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Anglekasių Streikas
PRAMATOMA NAUJA RE 

VO LIUCIJA VOKIE- 
TUOJE.

Šalyj gyvuoja tik vienos po- 
litikinės intrigos.

stn'iko teismui induvė vakar '.'fiausy Im*jv apsi-
pirm pietų suglebusių advolmJ^’^i* kokie tui nerviškumo 
tas \Varnnn.

Po to kiti trys anglekasių 
advokatai akiveizdoje vyriau- 

'syla’-s advokatų pranešė apie 
Indianapolis, Ind., Inpkr. 12 anglekasių poziciją.

— Vakar pinu pietų f<*dera- Pranešime advokatai pažv- 
. linui apskričio teisme tvisč-jas mėjo, jog anglekasyklų opera- 

Amlerson priėmė ir jiatvirtiro toriai atkartotinai buvo na- 
anglekasių organizacijos vir
šininkų įsakymą streikinin
kams pertraukti streiką, koks 
buvo paskelbtas praeito spalių 
mėn. 15 <1.

Anglekasių advokatai teisė
jui jmžadėjo streiko atšauki- atšaukiamas, anglckasiai ;ni- 
mo kopijas pavakan’-j p:i<lr.«>fi sitiki. jog knoveikius bus pra- 
paštnn—pusiųsti anas 
st reikuojaučių 
grn|iėms ki«*kviciuim 
kasyklų apskrityj.

Anglekasių viršininkai 
sprendė streiką atšaukti lik 
po ilgus s«*<ijos. kokia pralie
jo pirmadienio ryto ir baigė 
"akar anksti ryte.

Atiaukimas streiko.

Teisėjas .\n<h-rson angį* ka
sių viršininkus pagyto už tus 
pastangas ir išreiškė pasiten
kinimą. knd jo įsakymas pil- 
<!omas.

Atšaukimo streiko tekstas:
“Indiannp'dis, lapkr. 11.

19’9.
“Viršininkams ir nariams 

l'ritrd Mine Work«*r< <»f \- 
inerica:

'‘Gerbiamieji tamstos ir 
broliai: Išreiškiant paklusny- 
bę mandatui, kokį paskaliu** 
lapkričio 8 d. Suv. Valstijų 
teismas. Indiana apskričio, 
pirmininkaujant teisėjui A. B. 
Amlerson. žemiau faisirašiu- 
šieji šiuomi praneša jums, jog 
musų įsakymas iš s|«nlių 15 
pertraukti darbus minkštųjų 
anglių kasyklose, esančiose 
musų jurisdikcijoje, atšaukia | 
mas ir |mnnikinamas. Su Iro-! 
liškais velijimais.

“\Villiam Grecn. sekreto-' 
rius-iždininkas.

“John L ls*wis. preziden- 
tas.

Pranežta. apie anklekazių daiktas. Bet reikia taikintis
podziją. *u gyvuojančiomis aplinkybė-

__ , ... niia.
Pranešimą apie atšaukimą ________________

STREIKAS ATŠAUKTAS 
PO ILGOS 8ESU0S.

Negalima kovoti prieš vyriau
sybę—sako Lewis.

streiko teismui induvė

toriai atkartotinai buvo pa
skelta*. kad jie t uojaus stosią 
tarybosna su anglekasiais. 

j kaip veik streikas Ims atšauk
iąs. Tą jų skelbimą patvirti
no ir j»ati vyriausybe.

Tad kuomet šinmlie streikas

visoms dėtus aptariamos via tarylio* 
darbininkų ir bus išrištas užmokesčio dur- 

anglių

nn-

I

ženklai.
Prezidentas Ebert gyvena 

buste, kuriuose seniau Imvo 
vidujinių reikalų ministerija. 
Tas bustas vokiečiams skaito
si kaipir kokie “Imltieji rū
mai“.

Aplinkui tuos rumus 
die apvedamos vielinės 
liuotos tvoros, už tvorų 
tatomi kulkasvaidžiai.

Pačiuose rūmuose nuolat 
stovi stipri sargyba, gi lauko 
šen ir ten nuolat maršuoja 
kareivių būriai.

Tokiuo budu ajslrausta ir 
ikiti namai, kuriuose gyvena 
Įangštieji šalies valdininkai ir 
[kur yra vyTiausvb<*-g ofisai.

Čia laukiamas didesnis kri- 
zis vyriausybėje, kaip peroiai. 
kuomet krito kaizerizmns. 
luiūkiama nauja revoliucija.

Nes visoj šalyj gyvuoja 
vientik politikiniai

i

šian- 
dyg- 
pas-

bininkams klausimas.

Ilgą turėjo sesiją

Anglekasių organizacijos 
viršininkai, kurių Imvo apie 
šimtas, kaip augšėiau pasaky
ta. turėjo labai ilgą sesiją. Ir 
lik vakar prieš auštant "(įtik- biavimai. tik 

■tn ir ntibn l-nota paklausyti 
teismo įsakymu.

P< ilgų ir aštrių kalbų ir 
diskusijų veikiantysis prezi
dentas lx*tris prabilo j susi- 
rinkusius:

“Gerbiamieji. pagalintis 
mes turime prisitaikinti prie 
teismo mandato. M<*s tai daro
me protestuodami. Esatis* a- 
merikonai. Negalime pakilti 
prieš vyriausybę. Tai viskas.”!

Tasai jo jmreiškimas dau- puolimas 
ginusia pagelbėjo susirinku- deretraki taip karštai 
siems sutikti atšaukti streiką. lenkų reikalus visur, kad jis 

)tasidurė pavojingas patiems 
lenkams. Paderemski visas lai
kas vedė užgrobimo jaditiką. 

Taikos konferencijai pra
nešta. jog konferencijoje Pa- 
derewski pamainomas nauju 
nlstovu. Stanislavu Patek (ar 
tik ne Piątek). Sako, Pade- 
rewski “susirgęs“.

Kaikurie lenkams prielan
kus laikraščiai pažymi, jog 
šiandie Patlerevski palikęs 
Im* pinigo ir Im> jokios nuosa
vybės. Nes visus savo turtus 
pavartojęs Lenkijos reikalams.

ATŠAUKUS ANGLEKASIŲ

AnjMcaaių Htcriluet ntMukiiiN. 
Bet. anot žinią, ne viri visur «lnr- 
bininkai imkliUKva lo atšaukiino.

Pranešama, jog rytinmc nnrle- 
kaaiai par'.rmzę tuojau* atnaujin
ti darlma. Bet vaknnioM—nežinia 
kas gali įxykli.

Ypač lllinma valstijoj unghka- 
aiai vra didžiai priešingi atšauki
mui mi prievarta. Tcčinus IHinois 
Darini FcdcracijcM prczideiita* 
MrDotuil I turi villics, jog anirlc- 
kaaiai paklaus.!'* savo viršaičių pa
rėdymo.

iowa valstijos niirtekasiai urme 
ri nei klnus.vti apie gryžimą dar
ban.
imimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiimniii

MIRĖ KARDINOLAS 
HARTMANN.

Cologne, lapkr. 12. — Mirė 
čia kardinolu- Feliz von 
Hartinann. Cologne (Vokieti
ja) ark i vyskupą-.

KOLČAKAS SAKO GINSIĄS 
OMSKĄ.

I

vakariniu armijų vyriausias I 
vadas g«*n. Diudrichs. Jo vietą 
užėmė geli. Snchnmv. buvę* 
triniosios aimijo.- vadas.

