, negu fronte, 
kur eina mūšiai. j 

Paskelbus lenkams mūsų 
krašte mobilizaciją, visas jau
nimas bėga j mūsų kariuome
nę. 

Ūkininkai iš užimtų kraštų 
neša mūsų vyriausybei mokes
čius, veža mūsų kareivijai 
reikalingų javų. > . 

*' Laisvė,' ' Kaunas. 

VALDYBA 
JOSEl 'H J. ELIAS, Pl lEZ. 

W M. M. ANTONISEN', V1CE-PHEZ. 
J O H \ I. BAGDŽIUN'AS. 

• VICE-PKEZ. IK KASIERIUS. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street Chicago, Illinois 

N 

VALANDOS.—Kasdien nuo I ryto iki 5 po pietų. Lturninko 
ir Subatos vakarais nuo 9 ryto iki 8:X0 vakare. 

K 

į 
Taupykite Piningus: 

Perkant visus savo RAKAN
DUS, PEČIUS, KABPETUS, 
PIANUS, VICTOROLAS, SIU 
VAMAS MAŠINAS ir t.t. pas 

* : 

Namų Statymas. "New 
York Sun" sako, kad namų 
statymo reikalai Suvienytose 
Valstijose apima 1,000,000 gy
venamiems namams, 128,000 
dirbtuv#ų, kainuojančių po 
$100,000 ar daugiau; 325,000 
dirbtuvių, kainuojančių ma
žiau, neg po $100,000; 6,000 
ligonbučiams, • 5,000 mokyk
loms ir viešoms įstaigoms, 
120 prekių terminams; 14,-
000 gelžkelių stotims, ir 20,-
000 bažnyčioms ir teatrams. 

SIMPUX UNIVERSAL 

P. KVORKA & SONS 
1551 — 53 W. Chicago Ave. 

arti Ashland Ave. 
Cash ar ant Išmokesščiu. 

Telefonas Monroc 2500 
Krautuve a tdara Sero,domis ir 

I 'etnyčiomis iki 6 vai. vaksi.ro. Kitais 
vakarais iki 10 vakare. 

I 

I 

I 

I 

» V 

JUSTIN MACKIEVVICZ 
Siunčia Pinigus į Lietuvą 
Siųskite dabar kol Lietuvos Markes pigios. Del pla

tesnių žinią kreipkitės pas 

JUSI INA MACKIEW1CZ 
Real Estate & Foreign Exchange. 

2342 S. Leavitt Str. Chicago, 111. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir statantiems naujus, mes skolinamo 

pinigus ant labai lengvi/ išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pi lnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 v*l. 

vak. iki 0 vul. vak., $v. ujrgio parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakus, Pirm.. P . Rullutfe, Kai!.. B. Sekleiskis, UUin., 
3327 Union Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Aveuue. 
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Į RETA PROGA I 
Pamatyti Puikiau s j Veikalą 

"Prasižengėlis" 
9 aktų Drama 

Kintamuose paveiksluose Dievo Apveizdos parapijos salėj. 

i Gruodžio 7 d.. 1919 I 
s S 

Du sykiu bus rodoma: 3:00 po pietų ir 7:3Q vai. vakare. 
Pelnas skyriamas parapijos naudai. 

Visi nuoširdžiai kviečiami Rengimo Komisija. 
^Illtllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltltllllllllllllilllllllltllllllllllllllllllllllllllllllflllllisilllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllll^ 

VARPAI 
f i I I 

Pamatines Mintis iš Astronomijos.? 
Astronomija yra mokslas 

apie dangiškus kūnus, esančius 
visatos erdvėse. Tas mokslas 
'labai įdomus, turis savyje be-
saline virtinę slaptybių. 

Senovėj astronomija rėmėsi 
žnionin fantazija. Neturint in-
strumentu ir «nlesnio inatema-
tikos mokslo supratimo ji sto
vėjo labai žemai. 

Kas kita šiandie po tiek am
žių sunkaus darbo garbingą 
vvru, kurie visokiais budais 
tyrinėjo gamta ir jos įvairius 
apsireiškimus. 

Žmonių palvalgofl mainėsi: 
,įu protas nepastovus. Senovėj 
daugelyje atžvilgiu ta ir t n 
skaitė už tiesą, šiandieni iš jų 
pažvnliru tik juokiamasi arba 
išvedžiojama jų nesubrendi
mą*, lengva t i kyšt ė. 

Žiūrint kritiškai i praeit] ir 
dabartį, galima inatvti kaip tai 
viskas kaitaliojn-i,—nėra pa
stovumo niekame. 

(Toėiaus reikia pripažinti, 
ką prirodė astronomas asyro-
logas Klllg, kad toli prieš Kris
taus laikus assyriškai ir chal-
(liskai kalbančiose tautose as
tronomijos mokslas stovėjo 
stebėtinai augštai. Red. prie-
r . ' s a s ) . 

Begalinėj.... 

Dangiškieji kūnai yra dvejo
pos rūšies: viena jųjų rūšis— 
tai tie kūnai, kurie turi šviesą 
patįs iŠ savęs; kita ^i rūšis, tai 
tie, kurie šviesa turi nuo kitu 
kūnu. 

' Prie pirmus rūšies priklauso 
žvaigždės, kuriu milijonai ma
tytis giedria nakti dangiškose 
augštvbėse. Prie antros rūšies 
skiriama planetos, kaip štai 
mušu Žemė, Marsas ir tt. 

Artimiausia žvaigždė nuo 
mušu žemės vra Saulr. T>e\to ii 
tokia didelė atrodo ir jos spin
duliai tiek karšti, kad turi jie-
gos gyvyl>e užlaikyti ant že
mės. Saulė vra centru ši u aš-
tuoniu planetų: Neptūno, Ura 
no, Saturno, .Jupiterio, Marso, 
Žemės, Veneros ir Merkuri
jaus,—kurios aplink ją bėga 
kiekviena savo keliu. Išėmus 
Merkurijų ir Venerą visos ki
tos planetos turi savo mėnu
lius, ir ta ip: Žemė turi vieną 
mėnuli, Marsas—du, Jupiteris 
—septynis, Saturnas—devy-
nius, Tranas—keturis. Nep
tūnas—vieną. 

Arčiausia planeta nuo saulės 
yra Merkurijus, nes jos atstu
mas tik 36,000,000 mylių, Nuo 
saulės iki žemės yra 92,900,01)0 
mylių. Tolimiausia-gi nuo sau
lės planeta yra Neptūnas. Nuo 
Neptūno iki saulės yra 2,791,-
600,000 mylių. Kuomet saulės 
spinduliai pasiekia mūsų žemę 
i 8 minutas ir 8 sekundas, tai 
Neptūną jie pasiekia vos į 4 
valandas. 

Tos visos planetos su savo 
mėnuliais ir pačiame centu 
esanėįąja žvaigžde—saule, ap
link kurią jos sukasi, sudaro 
taip vadinamąja nmsų saulinį 
sistema. 

Juo kuri plaueta toliau nuo 

saulės, juo kelionė jos aplink 
saule vra ilgesnė. Žemės kelio 
ilgis aplink saulę yra 560,000,-
000 mylių; jinai tą kelią perbė
ga i metus laiko arba į 365 die
nas. Artimiausia planeta Mer
kurijus apibėga saulę i 88 die
nas. Tolimiausia-gi—Neptūnas 
atlikimui savo kelionės aplink 
saulę reikalauja net G0,ĮSI die-
nos. 

Saulė yra netoliesia pusan
tro milijono kartų didesnė, ne
gu žemė. 

šviesos spindulių greitumas 
siekia 18^,300 mylių į sekun
dą. Nuo saulės iki žemės švie
sos spinduliai ateina į 8 ittiii. ir 
S sek. 

<"—-tai artimiausia 
žvaigždė, mūsų kaimynė Vi
sos kitos žvaigždės, kurias ma
tome giedria nakti dangaus 
mėlynėj vra šimtais tukstanėiu 
ir milijonais sykių toliau už 
mušu žvaigždę—saulę.Nuo sau 
lės ateina spinduliai pas mus į 
8 min. ii- S sek., gi nuo arti
miausių žvaigždžių, taip sa
kant, pirmojo didumo, ateina 
spinduliai vos į tris metus lai
ko, vadiąas jos randasi apie 
200,000 kartų toliau nuo mus, 
negu saulė! Tų pirmojo didu
mo žvaigždžių yra 18. Antrojo 
didumo yra 56 žvaigždės; jų 
Šviesa pasiekia žemę i 6 metus. 
Trečiojo didumo—170 žvaig
ždžių; jų šviesa pasiekia žemę 
į 9 metus. Ksama dar ir tokių, 
kurių šviesai ateiti pas mus 
reikia šimtų ir tukstanėiu me
tų, šviesa, kaip sakiau, per se
kundą daro 186,300 mylių, tai 
sunku tad įsivaizdinti, koks to-
luinas yra, jeigu tų žvaigždžių 
spinduliams pasiekti žemę rei
kia tiek daug metu! Aštuonio-
likos pėdų žiūronas parodo 
dar-gi tokias žvaigždes, kurių 
šviesai mus pasiekti ima net 
2700 metų! Teisingai tat žmo
nės sprendžia, kad visatos erd
vės yra begalinės. 

Ar tos žvaigždės-saulės, ku
rios randasi milijonais Begali
nėje, turi taip-gi savo planetas, 
kaip mūsų žvaigždė-saulė, šim-
kll pasakyti. Šių laikų telesko
pai persiIpni yra, kad jas bu
tų galima susekti. 

Gravitacijos tiesa. 
Mūsų saulinės sistemos pla 

netos ir jų mėnuliai, taip-gi 
kometos ir asteroidai*), bėga 
be sustojimo savo "keliais ap 
link saulę. 

