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Anglekasiams Siųloma 
25 Nuošimčiai 

Su tuo sutinka vyriausybe 

DU SENATORIŲ APLANKĖ JENKINS NENORI PASI 
PREZIDENTĄ. 

Meksika pasiuosuoja Jenkinsą. 

LIUOSUOTI Iš KALĖ
JIMO. 

GARFIELD, MATYT. TRAU 
KIASI I š UŽIMTOS 

POZICIJOS. 
ANGLIŲ KRIZIS. 

Washington, gr. <;.—I.š se
nato užrubežiniu reikalu ko-
miteio du senatorių vakar ap
lanko serganti prezidentą Wil- Mexico City, gr. 5. Su 

K 9 Mk 4. 

šoną. Kalbėjasi Meksikos rei- 'areštuotą Meksikoj Suv. Vals 
kala i s. • itija konsuliarį agentą Jenkm-

są aplankė amerikoniškų laik-

Sako, tegu tame darbuojasi 
pati Washingtono vyriau 

Bybė. 

PRAMATOMA DIDELĖ EU
ROPOS VIEŠPATIJŲ 

SĄJUNGA. 

Abejojama apie Prancuziįos 
Anglijos-S. V. santarvę. 

Nepavyko Suokalbiavi-
Iš Mad-
Centra! i 

mas prieš 
Londonas, gr. 7. — 

riiio pranešama į 
Xe\vs, jog vakarinėj Europoj VOKIEČIAI SU RUSAIS NO- voję briauties ant Kauno, pri-

Sutinka darbininkams didinti 
užmokesty 

TOM konferencijos melu val
stybės sek ivt ori us Lansing 
pranešė prezidentui, jog Mek
sika paliuosuojanti konsulinri 

Public Utilities komisijos [agentą Jenkinsą. Sekretorius 
apie tai gavęs žinių iš ameri
koniškos ambasados Meksi
koje. 4 

Washington, gr. 7. — Nei 
vienu centu negali but pa
brangintos anglys, kuomet an
glekasiams bus padidinama už
mokestis, pasakė kuro admi
nistratorius Uari'ield, kuomet 
jis gavo žinių iš Ohio valstijos. 

Tos valstijos gubernatoriui 
('o. yra sušaukęs tarybosna 
kasyklų operatorius ir angle-
kasių atstovus. Pranešama, 
jog tarybų metu anglekasiams 
jau pasiūlyta 25 nuoš. daugiau 
o/.mokesnio. 

l>r. (Jarfield tvirtina, jog vy
riausybė nieko neturinti prieš 
tai, jei anglekasiams daugiau 
.užmokės ties siūloma. Bet vv-
riausybė stovi už tą, kad pas
kui anglys neimtu pabrangin
tos publikai. 

Kuro administratorius su-
gryžo AVasbingtonan iš Mas-
saclm<etts valstijos ir tuojaus 
ėmėsi darbo anglių klausime. 

Pasirodo, jog del stokos an-
lių visoj šalyj gali but supa-

isakymu visam Cllicago šian
die šviesa perpus sumažinta. 

Didžiulės krautuvės pradė
jus pirmadieniu bus atidarytos 
nuo 12:00 dieną ligi 6:00 vaka
re. Šeštadieniais ligi 9:00 va
kare. Bet šviesa suvaržoma. 

Švenčiu metu viešosios mo-

TAIKOS SUTARTIS PALIE
KAMA SENATE. 

Washington, ffr Sena-

senato taikos sutarties. 
Prezidentas pasiųs senatui 

tik paaiškinimų apie sutartį 
ir senatas tegu žinosi. 

kyklos nebus apšildomos. Tad/torius Hitclieoek aplankęs ser
bus sutaupyta anglių, Iš tų Santį prezidentą pranešė, jog 
anglių apie 20,000 tonų paims prezidentas nemanąs paimti L< 
apirubės anglių komitetas ir 
parduos pedlioriams, katrie iš
vežioja anglis bėdiniems žmo
nėms. 

Gubernatorius Lowden tele
grafavo kuro administratoriui 
(lart'ield, pasiūlydamas paskir
ti komi>iją ir anai pavesti su
taikinti anglekasius su opera
toriais. 

Anglekasiai šiandie sutinka 
• .• i i o, v tield turi vi ties, įoir vvriausv-

grvžti darban gavus 31 nuos. , . . . . . ' . , ' • 
i i A- ^- • i HM pavvksia įveikti aiurieka-
lv!--••!« iun>*jke<tte*. \ vrma-
>ybė yra pasiųlusi 14 nuoš. 
Tad komisija turėtų pasidar-

rašėių korespondentai. 
Jenkins laikomas mieste 

Puebla kalėjime. Paranka jam 
paskirta 1,000 pesų. Jenkins 
labai lengvai galėtų pasiliuo-
suoti. Bet jis to nenori. 

J is sako, kad jeį jis pasi-
liuosuotų po paranka, tuomet 
reikštų, jog prisiimąs apkalti
nimą ir tas reikalas tęstųsi 
pe r daugelį mėnesių. , 

Jenkins nori, kad jj paliuo-
suotų j>ati Wasliingtono vy
riausybė diplomatiniais ke
liais, ir kad jis butų liuosas 
nuo visokiu intariimt. 

steigiama didelė viešpatijų ko
alicija (sąjunga). Anon ineis 
Anglija, Prancūzija, Ispanija, 
Belgija ir Portugalija. 

Tuo keliu vakarinė Europa 
nori apsidrausti prieš centra
line Europa. 

RĖJO SUGRIAUTI LIE 
TUVOS VYRIAUSYBC. 

Apie tai p raneš^ taikos 
konferencijai. 

Paryžius (korespondencija), 
Liverpool, gr. 7. — Aną die- ^Lietuvos atstovybės taikos 

ną lordas Robert Oeeil čia iš- konferencijoje pirmininkas, 
reiškė, jog jis abejojąs, kad prof. A. Valdemaras, voT tik 
įvyktų kuomet nors pageidau
jamoji Anglijos-Prancuzijos-
S. Valstijų santarvė su tikslu 
apdrausti Prancūziją nuo ga
linio vokiečiu, užpuolimo. 

Londonas, gr, 7 I į e s i o -
ginis susinėsimas telefonu to
mis dienomis pravestas tarpe 
Berlyno ir Stockbolmo* 

BUS DEPORTUOTU BERK-
MAN IR GOLDMAN. 

Abudu bus pasiųstu Rusijon. 

SIUS . 

buoti, idant abi pu<i nusileistų 
ir skirtumas butų išlygintas. 

Chicagoje tie angliniai su
varžymai paliks be jokio už
siėmimo kelis šimtus tūkstan
čių darbininkų. 

Kaip šalies taip valstijos ir ti tvirtina priešingai. 
Chieagos bankose irgi suma-į 

raližiuota visokia industrija. z į n a l n o s d a i . l ) 0 valandos. Pra-į 
Pareina is visur tikrai griau- j ({,\įu>. pirmadieniu visos ban- miestų valdininkai darbuojasi 
smingų ir pavojingu žinių. jk0 's kasdien bus atidarytos nuo 

Tad kokiuo nors būdu bus 9:30 ryto ligi 1:30 po pietų. Gi 
dedamos pastangos padauginti šeštadieniais tik ligi 12:00 die-
anglių kiekybę visoms didžfu-jna 
lems industrijoms. 

Washington, įi;r. 5. — Cene-
ralis immigracijos komisijo-
nierius A. Caminetti pranešė, 
jog kuoveikiaus iš Xew Vor-
ko Rusijon Ims deportuota a-
narchistu Berkman ir (Jold-
mmi. 

Anarchistų advokatas tvir
tina, jog vyriausybė negalinti 
deportuoti žmonių ton šalin, 
kurios valdžios nepripažįs
t an t i 
Bet koniisijonierius Caminet-

TALKININKAI UŽIMSIĄ 
DAUGIAU VOKIEČIŲ 

MIESTŲ. 

Augščiausioji taryba nori pa
vartoti prievartą. 

Kabinetas su atsidėjimu 
tėmijasi, kas veikiasi šalyj, 
kuomet kuro administrato
rius skelbia suvaržymus. 

Iš Wasningtono pranešama, 
jog anglekasyklu operatorių 
užmokesčiu nustatymo komi-
teto pirmininkas i>rewster yra 

Podraug kabineto nariai pasakęs; kad jei vyriausybė ši-
galvoja, kaip toliaus turės but 
pasielgiama. 

tam streike nesimaišytų, tuo
met butų galima veikiau susi
taikinti abiem pusėm. Bmv-
ster nori, kad vyriausybė pasi 
trauktu šalin iš tu ginču. 

()klahouioj anglekasvklu ap-
Jei kaip. kaltininkai atsidurs , k r i r . i l l o s e paskelbt./ karės 

RENKAMI SUOKALBIAVI-
MO FAKTAI. 

tik tuo tikslu, kad kuodau 
giausia susiaurinti anglių var
tojimą. 

Bet nei vienas iš jų nepagal
voja apie likimą milijohų dar
bininku su ju šeimvnomis. Su-
varžymais juk šimtai tūkstan
čių darbininkų paliekami be 
darbo, tiesiog išmetami gat
vėn. Tie milijonai žmonių ne
turės uždarbių. Be uždarbių 
neteks duonos, šilumos ir net 
vietos. 

Ir ligšiol spaudoje neteko 
pastebėti, kad kas rimtai pa
keltų baisa šitam klausime. 

NUGALABINTAS BOLŠEVI 
KŲ VADAS. 

Copenhagen, gr. 7. — Rusų 
laikraštis Pravda praneša, 
jog Perme nugalabintas Jacb-
ontov, kurio įsakymu kituo-
met buvo nužudytas rusų ca
ras Nikalojus su šeimyna. Ja-
cliontovą teisė bolševikų re-
voliucijinis tribunalas. 

Tik nežinia, ar jis buvo tei
siamas už nužudymą caro, ar 
už kitokius prasižengimus. 

Londonas, gr. 7. — Čia pas
klido gandas, jog augščiausio
ji taikos konferencijos taryba 
Paryžiuje nusprendusi užimti 
du Vokietijos miestu: Essen'ir 
KranktOrt, jei vokiečiai atsisa
kysią ratifikuoti taikos sutar
ties protokolą. 

Augščiausioji taryba tuo 
keliu prieš vokiečius nori pa
vartoti prievartą. 

Iš Berlyno bevieliu telegra
fu pranešama, jog tenai ntv 
gauta jokio talkininkų ultima
tumo, apie ką pirmesnėse te
legramose buvo pažymima. 

Pareiškiama, jog vokiečių 
valdžia atnaujinusi tarybas su 
taikos konferencijos taryba. 

Taippat pranešama, jog už
sienių reikalų ministeris Muel-
ler nerezignavęs. • 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS W.S.S.). 

ANGLAI VIS VĖLINASI RI
ŠTI AIRIJOS KLAU

SIMĄ. 

Turbūt, parlamente bus pa 
keltas klausimas. 

kalėjimam 

Indianapolis, Ind.. gr. 6. — 
Vietos federalės vyriausybės 
valdininkai renka faktus ir 
prirodymus, surištu s su angle-
kasių ir operatorių padarytu 
suokalbiaviinu susiaurinti an
glių produkciją. 

Visa surinkta medžiaga bus 
induota grand jury, kuomet 
pastaroji susirinks sesijon čia 
šrtą pirmadienį. 

S. Valstijų apskričio proku 
rora s Slack tvirtina, jog turi
ma prirodymų, kad operatorini 
suokalbiavę nė tik su angleka-
sių viršaičiais šito streiko me
tu, bet ir savo tarpe tais pa
čiais tikslais "padarę kombi
naciją. 

stovis. Visa valstijos karino-
menė pašaukta tarnybon. 

