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įstatymai Turi Būt 
Pildomi

MIMTA8v^bTa 0AT! gompers GINA
Kompanija mėgina pabaugin

ti žmones.

NINKU TEISES.

YRA VILTIES. KAD SUSI pradžios streiko. Pn*zid<*ntas 
PRAS TIE IR KITI. buvo |iaskelhęs, jog streikas 

priešingas įstatymui. Tą patį 
paskui |iatvirtino ir teismas.

“Tiek iš >avo pusės turiu 
pasakyti, jog įstatymas turės 
būt pravestas pilnan veiki- 
man. Tas |mt įstatymas jau 
kelis kartus pirmiau buvo 
pravedamas Teisdan’stės <lc- 
]iartamento. Bus taip ir šiuo 
kartu, jei tik jis nelms pildy

ti na.*.
“Teismas veikdamas įsta

tymo reikale, visai nesimaišo 
į jokius anglekasių ir opera
torių ginčus, nei net neužgina 
teisės streikuoti.”

Tolinus prokurorą* pažymi, 
jog šis anglekasių striukas ne 
lik priešingas šalies įstaty- 

'nmi. Im-1 jis vieną žmonių 
‘gnu** intikinn. jog ji yra stip
resnė ir galingi*.*nė už pačių

Washington. lapkr. 11.—At
kartodamas jau kelintu kar
tu, kad minkštųjų anglių ka
syklose streiką* yra šalies 
įstatymų |ieržrngimas, gen<*- 
ralis prokun»nt* Palmer va
kar vakare pižymėjo, jog 
įstatymai pirm visako turi Imt 
pildvtini.

Prokuroras (uisakė, jog tie 
visi, katrie aiškina, knd liilv 
kokių organizacijų suvažiavi
mų nr viršaičių susirinkimų 
Išdarytos rezoliucijos arini 
nutarimai yrn angštesni ir 
svnrls-sni už šalyje gyvuojan
čius įstatymus, tasai didžiai 
apsirinka.

Apie Amerikos Dariui FimIc- 
raeijo* pildančiojo komiteto 
pranešimą, kad Feileracija 
stipriai paremianti st raiką
anglekasvklose. kni|M> 1<*i*otą ž't»l*<‘s vyriansylM*. 
žingsnį, genernlis prokuroras 
Palmer štai ką sako:

“St raikąs angleka>yklos<* 
aiškus |uržengiiiias fisleralio 
įstatymo. Tai tokia yra vy- 
riansyliės |M>zicija nuo |iat

Toledo, 0., lapkr. 11. —Ne- 
senai šito miesto gyventojai 

i referendumu nulmlsavo pra 
'šalinti iš miesto gatrakarių 
^kompaniją, kuri pastaraisiais 
laikais už važinėjimą nuo žnio- 

'nių Imvo ėmusi S <*entus vie- 
toje 5 c«*ntii.

Fž tatai koni|ianija nus- 
pn*n«lė jui Iki ilgini i ir fialmusti 
miesto gĄvcntojus. Aną dieną 
net viešai nepran<*štisi sustali- 

i<lė visus gatvekariu*. Daugelį 
!gatvekariu gabena į Michigan 
|Cily.

Miestas jmliekamas lie ko
munikacijos. žmonės turi va
žinėti automobiliais, vežimais.

Kompanijos valdininkai, Ih* 
to. dar pasityčioja. Sako, pir
miau už važinėjimą nenorė- 

■jote duoti S centų, gi dnliar 
turite mokėti jhi 25c. ir dau
ginu.

Bet nereikia pamiršti, jog 
miestas ilgai taip nevergs. Į- 

įsitaisys gatvekariu*. Bet kom
panija turas daug ko netekti 
už savo sauvaliavimus.

i ________________________

DARBININKAI STOVI 
VYRIAUSYBĘ JEI JI 

TEISINGA.

UŽ

'AMERIKOS LEGUONO SU-' 
VAŽIAVIMAS.—

Dalyvauja apie 3,000 atstovų.
I
I

Kitaip nebaisus grūmojimai ir 
kalėjimas.

Prokuroras išreiškia viltį, 
jog teismo įsakymas Ims pil
nai pildyt inas. ir knd angle- 
kasiai su kasyklų operatoriais 
susitaikins arbitracijos keliu 
]w*rtrauku* streikų.

Washington, lapkr. It.- Va-Į 
kar čia Imvo surengtas |mkv- 
lis pagerbti atsiuvus lulenin- 
tional Finlcralion of Tradi*, 
l’nion. Amerikos darbo vardu 
k n II h-jo S. <i<mi|M*rs. Am. Par
ito Federacijos prezidentas.

Jis |mžnm*«j«i. jog darbinin
kai visuomet išvien darbuoja
si su vvriausvlte šalies rcika- • • 
lais. jei ta vyriausyK* ni-|M-r- 
siskiria su |tamatiniais teisy- 
Im-s ir žnioniškiinm prin<-ipai-. 
Gi jei taip |»ul:ir«t. tuomet 
kiekvieno atskiru žmogau* 
prieilennė pakelti luil.-n ir 
karštai protestuoti, neatsižvel
giant į jiasekinos. nežilirinl i 
grutiiojimus kalėjimu, ar kaip 
kitaip.

Gonųters pasakė, jog šian
die nerimavimai Suv. Valsti
jose pakilę svarbiausia tlel 

TALKININKŲ KOMISUA ! prezidento ligos, jog jis nei II- : 
IAKELIAVO PABALTUON. i rįs progos nuodugniai ajtsvar- 

Įstyti darbininku teisingų rei
kalavimų.Neturi ji politikinio 

įgaliojimo. — *

Tariasi Anglekasių Viršininkai
GAL PAKLAUSYS TEISMO 

ANGLEKASIŲ VUt- 
t ĮKINKAI.

Indianapolis. Ind.. lapkr. 11. 
—Vakar |a»r dienų ir ligi vėlai 
pnieitą naktį anglekasių orga
nizacijos viršininkai prie už
darytų durių tarėsi streiko 
reikale. Svarstė, ar paklausyti 
teismo įsakymo atšaukti strei
kų. ar imkelti kovą prieš ša- 
1ieM vyriausybę.

Areftoojami viri jo buvurieji 
patarėjai

Sofija. Bulgarija, lapkr. 11. 
Naujoji Bulgarijos vyriansylič 
už visas nelaimes. kokios šian- 
die fialietė šalį. kaltina buvusį 
savo karalių Ferdinandą ir jo 
imt arėjus.

Ligi 12X10 naktį jų susirin
kime, kiek buvo patirta, ne
buvo dar nieko galutino nu
taria. Tečiaus buvo žinių, jog 
jie linksta ]iaklausy1i teismo 
įstatymo, nes nėra kitokio iš
ėjimo.

t Šiandie kiek vėliau susirin
kimo nusprendimas bus jau 
žinomas. Nes šiandie dieno* 
metu įmiginsi laika*, kok* 
teismo buvo skirtas atšaukti 
streikų.

Streiko atšaukimo kopiją 
jie šiandie turi induoti teisė
jui Andersonui. Jei tas nebus 
padaryta, reikš, kad jie nepil
do teismo įsakymo ir tuomet 
juos ima nagnn Teisdarystės 
departamentas, kurio užduotis 
įgyvendinti kiekvieną įstaty
mų. kiekvienų teismo įsakymą.

Jei anglekasių viršininkai 
ne|iaklausvtų teismo įsakymo, 
tuojau* visi butų areštuojami.

Angtekaaių viršininkai klau
sinėjami apie savo nuomones 
streiko reikale nieko nesako.

Paryžius, lapkr. 1.0.—Pra
eitų savaitę Pakilt i jon iške
liavo talkininkų komisija, ku
riui pirmininkauja gen. Nies- 
sel. Augšėiau*ioji taikos kori- 

ifcrencijos taryba ilgai disku
tavo. kokias pareigas pavesti 
tai komisijai.

Suv. Valstijų atstovų rato 
liuose kallianiti. jog komisija 
neturi jokių politikinių įgalio
jimų. Tik įgaliota prižiūrėti,, 
kad iš Puliultijos jmsitrauktų 
vokiečių kariuomenė.

Komisijos pirmininku pir
miau buvo nuskirtus pasižy
mėjęs prancūzų generolas 
Mangin. Bet (tuskui kažkodėl 
paskyrimas Mnngino atšauk
tas. Ir jo vietoje paskirtas 
augščiau išminėtas gen. Nie* 
rei.

Amerikonišku atstovu toje 
komisijoje yra leitenantas 
pulkininkas Clieney.

Suareštuota daugelis buvu- Viskas palaikoma didžiausioj 
šią karaliaus |iatarėjų ir miui*|pas|aptyj. 
sterili. Jie busią patraukti atsa- 
komyhrn.

Bet svarbiausieji kaltininkai, 
kaip tai buvęs karalius. buvęs 
premjeras Radoslavor ir Imvęs 
vyriausias armijos vr.das gen. 
Jekoff. yra užriiliežiuose.

Vytiausvliė tad tuo tikslu 
jau pradėjusi darbinu ies. ko
kliui būdu tuos “paličgėliiis”
jNusitraukii įminu ir čiupai nu- }>oziciją prieš federalės 
bausti.

Tik vienas iŠ jų išsireiškė: 
“Susirinkime nėra klausi

nio apie jiapuolimą kalėjiman. 
I Mes kalėjimo nesibijome. 
Svarbiausia tai tas, kaip ir 
kokitio Imdu parūpinti jiašcl- 
pa streikuojantiems angleka- 
siams. jei kartais streikas ne
imtų atšauktas. Podraug yra 
svarbus daiktas, kokių užimti

džios pasistatymus.”

MinneapoUs. Minu., lapkr.
11.—Vakar čia prasidėjo pir- 
iii:i>is Amerikos Ugijono Su- 

I važiariliuis. Tai visai nauja 
: organizacija. *ml:irvta iš Im 
ivn*ios kan’-* veleranų. Priguli 
kaip buvusieji arinij<>< ol'ieie- 
nii. taip papra*1i kareiviai.

Organizacija įsteigta |*»liti- 
kiniais tikslai-. Ypač šalyje 
|inlaikyti amerikoiiinę dvasią. 

x kovoti pri<*š vidujiniu* ir iš 
laukinius šalies priešininku-.

Orgnuizaeijon įstojo dešim
ty* tūkstančių veteranų. Kuo
ne kiekviennm mieste yra la*- 

' gi jono kuopų.
> šitam suvažiavime bu* pa 
.darytu programa Imsimici.i- 
il/'gijmm darbam* šalies i;r- * .voje.
! šita organizacija ateit) ••• 
bu* tikra* Išdaga* įvairių ru
siu radikalams. noriiitii-in- 
drumsti šio* šalie* žirninių 
gyvenimą.

BOLtEVIKAI VARTOJA 
AMERIKONIŠKAS KU* 

LIPKAS.

Dėvi jie taipgi ir amerikoniš 
kas uniformas.

BELGŲ KARALIUS 
LISBONOJ.

Madridas, lapkr. II. —Aną 
dieną iš Amerikos garlaiviu 
George \\*a.*liington Portugali
jos Misiinėii I JslHtiion |*urkdia- 
vo Belgijos karalius AIK-rtas 
sii karaliem* ir su.- h* įpėdiniu.
:. 

VYRIAUSYBĖ SKELBIA
RADIKALU ŠEL

MYSTES.
NORI SUGRIAUTI 

RIAUSYBR. PANAI 
KINTI RELIGIJĄ.

VY

Atvirai šaukia pakilti revo 
liucijon.

metu turi bu: pakelta ginkluo
ja revolincijn pri<*š kapitalis
tus ir vvriausvls*.

i • • •
I

l^iėioje pradžioje darbinin
kų minios turi užgrobti įvai
rius šalie* turtus, visokią 
priHlukciją ir žudyti Ih* pasi
gailėjimo šalie* valdininkus.