Geli. Dicdriehs nesutiko pa
žiūromis -n admirolu Kolėaku 
klausime apie perkėlimą val
džios iš Omsko kur kitur.

< ’< n. S;u b:tio\. .-nkoiiKi. laimi 
drąsu ’ o| u ivra<. ..štrios di-ci- 
pilno- šaliniukn .

S:.<-haiovu vielą ’ir.-i«(j.»j ar- 
arijoj užima to.- erini jos koipu- 
-.» kmii'-itdrmlas gr’i. K.ippll.

Konferencija Lietuvių

Tarpe generolų pakilę
neįtikimai.

■ 1______

Omskas, lapkr. N (suveliu 
tai.—Admirolas Kolčak ir kiti 
Silicrijos valdžios nariai Imii- 
drani susirinkime nusprendę j 
neapleisti šito miesto. Ih-i ginti I 
nuo lx>lš< •viky ligi imskiitinųjų. i 
Svetimų šalių misijų kaikurie* 
narini admirolui Kolėakui im-j 
tarė apleisti Omską. Bet jis joje 
stovi už savo niioiiiotię. ; *-••*

Iš čia toliaus rylų šonan jau i l!ytin:am trotile. iy. Silieri- 
išsikraustė talkininkų «liploma-‘jo.i<* s< ką žiaurus mūšiai ant ėja už.vakm':iiidnr<* 

ir Ivvnujn

Pabaltijo^ Viešpatijos Konferuos 
su Bolševikais

PRANEŠAMA, BOLfiEVI 
KAI VISUR PAŽAN

GIUOS A.

Londonas, lapkr. 12.—Iš pa 
sitikimų veršiniu pranešama, 
jog lx>lšvvikų kariuomenė pa- 
žaiiL'itio.ia visais frontais Rusi 

c. Vadinasi l>o|šcvikai sa*>» 
; |Mi:'.i<*ij<iM* vis labjatis stiprėja.

LIETUVIŲ BU LENKAIS TARYBOS.

COPENKAGEN, lapkr. 12—Tarpininkaujant Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos ctsto/ams. Lietuvos vyriausybė suti
ko dalyvauti sušaukiamoje konferencijoje «u tikslu pabaigti 
nesutikimus tarp Lietuvoi ir Lenktos.

(Nėra žinių, kur ir kuomet įvyks loji konferencija. Vis- 
, «i žinia didžia* svarbi. Tuo tarpininkavimu didžiulė* vi«-Špa- 
įtijos jau k:iip»r oli* i.i:ili;*.' pnpaži-t:i Let'ivųi.

NORIMA PADARYTI ARMISTICUĄ SU EOLSEVIKAIS.
DORPATAS. E<i<»nija. lapkr. 12. Naujos l’nbaltijos ir 

•kile< vi'-špatij«»s. kitados priklaususios Rusijai provincijos, 
mtrąją k<«nf*-rvneiją. Konferencijoje da- 

tinės misijos ir utilitariniai ai-• I olmlsko. \ahiiorovsko ir |yv:n:/:t tti-lovni F.stoiiijo<. l.ietuvo-. I.:»1vij«>-. l^-nkijos. Uk- 
stovai. išėmtB’ jap<mų misiją. Kurgaim. kur Isilšcvilm armija r;*in*»' ir Baltgudijo-. Di-ku-mija pražambiosies Europos 
Ja|M»nai ni«4co nedaro iš liolše- pa>icku i it|»ę Isluun. Įviešpspijų linijo- sąjungo- klau-iuią. Toji pražamhioji (dia-
vikų. Tai visai nebailųs
(«*•;’.

Nuv. Valstijų gvneralis 
sulis llarris nusprendęs 
liauti į Novo-Nikolajcvską 

suokai-jenai |>alnukti tolimesnių pa 
vienos intrigos.1 sėkmių iš tos naminės ru -ų kn- 

neapsi kent i nuii ir grūmojimai.; rėš.
Ministeris Nosių, pasirengęs Į 

sutikti kiekvieną šalyj sukili-, 
mą.

! Tolailsko, Valmorovsko 
i.. . ...

Vargas sn generolais.
i | H Uliv? 

Bezignaer* Omako valdžios j ;mėmę

pasiekti i lipę Isluim. 
žiro ' l'it lininiu fronte

kariuomenė stojusi konti.tinko- mm Baltijos 1 
k<ni- v*‘n linija tarpt* upių \*<d-
iške-l^’s ,r Dniepro. Ir vi-ur einnn- 

jr!ti pirmyn, išėmiu Brian-ko
apylinkę. pi<*t vakaruose mm 
(h'iol. kur gcti. Denikino ka
riuomenė atakuojanti.

Bolševikai Imvicliit i'l*grnlu 
praneša, jog jie arti Kijevo 

inę miestą Fastov.

PADEREVSKI EINA SALIN 
U PREMJERY8TES.

Sakoma, jog eząs “susirgęs’*

Paryžiui, lapkr. 12. —Len
kijos premjero I*aderewskio 

neišvengtinas. Pa-' 
gynė •

Ir tuojr.us tas padaryln.

Ką padarys darbininkai

Kitas jau klausimas, ar ri
si darlaninkai {mklausys to 
streiko atšaukimo. Išreiškia
ma <*in alM*jonė. kad visi pa
klausytų.

Sakoma, jog kažkuriose vie
tos,. anglekasiai sušauks pro
testo susirinkimus. Visgi di- 
<lžiiinia iš jų sugrvž <lnrliun.

Reikta atsiminti, jog priver- 
____ i atšaukimas streiko 
kiekvienam didžiai nemalonus

t
I Washington. lapkr. 12. — 
Kuomet vakar prez. AVilsonui 
pranešta apie atšaukimų strei-

“"SĖST’8 LENKAI imasi taikinin
New York, lapkr. 12. — Iš 

'Kanados j Suv. Valstijas at- 
i keliavo Anglijos sosto j|s‘-di- 
nis.

|{ous4>s Point. N. Y. princų 
sutiko ir pa*veikino valstybės 
sekretorius lansing su buriu 
valdininkų.

Iškeliauja jis Wa>hington. 
Aplankys sergantį prezid<*ntą 
Baltuose Bumuose.

“iLAPIEJI” LAIMĖJE 
OHIO VALSTIJOJ.

KU ROLĖS.
TAI PRANEŠAMA 

VARAAVOS.

vn-.-i ...... .. ...___ _ ________ ,___________________ ,___
Isd.M-vikų ' votiah*-) linija tni bu\u*-ių Rusijos provincijų jmeta. einanti 

gi .Inmlųiii jitfių. Norima sūdanti sąjungą.
I-. ki |uist*kmingi.*iu n|tdniu*ti ir ginti !’ *f»ril:l:ui-..iitylM* nuo 
gnlimų priv-ininkų vakarų ir rylų šonuose.

Kent*■rcDeijoji* oiicij.-diai at-tovaujamo,.: E-tniiij.i. Lietn- 
va ir luitvija. Kitu< viešpatijos atstovaujamus pnsoficijaliaL

Po į/.eiiL'iairiĮ.ių diskusijų, kurių imtu atstovai išreiškė 
mivo vyriausybių pažiūra-, mnprę-ta galutiną konferenciją 
atlikti ateinantį |M-nktadi«*nį ir aptarti svarbius klausimas, su
rištus su busimąja kotil* reiicija lapkričio 17 d., kurioje bu« čia 
ir lx»lš<*vikn atstovai.