Tas jų bėgimas-sukimasis 
yra įstabus, sunkiai įtikėtinas 
vienok teisingas, Astronomai-
matematikai jau gali gerai ap 
skaitliuoti saulinės sistemos 
kūnų judėjimą. Su tuo dalyku 
jie sunkenybių maža turi. Da-
bar aiškiai suprantama, kad, 
sakysime, mūsų žemė sukasi 
aplink saulę ir pati aplink sa
ve. J)elei žemės sukimosi ap
link saulę turime metų laiko 

v 
*) Asteroidai tai mažesnės 

planetos, kurių yra apie 700. 
Jos randasi tarp Marso ir Ju
piterio orbitų ir sukasi api* 
saule. 

tarpus: pavasari, vasarą, ru
deni ir žiemą; dėlei sukimosi 
josios aplink save turime paros 
atmainas: diena ir nakti. Že-
mės kelio ilgis aplink saulę yra 
560,000,000 mylių, t ą kelione 
jinai padaro i metus laiko, t. y. 
į 36(3 dienas. Matematiškai ap-
skaitliavus išeina tad, kad mu
šu žemė bėga apie 17 myliu i 
sekundą, 1065—į ininutą arba 
maždaug į vieną valandą—b4,-
000 mylių! 

Taippat panašiai juda-bėga 
ir kitos planetos. Kas tas pla
netas ir mūsų žemę palaiko, 
kad jos neišsklysta iš savo ke
lio taip slaptingu greitumu 
bėgdamos.' Kokia galybė—iš
tisais amžiais joms vadovau
ja? Juk žinome gerai, kad fi
ziškoji jiega jas visu smarku
mu traukia leistis tiesiąja li
nija į visatos erdves, nelygi
nant tas obuolys sukamas ant 
siūlo, kuris veržiasi ištrukti iš 
ranku ir lėkti tiesiai. 

Ę 

I tuos klausinius žmogaus 
protas negalėjo duoti tinkamo 
atsakymo per ilgus amžius, nes 
senovėj apie tokius dalykus jis 
maža teišmanė. Tuomet nebu
vo dar tokiu prietaisu ir aug-
štesnio matematiško *iokslo, 
kokį šiandie turime. 

Senovėj, žmonės manė, kad 
žemė stovi, o saulė pamažu ki-
la ir nusileidžia; kad žvaig
ždės—tai ot taip sau prisag
stytos prie * Slaugaus skliau
t o " del formos tiktai... Pfole-
mėjus (tarp 130 ir lf>0 po Kr.) 
patvirtino senovės žmonių 
mintį link dangiškųjų kūnų ju
dėjimo ir konstrukcijos ir jos 
visi laikėsi iki Koperniko, ku
ris 1530 m. savo garsiame v i 
kale *kI)e revolutionibus or
bitini eoelestium"*) priparodė, 
kad senoviškoji sistema tame 
klausime yra klaidinga: kad 
žemė yra apskrita, kaip ka
muolys: kad ji nestov., bet bė
ga aplink saulę; kad saulė yra 
mūsų sistemos centru... Nevisi 
pradžioj norėjo su Koperniku 
sutikti, nevienas net tyčiojosi 
iš jo išvedžiojimų. Paskui, ži
noma, mokslas patvirtino jo 
pamatinius tvirtinimus. 

Kopernikas buvo Vloclavko 
kapitulos kanauninku. Mirė 
Frauenbivrge, Prūsijoj, lo-b") 
m. Jo tėvas buvo lenkas, o mo 

Triakte Komiška Opera Stato Scenoje 

LIET. VYČIU CHICAG0S APSKR. CHORAS 

Ned. Gruodžio 14,1919 
Aryan Grotto Temple, 

8th St. ir VVabash Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vak. 

*•* • • • • » • • • • » • • • m~m 

ši trinkto komiška opera "Kornevilio Varpai" porstnto septynio
likto amžlo Įnikus. Koinrvilio kaimą, Normandijoj, samdymu die
na. 

Opera-Kornevilio Varpai-pirma syki buvo pastatyta scenoje Pary
žiuje, 19 d., balandžio, 1877 m. Greitu laiku tapo išversta į daugelį 
kalbu ir šiandie ji y ra plačiai žinoma. 

Choras ir solistai bus pasirengė kostiumais, kokie buvo var to
jami anuose laikuose. 

Choro dirigentu yra žinomas muzikas p. A. S. Pocius; rezisorium 
p. J. Balsis. 

Kviečiame ta t visus lietuvius, kaip iš Chicagos, taip ir iš apielin-
kių j šį koncertą atsilankyti, nes tokio dar niekas niekur nebuvo 
surengęs. 

Tikietus galima gauti pas choristus ir Beethoveno 
Konservatorijoj, 3259 So. Halsted St., Chicago, 111. 

FOW YOUR STOMĄOtS JĮįjjg.). 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
paL visus aptiekorius. 

TKI-. McKLNI.KY 49HH 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CKIHl 'OAS 
V A 1 A N D O S 4 iki 8 Vakaro 

.MU \V. I'»i»-l Str. 
Arti Kedz le a v e . 

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS DIDELIS SIENINIS 

'Draugo' Kalendorius 
KALENDORIŲ puošia gražus Pirmojo Lietuvos Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yl*a pažymėtos dienos pasninkų ir švenčių. 

KALENDORIAUS KAINA - - 25c 
Kas prisius "Draugo" prenumeratą metams, arba pusei metų, gaus KALENDORIŲ DOVA

NAI. 

BE EE 23 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jacnų Vaikinų padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti: vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50 

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

žiemą, kuomet kainos pakįla. 
Mes taippat turime pilnų eile bi-

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

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

Atdara kiekvieną vakarą iki 9 
vai. Nekėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą diena iki 10 valandai 

S. GOUDON. 
1415 S. Halsted S t , Chicago, IU. 

{steigta 1002. 

y. 

J0SEPH C. W0L0N ' 
Jetuvls Advokatas 

29 SO. LA SA1.LF STREET 
ūyvmitmo Tel . 'Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Roekwell 6 909 

CHICAGO, VA+ 

§*• " " • " m ™ m ' • * • 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

L I E T U V I S 
Oyflytojas Ir CliIrurRas 

Perkė lė savo g y v e n i m o vtetą 1 
BriRhton I'ark. 

*IU4 W. « r d N t r r e t . 
Tel. MrKinley 263 

Oflnas: 1757 W. 47th St., 
(47 Ir WO<K1 jrut.) V a l a n d o s : 10 ryto Iki 2 po pietų, 6:30 Iki 

8:30 vakare Nodė l iomis 9 Iki 12 rytais . 
Tel . Boulevard 160 

I 
• -r - . - - . • • • 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroc, Cor. Clark 

Room 1207. Tel. CentroJ 220 
CHTCAGO. n X I N O I S 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2300 

Patarimas Dykai!! 

DR. LIEBREGHT 
tina vokietė. Krokuvoje Sy. i SpeciaUstas akių, ausiu, 
f\ l *~X x : „ " „ • n n c i o c \v r royLr loo nosies ir gerkles. 

Gydo nervų ir kraujo lygas nau
jausiomis metodomis. 
35 S. Dearborn ir Monroe 

Gatvių 
Kam ha ris 210 

9 iki 6 Nedėliomis Valand. 

f 

Onos bažnyčioje jam yra pa
statytas paminklas su parašu: 
''Sta, sol, ne moveare." Lietu
viškai reiškia: "Stovėk, saulė, 
nejudėk." 0 

Priėmus Koperniko pažval-
gas apie planetų judėjimą dar j : * 2 * ^ r - - - ^ — a 
buvo viena didelė neaiškumą' 
astronomijos moksle. Moksli
ninkai nežinojo kas palaiko 
dangiškuosius kūnus savo or
bitose. Su pasakišku greitumu 
planetos bėga aplink saule. Že
mė, sakysime, kaip jau minė
jau, daro, apie 64,000 mylių į 
valandą, teėiaus ji tvirtai lai
kosi savo kelyje. 

Tą paslaptį atidengė anglų 
matematikas ir filozoi'as Izao-

(Pabaiga ant 4 pusi.). 

) "Apie dangiškųjų kūnų 
judėjimą. yy 

A R TAMSTA GAVAI 
MUŠU LAIŠKĄ? 

Mes jau išsiuntėm lai
šką, kuriame pranešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pnsiųs-
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia
me mums pranešti ir mes 
prisiusime. 

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 TREMONJ STREET 

ROOM 615 O 
BOSTON. : : MASS. 

m 

T I I A I ! Re"«a Sukelti T I I A II 
I U U l i ; Lietuvos Paskolą I l I U l S ! 

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

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančia rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburghe. 

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

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

yy 

)> 

) ? 

>> 

>> 
Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 

$50.00 reikia imnokėti nemažiau $5.00 $100.00 
$500.00 " " " $50.0011000.00 

Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųak tuojaus su reikalingu mokės 
eiu. Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei. 

$10.00 
" $100.00 

LIETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $ ir su šiuo laišku prisiunčiu 
pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuvai 
Mano vardas 
Gatvė 
Miestas 

iiiiiiiimifffiiiiiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 

REIKALAI. 
VISI BŪTINAI TURITE 

ĮSIGYTI. 

A. S M E T O N O S 
Pirmo uietuvos Prezidento 

paveikslą. 
Dabar ka tik išėjo iš spaudos pir

mo Lietuvos Prezidento Antano Sme
tonos paveikslas ant atvirutės for
mato, taip kad galėsite bile savo 
draugui pasiųsti. Labai gražiai at
j a u s t a penkiose spalvose. šalyse 
1'rezidento paveikslo Lietuvos vals
tybinė ir taut inė vėliavos, viršiuje 
prezidento žirgvaikis. ir virš žirgvai-
kio Lietuvos Laisvės Varpas. No. 
1. Kaina tik 5c. 

