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METAI-VOL. IV. No. 261 

Gompers Darbuojasi už 
Taiką Anglių 

Industrijoje 
Lewis pakelia kovą prieš 

arbitraciją 
NENORI KLAUSYTI APIE ARBITRACIJAI DURYS 

ARBITRACIJĄ. 

Kitaip kalba anglekasiu orga-
^aacijos sekretorius. 

New York, lapkr. 4.—Dien
raštis World šios dienos rvt-
metinėje laidoje paduoda to
kią žinią: 

Tndianapolis, lapkr. 3 . — 
John L. Lewis, veikiantysis 

ATVIROS. 

Bus susiaurintas pasažierinių 
traukinių skaitlius. 

Washington, lapkr. 4.—Va
kar Baltuose Rūmuose buvo 
kalbama, jog prezidento Wil-
sono pasiūlymas anglekasiams 
prisiimti arbitraciją visuomet 
yra atviras. Darbininkai vi
suomet, kuomet tik nori, Bal-

United Mine Workers o!' A m e - | t u o s p R u n m o s e g a l i o a l l t i pa-
riea prezidentas, galutinai a t - ! t a r i n m i r n u r o a y m u . 
metė sumanymą, patvirtinta m , ., n ,, 

\ ' l ^ . . l Tuo panų laiku Baltuose 
generalio prokuroro Taimerio, T> , , . . , 
f ' . Kuinuos*' darbuojamasi suda-
kad 

visus anglekasiu su ope
ratoriais nesutikimus pavesti 
išrišti komisijai iš penkių na
riu, kokius nuskirtų pats pre
zidentas \Yilsonas. 

Tą sugestiją buvo padaręs 
Samuel Gompers, Amerikos 
Darbo Federacijos preziden
tas, po pasitarimo su Pal-
meriu. Le\viso nesutikimas 
prisiimti arbitraoijinę komisi
ją tuojaus pranešta ir (Jom-
persui. 

Kuomet Le\vis čia sugryžo 
iŠ Springfield, 111., jis atsisa
kė kalbėti apie kitką, išėmus 
tik apie vieną streiką ir tik 
streiką. 

" A š norėčiau pasakyti tą," 
t aro jis, " k a d kuomet šis an-

ryti industrijinę komisiją su
lig rekojrfendavimo publikos 
grupės is buvusios, bet nepa
vykusios, darbo ir kapitalo 
konferencijos. 

Matjrt, tomis dienomis kabi
netas tai industrijinei komisi
jai parinks tinkamus narius. 
Ir komisija bus pakviesta dar
ban. Xes ypač išandie tokios 
komisijos pasidarbavimas rei
kalingas, kuomet visoj šalyj 
darbimnkai nerimauja. 

Iš geležinkelių generalio di
rektoriaus Hines ofiso prane
šama, jog del streiko angleka-
syklose bus susiaurinti pasa
žierinių traukinių važinėjimai. 

Prekinių traukinių važinėji
mas točiaus nebus susiaurin
tas tai}) ilgai, kaip ilgai bus glekasių streikas bus pabaig

tas, jis bus pabaigtas tiesiog anglių ištekliaus 
per šitą United Mine Workeif 
of America ofisą. ' ' D'ANNUNZIO TURI BUT 

IŠMESTAS IŠ FIUME. 
Coshocton, 0., lapkr. 4. — 

United Mine Workers of Ame- Bet kas atliks tą darbą? 
rica sekretorius-iždininkas j 
(J reen čia būdamas pažymėjo, \ Trieste, lapkr. 4. —Italijos 
jog anglekasiu streiko kito- užsienių reikalų ministeris 
kino keliu nebus galima pa- Tittoni kelis sumanymus pa
baigti, kaip tik pačios vyriau- klojo prieš taikos konferenci-
sybės pastangomis. įjos tarybą Fiume reikale. 

Green sako, jog vyriausybės ' Tečiaus tuos visus sumany-
pareiga abidvi pusi suvesti j mus atmetė talkininkai. Įsakė, 
krūvon ir priversti taikinties. kad d'Annunzio kraustytus! iš 
Santarvė ta būtina visai ša | Fiume. Kitaipgi iš to nieko 
jįaį. | neišeisią. 

Tam tikslui vvriausvbė tu-! Vietos laikraščiai tad paga-
retų pavartoti savo morales ir liana pripažįsta, jog d'Annun-
legales priemones. zio turi but prašalintas iš mie-

Green sako, jog tai butų ge-' »to Fiume. Bet kas galės atlik-
riausia* ir tinkamiausias daik- ti tą darbą? 
tas taip padaryti. 

IŠ ANGLEKASIU STREIKO 
LAUKO. 

Vakar buvo pirma tikroji 
streiko diena minkštųjų an
glių kasyklose. Sulig gautų ži
nių, streikuoja apie 425,000. 
Diena praėjo ramiai. Darbi
ninkų vadai prisilaiko federa-
lio teismo parėdymų. J kažku
riuos kasyklų apskričius visgi 
pasiusta kariuomenės. 

ŠVEDIJOS DARBININKAI 
TURI DAUG DARBO. 

Sakoma, jiems gerai gyvenasi, 

5. 

Tš šiaurinės West Virginijos 
pareina žinių, jog ten angleka
siu unija ima skaldyties. Sa
koma, jog penkiolikoj kasyk
lų, kur veikia unistai, darbi
ninkai dirba. Unistai sutikę 
dirbti, kad palengvinti visuo
menei. Nežinia, kiek tame vra 
tiesos. 

Yra žinoma, jog nesuuniji-
zuotose kasvklose Pennsvlva-
nijoj ir West Virginijoj dirba
ma su didesne energija. Tų ka
syklų darbininkai nepriguli 
prie unijų, gi streiko vadai 
prie jų negali prieiti sulig 
teismo uždraudimo. 

Daugel vietose, kaip prane
šama, pasirodo anglių truku
mas. Kai-kur net mokyklos už
daromos, gi privatiniams žmo
nėms parduodama anglys nu
statytomis kiekybėmis. Tr tai 
tik streiko pradžia. 

Stockholmas, lapkr. 
Švedija turtėja pasimokinusi 
iš revoliucijos Rusijoje. Čia 
darbininkai turi daug .darbo 

lingą ir didele Rusijos impe
riją. Jie tėmijasi, kaip ten to-
liaus dėsis su tuo bolševikiz-
n i i i . 

Ir to visa ima sau naudingu 
ir reikalingai pamokų. Neseka 
aklai, kaip kiti daro, paskui 
gražiuosius bolševikų stulpų 
obalsius. Bet žiuri, kiek gali 
but naudos iš to visa. Nuoša-

.-v 

ir labai gerai apmokamo. 
Nuo gausaus darbo priklauso j |iai stovėdami nu0 radikaliz-
ir visos šalies gerovė. Nuo, mo jie stiprina ir tobulina sa

vo organizacijas taip, kad jos 
neštų naudą jiems patiems ir 
visos šalies gyventojams. 

Dar kita priežastis. 
Tai vis daro darbininkų su 

sipratimas. 
Bet tokio išmintingo darbi 

ninku pasielgimo priežastis y-

darbininkų gerbūvio priguli 
laimingoji šalies ateitis. 

Darbo žvilgsniu Švedija ti
krai indomi šalis. Kuomet vi
so pasaulio šalyse darbininkai 
nerimauja, kelia streikus, čia 
darbininkai dienomis ir 
naktimis dirba ir nemėgink 
jiems prisiminti apie streiką, j 
nepramatomi joki e streikai nei 

Bolševikai Atsiėmė Gatčiną 
Rusai ir Suomijos Ne

priklausomybe 
BOLŠEVIKAI BRIAUJASI BOLŠEVIKAI PAŽANGIUO-

ANT PSKOVO. JA TRIMIS FRONTAIS. 

ANGLAI ATLIEKA KRATA 
AMERIKONIŠKAM 

LAIVE. 

Amerikonai nežino nei kas 
daryti. 

ateityje. Tokioj šalyj tai tik
ras palaiminimas. Kiekviena 
industrija greta kita kifbs pa
žangi uo ja. 

Pirm vienerių metų Švedija 
daug kentėjo del maisto sto
kos. Bet šiandie virto kitaip. 
Viskas atsimainė pasibaigus 
baubti anuotoms Europos plo
tuose. 

Darbininkai toli nuo radika
lizmo. 

Žinovai tvirtina, jog didžiu
ma Švedijos darbininkų laiko
si stipriai socijalistų tenden- ir gerai isigyven 
cijų. Bet jie turi tiek suprati- Į graži ateitis 
mo, kad_ savo tarpan neįsiloi-
džia jokios bolševikiškos pro
pagandos. 

Su atsidėjimu 

ra dar ir kita. Švedijos vy
riausybė su darbininkais ap
sieina ne kaipo su pastumdė
liais, bet kaipo su stipriau

s ia i s šalies palaikytojais pi
liečiais. Jei vvriausvbė suma-
no pravesti bent kokias refor
mas darbo srityje, to nekuo-
met nejkunija be pasiklausi-
mo ir pritarimo pačių darbi
ninku. 

Tatai ir 
pat i m atsimoka vyriausybei. 
Nieko jie nepradeda neprita
riant anai. 

Švedijos darbininkai dirba 
Ju laukia 

Gelsingforsas, lapkr. 4.—Čia 
apturėta žinių, jog praeitą 
sekmadieni bolševikai atsiėmė 
miestą (iateiną ir varosi pir
myn. Gen, Yudeničo armija 
kuone visam kairiajam fronte 
sparne atsimeta atgal. 

Taippat pranešama, jog bol
ševikai atsiėmę Lugą ir ata
kuoja Pskovą. 

Gali paimti dar ir 
Archangelską. 

RUSAI PRIPAŽĮSTA NE 
PRIKLAUSOMYBE 

SUOMIJAI. 

Rodos, Suomija butų to 
reikalinga. 

Copenhagen, lapkr. 1 (suvė
linta).—Dešiniajam savo fron
to sparne rusų bolševikai at
siėmė Kijevą ir stumia atgal 
gen. Denikino kariuomenę. 

Centre atsiėmė miestą Oriol, 
gi kairiajam sparne—miestą 
Voronežą. Tie visi miestai yra 
svarbus. 

Grūmoja Archangelskui. 

Rytuose admirolo Kolčako 
paskutinės pastangos pakelti 
ofensyvą sutruškintos. Bpls 
vi kai nuo j 0 paėmė TobosJ 

Šiauriuose bolševikai Gelsingforsas, lapkr. 4. 
Šiaurvakarinės provizijonalės -kelinta savaitė pažangiuo, 

, , . . , . J rusu valdžios ministeriu pir-
darbmmkai tuo . : . _ . • . • vf 

mimnkas Lianozov 
pripažino 

Suomijai nepriklausomybę su 
tikslu gauti suomių pagelbą 
paimti Petrogradą. 

Tuo tikslu Lianozov Suomi
jos vyriausybei pasiuntė notą. 

u 
ir 

artinasi vis arčiau ir ar&au 
Archangelsko. Atrodo, jogj ir 
tasai svarbus šiaurinis rusų 
miestas teks bolševikams. 

Notoje pripažįstama nepri- armijų pažangiavimas prasi-
t t * • • V A f • • J * 

po-Paryžius, lapkr. 5. — Pary
žių apsiaučia naujas vargas 

darbininku ir naujas krizis. Artinasi žie-l 
i 

vadai tėmijasi į anapus Balti- ma, gi didžiuma žmonių neturi 
-u. w.~ i ir -i • ,i. i w~:~:_ • i -v • / ^ ± \ \ • kelis kartus pripažino, kuomet 
jos, kur bolsevikizmas baigia palaidinių (overkotų). Tr ne
naikinti kituomet buvusią ga- ra kur gauti. 

klausomybė ir prašoma 
draug pagelbos. 