E<1oni,ius. Lietuvos ir Išeivijos atstovai pranešė, jeg jie 
su bol.šerikais tarsią*-is tik ::rmi-ti< ij<*<. lM*t n** taiko* klausi
me.

“M“*, negalinu* atnaujinti jokių komerrijinių ryšių sn 
lit>l><*v*l:ai -. nei <laiyti taikos mi jais Im* susižinojimo pirmiau 
-u talkininkais, silkė Lietuvos atstovas.

Konfct-encijoj** pirmininkauja Estonijo- užrubi-žinių rei
kalu ministeris.It

1
j

Busią pakviesti ir talkininkų 
atstovai.

LONDONAS, lapkr. 12. - 
Laikraščio Daily Herald ko 
respondentas telegrafuoja iš 
Variavos, jog Lenkija imasi 
talkininko rolės.

Sako, greitu laiku Lenkija 
visoms kariaujančioms Rr.si 
joje partijoms, taip lygiai Šuo 
mijai, Estonijai ir kitoms pa

Radikalai Žudo Paroduoiančius
♦

3 ŽMONES NUŽUDYTA.
4 SUŽEISTA.

Vienas radikalas nulinguotas.

—
Oolumbns, 0., lapkr. 12. — . . ----- -----------------

Po suskaitymo halsų pasiro- rubežinėms vieipatijomz ii- 
<lr. jog “slapieji“ laimėjo siusianti pakvietimui taikos 
Ohio valstijoje prohibirijo- kongresan. kurs turėsiąs įvylt- 
reikale. luiimėję mažu skait
lini halsų.

“Sausieji” dabar reikalau
ja išnaujo suskaityti piliečių 
balsės.

I -

PRANCŪZIJOS PREZIDEN
TAS LONDONE

Iireiilda nuortobą

Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai išreiškia . nuo- 
stebą. kad anglekasių streikas 
atšaukiamas. Juk jie tą strei
ką parėmė, jie |>asakė, jog 
streikas teisėtai |mske|btas. 
jMižadčjo jį remti moraliai ir 
materijaliai.

Gi iš vakaro tas pat Gom- 
pers savo kabioje aštriais žo-

ko anglekasyklose, preziden- džiais užsipuolė prieš vyriau- 
tas Wilsunax parėdė kupvei- 
kiaus pasirūpinti sušaukti 
konferenciją anglekasyklų 
operatorių su anglekasių at
stovais. Tą prezidento parėdy
mą išpildys Durim sekretorius 
\\'ilsonas.

Po kabineto susirinkimo 
sekretorius IVilsonas pasakė:

“Aš kuoveikiaus «ukvieMii 
anglekasių atstovus ir opera- 

.toriui tarybosna tarties užmo
kesčio klausime.”

sybę.
Tuo tarpu tasai jų pateisin

tas streikas šiandie atšaukia
mas.

Kaip Amerikos Dari m Fe
deracijos, taip paties Gom- 
|M*rso užimta (mzicija streiko 
reikale čia plačiai apkalbama. 
Gompcrso pasielgime įžiūri
ma kokia tni spekuliacija. 
Greičiausia tai bus veikimas 
prieš radikalių gaivalų truks- 

Į mavimą.

Londonas, lapkr. 12. — f’ia 
lankosi Prancūzijos pn*zhi«*n- 
tas Poinenre su žmona. Prezi
dentą geležinkelio stotyje nu
tiko Anglijos karai i ih su kr.- 
ndiene ir visa eilė valdininkų 
ir diplomatų.

KALBA APIE REVOLIUCI 
JĄ 8. VALSTIJOSE

Berlynas, lapkr. 11. — Aną 
dieną šalies npginimo minis- 
toris Noske kalbėjo apie pa
kylančią revoliuciją pasau
lyj. Apie Suv.
sakė:

•‘Amerikoje 
liucija reikštų,
Vokietijos gyventojų 
mirti badu”.

ti Variavoje.
Lenkija visoms kariaujan 

čiomz partijoms pasiūlysianti 
pertraukti visoldus molius 
pradėjus lapkričio 25 d. ir pa
siųsti atstovus taikos kon 
gresan. Kongresu prasidėsiąs 
gruodžio 15 d.

Korespondentu pažymi, jog 
tan kongresan Lenkija pa 
kviesianti ir Angliją, Princu 
siją. Suv. Valstijas, Italiją ir 
Japoniją pasiųsti savo atsto
vus.

(Indomu hutų Žinoti, ur 
I .enk i ja jnikviesiiiriti ir Lie
tuvon ntMovus tuos, kurių tė
vų žemę patys lenkai mėgina 
pn-i-:i\inti. <>. rasi, lenkai tu
ri mintyje sii-kaldyti Lietuvą. 
Jei taip, tni jie didžiai apd
rinka).

Centralia, Wash.. lapkr. 12.
Vakar čia paiiiininl armi-1i- 

rijos sukaktuves įvyko l*ni-ii- 
daiktas. Buvo gatvėmis paru
davimu-. F.jo būrys unifor
muotų buvusių kareiviu. 
Kuomet tas Imrys priėjo kam
pą Touer ir 2-ros gat.. kur yra 
iudustrijalistų susirinkimu sa-

NESAMA FONDO APMO 
KĖTIGFICIERUS.

Valstijas pa

p,.1^4 ...i revo- 
jog milijonai 

turėtų

ISPANIJOS KARALIUS 
NAMIE.

Mcdndzm, I, t j »k r. 12. — Su- 
grvžo namo Ispanijon kara
lius. aplankęs 
Angliją.

Paryžiui, lapkr. 12. — l’ni- 
versal Kervice ugvntiini skel
bia. jog G4MI buvusių limeriko 
niškos armijos oficierų, kurie 
įstojo Lietuvos armijon. čia 
-nhiikyti nuo iškelinvinų, Lie 
tuvon, kadangi iš niekur ne
pramatoma. kas jiems alga- 
mokėtų.

C’ia vyriausiam lietuvių ofi
se anglų armijos pulkininką** 
Mills tarp pitko pasakęs:
“Mi-gc laukiame fondo iš A 

metikos. Musų armija neturi 
nei skatiko. Lietuvos agentai 
Amerikoje yra pažadėję nug. 
štns algas amerikonams, 
jusiems 
įstojusieji 
atsisako

Iė. staiga mm namų stogo im
ta šaudyti i |>a ruduojančius.

Pakilo )Kisiauba. Buvusieji 
kareiviai puolėsi Į industrija- 
listų -alę. Galvažudžiai radi
kalai. kurių luivę keliolika. 
.-tis|H\i<i Įia-pni-ti. Pagautai! 
tik vienas. T.*i< tuojaus buvo 
nubučiuotas.

Kitus radikalus veikiai su
gaudė {Milicija ir pristatė ka- 
lėjiman. Žmonių minia mėgino 
veržlios kalėjimam Bet patya 
buvusieji kareiviai neleido to 
daryti. Sakė, tegu su jais ap
sidirba teismas.

Ižpuoliino jMisekinč* bai
sio*. 3 buvusieji kareiviai nu
žudyta ir -I sužeista.

šinmlie miestan atvyko ka- 
rill'illleJlė.

PAVYKO PRAKALBOS 
CICEROJE

Vakar, lapkr. 12. gana ge
rai pav\ko gerk. kun. J. Pet
raičio prakalltos Cicero, TU., 
IJet. Raudonojo Kryžiaus 
It*-m. reikalais.

Buvo dauu žmonių. Surink
ti r-

i, įsto- 
lietuvių armijon. 
tunet ikonai <iul*ut 

keliauti Lie|xijon. 
Prancūziją ir Kol nebus gauta užtikrinimo. 