Iš Ohio pranešama, jog te
nai valstijos gubernatorius su
sitaikęs su anglekasiais. An-
glekasiai sugryšią darban ir 
'vasyklose dirbsią valstijos 
kontrolėje. 

Daugel vietose anglekasiai 
raginami smarkiai protestuoti 
prieš kur0 administratorių ir 
su protestais i^ryžti darban. 

Mieli i gano valstijoj angleka
siai atsisako dirbti. Tas pat 
yra ir Illinois valstijoj. 

Kuro administratorius Gar-

LIETUVOS BONAI. 
3 d. gruodžio New Yorke^jas ir jau nuo pradžios at 

Waldrof Atstovia viešbutyje einančių metų norima pradėti 

tė savo veikimą visuose angle-
kasyklų apskričiuose. Federa-
ltai agentai su atsidėjimu pri-

Toks pasielgimas yra prie-! žiuri, kad teismo išduotas "in-

buvo susirinkimas Pildomojo 
Tarybų Komiteto, kuriame da
lyvavo Lietuvos valdžios at
stovas kun. Jonas Žilius, taip
pat atstovai nuo bendrovių, 
nuo fondų ir nuo susivieniji
mų. Tartasi apie Lietuvos Bo
nų pardavinėjimo reikalus. 
Galutinai nustatyta Komiteto 
Sąstatą, išrinkta valdyba iš 
12 žmonių ir sudaryti pienai 
artimiausio veikimo. Prisitai-
kant prie minties Lietuvos vai 

triukšminga kampaniją. Ji tę
sis, rodos, tris mėnesius. Galu
tinus padavadijimus netrukus 
pagarsins Lietuvos Bonų Par
davinėjimo komiteto valdyba. 

Prekybos Bendrovė pridavė 
komiteto valdybai arti dešimt 
tūkstančių dolierių gautų už 
savo išparduotus bonus. 

Laike posėdžio atoljo iš Pa
ryžiaus džiuginančio turinio 
kablegrama, kad ties Kedai 

Londonas, gr. 7. — Iš tikrų 
versmių patiriama, jog Angii-

»J0S vyriausybė dar nepa
sirengusi paduoti parla
mentui savo sumanymų, su
rištų su Airijos likimu. 

Kiek žinoma, Anglija apgal
voja Airijai savivaldą. Buvo 
pranešta, jog tuojaus visi pie
nai busią induoti aptarti par
lamentui. Bet ir ligšiol nieko 
neatlikta tame klausime. 

Pasakojama, jog sekančioje 
sesijoje pats parlamentas pa
klausias vyriausybės, ką, ji 
mananti daryti su Airija. 

sugryžo čia iš Pabaltijos. Su 
savimi jis atvežė labai svarbių 
informacijų apie stovį Pabal
ti joje. Tos informacijos kuo
veikiaus buvo induotos aug-
ščiausiąjai taiko s konferenci
jos tarybai. Sakoma, pastaroji 
ėmėsi visų galinių priemonių 
Pabaltijos reikalais. 

Anot prof. Valdemaro, Lie
tuvos vyriausybė turi doku
mentalių prirodymų, jog su 
rugsėjo prad*žia Berlyne pada
lyta suokalbis prieš Lietuvą ir 
Latviją. To suokalbio tikslas 
buvo Įsteigti naują rusų vy
riausybę su generolu Biskup-
ski priešakyje. Paskui pasi? 
darbuoti atnaujinti Rivsiją se
mtose jos rubežiuose. kaip yra 
laivę pirm karės. 

Tie visi žygiai turėjo but 
atlikti rusų gelbstint vokie
čiams. Vokiečiai tai naujai ru
sų vyriausybei žadėjo net pa
skolinti pradžioje 300 milijonų 
markių. 

Anot padarytų pienų, vienu 
kartu turėjo but nuverstos 
kaip Lietuvos, taip Latvijos 
vyriausybės. Ryga ir Kaunas 
turėjo tekti vokiečių-rusų ran-
kosna. 

Nepramatomas pavojus. 

"Nors aiškiai yra prirodyta 
tasai vokiečių-rusų sumany
mas," sakė prof. Valdemaras, 
"tečiaus Lietuvos vyriausybė 
nemato tame sau pavojaus. 
Nes niekas negali panaikinti 
vei kiančiosios vyriausybės. 

"Tiesa, jie gali tai padary
ti prisidėjus užrubežių milita-
rinėms spėkoms. Bet tokiam 
atsitikime jie negali nekuomet 
įsteigti naujos Lietuvos fa 
riausvbės. / 

"Esame įsitikinę, jog tai 
ninkai už tokius vokiečių-rušų 
darbus juos aštriai nubaus. 
Maršalas Focb jau įsakė vokie
čiams apleisti Pabalti ją. 

"Kiek pavojingesnis Lietu
vai yra lenkų veikimas. Nes 
turima žinių, kad lenkai sugal-
- - ^ . , ) • = 

ATGYVENO VIENAS PLĖ 
ŠIKAS. 

sidengdaaii veikimu prieš vo
kiečių-rusų pakilimą." 

Pranešta apie vokiečių-rusų 
pakilimą. 

"Rugsėjo pradžioje," sakė 
Valdemaras, "Lietuvos vy
riausybė staiga nuo Latvijos 
vyriausybės gavo žinių bevie
liu telegrafu, kad vokieciai-ru-
sai užatakavo Rygą. Tasai pra
nešimas buvo siunčiamas 
tams, lietuviams ir lenkams. 
Latvijos vyriausybė kvietė 
visus duoti jai pagelbą prieš 
skaitlingesnį ir geriau išrengtą 
priešininką. 

"Tokiam blogam stoviui už
ėjus, Lietuvos vyriausybė no
rėjo išgirsti nuomones nuo 
talkininku militariniu misijų. 
!r tuo tikslu kreipėsi į j a s . " 

Nuomonės pasidalinusios. 
Prof. Valdemaras sako, tog 

misijų atstovų nuomonės klau
sime, kas Lietuvai reikia veik
ti, pasirodė pasidalinusios. 

Prancūzų m i Ii t arinės misi
jos atstovai nepatarė lietu
viams reikti prieš vokier'ns-
i ūsus. Sakė, tas negalima. Bet 
anglų utilitarinės misijo3 pir
mininkas, pulk. Rowan. pata
rė lietuviams tuojaus pastaty
ti kariuomenę ir sutruškinti 
vokiečius-rusus, jei t i e mėgin
tų briauties ant Kauno. 

Kadangi tani fronte lietuvių 
kariuomenės buvo mažas skait
lius, Lietuvos vyriausybė nu-
tprendė ten permesti skaitlin
gą kariuomenę ir laukti vokic-
čiu-rusu tolesnio veikimo. 

Žadėjo autonomiją. 

Reikia paminėti indomus ap
sireiškimas. Kuomet vokiečiai-
rusai pakėlė ataką prieš lat
vius ir Rygą, rusai tarpe Lie
tuvos gyventojų ėmė platinti 
savo manifestą. 

Manifeste buvo pranešama 
apie atstatydinimą Rusijos. 
Lietuvai buv0 žadama autono
mija, jei lietuviai prielankiai, 
savo noru, atsinešią į tą at
gaivinimą Rusijos imperijos. 
Autonomiją Lietuvai turėjo 
duoti konstrtucijinis Rusijos 
susirinkimas. 

(Vokiečių-rusų suokalbiavi-
mo prieš Lietuvą ir Latviją 
pasekmės jau žinomos. Lietu
viai su latviais sutruškino vo
kiečius-rusus Lietuvoje ir Lat
vijoje. Tšgelbėta abidvi šąli). 

VOKIEČIAI APLEIDŽIA 
RHINE. 

džios nutarta parduoti bonų už įniais Lietuvos kariuomenė ap-
$5,000,000 su 5% — penkioli- supo vokiečių-rusų kariuome-

šingas Levero įstatymui kon-> junetion" prieš streiką pilnai • kai metų. Amerikos Bondsus 
troliuoti kurą ir prieštrusti- visų butų pildytinas. Sako, už 
niams įstatymams. prasižengimą prieš ""injunc-

Vyriausybės atstovai, šalę t ion" tuojaus atsidurs kalėji-
patraukiamų tieson ariglekasių man ar anglekasiai ar operato-
orgajjizacijų viršaičių, praplė-Iriai. 

nutarta imti už jų pilną kai
ną (face value). Per gruodi 
mėnesį gal jau bus atlikti vi
si reikalingi prisirengimai, 
kaip komitete taip ir po kolo

ne ir nuginklavo ją, atimda
ma 2,000 kanuolių, keliolika 
tūkstančių kulkosvaidžių, dau 
gybę įvairių kitokių ginklų ir 
amunicijos. 

Dalyvavęs. 

Geneva, gr. 7. — Gauta ži
nių, jog vokiečiai civiliai bu-
riai s apleidžia dešiniuosius u-
pės Rhine plotus. Bijosi talki
ninkų armijų briovimosi Vo
kietijon, kuomet vokiečių-val
džia nenorės išpildyti talki
ninkų reikalavimų, surištų su 
taikos, sutartimi. 

Aną /vakarą po nura. 1246 
So. Wabasli ave. krautuvę už
puolė du plėšiku, abudu juo
duku. 

Krautuvės savininkas Jo-
seph Mathan turėjo su savimi 
revolverį. Paleido penkis šū
vius. 

Vienas plėšikas sudribo ir 
žuvo ant vietos, kitas pabėgo. 

Policijos" viršininkas pats 
nuvyko atsitikimo vieton. Ir 
pagyrė krautuvininką. 

EINA BRANGYN SVIESTAS 

Maisto kaina galvatrūkčiais 
kįla brangyn, nežiūrint "fair 
pr ice" komiteto veikimo. 

Vakar kaikuriose krautuvė
se sviesto svarui imta 77e„ 
kiaušinių tuzinui $1.00, cuk
raus svarui 22c. 

Vienna, gr. 7. Austrijos vy
riausybė paskelbė, jog pasitai
kius aplinkybėms ji išduos 
Ungarijai Belą Kun, įtnomą 
bolševikų vadą ir Budapešte 
diktatorių. 
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Prenumerata mokas! iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kąnt krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus j regis
truotą, laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, III. 

Telefonas MeKinley 6114 

Garbės verti Žmonės 

gražiojo darbo 
mė ne sau, o i 
šeriai. 

Visų, kurių 
garbės narių a 
kuopoje išneša 
tūkstančius dol 
naitės 300, kitų 

Mažiau galin 
Antrąja Kuopa 
Šventų parapi, 
111. Iš tenai mi 
vienas J . Janu 
pilnai 100 dolie 
sąrą. Nors Šv. '. 
pija yra didesni 
tų, bet vis-gi 
šimts kartų. 

Roselando lit 
yra lygi Cicero 
lonijai, kur yra 
įapija. Čia vė] 
nias. Tos para]) 
stovi kunigas J 
čiunas. J is yra 
bės narys. Šimt 
kitados į penkt 
jos apygardoje 
šimtine baigia i 
trečiosios kuopt 
vadovauja. 

Kitu TVėčiosii 
bės nariu surast 
g e " X. 75 šių 
bar jų vardu 
J u v ra vienuol 
eioji kuopa taip 
Narys. 

Apie kitas ki 
sime kitu kartu 

Kas negeidžia svetimo jau
čio nei asilo, nei tarno nei tar
naitės ir nei vieno daigto pri
klausančio kitam, ta s yra tei
singas. Kas iš savo sunkiai 
uždirbto skatiko suteikia di
delę pagelba vargstančiam 
žmogui, tas yra vertas garbės. 