(Suomijai nepriklausomybę 
priešbolševi kiniai rusai jau 

KARĖS STOVIS NEW 
MEXIC0. 

Sako, italų kariuomenė to 
nekuomet nepadarys, nes bro
liai prieš brolius nekovos. 

Anglija su Prancūzija nega
li pasiųsti kariuomenių. Nes 

Santa Fe, N. M., lapkr. 5.- tai butų labai nejauku pakelti 
New Mexico pavietuose Col- ginklus prieš sav0 talkinin-
fax ir McKinley yra didelės kus. 
anglekasyklos. Gubernatorius Amerika irgi negali nieko 
Larrazola paskelbė karės sto- padaryti. Nes sudemoralizavo 
vi 

Kasyklų apskritin prisiun-
savo kariuomenę. 

Tad laikraščiai tvirtina, jog 

Dublinas, Airija, lapkr. 5.— 
Aną dieną vietos anglų mili-
tarinė policija atlik0 kratą 
čia atplaukusiam amerikoniš
kam garlaivyj Lake Fontaną. 
(Jarlaivio įgulos raštai patik
rinta, pačiam garlaivyj vis
kas išversta, išknisinėta. Ma
tyt, policija ieškojo ginklų, 
gabenamų Airijon. 

Pasekmėje nieko intariamo 
nesurasta. Kuomet paskui 
vienas amerikoniškų laikraš
čių korespondentas užėjo ant 
laivo pasiteirauti apie pada
rytą kratą, įgula ėmė jo klau
sti: 

" A r čia gyvuoja karė, ai 
kas tokio ir kokioj šalyj mes 
dabar esame!" 

Visi jurininkai pakėlė as
trų protestą prieš tokį anglų 
valdžios pasielgimą, jei ta 
valdžia amerikonus ima in-

TROCKIS APIE BOLŠEVI
KIŠKĄ RUSIJĄ. 

ŠIANDIE TROCKIS JAU 
KAIPIR NE TAS. 

Važinėja tikrai karališkai. 

(Pabaiga iš pr. numerio). 

"Proletarijato diktatūra — 
tai karės pasekmė. Met mūsų 
diktatūra yra laikina. Kaip 
veikiai pasibaigs nesutikimai, 
tuojaus bus sugrąžinta visati-
na ir pilna gyventojams ir 
spaudai laisvė. 

Kaltina Angliją. 
"Mes negalime šiandie čia 

turėti nesuvaržytos laisvės, 

pagaunama zimų, siunčiamų 
iš Nauen, Vokietijoj, Lyons, 
Prancūzijoj, ir paties Londo
no. Traukinio komendantas 
tvirtina, jog toksai sU bevieliu 
aparatu išmėginimas ir veiki
mas esąs pirmas savo rųšies. 

Traukinys sujungiamas te
lefonu tuojaus, kaip tik susto
jama kokioj nors geležinkelio 
stotyj. Telegrafo aparatai dir
ba dienomis ir naktimis. 

Traukinyje be kitko yra 
spaustuvė ir išleidžiamas 
Trockio laikraštis vardu "Ke
lionėje." Traukiniu vežiojami 
keli puošnus ir stiprus auto
mobiliai, kituomet prigulėju
sieji buvusiam carui. 

jiems pasirodydavo suomiai 
esą reikalingi, kuomet suomiai 
nesimaišydavo į Rusijos reika
lus. Koks tai rusų naivumas. 
Suomija jau senai nepriklau
soma, svetimų viešpatijų pri
pažinta, gi ve dabar ir vėl ru
sai skelbia apie tą nepriklau
somybę). 

Neparodys susimylėjimo. 

Jei šiandieninis bolševikų 

tęs dar vieną savaitę, tuomet 
bus galima nugirsti didelius ir 
negirdėtus daiktus. Ateihąn-
čią žiemą teks but liūdim 
kais, kaip admirolas Kolčakas 
bus genamas tolimon Siberi-
jon smarkiau, kaip praeitą va
sarą. 

Ir skirtumas bus tas, kad. 
bolševikai ateityje neparodys^ 
jokio susimylėjimo savo prie-; 
šininkui. 

Tokių ir kitokių žinių čia 
pareina iš Maskvos. 

EUROPĄ PALIETĖ DIDE 
LIS SNIEGAS. 

Gyventojams pramatomas ne
išpasakytas vargas. 

i 

ŠVENTOJO TĖVO DELE
GATAS BUSIĄS 
ATŠAUKTAS? 

Paryžius, lapkr. 5. —Antru-
kart kaikuriose Prancūzijos 
dalyse daug sniego prisnigo. 
Ypač čia daug prisnigta ir 
šaltis staiga pakilo. 

Sniegas smarkiai palietė 
kuone visą Austriją ir dalį 

Traukinis stipriai saugojamas, 
kuomet Anglija diena į dieną j T r a u k i n i o s a r g y b ą s u d a r o 

išleidžia 5 milijonus d o h e n ų ^ o kareivių, tarpe kurių yra i Unganjos. Sitų abiejų salių 
Rusijoje, iš kurių ketvirtoji | v - e n a k o m p a n i j a S l l k u l k a . j gyventojai jau šiandie kenčia 

tarti kaipo savo priešininkus. d a h s e m a papirkimams, mtri- j s v a i d ž i a i g a S u tuo traukiniu I d l d e l l u s v a r S u s - T o l i a u b u s 

Lake Fontaną laivu atvežta S o m s i r suokalbiams. Kiekvie-; k a r t a i s 
privažiuojama visai kviečių iš New Orleanso. 

Apie tą nepaprastą atsiti
kimą tuojaus pranešta vietos 
amerikoniškam konsuliui. 

MAISTAS PABRANGCS 91 
NUOŠIMTĮ. 

Washington, lapkr. 
Darbo departamento 

5. — 
statisti-

nas užpuolimas geriausia pa
liudija, kad Rusijos rubežiuo-
se veikia tūkstančiai svetimų 
šalių agentų. Tokioms aplin
kybėms gyvuojant mes negali
me but kaltinami, jei milita
rizuojame savo valdžią. Pa
naikinkite mūšių frontus, pa
naikinkite blokadą, gi mūsų 
militarizmas tuojaus išnyks ir 

kų biuras skelbia, jog n u o m e s užsiimsiime ekonomine 
1913 m. ligšiol paprastas mai- Rusijos rekonstrukcija." 
stas, imant abelnai, pabran-
gęs 91 nuoš. 

Nuo rugpjūčio 15, 1918, li
gi rugpjūčio 15, 1919, laiko
tarpiu pabrangęs 12 nuoš. 

Turi puikų traukinį. 
Teko man peržiūrėti pagar

sėjusį Trockio traukinį. Nie-

arti musių linijų. Kelis kartus 
vos suspėta pasprųsti iš šau
dymo ugnies. 

Traukinyje yra parinktinas 
knygynas ir vagonas valgyti, 
kur patiekiami paprastieji 
valgiai. I r man teko tam vago
ne valgyti kopūstų sriubą, ko
šę, juodą duoną ir arbatą. 

Pirm persiskirsiant su Troc-
kiu, jo paklausiau, ar sovieto 
armija yra tiek stipri, kad ji 
galėtų atsilaikyti prieš gen. 
Denikiną. 

" T a i p , " atsakė Trockis su 
pasitikėjimu. "Mes nugalėsi-

kur-kas aršiau. 
Su ateinančia žiema turės 

labai daug nukentėti visa ne
laimingoji Europa. Nes čia 
nėra tinkamo žmonėms apsi
saugojimo kaip nuo šalčio, 
taip nuo alkio. 

ATIDARYTA KRAUTUVĖ 
STREIKININKAMS. 

kur .neteko tokio pamatyti. 
Traukinį sudaro 14 vagonų su m e Denikiną. Dumblynas ir 

butų pavesti patiems serbams | dviem didelėm lokomotyvom. (sniegas, tai didžiausi raitari-
apsidirbti su d'Annunzio. Nes Traukinis aprūpintas bevielio j jos priešininkai, bet mūsų ge-

čiama federalė kariuomenė. |po viskam geriausias daiktas į Fiume yra serbų reikalas. telegrafo aparatu. Važiuojant j riausieji mičiuoliai.' 

Pirmu kartu dalinamas mais 
tas. 

Rymas, lapkr. 4.—Laikraš
tis Giornale d'Italia praneša, 
jog, turbūt, iš Wasbingtono 
busiąs atšauktas Šventojo Tė
vo delegatas Suv. Valstijose, 
arkivyskupas Bonzano. 

Tas laikraštis pažymi, jog, j 
regis Šv. Tėvas Benediktas 
Penkioliktasis pavešiąs arki-

įjivupui svarbią vietą Ryme 
m paaugštinimo jo į kardi

nolus. 
Toliaus praneša, jog Šven

tojo Tėvo pasiuntiniu į Chilo 
respubliką paskirtas Monsig--
noras Aloisi Maseila. 

namas streikininkų šeimy
noms. 

Yra: bulvių, duonos, tomei-
čių, pupelių, kumpio, kavos, 
kondensuoto pieno, komų, 
sausos mėsos, sirupo ir tt . 

Maistas dalinamas propol 
cijonaliai žiūrint skaitliaus 
narių šeimynoje. 

Pittsburgh, Pa., lapkr. 5.— 
(Miestelyj Natrona, Pa., įsteig
ta pirmoji krautuvė plieno 
dirbtuvių streikininkams. At iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiiii 
siųsta ten pilnas maisto gėle-Į PIRKITE KARĖS TAUPY-
žinkelio vagonas. Du kartu MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 
savaitėje maistas bus p a d a ] i - ! | | | | | | | | | m | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | i | | | | | | | | | | | | | | | | | | 
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1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telefonas McKlnley 6114 
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džiuose visuose brigadą pa
liečiančiuose klausimuose. Bri
gados nariai turi laikytis 
nuošaliai nuo politikos. Tai 
brigadai esant lyg branduo
liu apie ją gali susidaryti di
vizija maždaug 30 tūkstančių 
vyri}, tinkanti karei po trijų 
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is 

Amerikos Brigada 
Lietuvai. 

Keturiolika specijalistų 
Amerikos armijos jau parink
ta. J ie kiekvienas pasirinks 
sau po pagelbininką ir pradės 
rinkti vyrus bei lavinti juos. 
Suorganizavimas atseis 345,-
000 dolierių. Prie to reikia, 
kad Lietuvos valdžia nupirktų 
užtektiną skaičių lėktuvų (ae-
roplamj) ir karkubilių (tank-
sų). Brigados išlaikymas me
tams atseis apie milijoną do-
lierių. Jei .kareiviai užsiims 
pelningu darbu kaip augš-
ėiau minėta, lai išlaidos galės 
sumažėti. Pervežimas Briga
dos iš Amerikos į Lietuvą at
seis apie 50 dolierių už kiek
vieną vyrą, t. y. apie 300,000. 
Tiek pat užlaikymas prieš 
išvažiuosiant ir po pervažiavi
mo. Visi pirmų metų iškas-
čiai busią 3,800,000 dolierių. 

