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zacija su vyriausybe 
NEŽIŪRINT DRAUSMĖS, 

ANGLEKASIAI PAME
TĖ DIRBTI. 

Gompers protestuoja prieš 
vyriausybės veikimą. 

Washington, lapkr. 1.— Ne
žiūrint išduoto teismo uždrau
dimo anglekasianis streikuoti, 
šiandie anksti ryto pakėlė 
streiką apie 400,000 organi
zuotu anglekasių kuone viso-
se minkštųjų anglių kasyklose 
visoj šalyj. 

Šiandie gal sustreikuos dau
giau. Abelnai imant, prie 
streiko prisidės arti pusė mi
lijono darbininku. 

Tik \ ienoj Illinois valstijoj 
sustreikavo apie 80,000. Trum-

zijoje. 
Pagaliaus prezidento Wil-

sono įsakymu išnaujo ėmė 
pilnai veikti kur 0 administra
torius Dr. Garfield. Pastarasis 

t'mėti streikininkams bent ko- paskelbė minkštiems anglims 
kius pranešimus arba streiko maximum kainą, lygiai taip, 
reikalams panaudoti unijų kad yra buvę karės metu. Be 

Kalbama, jog visouse ap-
skriėiuose veikianėiai kariuo
menei bus nuskirtas vienas 
vadas. Juo busiąs gen. Bul-
lard, buvęs amerikoniškos 
2-sios armijos vadas Prancu-

Sako. blokavimas labjaus su
stiprins bolševikus. 

VOKIEČIŲ KARĖS LAIVŲ 
GAUS PRANCŪZIJA 

IR JAPONIJA. 

400,000 Anglekasių Streikuoja 
— • • " ' ™ " p- — 

Vyriausybe tečiaus 
suvaržo streiką 

Susiremia darbininkų organi-

gi anglekasiai nesi liaus strei- VOKIETIJA ATSISAKO 
kavę. BLOKUOTI BOLŠEVI-

] kai-kuriuos anglekasių ap-į KIŠKĄ RUSIJĄ. 
skričius jau pasiųsta ir siun-
ėiama federalė kariuomenė. 

fondus, kai]) pašelpą streiki
ninkams. 

w Injunetion" atkreiptas 
prieš United Mine Workers 

kitko, kuro administracija rū
pinsis anglių padalinimu. 
Kongresas remia vyriausybę. 

Aną dieną senatas padarė 
of America prezidentą Hayes, rezoliuciją, kuriąja pažymėjo. 

Londonas, lapkr. 1.—Tš Ber 
lyno oficijaliai pranešama 
jog Vokietijos vyriausybė at- i z j j a įr Japonija gaus paskir 

Amerika su Anglija galės 
skandinti gautus laivus. 

Paryžius, lapkr. 2. — Augš-
ėiausioji taikos konferencijos 
taryba nusprendė, jog Prancu-

Yudenič Prisipažįsta Prie 
Nepavykusių Žygių 

AVALOV IŠDAVIKAS-
SAKO YUDENIČ. 

Su jo pagelba butų paimtas 
Petrogradas. 

sisako prisidėti prie talkinin
kų blokuoti Rusiją. Sako, jog 
toksai blokavimas gali dar 
labjaus sustiprinti bolševikiz-
mą. 

Vokietijos vyriausybė, be to, 
mato daug pavojaus ir tuose 
rusu demokratiniuose elemen-

• 

tuose, katrie šiandie kariauja 
prieš bolševikus. Sako, tie ele
mentai aršesni už bolševikus. 

Pagaliaus Vokietija reika-

Su gen. Yudeničo Armija 
(Petrogrado fronte), spal. 28, 

tą skaitliu, vokiečių karės lai-1 per Copenhmageną, spal. 31 
vų. Tai vienatinės talkininkų 
viešpatijos, kurios naudosis 
buvusio savo priešininko ka
rės laivais. 

Kuomet Anglija su Amerika 
sutarė paskandinti visus vo
kiečių karės laivus, kokius 
joms paskirs taikos konferen-

(Rašo angliškų laikraščių ko
respondentas).—Gen. Avalo-
vą-Bermondtą, kuris su savo 
kariuomene šiandie veMkia 
prieš Rygą, gen. Yudenič va
dina dezerteriu ir išdaviku. 
Taip jis šiandie man sakė. Jis 
pažymėjo, kad jei šiuo kartu 

cija, augščiausioji taryba tad'nueis niekais ofensyva prieš 
pripažino Prancūzijai pavesti j Petrogradą, už tai niekas ki-
kelis iš tų laivai, esančių šian-!tas ncbus. kaltas, kaip tik pal

iauja Baltijos jūrėse panaikin-Į( |į0 Prancūzijos ir pačios Vo-ik'ininkas Avalov 
ti blokadą ir visus šiandie ten kietijoa uostuose . Jeigu," sakė jis, "pulk. 

(daug griauti ir naikinti mie
stą. 

Šiandie iš tolumos teko pa
matyti mūšius. Yudeničo ka
reiviai neatsilaiko prieš skait-
lingesniuosius bolševikus. Vis 
atgal ir atgal turi atsimesti. 

Apleidimas Gatčinos — tai 
tik valandos klausimas. Šian
die šitas nedidis miestas pil
nas vėliavų. Pirm poros savai
čių jo gyventojai džiaugėsi 
pasiliuosavę nuo bolševikų. 
Šiandie išnaujo jiems grūmo
ja pavojus. 

Šiandie šimtai šeimynų bėga 
iš miesto, bijodami sugryžimo 
raudonosios gvardijos. 

Nieko nėra iš Yudeničo 
veikimo. 

Gen. Yudeničo veikimas 
prieš Petrogradą, reikia pri
pažinti, pasibaigė. Ir šiandie prieš veikiantįjį prezidentą jog jis visomis priemonėmis j uostuose laikomus vokiškus1 .Japonijai pripažinta pasisa-! Avalov su savo 12,000 kariuo 

Le\vis, prieš sekretorių-iždi-j rems vyriausybę. Gi dabar tą j laivus sugrąžinti jų savinm-, v m t j v j s l l g vokiečių karės lai- j menės butų čionai, aš bučiau j jo armijai prisieina tik gin 
ninka i r visus kitus tos orga- 'senato rezoliuciją vienbalsiai j kams. 
nizacijos viršaičius. 

Teisėjas Anderson, pasira
šydamas po "injunetion," pa
žymėjo, jog tasai anglekasių 
streiko suvaržymas būtinai 
reikailngas apdrausti vyriau
sybę ir šalies gyventojus prieš 
grumojamą pragaištį, kokia 
gali pakilti iš to streiko. 

Prasižengusieji prieš " in-
?m taiku nelengva gauti žinių junetion" bus patraukiami at 
iŠ daugelio kasyklų apskričių sakomybėn sulig karės meto 
apie streiko pradžią. Tik arti- įstatymu. 
miausiomis dienomis bus gau- M 

Gompers protestuoja. ta tikresnių žinių apie visą 
stovį. 

Vyriausybė apsidraudžia. 

Generalio prokuroro 
tentas Ames mieste Indiana-
polyj iš federalio teismo išga
vo " injunet ion" arba teismo 
uždraudimą anglekasianis 
streikuoti. 

••Injunetion" išdavė federa-
lis teisėjas Anderson, pasirem
damas tuo, jog šalies vyriau
sybės pareiga apdrausti save 
ir ir visuomenę nuo grūmo
jančios pragaišties. 

Teismo uždraudimas yra 
laikinas. Su lapkričio 8 prasi
dės išklausinėjimai prieš tei
sėją Andersoną streiko reika 
le. Iš vienos pusė s stos vyriau
sybės, iš kitos—anglekasių or
ganizacijos atstovai. 

Bet teismo uždraudimas su 
šia diena suvaržo angleka
sianis streiką. J is turi but pil
dyt inas visų tų, katruos pa-
1 * v • leeia. 

Prieš ta vyriausybės žygi 
pirmiausia pakėlė protestą A 
merikos Darbo Federacijos 

a s , s prezidentas Gompers. Paskui 

patvirtino žemesnysis kongre
so butas. 

Artimiausios dienos paro
dys, kas išeis iš to vyriausybės 
veikimo prieš anglekasių 
streiką. 

Vyriausybės reprezentantai 
aiškiai pažymi, jog vyriausy
bės veikimas toli gražu neat
kreiptas prieš organizuotą 
darbą, bet prieš neteisėtą šiais 
laikais, pokarinės rekonstruk
cijos laikais, angeikasių strei
ką. 

SUIMTA LAISVĖS BONDSŲ 
VAGILIAI. 

APKALTINTA 109 
JUODUKAI. 

> > Ką reiškia "injunetion. 

Sulig išduoto "injunetion," 
anglekasių viršaičiai kuovei-
kiaus turėjo sustabdyti pa
skelbtą darbininkų streiką. 
Bet jie to nepadarė aiškinda
miesi, jog tas padaryti nebuvo 
galima del pertrumpo laiko. 

Sulig "injunetion" angleka
sių organizacijos viršaičiams 
uždrausta siuntinėti kokius 
nors streikininkams įsakymus, 
surištus su streiku, rašinėti 
arba kalbėti streiko reikale, 
ar kitokiomis kokiomis prie
monėmis stengties streiką da
ryti labjaus veiklesniu ar pa-
sekmingesniu. 

Viršaičiams uždrausta siun-

geležinkelių inžinierių brolijos 
viršaitis Stone ir kiti. 

Su protestais jie kreipėsi į 
generalį prokurorą Palmer. 

Gompers tiesiog nupeikė vy
riausybės vedamą politiką 
prieš darbininkų organizaci
jas. J i s sakė, jog tasai vy
riausybės žygis dar labjaus 
sukiršins anglekasius ir iš to 
nebus jokios naudos. 

Gi Stone pažymėjo, jog tok
sai vyriausybės pasielgimas 
galįs veikiau pakelti nerima
vimą tarpe pačių geležinkelie
čių, katrie jau ir taip neri
maują del nepakenčiamo už-
mokesnio. 

Kiti darbininkų organizaci
jų viršaičiai irgi tokiais pat 
žodžiais atsiliepia prieš vy
riausybės pastangas. Sako, jog 
darbininkams varžoma laisvė, 
atimama nuo jų konstituciji-
nė s teisės. Norima darbinin
kus .pavergti ir pavesti kapi
talistams. 

Pats veikiantysis angleka
sių organizacijos prezidentas 
Le\vis sako, jog vyriausybės 
žygis dar labjaus ir daugiaus 
sustiprins darbininkus kovoje 
už savo teises. 

Vyriausybė veikia. 
Nežiūrint tų visų protestų, 

vyriausybė anglekasių streiką 
visgi turi sugniaužusi ir vei
kia tik su vienu tikslu—ap
drausti šalį nuo grumojamojo 
pavojaus žiemos metu, kuo
met anglių išteklius pasibaigs, 

$220,000 vertės bondsų 
sudeginta. 

Mieste So.^ Bend., Tnd., šį
met sausio 2, firma Studeba-
ker Corporation buvo pasige
dusi $250,000 vertės bondsų. 