Antra padailinta dailininko Jono 
Šileikos, su Lietuvos ir Žemaitijos 
herbais, su Gedimino kalnu, Vilniaus 
miestu, parodanti upę Vilija ir Lietu
vos himnu. Dvejose spalvose. No. 2. 
Kaina 5c. 

P . S. Mažiau nesiunčiame. kaip 12 
atviručių, nes kitaip neapsimoka per
siuntimas. 

Adresuokite: 

LIETUVOS VĖLIAVŲ 
DIRBTUVE. 

2259 West 22-nd St, Chicago. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiHiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiim 

EKSTRA!!! 
Šiuomi laikome sau pareigą visiems savo gerbia

miems draugams ir rėmėjams pranešti, kad siuntimas 
pinigu Lietuvon susistabdo (susilaiko) iki tolimesniam 

I pranešimui. 

Meldžiame nesiusti pinigu, kol mes vėl neprane-
s sime. 

Su gilia pagarba, 

I Centralis Bendras Lietuvių Bankas | 
Į 32-34 Cross St., Boston, Mass. | 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiš 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 

v 
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PAMATINĖS MINTIS I Š 
ASTRONOMIJOS. 

(Pabaiga nuo 3 pusi*] 

kas Newtou'as, gyvenas nuo 
1642 m. iki 1727 motu. J is iš
aiškino kas planetų jiul<\jima 
užlaiko tvarkoje. Tai gravita
cijos tiesa, kuri yra gamtoje 
pamatu svarumo ir traukimo 
dalyku prie savęs. Saulei pri
traukiančioji jiega laiko kely
je Žeme, Marsą, ir kitas plaiu-
tas. Panašiai laikosi savo ke
lio ir planetų mėnuliai. Žemės 
mėnulis sukasi aplink žemę. 
Žemės (jraciiacija mėnuliui ne
leidžia išsklysti iš savo orbitos. 

Astronomijos moksle kas 
kartą, matytis vis didesnė pa
žanga. 

Esame pavojuje visuomet. 
Žmonių ^vvenime ant žemės 

pasakojimų apie "svieto pa-
laigą ' ' netrūksta. Kiekviena
me šimtmetyje rasdavosi * pra
našai,' ' kurie skelbdavo, kad ot 
tada ir tada ta pabaiga bus. 
Bet kaip jos nebuvo, taip nelm-
YO. Tokie pasakojimai ir Šįmet 
>ia skleidžiami. Bet daugybė 
žmonių, ypač iš liaudies, lierei-
kalo savo galvas laužo. Keikia 
atsiminti, kad tie pasakojimai 
ne naujiena. 

Giliau galvojant "svieto pa-
ba iga" galį but,i kiekvieną se
kundę. Užtenka, kad dangiškų
jų kūnų judėjimo įstate kas 
nors negerai pasidarytų, taip 
sakant, kokia išhutis įvyktu... 
Kiekvienu laiku Begalinėje 
vieni kūnai i atomus virsta, at
sitikus kolizijai ar kokiai kitai 
nelaimei, tai vėl kiti—formuo
jasi. Kada bus "svieto pabai
ga"—ne mušu žinioje. Kristus 
pasakė: "Nežinote dienos, nei 
valandos..." Bereikalingas tik 
galvos laužymas apie " sv i e to" 
ir savo paties ateitį. 
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Svarbus Pra nešimas 

/ « # 

PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 
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Kadangi Suvienytose Valstijose trūksta 
anglių, tai mūsų bankas lygiai kaip ir visi 
kiti bankai Chicagoje, nuo PANEDEL10 
8 d. gruodžio m. iki tolimesniam praneši
mui, bus atdaras tiktai šiomis valandomis: 

Šiokiomis dienomis, išskyrus Sub., 
nuo 9:30 vai. ryto iki 1:30 po p. 

Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 12 v. 
pusiaudienije. — Vakarais tuo tarpu 

bankas visai nebus atdaras. 

Dabar yra patvlrt 'ntoe tr varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gro-
jija koncertlną Ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertlną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merlke. l i e s galime jas parūpinti 
augSto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kur} Išslun 
Ciame dykai. 

GEORGI & VITAK MDSIC CO. 
1540 W. 47th St., Chicago, m 

Ii 

A State 
1112 W. 35th. St- (3 blok. į 

Kapitalas ir Pervirš. 
$550,000,000.oo 

Bank 
vak. nuo Halsted) Chicago. 
Banko Turtas Viršina. 

$5,000,OOO.oo 

PEOPLES STOCK 
YARDS 
STATE BANK 

ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tos GATVĖS 

Kun. P. Lapelis. 

MOTERIMS MOKAMA MA 
ŽIAU, NEG VYRAMS. 

SAKO FERERALIS 
MOTERŲ BIURAS. 

Kad Suvienytų Valstijų 
vyriausybe moka vyrams dau
giau, neg 'moterims u/, tą patį 
arba palyginama darbą, yra 
parodoma oficijaliarae rapor
te, išleistame Suvienyto Vai.-
tiju Darbo Departamento, Mo
terų Biuro, kurio p-lė Mary 
Andersoo yra direktorė, Ra
portas yra remiamas tint tyri
nėjimo ('ivii Service Komisi
jos rekordo, kurie bmfo Mo
tery Biuron syki i su Komisija 
daryti. 

Sulyg raporto, pirmais <hi -
jais mėnesiais, 1919 m., 86$ 
iš 4,689 moterų, tinkančiu sa
vo darbui, {radėjo dirbti gau
damos nuo $900 iki $1,299 p i 
metus, o tiktai 'ibv; ia 3^7€ 
vyrų praliejo dirbti už tiek al-
go>. 

Moterims Bjtenografėm^ bu
vo mokama rm0 $1,000 iki £1,-
099, o vyrams nuo #1,100 iki 
$1,199. 

Vyrai, kurie išlaikė kvoti
mus į teisių klerkus, buvo Ka-
įėį Apsaugos Biuro pasamdyti 
su algomis nuo $1,200 iki -o,-
500, bet moterys tas pačias 
Vietas užėmė ir jom< buvo te
mokama tiktai nuo $1.100 iki 
$2,000. 

Moterys, nžimaneios >tatis-
tikii darbo vietas, turėjo turė
ti kolegijos mokslą ir kelius 
praktiškus patyrimus ir jų aU 
.uos buvo tiktai $1,200, o vyrai 
už ta. patį darbe gavo $1.800, 
$3,000 ir $4,000. Tiktai viena 
moteris iš penkiolikos paskirtų 
prie prižiūrėjimo, ofiso orga
nizavimo arba raštininkių vie
tų gavo tiek kiek vyrai, bū
tent $2,000 ir daugiau. Kitos 
gavo tiktai $1,200, $1,400 ii 
$1,600. 

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygan, Wis. 

Valdybos Adresai: 
Pirm. Jonas Stauekas, 1414 

New York. 
Yke-pirm. Juozas Bubnis, 1423 

So.'įOth St. 
Fin. sein\ Jonas Kuni^onis, 1117 
AJahania A ve; 

P rot. sek}'. Kazimieras Sinai-
džiuiiis, 1017 ,Swii"ts Avr\ 

l/d. Antanas Čutauekaą 1318 
Xe\v York Avo. 

Kasos glob. Kazimieras Lukši> 
ir Jonas Jo&ff. 
. -Maršalka Primas Daugirda. 

Susirinkimai atsibūva kas untrę 
nedėlaienrj mėnesio. 

EXTRA! RiSTYNES! 
SS 

E 

I 

GERIAUSI ARGUMENTAI. = — i 
Vi-; argumentai pašau! i j ' i 

kiui'.us iš<lirl>ėjas galėtų pas- = 
fcatvti ir prirodvti apie savo i I 
produktu.- nebiitų nei puse 5 
taip naudingi ir geri kaip tie £ 
laiŠkaS kurio ateina iš visu j r 
daliu 'pasmilio. Jie tai yra #e-!g 
liausi argumentai uos jie pa- į 
rodo kokia vertė tie produk-II 
lai turi tarpe žmonių, paskai- s 
tykit kas sako šitas žmogus; 
"Lspkr . 2, 1919 Braeken, Pen-
ua. Aš ir mano kaimynai tu
rimo pripažinti kad Tiiner 's 
American ElLxir of Bitter \Vi-
be yra vienas is geriausių vai
stų. J is duoda greita paleng
vinimą visuose viduriu liffo-
>e. Jos. liomanoski.'' — 
'*L,apkr. 4, S\vartz Cręek, 
Mieli. Triner's Ameriean Eli-
xi'r oi' Bitter \Viue tai go-
riau>ia- vaistus. Visa mūsų 
šeimyna jį vartoja. Jos. C'aj-
k a . ' ; 

Jūsų vaistininkas turį savo 
stoeke ir <lel tavęs. Jeigu turi 
šalti arba koąti pa reikalauk 
Triner's Cpugh Sedative! — 
Joseph Triner C'onų)any, 1333-
4:5 S. Ashland Ave., Cliieago, 
III. (Apgr. 

Dr. 0. VAITUSH, 0. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Palengvina akių tom-
pimsį kas yra prie-
žasttnii Kalvos skau
dėjimo, svaiivulio, 
aviteniimo, nci'votu-

mo, sKauilanc'-ins ir užsidegus liar.šriui akių, 
kn-ivij akių, įioinitųcio ir kitų keblumų. Spo-
<ijah> Ctyda a tkre ip ta į mokyklos vaikus. 
EKzamiiiuii.ui akis Ir teisingai prirenka aki
nius. l\\>del eiti pas svetimtautį ir mokėti 
(lauifiau'' 

Valandos nuo 11 ryto iki 7 vai. vakare . 
Kode 1 tomis nuo 9 liKi 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Ties Opnenheimer krautuve. 

Telefomvs Drover 966tt. 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystčs, dailiarašystės. 

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

3106 So. Halsted Stv Chicago. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Persiunčia pi
nigus į Lietu
va ir visas da
lys pasaulio 
greitai, saugiai '•(: 
ir su pilnu at
sakomybe. Už- V 
t ikrina man
dagu ir rū
pestingu paiar 
na v imu. 