IcksjMnlicija bu8 sulaikyta.”

ORAS
LAPKRIČIO 12 1919 M.

Chicago. — šinmlie gali būt 
lengvo sniego; rytoj gražus 
oras ir šulta.
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ridentas AVilson&s įveiktų vi
sus tris teisybės priešus. Bet 
jis ir Amerika turi tiek galy
bės, kad galėtų prašalinti im- 
perijalizmų, arba vienos tau
tos viešpatavimų ant kitos. 
Jei jis t<j |>adarys, tai visų 
umžių vaikai mokyklose su 

I pagarba minės jo vardų, kai
po vieno iš t a r] >o didžiausių 
pasaulio asmenų.

Pasportai ir Keliavimas i Iietuvą.
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Meta U^uue
Prenumerata uiukaal lAkalno. Lai

ka* akaltusl nuo itMraAyiuo dienom ne 
nuo Naujų Metų. Norint in-rinainyu 
adroaą visada reikia priMŲMli ir aeaas 
adresas. l'imipu £vtiau>U.» niųr-tl U:>vr- 
kant kraaoje ar ex|>rem> "Mun< y urdir“ 
arba įdedant pmirua ) roaistruot# 
lauk 4.
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Prezidento Prokle- 
macija.

Visuomet Suvienytų Valsti
jų Prezidento proklamacija 
lapkri vio mėnesyje Imdavo 
dievota, liet Šįmet ji išnulo 
dar dievotesnė negu kitai- me
tais. Jos turinyje lyg metme
nys audime \ ra įmnlis: už vi
sų kas g» ra turime dėkoti 
Dievui. Tos proklamacijos a- 
taudai yra. kad pasauliui r< i- 
kia prisilaikyti doros viešame 
gyvenime ir žmonių giminė* 
sutvurkyme. šitų mintį Wil- 
sonns aiškiai p;:žy.i<-.;<» Lon
done pa.- Anglijos karalių 
pietų metu. Tos mintie- Pri- 
zidenta- m užmiršo nei dabar. 
Mos pritariam,, jam visa šir
dimi ir turime viltį, kad Ame
rikos diplomatija įkūnys tei- 
syl»ę ir dorų tarptautiniame 
žmonių giminės gyvenime.

Nelengva tat įvykinti. Kei
kia. kati Suvienytos Valstijos 
butų stiprios, ir— -tiprm yra 
doros priešai. Juos reikia pir
ma įveikti.

Teisybę ut-kiliem.- asme
nims jau smip-uiip i ..t kriiut 
teismui, ’l m.-yls* tautoms ga
lėtų užtikrinti tiktai Tuntų 
Sujungti, jei visus tautos Imtų 
jos nariui*, jei visų narių bu
tų lygios teisės. Tokiam jm- 
šaulio sutvarkymui kuobai- 
siausiai priešinasi pačius <li- 
džiosios ir pačios galingosios 
tanios, nes jos turi savimi 
pavergtų tautų, kurių darbu 
ir turtais naudojasi. Tai-gi 
teisybė ]«usuulyjc 
taus ir Prezidento 
norai išsipildys, jei 
politika tun’ 
panaikinti impvrijalizm 
norų viešpatauti ant 
tautų.

žmoni-- uuu žmonių .-kiriari 
n t vien a-nienininis reikalai-, 
ne vien tautų bei kalbų skir
tumais, lx»t taip-gi ir luomų 
įvairybėmis. Kaip plėšriosios 
tautos nori viešpatauti ant 
kitų tuntų ir išnaudoti jas. 
taip kapitalizmas nori išnau
doti darbininku.-, o ImlŠeviz- 
mus iš kitos pu-ės nori duoti 
n “apribotą raidžių vienam 
luomui. Tai ka ii ’•■->■• tik 
tada galės viešpatauti žmonė
se. kada taps prašalintos ka
pitalizmo daromos skriaudos, 
ir kiubi taps prašalintas bol
ševizmu -.

Ne£u.,_< tdkutja, kad Pi’t-

UŽviešpa- 
Wilsono 

Amerikos 
noro ir jiegų 

ą. rimt 
-vėlimų

I’tarninke, lapkričio 18 d^ 
Shninokin, Pa.

Seredoj, lajikričio 19 d., New 
Philadcl|ihia, Pa.

Ketverge, lapkričio 20 d., Ta- 
inaųua. Pa.

Nedėlioj, la(»kričio 23 
Ea*tton, Pa.

Panedėlvj. lajikričio 24 <L 
Kichinond, Pa.

l'tarninke, lu|4cričio 25 d., 
Burlington, N. J.

Sercdojv, lajikričio 26 d., 
Tn-ntuii, N. J.

• Ketverge, lapkričio 27 <L, 
Puterson. N. J.

Suimtoj, lapkričio 29 <L 
Kearney, N. J.

Nedėlioj, la(»kričio 30 ii-, 
Elizabeth, N. J.

KIIN. UHAIČIO ffiA- 
KALBOS.matams arba kunsulams dėl vi- 

žavimo “affiduvitus,” tlaro- 
dančiug ypatos tikrenylię ir 
tautylię, (affidavit* of identi- 

tty and nationality), arba 
} dekleraciją, žinomą, kai|M» 
i“fonn tuo tMcntv eiglit,’’ 
vietoj pasportų.

Gavus leidimų išvažiuoti iš 
Suvienytų Valstijų, jis privalo 
Imti prisiųstas Ekzekutvviani 
Komitetui, registruotam laiš
ke, dol vizavimo, lygiai kaip 
pirma paprasti pasportai. Kai
na gavimo tokio leidimo yra 
niažilaug ta pati kaip ir pas

iperto. Vizavimas |m.*|M>rtų ir 
i“Leidimų išvažiavimo*' kaš
tuoja vienų dolierį. Pinigai 

[turi Imti visada užmokami 
: kartu su aplikacija dėl viza 
i vimo.
j Čionai išdėstyta forma “1 Au
dimo išvažiuoti'* iš Amerikos 

' ne pilii-riams, buvo mums |>a- 
siulyta rugpjūčio 14, su tuo 

[skirtumu, kad tąsyk reikala- 
vo arlai rusiško |>as|iorto ar- 

1 l»a raštiško paliudijimo nuo 
Rusijos atstovų, kad jie atsi
sako išduoti pasportų. Tas ant 
tiek nesutiko su principais 
Lietuvoj Nvprigulmybėa, kad 
mes jo kitaip negalėjom pri

imti kaip tik priimti jį kaipo 
Ipamatų tolimesnėms pcrtrnk- 
tacijoms. vedančioms prie išga
vimo pilnos teisės išdavinėti 
Lietuviškus ]m*(»ortu*. Daly
kai lierods laimi gerai sekėsi, 
l»et tuo tarpu pradėtu lanky
tis į Statė Departmentų įvai
rių žmonių su tuo pačiu tiks
lu. Tie lankymaisi buvu daro
mi slaptoje ir nuoEkzi'kutyvio 
Komiteto ir nuo visuomenės, 
ir todėl nieko negalima buvo 
padaryti sutartino, koordi
nuoto. Ką męs sakėm, kiti už- 

‘gynė, ką kiti sakė, mums ne
žinant, lieabejo, prisiėjo ir 

mum* užginti. Tokiom.* aplin- 
Ikybėms susidėjus, musų per- 
t ra k t arijo.- paaštrėjo ir paga
liau* Statė Depart. October 