Kaip Amerikoje, taip ir ki
tur bondsų vagiliai buvo ieš-

vus, kituomet nuo vokiečių buvęs galėjęs pasilaikyti Car-jties. 
paimtus tolimuose Rytuose. ! skoje Sielo, pasiekti Maskvos į Pirm savaitės laiko jis bu-

Italija tuo tarpu gaus kelis geležinkelį ir ineiti Petrogra-
karės laivus, kituomet prigu-'dan. Bet jis atsimetė nuo rna-
lėjusius Austrijos-Ungarijos :nęs kritikiniam momente. Tai 
karės laivynui. 
Likusieji laivai bus paskan

dinti. 

Tuojaus įvykus armisticijai 
Anglijos admiralitetai pakėlė 
propaganda, paskandinti visus 
paimtus vokiečių karės laivus. 
Tas, sakoma, buvo daroma su 

komi. Ir štai tik tomis dieno- tikslu, kad su gautais vokiečių 
mis jie suareštuota. Jų yra j a l r ės laivais Suv. Valstijos 
trys. Vienas dirbo paminėtoje 
firmoje. Pasirodė, kad vagi
liai bondsų negali pakeisti pi-

Helena, Ark., spal. 31. — nigais, tad $220,000 vertės 
Phillips pavieto grand jury|bondsų sudegino. Ir tik trys 
paskelbė apkaltinimą 109 juo
dų žmonių už rasines riaušes, 
įvykusias spalių 1 d. 

bondsai po $10,000 atrasta. 
Vagiliai prisipažino prie to 

piktadaringojo darbo. 

SUNAIKINTAS MIESTAS 
GATČINA. 

KITUOMET BUVO PUOŠ 
NIAUSIOJI VIETA. 

Neapgriauti tik vieni carienės 
rūmai. 

Gatčina, spal. 29 (Rašo angį. 
laikraščių korespondentas).— 
Šitas nedidis miestas kituomet 
buvo puošniausioji vieta Rusi
joj. Čia yra buvusios rusų ca-
rienės-našlės rūmai. Čia taip-
pat yra buvusio caro puošnu
sis ir milžiniškas stirnų par
kas. 

Carienė-našlė šiandie gyve
na Copenhagene. Ir jinai, tur
būt, neižno, kad jos čia buvu
sieji rūmai su 600 kambarių 
stovi sveiki. Bolševikai jų ne
apgriovė ir nesunaikino. 

Rūmuose viskas taip, 
kaip buvę. 

Per kelias valandas aš iš
vaikščiojau per visus 600 kam
barius tuose rūmuose. Viduje 
viskas stovi, 'kaip seniau buvo. 
Nepaliestos tapestrijos, kny
gos, brangintini kilimai. Sto
vi sukabinti net buvusios ca-
rienės-našlės drabužiai ir ki
tokie daiktai. 

Kodėl rūmai nepaliesti? Tas 

dar labjaus nesustiprintų sa
vo laivyno. Gi tas Anglijai 
svarbiausia ir rupi. 

Bet nieko nelaukus tai pro
pagandai pritarė ir Amerika, 
gi Prancūzija su Japonija pa
sipriešino. Kiek palaukus An
glija atmainė savo frontą, bet 
buvo jau pervėlu. Nekoktu 

čia išaiškinama tuomi, jog j buvo atšaukti savo propagan-
žmonės daug gerbia visokius da, 
caro palikimus ir todėl prieši- Dabar Amerika su Anglija 
nosi bolševikams, kad jie iš-Į garbės žodžiu sutiko joms 
draskytų tuos rūmus. Bolševi- j paskirtus laivus pasiųsti ju
kai paklausė žmonių noro ir į-nj dugnan 
nieko nedarė. Tuo labjau, kad 
jiems tie rūmai nebuvo nei 
reikalingi. Čia yra užtektinai 
ir be tų rūmų gražhj valdiškų 
trobesiu. 

tikras išdavikas. Jei pasaulis 
paklaus, kodėl man nepavyko, 
aš turėsiu paskyti, jog mane 
apleido pulk. Avalov/ ' 

(Jen. Yudenič dirba dieno
mis ir naktimis. J is apeliavo į 
daugelį šalių. Bet veltui. Te
čiaus jis visvien mane mėgino 
intikinti, jogei pasieksiąs Pet
rogradą. 

Kova už Gatčina. 

Šiaurvakarinės armijos brio-
vimąsis ant Petrogrado paga
liaus sustabdytas. Šiandie 
žiaurus mūšiai seka šalimais 
miesto G ateina. Kaip viena, 
taip kita pusė saugojasi per-

vo paėmęs nuo bolševikų 
Krasnoje Sielo, Carskoje Sie
lo ir Pulkovo. Tečiaus tuos 
miestus veikiai turėjo apleisti. 
Permažai jis turi kareivių. 

Dabar bolševikai deda pa-
stangfis atkirsti Yndeničov-ka-
riuomenę Gatčinoje paimant 
geležinkelį. Yudeničui atėjo 
pagelba. Bet ana taip nežymi, 
jog apie atsilaikymą negali 
but kalbos. 

KOLCAKAS SANTARVĖJE 
SU JAPONAIS. 

Paryžius, spal. 31. — Iš ad
mirolo Kolčako vyriausios 
stovyklos, Siberijoje, gauta ži
nių, jog admirolas padaręs 
santarvę su japonais ,su tiks
lu sutruškinti bolševikus. 

gen 

Gatčina atvienėta. 

Šiandie Gatčina yra baisi 
vieta. Man teko matyti vieną 
Kansas valstijoj miestą, nu
kentėjusi nuo sausumos ir žio
gu. 

Taryba pertrauks darbus. 

S. Valstijų atstovai — 
Frank Polk, Henry White ir 

būrys žmonių. Jie žiūrėjosi į 
vieną žmogų, pristatytą prie 
sienos. Tą žmogų būrys karei
vių po mūsų akių sušaudė. 

Paskui kareivis įsimaišė 
būrin žmonių ir papasakojo, 
jog sušaudytas yra buvęs bol-

REDFIELD APLEIDO KA
BINETĄ. 

Bliss, rengiasi veikiai 
iškeliauti namo. Nes šį mėnesį 
amerikoniška atstovybė pa
baigs visus sav0 darbus, su-j Laikinu sekretorių yra Sweet. 
rištus su taikos konferencija.! 

Šį mėnesį bus patvirtinta | Washington, lapkr. 1.—Ko-
taikos sutartis Bulgarijai. G i j m e r c i j 0 8 sekretorius Redfield 
su Ungarija bus taip: J e i t a ! s a v o u z i m a m a vietą ir nuo 
šalis nesutvers patinkamos | p r a e i t o penktadienio nesiskai-
talkininkams valdžios, tuomet ; t o k a D į n e to nariu. 

Teko aplankyti daugelį mie-. ševikų komendantas Yambur-
stų, kur siautė baisi rauplių; ge. Jis karės teismo atrastas 
epidemija. Buvau ir Kinijos kaltas ir tuojaus nug, abin 

jos taikos sutarties reikalas 
bus pavestas prancūzų užsie
nių reikalų ofisui. 

Po šito augšėiausioji taryba 
pabaigs savo pareigas ir at
stovai išvažinės. 

Kitus visokius klausimus, 
paliečiančius taiką, ryš tautų 
sąjunga. 

Laikinu komercijos sekreto
rių paskirtas Redfield0 asis
tentas Sweet. 

Redfield tuo tarpu iškelia
vo į savo namus Brooklyne, 
N. Y. 

NUBAUSTA 4 SUOKALBI
NINKAI. 

miestuose, paliestuose maro. 
Bet niekur tokių didelių bai

senybių nemačiau,' kaip čia 

tas. 
Pirm poros dienų vienuose 

REIKALAUJA DEPORTUO 
TI STREIKININKUS. Toledo, O., spal. 31. —<3ia 

policijiniam teisme nubausta 
. 'namuose per langą girdėjau, Oklahoma City, Okla., lapkr. kalėjimu 4 žmonės, atrasti kal-

Gatčina per praėjusiu du me-! Šautuvų šaudymus stirnų par- 1. - Oklaliomos gubernato- ti suokalbiavime pagrobti mi
tu paliesta ir rauplių, ir maro,; ke. Paaiškėjo, jog sušaudyta į rius Robertson pasiuntė tele- \ d i e n a u s Fordo s u a u g a 
ir žiogų, ir bado, ir visos eilės'suimti 6 bolševikų kadetai. 
kitokių nelaimių. Kol-kas čia civiliai žmonės 

Tai tikras išnaikinimo vaiz- neareštuojami. Yudeničo ka
dai. Kur nepasisuksi, visur. reiviai turi susimylėjimo. Bet 
tenka susidurti su baisenybė-; karės stovis aštriai pildomas. 
mįs# j Po 5:00 vakare uždrausta žmo-

inėms pasirodyti gatvėse be 
militarinės valdžios leidimo. Girdimi ir matomi 

galabinimai. 

Aną dieną iš mūšių fronto 
automobiliu važiavom mies- kų pinigus. Prasižengusieji 

Aštriai uždrausta čia apy
varton leisti visokius bolševi-

tan. Šalę kelio buvo sustojęs aštriai baudžiami. 

mo. 
gramą generaliam p rokuro ru i , s u n u i r pareikalauti išpirki-
Palmeriui. 

Gubernatorius reikalauja, 
kad vyriausybė deportuotų vi-
su s svetimšalius darbininkus, 
katrie streikuos Oklaliomos 
kasyklose. 

PRIIMAMI SIUNTINIAI Į 
SLOVAKIJĄ. 1 

Washington, lapkr. 2. — 
Pastos departamentas paskel-

įistiiiiiiEiciiiiiiiifiiiiiiiiiiiKiiiiiBiiiiiiiiliiu į bė, jog į Slovakiją pasta pri 
PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.), 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIHHH 

ima siuntinius ir tie, kaip pa
prastai, neturi but sunkesni H 
svarų. 
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1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefonas MeKiiiley 6114 
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LENKAI IŠVIJO Iš SEINŲ SE
MINARIJOS VISUS KLIE
RIKUS IR PROFESORIUS. 

Šia atostogas 

d-ras E. Krebs, Brisgavijos 
Freiburgo universiteto profe
sorius. 

' * Mėnesiniai laiškai kata
l ikams" pradėjo eiti gruodžio 
mėnesyje, 1915 metais. Tų 
laiškų pasirodymo priežastis 
buvo smarkus prancūzų už
puldinėjimai ant katalikų vo
kiečių. Laiškai labiausiai bu
vo skiriami katalikiškoms 
tautoms esančioms rytuose 
nuo vokiečių. "Mėnesiniai 
laiškai taiko į nevokiškų že
mių katalikų šviesuomenę, 
idant išlaikius vienybę tarp 
kiti} valdijų gyventojų kata
likų i r Vokietijos katalikų; 
nėsa tai vienybei gresia iširi
mas. Laiškai vykina savo 
tikslų, paduodami įvairiausių 
informacijų apie vokiečių e-
sybę, vokiečių darbą, vokiečių 
mąstymo būdą ir prirodyda-
mi, jog žmogui katalikui nėra 
priežasties tą esybę, mastymą 
ir tuos darbus regėti tokiais 
nepasitikimais, kaip kursto 
politikiniai priešai savo už
puldinėjimais raštijoje/ ' rašo 
pats laikraštis apie save. 