Savo pastabų prie šitų žinių 
mes nedėsime. 

kariuomene 

Ir Vėl Šmeižimas. 
Chieago baily Ne\vs, šio mė-

oesio pirmą dieną, rašydamas 
apie Amerikos kariuomeninę 
pasiuntinyste Lietuvon, sako: 

Jeigu Lietuvos kariuomenė ;*' Amerikos pasiuntinystės da-
butų stipresnė negu yra, tai lis, iš 5,000 kareivių, laimės ieš-
lenkai nebūtų galėję užimti j kotojai, įstojo 'Lietuvos kariuo-
nei Vilniaus, nei Seinų, nei!menėm Jiems įsakyta traukti 
Suvalkų. Kam rupi mus tėvy- Baltijon. Jie irsis per La Ro-
nės čielybė, tas turi žiūrėti, ehelle ir Kiel kanalu, gi tenai 
kad Lietuvos kariuomenė butų ; susijungę išvien su Lietuvos 
galingesnė. 

Amerika galutinai sutarė su 
Lietuvos valdžia leisti į Lietu
vą Amerikos brigadą. Tai-gi 
visiems tėvynę mylintiems tie? 
tuviams labai rupi žinoti apie 
tą brigadą kiek galima dau
giausiai. 

Iš Lietuvos yra atvažiavęs 
į Amerika generolas Juodo-
dis. P. Martynas Yčas, del ne
žinomų mums priežasčių ofi-
cijaliame rašte rugsėjo 20 d. jį 
vadina Colonel AVilliam X. 
Swarthout. Matomai jau po 20 
d. rugsėjo ]>. Juododis tapo 
pakeltas iš pulkininkų į gene-

grumties 
> y 

pagelbės jai 
su Lietuvos prie-
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sais. 
Ta žinutė butu. linksma, tik 

deja, kad neapsieina be žemini
mo mūsų tautos, mūsų val
džios, musų brangios tėvynės, 
Lietuvos. 

Korespondentas AVilliam K. 
Nash nepripažįsta, kad lietuvių 
tauta turi kokią politikine reik
šmę, nepripažįsta mums teisės 
prie musų tėvynės, kurioje, su-
lig jo nurodymų, nieko nėra 
daugiau, kaip tik badas, šaltis 
ir blusos. į 

Lietuva pasigarsinusi pati 
save neprigulminga dar iki šiol 

rolus. Bet pavardės permaina, 'nepripažinta jokios tautos, 
ypač vienoje vietoje vartojant j spalio mėnesyje, 1917 metų, Juododis, kitoje Swarthout 
(arba Selnvarzhaut) gali su-

" daryti nesusipratimų. 
Generolas Juododis-Swart-

- hout jau susižinojo su Ame
rikos generaliu štabu ir gavo 
jo pritarimą organizuoti ang-

* liškai kalbančią brigadą iš a-
merikiečių. Tam sumanymui 
taip-gi pritaria du Amerikos 
senatorių pp. Myers ir YValsh. 
Abudu iš Montana valstijos. 

Brigados sumanytojas jos 
organizacijos pamatus suvedė 
į dešimtį punktų, kurie tapo 
įteikti Lietuvos Delegacijai 
Paryžiuje. Pirmame punkte 
pasakyta, kad prie brigados 
organizavimo prisideda keli 
žymus amerikiečiai specijalis-
tai, žinovai įvairių karinės or-

j ganizacijos šakų. 
Antrame punkte pasakyta, 

'. kad brigada užsiims ne vien 

lietuviai sutraukė santikius su 
Rusija, iškilus bolševikų maiš
tui, remdamiesi apsisprendimo 
teisėmis vien tuomi laiku jie 
nepajiegė politiškai susitvar
kyti. 

Xash sako: "Niekas nežino 
ar Lietuva bus respublika, ar 
monarchiška, kas yra josios 
galva, iš kur bei kaip lietuviai 
surinks reikalingus pinigus:" 

Jei p. Nash tik pažvelgtų tie
sos akimis į Lietuvos stovį, tuo
met jis lengvai sužinotų, kad 
Lietuva y ra, visai kaip reik susi 
organizavusi. Lietuva nor ne-
prigulmybės, ji turi demokra
tiškai respublikonišką val
džią. Trokšta liuosvbės ir ne-
paliečiamybės bei lygybės savo 
asmenų. J i jau turi valstybės 
prezidentą, turi ministeriją, tu
ri Tautos Tarvbą. J i turi labai 
veiklią bei narsią kariuomenę. 
Lietuva jau via ol'ieijaliai pri-

kariavimu, bet ta.p-gi ir sa-, ž į n t a ^ n e u t ra l ių viešpa-
h e ^ turtų išnaudojimu: ginu t i j U ) y l a pripažinta Vokietijos 
kirtimu ir lentų bei rąstų pjo 
vimu, žemės kasimu, ukhj ve
dimu ir t.t. (proper explanta-
tion of the resources of the 
country such as lumbering, 
raining, faj-ming etc.) Tat da
roma, kad kareiviai netingi
niautų, nes jie betinginauda-
mi pasidaro blogi. 

Ta' brigada bus po valdžia 
Lietuvos kariuomenės, bet bri
gados vadas turės balsą Lie
tuvos genevuUo štabo posė-

ir pagaliaus Britanijos. Xet ir 
Šventasai Tėvas yra Lietuvą 
ir jos valdžią ot'icijaliai pripa
žinęs. 

Tatai pono Nash daromieji 
užmetinėjimai yra visai netei
singi. Tiktai reikia stebėties, 
kad tai^c dideliam dienraščiui 
pasitaiko taip didelių klaidų, ir 
kad į tarpą kitų straipsnių pa
tenka raštas žmogaus nežinan
čio pamatinių politikos dalykų 
nei to krašto, apie kurį jis rašo. 

EUGENIKA. 
Eugenika yra mokslas apie 

pagerinimą žmonių veislės. 
Tas mokslas yra naujas ir, 

kaipo tokis, turi nemaža prieši
ninkų. Bet, neveizint į tai, apie 
Eugeniką jau plačiai yra ra
šoma svetimtaučių spaudoje ir 
jos dėsniai daugeliui yra žino
mi. 

Labiausia Eugenikai pri jau
čia Anglija, dėlto tenai nuo tū
lo laiko gyvuoja "Eugenics 
"Education Society," kuri turi 
didelį pasisekimą protaujan
čioje sferoje. 

Laikraštijoje, kuri paduoda 
kasdien gyvenimo atsitikimus, 
matome aprašymus darbų, pa
pildytų visokių išsigimėlių. Tu
rime savo tarpe daugybę be
pročių, siaurapročių, išsigimu
sių fiziškai ir protiškai. Del jų 
turi būti užlaikomi kalėjimai, 
policija, ligonbučiai. Sveikoji 
visuomenės dalis turi pakelti 
didelę sunkenybę ant savo pe
čių dėlei tų išsigimėlių. 

Eugenikai (t. y. Eugenikos 
mokslo šalininkai) tiki, kad 
žmonių rasė gali būti tobules
nė, negu dabar yra, įvedus gy
venimo praktikon socijalę re
formą lyčių sugyvenimo srity
je. Reikia žinoti, nes yra fak
tas, kad naturalis paveldėjimo 
įstatas taip lygiai gyvuoja pas 
žmogų, kaip ir pas paprastą 
gyvūną, kad protiški ir fiziš
ki veiksniai natūraliu būdu 
pereina iš vienos gentkartės j 
kitą. 

Eugenikos mokslas paliečia: 
1) Biologiją, kuri traktuoja 
apie paveldėjimo ir pasirinki
mo naturales tiesas; 2) Antro
pologiją—kuri nušviečia pla
čiau rasių ir moterystės klau
simus; 3) Politiką—pagal to 
kaip atsiliepia jinai į vaikų 
auklėjimą ir tėvų gerbūvį; 4) 
Etiką—sulig josios propagavi
mo tų idealų, kurie veda prie 
pagerinimo rasės kokybės; ir 
5) Religiją—sulig josios veik
mės į sustiprinimą Eugenikos 
uždavinių. 

Eugenika veda prie sulaiky
mo rasių savažudystės. Tą da
ro jinai doru būdu, paremtu 
ant žinijos ir morališkumo. Tik 
tiems turi būti valia veisties, 
kurie turi tam tikslui atsako
mas kvalifikacijas. Neprotin-
gieji gyvūnai veisiasi natūraliu 
instinktu. Jie pildo valią Tvė
rėjo, davusio jiems pastovią, 
nesulaužomą tvarką. Pas juos 
išsigimimo maža, lytiškas gy
venimas beveik visuomet savo 
vėžėje ir tvarkiai pildo jis savo 
uždavinius. Žmogus-gi gyvena 
ir vaduojasi daugiau laisva va
lia. Gyvenimo tvarka yra nu
statoma protu laisvos valios 
pamatais. Tas, žinoma, išaug-
ština žmogaus esybę, bet kartu 
duoda jam progos išslysti iš 
vidurinio kelio. Xors žmogus 
turi protą daug tobulesnį, negu 
paprastų gyvūnų, tečiaus, žiū
rėkime, kaip jis kartais nupuo
la ir nesusivaldomu palieka. 
Xaturaliai dėsniai tuomi esti 
sulaužyti, žmogus prasikalsta 
prieš juos, iš to paskui pareina 
išsigimimas, betvarkė gyveni
me, silpnaprotystė. 

Indomus mokslas yra krimi
nologija. J is parodo, kad dau
gelis žmonių prieina prie kri-
minališkų prasikaltimų dėlei jų 
nenormališko proto. Nenorma-
liškas protas-gi pareina daž
niausia paveldėjimo keliu. 

Suv. Valstijų statistika pa
rodo, jog 45 nuošimčiai nesvei-
kuolių, 70 nuoš. kriminalistų, 
75 nuoš. prostitučių, 80 nuoš. 
silpnapročių ir 95 nuoš. epilep
tikų yra gimę iš tėvų girtuok
lių, neurotijsų ir kriminalistų. 
Priežodis, kuris sako, kad 
obuolys netoli krinta nuo obe
lies, yra teisingas. "Kiekvie
nas geras medis atneša gerus 

vaisius, o negeras atneša nege
rus vaisius , '—mokina Kristus. 

' ' Kiekvienas medis, kuris ne
atneša gero vaisiaus, bus iš
kirstas ir į ugnį įmestas"—yra 
tai Kristaus žodžiai, kurie, 
nors yra sakyti kitiems daly
kams išaiškinti, bet-gi jie tinka 
ir Eugenikos siekiniams nu
šviesti. Genezio žodžius, kurie 
liepia žmonių giminei vaisin-
ties ir dauginties ir pripildyti 
žemę, negalime nūdien imti li
teratiškai be tos pastabos, ku
rią Kristus pridėjo: "Bukite 
tobuli.' ' Žydų viešpatijoje buvo 
leista vienam vyrui turėti dau
gelį moterų—tiek, kiek galėjo 
jų užlaikyti su gimusiais iš jų
jų vaikais. Turtuoliai turėdavo 
iki kelių šimtu. Bet biednes-
niemsiems reikėdavo pasiten
kinti viena arba dviem mote
rim. Teisės draudė turėt dau
giau, negu jų galėdavo užlaiky
ti. Žydai tuomet pildė Genezio 
knygoje pažymėtą dėsnį žmo
nių t veisimosi ir dauginimosi 
reikale Kristus matė tokioj 
tvarkoj daug taisytinumo. J is 
ir Bažnyčia įvedė vienpatystę 
ir josios nesulaužomybę tuo 
principu, kad senoviškasis kar-
nališkumas vyrų butų panai
kintas, kad ta r Į) abiejų lyčių 
butų lygiateisė, kad vaikai bu
tų geriau apžiūrėti. " N e štuka 
pagimdyti, bet štuka išauklėti 
ir žmogum padaryti"—kaip 
kurie lietuviai taip taria. I r 
idijotai suėję krūvon gali veis
ties; natūraliu keliu jie idijo-
tus gimdys, kurių visuomenė 
nenori. O Kristus aiškiai reika
lauja žmonių būti tobulais. 