Peržiūrėdami Lietuvių Lab
daringosios Sąjungos • raš
tus randame du šimtu su vir
šum tokių garbės vertų lie
tuvių. Tikimės, kad prieš Ka
lėdas jų skaičius padidės. Jug 
teikia žmonės žmonėms dova
nu Kalėdoms. Ii eras daigtas 
yra duoti dovaną lygiai pasi
turinčiam draugui ar draugei,; 
bet duoti dovaną vaikui liku
siam b e tėvu, senam darbi
ninkui ar darbininkei, 
neturinčiam meilingų gi
minių, aprūpinančiam rei
kalus, yra neapsakomai geres
nis, protingesni.-, augštesnis 
ir gražesnis daigtas. 

Jau užstojo paskutinis mė
nuo metuose. Laikas dirstelė
ti atgal ir pažiūrėti ką pada
rėme šįmet. Toje peržvalgoje 
pirmiausiai turime pastebėti 
Oną Danaitę. J i , neturtinga 
mergaitė, davė našlaičiams 
tris šimtus dolierių. Tat reiš
kia, kad ji arba viską atidavė. 
ką turėjo, arba duosningai da
linosi savo turtu su vargšais. 
Ta trilinkai garbinga Labda
ringosios Sąjungos narė pri
klauso prie Pirmosios kuopos, 
esančios Šv. Kryžiaus para
pijoje Town o t* Lake. 

T a pati kuopa pereitos va
saros pradžioje turėjo dar ki
tus 36 narius įmokėjusius pil
nai po šimtą dolierių Jų var
dus veikiai apgarsįsime44Drau
g e . " Tikimės, kad jų yra dau
giau negu minėta mums pri
siųstame sąraše, nes daugelis 
įmokėjo savo auką kuopos iž
dininkui p<> to, kaip pilnų gar
bės narių sąrašas tapo pasiųs-

.tas į Centrą. 
Taip jau po to į Centrą la

po įmokėtas nabašninkės Do
micėlės Silaitės palikimas vie
nas šimtas dolierių. Tą pada
rė jos dvi seserys. SavG meilę 
nabašninkei jiedvi parodė jos 
vardu šolpdamos našlaičius. 
Tai-gi ir jiedvi priklauso prie 

RAUD0N0JC 
RĖMĖ. 

Tos paramos t: 
Lieti 

[Raudonojo Kr; 
nėra tai prie> 
vien tik dorinė 
kia vald/4ia nevt 
priversti aukot 
bei draugingu! 
v ra lvgiai svari 
perviršija prie^ 
Raudonojo. Kry 
mai yra. veik i 
kaij> ir pačios v; 
viniai. 

Tatai kiekvii 
yra ar privalo I; 
lietuvaite, stoki 
Raudonojo Kr 
eiles ii- nenuleis 
nesudėsime reik 
mūsų narsiai ka 
dančiai galvą f* 
lauke, apgynime 
tuvos neprigulm 

Lietuvą įvairi 
ginta, nuplėšta < 
si jiegas, kari; 
skaitlingesnįais 
už save kaimyu 
mūsų brangią tė 
vergijon praryti 

Kol kas mūsų 
sųs, kareiviai p 
laiko baisių pri 
bet su laiku jie), 
vilties nustoti* 
mūsų paramos/ 

Mušu šventu 
juosius remti p: 
Raudonojo'Kry: 

Laiškai iš mr 
nės iškalbingai 
kad likusieji tei 
miršo, kad mum 
X>inasi apie mus 
mūsų sveikatą, ] 
patys save. Tat; 
kinie bejausmia 
jiems savo meil 
R. K. R.)' Lietu 
Kryžiaus Rėm« 
Raudonasai K 
varde, paklaus, 
sių brolių bei set 
gyvi, ar sveiki, k 
te sunkų varge] 
paklaus, bet dar 
bei suraminimo 
padarysime mes 

garbę jiedvi ė-
nabašninkei se-

vardus žinome 
aukos Pirmoje 
t lygiai keturis 
iierių. Onos Da-
i 3700. 
[ne pasidžiaugti 
a esančia Visų 
ijoje Roseland, 
ums šviečia tik 
išauskas, davęs 
erių pereitą va-
Kryžiaus para-

tė už Visų Šven-
ne keturiasde-

etuvių kolonija 
o's lietuvių ko-
, Sv. Antano pa : 

mums džiaugs-
)ijos priešakyje 
Jeronimas Vai-
i dvilinkai gar-
tiiic j is įmokėjo 
tąją kuopą, kol 

gyveno. Antrą 
mokėti dabar į 
os iždą, nes jai 

ios Kuopos gar
as tilpo "Drau-
1919 metų. Da-
neat kartojame, 

lika. Pati Tre-
p-gi yra Garbės 

:nopas pakalbė
li. 

Žmogų 
* 

0 KRYŽIAUS 
JAMS. 

tikisi ir laukia 
iuva. 

yžiaus veikimas 
vartos darbas, 
priedermė. Jo-

erčia, neigi gali 
ti. Bet dorinis 
mio uždavinys 
bus jei dar ne
vartos dėsnius. 
ržiaus reikalavi-
lygiai svarbus, 
'aidžios reikalą-

enas, kuris tik 
būti lietuviu bei 
ifne j Lietuvos 
rvžiaus rėniėjo 
skini rankų kol 
kalingą pašelpą 
iriuomenei, gul-
>ei gvvvbę karo 
le tėvynės, Lie-
iivbės. 
i u priešų nuvar-
dabar, intempu-
iauja su daug 
bei tvirtesniais 

iais, kurie tyko 
ėvvne sunaikinę 

t jauni, bet nar-
)asekiuingai su-
•iešų veržimąsi, 
gali nusilpti bei 

negaudami iš 
N. 

uždaviniu yra 
nusidedant prie 
žiaus rėmėjų. 

įvargintos tėvy
ninius praneša, 

nai mūsų neuž-
įis myli. Jie ru
sų gerbūvį, apie 
pamiršdami net 
tai ir mes nebū
tis, gi išreiški m 
lę remdami (L. 
avos Raudonojo 
įėjus. Lietuvos 
Crvžius, mūsų 
mūsų suvargu-

'selių, ar jus dar 
kaip bepajiegia-
'lį nešti. Netik 
r išties pagelbos 
> ranką, jei tik 
s ta cnliimi savo 

3 U 

( r 

•Nei 

Pripažinus augalų 
rijališkumą ir mirtį d 
taipgi abejonė, ar žn 
rijalė ir ar ji nenyks 
sakysim, smegenims s 
veiksmai, ypatingai i 
sugedus, genda žmogs 
negalima išvesti, kac 
kaip smegenys. J u g t 
lui, kuriame suspaud 
ras, traukinys nepaeii 
ležinis indas yra g a n 
traukinį, bet ne gelež 
tik garas. Taip pat ir 
žmogui, kad mintytų, 
tik dvasinė jiega, pa* 
kaip garas geležiniu 

Žmogaus dusios ne 
minties prigimtis. Mi 
l iuos e nei augaluose, 
priskaitome prie med 
matome mintį, dėlto j< 
dvasių sryties. Kūnini 
ypatybė, kad susideda 
negalime priškaityti 
yra dalelių išsiskirtyi 
mas į kitą jos rųšį. 
nesusideda iš dalelių, 
tyti. Nėra matyta, ka< 

LIETUVOS ŠAULIA 
ŠO PAGELTO 

Karžygiškoji Lietu 
reivija kaujasi už gyi 
ba už įnirti su savo 
visais parubežiais. 

Uvtuose su Rusais 
v i kais. 

Piet-rvtuos** su 
Vakaruose su Vokieč 

Priešai yra įsiskverl 
Lietuvos vidurį. Vol 
Kolčakininkai sėdi 
apygardoje, o Lenkų 
nuorganizavo Lietuvo, 
nančins Lenkus, ir tie 
du "Strzelev Nadnieii 
stengiasi demoraliznot 
ti Lietuvius pačioje 

Padėjimas mūsų k 
sunkus. Tik noišpasak; 
roiškumui ir pasiš1 

mūsų karžygių pasir 
Lietuva nuo tiekos pi 
sigina. Pusiau alkani 
basi ir menkai apsirėd 
gų, jie mąsto tik api 
apie savo priderysty, t 
galę ir Lietuvos laisv 

^latydami, kad mus 
vija taip karžygiškai 
vyne, .matydami, kaip 
visur mums stato spąs 
t u vos civiliai žmonės, 
pasilikti abejutiškaiš. 

Civiliai gyventojai 
jaunimas, kuris pas) 
mieje, k&ipr vyrai, t 
terš ir merginos, pra< 
ganizuotis ir sutvėrė 
je partizanų karei vi ją 
liūs", kurį šiandie turi 
lioliką tūkstančių nari 

Tikslas "Šaul ių" o 
eijos yra gelbėti mus 
vijai ir naikinti prieš 
ryje ir Lietuvos pak 
"Šau l i a i " užpuola i 
mažesnius priešų buri 
kiną ir atima transpoi 
do kelius, geržkelius, 
lizuoja priešą įtikini 
agitacijomis, daneša ] 
kareivijai apie prieš 
nius... 

8i organizacija yra 
užgirta, bet Lietuvių 
pati būdama sunkiam 
siniame padėjime, 

Dabar r ei kai ingiam 
kas, nelauk tolesnio, 
būti pervėlu. 

Ruk' orvrlvt i m i m i. i\< 

' Beždžione 
'ąsa) 
irybė. 

r gyvuolių dūšių mate-
auge su kūnu, gali kilti 
ogaus dusia nėra mate-
a su kūnu? J u g kūnui, 
agedus? genda ir dusios 
tintis. Tiesa, smegenims 
LIS protavimas. Bet iš to 

dūšia yra medžiaginė, 
ugedus geležiniam kati-
iamas lokomotyvos ga-
a. Iš to išeina, jog ge-
i reikalingas, kad vežtų 
nis indas traukinį veža. 
smegenys yra reikalingi 
bet ne jie mintį sudaro, 
inaiulojanti smegenimis, 
ndu. 

uaterijališkumą piarodo 
ities nematome gy^io-
:odel jų gyvybės j iegas 
siaginių jiegų. Žmoguje 

dusią priskaitomą prie 
l daigtų ir jiegų yra ta 
iš dalelių. Tos ypatybės 
smogaus dūšiai. Mirtis 
įas, arba jiegos perėji-
Cadangi žmogaus dūšia 
todėl ji negali/išsrskirs-

ta jiega pereitu į kitą 

yra nemari 
Žemiškas 

žmogaus di 
Šimte metų 
nemiršta. I 
turime iš E 
jo patrijark 
tą žinią j i e 
kams. Nors 
klimpę į s 
Dievas buv 
dūšia nemii 

Tą tiesą 
palyginime 
abu numir< 
pirmojo pr 
20-25). Kri 
kad Jėzaus 
į pragarus, 
jų žmonių < 
zus liepia i 
viso pasaul 
negu kūno 
augščiau už 

Jeigu tat 
tingumo pr 
toktinai sti 
reiškimas n 

8v. Hašta 
rimą, pride 
paveikslas 
turi kimo, t 
našumas ne 
Kaip IMeva 
dvasia. 

>ių ka-
astį, ar-
priešais 

- bolše-

^enkais, 
ais. 
ę į pati 
iečiai -
Šiaulių 
valdžia 

e gvve-
po var-
ėnscy •', 
ir kau-

^ietuvo-

DD A - ' k a u l i ų " neremia. Jie g> 
na, organizuojasi ir veikia 
tys iš savęs ir iš aukų. 

Šiuomi "Šau l ia i " kreip 
į Amerikos Lietuvių visuo 
ne, prašydami piniginės pa 
pos. 

01 vieną Amerikos dol 
jie nusiperka nuo deinoi 
zuotų Kolčakininkų karei 
šautuvą. 