Praėjo keli burini kareivių, 
kariavusių Niliei i joje prieš ad- 
mirolo Kolėnko artiu.ią. Tie ka
reivini Imto apsitaisę ameriko
niškų kareiviu >i ui formomis.

Trockis plūstasi.

I -ii-tatytii- eilėmis tuos ka- 
reiviii.- lioikis kalbėjo;

“Daugelis iš jūsų paeinate 
iš rytinio karas ir<»u,«». kur už
davėte Mimg.i admirolui Kolėa- 
kui. amerikonišku kapitalistų 
agentui. Matau ant .iitsų pečių 
Siiv. \'al-iij i uniformas, ku
rios Imvo p:irdw>i«> Krjč-altni, 
gi jų* nito jn atėmėte.

•"šiandie jus čia esate pa
kvipti gini i šalį nu<» plėšiko 
Deuikiiio, uolaus nnJii kapita- 
lislų tarno. Kealiejoju, knd jų* 

I veikiai d< vėsiie anglų unifor
mas. partraukia* Denikino.”

Vartoja amerikonišką anrani- 
ciją.

Bolševikų armija taippat 
vartoja ir r.merikoni-ką amuni
ciją. iiaiinią mm Ko!<‘al:o ir 
Arahangi l-ko fronte.

Tūloje |m|š< viliai turi dideles 
aiim;iieijns dirbtuves, kur dir
biniui !*• siidojii 'o dienomis ir 
naktimis. Gaminamo* kuli]*kos. 
••aiit r.ni. šovinini ir m t kulka- 
svaidziai.

Tenai ti ku liudyti medines 
nuo amunicijos dėžes firmų ii 
< < une< ti< ui vr.lslijos.

Komisarą* Trockis pnaškino, 
jog ilnag amunicijos Rusijon 
Imvo pa-iųsta iš Amerikos ir 
Anglijos dar caro laikais, pirm 
revoliucijos. Bet knd tuomet 
Rusijoje -iamusi K-tvarkė ir 
papiikiitini. tnd lai visa nejia- 
lariota pr;>.- čius ir aus
ims.

Ik'bar. sakė, toji karės me
džiaga hiigvni |M-r<lirhama, 
prit.mkoina prie kitokių įrankių 
ir pasekmingai pavartojama 
pri< š \iidi ui '-ą. i** i>i!:iuą ir jų 
lalkiniiikib.

Copenhagen, lapkr. UL — 
Kandie liolšcvikai savu raudo- 
nusius armijos nevaldo tai|i. 
kaip jie buvo sugalvoję valdyti 
kiiiumiel Kerenskio armiją.

Tai buvo 11*17 metais. Keren
skį.-. norėdama* susliprititi ru 
mi armiją, iiiėgiiiu j<»u įvesti as
ilių discipliną. Teeinu- hilšcvi- 
kui pasipriešino. Sulig jų rei
kalavimo armijoje buvo pri- 
steigta visokių komitetų ir ko- 
mitelėlių. Tii- tvarkė ne lik ka
reivius. Iiel ir pačius oficivrus. 
Pulkų komitetai rinkusi sau pa 
geida ujamu* vadus.

Pakilo lietvnrkė. Nes radika
liai:!* l-m valams armijoje buvo 
patogus daiktus vešli savu riiu- 
•l«*ną ją Į>r< *paga mlą.

bei tos aiuiijoje U-l vark •> 
griuvo Kerenskio valdžia. Val
džią pagiols- Isilševikai. šitie 
armijoje rad<» tokią tvarką, ko
kią juitys sugalvojo, ty. “<le- 
niokratinę“. kokia netinka m-i 
jokiai |nižamri:ijai vieš pnl i jai.

Nepatiko nei bolševikams.

Armijoje įvesta “demokrati
ja” nepaliko Itolšcvikains. Jų 
ta* produktą* gal buvo geisti
nas kiliems, liet lie jiems pa 
tiems.

i’o le| jie vienu irisiinujiinu 
panaikinu vi. -ii* komitetus ir 
sit'.iąžiiiu -i-nųją mililarinę dis
ciplinų.

\’e:-eiiai karės komisaras 
Trockis laukėsi Tiilojc. kur 
|s-r.'imin*-jo šiuo l;arinum'*nę. 
Ilgomis eilėlHI* ėj.i kareivių 
kompanijos paskui k<» ■ panijn* 
pn* stovini) : ii savu šlaitu 
Trockį. Kareiviai atrodė kaip 
lunii-iai- caro laikais. N«*.-im:i- 
tė jokio skirtim <• disciplinoje.

Prieš religiją.

Sulig lo manifesto, svar
biausia kova turi Imt at
kreipta prieš religiją. Žmonių 
mintyj* turi Imt |uin.*iikint:i* 
Dievas ir praplatinta* visur 
ateizmas t.y. įsitikinimas, jog 
žmogus kiir-kn^ gali laimin
giau gyventi ir :ip«i»,iti lie 
Dievo. Nes mokslas apie Die
vą. suko, šiandie varžo žmo
gų. neleidžia jam veikli, kn* 
tik |Ni1inkama.

Toliau* manifeste žmogžu
džiu pavadinaniiis g«*n. Per- 
sliingns ir kiti kovotojui 
•hiuok rat i jos principus.

Areštuojami radikalai.

Nes1elM'*tina tad. jei šalies 
vyriansyliė nusprendė iš
griauti ir sunaikinti tuo* jm- 
sibjaiiratinus lizdus, gi |iaėiu- 
stambiuosius vadu* uždaryti 
į kalėjimu* arba de|s>rtuoti.

šalies visiiomimė tokioms 
vyriausylH** |m*tnngom4 netik 
turi užjausti, liet stoti pa- 
gl-IlMUI.

Svarliiaii‘i.”* *m ikalbininkų 
liziln* yra Ncw Vorke. Tenai 
vyrinii*ybė* agentai juo* gau
do ir siunčia F.lli* salon. |* r 
kurią jie Imvo atvykę šion 
šalin.

Ir tolesniai gaudomi radi
kalai ir kituose miestuose. Jų
visur tiek daug priviso, kad tijon. Tas padaryta «lcl jo 
vyriausybe lmv<> priversta un- natvės 

streikais ir pastarųjų kelti prieš

Washington, lapkr. 11. — 
Pastarųjų dienų areštavimais 
radikalų įvairiuose miestuose 
vyriausyliė susekė iivgir<lėfu< 
daiktu*. Su-<*kta. jog rusų or
ganizacija Rusų Darbininkų 
1’ui ja yra ne tik Isdševi kiška, 
liet a nareli i-tiška ir net ni
hilistiška. Ton organiziicijon 
susispietę gaivalai, katrie no
ri pragaišties Suv. Valsti
jom*.

Suv. Valstijų gcmralin pro
kuroro asistentas Garvan do
kumentaliai prirodo tos or
ganizacijos raokalbiavimii* 
priimi musu šalie* vvriaiisv- 
Im*.

Surasta prirodymų.

Tarpe užgrolitų tos organi
zacijos raštų surastu ir aiuir- 
liistinis manifestas, jiagamin- 
fa* Amerikos darbininkam*. 
Raštas užvnnlintas “Novo- 
mirskio (naujo pasaulio) a- 
nan*lii*tų-koiinini*tų manifes
tas”.

Garvan ih.liar pnskelk* 
spaudoje žodis žodin tą ma
nifestą. Jame sakoma, jog ru
sų organiziici.ios veikimas y 
ra proletnrijato avangardo 
veikimas. \ i*ur, sako, turi Imt 
sukeliami mažesnieji streikai, 
šitie |ia>kui pakeičiami ,vne- 
raliais

DAR VIENAS ULTIMATU
MAS RUMUNU AI.

Paryšiu*, lapkr. 11. —Aukš
čiausioji taikos konferencijos 
tarylm pasiuntė Rumunijai dar 
vieną ultimatumą, kad toji kuo- 
veikiaus atšauktų savo karino- 
menę iš l'ngarijos.

Tai jau ketvirtas formalia 
Rumunijai ultimatumas.

BERGER PRAAALINTAS 
KONGRESO ATSTOVŲ 

TARPO.

It

Washington. lapkr. 11.—Zo- 
mesnysis kongreso Imtas 3GC 
įtaisais prieš 1 prašalino i; 
kongreso atstovų skaitliai!* 
Visconsinc valstija* kongre 
so atstovą-elektų, socijalistų

vai- Bergerį. už jo neištikiniyly- 
{šaliai karčs metu.

I

I

už

MACKENSENUI LEISTA 
ORYŽTI VOKIETIJON.

Jis yra senyvas ir menkos 
sveikatos.

JAPONAI PASIRENKA AR
MIJAI OFICIERŲ SVEI 

GARUOJI.

Paryžius, lapkr. II.—Vo’rie- 
lijos fieldmaršulas von M.irk- 
en»en gyvena Salonikuose tal
kininkų priežiūroje.

.Maekem-en pagarsėjo karė* 
metu. Jis veikė imsekmingni 
prieš ru*u*. Jis pamuše Serbi
ją. parimi nugalėjo Ruiiiuniją. 
Iš pa*taro*ios viešpatija* ji- 
su savo kariuomene nesuspėjo 
nukeliauti Vokietijon, kno:<«t 
padaryta armisticija vakarų 
fronte.

Field maršalas Markeriam, 
galų-gale pateko talkinin
kam*. šitie jį išvežė į Saloni
kų*.

Aiigšėiausioji taiko- konfe
rencijos taryba dabar b ido 
fieldmaršalui keliauti Vokie-

S4*-
ir silpnos sveikatos, 

juos aštrių kovą.{Mackenscn eina 70 metu*.

Geneva, lapkr. 11. — Japo- 
uijo* agentų pilna Šveicarija, 
čia jie iš šalies armijos ren
kasi ofirierų savo armijai. 
Šveicarijos oficieram* japonai 
*iul« augštas algas ir bonu- 
-ii*. Kalbina įstoti ja|>onų ar- 
inijoti |M*nkeriems metams.

Ja|K>nui stato sąlygas: kad 
j«-i tuo laikotarpiu Japonija 
pakiltų karėn. tie oficicrai tu
rčių vi*vit‘n kareiviauti, išė
mus atsitikimą, jei Japonija 
kariautų prieš Šveicariją.

šrr!c*i i.ioje sakoma, jog tuo 
-avi* pasielgimu japonų agen
tai jsTženg'm Šveicarijos įs- 
tatymus.

ORAS
T.APKPTčTG 11. 1919 M

(’liieago. — šiandie ir ryloj 
išdulies apsiniaukę; smarkų? 
vakarų šono vėjai; šalta.
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ros kuopihiiausiai. Žydai ton 
taisyklės prisilaiko privati- 
niuose santikiuose, viso pa
saulio diplomatai ją pildo 
tarptautiniame gyvenimo.

Lietuviai neturi vienos nu- 
sistačiusios pažiuro.*. Vieni, 
kaip p. Kapsukas ir jo šali- 
i.inkai, pataikauja bolševi
kams, kiti, ypač iš tautininkų 
(m po. linksta prie Kolrnko 
treti, kuip socijalistas Biels
kis (jis yru daltar Kitime), la
bai mandagus ir dorus .-u len
kais. Tik jie ir jų partijos ne
prisilaiko jokios IumjIm** ir jo
kios doros santikiuose .-ii ki
tais lietuviais.