Keikia žiūrėti tatai ne vien 
kiekvbės, bet ir kokybės žino-
nių rasės plėtojimesi. 

Nei vienas rimtas šiu dienu 
socijologas negali apsieiti be 
Eugenikos mokslos pažinimo. 
Eugenika dikčiai prigelbės iš
rišti kaip kuriuos socijalius 
žmoni j os klausimus. 

Vaidevutis. 

TAUTOS FONDO REIKALAI 

Žemiau paduodame prane
šimą iš Paryžiaus nuo Lietu
vos Delegacijos apie priėmi
mą 233,800 frankų (30,000), 
kuriuos Tautos Fondas vra 
pasiuntęs 19 d. rugpjūčio, 
1919 m., prieš pat T. F. sei
mą. 

T. F. Sekretorijatas. 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 

Amerikos Lietuvių Tarybai, 
456 Grand St., 

Brooklyn, N. Y. 
Gerbiamieji:— 

Šiuomi turime garbės pra
nešti Jums, kad Lietuvos De
legacija Paryžiuje yra gavu
si iš Pittsburgiro, manome, 
Jūsų pasiųstus čekiu į Pary
žiaus "Credit Lyonnais", 
banką, pirmininko prof. A. 
Valdemaro vardu, 233,800 
frankų, tuom pat laiku gau
ta pinigų ir iš Xew Yorko. 

Delegacija priėmė tą gau
sią pagelbą dideliu džiaugs
mu, bei pasigerėjimu ir siun
čia savo broliams — aukoto
jams širdingiausią ačiū už 
tai, kad, nors gyvendami toli 
už jūrių, giliai atjautė savo 
atgimstančios Tėvynės var
gus ir ištiesia duosnią savo 
ranką Lietuvai, besikamuo
jančiai su gyvybės ir laisvės 
priešais. 

Šiandien Lietuva yra dide
liai sunkiam, tiesiog kriti
niam, padėjime, ypač pinigi
niu žvilgsniu. Bet Lietuvos 
Delegacija Paryžiuje turi 
stiprios vilties, jog Ameri
kos lietuviai ir toliaus rems 
savo Tėvynę ir padės jai 

greitu laiku įgyti pilnos lai
svės ir nepriklausomybės. 

Ačiū Jūsų pagelbai, mes 
galėjome jau išsiųsti Lietu
von apie už 40 milijonų fran
kų reikalingiausių armijai 
ir žmonėms daiktų. Bet tai 
yra tik lašas juroje. Daro
mos toliaus pastangos nu
pirkti ginklų, amunicijos ir 
kitų daiktų. Tik maža dalis 
tų prekių gaunama kreditan; 
didžiuma reikia apmokėti ar
ba gyvais pinigais, arba Lie
tuvos turtais: linais, javais 
etc. Be to, daiktų išgavimas, 
krovimas, saugojimas ir perga
benimas reikalauja daug lėšų. 

Xeturint-gi užsienio valiu
tos, mums kiekvienas Jūsų 
dolieris yra begale svarbus. 
Taigi, Broliai Lietuviai Ame
rikoje, jeigu yra Jūsų fon
duose pinigų, te neguli jie, 
bet lai keliauja paskirtu tik
slu, nes šiandie dolieris šimtą 
kartų daugiau reiškia, negu 
rytoj. 

Dar kartą dėkodami ir ge
riausio pasisekimo Jūsų kil
niems žygiams linkėdami, pra
šome priimti musų augštos 
pagarbos pareiškimą. 

T. Naruševičius, 
Delegacijos Vice-Pirm. 

P. Bielskus, 
Kasininkas. 

ŽINIOS Iš LIETUVOS. 
LENKŲ OKUPANTŲ 

DARBAI. 
Gedraičiai. (Vilniaus gub.). 

Rugpjūčio 24-tą dieną Giedrai 
čių bažnyčioj buvo, šv. Baltra
miejaus atlaidai. Pamaldos tą 
dieną turėjo but lietuviškos 
(čia pamaldos būna pakaito
mis: vieną šventadienį lenkiš
kos, kita lietuviškos). Žmonių, 
kaip visuomet, į atlaidus suėjo, 
suvažiavo daugybė. Bažnyčia 
buvo išpuošta lietuvaičių pui
kiais vainikais ir žolynais ir 
choras buvo labai gerai sut
varkytas. Prasidėjo pamaldos. 
Kaip tik sugydo "Šventas 
Dieve!" lietuviškai, lenkai 
pradėjo lenkiškai. Pamaldos 
turėjo nutrukti. Lenkai, pa
giedoję ir dar nepabaigę gies
mės, bėga triukšmingai į kle
boniją, išlaužia duris ir išvel
ka kleboną, nedavę nei kepu
rės pasiimt, į prirengtą jau 
vežimą; paskui veža jį visaip 
juokdami, kai didžiausį pikta
darį, į vidurį miestelio ir te
nai sustoję pradeda tyčiotis 
taip, kaip galėdavo _ tyčiotis 
krikščionimis tik pirmaisiais 
krikščionybės amžiais pago
nys. 

Lietuviai širdį skaudami 
žiurėjo į tokį lenkų žvėrišku
mą, bet priešintis negalėjo, 
nes ne vienam, bandžiusiam už 
:-tot už teisybę lenkai kumščia 
užkimšo burną. 

Taip lenkai, prisisotinę ki*k 
gana savo žvėriškumu galų 
gale savo kleboną išvežt'4. 

Per naktį atvežė kleboną į 
Vilnių, Vyskupui. Vyskupo 
tuo tarpu nėra namie. 

Parapijiečiai sakė: "Mes į 
kleboną nieko neturime; kad 
viską lenkiškai darytumei, 
auksu apipiltume; dabar 
mums taip liepė vienas kuni
gas padaryti. Tai ir darome. 
Ir visiis kitus lietuvius dar
buotojus išvešimė, idant nau
jieji prisiektų Lenkams". 

Dar pirmiau Vilniuje buvo 
delegacija pas Vyskupą; "len
t ų " ir lietuvių. Tai buvo tuoj 
po susirinkimo, 19 dieną. Vys
kupas nusprendė tvarkos ne
gadinti: kaip yra adm. Mic
halkevičiaus sutvarkyta, to ir 
laikvtis. . 

Parapijiečiai vyskupo nepa

klausė Giedraičiuose. Tur but, 
ir kitur taip atsitiks. 

Visa tai darė parapijos 
žmonės, o legioninkai viešai į 
tą dalyką nesikišę ir net ne
norėjo daryti tvarkos, saky
dami, kad tai ne jų dalykas. 
Xuostabu, kad tvarka ne vieti
nės valdžios dalykas! 

Skaudu mums, lietuviams, 
buvo, kai mus visoki svetini-
žemiai ir okupantai persekio
jo, varžė musų laisvę, bet 
šimtą kartų skaudžiau kentėti 
persekiojimus nuo savo tautie
čių, nuo tų pačių Lietuvos sū
nų, kurie tik del didelio savo 
tamsumo išsižada savo moti
nos tėvynės, savosios kalbos 
ir žudo neteisvbėmis savo tik-

w 

rus brolius. " L i e t . " Kaunas. 

K0DEL MOKĖTI RANDA? 
Aš galių parduoti Jums 

nauja dviejų pagyvenimų na
rna ant Western Ave., tarpe 
43-čios ir 45-tos Gatvių mo
derniškas. Jus galite nupirkti 
šita narna pigiai ir ant lengvų 
išmokesčių. Atsilankykite ar
ba telefonuokite, 

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

Telefonas Canal 6296 

II II 

RED. ATSAKYMAI. 

P-nui A. Tumaičiui, Pitts-
burgh, Pa. Bandyk Tamista ra
šyti tuo adresu, kaip paduota 
minėtame " D r a u g o " numary-
je į Belgiją. Bet dabar imti
niai jau greičiausiai yra iš 
ten išvežti. Todėl geriau krei
ptis šitaip: Mr. Casimir Tu
naitis; captif de guerre, sec-
tion lituanienne a Verdun en 
France Europe. Jei jo tenai 
nėra, tai iš ten pasiųs laišką 
paskui jį. 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

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

Vyrų ir Jaunų Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $1.5 iki $28.50. 

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

žiema, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilną eile bi-', 

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxed«, Frock i ~ 
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

Atdara kiekvieną vakarą Iki 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su^r 

batomis visą dieną iki 10 valandai. 
S. GORDON. 

1415 S. Halsted St., Chicago, 111. 
{steigta 1902. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 
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Lai Plevėsuoja Vėliava 
I ...Kiekvieno Lietuvio Namuose... 
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Nėra gražesnio daikto papuošti lietuvio namą kaip 
ženklas jo prigimto krašto,—to krašto kuris po tiek ilgu 
metų vergijos vėl atgimė, liko liuosas. 

Ilgą laiką mes abejojome kokia ištikruju yra Lie
tuvos vėliava. Dabar tikrai žinome. Jonas B. Karo
sas ir Jonas J. Romanas grįždami iš Lietuvos parvežė 
tikra Lietuvos Valstvbės vėliava. Ta vėliava kuri da-
bar plevėsuoja po visas dalis laisvos Lietuvos. 

Tų vėliavų galima gauti visokių, gražių ir dar gra
žesnių—ir už žemą kainą. Tuojaus užsisakyk prisiųs-
damas savo užsakymą su pinigais adresu: 

i I 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 West 4 6th Street, Chicago, 111. 

VĖLIAVŲ KAINOS: 
No. L Drobės; 12x18 coliu: ant lazdutės su 

paauksuota viršūne -3 
No '2. Šilkinė; 12x18 colių; ant lazdutės su 

]*aauksuota viršūne $1.00 
Už pi i siunti DU Į mes užmoketme. 

Draugijoms, Komitetams, Krautuvninkams ir 
Agentams perkant daug, duodame nuošimti. 

Šiuonii Iprisiunčiii' $ ir meldžiu man 
prisiųsti vėliavą No su ta išlyga, jei man vė
liava nepatiks galiu grąžinti atgal ir gauti savo pi
nigus. 

\ aruas, pavarde 

Adresas 

Miestas \ ' 

y 

L ^ ^ ncm 

m 

• • 

• • 

3ft 

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, iy2 pėdų 
pločio ir li/o pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mą ,b'et ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti pas : 

L1THUANIAN SALES CORPORATION ~ 
120 Tremont St , Boston, Mass. 

v 
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ST. LOUIS, MO. 

Pranešimas. 

CICERO, ILL. 

Lapkričio 8 d , 7 vai. vakaro. 
bus labai svarbios prakalbos. 
Kalbės svečias iš Lietuvos, kun. 
Laukaitis. Lietuviai, nepraleis
kite progos. Prakalbos bus vie-
šo knygyno Auditorium'e, So. 
7lh St. 

L. V. Kp. Kor. 

ATHOL, MASS. 