Pri ima pinigus 
i taupymo sky 
rių ir moka 
3 nuoš. 2 syk 
per metus. 

i s 

Pinigus graži
na an t kiek
vieno pare ika
lavimo. i i 

A State Bank. <= 
šis bankas yra jau visiems žinomas, kaipo vienas iš didžiausiu ir S 

S stiprinusiu banku šioje apelinkėje. Čia yra laikomi pinigai Suvienytų ; 
5 Valstijų, Paštų Bankų, Pavieto Cook, Miesto Chicagos ir daugybe Cor- f 
B poraciju, Draugysčių, Kliubų ir Tukstančių darbininkų. 

Šiame banke yra įtaisytas specijalis lietuviu skyrius ku r galima 2 
"j atlikti visokius bankinius reikalus pr igimtoje kalboje. Visokie patary- S 
S mai veltui. 

Į CENTRAL MANUFACTURING DIRTRICT BANK f 
A State Bank 

s 1112 West 35th St. tarpe Morgan ir Racine Gat. Chicago. 5 
Bankas a tdaras kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų. 

= SEREDOMIS Vakarais nuo 6 iki 8 valandų. 
SUBATOMIS per visa diena nuo 9 ryto iki 8 vakare. 
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Smetonos gerai pri taikinu akiniu 
bus palengvinimu del Judų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi 1 krū
va, kuomet skaitai a r siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums ekinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip Žemai net ilr *»8.§t. 

JOHN SMETANA 
Aklę Specijalistas 

1801 S bland Av. Chicaco 
Egsam. -J suteikiamas dyaal. 

Kampas 18-tos gairės. 
t-čios lubo« virt Fl&tf'o aptieko* 

kambar i s J *, l t , 1«, IV ir 1U 
Tėmykittj I nisno pr\ra'->. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir 1'etnyČ.iomla. 

I 

1' 
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^^•^^^^^E^^^^^^^^^^^.rrss s^^:s^al 
Žinoiuafl per 25 metua ir Valdžios prižiūrimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienyta Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar 

ir gvarantuoJH 
Norinčius gauti prekes pinijMj ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer State Bank 
I 41 Washington Street, New York, N, Y. Įg 

-7rcTOXsgg^?ysSSgi^^^ 
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P. CONRAD 
UETUV1S FOTOGRAFAS | 

3130 S. Halsted St., Chicago, IU. 
K u i i t g a u n a t e i : . v e i k s l u s iš I . i e l u v o s 

ncatideliod&oti pnatdarykite daugiaus arba 
dideliUB. M(>s pi •imame senus padarome 
didelius. Sudedant ;r.it vieno iš keliij skir
tingu. 

Traukiame puvci&ulus nai.iiinsc, prie 
lii'žiiyrios, Mic:r".sc, veselijose, giupcs, 
pavi«oirtu ir U. Du.rba atliekauic kuoge-
riausia. Phone Drover 631,3 

3 i 

= JOHN FKI:L:IU iu, = 

| Lietuvių Atletų Kliubas rengia dideles ristynės, ku-
:; rios įvyks nedėlioj gruodžio 7 d., po pietų ant Bridge-
| porto Šv. Jurgio parapijos svetainėje. Durįs atsidarys | 
| 2 vai. o ristynės prasidės 3 vai. po pietų. E 
i i 

Kisi.^ milžinas švedas .lan Frceburg-, kuris sveria 240 svarų. Jis 
S5 r i s i s s u d v i e m l i e t u v i a i s — J u o z a p u l i i i n e e v i č i i j Wi»ir>o g e r i a u s i t j l i e t u -
5 \ i u ėmikų, su k u r i u o visi l ietuviui tūjo imtis . 
S = 

I r d a b a r puž iures ime, ka ip j is milžiną šildyta N o r s mi lž inas sako , 
\ kad jis neturės ką veikt su tais kutinai*, bet tie katinai gali iškirsti f 
5 Jam šopsa. -Jis imsis su dviem lietuviais, Bancevirium ir Karoliu 

Sarpaiium. Švedas turi paguldyti juos po du kartu, o jei jį paguldy
tų nors sjkj , tai jo butų pralaimėta* Atletų Kliubas duoda tris šim- 5 
tus. Kuris išlaimės gaus 200 dol., o kuris i»ralaim<'s 100 dol. 

S 
~_ liistyn«-se dalyvaus apie penkios poros: Juozapas IMšnius su lietu- S 
5 viu žydeliu, Otto Prapolnikas su didžiukiu 13U1 Jerry, tvirtu slovaku. 

g Domininkas Dudinskus su garsiu ėekų 
5 SeŠtoJ poroj \fsiems žinomas Juozapas ' t ieštautas imsis su dru- 5 
2 tuoliu Petru Cjrtautvi, sverianriu 200 svarų. V ' 8 0 8 poros imsis ga- M 
S lutinai. 
5 . * -

Tikietų kainos nuo 70c. iki $2.00. 
= ŠI 
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J\f>t AliOMAS A. JlAKALAt'SlLi^, tLk'JLAMOUd KAAAL*. 
A3 labai sirgau per S meiua, nuslabntji,•; pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pi Kelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų Nervų Ir 
abelna.s apėku nustojimas viso kūno. ir buvau nustojęs vjiuea. KRrt 
begyvensiu. Visur ieškojau snu pagelbės, n-ssigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo cveikatai pagelbos 

Bet kada pareikalavau Saltttaras vaistų. Bitterlo, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reuiaatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, geme-~dirbt, 
K r a u p s išsivalė. Nervai ėme stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių Išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Balitt&ruN, isitteria, \r po I rut-n. savo paveiksiu pa-
:uaė:au tokį skirtumą karp tarp dienos ir nakties. Daoar jauču.os 
ąmagiai ir esu linksma* ir 1000 sykių dėkoju Salutoras mylistų ge-
rRdėjui ir linkiu visem.s savo draugauie kreiptiea prie Salutaraa: 

8ALUTARA6, 
CHEMICAL INSTITUTIOM J . Baitrcnaa, Prof., 

170: S*,. Ualsted St.. Telcphone Gana) 6417, Chicago, DL t 

J S S 1 DIDŽIAUSIA IIETUVISKA KRAUTUVE GHiCABOJE 

* i 

P E A R L . O U B E N KONCERT1.NA 

NLM0KES1 PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šli'ubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiški} ir prūsiškų išdir-
by8&ų. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

.Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL, 

Telefonai: DROVER 7309 

file:///Viue
file:///fsiems
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WEST PULLMAN. ILL. 

Šv. Kryžiaus 
pasidarbavimą 

• Iki šiol We§( Pullmaiie ne
buvo L. K. Kryžiaus rėmėjų 
skyrio. Dabar jau turime ir 
šioje kolonijoj. Suorganizavi
me L. R. K. rėmėju skyrio dau
giausia pasidarbavo vietinė 
At rad imo šv. Kryžiaus pašel-
pino draugi ja su savo pirmi
ninku, p. [g. Slanku, priešaky
je. Draugija iš savo iždo jm-
aukavo L. R. K. $25.00. Taip-gi 
iš draugijos patapo didelis 
skaitlius L. R. K. į ianu-ivmė-
j»-

Garbė A t r 
draugijai už 
tėvynės labui. 

Prisirašiusieji nariai ir ju 
aukos : 

Atradimo Šv. Kryžiaus 
draugi ja $25.00. 

Kim. J . Faškauskas $5.00. 
V. Kiminskis $2.00. 
J . Talieliunas $1.25. 
P o 1 dol. : H. Palieliunas, F. 

Simutis , A. Šliužas, J . Mečios, 
S. Aukštuolis, S. Raudonis, A. 
Zubė, J . Kiliką, B. Šimkus, V. 
Kaliečius, J . Kilas, A. Žuka>. 
J . Mateišis, V. (ialdikas, A. 
Žansytis , J . Samulionis, Z. 
Šliužas, K. Zubė, B. Simouavi-
ėia, K. Kukieuas, .1. š a rka s , M. 
Rimkus, L. Kazlauskas, K. La
pt*', J . Konstantinaviėia, J , 
Zubė, V. Maėiunas, F. Stankus. 
K. Sinkeviėia, K. Klaupta, C, 
Zuk ius , V. lYivtlna, P. Lau
kis, P. Masidonskis, A. Xorbu-
ta>, O. Meškauskaitė, M. Ka-
čiimii-nė. J, (laiminąs, J, zi-
leviėia, K. Kaila, S. Sisiunas, 
P . Švažas. J . Aras . F. Miku-
ėionis, A. Vinietaa, M. Tigru-
tis, K. MartiŠauskis. Y. Marti-
šauskis, A. Alei rikis, K. Tau-
taviėia, K. Kaliėius, J . Doė-
kus, I. Kapočius, K. Janul is , S. 
("Vslavičia, A. Janul is , K. Ven-
skus, J . (ialvackas, ,1. Balsis. 
J . Soroka>. 

Išvi>o >uaukauta L. R. K. 

Lapkričio l(i d. įvyko pirmas 
susirinkimas. Tapo išrinkta 
valdyba iš sekančiu ypa tų : J. 
Sorokas—pirm., J . .Mečius— 
rast., kun. J . Paskališkas—iž-
din., S. Aukštuolis—iždo globė 
jas . 

L i n k ė t i n a v a i d y b a i i r v i s a m 
sk \ : iu i geriausio pasisekimo' 
darbuose tėvynės labui. 

J . S. 

eioj, nes mųs klebonas labai 
tuo rūpinasi . 

Lapkričio 23 d. per pamok-
>la mūsų klebonas ragino žmo
nes rengties pr ie fėrų, kurie 
bus surengti parapijos naudai 
po Nauju Metų. 