113, 1919, praneši* mum* ir ]ms- 
! kelis* visiem* savo agentams 
čionai išdėstyta* išlvgus, ku
rios skiriasi nuo pirmų išly
gų tiktai tuomi. kad nereikn- 

iluuja raštiško judiudijimo nuo 
Rusijos atstovų. Ant musų to
limesnių pertruktacijų, pat* 
Augštai Gerbiamas Lansinga*, 

inspektoriui, Octolx*r 28. 1919, mums atsa- 
kur formali* aplikacija išva- kė, kud šie (uida vadi ji nuii 

[žinoti iš Amerikos turi bu'.i > tuo tarpu yra galutinais.
I padaryta. Kaip nuitote, tad, dabar

Taipgi reikės, lygiai kaip ii [kaip jmsportai Amerikos pi- 
tiems lietuviam*, kurie (tąsiojo 
Amerikos piliečiais, gauti cvr- 

“lii-
(tasiųstas arba rome Tax 1aiw’’mokesty^ yra 

geriausia yjuitiškai (pilnai užmokėtos. Tuos certi- 
p:i* visus konsulus, .fikatus galima gauti pas ‘C'ol

pasportai tinka kelionei. Kai 
kada galima išvažiuoti be pil
no vizavimo paaportų, L y. 
galimu apleisti vizų vieno ar 

’ kito konsulio, tas yra vienok 
labai negeistina ir nepatarti
na. Nepilnai vizuoti pasportai 
lievcik visada apteikia dau
giau keblumų kaip apsaugos.

Važiavimas Lietuvių, kurie 
nėra piliečiais Suvieny

tu Valstijų.

Lietuviai, kuri« nepastojo A- 
merikos piliečiais gali važiuo
ti į Lietuvų gavus sekančius 
<lok limentus: {tas notarijušų 
arlia pas advokatų turi būti 
(tedarytas “affidavit”, kuria
me turi būti nurodyta: var
dus ir pavardė važiuojančio; 
vieta ir data jo gimimo; vieta 
ir data jo tėvo gimimo; data 
jo atkeliavimo į Ameriką; 
protarpiai, kuriais jis čionai 

įgyveno; jo umerikoniškas an- 
trašas ir užsiėmimas; vantai 

T • ir datos ir vietos gimimo jo 
; jtačios ir vaikų, jeigu juos tu
ri, kurie nori su juo keliauti;

i, nun*- 
dymas jo priežasties keliavi
mui į Lietuvų.

Prie šio “affidavit** turi 
tąsyk; reikalinga paduoti ^[bu!! prijungtos fotogiafijos 
kiu su aplikacija visus laiškus j' a^uoJanri° ir !’.*• kurie nori 
iš Lietuvos, kurie nurodo inir-**u j,K* '“riuoti, prie šių

, • • • w« • * iu»rw»en eeft
t j savininko tikiu ir važiuojan
čiojo sąryšį ir iii|Miliiiystę prie 
turto, ir tt.

Užmokestis už (msportą yra 
vienas dolieris, kuris turi Imti 
užmokėtas kartu su (Muiavimu 
aplikacijos. Mie pinigai eina į 
Stale Ikųmrtment. A(>ūrt šios 
užmokesties, reikės apmokėti 
Teismo klerkui. |ms kurį bus 
padaryti “afidavits“ ir pri
siekus. * _ _

... , . .. . pie vienų dolierį.
saules šone (priešingoj j j . jikantu ketina' tarI'u Salėt,l buh nekristi į

Profesoriaus Portą 
Spėjimai.

Šiurpas

PnmcjimM ii WMhingtono.

Važiavimas į Lietuvų yra 
leistinas visiems Amerikos pi- 
liičiams ir nepiliečianis, turin
tiem* svarbius komercijalius 
arini privačius reikalus.

Lietuviai, Suvienytų Valsti
jų piliečiai, pirm išvažiavimo 
turi gauti paaportų nuo Ame
rikos valdžios.

Norint gauti |ms|M>rtą, reikia 
kreiptis prie artimiausios raš
tinės Suvienytų Valstijų Teis
mo. ((’lcrk’s Offire of tlie U- 
nitod Statė* Court). Gyvento
jai New Yorke ir apielinkės 
guli paduoti aplikacijas ir 
gauti pilnų informacijų pa.* 
s|M-<-ijalį pasportų agentą mui- 

itinyčioje, (Sjscinl Pnssport 
Agent ut the Custom liouse). 
Kituose miestuose aplikacijų 
blanko* ir informacija ,yra 

įgalinama Suvienytų Valstijų 
Teismų rašlinyčiosc.

Važiuojančiojo nunslymui, 
su kokiais reikalais jis važiuo-į 
ja į užruls-žį, turi Imti pilnai 
INircuiti dokumentaliais pri- 
luirislymais. nurisiančiais, kad

I

I

I

Si*reiloje, lapkričio 12 d., 
Eorest City, l’a.• I

Ketverge, lapkričio 13 d..
Kingston, Pa.

Pelnyčio j, lapkričio 14 d.. 
Plymouth, Pa.

Suimtoje, lajikričio 15 d.., 
; \Vanamic, Pa.

Ncdėlioj, lapkričio 1l» d..
11 lar.li'ton. Pu.I _______ ’
1

išpildyme aplikacijos blankų. 
Užmokestis už tokių pagellią 
neturėtų būti daug augštesnė 
už čionai (Kirmėtų skaitlinę.' 

M. J. Visiku.

KALĖDOMS DOVANOS!
Į

Artinasi Kalėdos — siųsite saviemsiem* dovanų — neuž
mirškite savųjų — Lietuvoje — jau kelias, ypač laikraščiams 
seniai į ten atdaras —

1. Užrašikite jiems dienraštį “DRAUGĄ. ”
Metams už .......................................................................  M.00

i hii'"i i imu*'' iiui’ntiun eaca«« • , . . w.
i r ilr trumpas, bet niskus. jam via netbutinai n-ikalin-; , ■ • * i

i ga išvažiuoti. Pavyzdin, jeigu 
yra važiuojama sutvarkyti u- 
kio nuosavybės reikalus, yra 
ią*yk reikalinga laiduoti sy-

Pusei metų ........................................................................ $3.50

2. Graži ir laimi Kalėdoms tinkama dovana — maldaknyge — 
“Ramybė Jums.”
Minkštasis moi\K-co ajal. auksuoto - $3.50
Skundės a jai....................................................  2.50
Audeklo iumI.............................................................................2.00

at einančio 
viv- 

*uulvs šone bus su- 
net šešios didžiau- 

saulinės sistemos 
Nuperti diausia ann

šiundie daug žmonės kal
ba ir iaikraščiai rašo apie ne- 
lolinuj ' pasaulio ]ml>aigų. 
Žmonės, kaip ir visuomet, to
kiais klausimais laimi inilo- 
mauja. Tuo labjaus, kuomet 
apie tai rimtai nt.-ilirpia ap- 
.-vir.-l<-nieji. Daug žmonių 
dėl tų kalbų nusimina, susi
rūpina ir kartais net suserga.

Juk tai m* juokai jNisaulio 
pabaiga; Kiekvieną
|ierima, kuomet savo gyvyliei 
turi suskaitytas dienas ir net 
valandas.

Iškili* pakilo los kaliais f
Tos kalbos (inkilo iš profe

soriaus Alberto Portu mokr- 
lliškų tyrinėjimų (ui-aulio erd- 
|vių ir skriejančių mu.-ų saulės 
|sistenios planetų (dangaus 
i kimų.)