Spalio 1!) d., 1919 m. buvo 
parapijonu susirinkimas po-
bažnytinėj svetainėj. Susirin
kimas buvo neskaitlingas. Gerb. i 
kun. Petraitis daug 

Pirmadienyje, spalio 27 d. 
Lab. Sąjungos 3 kuopa buvo su
rengus prakalbas. Kalbėjo L. 
S. Centro agitatorius p. S. Ju-
cevičia iš Chicagos. Tiesa, kaip 
mus klebonas, kun. H. J . Vai
čiūnas-,'pasakė: " K a s nebuvo 
ir negirdėjo šių. prakalbų, gai-

1 9 9 esi s. 
Pas kaikuriuos eieerieėius 

taip yra. Jeigu sužino, kad pra
kalbos bus apie labdarybę, tai 
t rauk sau sveikas pro svetainę, 
kad nei nepažiūri į ją. Tokių 
žmonių, turbūt, yra tokia min
tis: užeisi paklausyti prakal
bų, gali prikalbėti prisirašyti 

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

aiškino • prie kuopos, kur reikės užsimo-
kaslink statymo naujos bažny
čios. Nors praeitam pavasary,] 
buvo susirinkimas ir liko nu
tarta statyti praeitam pavasa 
ryj, bet atsitiko *diaip. Kleb. 
išaiškino, kad negalėjo statyti 
dėlto, jog negalėjo padaryti 
sutarties >u kontraktoriais. 

keti Ilk- i mėnesi arba $1.20 me
tams. O kam man tas mokestis, 
na, ir kartu pamano kam lietu
viams reikia tos Lab. Sąjungos. 
Brolau, Lab. Sąj. lietuviams 
reikia dėlto, kad ji rūpintųsi 
lietuviais našlaičiais šitame di 
deliame mieste, kad palengvin-

Dabar pranešė, kad sutarė su *H N vargingų padėjimų, kad 
vienu iš Springfield'o, tokiu aprūpintu geresnėmis salygo-
luidu nauja bažnyčia bus pra
dėta statyti dar šįmet rudenį, 
kol nėra sniego. Pigesnio kon-
traktorio, sakė klebonas, nega
lėjo gauti. Šitam suligta 52,-

"000 dol. Parapija ižde dabar 
turi suvirs 20,000 dol. 

Susirinkimas nutarė mokėti 
po dolierj Į mėnesį. Vietoj še
šių dolierių metams, dabar pa-
rapijonai mokės 12 dol. 

Atholio lietuviu kolonija nė
ra didelė. Parapija parapijonu 
turi apie penkis šimtus. Mųs 
klebonas prašė turtingesnių 
žmonių, kad, sulig savo išgalė 
paaukotų kiek daugiau dt-i 
naujos bažnyčios. 

Jau senas laikas kaip kalba
ma apie naujos bažnyčios sta 
tymų, bet" darbas vis buvo1 

atidedamas iš vienos vasaros j 
kitą. Dabar jau yra viltis, kad 
neužilgo sulauksim naujos baž
nyčios. Bus pastatyta gražioje 
vietoj, antMain st., kur lengva 
bus surasti ir kitų apielinkiij 
miesteliu lietuviams. 

Spalio 2") d. buvo "Žiburė
lio*1 vakaras. Pirmiausia su
dainuota "Eikim sesės i dar
želį." Scena buvo papuošta 
taip, kad išrodė lyg tikras dar 
želis. Mergaitės buvo baltuose 
rūbuose su vainikais ant gaivu. 
Toliau padainuota daugiau 
dainų. Petrauskaitė padėkle-
niavo gražias eiles. Po to vai
dinta komedija "Gudrus kvai
lys . " Visas roles turėjo mer
gaitės. Kai Į) merginu, taip ir 
vaikinų roles atliko gerai. Va
karėlis visiems patiko ir kož-
nas buvo užganėdintas. Žmo
nių buvo pilna svetainė. 

Po programai jaunimas pa
siliko ir žaidė lietuviškas žais
lus. Vakaro pelnas buvo del 
naujos bažnyčios. 

Mųe&ofoliijoj taukiai rengia
mi Įvairus vakarai, vakarėliai 
bei prakalbos, bet nieks apie 
tai neparašo į laikraštį. Ko
dėl taip, nežinia. Uodo.s At-
liolyj nemažai yra ir veikliu 
žmonių. Lai kitkuo yra užsiėiuij 
ir laiko neturi parašymui ko
respondencijų. 

Pastaruoju laiku atsidarė 
čia vakariniai kursai, j kursus 
nemažai susirenka merginų ir 
vaikinų. (Jerb. klebonas, kun. 
A. Petraitis, mokina skaityti, 
raŠ>L lietuviškai, katrie nori, 
lai angliškai. Reiktų, kad kuti 
daugiausia lankytu tuoa kursus 
ir mokiu tų s i skaityti ir rašyti, 
nes: kas skaito, rašo —duonos 
neprašo. 

E. Pušciutė. 

BIZNIERIAI GARSINK1TES 
" D R A U G E . > y 

mis. To mes nepateisinsiu! ne 
kokiais išvadžiojimais. Mes tu-
rinie mylėti Dievą, o savo arti
mą kaipo pats save. Ar-gi ne 
inusų artimais yra tie našiai-
ėiai,. netekę tėvo nei močiutės f 
Mes išsidalini užlaikyti tik Ci-
eeroj dvidešimts karčemų, mes 
karčemninkams pastatom gra
žiausius namus su visokiais 
įrengimais, o visos Chicagos ir 
Cuvros lietuviai ne išsigalime 
pastatyti vieno prieglaudos na
mo mus našlaičiams. Visos ki
tos tautos turi prieglaudas, gi 
lietuviai neturi. 

.iii mes m padėsim L. S., tai 
daug dar metu praeis ir nieko 
neturėsim. Ar-gi galima ko 
laukti, kuomet i mųs Lab. Sąj. II 
kuopos susirinkimus ateina 
penki vyrai ir dvi-trys mote
rys, gi Į prakalbas koks 15—20 
asmenų ir tai tik tie, kurie vi
sados darbuojasi ir nepaliauja 
aukoje. 

Tą vakarą, laike prakalbų, 
aukojo: 

Po 5 dol. kun. II. J . Vaičiū
nas, J . Mockus, J . Mikolainis. 

Po 1 dol.: M. Dambrauskas, 
F. Satkus, J . Staponaitienė, A. 
('ekanauskienė, J . Spranaitis, 
A. Arbačinskas, J . Cesas, P. 
Zaurienė, A. Valančis, J. Zala-
genas. 

Smulkių aukų surinkta $5.15. 
Viso tat $30.15. 

J . Z. 

DETROIT, MICH. 

Spalio 26 d. Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje L. L. Sargų 
kuopa buvo surengus šeimininį 
vakarėli su įvairiu programų. 

Iš sykio susirinkusieji žaidė 
ir šnekučiavosi. Gi kada šeimi
ninkės pagamino vakarienę ir 
visi svečiai susėdo apie stalus, 
-išpildyta programas. Vakaro 
vedėjam buvo St. Pa u ražas, 
vietinės L. L,. Sargų kuopos 
pirm. Kalbėjo kun. Jonaitis, 
buvęs kapelionas Suv. Vai. ka
riuomenėj, kuris papasakojo 
apie karę ir baisius mūšius 
Prancūzijoj. 

O. Meldažiutė atliko monolo
gą "Motina ant karės lauko." 
J i savo užduotį taip gerai atli
ko ir taip sujaudino susirinku
sius, kad nevienam didelis liū
desys suspaudė širdį. 

D. (iustaičiutė padekleuiavo 
•ules. Po to atlikta dar keli mo
nologai, paskambinta ant pija-
no ir pasakyta kelios prakalbę- L. K. K. rėmėjų skyriui. Jeigu 
.'•s. 

J. Višniauskiui j Spring-
field' , 111. rašo švogeris, Juo
zas Prapolenis, iš Slibimj, Lie
tuvos, sekantį laiške: 

Brangus švogeruk ir 
sesutė su šeimyna! 

si 

Gavom laiškų, už kurį širdin
gai ačiū. Tai dar pirmutinis iš 
Amerikos per karę. Štai papa
sakosiu apie savo ūkio atsitiki
mus ir panašiai, viskų sutrum
pinęs. 

Pradžioje karės vokiečių ka
reiviai tyčia uždegė triobas, iš 
kurių liko klėtis, kumelbutis, 
kiaulininkas ir pieninė. Nete
kom nei vieno raguočio iš 37 
štukų; taippat ir kiaulių. Ark
lius pirmiausia atėmė. Susipir-
kom kitus—už mėnesio laiko 
vėl atėmė; nusipirkom kitus— 
ir tuos atėmė be jokio atlygini
mo. Traukianties rusams, bė
gom ir mes iki Vilniaus. Ten 
pragyvenom 7 mėnesius. Pas
kui grįžom atgal vėl pradėt 
vargti, vėl taisyties gyvulius, 
nes senų išviso buvo likę tik 
suo, ir tas pašautas, ir viena 
višta, tai ir viskas. Blogiausia 
tiems, kurie buvo išbėgę. Liku
sieji kaip kas, kuris pirmiau ir 
visai nieko neturėjo, šiandie 
jau su juo nei nesiskaityk. Tai 
paprastas daiktas: kam karė, o 
kam pelnas. 

Sudeginti ūkiai negreit atsi
taisys kaip buvo. Pas mus, ži
noma, geriau tiems, kurie prie 
girių arti gyvena. Mųs kraštui, 
jau gana sunku, nes šiandie jau 
arklių jiegos kaikuriam ūkyje 
sumažėjo iki trečdaliui, per ką 
ir laukų daug nedirbamu. Kas 
kita su raguočiais; tų greičiau 
prisiauginsi. Bloga su arkliais. 
Vokietijoj kaikurie ūkininkai 
jų turi daugiau negu prieš ka
rę kad turėjo. Žinoma, yra at
imti iš mušu. 

Ciudaiėių Bonifacas, dėde 
praeitą rudenį mirė. .Mama lai
kosi po senovei apgyvendinta 
Naumiestyje su dviem mergai
tėm, nes pradėjom leisti į gim
naziją. Augustino,,brolio, ne
girdėt. Nuo kaikurių girdėjau, 
jog buvo parvažiavęs Rusijon: 
buvo areštuotas ir, galiausia, 
gal užmuštas. Bet ar tiesa, ar 
ne, tai negali žinoti. Dabarti
niame laike visko priplepa. 
Daug ' pražuvusių * atsiranda, 
daug %kužmuštų'' atgija. 

Petras, brolis, Sibire gyvena. 
Pereitą metą gavau nuo jo po
rą atvirukų, bet dabar nieko 
nerašo, o gal iš Rusijos laiškai 
neina pas mus. 

nėra reikalo ir rašyti apie turi
ningumą jo kalbos. Kada baig
damas kalba sušuko: " L a i gy
vuoja tikra demokratija! Lai 
gyvuoja darbininkų teisės! Lai 
gyvuoja ucprigulminga, demo
kratinė Lietuva!" tai net sve
tainė sudrebėjo nuo rankų plo
jimo. 

Programą vedė K. Abišala. 
Aukotojų surašąs: 
Po 2 dol.: kun. Jonaitis, V. 

Tamošaitis, F. Žaulis. 
Po 1 dol.: J . Gudžinskas, AV. 

Marozas, M. Vaičunas, \V. Va-
linčius, J . Paziraitis, A. Mar-
kis, J. Gailimas, A. Salukas, 
Bušmaitis, J. J)ražlauskas, J . 
Lašinskas, P. Andriauskas, J . 
Vaganauskas, J. Karpšlis, A. 
Abišala, V. Karpšlis, P. Šilei
kis, P . Bendoras, J. Palekaitis, 
J . Jankūnas, J. Kakanauskas, 
AY\ Gaiackas, J. Grušlas, P. 
Biržinienė, M. Matusevičius, J . 
Abganas, J . Neverauskas. 