Xedėlioje, lapkričio 23 d. bu
vo vaikų blaivininkų susirinki
mas pobažnytinėje svetainėje. 
Prie šios draugijos priguli 
apie 80 narių. Visi j mėnesi 
moka po 2 centu. 

Susirinkimas nutarė po Ka
lėdų surengti vakarėlį ir suloš
ti koki veikalų, taip-gi per 
Kalėdas parengti eglaitę. 

šį rudeni dane iš nmsu mie-
s i e l i o ž m o n i ų i š v a ž i a v o i D e t -

roit, Mieli. Sakoma, kad tenai 
geresni darbai ir didesnį mo
kesti gauna. Pas mus, rodos, 
i r g i darbai eina ir visi žmo
nės dirba. 

E. Puščiutė. 

PHILADELPHIA, PA. 

Praki lnus darbas. 

ATHOL. MASS. 

Lapkričio 1(> d. pas mus bu
vo 40 vai. atlaidai. Laike su
mos tuusn g e r k klebonas pa 
aiškino ir ragino visus atlikti 
išpažintį. BuvO danu- atvažia 
vusių kunigu iš apielinkiij mie
stu. 

Vakare laike mišparų sakė 
'pamokslų kun. Čaplikas iš Wor-

cester, Mass. 
• Pauedėlio vakare pamokslų 
sakė kun. Kurkauskas iŠ Xew 
I laven, Conn. 

Paskutinį vakarų pamokslų 
sakė kum duškait is • iš Cam-
bridge, Ma>>. 

Buvo ir daugiau kunigų, k. t. 
Vasiliauskas iš VYestville. 
Mass., Urbonavičius iš So. 
Boston, Mass., Jaka i t i s iš Wor-
cester, Mass., ir vieni* iš \Va-
terburio, kurio pavarde i nesu
žinojau. 

Oras per ta> dienas buvo gra
žus: nebuvo Salta nė nelijo, to
dėl per visus vakaro^ žmonių 
buvo pilna bažnyčia.' 

Žmonės jaučia, kyd mųs baž
nyčia jau permaža, bet tikimės, 
kad kitais metais jau susilauk
ei m naujos, ruimingos bažny
čios ir ateinančių metų 40 vai. 
atlaidai jau bus naujoj bažin -

T r \ s saavitės atgal geri), 
klebonas, kun. J . J . Kaulakis, 
ir kun. P . Česna sumanė su
tverti čia mažųjų vyčių kuopų, 
kurios tikslas bus iš mažens 
tims mažučius pratinti » prie 
meilės savo tėvynės, pr ie mei
lės savo kalbos. 

Kuopa tapo sutverta. Dva
sišku vadovu kuopos liko gerb. 
kun. P. Pesua. Susirinkimus 
laiko kas dvi savaiti. lšpradžių 
prie kuopos prisirašė aštuo
nias dešimts narių, ( iražus tai 
būrelis! Kuopos susirinkimuo
se kun. Pesna suteikia vaiku
čiams gražių ir naudingų pa
mokinimų, skiepija į jų j auna i 
širdeles tėvynės meilę, kad už 
augę neištautėtų, kad jie at
mintų, jog yra lietuviai, kad 
\ ra iš lietuvių tėvų gimę i r tt. 

Lapkričio 2Q d. mažųjų vy
čių kuopa buvo surengus jau 
gražų koncertų po vadovyste 
vargonininko, p. J , llodelio. 

P ogramą at idarė gerbs kun. 
Pesna t rumpa prakalbėle, pa
aiškindamas tikslų. Koncertas 
navvko. Žmonių atsilankė pil-
na svetainė, nes kožuas indo-
mavo pamatyti , ką tie mažieji 
vyriai parodys, lštikro jie nu-

lobino publiką, kaįl per toki 
i rampa laikų taip gražiai iš
moko padainuoti ir padekle-
nmoti. Publika buvo tuganė-
>iin1a. 

Negaliu praleisti .nepaminė-
JUH apie kun. Pesnų. J i s yra 
t ii:ras Kris taus pasekėjas, kar
štas tėvynaini*. Nors nesenai 
yra atkeltas į mūsų parapijų. 
v'n nok savo prakilniais dar
bais jau pasižymėjo. J i s lanko 
draugijų susirinkimus, ^utei-
Ma naudingų patarimų. Neat
sisako nuo kalbėtojo rengiamo-
s" prakalbose, kaip tai L. R. K. 
rėmėjų. Vyčių, L. D. S. ir ki
toms. Žodžiu sakant, kiek ga
lėdamas darbuojasi. J i s yra 
taip-gi- vakarinės mokyklos 
mokytojam ir mokina be jokio 
atlyginimo. Neatsisako visa-
kame prigelbėti. Visur darbuo
jasi be jokios puikybės. 

Dieve duok, kad mųs tauta 
kuodaugiausia turėtų tokių 
veikėjų. 

Vystanti šakelė. 

WAUKEGAN, ILL. 

parapi jos svetainėje, 7:30 vai. 
i vakare. 

Tai-gi, gerbiamieji, nepra
leiskite progos, nes tikimės tu
rėti kalbėtojus ft kitų miestų 
ir daug žinių žada pranešti 
apie milsų brangių tėvynę, Lie
tuva. Užtai kam rupi Lietuvos 
likimas ir jos laisvė, ateikit į 
minėtas prakalbas. 

Visus nuo&rdžiai kviečia at-
silankvti 

L. R. K. rėm. sk. Valdyba. 

MELROSE PARK, ILL. 

Xedėlioj, gruodžio 7 d., (i 
vai, vakare italų bažnytinėje 
svetainėje bus metinis, svar
bus Tautos Fondo 47 skyrio su
sirinkimas, kuriame reikės pa
si tar t i apie naujų veikimą ir 
išrinkti ateinantiems metams 
valdyba. 

Malonėkite visi nariai atsi
lankyti, jei atjaučiate tėvynės 
vargus ir t rokštate jai laisvės. 

Valdyba. 

DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda labai grasus 2"jy lubų 

augščio mūrinis namas 2 pagyv. po 
4 kambarius su basvementu 7 1 pėdu 
prie 32,04 So. VVallace St. namas 

.turi būti greitai parduotas pigai nes 
savininkas peikiu didesni narna. 
Preke tik $3,50Q. įmoket $800 o li-
kiusus kaipo ' renda. 

First National Realty & 
Construction Co. 

840 W. 33rd St. Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 2437 

Wm. Kazlauskas. 
- I 

$150 VIŠTŲ FARM0S $150 
Didžiausia pelnas yra su augini

mu vištų ir su mažu pinigu gal ima 
pradėt, mes parduodam 10 akrų der
lingos žemes už $150. ant išmoke.š-
eio. 

Žeme randas Miehigane arti dide
lių fabriką miestų ir gerų marketų 
kur gal ima tavoras lengvai ir greitai 
nugabent, jeigu manai pirkt tai ne
lauk i>akol dar «m'-ra išparduota. 

United Land & Investment Co. 
117 N. Dearborn, St., Chicago. 

Room 403. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Lapkričio 26 d. Šv. Pranciš
kaus Serafino d r-ja buvo BU* 
rangas vakarą. L. Vyčiu. f> kp. 
[į \ o r t h Sidės artistai-mėgėjai 
sulošč juokinga komediją— 
Žydas Statinčje. Lošimas gra» 
hm iščjo, nes visi gerai mokė" 
,;o savo roles. Publikos buvo 
nedaugiausįa, bet liko uigane-
dinta. 

rrat šiuomi draugija ta
ria Šinlin^jj ariu L. Vyt-iu 5 
kuopos lošėjams uz malonii i>a-
taiuavimą be jnkio atlyginimo, 

J . Grisius. 

IŠ GHIGAGOS LIETUViįl 

PASIGERŽTINA. 

Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
skyriaus veikimas. 

Rimtas Chioagos Lietuviu 
Vargonininkų koncertas. 

Turime už garbę pranešti 
gerb. \Vaukegano ir apielinkės 
lietuviams, jog L. R. K. rėmė
jų skyrius rengia dideles pra
kalbas subatos vakare, gruo
džio (i d., šv . Baltramiejaus 

}>ofs nenustodami vilties, 
kiek galimą, darbavomės ir 
pirmiau, kftip kas sumanyda
mas, tėvynės labui, tas darbas, 
v i sg i , buvo ir nesparus ir iie-
tiek produktyvis kiek troškome 
ir tikėdavomės, \ u n a i , kuomet 
mus brangi tėvynė, Lietuva, 
javi traškina spaudiku retuiia:\ 
jau laisvės saulutė betekėda
ma tirpdo užmetamos Lietuvai 
vergi jo H ledus, tai ir viešuma 
vi durnas, kad ir sunkiausias, 
i š r o d o l e n g v i u , n e s ž i : . •>. k a d 

nešame atgijaiįeiai tėvynei ]>a-
g c l h a , m u s s t i f u i n e . l )e i s k a t i n a 

prie tolesnio darbo. 
Tėvvnė tiek amžių kentėjo 

<lvasinės "L(ttar<j(>s" kankynę. 
J a griaužė baisus' bevilties kir-
įninfis. Josios puošnus muzi
kos, dailės bei l i teratūros rū
bas žymiai tapo sugriaužtas 
kaiminišku imperijalių kan
džių-. Ypaė Lietuvos muzikai 
ar tik nelabiausiai užkenkė tie 
godus vabalėliai. Lietuvos mu
zika žymiai nusilpo, veik visai 
nupuolė, užsilikdama tiktai 
kaimieėiu. dainose. Lietuvių 
samanotos bakūžės ir platus 
laukai buvo tai tomis neper
galimomis mūsų muziKOs tvir
tovėmis. Močiutė kudikĮ beauk-
lėdama, dainoje' išliedavo savo 
nuvargintos \m likimo s*pau-
džtamos lietuviškos, jautr ios 
širdies jausmus. Artojas, pjo
vikas, griebėja lenktyniavo 
dainose su lakštingalėlių: Pie
menėlis prie kaimieuės vėver-
sėlj su volunge dainomis mė
go pamėgdžioti. Bet vis tai bu
vo vien tik prigimtos, neap
dirbtos, nesutvarkytos dainos 
—muzika be dailės. 