Kokis buvo laikraščio tu
rinys pirmais ėjimo metais, 
negavome patirti. Antrųjų me
tų pradžią užėmė laiškai apie 
tarptautinius bažnytinius klau
simus, o tas numaris, kurį tu
rime, visas yra pavestas vo
kiečių darbams labdarybės 
srytyje. Žinias apie tą labda
rybę paduoda labai augštas 
valdininkas Valstijos Apdrau 
džiamosios Valdybos prezi
dentas, -teisių ir medicinos 
daktaras, slaptasis viešpatijos 

Centralinio Lietuvių Biuro 
Sibire Darbai. 

Perskaitęs pirmą numerį Si
biro Lietuvių žinių, iš liepos 1 
d., 1919 m., negaliu praeitį ty
lėjimu. 

Susivažiavimas Sibiro Lietu
vių buvo Irkutske sausio 8—12 
d., 1919 m. Ilgai laukė Sibiro 
lietuviai žinių apie suvažiavi
mo darbus. Štai- pabaigoje ge
gužio, tai yra per 5 mėnesius 
po suvažiavimui, pasirodo de
klaracija apie Lietuvos nepri-
gulmybę, o liepos 1 d. išėjo ir 
pirmas Centralinio Biuro or
gano numeris. Griebiausi ieš
koti žinių, kas per priežastis 
tokio vėlaus išsiuntimo dekla
racijos. Pasirodė, jog Centrali-
nis Biuras negalėjo surasti ver
tėjo anglų ir prancūzų kalbon. 

niai stoti į gen. Kolčako armi
ją ir žūti rusų savitarpinėse 
peštynėse, ar kokiu nors būdu 
padaryti savo atskirą organi
zaciją? 

Vladivostoko Lietuvių Komi
tetas, dar pabaigoje praeitų 
metų, nujautė tą keblų padėji
mą ir pradėjo rengtis prie or
ganizavimo lietuvių kariuome
nės, panašiai lenkams ir lat
viams. Ant greitųjų suorgani
zavęs būrelį lietuvių oi'icierų, 
Vladivostoke, įsteigė karišką 
komisiją ir padavė prašymą, su 
parašais: Vladivostoko, Chabo-
rovsko, Nikolsko ir Charbino 
lietuvių organizacijų, graf. De 
Mortello, Pasiuntiniui Pran
cūzijos. 

Na, vis tiek "nors vėlai, bet Į Gr. De-Mortello prielankiai 
šėirai"—deklaracija pasirodė. |priėmė Liet. Delegaciją ir pri-
Ir kaip matyti iš Biuro prane- į žadėjo palaikyti jų reikalavi-
šimo, yra išsiųsta ne tik valdiš- Į mm% j c į tik tą tikslą palaikys 
koms įstaigoms, bet ir Ameri- j įr kitos lietuvių organizacijos 
kos lietuvių laikraščių redakci- • Sibire. 
joms. Buvo pasiųstas į Sibirą Vla-

Pabaigoj gegužio, gavęs vie- divostoko delegatas (#) N. N. 

lauti nuo jo tos teisės. O jei tas 
negalima, tai bent per ankietas 
užklausti' visų organizacijų Si
bire, o ne laukti pakol nepasi
liks po jo atstovybe nei vieno 
lietuvio. 

Kada perstosime darę klai
das? Kada išmoksime veikti 
labui tėvynės? 

J. Vaitiekaitis. 
Vladivostokas, 27—IX—1919. 
Puškino gat. N. 33. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
LENKAI UŽDARĖ GUDŲ 

MOKYKLAS. 

ną deklaracijos egzempliorių, 
ir aš norėdamas patarnauti tė
vynei, patalpinau ją " J a p a n 
Advertiser", dideliame anglų 
laikraštyje, išeinančiam Tokyo, 
ir nupirkęs kelis numerius, del 

(Š.) agituoti kariuomenės rei
kalais, rinkti parašus, o reika
lui atsitikus šaukti Sibiro lie
tuvių susivažiavimą. Central. 
Biuras atsisakė pasirašyti po 
deklaracija, bet sutiko šaukti 

visoko, išsiunčiau į Amerikos susivažiavimą, kuris ir susirin-

Baltstogės, Bielsko, Pro-
žanskos, Sokolkos ir (Jardyno 
apskrityse lenkai uždarę vi
sas gudų mokyklas. Guda-
mams mokytojams pasiūlę ar
ba eiti į lenkų atidaromas mo
kyklas arba visai išvažiuoti iš 
okupuotų sryčių. Reiškia: ir 
vėl vieno gale—to ir valia. 
Negerai. O kur dings gudai ir 
gudų vaikai! Jei jie savo kal
bą myli ir jos nori mokintis, 
kam jiems drausti. Taip da
rė rusai su lietuviais ir išda-
lies su lenkais. . Bet lenkai 
greitai užmiršo. Ko jie neno
rėjo, tą patįs daro kitiems. 

LIETUVOS STEIGIAMASIS 
SEIMAS. 

vasarą per 
lenkai užėmė Seinus. Seinų se-
minarijoje jau antri metai dės
tomoji kalba yra lietuviška; patarėjas (CJeheimrath) Kauf-
ikį karui buvo lenkiška. Klie
rikai dabar buvo lietuviai. 
Lenkai įsitaisė sau seminari
ją Lom 
je, pa 
klierikai ir profesoriai, persi-
gaudami per demarkacijos- li
niją, susirinko į Seinų semi
narija ir pradėjo mokslą. Tuo-
tarpu lenkų valdžia antrą spa
lių septyniomis vakare apsta
tė seminariją ginkluotais ka
reiviais ir kareivių pa-

Visas laikraščio numaris, t. 
y. septyni dideli puslapiai 

žoje. Rugsėjo mėnesy- paprastos spaudos, yra vienas 
sibaigus^ atostogoms, Kaulinami'o raštas apie "Vo

kiečių socijalį rūpinimosi pa
saulio ka re . " Redaktorius ne
dovanai išgyrė tą autorių. Jo 
straipsnis yra pilnas labai į-
domių žinių, naujais spindu
liais apšviečiančių Vokietijos 
darbus labdarvbei karės metu. 

• 

Jeigu visa 18 numarių yra 

_ » 

dedama suėmė visus kl ier i - | t a iP P a t sustatyti kaip šitas 
kus ir profesorius, nu- >* t a i P P a t turiningi kaip jis, 
vedė juos ginkluotu kareiviu l a i "Mėnesinių laišku" koni-
lydimus į komandanturą ir tą | P l e t a s J r a v i e n a i š gyviaus ių 
patį vakarą, nors neturinčius Į lietuviškų knygų, 
šiltų drabužių, susodino i ve-j J i , žinoma, parašyta tapo 
žimus ir nakčia, kareivių sau-' vokiškai, o tik išversta gra-
gojamus, išgaben0 į Trumpe-ižia lietuvių kalba. Vertėjas, 
liūs, Punsko par., pas dema-[matomai, ne lietuvis, ne s jo 
rkacijos liniją, kur, atvykus kalboje nėra išsireiškimų, ku-
ryte auštant, visus paleido, 
grasindama išvežti į Lenkiją, j 
jei drįstų grįžti į Seinus. 

Gavom žinią, kad lenkai sa
vo seminarijos, Lomžoje dar 
neatidarė. Matyt, jiems rupi 
Seinai. 

Ypatingas Laik
raštis. 

Tarp nepaprastų dalykų, 
kuriuos pagamino/baisioji pa
saulio karė yra ir vienas vo
kiečių leidžiamas lietuviams 
laikraštis, kurį šičia Ameriko
je retas lietuvis težino. Tas 
laikraštis vadinasi Mėnesiniai 
laiškai katalikams. Mums te
ko į rankas tiktai vienas 18-
tasis jo numaris, išleistas ge
gužio mėnesyje, 1917 metų. 
Skaitytojams pranešame tą, 
ką. iš minėtojo numario gali
ma patirti. 

Laikraštį leido Darbo Ta
ryba Ginti Vokiečių ir Kata
likų Reikalams Pasaulio Kare. 
iT«os tarybos garbės pirminin
ku buvo grafas von Hertling, 
kol jis buvo ministrų pįrmi-
Hinku Bavarijoje, o tikrojo 
pkminjako pareigas ėjo kuni
gas Hausbacfc, Muasterįo uni
versiteto profesorius, \ąįk-
rfcįtėlio redaktorium buvo 

nų neišvengia nei vienas iš 
motinos išmokęs mūsų kalbos. 
Žodyno turtingumas rodo, kad 
vertėjas yra išmokęs mųs kal
bos, kuomet jau mokėjo kal
bų taisykles. J i s vartoja žo
džių, kurių mes vengiame: 
"bėda" , "pa lagas , " bet ku
riuos kalbininkai pripažįsta 
įsigyvenusiais mūsų kalboje. 
J is labai taisykliškai rašo žo
džius, imtus iš lotynų kalbos, 
jis puikiai jaučia tikrąsias 
mųs sintaksio taisykles, nors 
dugne vis-gi, matomai, vokiš
kai mintija. Iš tų visų ženklų 
galima spėti, kad "Mėnesinius 
laiškus" į lietuvių kalbą vertė 
kokis nors vokietys kalboty
ros specijalistas lituanologas. 
Vokiečiai turi keletą tokių 
žinovų. Kadangi tie laiškai 
yra rašomi vokiečių katalikų 
nevokiečiams katalikams, tai 
galima tikėti, kad ir vertimo 
darbas teko katalikui. Iš vo
kiečių lituanologų, jei neklys
tame, žymiausias katalikas y* 
ra Leipzigo universiteto pro
fesorius Hochberg'as, karštas 
Vokietijos patrijotas. Visai 
nesistebėtume, jei pasirodytų, 
kad jis lietuviškai vertė tuos 
"Mėnesinius laiškus." 

Aštuonioliktasis numaris, 
kurį tur ima patrauki* sfcaį-
tyteją; tųomi, fc*d fceftysta **-
vo priešų, o t i į pozityviai iš-

lietuvių laikraščių redakcijas, 
Kkzekutyviam Komitetui, Wa-
shingtone, ir Lietuvių Delega
cijai į Paryžių. 

Štai papuolė į mano rankas 
' 'Tėvynės" 28 num., iš liepos 
11 d., ir " Draugo" 159 num., iš 
liepos 8 d. Nustebau perskaitęs 
išverstą iš * Advertiser' dekla
racijos tekstą su pažymėjimu: 
"Apie šį tekstą, tai]) vėlai mus 
pasiekusį, būtume neminėję, 
jeigu ne vienas geraširdis V. 
karininkas, iš Japonijos pri
siimtasis mums " J a p a n Ad
vert iser" numerį laikraščio, ei
nančio anglų kalboje Tokyo. 
Šis Sibiro lietuvių adresas bu
vo to laikraščio žymioj vietoj 
paskelbtas." 