Už du ir pušy dolierio pe 
šautuvą su amunicija ir ka 
viškuojų raneu. 

Penki iki dešimts dol it 
perka kulkosvaidį. 

Aš neabejoju, kad Ameri 
je rasis organizacijų, drai 
jų ir pavienių asmenų, ki 
stos į "Lietuvos Šaulių" ei 

Lietuvoje "Šaul ia i " lai k 
ja priešą atviroje kovoje 

reivijos m e s ga m i "kime "jiems ginls 
tam he- *r a m i i n i ( ,^i J)- Šiušėkime pini 
entimui S i n k l u . iieJ 8 a k o^ nusipirl 
'^koiant, P a ^ s » a n * v'ietos. Prie tam 

sndemoralizuos priešą. Par 
vęs savo ginklus priešų 
reivis, ar tai Vokietys-KoJ 
kininkas, ar Bolševikas, pai 
tęs kareiviją bėga namo. 

Kaip kiekvieną darbą, t 
ir šį, reikia atlikti organiz 
tai, kad butų tvarka ir k 
t rolė. 

Geriausia, viso-ko nen 
syti į vieną, tik darbą p; 
dalinti. 

Kas užsiims Amerikoje 
Šimu "Lietuvos Šaulian 
pagelbos f Pagelba yra sta 
ir tuoj reikalinga. 

Naujai organizuoti " Š 
l ių" draugijos, pa teisyl 
mums ir nereiktų. Tas sutr 
dytų darbą. Yra jau Am< 
koje susiorganizavusių dr 
gijų, kudog tuomi galėtų 
s i imti. « 

Kas Amerikoje užsii 
"Šaul ių" reikalais? Kas 
Amerikos Lietuvių prisi< 
prie "Lietuvos Šaulių"! 

Kun. J. Žilius 
narys ir įgaliotinis* Lietu 

Šaulių organizaci; 

esų ap-
pusiau 

», be al-
vieną: 

pie per-
i 

j karei
vi na tė-
priesai 

us, Lie-
legalėjo 

ypač 
iko na-
ip rao-
ėjo or-
ietuvo-

"Šau-
jau ke-
Į. 

ganiza-
I karei-
j vidų-

v v • • 

•asciais. 
kaitra 

is, nai-
tus, ar-
lemora-
nais ir 
aetuvių 

žings-

r'aldžios 
saldžia, 

fina u-
pinigais 

as 
ies 

lai-
«ali 

giabo-

LIETTJVOS LIUOSYBĖi 
SARGŲ RAŠTINĖS 

PRANEŠIMAS. 

Daugelyj kolonijų L. L. S 
gai, arba L. L. Savgą bur 
rengia ivaH'ius vakarus, p 
mogėles įvairiems tikslan 
Žinomu, gerai, kad veikia 
mųs tėvynainiai darbuoj; 
Bet, sakau, didžiausias ti 

Defto spėjame, kad žmogaus dusia 
> 

i s mokslas senai jau spėjo, kad 
iišia nemiršta. Platonas ketvirtame 

prieš Kristų jau rašė, kad dusia 
*ilną tikrybę apie dusios nemirimą 
•ievo apreiškimo. Tą tiesą jau žino-
a i senai prieš Mozę (Maižiešių), nes 
perdavė savo vaiSams ir vaikų vai-
Egiptiečiai, Grekai ir kiti buvo į-

tabmęldiją, tečiaus* neužmiršo, ką 
o apreiškęs pradžioje, jog žmogaus 
ršta. 
labai aiškiai atkartojo V. Jėzus 
apie didžturtį ir Lozorių. Juodu 
,̂ bet jųdviejų dūšios liko gyvos 

agare, antrojo danguje (Luc. 16, 
Lkščionių tikėjimo sąraše sakoma, 

kūnui numirus Jo dūšia nužengė 
kur buvo visos Seno Įstatymo gei-ų-
lušios. Del dūšios neminimo V. Je-
'iipintis jos reikalais daugiau negu 
io turtais (Mat. 16, 26), daugiau 
sąnariais (Mat. 5, 29) ir ją statyti 
kun0 gyvybę (Mat 10; 39; 16, 25). 
gamtiniai dusios buvimo ir nemir-

irodymai kam nors išrodvtu neuž-
prus, tai anto^amtis Kristaus ajj-
ebepaliktų vietos abejonei. 

Smogus Dievo paveikslas. 
s, kalbėdamas apie žmogaus sutve
da taip-gi, kad žmogus yra Dievo 
ir panašumas. Kadangi Dievas ne-
ai aišku, jog ir ži'noguje l)iev(> pa
gali būti kūne, o turi būti dusioje. 
M yra dvasia, taip ir žmogus yra 

(Pabaiga bus.). 

,Tve-
pa-

iasi 
me-
šel-

ierį 
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viu 
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re i-

» 

»rii! 

Brajigųs tėvvuainiai, L. L. i 
Sargų draugijos nariai! Kiek
vienas atsiminkim, kad tas 
vardas pats per save nieko 
mūsų tėvynei, Lietuvai, ne
reiškia. Mes tuomi gražu ir 
prakilnu valdu vadindamies 
niekam gero nepadarysi m, jei 
patys, ištikros širdies, nesi-
imsini už darbo. Mes,. Lietu
vos Liuosybės Sargai, priva
lome dėti visas pastangas, 
kad panaudojus visokius bu
dus ir padarius nors kiek ska
tiko L. U Sargams, arba Bri
gadai, kai]) mes nepavadin-' 
si m. 

Brangus broliai! Visiems ai
šku, kad mūsų tauta nėra m i 
lijonierių tauta. Taipgi netu
rim tokių šaltinių, iš kurių 
galėtumėm tiek gauti pinigo, 
kiek mums jo šiandie reikia. 
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Amerikos Lietuvių r. 
sekančią rezoliuciją šiam 

"Amerikos Lie 
tarp Lietuvos valdži 
me $1,000,000.00 pas 

KO MUMS DAR LAUI 
PI 

Visus pinigms nerei 
$50.00 reikia inmokėti 

$500.00 M " 
Sėsk tuojaus ir išpi 

čiu. Tada galėsi būti ran 

UE1 
120 TREMONT ST. 

Šiuomi užsirašau Lie 
pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuve 
Mano vardas 
Gatvė 
Miestaa . . 

•••••*•••••••! 

rx\ 

IŠVALĄ 

Išvalo, nes sugražina viduriami 
nesuvirškintų maisto dalių ir nuo 
kinti. 

Vienos dėžutės kaina $1.00, šeš 
Pirmaeilė Apteka Partosa, 1 

Ateina iš Lietuvos žinios, 
* ' 

kad didžiausias ten dabar fi
nansų trukumas ir ant greitų
jų nėra iš kur jų paimti. Pas
kolos negalima gauti kol Lie
tuva nėra pripažinta savi^tovė 
valstybė, tatai ir šiaukiasi 
Lietuva į mųs, amerikiečius, 
kad daryt urnom viską, ką ga
lima, kad kaip nors šiame lai- r 
ke- galima butų ištesėti, kol 
viskas susitvarkys. 

Todėl ir kreipiuosi į L. L. 
Sargus, ragindamas panaudoti 
visokius budus palaikymui i: 
išsiuntimui brigados, nes nuo 
to priklauso Lietuvos liki-
mas. 

Yra žmonių, kurie nei [ jo
kį fondą nedavė aukos, bet 
kareivių palaikymui yra pa
siryžę duoti . 

Taigi L. L. Sargu būreliai i J i 
labai daug gali gera padary- *^ 
ti panaudodami visokias 
progas, aiškindami žmonėms 
ta reikalą. Surinkę kiek mi-
nėtam tikslui, siųskit Lietu- > • 
vos Liuosybės Sargų raštinėn. j Į i 
čia visa atskaita yra ve 
dama ir bus teisingiausia iš 
duota. 

L. L. Sargu Raštinės Vedė- \ " 
jas 

J. K. Milius, „ . , 
458 Grand Str., ' I l 

Brooklyn, N-. Y. 

S 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS i n 

Reikia Sukelti • 
Lietuvos Paskolą 

• 

tldžia prašo Am 
eičiausia paskoli 
dolerių ant dvie 
mokėt 5 ir pusę 

anizuokive Paskol 
inimo Komitetus. 
L'aryba ir Amerikos Lietuvių Tau 
e reikale"Lapk. 5 d., Pittsburglie. 
tuvių Taryba pripažįsta ir aps 
os ir Amerikos Lietuvių Prekybo 
jkolos dvejiems metams ant 5% ai 

(TI ILGIAU? PILDYKIME SA 
RKIME LIETUVOS BONUS! 
kia dabar inešti. Dabar perkant 1 
nemažiau $5.00 $100.00 " 

" $50.00 $1000.00 
ldes aplikaciją prisiųsk tuojaus s 
įus žinodamas kad savo priederm 

rUVOS BONŲ IŽDĄ 
;tuvos už $ ir su ši 

H 

HEiiiiiiiiiiiiiim 

NCIOJI 

^pn 
is jiegas, paliusuoja juos nuo 
• tokių katrų negalima suvirš-

šios dėžutės u i $5.00. 
L60-2nd Ave., New York. 

A R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ 

Mes jau Išsiuntėm hu-
Iką. kuriame prunešam, 
kad jau pinigus galima 
siųsti Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jei.aru Tamsta <lar ne-
pivai to laiško, meldžia
me mums prauešti ir mes 
prisiusime. 

Lietuvių Prekybos B-ve 
120 T R E M O N T STREET 

ROOM 61S D 
BOSTON. : : MASS. 

m •:: 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua palengvinimu del JoKų aklų. 
Kuomat tu kenti nuo galvos ukau-
dėjimo, kuomet raldėa liejasi 1 krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kala? 
net taip žemai net ir U . i t . 

JOHN SMETANA 
Akių Specij&listas 

1801 S *«hlanti Av. Ckicaco 
Egzami a suteikiamas dykai. 

Kampas 13-toa gatvės, 
l-čios lubos vlrfi Platt'o aptlekoa 

Kambaris 14, 16, 16, 17 ir 18 
Tėmyklto į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
/ai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyčlomls. 

* 

' 

TUOJ! 
įerikos lie-
int jai vie-
]ų metų ir 
^ pr. į met. 
los 

Litinė Taryba priėmė jgį 
Iv 

siima remti sutartį * 
3S Bendrovės sukeli- ^ 
uos." m 

iVO PRIEDERMES f 
• r 

bonų 
" " $10.00 

" $100.00 
su reikalingu mokes
nę išpildei. 

.s 
BOSTON, MASS. 

iuo laišku prisiunčiu 

• • 
: m 

• 
E • • • 
• i 

H:::::::::::: i 
. . . . . . . . . . . . . A 
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ULIZABETHPORT, N. J. 

Bedieviai, apmąstykite. 

Netikėtai šjitiot ir vėl n to 
a p l a n k ė mi>i . jom>rius iš T ė v u 

Pasionistu kongregacijos, ku
ri? nuo lapkričio lt> iki 23 d<l. 
laikė misijas. J o pamokslai lm-
vo paremt i kančia Y. J ė z a u s : 
nors ne il^i, bet aiškus ir grau
dingi. Neapsiriksiu sakyda
mas, kad kožną atsilankiusi su-
judino drąs io j ir nuvedė ant 
kalno Kalva ii j ' s, rodydamas, 
žiūrėk, brolau, u/ tavo gerove 
ir iš<rauvnm tokin< baisias kan-
eias kentėjo ir numirė a 111 kr>-
ŽJaus. 