Y|nič aiškiui tat pa.-ir j ’.o 
Amerikoje taip vadinamoji* 
•auliniiikų srovėje. Jie nemoka 
nuomos už triiibą, kurią už
imą, jie pramano ši 
sius užmetimu- imt tautiečių 
liūčiai - (Hivojingaisiais tėvy
nei laikais, kad u|išim*ižti lie
tuviai maž*.u<i i.atido.- atneštų 
Lietuvai. Paskutiniu laiku 
tautininkai |mnori*jo Miskal- 
dinli partijų sugyvenimą 
-kaiidžiaii.-iii Amerikos Lie- 
: ivių Tarylms įžeidimu. Jie 
atsiuntė jai iificijalj laišką, 
rvikalaiidami, kad ji atstaty
tų nuo vieto- savo pn*zidi*ntą.

\pir tai kitą kurt |Kikall>ėsi- 
luv dar sky riuni.

' Žodis į Visus Lietuvius 
Amerikoje.

Jau daugiau mėnesio laiko kad visi lietuviai, net lenkiškai 
praslinko nuo paskelbimo Chi- ar angliškai kalbantieji, jaus- 
cagos angliškuose laikraščiuo- tusi savąją priedermę eenaaus 
se apie Amerikos gyventojų su- • užrašinėtojui pasisakyti esą 
rašą—“cenzus” vadinamą, ku
ris prasidės tuo jaus po Naujų 
Motų, sausio 2 d., 1930 m.

Atsimindamas labai apverk
tinus pašokim** musų tautai 
iš pirmesniąjų cenzus surašą, 
o iš mus Ekzckutvvio Komi
teto nematydamas ] iri rengi įt
ino jo durim—nuolankiai mel
džiu visų Lietuvos mylėtojų 
atvdos |>akrcipinio prie šito 
ccuzaus surašo, prisin*ngi- 
ino.visų didžiulių draugijų vai 
dybų, Tarybų, Eederacijos, Su-

• . | sivienijiinų, Darbininkų Sąjun-

Dogma tai ir Politika
Kas yra keliavęs |mi įvairias 

žemes, tas galėjo |iastrk*ti 
skirtumą tarp Rusijos ir ang
liškai kulliimčių tautų. Anieri 
koje ir Anglijoje yra daugybė 
visiem* liendrų tvirtai nusta
tytų pažiūrų ir taisyklių, apie 
kurias niekus netilto joja. Nie
kas taip-gi nereikalauja joms 
prirodymų.
Tas labai aiškiai buvo maty

ti Amerikoje prasid<*diinl ir 
einant korei -u Vokietija. Kų 
vyriausyla* piiskeRalavo, tų vi
suomenė priimdavo. nereikli 
laudama prirodymų, nedaly
dama kritiko*. Amerikos vi
suomenė taip apsėjo, m*s turė
jo sveikų taisyklę; tikėti savo

IIŽ-

Raudonasai Kry 
žius.

vieni 
m*n*i-

Teku

Pavojui ant tėvynės užpuo
lus. visi, kas gyvas, imasi ją 
gini i. Tuomet negaila turto, ne
gailu jiegų. negaila |iaėius gy- 
vylics. Pavojus galimus: nr tni 
iš gamtinės, ar iš in*derliuus. ur 
iš priešų pusės, (ianitiiiiuis pa
vojais vndiiiaiiic nepaprastus 
gamtoje apsirviškiimis. kaip 
va: žemės drvlH jiituis, vulkanų 
pra- ivi*ržii:ias, ciklono siauti
ma- (smarki vėsula), epidemi
jos liiii|uinčios Ilgo*). 
N«*«lerliaiis |iavoju.- biiva. kuo- 
iiH*i ūkininką- negauna <lel kis 
km- nors priežastie* |iagcidaii- 
jiftio arba Imtinai rcikaliiijro 
vaisiaus, ir taip: viskas išdžiu
vo laukuos**, nuolatinis l«vi 
smarki'- lietu.- sunaikina javus 
laukuos**, lietinga ir šalta |ta- 
v«i -aiy je. sėkla nesudygu laiku. 
Priešų u. puoliinii- mum.- yru 
|iavojingas. Reikalingi apsigy
ni imi- Im i |uig<*|lia. A|irigyiii- 
ma.- sulaiko, ar jau siistalMlo, 
ar prašalina pavojų: pagcliia 
jau mik -įpėjiisiiiii-iu.- ramina, 
atgauna, dva-ią stiprina, gy vy
lu* užlaiko.

Tokiu raminančiu angelu, 
gaivinaiiėin niša, stiprinančiu 
nelaimėje prislėgtos dnšius. 
vilties nustojau!ienų- tvirtylie. 
skaisčiausia
saulute yra lluutioMiuni Kiįi- 
iiiis. Jisai veikė pasekmingai 
triini. kanu* niekam neatėjo į 
galvą, kad reikėtų veikli. Jis 
veikė drąsini tenai, iš kur kiti 
«l«*l luiiiiH** slapstėsi. Ji- veikė 
tuomet, ktioiuet jo vi-ikiiiuis 
Imvo vienatiniu išgella'*tojumi. 
Veikė su tikini gryniausiu pa 
sišvi-ntimu.

Kad it tuiisij laikuose. RaU- 
dii.i<>j<> Kryžiaus veiklumus pu 
si»*kė Mcssinos nelaimę. St. 
Loiii* vč'iil*' aukas, tinlvestoiio 
tviii* hii-kriniist uosius. St.
Fianciscu'.- žemės drelk-jimu 
sunaikintuosius, (ii kas pajirg- 
tų nupiešti Raudonojo Kry
žiaus patarnavimą šios baisiau
sios v is'ipusauiinvs kares nu*, 
t*!.* Ilaiidona-ai Kryžius buvo 
tikru angelu mulės tenai, ka
me artimu meilei jokios vietos 
neliko dėl neapykantos iš krau 
j<» praliejimo. Buvo angelu vil
ties nd pa< iosv karo mirties 

ruo.- ia; impuu|u>u>ms. Buvo 
angelu tvirlylie.- net pačio* 
mirties valandoje. Klausk ka
reivio, kuris baisum I*se ura-

gus, Vyrių ir kitokių draugijų. 
Butų nuosekliausias žingsnis, 
jiegn musų Ekzekutyvis Komi
tetas išleistų j visas lietuviškas 
draugijas Amerikoje rujiestin- 
gai a|siirb(us |uuiHikiniinus, 
kaip lietuviai privalo ginti sa
vos tautos garis- atšaki liejant j 
cenzaus užrašinėtojų |uoluotus 
klausimus. Keikia musų vien
genčius pers|M*ti, kad jie pri
žiūrėtų renzaus užrašinėtojus, 
kad neliktų užrašyti lenkais, 
rusais, vokiečiais, ar ameriko
nais. K si-kurie lenkai renzaus 
užrašinėtojai IRKI metais lie
tuvius tyria lenkais užrašinė
jo ir, kai|Mi pawkinė tokio užra- 
šinėjinto visoji* l'liiragoje 191(1 
metais, iš apie 75,<MM) lietuvių, 
vos 10,000 likosi lietuviais už
rašyti; likusieji (»,(MM) išdidi
no lenkų, rusų ir vokiečių intek- 
iih; (’hiragos ir visos Amerikos 
politikoje, o musų tautai išda
rė skriaudų ir nekul turi ilgumo 
dėmę. Nedaleiskime, kad ir 
šiais 1920 metais musų tautos 
priešai (lenkai, rusai ir vokie
čiai ) mus nežemintų šios šalies 
valdžios akyse. Be aliejonės, 
tie, kurie musų apsileidimu 
naudojosi praeitaisiais renzaus 
surašai*. liaudy* ir šiais metais 
musų tamsumas sukvailinti. Iš 
musų tautos kaip ir valdiškųjų 
įstaigų—Tarybų, Ekzckutyviu 
Komiteto, Federacijos ir tt. tu
rėtų Imti visiems lietuviams 
vienoki raštiški |*amokinimai 
imgaminti ir per |iamokslus. 
draugijų sueigose, prakaltame 
ir visliom* ]wsilinksminimuos<* 
bei musų sjmudoje smarkiai 
veikiama, kallmnm. mokinama.

lietuviais ir prižiūrėtų, kad to
kiais juos užrašytų.

I^ai lietuviai save ant apjuo
kinto nestato sakydami, kad jie 
gimė Rusijoje ar Ix*nkijoje, bet 
lai ir tamsiauaieji musų vien
genčiai (Irusiai sako gimę Lie
tuvoje (in Lithuania).

Patartina, kad vyčiai, ku
riems Lietuvos garis1 arti prie 
širdies, teiktųsi didžiais skait
liais įstoti j eenaaus užrašinėto
jus ir dalyvaudami tame darbe 
gintų musų tautos reikalus ir 
garbę.

Patartina, kad musų advoka- 
tai-vadovai parūpintų legališ- 
kus nūn tymus, kaip reikia 
staigiai ir garbingai užprotes
tuoti prieš renzaus užrašinėto
jų nelegali skus su lietuviais 
jMudelginiua. Kam protestai 
privalo būti siunčiami.’ Gal 
musų Ekzekutvviui Komitetui 
pritiktų prieš valdžių lietuvius; 
atstovauti J Pamokinimams 
sfMUidoje pasirodžius, iih*s, Lie
tuvos piliečiai, galėt ūme tuos 
IMunokinimus skelbti draugijų 
sūri rinkimuose, prakali misi* ir 
asmeniškai lietuvis lietuvį su
ėję. Visi lietuviai, iki (šių 1920) 
Naujų Metų priairengkime sa
vo tautos garbę apginti, kad 
nei vienas lietuvis n<*butų užra
šytas musų tautus priešų skait- 
liuje. Juo didesnis bus lietuvių 
skaitlius 1920 metų renzaus su
rašo. tuo didesnė bus intekmė 
musų veikėjų, turinčiųjų reika
lus su \Vashingtui:o valdžia.

Lietuvio rusu ar lenku užsi- 
rašyiuą reikia palaikyti nusidė
jimu prieš tautų.

Dr. A. K. Rutkaukaz.

gyvyla* teikianti

išrinktąja! valdžiai d.dz.ų 
rubežinių painių laiku.

Anglijoje j<*i p< d iri jautas 
jusi žmogų. civiliai vyrai, 
ritaikiusieji p*>k<liui. vinn* 
j»ade<iit ]*di< ijantir . t:.auti 
gantį. neklausdami ar j:.- I 
tas ur ne. Ta- vyrų apsėjimus 
išeina iš >veik<»- taisyklės pa
dėti tvarko- pi iz.iniėtoiai im
liajai palaikyti tą tvarkų.

Čia anaiptol negalimu p.'iiii 
nėti nei šimtinė- dalie- tų tai
syklių, kūrins retas temoka 
išreikšti. <• kurias visuomenė 
pildo miuėtose šalyse 
atsižadėdama kritikos, 
kala ūdai na | iri rodymą,
pastebėti. knd tų taisyklių y ru 
dauginu l^*nkijoje negu Rusi
joje. Vokietijoje ir Prancūzi
joje jų yra daugiau negu .is-n- 
kijoje. Kadangi jų dnugiausiai 
yra angliškai kalbančio**'* tau
tom. tai jau galima s|a’*ti. jog 
kuo labinti civilizuota tauta, 
tuo dauginu ji turi lų m*piįro
domų nei lieki it iktiojamų tai
syklių.

Visose civilizuoto a* Iatl1o-e 
vyra.- ru tyru u itikę |»akylė- 
ja keptu . To pakylėjo «• r»i 
kalą n»'*1.a neprirodimjn ir 
niekas nekritikuoja. Tai y ra 
nusistovėjusi chilizuotų žmo
nių taisyklė, ir gana. Necivili
zuoti bušmeiiai ar negrito-ai 
tų tai.-yklių neturi. Tai dar 
virini- fuktii- viršau.-, |»aio- 
dautis, kad cit dizurija HMU 
dojasi neptįrodomomis ir n*- 
kritikuojumumi. taisyklėmis.