Turiu prisipažinti, jog ir aš 
to adreso nesu matęs netik 
užsienių laikraščiuose, bet nei 
rusą laikraščiuose Sibire. Ar 
pasiekė tas adresas Taikos 
Tarybą—ir-gi abejoju. 

Skaitau toliau: "Kariuome
nės klausime Centralinis Biu
ras telegrama iš birželio 21 d. 
klausia Lietuvos valdžios Kau
ne ką daryti, nes lietuviai ofi-
cieriai, aplankę Centralinį Lie
tuvių Biurą ir išgavę nuo vy
riausios lenkų karvedystės Si
bire sutikimą, organizuoja lie
tuvių dalis prie lenkų kariuo
menės." Kyla klausimas,, kasgi 
pasiliko daryti lietuviams ka
reiviams ir ot'icierams ? Pavie-

ko sausio 8 d., 1919 m. Bet ant 
nelaimės Vladivostoko delega
tas, bevarydamas palieptą jam 
darbą, atsidūrė pačiame pa
fronte ir, bolševikams užėmus 
Ufą, liko jų pusėj. Tokiu būdu 
susivažiavime nebuvo Vladi
vostoko delegato. 

Susivažiavimas atmetė ka
riuomenės klausimą ir tuom su
griovė pradėtą Vladivostoko 
lietuvių darbą. 

Dabar, kada Kolčakas ap
garsino mobilizaciją vyru nuo 
18 iki 45 metų, lietuviai, nežiū
rint į uždraudimą Centralinio 
Biuro, patys steigia savo ka
riuomenę prie lenkų pulką, kiti 
stoja į latvių pulkus, o kiti vėl, 
ypatingai inteligentai, priimi
nėja pavaldinybę. Centralinis 
Biuras, apart pasiųstos tele
gramos į Kauną, sako: "Gal 
mažu ir butų gerai steigti savo 
pulkus, kad išgelbėjus lietuvius 
nuo tokio pavojaus, tik mes 
nieko padaryti negalime, nes, 
esą, mes tik pildome įsakymus 
susivažiavimo." Drįstu pa
klausti Centralinio Lietuvių 
Biuro, Sibire, ar daug dar pa
siliko lietuvių po jo atstovybe I 

Jei Centralinis Biuras neturi 
teisės saviškai veikti tokiam 
momente, tai jis turi teisę šau
kti kitą susivažiavimą ir reika-

(*) Satau N. N., nežinoda
mas likimo jo bolševikų pusėj. 

rodinėja, ką vokiečiai gera 
padarė. Tuomi šita vokiškoji 
agitacija yra augštesnė už 
prancūziškąją, kuri užvis la
biausiai mėgsta priešą panie
kinti. Galima neabejoti, kad 
taip redaguojami "Mėnesiniai 
laiškai" padarė daug įtekmės. 

ganizuotis savo žemėje. Da
bar Anglija nenori, kad kokia 
nors kita tauta, išskyrus ang
lus, turėtų įtekinęs Egipte. 
Todėl Anglijos vyriausybė lie
pė kraustytis jėzuitams lauk 
iš Egipto. Prancūzų valdžia 
raukosi lyg rūgštų obuolį val-

Steigiamojo Seimo Komisi
ja jau sustačiusi rinkimų įsta
tymo projektą. Visas Steigia
mojo Seimo rinkinių projektas 
susidedąs iš 91 straipsnio ir 
padalytas į 8 dalis. Tasai pro
jektas apima visas rinkimų į 
Seimą smulkmenas, kaip tas 
Seimas turės būti vedemas, 
atliktas ir tt. Projektas bu
siąs tuojaus svarstomas Mi-
nisterių Kabinete, kad jau šį 
rudenį galėtų įvykti St. Sei
mo rinkimai. Lietuvos Stei
giamasis Seimas turės nutarti 
ir išrišti daugybę dalykų, ji
sai taipogi užtvirtintų dabar
tinę Lietuvos valdžią arba 
kitą išrinktų. Daug įtarimų ir 
užmetinėjinių, daromų Lietu
vos valdžiai iš įvairių priešų 
pusės, Seimas nustumtų į ša
lį. Ypač Steigiamasis Seimas 
išrištų, arba bent pamatus pa
dėtų žemės klausimo išrišimui 
Lietuvoje. 

DAILĖS IR AMATŲ PARO 
DA MARIJAMPOLĖJ. 

Nenorėtume, kad mųs skai-1 gydama, bet negalį nieko sa-
tytojai perdaug džiaugtųsi 
jais. Jie yra vienpusiški. Jie 
neminėjo to, ką Vokiečiai pri
darė skriaudos ir blėdies Bel
gijoje, Lietuvoje ir kitur. 

Katalikams Žinios, 
Kun.. Vįįeli&as Neulens yta 

Nyderlandų (Olandijos) par
lamento narys ir pasižymėjus 
polįtikog veikėjas savo šalyje. 
Tautiečiai jį dabar išrinko 
dalyvąųtį tarptautinėje dar
bo koherencijoje, kurį pra
sidės AVąsliingtone; D. C. gruo-

$$įpte H v o Prancūzų įe . džio mėnesyje, šių n$ętų. £un . 
Witų prevįieįįfc ų$$ Francų- }v>ųleas at$t$va.ųb eąvo t ė v ^ ę 
iija vienucįįa»s neleidžia er- toje koniefrensijoje. 

Anglijoje įš aug&tų asmenų 
susidarė (Jraufija T autų Są
jungai r«m.tį. T©s draugijos 
viee-pįrmįaįnku tapo miųk-
tas ir apsiėmė Westniinsterio 
arkivyclvupąs kardinolas Boųr-
»e. r 

kyti anglams už išvijimą sve
timų jėzuitų iš ne jų žemes, 
patys savuosius išviję iš tėvy
nės. Tečiaus visi supranta, 
kad anglai jėzuitus išvijo ne 
už tai, kad jėzuitai, o už tai, 
kad prancūzai. 

Lietuvos laikraščiai prane
ša, Mariampolėje, per Visų 
Šventę, šįmet bus dailės ir a-
matų paroda. Jos tikslas paro
dyti, ką Lietuvos žmonės yra 
padarę seniaus ir dabar, o y-
pač ko išmoko karės metu. Už 
daiktus, žinovų pripažintus 
geresniais, bus duodamos do
vanos. Reikia priminti, kad 
Mariampolėje 1911 metais bu
vo ūkės ir galvijų paroda. Pa
rodą visi laikė už labai pavy
kusią. Tą pripažino net sve
timtaučiai, kaip tai rusai ir ki
ti. Tokios parodos, tiesa, ką 
kraštas turi ir mokina kitus, 
kaip padaryti ar įgyti tuos 
daiktus, kuriuos parodoj mato. 

KUN. ANPRIUŠKA S. J. SE 
MINARIJOS PROFE

SORIUM. 

Kum Andruška, Jėzaus 
Draugijos kunigas, tapęs pas
kirtas nežinia kokiam laikui 
Žemaičiu Seminarijon filozo-
fijos profesoriumi- Taip pra
neša Lietuvos laikraščiai pri-
vatįškos žinios. 
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LIETUVOS A P i E i P I M A g . 

Vyriausia Taryba, Taikos 
Konferencijos JParyčiuį sut
verta, svarstė, kas da?yti su 

vokiečiais, nenorinčiais ap
leisti Lietuvą. Vokiečiams vėl 
buvo pasiųsta " n o t a , " kad 
talkininkai atnaujins Vokie
tijos blokadą, jei vokiečių ka
riuomenė neišsikraustys iš 
Lietuvos. Dabar Maršalas Fo-
ch vėl paantrinęs tą patį rei
kalavimą visų Talkininkų var
du. Taip rašė laikraščiai 9 
spalio. Sakoma, kad tarptau-
tiška Komisija galėsianti būti 
pasiųsta Lietuvon, prižiūrėti 
Lietuvos evakuacijos ant vie
tos. 

Išeivių Draugas. 
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GALIMA GAUT NUSIPIRKT 

• • 

PRANEŠIMAS. 

Lietuvių Atstovybė Londo
ne persikėlė į naują butą, nes 
senojoj vietoj iki to laiko te
buvo gauta vieta. 

Dabartinis Lietuvių Atsto
vybės arba Legacijos adresas 
vra šis: 

Gavome naujai išleistų Lie
tuvos žemlapių (mapų). Kiek-
rienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, *amatyti 
naujas Lietuvos ribas. 

žemlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio. 

KAINA—$1.00. 

Turime taippat knygelių "In-
dependence for the Lithuanian 
Nation" (angliškai). 

KAINA 50c. 
Užsisakymą siųskite 

DRAUGAS PUB. CO., 
1800 W. 46th St., Chicago, HL 
HUIIIIMimUlllfliliSIIIIHtl|lllllll!IIUll?f[ 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar
bą (jobą) kreipkitės prie p. 

The Lithuanian Delegation! A. Valančiaus. 
of the State of Lithuania 

14 CornwaU Gardens, 
Kensington, 

London, S. W. 7. 

1442 So. 49-th Ave. 
Pas jį galima gauti malda

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 
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JAU SIUNČIAM!!! 
CENTRALIS BENDRAS LIETUVIŲ BANKAS vi
siems gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lie
tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir į visas 

kitas šalis. 

TODĖL SIŲSKITE DABAR. Neleiskite 
renčiama badauti. 

savo vien- s 

| DĖKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON. 
| LAI JŪSŲ PINIGAI UŽDIRBA G PROCENTĄ. | 

| Centralis Bendras Lietuvių Bankas Į 
| 32-34 Cross St., Boston, Mass. | 
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Lietuviu Laivas 
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d. 

Kurie dar norite pasiųsti Kalėdų dovanų Lietu
von, tuojaus siųskite, žemiau paduotu adresu: 

Pristatymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, V/2 pėdų 
pločio ir liyį pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mą ,bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti pas : 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St., Boston, Mass. 
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KNYGA S V E I K A T A TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO! 
Mūsų leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą didelės vertės knygą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny. 
ga Sveikata turi 339 puslapius ir kelis šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja § 2 . o o 

H u m o r a s i r S a t y r a . T i R r l 
J u o k a i surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik $1 00 
P a s l a p t y s B u r t l n i n k u i r n u k ė -

limas kortų su dadėjimų visokių štukų, juokų ir 
šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai 25c. 

-

I**©*»«or»oH t a r t 
grojamoji ir kalba
moji mašina. Groja 
visokius rekordus. 
Idant apkainuoti šią 
grojamą mašiną, rei
kia girdėti jos puikų, 
gryną, smagų ir tyrą 
balsą, o tik tąsyk kož-
nas sutiks ant to, kad 
yra tai geriausias ins
trumentas už teip pi-
IC prekę. 

KAINA $12 .50 
Siųsdami pinigus adresuokite: 

S. P. TANIS & CO., 
8X EAST 112th STRĘĘT, CHICAGO, UA. 

= • s -» J 

\ t. 

r 

Spali] 
skvrio 
lis, kui 
rai pa^ 
daug, 
gaivai; 
dė pai 

6 va 
suaugi 
Neužil: 
tainė. 
lės ir 

Api( 
ninkės 
praneš* 
parengi 
kviesti! 