Ryta i s kiek mažiau, bet va-
kara is buvo pilna bažnyčia 
žmonių. Nežinau a r daug pali
ko žmonių be išpažinties, per 
šias misiJŲ dienas, bet galiu 
spręs t i , kad visai mažai ; jei 
bent tas , kurs neatsilankė ant 
misijų. Kožną vakarą po keline 
šimtus žmonių išpažintį atliki
nėjo. 

J e i daugiau tokių darbi inkų 
į J ėzaus vynyna, o vaisiai butų 
gausus . Bet iki kol darbuokis, 
b rcb , Kris tuje , Buk sveikas ir 
nepailsk. O. jus, broliai, pakly-
vlę, a r matot , kad Dieviška ga
lybė, tai ne Markso teorija, i**s 
\e ik du tukstanėiu metų praėjo 
nuo Jėzaus buvimo ant žemčs 
o vienok žmonių širdyse Jė
zaus meilė nepražuvo. Rodos, 
turėjo pa virst visi bedieviais. 
Tik pamą>tykit, kiek jus šau
kėt savotiškas mi>ijas, klaidi-
not žmones, susirinkdami, o 
vienok veltui buvo ,jusų <lai
bas. Nors kartą parneški te juo
kingą darbą—kovą prieš Die
vo g i lybę . Apmąstyki te! 

Vietinis. 

CICERO, ILL. 

Koncertas. 

Ketvergo vakare, lapkriėio 
27 (1., Šv. Antano parap . sve
tainėje įvyko koneertas, kurį 
surengė geriausioji ( nieagos 
lietuvių muzikali- spėka. Apie 
puikiai išpildytą programo už
duotį—kritikai vietos nėra. Ge-
r iausia apie tai liudija koncer
te dalyvavusi publika. Tik rei
kia pažymėti , kad nors iš mu
zikų ir kaipo vargonininkų bu
vo daup; ko reikalauta, vienok 
atpeni* j ie savo gabumais pub
liką, t iesiog nustebino. Dideli 
jų gabumą ir pasišventimą liu
di ja išpildytieji gana sunkus. 
įvairus klasiški veikalai. Tai 
nuostabu, kad mūsiškiai (lie
t i m a i ) j au an t tiek muzįkalin
ki, kad painiausius garsiųjų 
muzikų (kompozitorių) veika
lus t a ip lengvai, artistiškai rš-
pildo. I š ko galima tikėtis, kad 
naujai atgimusiai mūsų tėvy
nei, Lietuvai, bus jau prireng
t a i r jos muzikos dailė. 

Pabaigoje kalbėjo kun. Se
raf inas . Papasakojo apie muzi
kos svarbą, jos dailę ir apie jos 
tvėrėjus , č i a palietė daugiau 
vargonininkų luomą. Je igu ti
kėti kalbėtojaus žodžiams, tai 
mūsų muzikai, ypač vargoni 
nipkai , yra skriaudžiami kaip 
materi jal iškai , ta ip ir morališ
kai. Matyt, jų prakilniems 
žingsniams reikėjo ir da r rei
kia praskint i gana t irštus var
go takus. Bot jie žengia 

Muzikos svarba. 

J a u gana esame paiytT, kad 
muzika kaip linksmuose, taip 
liūdnuose gyveninio nuolikiuo-
se svarbiausią rolę lošia. Taip 
p a t žinome, kad kitos tautos 
j au anksėiau supra to muzikos 
Vertę,.kur jį jau pakilo iki au 

šėiausio tobnhmifo ir pagarbos 
laipsnio. Šiandie j au ir mes, 
lietuviai, gavome progą iškerti 
savo tautos vardą, tai-gi kar tu 
tur ime kelti ir jos muzika 
Tauta be muzikos, p a l i p a pe* 
naši necivilizuotam kuYmi. / .-
gu mes rūpinamės suorgani
zuoti ir pr i rengt i nors dalį rei
kalingų Lietuvai amatninkų, 
tai kartu tur ime pasirūpint i 
išauklėti del jos i r p ro fes iona
lu muziku, kurie ten nei kiek 
nemažiau reikalingi. 

Muzikai! puoškite mūsų tau
tą, o tauta, supra tus prakilnius 
jūsų darbus, rems jus. 

Berželis. 

MELROSE FARK, ILL. 

daugiausia moterėlės ir vaikai. 
Laike vakarienės monologu 

"Redaktorius'' ir "Ponaitis/* 
vyriškai pasirėdžius atliko V. 
fttfedfciTite. Mažai kas galėjo 
viską, girdėti del didelio. vaikų 
tnfkšfnavinft). Motinos neturė
ti) vfcikų Vesties į tokius vaka
ras , kur bttva prakalbos bei 
programas. 

Po vakarienės ir pro >;ramo 
iki vėtomai kiekvienas bandė 
savo giliukį ant vištų ir kalaku
tų. ' 

Gražu, kad mųs moterys dar
buojasi parapi jos naudai. Bet 
a r negalėtų daugiau nuveikti, 
je igu visos susispiestų į Mote
rų Sąjungos vietinę' (rodos, 
3-čva) kuopą. Sujungtomis spė
komis ir parapi jos ir tautos 
labu* daugiau naudos atneštų. 
Dabar nė Mot. Sąj. kuopa, nė 
moterų draugijos nėra stip
rios. Vienybėje galybė. 

Pr. 
Lapkriėio 23 d. buvo garsin

ta, kad Frank ir J ames svetai
nėje turės įvykti kokios tai vi
sų tautų prakalbos, teėiau ne
įvyko, nes polieija neleido. Be 
to dar suareštavo du lietuviu, 
kurie turėjo prisipirkę kokios 
ten l i teratūros, sakoma, net už 
2.") dol. 

Tą paėią dieną, vakare, italu 
pobažnytinėje svetainėje vie
tos Liet. Rauri. Kryž iaus rė
mėjų skyrius buvo surengęs 
prakalbas. Kalbėjo Dr. A. Rut
kauskas iŠ Chicagos, mus kle
bonas, kuris kas nedėlią ėia at
važiuoja ir da r vienas kunigas. 
Visi t rys gražiai papasakojo 
apie mųs tėvynės vargus ir ko
kią pagelha jai teikia L. R, 
Krvžius. 

• 
Aukų surinkta, kaip teko 

girdėti , 150 dol. Pirmiau jau 
mus rėmėjų skyrius CVntran 
yra pasiuntęs 85 dol. Tai-gi 
nn'boseparkieėiai pirmutiniai 
atliko savo užduotį, nes j iems 
Kalėdą dovanoms Lietuvai 
(Cn t ras buvo paskyręs surink
ti tik 150 dol., o ėia kur kas 
daugiau surinkta. Teėiau šios 
kolonijos veikėjai nenuleidžia 
rankų. J i e darbuojasi ir dar
buosis, kad tik tėvvnei butu 
didesnė parama. 

Lietuvis. 

KENOSHA, WIS. 

Nedėlioj, lapkriėio 23 d., š. 
m., L. Vyėių 38 kuopa, s tatė 
scenoje 3-jų veiksnių dramą 
' • K a t r i u t ę . ' ' Lošime ypač pa
sižymėjo Y. Straseviėia, Jokū
bo, >eno ūkininko, rolėj, S.Vai-
ėiunaitė, Kat r iu tės , jo duktės 
ir O. Švelniutė, Daratos, J o 
kūbo šeimininkės. A. Lemešis 
žydo rolėj išrodė kaip t ikras 
žydas. % 

Po lošimui sekė žaislės ir šo
kiai. 

Žmonių buvo nemažai, lai-gi 
ir pelno liks. 

Padėka visiems, kurie lanko
si į jaunimo parengtus vaka
rus, nes tas jaunimas darbuo
jasi Bažnyčios ir tėvynės, Lie
tuvos, labui. 

Tą patį vakarą mūsų laisva
maniai, kurie vadina save rim
tais, kad užkenkti vyčiams, ki
toj svetainėj surengė "kon
cer tą / Buvo bandę įkalbėti 
miĮs mergaitėms, kad jos eitų 
jų vakaran ir i^adėtų išpildyti 
programą. Bet nepavyko. 

Garbe jums, doros mergai
tės, kad uesiduodat laisvama
niams 'prikalbėt i. 

Vyčių vakare buvo svečių iš 
AVaukėgano. 

CICERO, ILL. 

Lapkričio 2b d., vakare, Šv. 
Antano parap . svetainėje mer
ginų ir moterų kliubas buvo su 
rengęs vakarienę pa rapijos 
naudai. Žmonių buvo nedaug; 

SANDAROS SEIMAS. 

(Paba iga) . 

Antra sesija, lapkričio 22 d. 
Tarybos komisijos raportas, per

stoto Strimaitis. 
Strimaitis: ' ' Turime dokumen

tus be pirm. pasirašymo, turime 
bitu, kurios mus nepatenkina, ne
žinom ar išmokėta, ar ne; nėra jo
kio parašo, bet priduota surokuot. 

''Nuo liepos iki spalių: Martui 
$248.70 nežinia nei už ką, nei nie
ko, tik išmokėta. 

"1919 m. komiteto bendri reika
lai $563.85; už posėdžius $164.50; 
pietus ir vakarienes $71.00; kelio
nės geležinkeliu $314.15; telefonai, 
paetas ir 11. $115.00; darbą (kokį 
durbą?—Strim.) $165.50; žcmla-
piai $1.102.06; smulkmenos $8.70; 
spaudos $175.50." 

Kyla nesmagumai, kad po bilo-
mis nėra jokio O. K. parašyta. 

"Viešbučiai $80.00; priėmimas 
svečių $106.05; kelionės- ir po 
$10.00 už sugaištas dienas $648.12; 
poperos $261.40; agitatyvis komi
tetas $o00.00; spaudos reikalai 
$150.00; nežinom del ko $100.00. 
Sekretoriui virš algos po $5.00 už 
surašymą protokolų. Viso $20.00. 
Ką jiems prisiuntė aukų, kiek ga
vo iš Liuosybės Fondo, jokių do
kumentų neturiu. 

"Vilmontas bilų pridavė del sve 
čių virš kelių šimtų. Martus važia
vo i Bostoną organizuoti komerci
jos šakas—paėmė $50.00. Martui 
$35.00 visai neparašyta už ką." 

Kerdėjus: "Žmonės ne del tokių 
daiktų aukoja, žmonės tikisi, kad 
mes jų kožną centą prižiūrim." * 

Račkauskas: "Pas katalikus iš
leidžia po $1,600.00 ir virš į mėne
sį. Turim pripažinti, jog pas ižd. 
Abrazevieių nebuvo tvarkos." 

Dokumentai neaiškus, atidėjo 
ant toliau peržiūrėti. 
, Tautinei Tarybai duoda allo\v-
ensą $200.00. Jeigu reikalaus dau
giau, turės duot užtikrinimą, kad 
juos naudingai išleido. 

Leščinskas: "Darykit ka nors, 
nes gavau čeki tokį, kurio niekas ne 
maino. Jeigu nepataisysit, tai mili-
tarė misija išvažuoja be jūsų žmo
gaus. Priešingosios srovės unogus 
senai gavo $5,000.00, o aš negaliu 
nei šių $2,000.00 gauti." Čeki ap
siima pataisyti. 

Komisija, kuri bus renkama į 
Taryba., turi turėti pirm-, kuris tu
rės raportuoti kožną mėnc.;į į San
darą. 

Komisija į Tarybą sekanti: p. 
Karuža, J. Strimaitis, A. B. Stri
maitis, Purvys ir Vinikas. Šešto 
nesupratau. 

Neprigulmybės Fondo komisija: 
pirm. A. B. Strimaitis, vice-pirm. 
p. Norkus; sekr. Jurgeliutė; ižd. 
J. Paukštys. N. F. iš S. L. A. kuo
pų gavo apie $25,000.00. Dapiklvti 
knmitrta išrinkta p. Živatkauskas 
ir Makarevičia. 