Su smulkiomis aukomis.viso 
surinkta $40.30. 

Pinigai perduoti vietiniam 

Jurgis Bagdonavičius mirė 
1915 metais Busi jo j . Jakavi-
čius A. taippat miręs. Daug 
mūsų krašte kareivių, kurie bu
vo paimti vokiečių nelaisvėn, 
parsirado labai suvargę. 

Orantas Jonas su pačiuke 
sugrįžo iš Rusijos pernai. Na
mai visai išdeginti. Palioniai 
taip-gi sugrįžo. Namai nesude
ginti, bet išdraskyti. 

Iš žinomų jums mųs krašte 
štai kas sudeginta: Lanekaimio 
Stankūnas; Jonkyne Budzin-
skas; Šuklelių Grubertas, Ja-
kevičia, Augusčiukas; Slibinų 
Bagdonavičia, mųs Stanaičių 
kaimas, Česnius, Kuras, Balic-
kas, Orantas. Kaip keno nieko 
nebeliko. Dabar jau šiaip taip 
atsitaiso, bet tuojau po musių 
kur nors jau nesmagu matyt. 
Prisiėjo viską perleist. 

Laike mūšių kartu su karei
viais buvom po 10 ir daugiau 
valandų, nežiūrint į tai, kad 
kulkos kaip bitės zvimbė bei 
anuotų šūviai sprogo. Kar
tais ir nemanyta, kad liksi gy
vas. Bet, ačiū Dievui, iš liuosų 
žmonių mažai kam teko kristi; 
sužeistų tai buvo. Šiaip gyve
nam sau ir tiek. Sveiki, apsi-
pratom su viskuo. Laukiam ge
resnės ateities, jei nepriseis 
dar daugiau pavargti. Sunku 
viską aprašyti ir maža vertės iš 
to. 

Labu dienu Bronukei. Daug 

REIKALAUJA. 

MERGINOS 
Ir 

JAUNOS MOTERIS 

Amžiaus 16 iki 25 

(JENERALIAM OFISO 
DARBE. 

TAVORU IR IŠSIUNTIMO 
SKYRIUOSE. 

OFISO DARBAS. 

SERGĖKITE SAVO AKIS, 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bua palengvinimu del Junų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvo*? skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą,, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 m<.. 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną, 
net taip žemai net ik M.%%. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S ' ^hland Av. Chicaco 
RKzam-. -d sutelkiamas dykai 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios lubos virs Platt'o aptlekoa. 

Kambaris 14, 16, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite j mano parašą. 

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

visokio gero. 
Jus Juozas. 

REIKALAUJA 
REIKALINGOS moteris ir mer

ginos dirbti ant n a k t ų \ p r i e išskirs
tymo seklų, geras uždarbis. 

Lcoiiard Sccd Co. 
228 \V. KJiute Str. Chicago, III. 

Keikalingaa drivci is unt Ford'o, 
troko turi butl patyręs laundres biz-
nij, uMafbts ; kniuisino nuo $25 
iki $.">() savaitėj. - ikia $100 bondso 
uždėti. Atsišaukiu 

K R A I L S U * * Y L . U N D K Y G. 
t:M9 No. Heraastage Ave. Chicago. 

VARGONININKAS. 
Esų jaunas vargoninkas, paieška u 

v i e t o s p r i e k a t a l i k i š k o s p a r a p i j o s . 
dalių mokinti Chorą. Jcigų kuriam iš 
Oerbiaaių Klebonų bučiau reikalingas, 
malonėkite atsišaukti į 

"Draugo" Ailiuinistim-ijo. 
18<)<> \Y. 16 Street Chivngo, III. 
(P. A.) 

Merginos ir Jaunos moteris 
kurios galite gerai ir gražiai 
rašyti, ir galite gerai skait
liuoti arba drukuoti ant dru-
kuojamos mašinėles, kurios 
ieškoti pastovaus darbo arba 
tik ant nekurio laiko galite 
gauti čionais puikias vietas 
mušu Tavoru Skyriuose. 

TE L. McKIM.EY 4088 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS I i i CHIKUGAS 
YAI.ANDOS 4 iki 8 Vakaro 

3126 W. 38T1I. ST. CHICAGO. ILL 
Arti Kcilzic ave. 

j DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1*20 So. HaLsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 10 — 12 rytą; 6 — 9 

vakare Tel. Canal 4367 { 

Uždirbk 
$35iki$50 

l savaitę 
Kirpejlal ir krlaučiai yra relkalau-

jami visuomet, Jie turi trumpa* v a 
landas ir lengva darbą. 

Mes galime Jus išmokyti šio darbo 
{ trumpa laika dienomis ar vakarais, 
u i maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power malt* 
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F . Kasnlcka, PerdėtlnJs 

190 N. State Str. į 
E s m p . Lake Gat. 4 lubos 

8 - - — — 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas DldmiestyJ: 

A9 W. UASHINGTOH 8TRKET 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 
Uyceaimas, 812 W. SSid M. 

Tel. Tardą 4681 

- - - • • • • • » 

PAIEŠKO 

Tos kurios turi prityrimą 
Siame darbe gaus mokėti sulyg 
gerumo padarymo darbo. 

Taip pat geros algos yra 
mokamos ir toms kurios tik
tai pradeda mokintis mušu 
Generaliam Ofise ir gera pro
ga išsilavinimui ofiso darbe. 
Pastovus arba liglaikinis dar
bas. 

TAVORU IR IŠSIUNTIMO 
SKYRIUOSE. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 išryto — 1 Iki 
1 po pietų — 6:30 iki 3:80 vakare. 

Nedėi iomis nuo 10 iki 11 išryto 

1 
l'askutiuiu kalbėtojum buvo 

virtini? klebonas, kun. F. Kę-
Ittė&is. Šitą veikėją mųs visuo-
Liieįit ,įau gerai pa^-ta , todėl 

įvykti] kokia klaida, ar nebūtų 
keno pavardė pagarsinta bei 
kita kokia klaida, malonėkit 
pranešti L. R. Kryžiaus rėmėjų 
skyr. vaidybai. Stasys. 

PAIEŠKOJIMAS I š LIETUVOS. 
Taioskau Antano Paniulaičio, pa

eina iš Raseinių pavieto, Stulgių pa-
rap. Šimkaičių kaimo, pirmiau gy
veno C h k a g o Heigbts, UI. l 'rašoine 
atsišaukti pats ar kiti pranešti. Ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jo tėvų. 

Petras Vaitkevičius. 
450t So. Paul ina St., Chicago, 111. 

Paieškai] l'rano Mickuno, paeinan
čio iš Kauno gub., L'kniergos apskr., 
Penionių kaimo. Girdčjau, kad gyvena 
South Amerike. Aš gavau laišką iš 
Lietuvos, kuriame rašo apie jo tėvus. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

Antanas. Strazdas, 
716 W. ISth St., Chicago, 111. 

Paieškau Žino Stanavičiaus, aš 
kartų su juo tarnavau Suvienytų Vals
tijų kariuomenėj ir kartų buvome 
pasiųsti Rusijon, jisai būdamas Rusi
joj apsivedė su lenke mergina ir da
bar gyvena Philadelfijoj. Aš tūrių la
bai svarbų reikalą prie jo, jis pats ar
ba kas apie ji žinote praneškite se
kančių adresų, už ką busiu labai dė
kingas. 

A. J. Kudžius, 
508 2nd Str. Donorą, Penna. 

Paieškau pusbrolių Juozo Konstanti
no ir Jono Rudaičių, jie paeina iš 
Suvalkų Gubern. Naumiesč io pavie
to šakių Gmino, Pentiškių kaimo. 

Taippat paiekau Marės Ulevičiukes 
o po vyrui Ragickiene, ir Onos Ule-
vičiukes. po vyrui Valasevičiene, jo 
dvi paeina iš Suvalkų Guber. Butkos 
gmino Skriaudžių parap. 

Kas. apie juos žinote arba jie patys 
malonėkite atsišaukti sekančių adre
sų: 

Alok*. Seuk 
1601 GeoCCO Ave. Shcboygau, Wi»c. 

Mergaites ir moteris kurios 
norite pastovaus darbo ar ku
rios norite dirbti tiktai po 
pusdieni mušu Leieu, Žaislu 
Aptiekos, Sidabriniu Daiktu ir 
Gražnu skyriuose. Peržiūrėti 
dalykus, surišti juos į pake
lius sverti pareel post užsa
kymus. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOI/IS 

L1KTITVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

P e r k e l o s a v o g y v e n i n i o vietiį i 
B r i p h t o n F a r k . 

2914 W. 43rd Stroet., 
Tel. MrKinley 2G3 

Olisas: \',m W. 47th St., 
(47 ir AVood m»t.) 

Valando.s : 10 r y t o iki 2 po pie tų , 6:30 iki 
8:30 vakare Nedėiiomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ L ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ > > ^ ^ » . * 

Dr. L E. MAKARAS 
'9 

11 
a 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Koschinde: 10900 So. Mkliigan Ave. 

Telefonas l 'ullnmn 342 ir Pul lman 3180 
Chieagoj: 4515 So. Wood Str. 

i Tik Ketvergo Vakarais nuo 7 iki 9 
> Telefonas Tardė 723. 

>; £*$£33S»*£$^**33S»»»:**»tt 
Telefonas Pul lman 8 5 6 $ 

f 
I Dr. P. P. ZALLYS 

Dentistas 
10657 So. Michigan, A v c n u e 

ltoseland, Iii. 
VAIVADOS: 9 iki 9 vakare. 

I 

I 

Su 

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

418 W. Market Str. 
Pottsvil le, Penna. 

visomis l igomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki S vai. vakare. 

nuo 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS IJGAS 
S457 South Western Boulevard 

Kampas W. 3 5-tos gatvės 

Geros algos pradedant. Ne
paprastai gera proga išsilavin
imui. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Suhato-
mis iki piet. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington St. 

TeL Drover 7042Į 

Dr. C. Z. Vezelis \ 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 va k. 
Nedėi iomis pagal sutarimą, 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E Į 
arti 47-tos Gatvės 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborius patarnauju, laido

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

2314 W. 23 PI. Chicago, Į1L 
TeL Canal 2199. 

• = 

DR. J. SHINGLMAN 
ĄK buvęs po 1229 S. 49 Ave. dabar per-
JĮĮĮ krausto savo ofisu po num. 

| 4930 W. 13 Str., Cicero. 
ė 

RU3L\TB6MO I R K R A U J O 
LIGŲ SPECIALISTAS. i 

t 
m f 
i 

ADYNOS nuo 9 iki 12 išryto, nuo 3 
iki 5 po piet, nuo 7 iki 9 vakar*. 

Kaina $2 ofise, $3 namuose 
Chieagoj $1.00 extra už mylia . 
Telefonas rezidencijos Cicero 3€M 

Ofiso Cicero 49 

Dr. S. Naikeiis 
GYDYTOJAS I R CHTRURGAS 

4712 So*. Ashland Ave. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-th St, 
P h o n e Cicero 29 

Rezidencija 3336 W. 66-th St. 
Phone Prospttct 8585 

s Dr. M. Stupnicki 
i 

ANT PARPAVIMO. 