Lenkai turi vieną ypatittgą 
taisyklę: buk nuiketijališkai 
sukta*. Im* gųžinė ir be gedo 
itantikiuose su -vetimumis 
tautomis, bet vidujiniuose tau
to* suutikiuose jjrisiluikyk d r

kaitinusio, kų jum reiškia Rau
donasis Kryžius. Kepurę nu
siėmęs atsakys vienu. Ia*t reik
šmingu. žodžiu: ri/shį. Vadina
si. Raudonasai Kryžius reiškia 
jam: drąsą, viltį Itei |s*rgalės 
jiegip Kiek geni yra |iadarę* 
Raudonasai Kryžius imsauliui 
skęstančiam varguose, tui vel
tui hutų kėsiniiesi trunijiame 
straipsnyje aprašyti. Raudono
jo Kryžiaus svoriui viso |uisau- 
lio tautoms yra aiški. Deja, kad 
musų beatgijanti tauta dar ne
visai tesupranta Raudonojo 
Kryžiau* organizacijos svariu). 
Mes ir visus savo tautos reika
lus mažai tesuprantamo, gi dar 
milžinu teat jaučiame l«*i juos 
remiame. Nes vis tai yru mums 
naujiena. Mes dar nesusigy 
vertę su *uvo tautos reikalai.*, 

šiandie žūt butinė karė ver
da Lietuvoje. Musų broliai gul
do g*vyk; tėvynės apgynime. 
Musų giminės miršta tenai iš 
budo. Jie turi viltį mumyse, jie 
laukia musų pageliais. Kiek tu 
juos gelbėjai.’ Kiek mamii gel
bėti? Ir kaip tu juos gelbėsi? 
Gal ir prie geriausių norų Inu 
rasite* k<>kie nrįiutogumai. Ta
tai stok į Raudonojo Kryžiaus 
šelpėjų eiles. Tumui sustiprin
si Lietuvos luiudonąjj Kryžių 
ir prisidėsi prie atgaivinimo 
tėvynės Lietuvos. Neimk atsa
lę* it leda*, kietus it titnagus.

KĄ DARYTI SU PINI 
GAIŠ?

Kad galutinui sulikviduot 
Centrai) Komitetą “Lit mi
niu” (Nveicu rijoj) roikalin- 
gu išaiškinti žemiau laiduo
tos sumos. Jau nekartų buvo 
kreiptasi į kaikuriuos čia nu
rodytus asmenis tai privačiai 
laiškais, tui per laikraščius, 
prašant tinkamų paaiškini
mų. Dalia r skelbiama jiasku- 
tii.iu kart. Jei iki šių 1919 me
tų imlutigos (vadinasi per 
tris mėnesius) negausiu pa- 
uiškinimo, kas daryti su pini
gais. (Mivesiu juos Lietuvos 
Raudotu;jam Kryžiui. Rašyti 
prašau šiuo adresu. M r. A. 
Steponaitis, Vilią Dalia. Av. 
du l>*inan. Ijiusanne, (Sui*- 
se), Šveicarija.

Įlašant prašau išvardyti su
mų. nurodyti, kur rasta žin:n 
ir uiškiai surašyti paskyri
mą.

1) 6 — III — 17 nuo Bielinio 
iš lam Augeles. Amerikoj, nau
dai A. F. Bielinio. Belaisvi* |»a- 
leista namo 4 Itugrijo. 1917 m. 
I'rašt** aiųaii broliui namo. Cž- 
klaUMta adresu jo, bet atsakymo 
nėr iki tol Fr. :ML05.

2) 20 — III 17. nuo kunigo 
Starkau*, per Itiirdulj iš 
graiio dcl lataiatio Bietiu 
SeholosM nesu rust a 24 — 
17).

3) 
zim. 
kam.

Petro- 
(('eile- 
IV -

7) 1 — 17, nuo K. 21-
liana iš Hamilton, Scotland, brolio 
belaisvio naudai (užklausta 
vykioj, bet atsakymo nėra) 
45.

8) G — X — 17, nuo J. 
brauvjau* iš Brooklyno, Amerika*. 
J. Milunui, 
(nražtektina* 
Fra. 50.

9) :jo — 1 
gaunkio, Homesti*ad, Pa. Anieri- 
kc, dri. Mort. Ragauskienė, Kau
no gub. (užklausta Lietuvoj, Irt 
atsakymo negauta) Fra. 70.

10) 21 — 111 — 18 nuo P. 
Ragišio, Watcriiury, Ana-rik*1 
(laiško nėra, nežiuia kukiam tik
rini) Fra. 51.50.

11) 21 — III — 18. nuo I. Sli
žio. Vatcrlairy. Amcrike (laiško 
nėra, nežinia kokiom tilcolui) Fra. 
51.50.

12) J — IX — IK, nuo l'saičio 
i* Amcrikii* (nėra laiško ir neži
nia kokiam tikriui) Fra. 200.

13) 11 — XI — 18. nuu M. Vai- 
riuno iš Cenl ralio, 111., Amerikoje, 
di-l Elz. VuiriuiMi, 
mmIž. Pabiržės |>arap. 
pinigus Lietuvon 21 — 
Is-t nugrįžo. Fra. 103.

14) K — XII — 18. nuo I. 
<'iralio iš Rockford (pinigai bu
vo iŠKtąati 21 gruodžio 191K m. ir 
3 nuumo 1919 m., bet abu kari 
grįžo ddri susinešitno apsunkini- 
nio) Fr*. 76.92.

15) 14 _ 1 _ ]9, nuo J. Ge
nio, ii \VoreeNtcr, klua*.. dcl K* 
r«»l. Genienė, iš Prngaudžią. Bul
vikių vulačiuns. l'kmcrgi-s. Lie
tuvoje. Buvo iMkiųata Lietuvon 2 
— III — 18 ir 15 — VI — 18, 
lk*siuntinėjant kranus pasiliko už 
keitimą, taip kad ti 51 fr. 9dr. 
puriduri* 47 f r. C3r.

16) 23 — V — 18, nuu Rev. F. 
Kemėšio iš t'hieagiM. dcl Heieu 
Sanioriika Juritarkc. Kutino guli, 
(buvo išsiųnta 21 — ’T — 18. bet 
atgal grįžo) Fra. 124.16.

17) 21 — I — 19 nuo Ad. Kau
lai. Box 161. Kbaimficbl. tumi.. 
Amerikoje. <61 Stanio. Knu|a>. 
Kaune, šie pinigai laivo Mąsli 
per Rau'iunijį Kryžių Frankfur
te. gi man pateko per Bureau 
Intcmational <lc lu Paix. Fr. 
156.42. Ką tu jahr daryti!

18) 22 — IX — 17. nti<>. Rup 
Kl. Maliukcviėiaua iš N. Traką. 
Lietuvoj <lcl Vit. Maliukevičiaus. 
Ia*bii«vio Schnri«|cmuhl (Vokioj). 
(12 — XI — 17 klausta KoraeD- 
ibiiitunij. Ji nerado. 28 — XI 17 
kluuiita Raudonojo Kryžiaus. la*t 
■iNakymo negauta) 50 Markią.

Viaų kitą pinigui, aiųsti ur tui 
Lietuvon, ar tui briaiaviąmA ul‘- 
rūpinti savo laiku. Gerb. Siuntė
jam* Imvo apie tai pranešta.

Ni* pranešimu* yra siunėiuuius 
į Amcrikua. Britanija* ir Lietu- 
voa laikraščiu*. Kadangi sunku 
parašyti j visa* Ibihkeijas, tai 
prašyčiau Gerbiamųjų Ucikikcijų 
iH-rapauztlinti šią žinutę. jt*i tau 
nebūtų iMTilaug la-parunku.

Su aukšta pugarlm
A. Ktrinmttiu. Pinuininku*. 

Lausanne (Šveicarija)
I*. K. Plati apyskaita tuoj bus 

paakelbta.

■to- 
Fa

Am-

belaisviui Vokioj; 
adresu paduota)

— 18, nuo Fr. Ra-

Užeikite ir į Mano Kampelį
Pereitų sykį aš pasigiriau remiama*, išeitų pastovus, ne

savo ] toli t ik a ir jiasisiuliau jų siklai pantis. Kaa mane nuola- 
plačiai pravesti, jei tiktai ma-

IV — 17. nuo Ka- 
nežinia

Fra. 1.133 (10 rub ).
17 — 

Laukio iš .Xcwarku. 
Latako nėra Fra. 77.25.

4) 10 - V. — 17.2 — VIII—17. 
nuo knn. Jakaičio iš Worcc»icr. 
Ajncrikc (atslunėtua apinokėjinią 
valgių, siųstą broliui belaisviui ir 
pinigų uaiuo. liko dar.).

5) 2J — III — 17, nu** Aliau*- 
kicaė* iš Rusijon dėl belaimiu Ol
šausko
Miiiitiniąi

G) 18 - 
liraricjau* iš Itmaldyn. 
I*. Pilaėiui Iteiamiut Vokndijuj
'uej'dvL't inln-*; ' Fn- 2125.

< ai liko 
Fr* 
IX

nuu apmokėjimo 
iiR.95.

17. nuo >1. Am- 
A menke.

, ,______1, ,__ 1__ « tua skaitė, tas jau suprato ir
ne imrsikviestų ir imleistų pla- taip daro, kaip išskaitė. O kas 

neskatė, tai niekas jam nekliu
do mano imsi kviesi, pas save 

'ir gerinu susipažinti. Manau, 
■ kad iNisidarytuuM* tikrais prie- 
, toliais.

Girtis kuo nors, ypač ko ne
turi, tai, ištikrųjų, yra net ne
gražu, liet mylėti artimą ir jam 
INisisakyti, ką gera turi ir ką 
guli pigiai jaiu suteikti, tai tas 
yra gražus durims. Man rodo
si, kad aš taip dąpiu ir patar- 
čia kiekvienam, ką gerą tu
rint, ir artimui to ne]Mudgailėt, 
ypač, jei tas lengvai atsieinu 
jam suteikti. Aš sakyčiau, kad 
butų neblogas darbas, jei kas 
mane duotų |m-iskaityti ir sa
vu kaimynu!, jei jis dar neskai
to manęs. Tegu jis a|>si]>ažiiitų 
su manim, gal būt ir pamėgtų, 
šį darltą reikėtų atlikti vardan 

i katalikystės, vardan Dievo ir 
artimo nmilės, vardan laito vi
sos žmonijos. “Dranga*.”

eini į visus namus, |M*r lietuvių 
šeimynas, imt visus lietuvius 
žmones. Ir už tai man teko 
•*kua|»t.” Žiūrėk, girdi, “Drau
ge,” ]M*rdaug giriesi save. Kuo 
tavu |M>litilu< gerosnė už kitų? 
O aš jiems tuojau* ir rakau: 
IMisiskaitykitr kas manyje yra 
m* vieną sykį, ne kaip kada. 
Itet skaitykite visada ir tėmyki- 
t<* į žmonių gyveninių, tai tuo
jau.- imnuilysitc, kuo mano ]s»- 
iitika geresnė už kitų.”

Politika nustato žmonių gy- 
.veninio ir su.-itvarkytuo būdą.
Kaip namas netvirtas, jei stovi 
ant išklypusių pamatų, taip ir 
žmonių gyvenimas ir susitvar
kymas bus menkas, jei jiems 

|liedami iškryp;, |>alaidi pama
tai.