I'rol'. Portą savo nuodug- 
nių moksliškų tyrinėjimų pa
sekmes paskellH* viešai. Iš to 
ir ėmė pradžių tos visos šian
die žmonių kaliais ir liuiinė.

Paminėtas profesorius išty
rė ir galutinai matematiniai 
ap.-kaitliavo. jog
gruodžiu mėnesiu 17 d. 
nam musų 
si(M**giisios 
.-ios musų 
planetos,
busianti ir musų Žemė, (ii ki-Į 
tam 
-aidės pusėj) tilo metu bu-' 
siunti tik viena planeta.

Pruf. Portą tvirtina, jog to-: 
ksai daugelio planetų susi- 
liėgimas vienan saulės šonan, 
ty. lok.-ai iimim-ntas. |iusuu- 
lio istorijoj nežinoma.-. To
li' I kaip 'misų Zi'iiię. taip v..-:i 
.-aulinę planetų sisteiiu* gali 
paliesti baisi katastrofa. V isos 
planetos dėl (M-rsinarkaus iš 
jų kieki ienos pritraukimu gn
li Imt tiesiog užlietos saulės 
be|>siių ir pakeistos garais 
(debesynais), iš kurių juiskui 
išnaujo galėtų tvarkyties 
nauja jiasaulinė sistema.

Sulig prof. Portą tvirtini
mo. gruodžio 17 d., jei neįvyk
sianti pramutoma pasaulio 
pabaiga, lai Suv. Valstijas ;ui- 
liciųs baisus oro kutakliznms, 
kokiu nekuomet nepraleidusį 

'žmonija su musų istorijos pra
džia.

Smilėje apsircikšiųs dide
lis juislas tašku*, kurs busią* 
matoiiui^. (>apru>tu akim. Tas 
taška—tai pakilusios saulės 
liepsnų vės'ilo*. J<»s supliky
siančios visus planetas. Gi aid 
musiĮ Žemės pakeisiančios 
baisiu* žemės drėbėjimu.*. 
griaustinius, negirdėtu* ugne- 
kalnių išsiveržimus, jūrių ir 
ežerų išsiliejimu.*. Sako, gale- 
. ių pakilti nepakenčiami šal
čiai arba plyšti debrsy*.

’l’a.* .-aidėję vė-ula.* pakei
siančio* taigi tos šešios pla
netos savo bendruoju pritrau
kimu.

Kaip matome, prof. Potta 
nuspėja tiesiog baisius daik
tu*.

Bet Suv. Valstijų jūreivi- 
jos oh.-ervatorija suramina 
žmoni s. Observatorija pripa
žįsta pilnai, jog jiaminėtą die
ną vienrrn saulės šone bus 
nenortiudis daugelio 
-usibėgunus. Pripažįsta, jog j teorijomis 

‘apie tą laiką įjaĖ įvykti kv-1

i

,'poperų turi būti pridėtas už- 
[( reiškimas, kad aplikantas ne

gali guuti pasporto nuo Ku 
sijos atstovybės. (Rusijos at
stovybė oficijaliai atsisako iš
duoti Lietuvos liliečiams (uis- 
portus. Jeigu ir butų galiniu 
gauti Rusijos pašertą, tai jis 
Lietuvos valdžiai nieko ne
reikštų kito, kaip tik kad sa
vininkas tokio (msporto yra 

TasTtaip-gi kušruo* a-riinrijos piliečiu ir todėl, kaip 
! ir kiti Kuiiijoa piliečiai, šiuo 

keliauti |>ati arlia mužainočiai Lietuvą). Taipgi prie to lapo, 
I vaikai, tai atskiro pasporto ne- luri. 1,uU priduotas pilnas 
.reikia, liet ju lotogralijos. |\-| nffidaiit , geriausia at- 
'giai kaip ir * |iačio aplikanto. ^*ras aprašymas važiimjan 
turi Imti priduoto* su uplika- <’’Oh yi***l°s» kaip tai: augštis, 

iciūu (svarumas, amžius, spalva a-
Ant visų aplikacijų turi bu- kių, spalva plaukų, veido iš- 

ti aiškiai pažymėta, kad pas- ausų yjiatybės ir visi
‘(tortas yra imamas j Lietuvą, y put ingi ir nepaprasti ženklai 
(Lithunnia). taipgi tos šalys “ūffidavit , kartu su fo 
turi Imti |uižv:nėto*. (N-r kuria* b»grafijoniis turi būti (terduo- 
yra manoma važiuoti. i artimiausių agentūrų!

Gavus |ias|s>rtą. jis pirmiau-Depart amen to, papras 
■šia turi Imti pasiųsta* Begis- imigracijos i
truotam Laiške, į Lietuvių* 

■ Ekzi'kutyvį Komitetą Wusli- 
Įingtone, (Litliuanian Exi*cuti- 
[ve (’omiiiittoe. 70.” — 15tli 
Str., N. \VM IVashington, 1). 

iC.), dėl užvizaviino. Paspor- 
tni (Mirgrįžu* iš Wa*liingtono, tifikatų, liudijantį, kad 
jis turi būti 
nunešta*.
nunešti. --------- -- ----- --------- -----------------„------------ -  „--------.....

pro kurių šalis v ra manoma va-‘lector of Internal Revenue’ to 
žinoti ir kuriu šalių vantai pat distrikto, kuriame važiuo- 
vra s*..aiuėti ant pa*porto. Tu- iantis gyveno.
rint \i*ų konsulų užvizavimą.

3. (iražių jmveikslėiių *11 linkėjimai*, kiti *ti maldėte
*u |»c»iuntimu ................................................................... 5c.
10 *u persiuntimu................................................................. 20c.
loti *11 ]M*r.*ii!iitimii............................................................. $1.20
Kita ruši.- paveikslėlių didesnių ir gražesnių —
1 *ti prisiimtmi’Į 7c.
10 m; prisiuntimų ........................................................... 30c.
KH) su | rismntimų...........................................................  $100

Mi’.žesnieii'* u;’sakymam* galima siųsti knisu* ženklelius.

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.

1890 W. SL, * 9 CUcago, IIL

Iki<* nois uvpapt'usli ore apsi
reiškimai.

lk»t toli gražu negali įvyk
ti tni visa, kaip prof. Portą 
tvirtina. Nes tokių vienon 
saulės šone planetų susibėgi
mų jau daug kartų pasitaikę. 
Pastaruoju kartu kuone tok- 
atsitikimas yra buvę* praei
tą gegužė* mėnc*į. Teėiau* 
nieko nepaprasto neįvykę ir 
pasauli* gyvuojąs.

Mokslo žvilgsniu matuojant, 
katakliznuų gali įvykti sau * 
liuėje sistemoje, pasitaikius 
tokiam nepaprastam planetų 
-u.-il^gimui. Bet nereikia ;»a- 
miršti. kad tai visa yru tvar
koma Visagalio pasaulio Sut
vėrėju. Mes labjau* turime pa
sitikėti Dievu, negu žmoniųšone

> planetų nupasakojimui* ir visokiomis
#. Be abejonės. Die

vo* >utv< rt i. vaido nesiūlai-

Invažiavimui j Suvienytas

lomus plaučių bega
linėse (įasaulio erdvėse. Jei 
tos sistemos turėjo pradžių, 
turės ateiti joms ir pabaiga. 
Bet kaip jų pradžia, taip pa
baiga tik vienum Sutvėrėjui 
žinoma.