(Tčjsa ant G pusi.). 

REIKALAUJA. 

MERGAITĖS. 
Amžiaus 16 metų. 

Tavorų ir Ofiso Skyriuos© 

Gera proga mergaitėms, kurios 
nori išmokti biznj. Geros algos 
pradžiai. Pastovus darbas. 

REIKALAUJA. 

JAUNI VYRAI. 
17 iki 25 Metų amžiaus. 

Pakerai 
iai 

Svėrėjai 
Orderiu Išpildytojai 
Prie Stocko 
Mes turime vietą, kurios gerai 

apsimoka ir yra 06fM ir pasto
vios vietos. Geros algos pradžiai. 

SEARS ROEBUCK AND C. 
Vai. 8 :00 iki 4 :45 Sub. iki piet. 

Homan & Arthington Street 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Vai. 8:00 iki 4:45 $ab. iki piet. 

Homan & Arthington Street' 

MERGINOS ir MOTERYS. 

8fr»n» • * 
Telefonas Pul lmaa 64 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

'CHIRURGAS 
Ofisas i m a Bflehiaaa Ave. 

Adynos 8:80 Iki 9 Išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 Iki 8:30 vakare. 

Nedėlion^s nuo 10 iki 11 Išryto 
K * * •» !» • • - i • m « I « » » ^ < I » » • • » • • • ! » 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 

Prieš Švente« Darbai 
Ofise 
Tavoro ir Stoek'6 

, PUSD1EMN1AI DARBAI 
PRIEŠ PIET POPIET 
8 iki 12 12:45 iki 4:45 

PILNAS LAIKAS 
8:00 iki 4:45 „ 

Geros iilgas. J)arbas pastoAiis 
norintiems dirbti. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington Street 

STENOGRAFISTES 
TYPISTES. 

* 

Dr. Se Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4713 So. Ashland Ave. 
Fbone Drover 7049 " 

Oicero Office 
4847 W. 14-th St 
Pbone Cicero 89 

Rezidencija 8336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 868B 

> - • • • • 
Tel. Drover 7*42 į 

Dr. C Z. Vezelis 
LIETUVIS DEJTTISTAS, 

Valandos; suo 9 ryto iki 9 vak 
Nedcllomla pagra) sutarlnia 

471S 6 0 . ASHliANI> AVKNi E 
arti 47-tos- Gatvėn 

*—— 

Tos, kurios turi prityrimą moka
ma gerai. Gords algos pradžiai. 
Pastovios vietos. 

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

Subatomis iki piet. 
Homan & Arthington Street 

SEARS ROEBUCK AND CO. 

VYRAI. 
LEIBBRIA1 
REIKALINGI 

T U U C K E U U I 
\ Y A K E I l O U S E 

D a i b a i v i d u j . 
V'it los pasU^vios 

t Ji ros algo.; pradž ia i . 
O i v . proga . vini. iuui. 

SEARS ROEBUC:: AND CO. 
\'al. 8KK) iki 4:4.") Sul>. iki pet 

Homan & Arthington Street 

JAUNOS MERGINOS. 
Tavorų skyriuose. 

PHIE: 
Rišimo pakeliu 
Perfiurėjimo lavorų 
Dėjimo Tavoro 
Svėr'uno parcrl post uisakyiuij. 
rikiavimo tavoro , 
J^tkavimo orderiu 
Pripildymo orderių. 

Ir kiti darbai reikalingi nmsu ta
voro skyriujo. 

r'a^tovus darbas. Gota užmoke
stis. Gera proga išsilavinimui ge
riems darbininkams. 

SEARS ROEBUCK & CO., 
Vai 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 

Homan & Arthington St. 

P t S D L E N I N E S VIETAS 

MERGAITES 

I R 

JAUNOS MOTERYS. 

P U I K : 
Ri.šimo p a k e l i u 
S u e e k i a v i m o O r d e r i u 
P e r ž i u r ė j i n i o T a v o v \ \ 
P r i e š piet arba po piet . 
8 iki 1 2 : 0 0 12 :45 iki 4 : 4 5 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas MeKinley 6784 

G I D O VISOKIAM LIGAS 
.H457 SoatL We»t«rn Boalevard 

Kampa* W. 36-IOH gatvėn 
».«• , m m m Į 

— • * . 

REIKALAUJA 
Reikal inga mergina prie ofiso dar

bo. Darbas ant visados, mokestis ge
ra. Atsišaukite šiuo adresu: 

P . Kundrotas, 
3130 So. Halsted Str. Chicago, III. 

Tel. Drover 6369 

KJrpejial Ir kriaucial yra reikalau
jami visuomet. Jie turi trumpa* va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
} trumpa laika dienomis ar vakaraia 
už maža ka ina 8p«cijalif> skyrių* 
mokinimo ant siuvamu Power maal 
nu. 

MASTER SCH00L, 
J. P. Kasolcka. Pevd^ttnls 

lbO N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 labos 

8 * " — * « • » ' » » • ' » * • • * » » » » » » » • " * • ! 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

VucLu Bilat- V i i u o s t r e u u i u o t * * 

O f l s a * O i d m i e a t y J 

69 W. WASHIHGTOH STRKET 
Kambarin 6*i# 

Tai. Central 647 2 
UyeenJmaa, 819 W. SSrd St. 

Tsl Tardii 4€81 

—X 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Kosel.in<le: 10«*00 So. Mi«lii«aui Ave . 

T«lff«iu*n ru lknun 348 ir P U J I O U M 318S 
Chicago j : 4515 So. Wood Str. 

| Tik Ketvergo Mik ak e nuo 5:30 iki 7:©0 
T f l f f o o u s Vardu 7 t 3 . 

a . - . . . . , . . , . , . . . , , a 

RcikalinKUs patyręs fotografistas. 
Darbas ant visados, mokestis gera. 
Atsišaukite šiuo adresu: 

P . Kundrotas, 
3130 So. Halsted Str. Chicago, III. 

Tel. Drover 6369 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington Street 

REIKALINGI LEIBERIAI 

dirbti lauke. Darbaspastovus. 

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

REIKALINGI . 
Punch Preso Operatoriai prie 

lengvaus darbo. Gera užmokestis. 
II. G. SAAL GOMPANY 
4410 Ravc:iswood, Ave. 

M 'KRGINOS— DIRBTI PUIK 
PUNCH PRESS; prityrimas nv-
rcikuliįvgnit; darbas yra lengvas ir 
švarus ir galima išmotfti i trumpą 
laibį; ^era užmokestis įnokinan-
ties; prityrusios merginos uždirba 
nuo $15 iki $30 j savaitę dirbant 
nuo štukio; extra bonus ui pastovu 
darbti; mokama kas savaitė. Plentą 
yra kuovėliausio stilaus siatyta. 
šviesa visur. ATSIŠAUKITE GA
TAVI PRIE DARBO. 

VICTOR MFG. AND 
GASKET CO. 

5750 Roosevelt, Rd. 

Tele fonas P u l l m a o 856 jf 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue ĝ  
MM4MHL BL 

VAIJLN'DOS: 9 iki 9 vakare . 

t 
— • : • : 

i 

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

418 W. Market Str. 
Pottsville, Penna. 

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

1m • • • 
• 

I 
• J. P. WAiTCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

VAIKAI. 
16 metų amžiaus. 

P a s i u n t i n i u D a r b a i 
i ^ i p i l d y t i oirl(>HuH. 
S u r i s t i pakel ir .s 
Ucroa p a s t o v i o s v i e t o s k u r i o s a-

psi.mok.i gorai . 
uos. 

P r a d ž i a i g e r o s ai-

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Vai. 8:00 iki 4:4.") Sub. iki "piet. 

Homan & Arthington Street 

MOTERIS IR MERGINOS 
Reikalingos riel lengvo fabriko 

darbo. PrityriMoa n*reifc»tlngaa Dar
bas pa»tovut<. (leru alga geros valan
dos. Darbo sąlygos geros. Atsišauki
te tuojau klausdami Mr. Askin, 

Stuart Products Corporation 
4tn Floor 

430 So. Green Street. 

R E I K A U N G O S . 
Mergaites 14 metų ir daugiau dirb

ti ar nuo dienos ar nuo štukio leng
vam fabrike 4-t valando:) savaitėj; 
Xuo štukio dirbančios uždirba nuo 
$20 iki $30 savaitrj. 

H. G. SAAL COMPANY 
4 4 1 0 l l a v c i i s w o o c l , A v e . 

PAIEŠKO 

Paieškau Jono Pociaus paeinančio 
iš Raseinių Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarb į rei
kalą, jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis, 
S 202 A u bu n i Ave. 

Dr. G M. GLASER \ 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas .H Mtf So M O K I U Kt. J 
Enrt^ S2-ro St., CMeago, III. 

SPEOIJALISTAS 
Moteriftku. Vyriškų, taipjl chro-

ni&kg litrų 
»FIS(> f-MJkSTHM: Nuo 9 ryto 

»• nuo ii iki 2 po piet, nuo 7 
iki h valan.jn.1 vakare 

>»«dėlloml8 nuo » iki t po pl«t 
Telefonas Tard« «87 

i 

REIKALINGI 
Vaikai 14 metų ir suvirs del 

sembly darbo, lengvam fabrike, 
ra užmokestis. 

IL G. SAA% COMPANY 
4410 Ruvenswood, Ave. 

As-
Ge-

KElI tALlNGOS moteris ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
stymo sėklų; geras uždarbis. 

l iconard Seed Co., 
228 W. Kanzie St., Chicago, UI. 