Laik 
pildyti 
vedėja) 
kinęs 
statė H 
vusį k 
mijoj, 
baisem 
tėvynė| 
dažiut< 
to bu1 

cijos. 
Bai: 

karo 
bėti n] 
F . K e | 
ninjia 
budint 
ragino | 

Ant 
tuva, 
gerų 
kirstė 

« ta • u k m m ta 
ta • i 

k t m Jh a. h« aa 
• m » • • 

1» . 

t-» 

Dab 
pradeq 
jau ir 
tuvių 

Nuo I 
šapelė 
alls). 
anksto] 
mus u ii 

Spal 
k a i " U 
Garsiu 
net iš 
rinko 
ležink* 
4 • sustrl 
iš Chi( 

Prai 
tikslu 
laisvėm 
klebonl 
prograj 

Neaj 
bėtoju] 
košiut1] 
davinį) 
Lenkiu 
į Lieti 
AnieriĮ 
partiji) 
pimui. 
kainos i 
Paskui 
spalio 

Žmc 
buvo d 
\ įsi r 
vedė ji 
gerb. 
kunigą 
taip į'Ą 
krutėj* 
cijalisl 
tik an| 
bėtina: 
sielginj 
tė kui 
kiekvit 
juugta| 
na dy* 
strakt,! 
prade j Į 
tįRtfM 
ti, ka< 
šeipįmj 
po m 
tą vieil 



Pirmadienis, lapkr. 3, 1919 DRAUGAS 3 

Lietuviai Amerikoje. 
DETROIT, MICH. 

Spalio 26 d. L. L. Sargų (> 
skyrio buvo surengtas vakarė
lis, kuris visais žvilgsniais ge
rai pavyko. Žmonių susirinko 
daug, nežiūrint, kad priešingi 
gaivalai įvairiais budais ban
dė pakenkti susiėjimui. 

6 vai. vakare jaunimas ir 
suaugusieji pradėjo rinktk>s. 
Neužilgo prisirinko pilna sve
tainė. Tuojau imta žaisti žais 
lės ir linksminties. 

Apie 9 vai. vakarėlio šeimi 
ninkės, p-lė Malakauskai tė. 
pranešė, kad vakariene ,j;i)> 
parengta ir svečius galima 
kviesti prie stalo. 

Laike užkandžių buvo iš
pildytas programas. Vakaro 
vedėjas, p. K. Abišala, paaiš
kinęs tiksle šio vakarėlio per
statė kalbėti kun. Jonaitį, bu
vusį kapelioną Suv. Vai. ar
mijoj, kuris papasakojo karės 
baisenybes ir apie vargus mus 
tėvynes. Po prakalbai O. Blel-
dažiutė išpildė monologą, pr 
to buvo dar kelios deklama
cijos. 

Baigiant užkandžiauti va
karo vedėjas perstatė pakal
bėti mus gerb. kleboną, kun, 
F. Kemešį. Savo gražia, turi
ninga kalba mus veikėjas api
budino darbininkų reikalus ir 
ragino visus rišties vienybėm 

Ant galo visi užtraukė Lie
tuva, tėvynė mūsų ir pilna 
gerų įspūdžių publika išsis
kirstė į namus. 

Detroito Vyturėlis. 

WESTVILLE, ILL. 

Dabartiniu laiku mus žmonės 
pradeda aimanuoti, kad ėia pat 
jau ir streikas, o kitokių dirb
tinių mus miestelyj nėra. 

Nuo lapkričio l d. atsidarė 
šapelė darbinių keblių (over-
alls). Daug moterėliu jau iš 
anksto užsirašė. Tai, mat, ir 
mušu mieste bus " fabrikas." 

Spalio 12 d. mus "tautinin
ka i " buvo surengę prakalbas, 
Garsino, kad kalbėtoją turės 
net iš Cliieagos. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Matyt ge
ležinkeliai ir gatvekariai buvo 
"sust re ikavę," kad kalbėtojas 
iš Ckieagos neatvyko. 

Prakalbos buvo surengtos su 
tikslu parinkti aukų Lietuvos 
laisvės reikalams. Buvo kviesti 
klebonas ir vyčiui pagražinti 
programa. 

Neatvykus chicagiškiam kal
bėtojui, vakaro vedėjas, T. Lu
košius, perstatė kalbėti J . Už 
davinį, kuris papasakojo apie 
lenkus ir jų darbus, Įsiveržus 
j Lietuvą. Pasakė taip-gi, kad 
Amerikos lietuviai varinėdami 
partijas kenkia Lietuvos šel
pimui. Po prakalbai buvo ren 
karnos aukos. Surinkta $206.70. 
Paskui pagarsino dar balių ant 
spalio 25 d. 

Žmonių, kaip jau minėjau, 
buvo daug ir visokių pakraipų. 
Visi ramiai sėdėjo iki vakaro 
vedėjas nepaprašė kalbėti mųs 
gerb. klebonų. Kaip tik mųs 
kunigas užėjo ant palaipos, 
taip raudonieji gaivalai ir su
krutėjo. Nedyvai, kad mųs so
či jalistai kelia trukšmus—jie 
tik ant to ir stovi, bet ste
bėtinas mųs kirkužninkų pa
sielgimas. Kaip tik pama
tė kunigą, tai, sakytum, kad 
kiekvieno sėdynė buvo su
jungta su elektra ir pil 
na dyglių. Žaibo greitumu visi 
strakt, susiėjo pas duris ir 
pradėjo visaip murmėti-zurzė-
U.J£ada kunigai pradėjo kalbė 
ti, kad mums reikia vienybės 
šelpime sietuvos ir iš savo tar
po ibiuesti priedus, kurie ardo 
ta. vienybę, ir kada paminėjo, 

kad jeigu vienybė butų, ar to
kia turėtų būti vyčių kuopa, tai 
mųs soči jalistai ir bambiziniai 
pakėlė gevalt, pradėjo rėkti, 
spiogti lyg ne žmonės. Jiems 
katalikų kunigas yra baisesnis 
už viską, nes jų jau sugedus są
žinė. 

Einant žmonėms iš svetainės, 
pradėjo dalinti plakatus. Žiū
riu, kad koks ten rajonas (pa-
i K.šau numerį) iš Soeijalistų 
26 kuopos kviečia į prakalbas 
ant spalio 21 d. Rašo, bus koks 
tai kalbėtojas, kuris papasakos 
apie darbininkų reikalus. Pa
rupo ir man. Na, maniau, su
laukus tos dienos eisiu pasi-
klausvti. 

Atėjo ta diena, nuėjau sve
tainėn. Susirinko keli raudo
nieji ir šiaip keletas žmonių. 
Išėjo kalbėtojas. Kad-gi pra
dės kalbėti, kad ims viską mai
šyt!: kunigai, tikėjimas, gaspa-
iiinės, Lietuvos valdžia, jos da
bartinis prezidentas Smetona; 
šilan kraštau persikėlė eariz-
itias, kaizerizmas ir tt. Vienu 
žodžiu, maišė viską, it barščius 
su kopūstais. Sėdžiu ir mą
stau: ką jau tokius kalbėtojus 
kviesti, verčiau juos pasiųsti 
grypauti. Ką-gi noreli, kad ir 
"Naujienas ' su "Keleiviu" 
išvadino savo priešininkais. 
SuJyg jo, visi žmonės prasti, iš-
skifus radikalus soeijalistus. 

Tai. mat kas rupi mus darbi
ninku "užtarė janis" ir kaip jie 
dirba del darbininku gerovės. 

Mainerio Pati. 

SHEBOYGAN, WIS. 

Spalio 26 d. L. Vyčiu, 51 kuo
pa buvo surengus šeiminišką 
vakarienę. Susėdus visiems 
prie stalo, vietinis kuopos pir-
inii tnkas, p. J . Auštriavieius, 
prakalbėjo keletą žodžiu, ra
gindamas, kad visi dirbtu iš
vien, taippat ir sveėius kvies
damas, kad ir jie prigulėtu prie 
L. Vyčių organizacijos. 

Paskui buvo daug kalbu ir 
linkėjimų. Kalbėjo mųs gerb. 
klebonas, kun. Dr. A. Maliaus-
kis. J is savo gražia kalba api
pasakojo, kaip jaunimas Lietu
voj, ypač moksleiviai, pirmuti
niai liuosnoriais stojo ginti sa
vo tėvų žemę nuo gobšų kaimy
nu ir kaip Lietuvoj pavasari
ninkai, taip čia Amerikoj vyčiai 
daug pasidarbuoja Bažnyčios 
ir tėvynės labui. Kadangi šioje 
kolonijoj dar nėra sutver
to Amerikos Liet. Raudonojo 
Kryžiaus rėmėju skyrio. tai 
p-nia V. Rutkauskienė prabylo 
kelis žodžius, prašydama 
visų pasidarbuoti, kad su 
tverti Raudonojo Kryžiaus rė
mėjų skyrių. Visi vyčiai ir sve-
• lai tani pritarė. Yra viltis, kad 
ir mųs kolonijoj greit susitvers 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
rėmėjų skyrius. 

Buvo ir daugiau kalbų bei 
linkėjimų Lietuvos jaunai ir 
narsiai kariuomenei. 

Po vakarienei jaunimas gra
žiai žaidė lietuviškas žaisles, o 
senesni gėrėjosi žiūrėdami i 
bežaidžiantį jaunimą. 

Ten Buvęs. 

DAUGIAUS ANGLŲ LIETU
VOS KARIUOMENĖJ. 

Sulig žinių iš Londono, dar 
kelį Britanijos ofieieriai pri
imta Lietuvos kariuomenėn. 
Tie ofieieriai jau priėmę prie
saikų. Xekurie įš jų nuvykę 
Paryžiun, pakeliu Lietuvon. 
Kiti vyks greitai. 

' 'Išeivių Draugas." 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BT1NŲ. 

DR. F. 0. CARTER 
Akiu, Ausų, Nosies ir Gerkles Specialistas 

titaiso Žvairas Aki s 
Pasiskaityk įdomiu paliudijimų ženiiaus ir ateik pas jį o jis viena apžiūrėjimą suteiks nemokamai. 

Muzikos instumentų pardavinėtojas, i Užimąs galvoje ir ausyse. 

F. O. CARTER. M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas. 

lijaučki k tuviu* žmonis. 

"Buvau syk] kurčias ir žinau ka 
tas raiškia. Kentėjau eilę metų tu
rėdamas slogas, ir gaudavau jas taip 
tankiai, kad noi nejusdavau. Pir
miausiai išgirdau balsus galvoje ir 
mano girdėjimas silpnėjo. Iš pra
džių mažai patėmyjau, bet po kiek-
\ ienos slogos buvo blogiau. 

Tankiau bandžiau savo girdėjimą 
pa^clba laikrodėlio ir pastebėjau, 
kad girdėjimas mažėja. 

Tuo laiku aš gydžiau savo akis ir 
turėjau puikiausį pasisekimą. Su-
stiprlltau savo silpnas akis. Mano 
teorija buvo, kad visis akiu ligos 
paeina nuo nenormalėa kraujo cir
kuliacijos akyj ir aš veikiau toje 
! nk«nėje. i ikojau priežasčių ir 
i.t«.*tdu padaryti normalę cirkuliacini 
akyj . 