Kontrolės komisija: Glcmžyiė, 
Sirvydas ir Purvys. 

Viso Fondo valdyba yra įgalio
ta dalyvauti Tarybos posėdžiuose. 

Centro valdyba: pirm. Žulius, 
vice-pirm". Segys, ižd. Jurgeliunas, 
globėjai: bankierius Kavaliauskas 
ir F. Ž i u m 

rfc 

Norkus: " I r vėl tas žydas, vyrai 
mes jį uegalun priimti.' 

Jurgelionis: " J o banką nėra jo
kia banką, tik agentūra. Jis dirba 
pas kitą žydelį. Į Centrą mes nega
lim jį įsileisti. Delko jis čia užva
kar atvažiavo? Persistatė bankie
rius Kavaliauskas, pats išėjęs: ' Aš. 
kaipo bankierius, aukoju Sandarai 
$50.00.' VyTai, ar tas apgarsinimas 
nėra vertas $50.00? Jis garsinasi. 
kad siunčia pinigus į Lietuvą. Tie 
pinigai atneš jam šimteriopą nau
dą. " (" Draugo'' Redakcija neima 
atsakomybės už žodžius įžeidžian
čius p. Kavaliauską arba žydų tau
tą. Tie žodžiai buvo ištarti viešame 
susirinkime. Red. prier.). 

Kerdėjus: "Jis, yra bankierius, 
Jurgelionis jį užtvirtino ir liepė 
priimti, šiandie daugiausia prieš ji 
draskosi." 

Ramanauskienė: "Dr. Suupas 
vieną sykį jo paklausė juokais apie 
jo žydumą, jis atsakė: 'Myslit aš 
bijau pasakyt, kas aš, mano tėvas 
buvo lietuvis Kavaliauskas ženotas 
su žyde. Aš. Kavaliauskas, ženotas 
su žyde ir mano vaikai žydai.' " 

Račkauskas: * * Kad a tsikrėst i 
Kavaliauską, turim ką nors daryti. 
Duodu Įnešimą: negali būti Centro 
valdyboje neišbuvęs organizacijoj 
šešis mėnesius." Tuinila liko jo 
vietoje. Sekr. ir administratoriui 
Damijonaičiui mokės $35.00 į sa
vaitę. 

Redaktoriui, p. Norkui mokės 
$35.00 į savaitę. 

Apšvietos komisija: p. Purvys, 
Norkus ir J. Strimaitis. Progra
mo komisija ta pati, tik darinko 
;ulv. Bradchulį. 

Teismo komisija senoji. 
Kontrolės komisija : p. Kerdėjus. 

Mockus ir Bartkevičius. 
Sekantis seimas bus Ne\v Yorke. 
Auki Įplaukė per seimą $459.74. 

Aukos nepaskirtos eis atpirkimui 
Sami iros morgečių. 

Telegrama mūsų prez. Smetonai. 
S M imas užsidaro. 

Ten Buvęs. 

WAR SAVIKGS STAMPS 
IS8UED BY THE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

REIKALAUJA. 

VYRAI. 
LBIBKUA! 
REIKALINGI, 

TRI'CKERIAl 
\VAREHOUSK 

Darbai viduj. 
Vietos pastovios 

(Jeros algos pradžiai. 
Gera proga išsilavinimui. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Vai. «S:00 iki 4:4.") Sub. iki pet 

Homan & Arthington Street 

JAUNOS MERGINOS. 
Tavorų skyriuose. 

PRl K : 
Rišimo pakelių 
Peržiūrėjimo tavorų 
Dėjimo Tavoro 
Svėrimo narccl post užsakymų. 
C'ekiavimo tavoro 
Pakavimo orderių 
Pripildymo orderių. 

Ir kiti darbai reikalingi mūsų ta
vorų skyriuje. 

Pastovus darbas. Gera užmoke
stis. Gera proga išsilavinimui ge
riems darbininkams. 

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

Homan & Arthington St. 

REIKALAUJA. 

MERGAITĖS. 
Amžiaus 16 metų. 

Tavorų ir Ofiso Skyriuose 

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

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

Homan & Arthington Street 

MERGINOS i r MOTERYS. 
Prieš Šventes Darbai 
Ofise 
Tavoro ir Stock'o 
PUSD1EN1N1AI DARBAI 

PRIEŠ PIET POPIET 
8 iki 12 12:45 iki 4:45 

PILNAS LAIKAS 
8:00 iki 4:45 

Geros algos. Darbas pastovus 
norintiems dirbti. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington Street 

STENOGRAFISTES 
TYPISTES. 

Tos, kurios t tiri prityrimą moka
ma gerai. Geros algos pradžiai. 
Pastovios vietos. 

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

Subatomis iki piet. 
Homan & Arthington Street 

SEARS ROEBUCK AND CO. 

PLSDIKN1NKS VIETAS 
MERGAITES 

IR 
JAUNOS MOTERYS. 

PRIE: 
Risimo pakelių 
Sucekiavimo Orderių 
Peržiūrėjimo Tavorų 
Prieš piet arba po piet. 
8 iki 12:00 12:45 iki 4:45 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington Street 

t 
| 

REIKALINGI LEIBERIAI 

dirbti Jauko, Darbaspastovus. 

J Ė ^ » ^ * » » « » • » • » • • • • • • • • . • • • • ! 
Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJA» IK 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Mlchigan Ave. 

Adynoa 8:80 Iki 9 išryto — 1 lkl 
2 po pietų — 0:30 iki 8:80 vakare. 

Nedėliomls nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. S. Naikelis 
G Y D Y T O J A S I R C H D R C R G A 8 

4718 So. Ashland Ave, 
Fhone Drover 7049 

, Cicero Office 
4847 W. 14-tn S t 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 8336 W. 66-th St. 
Phone Prospect 8 585 

•K 

PRANEŠIMAS. 
Dr. fti T. STRJKOI/IS 

I.IBTUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vieta 1 
Brigrhton Park. 

2314 W. 43rd Street., 
Tol. MoKJnley 263 

Ofisas: 1757 W. 47th St., 
(47 ir Wood gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:30 iki 
8:30 vakare Nedėliomia 9 iki 12 rytaia 

Tel. Boulevard 160 

REIKALAUJA 

MERGINOS—DIRBTI PRIE 
PUNCH PRESS; prityrimas ne
reikalingas; darbas yra lengvas ir 
švarus ir galima išmokti j trumpą 
laiką; gera užmokestis mokinan-
ties; prityrusios merginos uždirba 
nuo $15 iki $30 j savaitę dirbant 
nuo štukip; extra bonus už pastovų 
darbą; mokama kas savaitė. Plentą 
yra kuovėliausio stilaus statyta, 
šviesa visur. ATSIŠAUKITE GA
TAVI PRIE DARBO. 

VICTOR MFG. AND 
GASKET CO. 

5750 Roosevelt, Rd. 

JAUNI VYRAI. 
17 iki 25 Metų amžiaus. 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
KirpejlAi ir krl&ačial yra relkaian-

jaml visuomet, ]i« tori trumpa* va
landas Ir lengra darbą. 

Mes galime jus iSmokytl Slo darbo 
i trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Spacljalls skyrių* 
mokinimo ant siuvama Power 
n ų . 

MASTER SCH00L, 
J. v \ KaaikJcka. Perd£t tn ia 

190 N. State Str. 
a s m p . Lake Gat. 4 lobo* 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty]: 

69 W. WASHIHGT01f STREET 
Kambaris «#9 

Tai. Central 6471 
Oyeenimas, 819 W. SSrd St 

Tel. Yards 4CS1 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ko^elandė: 10HO0 So. Micnisraa Avs. 

Telefonus 1'allman 342 ir Pallmaa S18S 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo vakake nuo 5:30 iki 7:00' 
Telefoną* Yarda 7x3. 

« 

Pakerai 

S ve* rt' ja i 
Orderių Išpiidytojai 
Prie Stocko 
Mes turime vietų, kurion gerai 

apsimoka ir yvn geros ir pasto
vios vietos. (Jeros algos pradžiai. 

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

REIKALINGI. 
Punch Preso Operatoriai prie 

l e n g v u u s d a r b o . G e r a u ž m o k e s t i s . 
H . G. S A A I i C O M P A N Y 
4410 Ravensvtood, Ave. 

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

j Homan & Arthington Street 

PAIEŠKO 
Paieškau Jono Pociaus paeinančio 

iš Raseinių Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Turiu labai svarbu rei
kalą, jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančiij adresų: 

Juozas Stasytis, 
3202 Auburn Ave. 

REIKALINGOS. 
Mergaites 14 metų ir daugiau dirb

ti ar nuo dienos ar nuo štukio leng
vam fabriko 44 valandos savaitėj; 
N u o .štukio d i r b a n č i o s u ž d i r b a n u o 
$2 0 iki $30 s a v a i t ė j . 

H. G. SAAL COMPANY 
4410 Ravcnsvvood. Ave. 

REIKALINGI 
Vaikai 14 metų ir suvirs del As-

sembl^' darbo, lengvam fabrike. Ge
ra užmokestis. 

II. G. SAAL COMPANY 
4410 Ka\i-ii>\\oo(l. Ave. 

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

Leonard Sevd Co., * 
228 W. Kinzic St., Chiuago, 111. 

Telefonas Paliauta 85«jl 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Dentistas 

10657 So. Micliigan, Avenue 
Raseland. III. 

Ę VALANDOS: 9 Iki 9 vakare. 
»<*€€€«K«;€€€€<:€:<:€:<i€€t€<:€€«Ž 

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

418 W. Market Str. 
Pottsville, Penna. 

visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo < iki 8 vai. vakare. 

U 

• 
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J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUMS ADVOKATAS 
4542 S. \YOOD STREET 

CHICAGO. 

J.J » • • . • • • • • • • . < 

VAIKAI. 
16 metų amžiaus. 

Pasiuntiniij Darbai 
Pripildyti orderius. 
Surišti pakelius 
(loros pastovios vietos kurios JJ-

psimoka gerai. Pradžiai ^eros al
gos. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
V a i S:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 

Homan & Arthington Street 

HEIKALAIMI merginos afbft IIH»-
teres prie abelno stubps darbo, 
trumpos valandos, mokestis $11 i sa
vaite, burtas ir ruimas kuris štimij 
Šildomas. Atsišaukite .šiuo adresų: 

V. AtkaOunas, % 
* 2922 W. 43 Str. 

Telefonas JicKintey 3287 

MERGINOS IR MOTERYS 
16 iki 30 m. amžiaus. 

Švarus, lengvas fabriko darb. 

TEPYLO FABRIKU 
DĖŽUČIŲ FABRIKE 
VALYZŲ FABRIKOJE 
SIENINIŲ POPIERŲ FAB. 
SPAUSTUVĖJE ^ 
Geros alj?os j)radžiai. Nepapras

tai geros progos. Darbai pasto
vus. Prityrimas nereikalingas. 

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

Homan & Arthington Street 

REIKALINGI VYRAI, 
Prie lumberio. 

Atsišaukite nuo 7 išryto: užmo
kestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

Paieškau savo tikro brolio Motie
jaus Kielos, paeinančio iš Kauno 
G u b e r n i j o s R a s e i n i ų pav . Šilų p a r a p . 
Ragruvos V a l s č i a u s . P r i e š k a r e fryve-
n o C h i c a g o j , m e l d ž i u a t s i š a u k t i .se
k a n č i u a d r e s ų : 

O n a J u z i e n e n e . 
2 3 3 4 S. O a k l e y A v e . C h i e a g o , 111. 