PARSIDUODA 
Parsiduoda, i....,.., ;u., ;; i - O J

k ^ -
ni:nų, grocerne ir bučerne, arba gali
ma išmainyti ant kito biznio. Atsi
šaukite 

3514 S. Emcrald Ave. 

REIKALAI',!I" merginos arba tuo-
teres prie abelno stubos darbo, 
trumpos valandos, mokestis $11 j sa
vaite, btirda.s ir ruimas kuris stirnų 
.šildomas. Atsišaukite šiuo adresų: 

V. Alkai'tuvis, 
2I»22 W. 43 Str. 

TeleloiiMs .MeKinley 3287 

WAR SAV1KGS STAMPS 
IS-8UED BV THE 

UKITEP STATES 
(XJVERNMENT 

MH0 

MERGINOS IR MOTERYS 
16 iki 30 m. amžiaus, 

švarus, lengvas fabriko darb. 

TEPYLO FABRIKE 
DĖŽUČIŲ FABRIKE 
VALYZŲ FABRIKOJE 
SIENINIŲ POPIKRŲ FAB. 
SPAUSTUVĖJE 
Geros algos pradžiai. Nepapras

tai geros progos. Darbai pasto-
vtj^ Prityrimas nereikalingas. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Vai. 8:00 iki 4.45 Snb. iki piet. 

Homan & Arthington Street 

PARSIDUODA $800 
Paekard Iatnousino. labai įreram 

slovij , su 5 ratais, nereikia nei cento 
l>rid»'ti. Galima vartoti del vestuvių, 
krikštynų ir laidotuvių, iš ko gailina 
atsirinkti pinigus į 2 mėnesius lai
ko. Atsišaukite. 

. 708 W. 18 Street. 
C anai 3348 

PARSIDUODA kukninis pečius la
bai pigiai, visai mažai vartotas, kam 
butų reikalingas meldžiu atsišaukti. 

P. Yukuius. 
4555 S. Paul ina Str. 

Chicago. 111. 

*fllHllltliilUIIMIiItflifHUIIIIillflllIIPitlt«» 

'~n\<i 131 So Ashl.ind Blv Ohi«*a|| 

D n . A . A , ROTK, 
rtuuftr Kvrtytcij^ti r -'tirurRa* 

-<Vt̂ «•.lJ.•iilŝ ^̂  M«itor:*ir«j v^rt*u 
VfUKu T i-tnu t«hr«n»Wru HK^ 

o f l a a a : 1 S 6 * So. Qu»l«t<Ml «t . . ' ' t t i e a s i 

TtUfrmm I >rovf.r »*w» 
VALA^Vl iA-S: 1 0 - I i r y t o f —l ,>. 

l>i«taj "» V vnlr K'ori/.lirtfiii* i O- 1 > rt' 

i i i i i i i i i i i i i i i iu i i i i i i i i iHimii i i i i i i i i i i i i f i i i i i 

« — 
t 
i 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefoną* Yard* M)%% 

Valandos: — 8 iki 11 iŠ ryto; 
R po pietų <ki 8 vak Nedalio
mis jiuo 5 iki 8 vai. vakare. 

REIKALINGI VYRAI, 
Prie luuibei'io. 

Atsišaukite nuo 7 išryto: užmo
kestis kasdien;}. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Lafliu Street 

MOKĖK RANDlf PATS SAU. 
SPECIJALIS BARGENAS 
Naujas mūrinis dvicji] piigyvc-

nimij nama^<mt \Vestein Aveuue, 
tarne 4o-eios ir 4-3-tos f«4\itj. Č'io-
nais yra gera proga nusipirkti ;zni-
žu naują nannj su pinigais, kuriais 
mokėtuinėt randą. Pursiduos labfii 
])igiai iv aut lengvu mėnesinių iš-
mokeseių. Šis namas raridasi neto
li fabriko, kur tūkstančiai žmonių 
dilba, llašyk, leh'tonuok arba at
silankyk pas l-\ E. Merrill. lOii N. 
LaSalle St., Tch-tonas Main 204:J. 

S. D, LACHAWICZ 
Lietuvya Graboriua j>atarnauju, la ido

tuvėse ko piRiausia. Re ika le meldž iu a t 
sišaukti , o mano darbu busite užganėdint i 

2314 W. 23 PI. Chicago, HL 
Tel. Ganai 21tv . 

mm | 

:•:-

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

Knnip. 49 Court 
Kcs. 1220 W. 49 Aveuue 

Telcionaa Cicero 3656 
OfLso Cicero 49 

KALBAME LIETI V1ŠKAI 
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KOtOKMMi 

Penktų Yciksmių Drama 
TIKTAI ANTRŲ KARTŲ CHICAGOJ 

STATO 

..Šv. Kazimiero Akademijos Remejų Draugija.. 

Nedėlioj, Gruodžio (Oec.) 7 d., 1919 

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje 
Prie 32ro Place ir Auburn Ave. 

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

EEEEESBEEBBSEESEBEEISBKEEBI 

• Jeigu nematei šso veikalo pirmu kariu lai 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. 

Visas Pelnas Skiriamas Šv. Kazimiero Akademijai. 
NEUŽMIRŠKITE DIENA, VIETA IR LAIKA!! 

Šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija. 
lEBBBflflBflflBflBEBBBBBEBHJiEEEKEEBBBB 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. ; SUIMTA GAUJA VAGILIU 

IR PLĖŠIKŲ. 
Šeštadienis, gruod. 6 d., 

Šv. Mikalojus, vysk. Septyni detektivai per de-
Sekmadienis, gruod. 7 d . . š imt j dienų saugojo namus po 

Šv. Ambroziejus, vysk. dakt . num. 4235 So, Westera ave.. 
Pirmadienis . gTuod. 8 d., 

Šv. N. Šv. P . M. Prasidėjimas. 

UŽDAROMOS DIDELĖS 
DIRBTUVĖS. 

Anuliu t rukumas Chicugoje 
palietė kuone visa s didžiules 
dirbtinos. Tarp jų yra: Inter
nationa] Ffarvester Co., Aeme 
Steel Tool Co., Simonds Manu-

kur būrys vagiliu ir plėšiku 
turėjo savo susirinkimus. 

Per dešimti dienu detekti-
vai tėmyosi, kas aplink tuos 
namus veikiasi, kas kada at
eina ir išeina. 

Pagaliaus su uniformuotos 
policijos pagelba užklupo na
mus. Suareštuota (i vvrai ir 
2 moteriški. 

Detektivai tvirt ina, jog ta 

faeturing Co., Western Felt * * * * " » W * * * j lįįjįjm « 
Works, Commereial Fnrni ture "**?*** vertės $250,000. 
Co, ir kitos. 

Dirbtuvėse tik tiek Šilumos 
palaikoma, kad mašinerijas ir 
kitką apsaugoti nuo šalčio. 

GAISRININKAI R E I K A 
LAUJA DIDESNIŲ 

ALGŲ. 

Chieagos gaisrininkai atei
nanti pirmadieni miesto tarv-
bos susirinkime pareikalaus 
didesnių algų $300 per me
tus daugiau kiekvienam. 

Tarpe suareštuotu vra ir 
\Villiam O ^ r i c n , 3740 L o d 
avę. Tai brolis pasmerkto mi-
riop John O'Brion, kurs yra 
nužudęs poliemoną Burke. 

Kiti suareštuoti jau yra bn-
ve kalėjimuose. 

BUVĘS J U R I N I N K A S PRA 
ŽUVO SU PINIGAIS . 

PRANEŠIMAS. 
Gerbiamiems Labdaringosios 

Sąjungos Kuopų Iždi
ninkams. 

Hari v A. Ma>sev & Co. fir-

Vra didelis reikalas sustaty
ti viena pilną i r t ikrą mųs Są
jungos Garbės Narių sąrašą su 
pažymėjimu vardų ir kiek kas 
yra davęs. Tam sąrašui rei
kalingos žinios. J a s galėsime 
suvesti į krūvą ir suvieno
dinti susėję visi drauge. To
dėl visus kerbiamuosius Kuo
pų Iždininkus kviečiu atvykti 
pas mano, Centro iždininką, 
utarninke; 0 gruodžio, šių m., 
7:30 vakare, į Šv. Kazimiero 
kapelaniją 2634 VV. 67th str. 
(arba Marcpiette Rd.) Jeigu 
kurie Iždininkai patys neturi 
visų žinių apie savo kuopų 
(Jaibės Narius, tai gal susi
žinotų tu sekretoriais. Aš la
bai džiaugsiuosi, jei ir šitie at
eis i ta surinkimėli utarnin-
ko vakare. Reikalingos žiniai 
vra šitos: a) Garbės Nariu 
vardai ir pavardes, b) kiek kas 
iki šiol i mokėjęs pilnai arba 
nepilnai. J e i kurie Iždininkai 
negalės patys ateiti į surinki
mą, o dar nėra prisiuntė tų 
žinių nei p-nui Šliogeriui, kai-

rodanii gana dora, buvusi ju 
rininką, kur s ilgas laikas r_e-

Apie tą jau turi žinių mies • r : \ j { ) darbo. Davė jam p . -
to klerkas. 'siuntinio užsiėmimą. 

ma darban priėmė jauną ir a t - ; p o Agitatoriui , nei man, tai 
tegu nors raštu prisiunčia tas 
žinias, — Neturint Gerbiamu 

KOVA GATVSKARIŲ 
KLAUSIME. 

Iždininkų adresų, prisieina 
tenkintis šituo užkvietimu 

Aną dieną jam firma davė per laikraštį. 

(Jatvekarių klausime nepa
sibaigė kova. (Jatvekarių kom-

I panija Ilgšio] laimėjusi su 
Stato Public Utilities komisi
jos nusprendimu. Miesto pre
tenzijos pa<lėtos ant šalies ir 
kituose teismuose. 