Atsiminkime anais metais 
apsireiškusių Hallejo kometų. 
Ko jau tuomet nebuvo nukal
bta. Kiek tai buvo sukelta 
baimės. Teėiau nieko ypatingo 
neįvyko. Kometa praėjo pro 
žemę kaip nebuvus.

Be abejone*, taip bus ir su 
šituo nepaprastu planetų sis
temoje a p-i reiškinį u. Juk Sau 
I* yra visų planetų pradžių, 
visokios gyvybės palaikyto i- 
Tad ji turi Imt ir stipresnė už 
visas kitu.* planetas. Jos pri
traukimus ne*nlyginamai turi 
l>ut didesnis už visų ėmus 
kaitų planetų pritraukimui.

liečiama, taip ir “Leidiniai Iš
važiuoti** nepiliečiams yra iš
duodami |>er Suvienytų Vals
tijų valdžių tiktai. Jokios 
privačios įstaigos negali iš
duoti nei leidimų nei paspor- 
tų. jos vienok gnli pagelbėti 
padaryme ‘‘affidavitų a

7

T



lietuviai Amerikoje. Į
KEN08HA, WI& | Lietuvos plotus į pietas bei į 

rytas, ir persekioja lietuvius 
tevyr.ainias kraštuose, kuriuos 
jie, lenkai, neteisėtai užėmė, ta
tai dabar tebus

UEG1RTA, kad mra, kaipo 
draugai bei gentys Lietuvos 
žmonių, visomis jiegomis 
8tengsink*s gelbėti Lietuvos 
valdžią bei jų žmones jų gero- 
jskame darbe gauti neprigul- 
mylię nejiaisant ketveriopo 
priešo, ir te Ihis toliau

TEGIRTA, kad kauto Ame
rikos piliečiai tvirtai kreipia
mės į Suvienytų Valstijų Pre
zidentą liei į savo atstovus 
Kongrese, kad jie duotų Lietu
vos žmonėms dorinę |iašel|>ą 
šiame |>atrijotiškame stengi- 
muose oficijaliai pripažindami 
Lietuvos ncpriguliuylię, ir tv 
bus tolinu

t ŽG1RTA, kad po egzeru 
pliorių šių užgyrimų (lusiųsti 
Suvienytų Valstijų Preziden
tui. šios valstijos Senatoriams 
liei Kongreso nariams.

S. Italįfn, 
Pinnininkas

N. Gadrikia
Raštininkas.

■■ 
daug ką reiškia, iinnkime | 
draugijų viršininkus dorus 
žmones, katalikus, energingus, 
tikrus tėvynainius, sugeban
čios paimti draugijos vairą ir 
ją tioros keliu vesti bei tin
kamai valdyti

A -*.™

REIKALAUJA.REIKALAUJA.

REIKALINGI VYRALt

17 iki 25 metu amžiaus.
Prie lumbcrio.

Atsišaukite nuo 7 išryto: už
mokestis kasdiena.

VAIKU IR 
JAUNU VAIKINU

PAIEŠKO

l*atc*kau. *avo giminų Ir pažįsta
mų paeinančių lž Kauno tlul«mijoa. 
norių *u jnl* *u*lr*Ain<tL a* paeinu 
i* Kauno Gubor. Tiri Akų vasaClau*. 
Aubibklų parap. Pateksimų Sodo.-. 
Malonėkite a talka ūkti ack.ini'ių ad
resų:

Jor Radai k’-c
UZ Mood Str. HiUadeiplila. P*.

DRAUGAI

Vieš* reeoliudj*.

Lietuviai, Amerikos piliečiai 
atšuonių organizacijų atstovai, 
gyveną mieste Kenosha, Wis- 
oonsine, spalio 21 d, 1919 nu 
tam tikslui sušauktame susi
rinkime priėmė sekančią rezo- 
li ūdiją:

W11EREA.S, The nealv cs- 
tablislied RepuNic of Lithua- 
nia is now endangvred by eue- 
mies aithin and aithout Ik*r 
borders, namely German 
troops, thc renmaiit of tlie 
fornier Gerumo Anny of < 
pation, Ilussian Bolslieviks, 
emissaries of the roactionary 
Adui irai Kolchak, amt thc sol- 
diers and |x>litical agitators of 
imperialistic Polaml aml

WHEREAS, Germane štili 
boki toans iu the very hrart of 
Lithuanian territon* in defi- 
ancc of orderi* issued by tlie 
Supremc Council of the Allies 
for the dejiarture, and

W11EREAS, Russian Bol- 
sheviks, tlmugli no longvr in 
possession of Lithuanian soil, 
štili tlireatcu n rcncacd nttark 
u]ton lier nortlieastera fnuitier. 
and

\VHEREAS. Emissaries and 
adhercnts of Kolehak’s “All- 
Russian” govermnent are cn- 
dcavoring to misi* troops and 
foment disturliaiu-es in Lithun- 
nia,and

\YHEREAS. TIk l’oles are 
violenlly and (MTsistently at- 
teinpting to gaili |>ussesMoii of 
Litliimiiian territon* on the 
south und east, an<l are |w*rse 
euting Litiiuaiiiaii patriots i ii 
the distriets which tliey, the 
Roles, liavc arongluĮly owu 
pied, sww thereforo l»e it

RESOLVED. That we as th. 
friemls and rela(iv<«s of thc 
Lithuaniun sludl. to tlie
utmost of our pmver, cncourage 
and assist tlie Litliuanian Gov- 
ennncnt and |M*oplc in their 
heroje strugglc to achieve inde- 
pendence against fourfohl ene- 
mies, and In* it further

RENOLVEI). Tluit n> Amer- 
irau citizcns we strongly aj>- 
peal to the Presidml of tlu* 
United Statės uikI to our rc- 
presentatives in Uongrcss to 
give moral sup|M>rt to the Lith
uanian |M*op)e in this jiatriotir 
struggh* by officially re<*ogui- 
zing tlie in<le|M*iNlenc<* of I jth- 
uania, aini Im* it further

RESOlA’El), That aeojiy of 
thes<‘ resolutions Im* forwarded 
to tlie Prcsideut of tbe United 
Statės and to Kenators and 
riMHiibers of Uougress from this 
statė.

R08ELAND, ILL.

P. K
• TAVORŲ 

ir
IŠSIUNTIMU SKYRIUOSE

CICERO, ILL.

Eit t. Darbininkų Sąjungos 
49 kuojia pradėjo nepaprastai 
veikti. Supranta, kad reikia 
rimtumu ir išmintimi vadovau
tos šiais neramumo laikais. 
Tai gi L D. S. 49 kuopa rengia 
jirakalltas lapkričio 19 d., va
kare, Šv. Antano (terapijos sve
tainėje. Žymiausiu kalbėtojom! 
bus gerk prof. kun. Pr. Bučvs. 
Prakalbos bus apie darbinin
kus. ypač ką krikščionija nuvei
kė dėl darbininkų luomo. Įžan
ga liuosa. Tegul nevien krik
ščionys katalikai ateina, bet ir 
visokie laisvamaniai, bolševi
kai, komunistai, menševikai, 
MM-ijal-revoliucijomeriai ir vi
si: ar “draugai.” “prietelial” 
ar priešių darbininkų ir krik
ščionijos. Nei vienam nepa- 
k< tiks rimta, moksliška kalba.

Taipimt ši Liet Darbininkų 
Sąjungos 49 kuopa rengia ba
lių šv. Antano parapijos sve
tainėje lapkričio 23 d. Darbi
ninkai šiame pasilinksminime 
ras ramumą ir poilsį nuo var
gų ir rupesnių.