PARSIDUCrA 
Parsiduoda namas ant 3 pagyve

nimų, grocerne ir bueerne, arba gali
ma išmainyti ant kito biznio. Atsi
šaukite 

3514 S. Emcrakl Ave. 

PARSIDUODA $800 
Packard Limousine. labai geram 

stovjj, su 5 ratais, nereikia nei cento 
pridoti. Galima vartoti del vestuvių, 
krikštynų ir laidotuvių, iš ,ko galima 
atsirinkti pinigus į 2 mėnesius lai
ko. Atsišaukite. 

708 W. 18 Street. 
Caiial 3346 

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

P. Yuknius, 
4555 S. Paulina Str. 

Chicago, 111. 

- - - - » 

Dr. & M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisai SI 49 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Osicago, UL 

SPECIJALISTAfl 
Motorlškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFI80 VALANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 19, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 7 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomls nuo 9 iki 2 po piet 

Telefonai Yarda 187 

M0KEK RANDA PATS SAU. 
SPECUALIS BARGENAS 
Naujas mūrinis dviejų pagyve

nimų namas ant We«rteni Avenue, 
tarpe 43-čios ir 45-tos gatvių, rio-
nais yra gera proga nusipirkti gra
žų naują namą su pinigais, kuriais 
mokėtume! randą. Pursiduos labai 
pigiai ir ant lengvų mėnesinių iš-
mokesčių. Šis namas randasi neto
li fabriko, kur lukslauėiai žmonių 
dirba. Rašyk, telefonuok arba ai 
silankyk pas 1<\ K. Merrill, 106 N. 
LaSalle St., Telefonas Muin 2043. 

iiiiiimiiimiiiiiiiiii!!miiiiiiiiiiiijiiiiiiiif| 
Reeid. 938 So. Aahland Blv. Chieaft>| 

Telefosas Haymarket 1544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyrišku 
Valkų ir visų chronišku ligų 

Ofisas: 8854 So. Halsted St., Chicagoj 
Telefosas Drovu- 9698 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—8 
pietų 7—8 vak. Nedėliomls 10—12 
iimwiiiiinHniiiiniiiiiiinMinnwimHHii 

u 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLOfOIS 
Telefonas Yards 5089 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto; 
6 po piety iki 8 vak. NedėUo-
niis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
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S. D. LACHAWICZ 
Lictuvys Craborius patarnauju, laide 

tų\čpr> ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Ohicago, Dlj 
Tel. Ganai 21M. 

m 

> 
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ii* • • • » • • • mmm ^ » » ^ » » • » • mm į. 

DR. J, SHINGLMAH^ 
Gydytojas ir Chirurj 
Ofisas 4930 W. 13 

Ra rup. 49 Court 
Res. 1229 W. 49 Aieai 

Tclcfonaa Cicero 8 6S! 
Ofiso Cicero 49 

lū\LBA31E LIETI \ ! ^Ksiko 
r ' r ^ r r /deliai fl 
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DRAUGAS 
• » - — -

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Pirmadienis , gruod. 8 d., 
Šv. N. Šv. P . M. Prasidėj imas. 

Antradienis, gruod. 9 d., 
šv . Leokadija. 

CHICAGON ATVAŽIUOS 
GEN. PF.RSHING. 

MĖTOMOS BOMBOS Į 
P A R T A M E N T I N I U S 

NAMUS. 
M 

Aną naktį ClitaugOfjp pames
tos net keturios bombos i vai-
riose vietose*prie apnrtamon-
tinių namu. 

Pamestos borobog visur ply
šo. Kai k u r padą iv nuostoliu. 
Bot žmones nepaliesta. 

Liudininkai tvir t ina, kad 
piktadariai važinėje automo
biliu sn Califonufl valstijos 
lieejieijfl. J u buvę t rys , 

Policija yra nuomonės, jog 
tai bus tlžianitorm darbas. 
.)ie su bombomis mėgina pa
bauginti apartauientiniii na
mų savininkus. Tuo budo no
rima priversti ,juos mokėti d i 
desnes algas džianitoriams. 

Je i tas butu tiesa, tai <k/ia-
nitoriai netoli nukeliautu sn 
tokiais darbais. 

Bus parodavimų ir kitokių 
iškihnybiu. 

(Jnind/.io L'il d. (^bieagofi at 
keliaus .gvn. IVrsIiinų-, buvęs 
:onciil<ouiškos armijos -Kum
pojo vadas. J i s ria viešės dvi 
lieni. * 

(ieri miesto patrijotai iš-
kalno ruošia, iskilmybos. Bus 
p.ito«la\ iiuai gatvėmis. Bos 
viešasis priėmimas, t n rimt, A u 
ditorium teatro. Sakoma, dai
nuos opoms dainininkai. 

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

PRANEŠIMAS. 

— — — • i I I 

Iš TOWN OP LAKĖ. 
• - * - « — • . i *, • > • * • 

Pirmadienis, gruod. 8, 1919. 
„„.u1 . . .\, . ,\ . . , , - ' ; - .>--

Labdarįilgosios lal.-ijimgos iž
dininku susirinkimas bus rvtoi, 
t. y. utarm'nko vakare, 7:,']() 
vai. vakar*-, 2i\?A \V. fifth St. 
( a r t a MaKfUeUe K'oad) pas 
mane. Plakiau apie lai rašyta 
pc n-i i amo i l D r a u g o " numery-

.!< • 

Kun. P. Bučys. 

* 

NESURANDAMAS PASIUN 
TINYS. 

I 

I 

l'olieija patyrė , kas per 
vienas tas pasiuntinys, koris 
buvo nusisamdęs l l a r rv A. 
Massry & Op. firmoje ir pa
siustas bankou su pinigais ir 
čekiais nežinia kur žuvo. 

Tai Krank LVieszulski, 20 
metu, tarnavęs jureivijoje ir 
gyvenęs po num. 3968 B a n y 
a ve. 

Policija jo nesuranda. 

200,000 BEDARBIŲ CHICA
GOJE! 

Tiek esą skaitant paviršuti
niai. i 

VValter Mikos, 1121 W, Erie 
gat., dirbdamas Adams West 
lake Co. dirbtuvėje neteko 
piršto. Gavo kraujo sugedi
ma ir mirė Passavant ligoninė-
i*. 

Suvaržius anglių vartojimą 
šiandie Cbieagoje ats irado n-
pie 200,000 bedarbiu. Tiek yra 
tik paviršutiniai apskaitant . 

[ Bet žinovai tvirt ina, jog be-
į darbiu žmonių skaitlius sieks 
į kokiu 400,000. 

Tiek žmonių netenka nžsi-
»ėmimų ir uždarbio. Tai pasi

baisėtinas da ik tas! (Ii kuomet 
• j ie išnaujo gaus darbas — ne

lengva pasakyti . 
Anglių krizis ypač labai pa

l i e t ė gyvulių skerdyklose dar
bininkus. Ten sustabdyta vi
sokie priediniai darbai ir pa-
liuosuota apie 20,(>00 darbinin
kų. 

Tų žmonių, turinėių šeimy
nas, ateitis t ikrai juoda. Nes 
jų likimu šiandie nesirūpina 
nei šalies, nei valstijos, nei 
miesto autori tetai . 

Sakysime, tegu tomis dieno
mis įvyksta taika ir tegu pra
sideda darbai anglekasyklose. 
Bet ir tuomet nepagerės tų 
žmonių stovis. Per visą žie
mą nebus galima sugrąžinti 
industrijose normalio stovio. 
Hes jei bus pr ikasta anglių, 
mt geležinkelių pakils betvar
kė. (Jeiežinkeliais nebus sus
ėta pristatyti reikiamą kie-
ybę anglių į paskir tas vietas. 

AR CHICAOO ATLAIKYS 
ANGLIŲ KRIZĮ? 

DAUGELIS DARBININKŲ 
ŠEIMYNŲ NETURI 

ANGLIŲ. 

Toki klausima šiandie sta-
to kiekvienas protaujantis 
žmogus. Kaip Chlcago galės 
ilgai gyvuoti turint savo ri
bose šimtus tukstanėių bedar
bių žmonių, jei greitai nepasi
baigi streikas anglekasyklose? 

Sulig ot'ieijalių apskaitymų, 
Cbieago turi. atsargoje 4a0,-
0<M) tonų anglių. 

Kasdien iš1 rytų pristatoma 
30,000 tonų anglių. 

Kasdien (Miieagoje suvarto
jama 49,000 tonų (normaliai-
laikais 74,000 tonų) . 

Turint tas skaitlines po akių 
tad iv pakyla klausimas, kaip 
ilgai Chicago atlaikys anglių 
krisi ? 

I š BRIGHTON PARK. 

Padėkonės Dienoje, lapkriėio 
27 d., vielinis L. U. K. rėmėjų 
skyrius laivo surengęs prakal
bas. Kalbėjo gerai žinomas 
Cliicagos veikrjas,_gerb. kun. 
Pr. IJuėys. 

G e r k kalbėtojas kalbėjo apie 
rėmimą Lietuvos valdžios, per
kant jos išleistus bonus ir apie 
L. K. Kryžių. 

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos L. K. Kryžiui. Surinkta 
$78.73. 

Sekantieji aukojo: 
J . Levickas $25.00 (jis taip

gi aukpjo $5.00 kun. Laukaiėio 
prakalbose) . 

B. NVnartonis $5.00. 
Po 2 dol. : J . 'Enėer i s , V. 

Paukštis, V. Bergelis, J . Rau
dis, A. Vaitkus, A. Sodbaras , 
J . Snoiderikė, V. Zaromskaitė, 
II. Stotkienė. 

P o 1 dol.: Z. Junokienė, J . 
Dukaviėia, P. Dukaviėia, A. 
Jueikienė, A. Noroikienė, B. 
Pranekeviėienė, O. Deiringie-
nė, A. Enėerienė, O. Paukštie-
T, Atroškienė, B. Jovaišas , I. 
Sakalauskas, A. Rutkauskas, 
A. Gyliene, P. Andrelumas, J . 
Paškauskas, K. Kilkius, D. 
Zanbra, P. Kvietkus, Ii. Pet
rauskas, M. Kazlauskas, P . 
Zanbra, J . Venckus, A. Hal-
ėius, A. Paršėius, J . Poolžiuve-
lis, Z. Barauskas, ,). Baršėius. 

Smulkių aukų *$2.75. Viso 
$78.75. 

J . K. Enčeris, rast. 

Gruodžio '1 d„ &v. Kryžiaus 
parapi jos svet., Katalikų Vie
nybės 5 skyrius la.ikė prieš me
tinį susirinkimą. Daug kalbėta, 
gvildenta draugijų reikalai, 
kurias vienan ryšiu riša Kata
likų Vienybė. Skyrius auga ir 
didėja. 

&iarne susirinkime įstojo dvi 
nauji drau^iji , bnleut : Kv. 
Rl/bįetos moterių ir mei-^aiėiu 
ir Šv. Pranciškos livmietės 
taip-gi moterių ir 'mergaičių. 
Po svarstymu išrinkta atei-
nantiems metams nauja valdy
ba, kurion inėjo: dvas. vad. 
kun. A. Skrypko, pirm,—A. 
Panavas, virė-pirm.---M. i'et-
rošienė, protokolų r a s t —Z, 
Jurgaiėiutė , t'in. rast.—V. (Jai 
naitė, ižd.—Al. Šedienė, iždo 
globėju—S. Xutautiem''. 

Pasekmingai darbuojies 
naujai valdybai 'per 1920 m. 

D. P. U. 

IŠ NORTH SIDE. 

Moterių Sąjungos 4 kuopa 
laikvs priešmetini susirinkimą 
gruodžio 0 d., 1919 m., Šv. My
kolo Ark. parapi jos svetainėje, 
7:30 vai. vakare. 

Šiame susirinkime bus ren
kama vabiyba ateinantiems 
metams. Taip-gi bus renkamos 
darbininkės rengiamam vaka
rui. Todėl visos narės kviečia
mos atsilankyti. 