KosuI tatai buv< puikus .;• cs g.,-
<.':ku tūkstančiui ligonių. iv,ii: 
turi būti paskiausias Įrankis" — 
mano motto. 

Vunb diena gydžiau kurčių. Ir 
maniau, kad suradus būdu, kaip 
nors, sugražinti normalę cirkuliacija 
i tą vieta. kur yra liga. Pradėjau 
dirbti, ir pamačiau. kad tas daug 
gelbsJi. Suradau taipgi, aš kuriu vai
toti gyduoles gydymui kataro. Kad 
padarius ilgą pasaka trumpa, pasek
mingai gydžiau katarą, kurtuiia, kr 
galvos užima. Laike mano 23 metu 
gydymo, aš išgydžiau tuksiančius li
gonių. Nemaniau išgydyti v.sus kur
čius — jokia metodą gydymo negali 
padaryti to. Yra atsitikimu, kad au
sies bubneliai ir kitos dalįs taip yra 
įžeistos, kad nėra viltus išgydymui 
Daugelyj tokių atsitikimų galima pa
gelbėti, bet ne išgydyt. Kuomet ma
tau Ilgą ir egaameauoju, galiu tikrai 
pasakyti, ką galiu padaryti ir visuo
met duodu teisingą patarimą. 

Neklausykit tų kurie jums pasa
koja, kad jūsų kurtumas bus visuo
met ir negalima pagydyti. Daug žmo
nių kūne buvo kurti daug melų, 
gali visai būti išgydyti, arba galima 
jiems pagelbėti, kad jie bus užganr-
dinti ir galės užtektinai girdėti, kad 
nusikalbi jus. 

Jeigu jūsų kurtumas mažas, nc:\-
zikuok. Neduok ligai uzsisenėti - ir 
laukti ilgai: savaites, mėnesius ir me
tus. Geras girdėjimas suteikia daug 
smagumo ir laimės. Kurtumas tai, yra 
nelaimė kiekvienam. 

Patirk Dr. Carterio nurodymus. 

Tegul jis išegzamenuoja jūsų Ilgą dy
kai. 

Vaikų Adcnoidaj. 

Adettoidai yra labai papratsa vai
kų liga. Tankiai yra priežastis kurtu
mo ir bėgimą is ausų. Tai yra prie
žastis augimo giliai nosyj. Jie padaro 
kvėpavimą per burną. Tie augimai 
turi būti išimti kaip galima greičiau. 
Dr. C a r t e r i š i m u a d e n o i d u s . 

Dr. Carter išgelbėjo biznierių akis. 

Chieago, Nov. D, l t l t . 
Daktarui Carteriui: 

Pranešu publikai sekamą dalyką, 
kuris paeina iš gilumo mano širdies. 
Kada gimiau, mano akįs buvo ge
riausios. Kuomet užgaunu iki 3 m. am
žiaus, akįs pasidarė kreivos ir buvo 
tokios kol aš dasigavau lig Dr. Carte
rio. ijuvau tada -5 m- amžiaus. Pirm 
to buvau pasitarti su trimis daktarais, 
bet jų patarimai buvo be vertės. 

Vieną vakarą pamačiau laikraš
čiuose Dr. Carterio apskelbimą su 
rekomendacijos laišku; nusprendžiau 
pabandyti, šį sykį laimėjau. Ir labai 
esu užganėdintas. Du metai kaip mano 
akįs išgydytos, ir aš patariu kiekvie
nam kreivaakiui kreipties prie Dr. 
Carterio. Dėl platesnių žiniij galit ra
šyti arba ateiti j mano krautuvę. 

Su pagarba, 
Emil John. 4347 Lincoln Ave. 

Kurtumas ir užimąs gaivoje. 

Slogos yra viena didžiausių kur
tumo ir galvos ūžimo priežasčių — 
sausos (kataras) vidutinės ausies slo
gos užima vietą nuo nosies ir gerklės 

šitas užimąs būva visokis—gieda, 
ūžia, spiegia, ar šnypščia, kaip„ saky
sime tekantis garas, svirplys ir tt. Ši
tas užimąs paprastai buvo pirmutiniu 
patėmijamu simptomu ir jis tikrai nu-

rkT euchstakinių ~takų"i7"j:ais~ pasiekia j r o d o ' k a d s u girdėjimu bus kas blo 
vidurinę ausi. Kuchstakiniai takai yra 
reikalingi tam, kad jaisiais oras pa
siektų vidurinę ausį ir suvirpintų au
sies bubnelį ore vilnimis, šitos vilnįs 
atsimuša j ausies būgnelį ir suvirpina 
jį, šitie gi virpėjimai nervais nuneša
ma ausin ir perduodama smegenims. 
Jei euchstakiniai takai yra užkimšti, 
tai nėra oro spaudimo lygsvaros ir au
sinis bugmlis būva nukritęs, ar įs
paustas ir todėl negali virpėti leng
vuose atsitikimuose balso vilnims už
gavus jj, arba pirmuose ligos laips
niuose takas tik išdalies uždarytas, 
arba uždegimas pasiekia tik pradžią 
takų ir žmogus pradeda patėmyti, 
Kad fcu jo gerkle kaž kas negera, šita 
kliūtis y»*a ypatingai pastebiama, 
kuomet jis yra kambaryj; kur keli 
ž m o n ė s k a l b a . P a p r a s t a i b ū n a . 

Chsmgns uguagesis linksmas dukters 
džiaugsme. 

Čhicag Iii., Nov. 6, įyiu. 
I itibiaiiia., I u\ Carte. : 

širdingai ačiū jums už pagydymą 
mūsų dukters. Kuomet mes ėjome 
prie ju.su, abejojome ar galima bus 
Išgydyti j:i, nes ji buvo kreivomis aki
mis nuo kūdikystės. Mos negalėjome 
jos siųsti mokyklon. Mūsų šeimynos 
daktaras priskyrė jai akinius ir gy
duolės vartojo ploviniu akių, bet nie
kas negi Ibėjo. 

Ji buvo sveika, bet kreivomis aki
mis į nemokyta, todėl, Kad vietiniai 
daktarai nieko negalėjo jai pageli)'ti. 
Daug sykių j.i pareidavo namo "verk
dama, nes vaikai vadino ją "kreiva
akių." 

Dr. F. O. Carter, 1̂ 0 So. State St. 
Cbicagoj, išgydė jos kreivas akis j 3 
nunutas be skausmo Ačiū Dievui, kad 
mes radome Dr. Carter j . Lai jis gyve
na ilgiausius metus tarpe mūsų. 

Kiekvienas skaitydamas mano šį 
pranešimą jei netikėtų, lai kreipiasi į 
mano namus, 60 5 So. Albany Ave., ir 
lai pamato mano dukterį ir aš kiek
vienam pasakysiu kiek man kaštavo 
pirmiau, kol pasiekiaus Dr. Carterį. 

Ačiū jums daktare dar sykį. 

Ugnagesis Geo. Kcble, Camp 
No. 5, 605 So. Albany Ave. 

Išgydė nuo galvos ūžimo ir 
kurtumo. 

G e r b i a m a s Dr. C a r t e r . — A č i ū už ta i 
ką jus padarėt man. Keletą metų bu
vau visai kurtus dešine ause, o kas dar 
blogiau, visuomet galvoj užė. {'žinias 
buvo visuomet, bet kartais labai dide
lis būdavo. Tankiai negalėjau nakti
mis miegoti: dar blogiau buvo kuomet 
turėjau šaltj. Po trumpo jūsų gydy
mo, keletas metų atgal, aš linksmai 
pranešu, kad mano girdėjimas atsinau
jino ir užimąs galvoj dingo. Po to tu
rėjau daug sykių šaltį, bet liga nebe-
atsinaujino. 

A. Frazier. 

Išgydė nuo kreivų akių. 

Chicago, 111., Sept. 4, 1919. 
Per eilį metų buvau kreivomis aki

mis kol pradėjau gydytis prie Dr. Car
terio. Malonu man pranešti, kad ta
pau išgydytas visai. Rekomenduoju 
kiekvieną žmogų gydyties prie Dr. 
Carterio, kuris nori išsigydyti nuo T m . i u u ž ė m ę s v i s ą a n t r ą . augštą iš 10 

ga, jei nebus gydomasi ir galiaus ta
kas visai užsikimš. Tam atsitikus ap-
kurtimas bus pilnas. Ausinis būgnelis 
gali būti visai sveikas (nors prislėg
tas) ir ausies nervai sveiki, bet girdė
jimas Ringes, takams užsikimšus, ši
tas visiško kurtumo stovis pasiekiama 
laipsniškai, bet daugelyje atsitikimų 
jis užeina trumpu laiku po smarkiam 
peršalimui. Sloginio kurtumo atsitiki
mai pablogėja persisaldžius ir oro-per
maina atsitikus. 

Daugelyje atsitikimų būva užgulta 
tik viena ausis, bet dažniausiai apkur
sta abi angsčiau ar vėliau. Žodžu, tas 
dažniausiai atsitinka, kuomet užgula 
ausis ir atsitinka užimąs galvoj. 

Kreivoms akims atitaisyti r>r. Car
ter turi savo būdą, kurį jis pasekmin
gai panaudojo šimtuose atsitikimų. 
Jis nechloroformuoja ir nepadaro 
spausmo. Jei turite kreivas akis, ei
kite pas D-rą Carter pilnu uŽsitikėjl-
mu pasisekimo, o išeisite tiesioms aki
mis kaip ir kiekvienas. Žvairios akys 
yra pažeminanti negalėmi. Ir jos netik 
pažemina, bet dažnai taip-gi susilpni
na ir sunaikina regėjimą vienos akies, 
o kartais ir abiejų. 

Migdąlinės gilės (tousilai). 

Išimama ir išgydoma specijaliu bū
du mano ofises. Nėra reikalo eiti li
goninėn. Mano ofisas yra pilnai aprū
pintas šitam darbui. 

(>al kas kenkia JIIMI akims, ar gal 
jo.-. >ra ž\airios? Ch\ yra jūsų proga! 

Chicagos D-ras Carter tuir išdirbės 
sau vardą visoj šalyj kaipo akių speci-
jalistas. 

Dr. Carter turėjo stebėtiną pasiseki
mą gydyme regėjimo, kruopėtų vokų, 
/.vairiu akių ir visokiausių akių ir gir
dėjom kliūčių bei ligų. Jis laba pla
čiai garsino savo Tarpinamąjį lengvą 
gydymo bude r pasekmingai išgydė 
tūkstančius ligonių po visas Suvieny
tas Valstijas. 

•Natas Piric (Carson l'irie & Scott 
linuos) tarnaitei atitaisė žvairias akis, 
kuomet kitiems daktarams tas nepa-
\ yko. 

Ai esu labai dėkinga daktarui Car
teriui už jo pagelbėjimą man. Mano 
akis buvo žvairios per N metus, bet 
dabar jos tokios tiesios kaip tik gali 
būti. 