PARSIDUODA. 
Didetis mūrinis namas ant 2 gy

venimų, turįs po 4 didelius kamba
rius. ( N a m a s yra statytas didumo, 
kaip dol šešių kambarių) . Trimingąi 
ir grindys Uiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventojo 
apielinkėje. su puikiais mūriniais 
namais, v ienas blokas nuo Ked?ie 
streetkarių ir arti kampo 53-čios 
gatvės. N a m a s vertas pagal šių 
brangi ••"•T laikų lengvai $7,500.00, 
bet j;..:.aiduos už 6,400.00. N a m a s tu
ri g i i ; cementuotą basementų, su 
uAovyh emis. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
"DRAUGAS" PL BL. Co. 

4 ^ 0 0 W, 4ttth 6U*., Chicago. 

MOTERIS 
Dirbti Mūsų 

SIENINIU POPIERU 
FABPIKE 

Valandos 2:30 8:30 vakare 
Geros algos pradžiai. 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Homan & Arthington St. 

REIKALINGAS, mokintojas kuris 
mokytų matemat ikos ir braižimo, ta 
galėtų atlikti augštesnes mokyklos 
mokinis, tiktai viena valanda po pietų 
Sų sąlygomis susitaikinsime. Malonė
kite atsišaukite laiškų į 

"Draugo" Administracijos. 
1800 VY. 4tt Street Chicago, UI. 
(J. U) 

arba telefonų Yards 4969. 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell 6909 

CHICAGO, r^Lu 
; . : - , . - . . . • . - . -

REIKALINGI MOLDERIAI. 
"Bench ir S(iueezer" atda

roj šapoj arti Chicagos su dar
bininkais neturime jokių nesu
sipratimų. Gera užmokestis, 
atsišaukite tuoj aus. 

190 No. State Str. 
Room 400 

— M - i, , — - « • — « • • — , i m — ' " l ' " " 

REIKALINGI. 
8 geri leiberiai. 

Dirbti prie lumberio 45c. į 
valanda, 10 valandų į diena. 
Atsišaukite 

DAVID G. MAXWELL, 
44 & Racine Ave. 

U. S. Yards. 

- • » 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telefoną* Vardą 50S2I 
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėi io
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

K - - • 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan 8*. 
Kertė S2-ro St., Csicago, DL 

SPECIJALISTAS 
llotertSkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo t ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo T 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėi iomis nuo 9 iki 2 po Blst 

Telefonas Tards C87 

iiilIlIilUIIIIlllUlIlNIlIUIIIlllllllilIlIUIIIII 

Resid. 9S3 So, Ashland Blv. ChioafO 
Telefosas Haymarket 8544 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgu 

Ofisas: 8354 So. Halsted 8t., Chicago 
Telefosas Drover 8698 

VALANDAS: 10—11 ryto i — I po 
pietų 7—8 vak. Nedėi iomis 10—11 4 , 

aiillIlIitilIIllIlIllflltEHIlIllllIlIUHiislllltf 



DRAUGAS Trečiadienis, lapkr. 5, 1919 
. ___**-•**•-

< — — 

CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONITS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

5 d., Trečiadienis, lapkr. 
šv. Zacharijas, pr. 

Ketvirtadienis, lapkr. 6 d.. 
Šv. Leonardas. Feliksas. 

KIEK TAI TUŠČIO TRUKS 
MO. 

Turbūt, nėra svarbesniu rei
kalu. 

SAKO, SUIMTAS Vl*NAS 
GALVAŽUDIS. 

Praeito kovo 30 d. trys plė
šikai galvažudžiai miesto Ke-
noslia, Wis., isilaužč į Ame
rican Brasą Co. ofisą, sodina-
mitavo plieninį iždą ir paginė 
bondsn, pinism ir visokiu 
Hranu-enybiu, išviso vertės a-
pie $36,000. 

Plėšikai su savo grobiu išė
ję laukan sutiko pravažiuo
jant} automobilių. Šoferiui 
liepė juos tuojaus vežti i 
Burlin£ton, Wia, Automobiliui 
truko žibalo. Tad jie sustojo 
ties vienu automobiliu priva
žiavimu. Ten sutiko poliemoną 
ir tą nužudė. Ir visgi privertė 
šoferj juos nuvežti paskirton 
v i e t o n . T a i p p l ė š i k a i ir d i n g o 
su visu giobiu. 

Dabar iš Hot Springs, Ark., 
pranešama, jog tenai jau su
areštuotas vienas iš tų trijų 
galvažudžiu. Tai esąs koks 
Loveday iŠ Kemvood, sale 
Cbieagos. Jaunas, pasiturinčių 
tėvo sunūs. 

šią savaitę jis Ims parvež
tas Cbieagon. 

Gal dabar pavyks detekti-
vams surasti ir kituodu pik
tadariu. 

ATRADO KŪDIKĮ AUTO 
BILIUJE. 

Kuomet I)r. Cuslnvay norė
jo važiuoti automobiliu, kurs 
stovėjo ties namais po mini. 
221 YVest GI plaee, viduje at
rado pamestą apie K) raėne-

Armijos kontraktų tarybos 
narys, leitenantas pulkininkas 
Francis T. A. Junkin, iš mies
telio Lake (Jeneva kraus ta i 
Chicagon, gi iš ėia i Was.i-
ington. J is yra turtingas. Va
saros metu gyvena Lake (Je-
neva, gi žiemą praleidžia di
desniuose miestuose, kur turi 
savo namų. 

IVkraustant jo daiktus iš 
Cliieagos "VVasltingtonan, fede-
raliai. agentai keliose grafot'o-
nų rekordų dėžėse susekė 11 
ir pusę galionų degtinės. Žino
ma, svaigalus tuojaus kontis-
kavo. "Sausie j i" pakėlė bai
siausią trukšmą. 

Paties Junkino kraustinio-
si metu nebuvo nei Chicagoj. 
Tad tuojaus jam ėia išpirkta 
warantas ii- pasigaminta jį su
čiupti. Suimtas jis paėiam 
Washingtone ir padėtas po 
areštu vienam viešbuty]. Kai-
t i namą s už norėjime gabenti 
svaigalų iš vienos valstijos 
kiton. Kaltinamas už peržen
gimą karės meto proliibieijos 
įstatymo. "Sausųjų" juristai 
nu kai t ę po įstatymų knygas 
ieško naujų apkaltinimų. 

Tuo tarpu pats Junkin per 
savo advokatą aiškinasi, jog 
tas atlikta per klaidą. Sako. 
tarnas, kraustydamas visokius 
daiktus, per klaidą i dėžes šu
lėje- ir svaigalus. Junkin ap

siima užmokėti pabaudą, jei 
jau jis tiek daug prasižengęs. 

Niekad negali pasakyti, ar 
jo tas pasiaiškinimas yra 
teisingas, ar ne, bei kad ve!-
tui ėia keliamas baisus truks
imas — tai kuoaiškiausia kai-
kuriu ' s ausų jų" hypokrkija. 

Del to atsitikimo "sau>ieji" 
sujudina visą spaudą. Kad 
tuo tarpu yra svarbesniu, rei
kalu už tuos niekingus Jun-

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ 

IŠ L. RAUD. KR. RĖMĖJŲ 
CHICAGOS APSKRIČIO 

VEIKIMO. 

sių kūdikį. Prie jo užklcdalo jkino svaigalus. Bet apie 
buvo prisegta korėiukė su pa
rašu : 

"Šito kūdikio tėvas yra 
Mik0 Lillis, gerai policijai ži
nomas aplink Halsted ir 63 
o*at 

Dr. Cusb\vay kūdiki pavedė 
policijai. Šita pasakė, jog nie
ko nežinanti apie joki Lillis. 
Pažadėjo pasiteiriauti. Kūdi
kis nuvežtas prieglaudom 

NUDŪRĖ SU PEILIU. 

S. D. d i l d ą & Co., dirbtuvė
je 13G So. Clark gat., dirbo 
Ralpb Leibovitz, 18 metų, ir 
Frank Muszynski. 1(> m. Jie-
du susivaldė. Ana diena darbo 
metu krautuvėje Muszynski 
su peiliu nudūrė Leibovitzą. 
Pastarasis mirė vežamas ligo
ninėn. 

Muszvnski tuojaus suimta.-
ir laikomas kalėjime. 

nepagalvojama. 

SUMAINYTA KETURI PO 
LICIJOS LEITENAN

TAI. 

įsaky-
b'ite-

Polieijos viršininko 
imi sumainyta polieijo 
nantai. 

James J, Fleming iš Lawn-
dale į Maxwell gat. Patriek 
Donohue iš \Varren ave. i 
Marojuette park. \Villiam B. 
Ambros^ iš Marąuette park į 
Lawndale. William I>. Friel 
iš Maxwell gat. į Warren ave. 

ŠIANDIE APTARS 5 CENTŲ 
KLAUSIMA. 

J I E PADARĘ KLAIDĄ. 

Mutual (irocery Co., 4424 

Pranešta, jog State Public 
Ftilities komisija šiandie ga
lutinai aptars klausima ar už 
važinėji mą gatvekariais pa
likti ir toliaus 7 centus, ar su
gražinti 5 centus. 

Lapkričio 11 dieną sueis 
So. Ashland ave., aną dienąl vieneri metai, kaip Europoje 
vienai firmai pardavė 1,732 padaryta armisticija talkinin-
svaru cukraus ir paėmė po 
nYoc. svarui. 

Tuojaus tas reikalas paves
tas miesto maisto direktoriui. 
Šis-gi tos kompanijos savinin 
kus patraukė teisman. 

Prieš pat išklausinėjimą 

kų su Vokietija. Tą dieną no
rima .iškilmingai paminėti 
Cbicagoje. Prie to raginamas 
miesto majoras pasidarbuoti. 

Genoa, lapkr. 1. — Italijos 
karalius su savo šeimyna at-

kompanija specijaliu laišku vyk() čia garlaiviu ir tuojaus 

Spalio 29 d. L. R. K. R. Ch. 
Apskritys laikė susirinkimą 
Visų šventų parapijos svetai
nėj, Roselande. Atstovai suva
žiavo apie 20. Iš daugelio sky
rių neatsilankė atstovai dėlto, 
kad buvo blogas oras. (Ma pa
žymėsiu stambesnius nutari
mus. 

Visupirma sekė skyrių ra
portai. Iš GI skyrio, Roselan-
do, paaiškėjo, kad skyrius ga
na gerai veikia: turi surinkęs 
nemažai drabužių—apie septy
nias skrynias, kurias žada ne
trukus pasiųsti Centram Be to 
skyrius pakvietė veikiman vi
sas draugijas. Darbas varomas 
pirmyn. 

Iš :*1 skyriaus, nuo 18tos gat
vės, atstovai pranešė, kad ir-gi 
turi nemažai surinkę aukų bei 
drabužių. Žada ir toliau nenu
leisti ranku. 

Iš (JO skyriaus, Brighton 
Park'o, atstovai pranešė, kad 
nemažai turi surinko aukų ir 
veikia iš vieno su draugijomis. 

Iš ;>J)-to skyriaus, Town of 
Lake. atstovai pranešė, kad 
darbas varomas pirmyn. Iš
rinkta komisija rinkti aukas ir 
raginama draugijos, kad prisi
dėtų prie veikimo. 

Iš Cicero, Aušros Vartų pa-
rap., Šv, Mykolo parap. ir Šv. 
Jurgio parap. atstovų nebuvo, 
todėl ir raportu iš tų kolonijų 
neteko išgirsti. 

Nutarimai: 
1) Pageidaujama, kad kiek

vieno skyriaus valdybos atsi-
kreiptų į vietinius draugijas 
per laiškus ir kviestų prisidėti 
m aukomis prie Šelpimo L. R. 
Kryžiaus. 