Kp. Raštininkė. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

IR TAS GALIMAS DAIKTAS 

* Keli suareštuoti plėšikai-
vagiliai, kurių operacijos sie
kia šimtus tūkstančių dolierių, 
valstijinio prokuroro sekreto
riui Kenney pasakė, jog jiems 
tuose kriminaliuose darbuose 
gelbėjo du žinomu miesto po
litikierių, diedu pirkinėjusiu 
pavogtus automobiliu s i r ki tus 
daiktus. 

Pirmomis suvaržymo dieno
mis pasirodo, kas veikiasi Chi-
jagoje. Čia yra tūkstančiai šei
mynų, katros neturi anglių nei 
vienai dienai. Moterys ir vai
kai nuo ryto ir vakaro su mai
gais stovi prie anglių pirklių ' taupumo, (iazo kompanija tu 

TO IR TIKĖTASI. 

Paskelbta, - jog visuose de-
partamentiniuose namuose die
nos metu — nuo 9:00 ryto ligi 
4:00 po pietų šiltas vanduo 
uždaromas. 

Suprantama, namų savinin-

Vietinė L. I), g kuopa jau 
i steigė vakarinius kiu e us. P ra 
eitam panedėlyj laikytame su 
M rinkime susirašė 25 kursų 
1 nkytojai. Paskuti : , ;s susirin
kimas užsiregistravimui bus 
I anedėlio vakare, gruodžio S 
d., Xek. P ras . Šv. Panos Mari
jos parap. svetaie.ėje, prie 44 
ii-.Fairfield gatvių. Tame susi-
linkime bus ir mokytojas, p . 
M- Žald<vkas, kurs visus užsire
gi J-travusius suskirstys į kle-
sas. Pamokos bus panedėlio ir 
sererlos vakarais, parapij inė
je svetainėje. Panedėlių vaka
rais bus išguldoma lieto vi g 
kalba, gi seredų vakarais 
skaitliavimas, pleni) hraižy-
mas bei anglų Jcalba. 

Brigbtonparkieėiai , pasinau-
dokit ]>roga. 

Komisija. 

Kaip buvo gars inta apie su
sirinkimų Katalikų Spaudos 
Savaitės lapkriėio 15 d., 1919 
m., tai susirinkimas j vyko ir 
liko nutar ta , pinigus $50.15, 
kurie buvo užsilikę nuo praei
tų metų, padalinti š i ta ip : Ka
talikų Spaudos O n t r u i $12.50, 
o $37.65 pasilaikyti kuopos 
reikalams. ' 

Naudinga darbą atliko Ka
talikų Spaudos Savaitė 1918 
m. T a t ' i r toliau ji bus vykina
ma. 

K. B. 

SUSIRINKIMAS. 

Ketverge, gruodžio 4 d. L. 
Vyėių 36 kp. laikė priešmetinį 
susirinkimų bažnytinėje sve
tainėje. Apsvarsčius kuopos 

:iemų, norėdami kiek nors 
gauti anglių. Daugelis gauna 
nusipirkti ir parsinešti . Bet 
daugelis eina namo šalti be 
nieko. 

Xe s daugelis anglių pirklių 
jau išpardavė anglis ir dau-

reikalus, ant galo, liko išrinkta 
karus tas naudinga. Bet tas nauja valdyba ateinantiems 
nieku neprisideda prie anglių 1920 metams. Valdybon inėjo: 

dvasišku vadovu kun. Briška, 
rės daugiau produkuoti gazo. 

TĖVAI MOKINO VAIKĄ 
VOGTI. 

Vidumiestyj * su savo tėvai > 
suareštuotas trijų metų vai-

giau nesulaukia. Tokie uždaro kas Stasiak, kurs tėvų buvo 
savo ofisus ii' pabaigia vesti mokinamas vogti departamen-
reikalus. 

Taip yra Cbieagoje. Ta ip ir 
kituose miestuose. Vargšas 
darbininkas eia niekur nieku 
neapdraustas. 

tinėse krautuvėse. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

pirm.—J. A. Mickeliunas, vi-
ee-pirm.—Z. Sakalauskienė, 
prot. rast.—A. Aušrai tė (se
na) , finansų rast .—J. Stankus, 
ižd.—Iz. Paškauskas (senas) , 
iždo globėjai: P . Kvietkus (se
nas) i r K. Žaromskas, maršal
ka palikta T. Volkas (senas) , 
režisierium—J. Vilimas. 

Valdybon inėjo visi veiklus 
nariai , ta t tikimės, kad atei-
nanėiais metais kuopos bus 
gražus ir vaisingas gyvavimas. 

Koresp. 

Metinis susirinkimas Liber
ty Land &. Investment 
Korporaeijos buvo lap
kriėio 21 d., 1919., 9 vai. vaka
re, Mildos svet. Užsibaigė 
11 vai. Buvo susirinkę geras 
skaitlius šėrininkų ne tik iš 
Chieagos, bet buvo iš kitų mie
stų. Direktoriai išdavė atskai
tą metinio veikimo. Buvo iš
r inkta valdyba-direktoriai at
einantiems metams. Visi di
rektoriai tapo išrinkti tie pa
tys : J . Skinderio, J . J . Lips-
kis, J . Sinkus, Z. S. Miekie-
\vicz, M. Rozenski, A. Visba-
ras ir J . Zackeris. Taipgi ta
po nu ta r t a padidint i bendro
vės tur tų nuo $100,000,00 iki 
$200,000,00. 

Su pagarba, 
Liberty Land & Investment Co 

Per J. Sinkus. 

GRAŽI DOVANĄ, 
Kas dabar, prieš Naujus 

Metus, užsirašo per mane 
1 ' Amerikos Ūkininką ' ' ant 
metų, ta i gauna dovaną — la
bai gražų Lietuvos Laisvės 
paveikslų. 

Laikraščio kaina metams: 
Amerikoje ,— $1.00, Lietuvon 
— $2.00. , 
Užrašykite " A m . Ūk in inką" 

saviesiams Lietuvoje. Adre-
suokit : 

IG. P. SMETONA, 
2520 Washimrton Ave. . 

Sioux City, Iowa. 
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Ar Jautiesi Pavargęs 
Skaudamas, Visai Negalįs? 
A R tu jautiesi labai pavargęs ir skaudamas — ar kankina tave skaudėjimas strė

nų? Ar trūksta tau energijos dirbti? Ar vakare tu jautiesi "visai negalįs"? 
Nesirūpink apie tai! Tu negali tikėtis jausti gerai jeigu tavo inkstai nedirba regu
liariai. Inkstai reikalauja pagelbos laikas nuo laiko. Neperstojantis skausmas strė
nose, ir duriantis skausmas yra symptomai negeru inkstų. Jus gal turėsite galvos 
skaudėjimą ir svaigulį ir kitus inkstų irregulariškumus. Nelaukite kol daugiau 
nesmagumų susirinks. Atgauk savo sveikatą ir ją laikyk! Vartok DOAN'S KID-
NEY PILLS. Jos yra pagelbėję tūkstančius žmonių; pagelbės ir tau. Pasiklausk savo 
kaimyno! 

Skaityk ką šitie žmones sako: 
.Fnutosi Silpnas ir Skaudus. 

Wnt. Itocsky. savininkas čovo-
ryku krautuvas, 17 Hriiig-o St,, 
Tunkahannoek, lVnna. iaJca: 
"Ai kentėjau per nckurį laika 
mm str»*>nų skau^K-jimo. Aš tik
rai Jaučiausi kaij) surakintas. 
nofralt'Jaa dirbti; šlaunis BtM.no 
buvo .su.st.vrusios ir inkutai im-
dlrbUayo gorail l'amėginęs 
Doan's Kiclnty l'ills jaučkiusi 
sveikas." 

Ponas Ro» nkv t:j Btftteasetttą <1;t\v 
InpkrirfMo r!0 <l., 1909 m., o v. ' .s.ui.. Ui> 
d., 1919 ui. j i s « i k n : "A-i m-tur t - jau 
nuo to l a iko i>rouos v a n o t i Doan'rf 
K idncy Pi l i s , u ž t a t k a d t a s skau . lo j i 
m a s į l a u ž i a u iK'«UKi):^o." 

\ 

3V<'irah\i«» Atsikelti. 

MrfL A. O. Koj<oslioski, Bioa<l-
way, Rauk Rapida, Minn., sako: 
•Aš ki-nirjau su inkstu liga por 
Ilga laika. lV-r koletą mėnesiu 
visai nOK«l«jau ditliti. Kaip Kuri 
rytą tai nei iš lovos nopalėdavau 
atsikelti. BuvaU baisiai nervista 
ir nerami; negalėdavau miegoti. 
Pamėginus Doan's Kidney Pilis 
juos tuojaus man palengvino ir 
dabar jaučiuosi sveika." 

Negalėjo Miegoti \ a k l i . 

John Osyovvski, farmerls. 415 
Tliird ave., Jamestovvn. N*. 1).. 
sako: "Pernai vasara mano ink
stai buvo tokiame blogame pa
dėjime, knd a i per tris mėne
sius negalėjau dirbti nieko. Ma
no strėnos visuomet Vuvo pkau-
damos, kad pasilenkus negah-
davau atsistoti. Kiekvienas pasi
judinimas buvo skaudus. Vienas 
iš mano kaimynų man patarė 
pamėginti Doan's Kidney Pilis, 
N'usipirkau viena dėžutę kuri 
man pagelbėjo. Mano inkstar 
dirba reguliariSkai ir strėnos 
neskauda. 

Sako, Doan's Visuomet Pagelbėjo.) 

Mrs. F. Uoli, 418 Oak St., Saginavr, Mieh., sako: "Aš 
visuomet turėjau skaudėjimą strėnose, visuomet jau-
ėiausi nusilpus. Pradėjus skaityti apie Doan's Kidney 
Pilis nutariau pamėginti jas ir šiandie džiaugiuosi, kad 
galiu tvirtai sakyti, kad jos man pagelbėjo. . 

Viršum paduotas statementas buvo prisiųstas spalio 
12 d., 1014 m., o liepęs 1S d., 1911 m. Mrs. Holl sako: 
"Nuo to laiko kuomet pradėjau vaitoti Doan's Kidney 
l'ills esu sveika ir patariu kiekvienam jas pamėginti. 

N EI viomis pakelis nėra tikras Donu's 
Kidney Pilis jeigu jis netari kliav-

iapio vaizbaženkli su parašu—"James 
I)oan." 

Kidney Pilis 
Gaunamos kožnoj aptiekoj. 60c už dėžę. Foster-Millburn Co., Buffalo, N. Y., Mfrs. 

Tel. Drover 704J 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: auo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliotais pagal sutarimą 

4713 SO. ASHLAND AVENCE 
arti 47-tos Gatvės 

8 8 — ^ ——-9. 

DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda labai gražus 2jų lubų 

aujršėio muminis" namas 2 pagyv. po 
4 kambarius su basementu 7 pėdu 
prie 3204 So. \Vallace St. namas 
turi būti greitai parduotas pigai nes 
savininkas perkiu > didesni narna. 
Preke tik $3,500. jmoket $800 o 11-
kiusus kaipo renda. 

First National Realty & 
Construction Co. 

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

Wm. Kazlauskas. 

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

tesnių žinių kreipkitės pas 

JUSTINA MACKIEWICZ • 
Real Es ta te & Foreign Exchange. 

2342 S. Leavit t Str. Chicago, m . 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8467 South Western Boulevard 
Kampaa W. S5-toa gatrėa 
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1 
JOSEPH C W0L0N 

Jetuvis Advokatas 
M SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt t7 

Vakarais S911 W. M-nd Street 
Tel. Rockwell 6999 
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