Pirm to aš buvau bandžiusi kelių 
daktarų; vieni gydė, kiti pritaikė aki
nius, kiti nupasakojo, kad aš negaliu 
pasitaisyti, kadangi, vienos akies rau
menis esą suparalyžiuotos, o vienas 
daktaras darė operaciją ant akies, bet 
be gerų pasekmių. Aš beveik nustojau 
vilties atitaisyti akis, bet štai vasario 
10, 1916 m. mano draugė patarė man 
nueiti pas D-rą Carter ir to pasekmėj 
mano akįs yra tokios geros kokios tik 
gali būti. 

Vienintelis dalykas, kurį aš noriu 
pasakyti, tai tas, kad daktaras Carter 
yra stebuklingiausiu žmogum pasau
lyje ir man gaila, kad š pirmiau apie 
jį nežinojau. 

Miss Mclnnis, 
Lake Forest, 111. 

Pataisytos akis be skausmo. 

Chicago, 111., Dec. 30, 1914. 
Pasidariau kreivaakia kuomet bu

vau apie 5 m. amžiaus ir taip buvau 
iki 22 m. amžiaus. Kada sykį pama-
maeiau Chicagos laikraščiuose Dr. 
Carterio apskelbimą. Atlankiau jį tuo
jau. Jis pataisė man akis be jokio 
skausmo į trumpą laiką. Tai buvo du 
metai atgal. Jokio vargo neturėjau su 
savo akimis iki šiai dienai. 

Su paagrba, 
L- Myers, 
856 N- Marshfield Ave. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Nueikit ir pasikalbėkit su p. F. Po-
czuczek, 2117 N. Robey St. apie ma
no gydymą. Jis pataisė savo vaikų 
akis su pagelba mano metodo. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Ju^ų akių 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į kro
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net ik' )S.tf. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S, • ^hland Av. Chicaco 
Egzatn,. .-a sutelkiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
s-čios lubos virš Platt'o ap tiekos. 

Karabaris 14, 15. I i , 17 Ir l s 
Tėmykito j mano parašą. 

) Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
> vai. vakare. Panedėliala, Seredo-
( mis ir Petnyčiomis. 

DR. LEO AW0T1N 
Gydytojas, Chirurgą**, 

A k u š e r i s . 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai Ir 

rusiškai. 
! Valandos: 10 — 12 rytą; t — 8 
vakare Tel. Caual 4367 J 

tt—— » » » » » —•ir. 

j Telefonas Pullman 8 0 

DR. W. A. MAJOR 
GYDYTOJAS IR 

CH1RITRGAS 

i Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 Iki 9 išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. 

J Nedėliomis nuo 10 iki 11 ISryto 
»*« • "* • ~ 

" PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOL'IS 

MKTl VIS 
Gydytoja* Ir Chirurgu 

Porkole .savo ffyyaBlrno vieta i 
Brightou Tark. 

2914 H . 43rd Street-, 
T.l. McKinlcy L'i;:! 

Ofisas: 1757 W. 47th St., 
(47 ir Wootl srat.) 

"alaiulos: 10 ryto iki 2 po Dietų. 6:30 
:30 vakare NedėHomla 9 iki 12 ryt 

Tel. Boulevard 100 

t 
• 

iki ! 
ai.s. 

ae- • • ' 

Vienos dtuįs į šiaurę nuo 
Fair krautuves. 

I 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 57«4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 3 5-tos gatvės į 

Uždirbk 
$35iki$50 
į savaitę 

Klrpejiai Ir kliaučiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą, 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalls skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. F. Kasnicka. Perdėttnla 

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

•t 

» * » » * • m*% 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas Dldmlestyj: 

«9 W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 808 

Tel. Central 6471 
Gyeeiiimaa, 819 W. SSrd BC 

Tol. Tardą 4681 

» - - • • • 

f Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

Roselande: 10900 So. Micliljran Ave. 
Telefonas Pullman 342 ir Pullman 31St 
Chicagoj: 451£ So. Wood Str. 

Tik Ketvergro Vakarais nuo 7 Iki O 
Telefonas Tarus 723. 

[ L ..,-' 

Telefonas Pullman 8St | 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue, 
ltoseland. 111. 

VAI.A>D08: 9 iki 9 vakare. 

Į Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvillc, Pcnna. 

visomis ligomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

n 
i 

nuo 

« - - - - - • - » 

i Dr. C. Z Vezelis j 
Tel. Drover 7042 J 

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėliomis pagal sutarimą 
47 IS SO. ASHLAND AVENUE 

arti 47-tos Gatvė* 

Dr. S. Naikeiis 
UVDYTtMĄ* IR TRIK! R<«*-

4712 So. Atdilaud \\< 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-tn St. 

Rezidencija «»«>n Ui. Ou-i l l bi* 
Phone Prospect 8585 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Grahorius patarnauju, laido

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

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

! DR. J. SHINGLMAN 
buvęs po 1229 S. 49 Ave. dabar per
klausta savo ofisą po num. 

| 4930 W. 13 Str., Cicero. 
* RUMATIZMO IR KRAUJO 
J LIGŲ SPECIALISTAS. 

ADYNOS nuo 9 iki 12 Išryto, ouo I 
iki 5 po piet. nuo 7 iki 9 vakare 

Raina $2 ofise, 83 namuose 
Chicagoj $1.00 extra už mylia. 
Telefonas rezidencijos Cicero 1666 

Ofiso Cicero 49 

(t 
* 

(h 
* 

II 
» » » » » » » » « • • > » < • • » » » * • • • » » » » » įį 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SAULE STREET 
Gyvenimo Tel. Uumboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 8908 

CHICAGO, r^Lu 

i I 

kreivų akių. 

Su pagarba. 

Miss McQuade, 
518 So. Marshfield Ave. 

kambarių: oferacijos, gydymo, pasilsio 
ir X-Ray egzaminavimo kambarius. 

Valandos: ii ryto, 6 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12. 

Dr. FB On CARTER 
IŠKABA BESISUKANČIOS ŠVIESOS 

120 S. State St., Vteaios 4ur|s i šiaure nuo 
Fair krautuvė*. Chicago, 111. 

Turiu užėmęs vįs% aut*% aųfštą, iš 10 kambariu: oporącijos, gŷ y1*!©* pasilsio ir X-Ray examiuavimo kamb. 
VJalandoh • iŠ ryto, 6 vakare, NetJeliomis nuo IX) Iki i2. 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI. 
Šėpų darytojiai, turi būti 

prityrę, mokestis augštos, ge
ra vieta dirbti darbas pasto
vus. Atsišaukite tuojaus. 

May Manrfactu in ; Co., 
6109 S. May Str. 
Englewood 9104 

a— 
i 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tards 5033 

Valandos: — 8 Iki 11 18 ryto. 
h po p lėtu iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki t vai. vakarą. 

m 

Dr. G. M. GLASER 
I Praktikuoja 28 metai 

Ofisas SI 49 So. Morgan BL 
| Kertė &2-ro St., Csicago, HJL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
• OFTSO V A L A N M O S V.„ « .*% 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už-

mokestie kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

lllllIlIIIllllElIIlIltlIlIlIlIlIlIIIIllIlIlIfUCJU* 
Reaid. »33 So, Ashland Blv. Chica^i 

Telefosas Haymarket S544 

DR. A. A. ROTH j 
*v>e<ija' Niafc Moteruk-. vvnat 

Vaiku u* vtsg chroniftkv ligų 

Telefc&a* Drover <t*<»t 
VALANTDAP 10 11 ' v t -

•UtMIUMIl I l I l i l l l 
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BALSUOK NO! 
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BALSUOK NO! 
NEMOKĖK 
ŠITOS ^ 
BILOS!! 

Chicago, Lapkrič io 4 d., 1 9 1 9 m. 

A. VOTER DR 
Chicago Plan Commission: 

De l—pagraž in imo South W a t e r 

Gatvės B u l v a r d o 

MELDŽIU PRISIŲSTI 
$3,800,000 

21 i II6 S tau nieko! 
» 

The Chicago Plan Commission prašo tavęs kad tų sut iktum 
užmokėti $0,300,000 del pagrąžinimo South Wa te r Gatves. 
Ką gero TU iš šitos propozicijos turėsi? 

Ar tu Ponas i r Ponia Balsuotojiai, vaiinesites savo gražioje 
limosinoje per ši bulvarą a r J u s ir toliau vaikštinesite t ik ta i 
papras ta gatve? 

Pragyvenimo kaina }Ta užtektinai augšta dabar! A r tu nori 
da r daugiau mokėti už maistą kur is turės būt i pargabenamas 
iš markėto kuris rasis visai iš kelio? 

TU T U R Ė S I UŽMOKĖTI VISAS BILAS J E I G U ŠITAS 
BILIUS PEREIS! - TU NEGALĖSI NUO TO PASILIUO 
SIUOTI! 

SOUTH WATER STREET 
MERCHANTS COMMITTEE. 

CHICAGOJE. 
PABRANGO RAZINKOS. 

P I R K I T E š is priešinasi sumanymui. Sa-
LIETUVOS PASKOLOS ko tverti atskiri*; policijos 

BONUS moterišką departamentą butu 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. kai pi r pertlatug ir labai drę-

sus žingsnis. Pagaliau s ir pa-
įstatymai nelei-

Is visu pusių pilasi nusis
kundimai pabalinus ir prieš 
pabrangimą razinku. Seniau 
lazinku svarui buvo mokama 
12 ar kiek daugiau centu. 

30 šiandie prisieina mokėti 
t v'iitu svarui. 

tys valstijos įstatymai nelei- ' ^ z i n k u gamintojai ir pirk-
džia t e d a r y t u Tuo reikalu tad ! , m ; ^ . ' " S W , W l 1 Pe? 

P A R E I K A L A U T A " I N -
J U N C T I O N " P R I E Š 
PROHIBICIJOS ĮS

TATYME. 

VOKIEČIAI M E K S I K O J E 
GAUS PAGELBĄ. 

<r 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Pirmadienis, lapkr . 3 d.. I ™ u > i a prisieitu kre ip t ie . * J S J džiovintu uogų rei-
. - T ^ ^ T valstijos le.-islaturon. kaluuiama. Yra, sako, jų ma-Šv. Huber tas 
Antradienis , lapkr . 4, d., 

Švč. Karolius Bor.. vysk. 

MOTERŲ KLIUBO SUGAL 
VOJIMAS. 

Abelnai imant, visais žvilg
sniais policijos 
priešinasi sumanymui. 

NEDAUG BUČERIŲ SUS 
TREIKAVO. 

ir todėl jos žas išteklius 
• v . , brangios, viršininkas G 

Reikalavimai padidėjo, kuo
met šalyje paskelbta privers
tina kares metu svaigalų pro-
liiliicija. Daugelis žmonių per
ka razinkas ir iš jų daro vi-

Policijos viršininkas neprita- Stato reikalavimus grosernių Izoldos rūšies rukštymėlius, 
ria. klerkai. katrais padilgina gomurius; 

Įvietoje panaikinamų svaigalų. 

Mena svaigalų firma Clii-
cagoje sandeliuose turi kelis 
tūkstančius galionų degtinės. 
Proliibicijos įs tatymas suvar
žė parduoti tuos svaigalus. 