2) Pageidaujama, kad kiek
vienas skyrius sušauktų mass-
tnitingus, taip-gi kreiptųsi prie 
vietinių klebonų, kad tą dieną 
ai laikytų pamaldas už miru
sius kareivius, kurie žuvo už 
Lietuvos laisvę. Mass-mitiugus 
skyriai gali šaukti kada jiems 
patogiausia. 

3) Pageidaujama, kad kiek-
ienas skyrius atsispauzdintų 

n vžas korteles su užkvieti-
m« - prisidėti su auka L.R.K., 
kurias butų galima lengvai ki
šenėn insidėti, taip-gi, kad bu-
.tų nurodyta adresas aukoja
miems drabužiams sunešti ir 
kokiame laike bus priimami. 

4) Raudonojo Kryžiaus Sa
vaitę pradėti lapkričio 27 d., t. 
y. Padėkavonės dienoj, ir tęsti 
iki gruodžio 7 d. Per tą laiką 
skyriai turės subrusti ir kodau-
giausia aukų surinkti. Toje Sa
vaitėje skyriai šauks susirinki
mus, rengs prakalbas ir vaka
rus. Reikale kalbėtojų sky
riams patariama kreipties į 
L. R. K, R. Cbieagos Apskritį. 
Apskritys pasirūpins surasti 
kalbėtojus. Kuriems skyriams 
tas laikas bus nepatogus, gali 
sulig savo norą pasiskirti pato
gią savaitę. 

5) Pageidaujama, kad sky
riai surastų visų draugijų val
dybų adresus ir prisiųstų Ap
skričio valdybai. 

6) Nutarta, kad skyriai ko-

8) Antras susirinkimas nu
tarta laikvti už dviejų savaičių 
West Sideje. 

Per šį susirinkimą atstovai 
i išreiškė daug minčių ir noru 

dirbti del vargstančių brolių 
Lietuvoje. Visų širdyse degė 
karšta tėvynės meilė. Visi per
siėmę mintimis, kad kodau-
giausia pagelbėjus broliams, 
kurie nūnai kariauja su prie
šais už Lietuvos laisvę, kad pa-
liuosavus tėvynę nuo priešų. 
Jie kariauja Lietuvoje. Mes 
čia, Amerikoje, turime siųsti 
jiems pagelbą kas aukomis, kas 
drabužiais ir kitokiais daiktais. 
Aukokime i vietinius skvrius: 
skyriai pasiųs į Centrą, o Cen
tras Raudonajam Kryžiui, kur 
tūkstančiai laukia ištiesę ran
kas mūsų aukų. Rodos nekurie 
skyriai pasiuntė po keletą tūk
stančių svarų drabužių, bet tai 
maža ir maža pagelba, nes tai 
tik kaip mažas lašelis vandens 
įkritęs į jūres. Aukokime gau
siai kiek kas galime. Vardan 
brolių, vargstančių, dirbkime 
vienybėje, nes vienybė tik gali 
iškovoti Lietuvai laisvę. 

A. F. Stankus, 
L. R. K. Cb. Ap. I I I rast. 
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A . L . R . K . MOTERŲ SAGOS 1-mos K p . f DIDELIS... 
VAKARAS 

Bu<- Sulošta 

"GUMINIAI BATAI" 

Ned., Lapkr.-Nov. 9,1919 | 
šv. Jurgio Parap. Salėj. 

32-ros P i . ir Auburn Ave. 
Pradžia 7 vai. vakaro, 

įžangą tiktai 50c. ir 35c. Ypatai. 

Atsi lankė ant šio vakaro išgirsite to ko dar esate negirdėję, nes apart gražiaus lošimo bus dar kitokių 

pamarginimų. Vieni galėsite pasiklausyti gražiaus pro gramo, o kiti iki sočiai pasišokti. j= 
Nuoširdžiai kviečia v isus MOTERŲ SĄJUNGOS P I R M A KUOPA. S 
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CHICAGOS LIETUVIŲ KA 
REIVIŲ DOMAI. 

Šinonii pranešame visiems 
lietuviams kareiviams, Ohiea-
goj ir jos apielinkose, jog se-
redoje, lapkriėio 5 d., 7 :'M) vai. 
vakare, įvyks centralis susirin
kimas Amerikos Lietuviu Ka-
reiviu, "Lie tuvos" svetainėj, 
3249 So. Morgan S t , Chieago, 
111. 

Visi susivienijimo nariai ir 
taip kareiviai bei norintieji bū
ti kareiviais esate kvieėiami 
būtinai atsilankyti, nes turim 
daug svarbiu reikalu, kurie tu
ri būti būtinai atlikti. 

Vienas iš svarbiausiu, tai, 
kaip jau žinoma, jog trumpu 
laiku mes sulauksim labai svar
bius sveėius, pirma ir paskutinį 
gal sykį mušu istorijoj, tai yra 
Lietuvos Militaro Misiją, kuri 
neužilgo atvyks Cbieagon. 

Tai-gi mes Imdami kareiviais 
ir norintieji tarnauti savo tė
vynei turim pasirodyti, kad 
galėtumėm kogražiausia Misiją 
patikti ir parodyt, jog ir mes 
esam Lietuvos sunai, jog pasi
rengę stoti į ko Vii už jos lais
ve. 

Malonėkit atsilankyti visi. 
J. J. Zamkus, C1, rast. 

a" 

a" 

Pirkite 
Lietuvos Valstybes 

į 

i 
•E 

B onus 

''Draugo' Ofise, 1800 W. 46th Street j . 

a" 
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I š NORTH SIDE. 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
" D r a u g ą R e i k a l e " 

Šeimynos, kurios karta dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pa in-Expe l l er i s ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaž?nkliu 

\JA A N C H O R (Įk.ara.s) ^ 
Jeigu ant poLclio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po :J5c. ir 0 5 c . . Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
F . A D . RICHFER & CO., 3 2 6 - 3 3 0 B r o a d w a y , N e w York 

svarbus. Yra daug svarbiu da
lykų aptart kasi ink vakaro, ku
ris bus lapkriėio 1(> d., š. m. 

A. B. 

- • - - « ^ ^ » ^ ^ ^ » - ^ » ^ ^ M 

LAIŠKAI Iš LIETUVOS. 
L. Vyėių 5 kuopa laikys mė- Liet. Darbininkų Krautuvėj, 

nesinį susirinkimą, šianelie va- Wl West 33 Street yra du laiš-
kare, t. y. lapkričio 5 d. kai iš Lietuvos, vienas Vincui 

Susirinkimas bus labai svar- i Karaliui, Panevėžio Apskričio, 

I I ! 
1 

bus. Turime daug rejkalų, ku
riuos reikės aptarti. 

Kvieėiu tat narius koskait-
1 i ilgiausia susirinkti. 

Pradžia 8 vai. vakare. 
Pr. J. Paliulis, rast. 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Lapkriėio 5 d., 8 vai. Davis 
Sąuare parko svet. vietos L. 
Vyėių kp. laikys susirinkimą. 
Šiame susirinkime bus nuodug
niai apkalbėti mūsų rengiamo 
vakaro reikalai, kuris įvyks 
gruodžio 7 d., š. m., Scbool Hali 
svet. Kaip jau žinoma, tą va-

daugiausia išrinktų aukų rinkė- karą bus vaidinta "Išgriovi-
jų ir jų adresus pasiųstų Ap- mas Kauno pilies." 
skričio valdybai del susižinoji- Po susirinkimui įvyks žingei

dus debatai. Nepamirškite, kad, 
sulig praeito susirinkimo nuta
rimo, susirinkimas prasidės ly
giai 8 vai. vakare. 

Korespondentas. 

1110. 
6) Nutarta organizuoti L. R. 

K. rėm. skyrius mažuose mies
čiukuose Cbieagos apielinkėj, 
kur dar jų nėra. Tuo darbu rū
pinsis Apskričio valdyba. 

7) Pageidaujama, kad L. R. 
K. nariai rėmėjai stengtųsi ko-

pasiuntė firmai $112 ir at>i- iškeliavo į Sant Margherita 
prašė. Pasakė, jog atlikta klai- aplankyti t e n gyvenanti Rusi-
da parduodant taip brangiai jos didkunigaikšti Nikalojų'daugiausia prirašyti ir prikal-
c u k n 2 - -Vikolaj«'*irą, buvus] kituo- j binti narių. Mes remdami L. R. 

Nežinia, ar kompanijai už- met vyriausią rusų armijos | Kryžių, ' paremsime varg-
teks to pasiaiškinimo. Vadą. j stančius brolius Lietuvoje. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

L. Vyčių 16 kp. laikys mėne
sinį susirinkimą lapkričio 5 d., 
8 vai. vakare, Šv. Jurgio parap. 
svet. Susirinkimas bus labai 

kitas Juozui Pikčiunui Taura
gės Apskričio, jau suvirs mė
nuo laiko o niekas jų neatsi-
ima. 

B. J. Jakaitis. 

PRANEŠIMAS. 
Lietuvių Brighton P a r k o Pol i t iškas 

Pašelpinis Kliubas. 
Laikys savo mėnesini susirinkimą 

subatoj lapkričio 8-ta d. 1919 m. 7:30 
vai. vak. P. Wingelewskio svetainėje 
4500 So. Talman Ave. pranešame 
draugams kad susirinkimai yra per
kelti iš ketvergo j kas antra subata 
kiekvieno mėnesio su godone. 

J. Wikartas Rast . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Teneaplaukia jos nei vienas. Turime įvairių nesvaiginaneių 

gėrimų. Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. Turime krasos 
skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus reikalus atliekam. Turime 
įvairių laikraščių. 

Turime Prezidento A. Smetonos paveikslų ir spalviuotų 
Žvirgvaikių, Tegul kiekvienas vieną iš jų jgija. 

Čia yra "DRAUGO" agentūra. Galima čia gauti "Drau
gą" nusipirkti, paduoti į j j pagarsinimų ir darbų. Turime 
taippat knygų ir maldaknygių. Prašome atlankyti. 

SVEIKATA 

KNYGA S V E I K A T A TURĖTU 
RASTIS NAMUOSE KIEKVIENO 

LIETUVIO! 
Mustj leidėjai, redaktoriai ir daktarai rekomen

duoja šitą didelės vertės knygą Sveikatą skaityti 
vyrams ir moterims, auginantiems vaikus. Kny. 
ga Sveikata turi 33S puslapius ir kelis šimtus viso
kių paveikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuoja 9 2 . o o 

H u m o r a s ir Satyra. T i k r i 
J u o k a i surašyti iš viso pasaulio Turi 158 

puslapius. Gražiais audimo apdaruose tik $1.00 

Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygrvedystės, s te
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės. dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 8 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

P a s l a p t y s B u r t i n i n k u ir nukė
limas kortų su dadėjimų visokių štukų, juokų ir 
šposų. Puslapių 30. Kaštuoja tiktai 25c. 

Hm . 

REIKALAUJA. 
Reikal inga lietuvaitė mergina dirb

ti prie namų darbo Katalikiškoj kle
bonijoj pietinėj dalyj miesto, neturi 
būti suvirs 30 metų, labai gera vieta, 
skalbimas at l iekama su skalbiamą 
mašina. Atsišaukite. 

3210 Union Ave. 
Telefonuokite Drover 2489 

M e t r o p o l i t a n 
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-
gc prekę. 

KAINA $12.50 
Siųsdami pinigus adresuokite: 

S. P . TANIS & CO., 
31 EAST 112th STREET, CHICAGO, ILL. 
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