Mimo |H>litika deda pamatu* 
nepajudinamus, nes imties Die
vu niiriHlylus ir sustiprintus, 
tai ir žmonių gyvcnimiis ant jų
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Pasituitėni 
XI — 18.
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KALĖDOMS DOVANOS!
Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiems dovanų — neuž

mirškite savųjų — Lietuvoje — jau kelias, ypač laikraščiams 
seniai i ten atdaras —

1. Užr&šikite jiems dienraštį “DRAUGĄ.”
Metams uš ...................................   $6.00

metą 88418
2. Graži ir laitai Kah'iiums tinkama dovuuu — maldaknyge — 

**Ramy*bė J imi.-.’’
Minkštasis nmrvA-co ii|mI. auksuotu $3.50
Nkitrules
Audeklo ii|si.......................................................................... 2.00
Gražių pavcik.-lėiių »u linkėjimais, kiti .-u maldele 
su pei'sitmlimu .................................................................. 5c.
10 .-u |s*rsiuntimu..................-............................................ 20c.
loo su |M*rsinntimu..............................................................$L20
Kita njšis paveikslėlių didesnių ir gražesnių —
1 su piisiiintmi * i •••••••••• — ••••••••••••••••••••••• 7c.
10 m: prisiuntimų ............................................................ 30c.
HM su | risinntimų.............................................................. $2.00

Mužesbieins •įsakymams gulima siųsti k rasos ženklelius.

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.

1SM W. 464k St, * -CkicM*. «•
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..................................................................................... .......................................................11

VISOMS SOLISTAMS IR SOLISTAMS MAUJAS 
DŽIAUGSMAS

It MAUJŲ DADTŲ.
kurioms muile* (piano) parašė

ANTANAS 8. POCIUS.
Jau išėjo iš spaados šios dainos:

Leiskit į tėvyn* ................................................ Kaina 60c.
Ne bile kieme mergele auga .......................................  60c.
Gale sodo rymavo ir Svint aušrelė ....................... 60c.
Vai močiute mano ........................................................ 60c.

Galima gnuti pu “DRAUGĄ1'
1800 W. 46 St Chicafo, DL
________________________ r............— .....................................11

JUOS IŠRŪPINA LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ

i

JAU GAUNAMI

Viii norinlicjie važiuot | Lietuvę lai kreipiau pasportų reikale 

j Lietuvos Alstalymo Bendrovės Notarialj Skyrių šiuo adresu:

Pasirodai in Lietuv

Lithuanian Development Corporation
F. E. Branch

New York, N. Y. S
5bMB»IMMNMIIB39E3933:»■■■■■■■■■■■■■■>■■■■■■■

320 Fifth Avenue
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lt, ma. DRAUGAS S4

Į Lietuviai Amerikoje. ] PAMOJIMAI. REIKALAUJA.

ELIZABETHPORT, M. J.

Nedėlioję, K}»alio 26 d. čia turė
jome m>| m prastą iškilmę. Muk 
gerk klekinąs, kun. B. žin
džius, garbingai vadovavę* Eli- 
zubeth’o lietuviams dvasiniuo
se reikaluose apie 24 metus, su
silaukė sidabrinio j ūbi įėjau s, 
t. y. 25 metų savo kunigystės.

Iškilmingą sumą laikė |>atsai 
solviiinuitas; jam asistavo 
kun. T. Stcpanskis, kauto dija- 
konąs ir kun. Kazlauskas, kai|s> 
sulslijakonas. Ceremonijos ve
dėju laivo kun. J. Shvridan. 
Presbiterijoj, tarp kilų, užėmė 
vietą vyskupo atstovas. Molis. 
Karol 11. Markei, 1). 1).

Linksma, isslraug ir graudi, 
valanda žymėjo* ant veido so- 
lenizanto, ant kurio nesyk) 
|*asinslė skaisčios ašaros, išti
kimi ]mrapijonys. kurių buvo 
pilnutėlė liažnyčia, maldingai 
dalyvaudami šv. mišių auko
je. ir-gi prakilnių jausmų suža 
dinti tankiai vilgė ašaromis 
skruostus, lyrike šv. mišių buvo 
jMisakytas (temoksiąs lietuvis 
kai. o užsiimi gus mišioms gerk 
vyskupo atstovas Mons. K. II. 
Markei prabilo nuo grotelių. 
.Jis augštai iškėlė vardą gerk 
solrnizanto. |>ažj1mėdamas jo 
iiuo|m*Iiius dėl lietuvių ir abrl- 
nai dėl Katalikų Bažnyčios: 
pagalinus pridūrė, jog dvasinė 
diocezijos Valdžia mato gerk 
Elizalietbo klekino, kun. B. 
Žindžiau*. daugiau nuveikta, 
negu ji galėjo to tikėt irs.

taikė šv. mišių vietinis liaž 
(lytinis choras, vadovaujant 
vargonininkui. Jonui Ste|Miiui- 
vič-iui, ir pritariant orkestrai 
pagirtinai atliko suvo dalį. Va
kare, užsibaigus liužnytinėm. 
pamaliloms. įvyko koncertas su 
prakallsimis (įarapijinėje sve
tainėje. Tumui ir užsilmigė iš
kilmės programas.

Kun. B. Žindžius gins;* Kal
viuose. Veliuonos parapijoj, 
Kauno ajiskrityj ir guliernijoj. 
Mokinosi Marijanų* ■!<** gimna
zijoje. Iškeliavęs i užruliežį 
įstojo į Gregurijinj Universite
tų Ryme, kur dvejus metus mo
kinosi filosofijos ir vienus teo
logijos.

Tuomet. reikalaujant Ameri
kos vysku]»anis katalikų kuni
gų. jaunas klerikas, B. Žin
džius. atvyko Auierik<m su pu- 
liudijiumis Kardinolo l’arochhi 
ir, sulyg įsakymo Av. Tėvo lavo
no XIII, atsidavė globai Kar
dinolo Giltlmns, Baltiiuore’s 
antvyskupio, kuris su džiaug
smu priglaudė jauną kandidatą 
j kunigystės luomą.
v. Čia | porą met ų užliaigė teo- 
logijos kursą ir spalio 26 d.. 
1894 m., Orleano Miitvyskujias, 
Chapelk*, įšventė jį į kunigus. 
Nesant tuomet Baltiiuorėje jam 
vietos, paskyrė jį Detroito dio- 
cezijon, kur apie* pusantrų me
tų darliavosi Av. Vaitiekaus 
parapijoj ir kartu buvo moky
tojom lietuvių kalbos lenkų se
minarijoje.

Lietuviškoji kun. B. Žin
džiau* širdis ne*put įtenkino pel
ui uga ir iutekiuinga viela tarp 
svetimųjų. Jis verkė* prie sa
vųjų, nors ten butų vargus ir 
rūpestis. Ugniniu pasiekė savo 
troškimus.

Elizabethportc lietuviai, 
pasistatė* mažą bažnyčią su di- 
<le*|e* skola, šaukės lietuviško 
kunigo pugdlse. Kuri. Žin
džius. išgirdęs jų balsą, pasiry
žo paimti ant savęs tąją sunkią 
vargo naštą ir. išsirūpinęs au 
iM’inaža sunkenylM! leidimą nu<> 
Kardinolo Gibla>ns’t», atėjo j 
Eliud>vlli|M<rt tarnauti lietu
viams d'asiniuose- jų reikaluo

se. Lietuviai Netvarko, Jersey 
City ir Bayonno’ie taipgi jam 
priklausė.

Su laiku visiems tiems palie
jo sutverti savan jiarapijas. 
Elizaliethporte kun. Aindžius, 
pradėjęs darbą vok tik au 49 
šeimynomis, šiandie, po 23 ir 
pusės metų čia buvimo, gali pa
sigirti vaisiais savo uolaus ru- 
|**st i ilgumo, t. y. puikia, ruimin 
gu gotiško styliaus liažnyčia, 
parapijos mokykla, gražia kle- 
lamija ir nsikytojų namu. Tai 
liudytojai jo veiklumo. Užtai ir 
mums, juirapijonims. nemažai 
teko gailu'** nuo svetimtaučių. 
Bet už tai mes esame didžiai 
dėkingi savo klebonui, jubilian- 
lai. Linkime tat jam daug švie
sių ir vaisingų jo darbuose me- 
tų.

Vardu pampi jonų
L Gricius.

Ieškau švogerio. Jono Ju- 
džio, gyvenusio prieš karą jmi 
šiuo atiręs u: Amerika, Jonas 
Judis, 3451 Auburn avė., Chi- 
cago, IU. Jei gyvas, meldžiu at
siliepti šiuo adresu: Kauno 
gulk, Tauragės apskričio, Kal
tinėnų parapijos, l'akarremio 
kaimo, Povylas Mikulskas.

VAIKU IR 
JAUNU VAIKINI’

17 iki 25 metu amžiaus.

TAVORU 
ir

IŠSIUNTIMU SKYRIUOSE

REIKALAUJA.

REIKALINGI VYRAI

l*rie lumlierio.
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokesti* kasdiena.

LORD A BU8HNELL 00.
84M 8. Laflin 8treet

PAIEŠKO

1‘alcAkau. mvo Kiminų Ir pnx)»ta« 
mų paeinančių 1* Kauno Gtibcratjoa, 
norių nu JaIu auairuMn< Ii. aA pnrln'i 
tt Kauno Gubcr. Tiritkų vaaadiaua. 
Aubitkiu luirap. I*al<-kcl«nų Hudoa. 
Mnlomkitr nlaitauktl arkunCtų ad- 
raaąt

der RadaiK'r
lia Wood Mr. rmtaikhdila. Pa.

Uždirbk 
*35 iki *50 

į savaitę

M e- rallme jus lAmokytl M« tirti 
| iruii<ps laika disnomli ar vakaraK 
ui maža kaina, •jicllatii rtcrttan 
mokinimo ant siuvamu Pewnr aM*-

VAUKEGAM, ILL.

▲čia.

Raudonojo Kryžiaus rėmėjų 
skyrius taria nuoširdų ačiū Av. 
Baltramiejaus ir Av. Juozafsi 
draugijoms už įlavinu; veltui 
svetainės laike gerb. kun. J. 
įmukaičio prakallių. Minėtos 
<Iraugijos nekumiiet neatsisa
ko nuo prakilnių darlių ir gel- 
l**jimo tėvynės. Lai Dievas 
joms užmoka.

R. K. R. Skyr. Valdyba.

CICERO, ILL.

Sjialio 26 d. vietinė Vaikučių 
Dieninės prieglauda turėjo 
liūlių jiarapijinėj svetainėj, ku
ris pilimi nusisekė, nes pelno 
davė 107 dok

Ariu visiems, kurie jiasidar- 
liavo ir kurie ką aukojo. Kolek
toriai jiasakoja, kad visur jie 
gavv aukų: vienur pinigais, ki 
tur dakitais, dar kitur net lie- 
žiuviavimo “prezentą.” Sako, 
vi s-gi ne tuščias žmogus išeinu 
Tik už jiastarąją “auką” nesi
nori dėkoti.

Sjialio 21 d. laikytame mum- 
rinkime nutarta kreipties į 
draugijas, kurios yra prisidėję 
prie palaikymo Dieninės Vai
kučių prieglaudos, kad malonė
tų jiaraginti savo atstovus 
skaitlingiau lankyties į Dieni
nės Vaikis'ių prieglaudos susi
rinkimus, kurie būva pinuą ir 
trečią jianedėlį kožno mėnesio, 
I tara] riji nė j svetainėj. Kada 
įlaugiau būva atstovų, daugiau 
būva minčių. O dar geriau se
kasi, kada sykiu veikia ir pačių 
vaikučių tėvai.

Jonai Mikohinis.

Vladivostokas, 
Rugsėjo 15 d., 1919 m. 