Tad firma vietos federalin 

Vokiečiai ateiviai ten bus 
paremiami. 

SUSIRINKIMAS. 

Berlynas, spal. 30.—Vokie
tijoj gyvuoja organizacija ap
saugoti vokiečius išeivius. Ta 
organizacija gavo žinių iš vo
kiečių kolionijos Meksikoje, 
jog Meksikos vokiečiai imasi 

Moterų kliubas, žinomas 
vardu Woman ' s City Club, su
galvojo, kad Cliicagai butų 
pravar tu turėti atskirą nuo 
dabart inės policijos vienų mo
terų policija. Sako, moterų 
policija būtinai reikalinga, nes 
esama tokių atsitikimų, kur 
vyrai poliemonai negali priei
ti , gi moterys visuomet. Sako, 
šiandie Cbicagoje yra kelios 
moterys policijantės. Jos pris
kirtos prie kelių policijos nuo
vadų. Jos turi klausyti polici
jos kapitonų įsakymų. 

Kadangi su keliomis ar ke
liolika policijančių negalima 
steigti atskiro departamento, | Teisėjas Zenian kalėjimu mi
tai tas moterų kliubas reko- band« (jjenn \V. Clark, 23 m. 
menduoja Chicagai turėt i |amžiaus, už užkabinėjima 11 

kalavimą. gauti " injunet ion 
prieš proliibicijos įstatymų. 

" I n j u n c t i o n " išgauti dar
buojasi pagarsėjęs "slapiųjų*' 
advokatas Mayer. Šis petici
joje pažymi, jog kongresas ne
turi teisėj proliibicijos reika
lą antmesti atskirioms valsti
joms. I r todėl konstitucijai 
priešingas ne tik karės meto 

.proliibicijos įstatymas, bet ir 
[pats amendmentas, sulig ku
ilio turi but įvesta visoj šalyj 
jvisatina svaigalų prohibicija. 

Mayer dar pažymi, jog tas 
. . . TV . , . • ¥ . . > .i-o — v —«-« « i" t* amendmentas esąs priešingas 

įlinkais. Išpi ldyta Im. -enyiv , - p H e c " komiteto . pirmininkas k i t n m konstituciios amend-
mentui. Pasak jo išeitų, jog 

apskričio teisman padavė rei- | priemonių pagelbėti savo tau 
tiečiams, katr ie nori apsigy
venti Meksikoje. 

J I E " F I X I N A " KAINAS. 

Užvakar iš 5,000 bučerių 
I sustreikavo vos keli šimtai ir 
j tai tik vidumieseio krautuvė
se. Kiti visi bučeriai susitai- j Angliškoj spaudoj skelbia-
kė m mėsos krautuvių savi- m a $ j o g ta ip vadinamo " f a i r 

Lietuvių Namų Savininkų 
kuris bus šįvakar;} t. y. pane-
dėlį lapkričio 3 čia, 1919. 
Woodman 0 Salėj, 3251 Lime 
gatve, kampas 33-čios gatves, 
8 vai. vakare. Bus svarbus 
klausimai svarstomi, taigi 
meldžiamo visus susirinkti . 

J . P. Evaldas, Sekr. 

PAIEŠKO 

kalavimai — $40 savaitėje. ! m a j o r a s Sprague jau sudarę . 
Apsidirbus »su bueeriais, pa- komitetą patiekti kainas mė-

sai ir kitokiems valgomiems kilo su savo reikalavimais 
-roserniu %(valgomų daiktų | produktams. Tos kainos busią 
krautuvių) klerkai. Šitie taip-
pat turi stiprią uniją. J i e pa
reikalavo 9 valandų darbo die
noje ir $38 savaitėje. 

UŽKABINĖTOJAS GAVO 
KALĖJIMĄ. 

nors 100 moterų policijančių. 
Tos policijantės turėtų savo 

metu mergaites. 
Su Clarku veikiai apsi-

viršininke ir tuomet, sakoma, dirbta. Kuomet prisiekusieji 
pasekmingiau butų kovojama teisėjai paskelbė apkaltinimą, 
mieste prieš visokį piktą. ( d a r k o advokatas pareikalavo 

Tas sumanymas, supranta- atnaujinti bylą. Teisėjas atme-
ma, pirmiausia paduotas po- t ė reikalavimą ir paskelbė 
licijos viršininkui Garr i ty .-bausme. 

veikiai paskelbtos. J ų turėsią 
prisilaikyti visi krautuvinin
kai. Nes ki ta ip busią pat rauk
ti atsakomybėn. 

Matysime. Kiek žinoma, 
viršminėtas komitetas " su -
f ix ino , , ir cukrui kainą, kur i 
neturi but didesnė 12c. ir 
ll^/ije- svarui. 

Bet krautuvininkai poseno-
vei plėšia žmones, indami cu
kraus svarui 15c, 16c. arba 
ir daugiau. I r prieš tai nieko 
nedaroma. 

Matyt, perdaug kalbama ir 
rašoma. Kad tuo tarpu realio 
darbo labai mažai arba ir nie
ko. 

kongresas nežinąs, ką darąs. 
Tomis dienomis federalis 

teisėjas Carpenter atl iks iš
klausinėjimus reikale " i n 
junct ion" . I r jei " i n j u n c t i o n " 
kartais butų gautas, tuomet 
Chicagoje saliunai išnaujo pa
kiltų.-

Bet, turbūt, taip nebus. 

KODĖL MOKĖTI RANDA? 
) 

Aš galių parduoti J u m s 
nauja dviejų pagyvenimų na
rna ant Western Ave., tarpe 
43-čios ir 45-tos (latvių mo
derniškas. J u s galite nupirkti 
šita narna pigiai ir ant lengvi] 
išmokesčiu. Atsilankvkite ar-
ba telefonuokite, 

Paul Baubly, 
1404 W. 18 Str. Chicago, 111. 

Telefonas Canal 6296 

PAIEŠKOJIMAS I š LIETUVOS. 
Paieškau Antano Paniulaičio, pa

eina iš Raseinių pavieto, Stulgių pa-
rap. Šimkaičių kaimo, pirmiau gy
veno Chicago Heights, 111. Prašome 
atsišaukti pats ar kiti pranešti. Ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jo tėvų. 

Pe t ras Vaitkevičius. 
4.r>04 So. Paul ina St., Chicago, IU. 

Paieškau Vinco Pečiulio paeinan
čio iš Vilnaus Gubern. Trakų pav. 
Nemunaičių parap. Vengelonių so-
džaus. Ai gavau laišką nuo jo Tėvų 
ir savo Tėvų kuriuose yra daug svar
bių dalykų. Jis pats arba kas apie ji 
žinote praneškite sekančių adresų: 

Veronika ZaJeckiute, 
1444 So. 50 Court Cicero, IU. 

II 

REIKALAUJA 

RED. ATSAKYMAI. 

PONUI JAKŠČIUI . 

Northsides rubsiuvių unijos 
rašt ininkui. 

Tamistos pranešime nepa
minėti kalbėtojų vardai . Kad 
pagarsinimą talpintumėm, to 
reikalaujama redakcijos tai
syklėmis. 

Reikalinga tuojaus tarnaitė prie 
namų darbo. Kuri jau yra dirbusia 
ir patyrusia namų darbą. Užmokes-

(nis geras ir pastovus darbas, atsi
šaukite: 
4632 So. Ashland Ave. Chicago. 

REIKALINGOS moteris ir mer
ginos dirbti ant naktų prie išskirs
tymo seklų, geras uždarbis. 

Leonard Secd Co. 
22S W. Kin/ ie Str. Chicago, 111. 

REIKALINGI PRITYRĖ KAR-
PENDERIAI — prie freightka-
rių taip-pat ir lėiberiai. Darbas 
pastovus, užmokestis gera. 

THE STREETS CO. 
W, 48th ir Morgan Gatvių. 

Paieškau brolio Povilo Gudaičio 
paeinančio iš Kauno Gubern. Eržvil
ko parap. Ridikiškių kaimo. Kas 
apie jj žinote praneškite nes aš 
gavau laišką iš Lietuvos ir (norečiau 
su juo pasidalinti žinomis. 

Antanina Gudaičiuke Petrai t icne 
667 Lansing Ave. Dctroit, Mieli. 

Paieškau vedusio žmogaus ant 
Town of Lake kuris turi prityrimą 
isvažiojime pieno ir ta darbą užtek
tinai supranta. 

Kreipkitės sekančių adresų. 
Peoples Dairy Co. 

1533 W. 46 Str. Chicago, IU. 

Paieškau pusbrolio Juozapo Gečo 
paeinančio iš Kauno, Guber. Rasei
nių pav. Naumiesčio parap. Užlau-
kes sodos. Jis pirmiau gyveno Ne-
wark, N. J. Amerilce apie 6 metai. 
Kas apie ji žinote arba jis pats lai 
praneša sekančių adresų: 

Juozapas Galdikas 
4740 Manhf ic ld Ave. Chicago, 111. 

A. f A-
JUOZAPAS ŽILVITIS 
82 metlj amžiaus, mirė spa

lio 31, 1919. 5:30 išryto. Pa
ėjo iš Kauno Gub. Pa ne vė
žio Pavieto, Naujamiesčio pa
rap. Mazgaigalio sodžiaus. 
Ajnerike išgyveno 11 metų, 
paliko dideliame nuliūdime 
1 sunu ir keturias dukteris. 

Laidotuves atsibus pane-
delį lapkričio 3-čia, iš namų 
841 West 33rd Str., 10 vai. 
išryto j Šv. Jurgio bažnyčia 
o iš ten j Šv. Kazimiero ka
pines. 

Laidotuvių iškilme ves vi
siems Chieagieeiams gerai ži
nomas graborius p. Stanis
lovas P. Mažeika. 

Visi gimines ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse. 

Pasiliekame dideliame nu
liūdime. 

J. Žilvitis, Paulina Ko-
varskiene, Karolina Artišaus-
kiene Marijona Jasnauskiene 
Juzefą Klikuniene. 

l 

Paieškau Prano 
čio iŠ Kauno gub. 
Penionių kaimo. G 
South Amerike. 
Lietuvos, kuriame 
Meldžiu atsišaukti 

Antanas 
726 W. 18th SL, 

Mickuno, paeinan-
Ukmergos apskr., 

irdėjau, kad gyvena 
Aš gavau laiškų iš 
rašo apie jo tėvus, 

šiuo adresu: 
Strazdas, 

Chicago, 111. 

ANT PARDAVIMO. 

PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis namas an t 2 gy

venimų, turįs po 4 didelius kamba
rius. (Namas yra statytas didumo, 
kaip del šešių kambar ių) . Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kedzie 
streetkarių ir ar t i kampo 53-čios 
gatvės. Namas ver tas pagal šių 
brangu*" o laikų lengvai $7,500.00, 
bet p a s i d u o s už 6,400.00. Namas tu
ri gilu cementuotų basementą su 
plovy!*. omis. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
"DRAUGAS" PUBL. Co. 

1800 W. 46th Str., Chicago. 

Ant pardavimo grocerne už puse 
kainos. Atsišaukite: 

4537 S. P a u l i o ! 
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