Teėiaus, anot miesto advo
kato pranešimo, kova nepasi
liaus, kol miestas nelaimės ir 
vėl .V. už važinėjimą gatve-
kariais. 
t'*Tą klausimą t rumpu laiku 
išrys augŠčiausias Illinois tei
smas. Miestas turi vilties, jor 

teismas pripažins neteisėtu 
State Public Utilities komisi
jos, nusprendimą. 

Bet jei kartais įvyktų prie
šingai, tuomet butų aišku, 
jog pati gatvekarių kompani
ja sulaužo su miestu padarytą 
kontraktą. 

Tuomet miestui paliktų at-/ 
virus kelias imties kitokių 
priemonių prieš kompaniją. 
Tuomet miestui butų galima 
paimti savo kontrolėn gatve-
karius ir kompanijai liepti ei
ti kur pat inkama. 

nuvežti vienon bankon: $30,-
000, čekiais, $10,000 kitomis 
poperomis ir $380 pinigais. 

J aunas pasiuntinys kaip iš
ėjo, taip ir pražuvo. 

Firma sustabdė ėekių išmo
kėjimą. Nuostolių turės t ik 
$380. 

Firmos galva Massey sako, 
jog nežinąs t ikrai nei pavar
dės to savo pasiuntinio. Sako, 
esanti kokia tai lenkiška. 

Kun. P. Bučys. 

T . 

RUBSIUVIAI DIRBS 39 
VAL. SAVAITĖJE. 

Rūbu gaminimo dirbtuvėse 
del anglių pri t rukimo bus 
dirbama tik o dienos savaitė
je ir (laimiausia 39 valandos 
savaitėje. ' j1 

URŠULE VAIČIUKE 
Mirė gruodžio 5 d. 1919 

8:45 išryto, 50 metų am
žiaus. Velione paėjo iš 
Kauno Guber. Raseinių 
par. šidlavos parap . A-
merike išgyveno 15 metų 
paliko nuliūdime broli 
Kazimierą, Luša. 

Laidotuves bus Utar
ninke gruodžio 9. 1919 m. 
iš Nekalto Prasid. Šv. Ma
rijos bažnyčios 9 vai ry
te į šv. Kazimiero kapi
nes. 

Gimines i r pažįstami 
kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse po num. 

4438 S. Fairfield Ave. 

(Tąsa nuo 5 pusi.) 

Tauta be muzikos, be muzi
kalių jiegų, tai it išgverę var
tai ir apiplyšc s namas, gal dar 
gerinus tarus , it sušiurusi bei 
nusmorusi varna. 

Tatai mūsų tėvynei beatgi-
jant pradėta kreipti domą ir 
link būtinųjų jos dailės srvtv-
je reikmenų. Oia tai ir dainai 
duota proga praskambėti . 

Kiekviena dailės šaka turi 
savo garbintojus, mėgėjus ir 

j visai jai pasišventusius daili-
; ninkus. Dailininkas, kad ir di-
i 
j džiausią pasišventęs, jei vien 
i tik teužsiims muzika, tai priva-
•lo iš jos i r priderantį užsilai
kymą gauti , nes norint būti 

j t ikru muziku, tur i muzikai vi-
isai ir atsiduoti. 

Užtai didžiausi pasišventę 
•muzikai bei tvir t i jos milžinai 
ir buvo vargonininkai, gauną 
iš muzikos\užsilaikyinv Kam 

, nežinomi Beetho renas, Bacil
as, Perosi bei nemarus savo 
nmzikalėje jiegoje, kad ir mū
sų muzikai: Moniuško, Sos-
nauskas, Naujalis ir kiti. Visi 
tie muzikos genijai ta i vargoni
ninkai. 

Mūsų liaudis, išdalies, įgu
dusi žiūrėti į vargonininkus, 
tarsi , į " šp i to ln inkus . " Tame, 
išdalies, gal reikėtų pakaltinti 
abi pusi, kaip v a : vargoninin
kus už muzikoje lavinimosi ge
roką apsileidimą; gi visuome-. 

nė labjau kalta, kati, neduoda
ma vargonininkams atsakančio 
užsilaikymo, privertė juos ir 
art i , ir pjauti, ir peėius kūren
ti ir bažnyčia šluoti, žodžiu, Im
ti, tarsi , kokiuo pastumdėliu 
tik jau ne tikroje reikšmėje 
muziku, gerai išsilavinusiu 
muzikių 

Šiuose laikuose ir vargoni
ninkų padėjimas šiek tiek jau 
yra krypęs gerojon pusėn. 
Ypatingai ėia, Amerikos lietu
vių kolonijose, abelnas vargo
nininku stovis vra pusėtinai 
apž iūrė tas . Užtai jiems ir se
kasi gana gerai muzikaliai vie
šai pasirodyti . 

Teko man Imti koneerte, su
rengtame Chieagos vargoni
ninkų, ketvergo vakare, lap-
kriėio 2" d., Šv. Antano para
pijinėje svetainėje, Cicero, 111. 

Programas nors gana pla
tus, bet del jo turt ingumo pa
duosiu ėia pilnai. 

I. Kanta ta garbei Šv. Cecili
jos—Ciuberskis, išpildė vargo
nininkų choras, 

•2. Tenor solo—" Meilė"— 
Aleksis, išpildė J . Balsis. 

,'*. (j ogu t o—Petrauskas, iš
pildė choras. 

4. Pi jano solo a) Waiina— 
Schumann, b) Uutterfly— 
Grieg, išpildė A., Pocius. 

.*). Kan ta ta k\P>roliai"—Sos-
nauskas, solo V. Daukšas i r 
choras. 

6. Tenor solo "Avint aušre
lė ' *•—A. Pocius, išpildė J . Ku
dirka. 

7. a ) Ot'terentur Regi-*-Piel, 
b) O doctor optinie—Mittercr, 
išpildė choras. 

8. Soprano solo: a) Open tby 
blue eyes—Messenet, b) Nuo 
aštraus kirtimo—Gretchami-
nov, c) Naktis—Tshaikovski, 
išpildė O. Pocienė. 

9. Jš operos "Kornevi l io 
V a r p a i ' ' a ) Trio " R e i k užsi
m e r k t , " b) Kvintetas " O , ne
l a imingas" c) " S u pagelba šių 
žiburių "—Planąuet—solo i r 
choras. 

10. " A v e Mar ia"—Gunod, 
solo išpildė O. Pocienė ir kvar
tetas. 

I I . " P a s a u l ė graži"—cho
ras. v 

Visas tas milžiniškas pro
gramas tarp puif&fti buvo išpil
dytas, kad butų galima drąsini 
ir didžiulėje svetimtaučių sve
tainėje pasirodyti . 

Garbė Chieagos vargoninin
kams. Darbuokitės muzikoje, 
kaip įmanydami, o savo darb
štumu priversi te visuomenę 
jumis pažinti, jumis suprast i , 
jumis pamylėti, kaipo Lietu
vos puošėjus; galutinai, visuo
menė, matydama bei suprasda
ma jūsų darbštumo svarbą, 
bus pr ivers ta jnsų pastangas 
apkainuoti. 

Tėmijantis. 

(J kp. Šv. Mykolo Ark. parap. 
svetainėje. Šiame susirinkime 
turėsim aptar t i daug svarbiu 
reikalų, todėl visus narius 
kviečiu susirinkti. 

S. B. 

PRANEŠIMAS. 

S. L. R.-K. Amerikoje Chi
eagos Apskričio priešmetini 
susirinkimas bus ned. 7 d. gr., 
1 v. p 0 pietų Šv. Ju rg io pa
rap. svetainėje. 

Kuopų atstovus kviečiu 
skaitlingai suvažiuoti. 

V. B. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Rytoj, gruodžio 7 d., vakare, 
School Hali salėje, L. Vyčių 
13 kp. perstatys senai laukia
mą veikalą: "Jšgr iovimas 
Kauno pi l ies ." 

Paskutinį kartą- primenu 
gerb. Town of Lake ir apielin-
kė s lietuviams, kad atsilanki-
tumėt pamatyti gražu veikalą 

V. 

ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
REMĖiJŲ DR-JOS 

VAKARAS. 

Rytoj , • gruodžio 7 (L, š v . 
Jurg io parap. svetainėj yra 
rengiamas vakaras Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos. Bus salošta penkių 
veiksmų drama "JUodoji Su-
m y t ė . " Pelnas skiriamas Šv. 
Kazimiero Akademijai. 

Taigi nei vienas nepraleis
kite progos neatsilankę į šį va 
karą, nes tai bus vienas iš gra 
ži ausiu. 

Komisija. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Tautos r%>ndo skyrio susi
rinkimas įvyks nedėlioję, 
gruodžio 7 d., 4 vai. po pietų, 
Šv. Kryžiaus parapijos salėje. 
J šį priešmetinį susirinkimą 
teiksitės skaitlingai susirinkti. 

Valdyba turi daug diplomų 
tiems, kurie y ra aukavę dides
nes sumas į Tautos Fondą. 

Šiame susirinkime bus da
linami. 

Valdyba. 

IŠ NORTH SIDES. 

IŠ TCWN OF LAKE. 
Rytoj , gruodžio 7 d., 4 vai. 

po pietų, Šv. Kryžiaus parapi
jos svetainėje Alumnų 1-nios 
kuopos bus- savaitinis susirin
kimas. Visi nariai vra kviečia-
mi.-

Alumnietis. 

IŠ WEST SIDE. 

Nedėlioj, gruodžio • 7 d., 
tuojau po pamaldų įvyks mė
nesinis susirinkimas Lab. Sąj. 

Labd. Sąjungos 7 kuopa lai
kys priešmetinį susmukimą 
nedėlioj, gruodžio 7 d., 4 vai. po 
pietų, Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. Kviečiame visus 
narius atsilankyti tau susirin
kimam Reikės pas i tar t i apie 
vakarėlį, kurs įvyks gruodžio 
31 d. Taip-gį rinksime naują 
valdybę ateinantiems metams. 

Valdyba. 
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