Gerinamoji Redakcija!
Bukite malonų* imtalpinti 

mano šį prašymą:
Rusų-vokiečių karei prasidė

jus, patekau į kareiviją. Netu
riu daugiau genčių kaip tik vie
ną brolį Amerikoje. Susiraši
nėjau iki 1917 metų, liet kada 
mane nužeidė, tai jtaiinėiau vi
sus adresus ir ne kokių žinių 
negaunu.

Liudvikas Cepelis, ieškau 
brolio, Jurgio Cepelio, iki 1917 
metų gyvenusio Philadelphia, 
Pa. Siuvėjas Kauno guli.. Ež<*- 
rėsų a]iskrM Rokiškio valsčiaus.

Jeigu kas žinotų, bukite ma
limus pranešti šiuo adresu: 
Port Vladivostok, Komarov- 
skaja gatvė, N. 58, Imtas 6, 
Liudvikui Oepeliui.

Reikalingi dėl darlio į vai
riuose musų Tavoru ir Iš. ’-.n- 
timu skyriuose. Pakuoti, Riš
ti ir Išpildyti Užsakymus už
sakytus per musu kostumie- 
rius. Sverti jiarrcl post užsa
kymus ir t. t.

Geros algos jiradžiai. Gera 
|>roga įsidirlrimiii. Durimi |m- 
stovus.
Valandos 8HK) iki 4:45 Suim
tomis iki (riet

SEARS ROEBUCK A 00. 
Homan Avė. A Arthington St

1‘iilcAkiiu auvn ir tv<>R<*rl<>
Marrljonoa Ir Kaalnileru. Abroinavi. 
čių. Jk- pirmiau ryveno <Ken«inirt«>- 
ne| t'hicaKa. III. aA tūrių labai 
i-varbų rrikala. mahmekil* atmūiuk- 
ti arba kaa apie Juua iinuU: |>raueA- 
kile tuojaua.

Acntainka IjrceUb-er. 
•14 ClMUcau Mr. X. K.

!*HtMlmrB*t. Praiaaa.

MASTER SCHOOL,

LAUKAS REDAKCIJAI.

Gerbiamoji Redakcija:—
Viename paskutiniųjų tam

stų laikraščių numerių pakar
totinai sakoma, buk aš aavo 
prakalboje Baltimore, M<L, už- 
reišlcęs, kad "Laisvos Lietuvos 
nėra,** Tai yra klaidingas per
davimas mano kalbos. Ai vi
sur ir visą laiką, nuo sugrįži
mo iš Lietuvos, sakiau kaip tik 
atlmlai, būtent, kad "maniau, 
kad nėra laisto n Lietuvos, pirm 
nukeliavimo Lietuvon, gi nuke
lia ręs tenai, radau, kad LIE
TUVA V RA LAISVA."

Malonėkite atitaisyti tą klai
dą ir daugiau nebecituoldte 
mano žodžių tokioje klaidingo
je formoje.

Tikėdamas, jog tai jiudarysi
ti*. pasilieku

Su aiigštu pagarba.
R. Karuža,
Lietuvos At Jatymo
BeudroAet Pirauainka*..

I.EI BĖRIAI 
TRUVKER1AI

WARHOUSE VYRAI 
PACKERIA1

8ALDUMYNA8 VIETOJE
CUKRAUS.

“Sėlyklų cukraus sirupas 
yra naujas saldumynas kuris 
jiasirodo tinkamiausiame mo
mente, kad palengvinti cuk
raus trukumus jianešti”, taip 
sako Suvienytų Valstijų žem
dirbystės Dejiartmento, Che 
mijos Biuro eksjiertai, kurie 
<luro tyrinėjimus, kad surasti 
cukrui užvadą. Netik kud h*- 
lyklų cukrinis sirupus yra 
saldus bet jis yra ir skanus, 
panašu* savo skoniu į medų, 
ir tas prisideda prie jo vertės 
vartojant vietoje cukraus.

Nors sėlyklų cukrus jau 
laimi senai žinomas chemis- 
tams, tečiaus, jo išdirbyatė 
unt komerrijinės skalės tik 
dabar teprasidciia. Du dalyku 
jiaragino jo išdirhystę. Cuk
raus trukumas pratiesė kelią 
jį pardavinėti, ir dalmrtinės 
proliibicijos įstatymas duoda 
progos (MUiaudoti medžiagą ir 
mašineriją, kuri yra reikalin
ga jo išdirlrimui. Sėlyklų cu
krinis frinųias yra | tada roma
is tų pačių grudų, kaip ir a- 
lux, ir gali būti padaromus iš 
kukuruzų, ar bulvių, ar kito
kių augalų, turinčių krakmo
lo. Miežiai, kurie pirma buvo 
vartojami įlarymui alutis, liū
lia r bus iš jų galima daryti m- 
lyklų cukrau* sirujią.

REK0M8TRUKCU08 DAR
BO SUTRAUKA.

EMnityvis Dept. Spaliu 24 
d., Prrziih*ntas Wil*onas jm- 
siuntė prašymą mainieriam*, 
kurie t'iri* jo konferenciją nu 
Darlio Sekretorių AVilsonu, 
kad atnaujinti konferenciją, 
sulaikyti unglekusyklų striu
ką. Prezidentu pirmas jiasiu- 
limas buvo, tartis; antras, pa
vesti dalyką urbit racijai, jei 
tarimai nepasiektų; ir tre
čia, palai k ji i dariai veikimą 
kasykloje.

Angly*. Anglių pirkliai, at
stovaujantieji American * hole, 
.-ak Coal Associution, |<*r ku
rių runka.- kaa-metai pereina 
100,(XMI,<MJtt tonų anglių svar
besniuose šio.- šalins miestuo
se. spalio 24 d., imsižadėjo dė
ti visas pastangu-. kud -ulai 
kius kilimą ;uiglių kuinų, kui
lio pasekmė eimmčio anglių 
streiko.

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS

PRIE hVARAUS DARBO 
Geni užmokestis dirlmnt 

nuo štukio, ir Bonus Plianų.
Gerą mokestis 43 valundos. 
Mokestis ka* sąvailė.
Geros Darlio Sąlygos.

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRK

212 N. DESPLAINES STREET

KLIK AMNlillS mnlcria ir tu< r- 
Kinoa dirbu leemaa dariua prie it> 
rkiratyiiio sakių, uld.,liną.

laamard *<■<■« aku
W. Ktaatr Mr. Ikucac*. III.

1*0 N. Bute Str.

JOT P

PI UU PROUA.
Zlltaniiaiue Maryje. 4 pa*yv<-nimų 

narna, |m> t kam buri un. tiktai > metų 
aenumo; puikus bascnienlaa. tollctai. 
baltos ainkoa. Macas iAtaisytas dėl 
dtiaustymo drapanų. Kantas randasi 
ant l*urtirll Avė. ir 36 iritvėa. Visi 
iiKMCssmcnlal pilnai Išmak.ii. Ilan- 
doa ncAa arti Heli.04 ) niėneių. Na
mas yra vertas 15.404.1111. bet kas 
pirk-s tuajuus. gali nupirkti už 14.- 
254.44.

••ORAI GAS- PI Kla l o-
IMM W. 4*tl» Mr.. Aliitaųpi.

Pastovios vietos. Geros al
gos jirudžiui. Geras jiroga įsi- 
dirlrimui.

Valandos 85MI iki 4:45 Su
imtomis iki jiict.

SEARS ROEBUCK A CO. 
Homan Avė. A Arthington St.

IšSIUNTlM') SKYRIUJE

MERGAliES

io •

MOTERIS

licrop. vietos yru daliui* siu- 
lioinos nioteriiiis ir mergi
noms kurios nori prasiinokin- 

Iti darlio musu lšsisiuiitiiiio 
Skyriuje. Darbas susid<*<lu iš 
viniojimo. ryšimo pakeliu sve- 
rimo Parce! Post Užsakymu 
ir t. t.

Vulumlos H:00 iki 4:45 Su- 
liatomų- iki piet.

SEARS ROEBUCK A CU. 
Homan Avė. A Arthington St.

MERGAITES 
ir

MOTERIS
Prie lengvumų švariau* ir 

interesingo dariai niu-u P<»- 
|s*riniu Dėžių Fabrike, Vali
zų Fabrike, ir Sieniniu Popie
rių Fabrike.

tiem* algos pradžiai. Ne- 
juijirastai gera progų išsilavi
nimui.

Valandos 85MI iki 4:45 Su
lįstomis iki piet.
SEARS ROEBUCK A CO. 
Homan Ava. A Arthington St.

VAIKAI

16 iki IH melų.
Reikalingi dirbti musu ofi <• 

Klerku Skyriuj.
Geros ulgo- išpradžio.- ir 

gera proga išsilavinimui to- 
l.icm- vaikam- kurie ieško 
gero |>u>tovam dariai.

Valandos Srim iki 4:45 Su
Imtomis iki pi<*t.

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Avė. A Arthington St.

LEiBĖRIAI REIKALINGI

70c?| VALANDA

Atsišaukite
WRIGHTW00D A

HERMITAGE AVĖS. 
GERHARDT F. MEYNE.

STATYMO LE1BERIA1
REIKALINGI

Pas
WELLS BROK.

C0NSTRUCT10N O».

Prie

BRENNAN PACKING C0
PLAKTA Mo. 2

40th Phce A Monnal Avė.

MERGAITE
Ir

MOTERIS
Me* turime g<*ru vietų mer

gaitėm* ir moterim* kurios 
nori pramokti darlio šiuose 
musu Tavoru Skyriuose: 

Žaislu
Aptiekus 
Ccveryku 
Punč-iaku
Grainu
Sidabriniu Duiktu 
Apatiniu Drabužiu 
U*icu, Aftu ir kitokiu ta

voru skyriuose.
Prie

Išpildymo Užsakymu 
Sučekiavimo Užsakymu 
Peržiūrėjimo Tavoru 
Svcriniu Tavoru 
Rišimu Pakelių.

Geru.*, algų* pradeduuticnts. 
Prityru-ieins mokama sulyg 
jų kvalifikacijų. Proga įsidir- 
bimuL
Valando.- 8:00 iki 4:45 Suba- 
tomis iki piet.
SEARS ROEBUCK A C0. 
Homan Avė. A Arthington St.

PARMIMODA.
Indelis mūrinis namus ant 2 gy- 

venif"". turis |>o 4 didelius kamlu,- 
rlus. (Namas yra Matytas didumo, 
knlp dėl AeAių knmbarių). Trimlncal 
ir nrindys kiaurai ąžuoliniai. vIkIM.uI 
nauji, au plytų porcinis IA fronto. 
Itandaal namas lietuvių apcyicntoje 
apielink'je. su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kolei- 
streetkarių ir arti kampo &3m*I<« 
gatvėn. N.tmas vertas panai Alę 
brannu-- r laikų loucml 47.544 00. 
lx-t p.. ■Juos ui <.<00.00. Namas tu
ri K-tų cementuotų basenicntų su 
plov>*. omia.

Kreipkitės Muo adresu:
■linU Glk" PVRIu Ce.

IM4 U*. -KUIt Mr, Chk'aao.

TMafonas Pullman «4

DR. W. A. MAJOR 
OYIimUA-S IK 

CaiRIRGJMI
OClsns imt MicMcnn Avn. |

Admos 4:34 iki 4 l*rrto — I Iki i

2 po pietų — 4:34 iki 3:34 vakare i 
NsdeUoiuis nuo 14 iki 11 Ory to Į

S. D. LACHAWICZ
l.«tu«>a Ufal««4ftu» i lai

l<4« |* kl4U*4M l.a lMitk* •»»« lUBIU 
A tukti, n iiiHlio Jdlbu l*U>t(i Ui|» 

2314 W. 23 PL Chicago,
T«4. Canal 2IM.

Dr. A K. RUTKAUSKAS i

TalaCoaaa McKlnlry 4744 
GYDO VttOUAM UGAM

Kampa* W. 44-tm auvd*

a.....................—.......................................—i r

Dr. P. P. ZALLYS
Dentistas

l«Ul M>. Mtehican, A

VAIANMh: 4 IM S tai

Dr.ABURKE 
(Lietuvis)

414 W. Mnrtud Mr. 
Ftrtl.tHlc. l*cnna.

įsu visomis liKoiuis priima nuo 

Nuo k iki 14 vai. r>to 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 4 iki * vsl. vakaro.

|X................................ ................ ... ....................... ..

Tai. Drovsr 7443

Dr* C. Z. Vezelis
UETVV14 PENT18TAN 

Adoa: šuo t ryto JkJ • rak.
MadėHomis pm*< autarim# 

ten a- o

3109 So. Morgan Street 
CHICAOO, ĮLAOMOM 
Telefoną* YmOb MM

Valandos: — • iki 11 U ryto;
4 po pietų Iki 4 rak. NM44M* 
mu> nuo i iki k vaL vskarn.

Dr. M. Stupnidd

•X
JOSEPH C W0L0NJOSEPH C W0L0N

Jetuvii Advokatas
M MO. LA MA1AA: NTRFtTT
Oyvaoimo Tst. Hutnboldt 17 

Vakarais 2411 W. 21-nd KtrMt 
Vai. RackvraU 4444 

CHICAGO. I J.

Jetuvii Advokatas
■O. La kA144i 4TRr*A~T

Gyvenimo TaL Hutaboldt 47
Vakarais 2411 W. 22-nd KtrMt

Vai. RackvraU 4444

Ant psrdsMmn mraa 2 pasyve- 
<>>«UU 4 MIUMMliU. Ai-.Muk.lS

3114 H. 44 Pla.-r s-rn taby-

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
“DRAUGE.”

DR. A. A. ROTU,
Rusa, vydytojaa Ir chirurgą*

SpocJal.atas Moterį Akų. VyrUkf
Valkų Ir visų ehronltktl llm

CHICAGO. i*X.

! J. P. WAITCHES

! ATT0RNEY AT I.AW 
limils ADVOKAT.V*

I HM S HIKMITK.I ttlAI 

cHii aoo.

.... . ................- . —

i
t
i
<
I 

M
•
t

I

OfIMa: 3154 *o Halstad 81. C410M4

Talefov^ l»rorar 4443
V A LAKI > A* 14—11 ryto 2—« P* 

platų 1—• vak. Nadeuotnis 14—12 d. 

•iiimHiiimmimiiiiuiiiiituiiiHnMHM
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I DRAUGAS , T
3S3

I SVARBU CHICAGOS IR APIELINKKLIETUVIAMS. L «UIUI

I

*

PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St.

imiiitiiiuiiiiiiriiiutiiiiiuuiniuiimiiih

L. DARB. SAJ. BRIDGE
PORTO KUOPAI.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Antradienis, lapkr. 11 d., 
iv. Mark Tur. Mennas, kank.

Trečiadienis, lapkr. 12 d„ 
Av. Martynas, pop. Livinas.

KUN. PROF BUČIO 
TELEGRAMA.

Watcrbury. Conn.

GRĄŽINAMAS BUVĘS MO 
KYKLŲ SUPERIN 

TENDENTAS.

Miesto ndminivtrarva 
lia kovą.

pake

Tei-ėja- Se.'iiilan aną dieną 
nil-premlė, kml | t liienv.. . 
viešųjų mokyklų i!|M-rint*-n
<leiitl|- luti .-ugryžti buvę- -i| 
)M*rin1endciiia- Clmd-ev. ku,’. 
praeitą pava-ari 
nauja miestu majoru 
ji mokyklų taryba.

Teist'-jas |Kisireiiiia 
buvusioji mokyklų 
nusiimdytlanm < ’liad- 
tai pnsit«!gu-i. ir todėl n.’iiijuji 
taryba neliiri-ju-i lei-ės jį 
prašalint i.

Prašalintas Cli.-nl-'-y čia 
buvo mi-nnidyta- -u $1*-.iriH 
algos |wr iiK-tu-. .Ij prašalinu-' 
jis gavo darlto lllitmis imiver 
šilote su $6.(Nio metinės algo-. 
Didelis skirtumas.

Tad kuomet tei-ėjiu Sean 
lan pa-kelln* jam prielankią 
ištannę, jis tuojaus atvažiavo 
Clticagtm ir nori užimti savo 
ofisų.

Bet mi«*<1u mlmini-t racija 
priešimi-i. Suporini. ii*l*-nl«i o 
fisa apstatė |n>licija. Į-akyta 
neįleisti Chadaey.

Tilo metu niie-tu .*idv»ika‘as 
padlio*l.'l npelirieijsj nW'rŠ1**-' 
nin teisman. Tik nežinia. *ir 
apelincijn Ims pripažinta.

Jei ta neini- pripažinta, 
sakoina. mie-t<> admiuistraci 
ja surosianti kitokių priemo
nių prieš Cliadsey ir lielej. 
siunti jam vnldvti viešnių nm 
lcyklų.

Kun. P Bnčvr.,
immimti.iintimiiiairmimiii.miunim

I
RADIKALAI NIEKO NEDA

RO IS VYRIAUSYBĖS.
— 

Suvirinkime provokuoja 
riausybę.

vy

Ino. jo*, 
tary’ri 

••y. teisu
< "Ii»«-;»

ANGLIŲ ESAMA UŽTEK 
TINAI CHICAGOJL.

Taip tvirtina didžiulės anglių 
kompanijos.

Jeigu TuriRoseland.
Ijįjikričio 15 d.. 7 vai. va

kare. Brightou l’nrk parnp.' 
svetainėje, \V. 44th St. ir So. 
l’airlivld A Ve., t hieago, III.

lapkričio IGd..vai. p<» pie
tų, Chicago, Heivhts. Iii.

Lapkričio 17 d.. 7:3d vai. va
kare. Dievo Apveizdos pa ra p. 

įsvetaiiHje, IKlh St. ir ITiion 
Ave„ Chicago, III. '

Uipkričių IS d.. 7tHO vnl. va
kare, \Vvst l'ullman, 122-59 So. 
Ehierald Ave^ Cliicngo. III.

I.a|>kririo 19d.. 7:-‘!0 vai. va
kare. tinrv, Ind. (Gerk kun. 
Daniimas parūpins vietą j.

I .;ipkl ičio 2» <L 7:3l» vai. va
kare, So. Chicago. p. B. Kučin- 
-ko .-vctaiiieje, s7.*s» So. Iloiis- 
toli Avė.

Lapkričio 21 d.. 7:SI vai. va- 
kan*, Šv. Kryžiaus imrapija. |i. 

’.l. Alijošiaus svciaiiiėj.-. 4<<th 
ir So. \\ «hh| Sts.

Iutpkl ičio 22 d.. Indiana liar- 
Isis. link gerb. kuu. J. Čiuls-r- 
kis malonės parūpint svetainę.

; lapkričio 23 d.. 7 :.’1d vai. va
kare. .Mclnuu* l’ark. III.

Musų gurk Lietuvos mylėto
jas. kun. .1. Petraitis, savo pa
vyzdingu ]iasišventiniii suža
dins musų sielose prakiluyls- ir 
laes prie jo. it gi lūžios dulkele* 
prie maguose vienysimos Lie
tuvos šelpimo šventame dariu*. 
Dakir visus—senus, mnžiis.

Sutik.- gurk*s skiria proga 
Parodyt’ kaip kiekviena gra-

Kurio siela nėra bloga. | žus.
Bet luIalNrylie puošiama.

Lai neapleidžia tų drąsa.
Kurių <lar tiuo|N*liiai maži. 

Pu-i.-veiitimai nepražus
Jei Iieapliyks sielos sloga 

Ir savmydyliė. taip ž<*mn. 
Ką trukdo darbus net gresia 

Irtų siela palups graži.
Jei trukusi darbų tąsn

Sieloj’ atgims, tni Dievaži 
šventai-inis taps! Juos 

Igiri* ik* imtu.
Dr. A. K. Rutkausku.

Gerb. Hm. .1. Petraičio, Lie
tuve- Raini <ii<t.i<i Kryžiaus Rė 
uiėju Ceiitr** pirmininką pra
kalbu Uiai rūta-.

\ i< imi |.:i-iža<iėju io ir ai i 
akiu i * p. J. šalinno, mtr np- 

lauky u '■ •'< •ii'’ prakalbų 
• <-ili kun. -I. 1‘eiraiti--, imlus 
I.i i •. |<*ainl**ii**.i<* Kryžiaus
R.-ite ii liratr i jo ir vi :i Alne 
i l;< I.. R. K. Rėmėjų veikliau-
>in- vadi-va- Centro pirmi- 
įlinkas.

I • • rli. kun. J. I’etraivio uii- 
y.-iklu darini m< |«iiualy-iim*. 
! i.ąi dain. •;ero gali Lietuvai 
p.r'ai\'i vi-i. kuri** pri id*’*s 
i tie pra*i* *•*.••• n iiiio-eklnti vy
kimu iojo d;»rlsi.

I ' . kad mu
riiie.-nui ėin- l.eiiiviu-, pradeda 
dažniau aplankyti skai.M'io.- 
-i«-lo- l.ituivos mylėtojai, .lie 
avit j«jt-i *.< i’tiimi ir gyvu ž«»

iii i* .lokius ir imi- kar-lai 
n.v lėti ir šelpti -aVąji gimtinį 
' r: fa tėvynę I.i •liivų.

I i.aiil vi-ii’hi- Cliiciigoje ir 
api* li .1 • * V. ViUllllli ieltis lietu- 
. mm- i Ir. v ils progos išęir-li

i ii. I i; *. .1. Petraičiu milžiniš- 
ai d .rliu naildingilinų. iri— su-

i-ii-*--i”eili. ,-viM-io pniknl- 
Imm:i- sekimą | maršrutą | se- 
k’i:iei< ••• i v arkoj, :

l ;ipi i iėio 11 *1.. «:.!<• vai. va
kare. šv. \mat.u parapijos . Ve
lninėje. So, .i'.uli Cl. ir \\ . l.illi

' n i iu, III.
I.apkri* i*> 12 <1.. < įeit vai. va 

kąra, šv. My kolo pnmp. svotai 
nėję, luti \\ alinusia Avė.. Clii 
e.'luo. III.

Lapkričiu i'! d.. < vai. va
kare. šv. Jurgio pa ra p. svotai 
nėjo. ."2nd pi. ir Auliiirn Avė.. 
Cliieauo. III.

IjiĮikiiėii. I I d., i :*«U vai. va
kar. Visų šventų pnrap. sve
tainėje. lllSlNiSo. \V;ihasli nve..

1

Tėvą, Motiną, Brolį ar Seserį 
Lietuvoj, Neužmiršk 
kad žiema artinasi.

Pasiųsk jiems keletą dolierių, taip kad 
jie žinotų, kad jiems užjauti jų didelia
me varge.

Mes siunčiame Markėmis j Kauną, Su
valkus, Vilnių ir Grodną už žemiausias 
kainas.

Mus perviršius yra 12mil.dol

Atdara vakarais Ketvereo nuo 7 iki 9 Subatonūs nuo 9 išryto iki 
9 vakare.

1

x
♦

PEOPLEOANK
ASHLAND AVENUE, KAMPAS 47-tn GATVES

l'l.'ieil.i « Į hi.'ldietii

••o< iadil aini turėjo -ii.-trin 
kimų Carme’i’- vetaiiM-je. 
\ lilnnd l*ml. ir Vau llnreii 

*':it. IhiVi, pratallio-. Ka li' a 
lai kalliėtii.iai išr.-i-l.ė did ii 
d ■;iai!*'-iii;, l'ul-'e* ilJznii, Rii i 
joj’’.

Viena. komuiii-ta- l;allr‘1o 
j:*- pradėję provokuoti paną 
vyri nušylu-. .Ii- -nl ė. jog. **'*r 
di. Štai via pnk viis*i:iiii:t vy - 
riati-ybė ir tv-.-u ji .•irv'liio,i*i»; 
Ii Ci-il-. -'iisiriiikilsills nnt na 
*.*iindų. Silkė:

I “Vyii:in-y!•«•-■ agentai už 
j..!**|ė • \••i.'tiii*-- Xew Vork«*.
suareštavo .-imlu- mu-ų un 
lių. štai čia dabar ines turi
mu cliie.-itriniii- -:iv<, lyderiu . 
•Ii,, -ii mumis yra ant pagrin- 
du. .!< i Pslvnilini nuviltai i.o 
ri juo- ac*šfiioti, tv”u jie 
.'ilvimi ir juo- im:i. 5u*s nu— 
žiiioiiu*. luir galiniv gauti šim- 

jliis kitų -nu lyderių, katrie 
yra tokie pat geri, kaip ir 
tie.“

Svetainėje buvo fvdvralių 
.agentų ir polii-ijo-. Bet Ii* 

l**id<i ra likalaitis p|v|H-ti.
Kitur radikalų -u-irinki 

mr.o-v tą pačią dieną išjuokta 
ir pažemiiila aiuerikoiiišk:i> 
IcLojoii'is, nauja skaitlinga Im 
\il-ios karė- kareiviu w1<«ra 
nų ••rganiz.acija.

Iš Yorko pranešama,
.jog ir lenai r.adikalaii!- Imvo 
lvi-tn plų-li \ y ri.au-y L* ii 

'garbinti sovietą.
į Savo keliu. fvd<*rali.'ti ng«m 
...i gaudo radil.r.lti vadu- ir 
I * ;o-n i kalėjimu-. Kongrv-e 
durlmoj.'itm'-i vi-u- dv|M,rtuo 
Ii.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

PRANEŠIMAS.

<1

oiomusiis, SEI'IIBIU IR TVIRClAUSUS WLHI- 
dlllS BARUS VAKARUOS NUO GYVULIŲ SKERBYKLŲ.

X «
P

l>idžitib*> anglių sandelių 
kompanijos Cliieagoje tvirti
na, jog ėia anglių esama 
tekt i na i i|- ilgam laikui jų m 
pritruksią. Suprantama, 
kalinga* anglių taupumas.

Chicagoje didžiausia jitr.dių |;ij 
kompanija yra Coii-inm r*» 
kompanija.

Tn kompanija prieš pat 
streiku savo sandeliim-i* ture 
jo 2(>5.uuti lomi anglių. 79jxm 
tonų buvo din vežama g**b 
Žinkeliais. Ir dabar dar po 
truput j pristaloiiui į snnd«-, 
liūs.

Kompanija tviltimi. jog ga 
na daug anglių pardavu-i 
žmonėms 
daugelis 
lių turi.

Butų 
kompanija, jei straikąs turėtu 
prasitęsti koki pusmetį, 
tas neįvyks. Ir todėl -ii iiiiuli 
mis Chicago- gyventojam- n< 
turi Imt baimė-.

I»< t kompanija ll- -lt k I ■ ’ | 
durnos į tai. jog daugeli- d'i’> 
tuvių neturi užtektinai a t 
lių. Pritinku- anglių, dari, i 
turės sustoti. Ką tuomet pi
dus darbininkai .*

šiandie. t. y. lapkričio II 
d.. 7:3it vnl. vakare. šv. Kry- 

i:. parapijos svetainėn yra 
ūkiama.- iH-iidnis susirinki- 

ii. - visų šv. Kryžiaus para- 
pij • moterų ir merginų |iusi- 

dideliai svarbiais reika
lais.

\ i o- nu terys ir mergaitės 
iečinmo- atvy kli.

Rengimo Komisija.

\a-:.ro» melu, 
žmoniit Šiandie

lakti bloga.

II/.

rai

Tad 
tui •

sako

P..1

BUS PAMINĖTA ARMISTI- 
CIJA

šiandie Chicagoje iškilmin
gai paminima metinė- arinis 
ti«ijo- -iiknktnvė-’. I’inu pie 
tų |s-r poią valandų Im- sau 
• loma iiiinuhiinis. (ii

v i-am inic-te vi-ok 
dėjimas turas >ii-to1j 
miliutai su tik-lu 
iivn-iti- karėje.

kaip
- j"- 

vienai 
pagerbt t

2UV0 GAISRININKAS.

Keturių aiiv-tų iiiillillo-c |h> 
tmm. 151u X’evlM|ty avė. 
i ibi gai-ra-. tini-ro metu 
mi dali- namų griuvo 
I t I • », •Ki £TiU VvSiUūM*

PIRKITE KARES TAUPY- " ••“’m Burkų.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). I Kiti 9 .ai-t minkai -užei-t.-..

ir

p:i 
V ie
pn

gai-ii

KATALIKŲ VIENYBĖS 
REIKALAI.

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Tenenplaukia jos nei vienas. Turime jvairią neitvaiginančią 

gėrimų. Tarime atsivėsinti ir K’K CREAM'O. Turime k.uuM 
skyrių išsiunčiame Iniškim ir kilus reikalus atliekam. Turime 
jvairią laikraščių.

Turime FraMento A. Smetonos paveikslų ir opalvinotą 
Žvirgvnikiii. Trinti kiekvienus vieną iš jų įgijo.

čia yrn •’I»ICAI’<«<»” agentūra. Galima ėia gauti “Dran
gą” nusipirkti, paduoti į jj imgiinciiiimų ir darbų. Turime 
taippat knygų ir maldaknygių. Prašome atsilankyti.

4

ERNEST WE1NER
DRY OOODS

H00 W. 47th kamp. Wood tta.

Kltv«r—1« tr HubatutnK
DM«Umm OMUtakin* gauaaml. 

loljolal. *Blk*ma Grafe*- 
tr Mkatte

- -------- -----------JJ--------

laiškus-atsišaiikimus į draugi
jas. kini jos įstotų į Kat. Vie
nybę. Sky rimus jie jau išsiųs
ti. Tuos laiškus gaus drau
gijos tose kolonijose, kur dar 
nėra K. V. skyriaus. Tone kolo
nijose draugijos galės pristoti 
prie Centro, o paskui savo ko
lonijoje sutverti skyrių.* Tam 
reikia tiktai trijų ilraugijų.

K. V. Centras turi savo or
ganizatorių. Juomi yra p. St. 
•Iiiecvičin. Jo antrašas: 72G W. 
IStli St.. Chicago. III. Reikale 
agitacijos, ar norint sutver
ti skyrių, kvieskite ši orgauiza 
torių.

Jeigu matome reikalų veikti 
vietinėse draugijom*, tai kur 
kas didesnis yra reikalas veikti 
eentraliiiėse organizacijos!*, 
kaip Kat. Vicnyln*je. prie ku
rios ir vietinės draugijos pri
klauso. Reikia tiktai jų praplė
sti. labiau sustiprinti. Svar
biais nuveiktai* darlmis ji yra 
atsižymėjus ir tai <lar pradžio
je savo gyvavimo. Dalmr jau 
turi žengti prie dar augštesnių. 
didesnių darbų. nuveikiiiKi. kin
ui tautos vilti? turi Imti Kat. 
Vienvliėje. Kat. Vienyhė* nu
veiktais dailiais musų tėvynė 
turi džiaugties. JUusų daritas 
turas ilidesiię reikšmę, jei veik
sime per Knt. Vienybę, tų Chi- 
eagos žadintojų.

Jnu vien Kat. Vienyliės Cen
tro susirinkimais galime pasi- 
džaugti. Į juos suvažiuoja voi- 
kėjai lx-i veikėjos iš visų Chica
go.- ir aplinkinių kolonijų. Tie 
at.-tovai išduoda raporlus iš sa 
vo kolonijos nuveiktų ir veikia
mų darbu. Tuomet galimi ma
tyt visų jos darlią kaip Veidro- 
dvj. Einant padėjiiną, ieškoma 
būdas, kaip pastūmėjus veiki

! Ptataos

PLUNKSNOS.

F. P. BRADCHUUS >

»
V
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Lietuviu Laivas
Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d.

t

f 
I 
I

h
>;

t

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

Pristatymas gvarantuojuinas. Dešimts dolerių 
pamokėta už jiersiuntitnų bokso 2 pėdų ilgio, l’/2 j>ėdų 
pločio ir 1% pėdų gilumo užmoka nevien už |>eraiuiiti- 
mų .liet ir už apraudu ir pristatymų iš Bostono j bet 
kurį dūlį Lietuvon.

Platesnių i n foru ia<-i jų galima gauti pas:

1

V i-o- L. ||. Katalikų Vieny- 
i.ė-- or^.'iiii.arijos M-iiiuis Ims 
; Ule 17. IS ir 19 <L 1919 
t i., vakarais. Dievo Apveizi los 
para p. svetainėje. Chicago. III. 
St irnas gal neužims visų trijų 
vi’knią. bet. pa-irotlžius reika
lu*. galės ir ilginus užsitęsti. 
Seimus Ims vakarais dėlto, kad 
visi organizacijos veikėjai yra 
darbininkui. Tat tikimės, kad į

• •imą suvažiuos skaitlingas bū
rys .-ttsiprr.liisių katalikų dar
bininku. Kiekviena-! Kat. Vie
nybės sk> rilis ar draugija, pri- 
UaiiMinli prie Kataliku Vieny- 
l«ė>. ulės al.-ių-li savo atsiu
vus sulig konstitucijos.

Visi skyriai malonė* atsily
ginti su Centru finansiškai ir 
prišal ti Centrai! prieš seimą 
draugiją ir pavienių, priklau
sančių prie skyrių, vardus ir 
I-a Ia i-tojo į -kyritt. Norima
• engti vištikių trukdvmii ir 
keblumų. Visi norėsimi* žinoti 
tikrą organizacijos stovį. O tą 
tiktai tuomet galėsime žinoti, 
kuomet rafMirtai bus pilni ir 
t va rk< • je.

Centras yra ntspauzdinęs

I
s

mų pinu.vn. Visi ir visos, su vi
sa širdimi atsidavę savo tėvy
nei, gyvai svarsto visokius rei
kalus. įspūdį išsineši iš susirin
kimo tokį, kad Lietuva, tupėda
ma tokius muitui ir dukteris, 
taip ištikimus ir rūpestingus, 
negali žūti, negali kitokia būti, 
kaip tik laisva ir ueprigulmin- 
ga.

Jeigu imriiiM*. kad Uetuva 
Imtų laisva ir įieprigtilmiiign. 
kad Lietuvoje dora ir a|>švieta 
klestėtų ir žyilėtų. tai visi ka
talikai vienyki mės, apieskiuiėa 
į Katalikų Vienylię ir joje, kiek 
imjėgos dah iiižia, nepaliaujan
čiai veikime.

Pr. Zdankns.
Katalikų Vienvliėit 

Centre, raštininkas, 
1447 So. ’iUtli A ve..

Cicero. DI.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYRĖS BONŲ.

LITHUANIAN SALES CORPORAT1ON

120 Tremont St, BmUg, Mim.

Žinomas per S6 metas ir Valdžio* prižiūrima* 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

t

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA
ir gvanataoja

Norinčio* gauti preke* pinigą ir kitų žinių 
meldžiame kreipti* p*c 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

Biznieriai garsinkites “Drauge”.

*
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