Sekmadienyje, lapkričio 16 
<L 1 vai. (mi pietų, Šv. Antano 
|iara|NjoM svetainėje Iras L 1L 
Katalikų Vienybės II skyriaus 
svariau susirinkimas. Jau Kat 
Vienybė seimas artinasi Užtat 
mums nereikia snausti liet 
ruošties prie jo. I*ai skyrius 
išneša seimui rezoliucijų ir rei
kalavimų, išrenka atstovus j jį, 
imragina, kad draugijos, prie 
jo priklausančios, taipĮiat iš
rinktų šeiniau atstovus.

Yra darbo ir dėl vietinių rei
kalų. Tiktai kolonijos veikėjai 
biskutj apsileido. Iš ilsėjimosi 
neims musų tautai ir bažnyčiai, 
nei musų kolonijai, naudo* 
Kelkime visus iš miego.

Artinasi gruodžio mėnesi* 
Tame mėnesyje beveik visų 
draugijų būva priešmetiniai 
susirinkimai, kuriuose sekan
tiems metams renka valdybas. 
Valdyba būdama galva draugi
jos, jos vedėja, visuomet drau
gijos gyvenime svarbią rolę lo
šia. Nuo valdybos vąiHŪno 
priklauso ir draugijos veiklu
mą*. Valdybos galėję yra arba 
iškelti, išaugštintl išauginti 
draugiją, arba ją nupuMvti, nu
slopinti. Gi kartais valdyba ir 
gražių troškimų turi bet nesu
geba vesti draugiją, ant joa už
dėtu priedermių atlikti. Tai gi 

' dėl lal>o druugijob, dėl labo mu.
I' r IĮ KIMll.o II ' IV», nu, «U

;__ *___ _ * » , n « ___ •

N. lltllffK.
(.’liairman

S. GaJcilit
SevrHary

39 N. Eiluanl St.. 
Kenoslia. \Yis.

Uetaviškai skamba.
KADANGI naujai įsteigta 

Lietuvos respublika yra (tavo
joje nuo priešų jau įsibriovu- 
aių ir besibriaujančių, būtent 
vokiečių kareivių, liekanos se
nosios vokiečių okupacijos ar
mijos, nuo Rusijos bolševikų, 
nuo imperijalės Lenkijos poli
tiškų agitatorių, ir

KADANGI. Rufijo? liolšcvi- 
kai nors duba r nėra Lietuvos 
žemėje, vis dar grąsiiui užpulti 
šiaur vakarinį šoną, ir

KADANGI, špiegai bei šali
ninkai Kolėako “Visos Rusi
jos” valdžios sli-ngiasi siidury- 

-ti kariuomenę ir sukelti Lietu
voje betvarkę, ir

KADANGI. Lenkui žiauriai,sų tautos ir Itažnyčios, kurių 
ir bepahoto u-'ald’ ti gyvenime draugijos ypątingm

Liet. Vyčių 8 kp. bus svar
bus susirinkimas šiandie, t.v. 
12 d, lapkr.. 7:20 vai. vaka
re, Visų Šventų parapijos 
svetainėje. Visus narius kvie
čiu susirinkti, nes turime ap
tarti svarbius reikalus.

S.

RAGINE, WUL

“Draugo” 255-iue u ui n. 
po surašąs aukotojų kun. J. 
Laukaičio prakalbose, sfialio 
17 d., 1919 m. Aukojusios po 
5 tlol. nepagarsintos šios ypa- 
tos: M. Bardauskas, A. Put- 
na, P. Juška. M. Leudanskis, 
A. Žire v irius, T. Ramanaus
kas. A (Mirt to, sulig kun. J. 
Laukaičio nurodymo, aukoto
jų, kurie aukojo nemažiau 5 
dol., vardai pavardės ir iš kur 
|>aeina. bus paduoti “Darbi
ninko” redakcijai “Darbi- 
ninkas pagarsins visus auko
tojus viename numeryje.

J. Kesminas,
T. F. 79 sk. reporteris.

PHHJLDELPHIA, PA.

tik

Lapkričio 4 d^ 1919 m., 
At*xo svetainėj mus bolševikui 
buvo surengę “prakalbas.” 
Kalliėtojum buvo tūlas A. 
Biruliu. Susirinko apie 50 hol- 
ševikėlių. “Prakalba” Bimbos 
laivo, tai išliejimas karčios 
tulžies ant Lietuvos valdžios 
ir visų veikėjų. Paskui užšoko 
ant katalikų, nuo katalikų ant 
tautininkų ir ant galo ant su- 
cijalistų. VW žmonės, sulvg 
ju. blogi, išskirus socijalistus 
radikalus.

“Pr*wd*”.

LAUKAS U LIETUVOS.

U LaagtriMdą kaimo. Vai 
guvoa parapijos, kiaulių ap 
skrido K. Gilinėki* Uhi<*ago- 
jc gavo nuo tėvų laiškų, ku
riame tarp kitko rašo:

“O dalia r kaulink musų gy
venimo. Šią valandėlę, ariu. 
Dievui esame sveiki. Vieni 
du gyvenam su liūtimi ir Zose, 
kurią palikot dar mažą. Ka
zimierą paėmė lietuvių kn- 
riuomenėn, o Igno jau treti 
metai nežinom kur išėjo. O 
aš. Pranciškus, nesenai atsi
radau. nes 10 vasario sugrį
žau iš vokiečių nelaisvės. Jo
je prabuvau ketverius metus. 
Mat pasaulio karas ir mane 
buvo įtraukęs savo audron.

Dabar kaulink musų kraš
to. Pargrįždamas iš nelaisvės 
mačiau Lietuvos
miestelius; mariau daug su
griautų namų ir išdegintų vie
tų : daug apleistų laukų. Musų 
nameliai išliko cielyhėje, nes 
karės audra tos apielinkes ne
lietė, tik paskui lmisiai vo
kiečiai nuskriaudė. Nl<*gė gy
ventojus iki tol. kol kaip ži
note, pradėjo kurties jauna 
nepriklausoma Lietuvos val
stybė. Gal Dievas padės nuo 
priešų apsiginti ir tikrąją 
iuūvą įgyti

Dar kaimynui prašė, gal 
galėtum sužinoti adresą Igno 
Šimkaus, tik iminiršom tą 
miestą, kuriam*.* jis gyveno. 
Čia paduiKlani seną u<lrrsą 
Aleksandra Stankaus, gal 
lengviau buy surasti. Stan
kaus adresas yra teks: A. SEARS ROEBUCK & 
Stankus, 4W Walkrr SL. Hornau Avė. &. Arthmgtun St. BIZNIERIAI GARSINKITES 
Ifihrmikro. wu. 1 ------------- “DRAUGE.”

kaimus ir

Reikalingi dėl darbo įvai
riuose musų Tavorų ir Iš. htn- 
timu skyriuose. Pakuoti, Riš
ti ir Išpildyti Užsakymus už
sakytus iier musu kostumic- 
rius. Sverti parcvl (Mist užsa
kymus ir t. t.

Geros algos pradžiai. Gera 
proga įsidirbimui. Darlmi pa- 
stovus.
Viihindos 
tomis iki

l‘ai<M<;<il mvo Keram ir Avuucrlo 
Marcljono* tr K**liiii*-ru. Abrotuavl- 
*• V. jie pirmiau gyveno (Kenaingto- 
ne) «'Iih-«k<x UI.. ak tūrių Ubai 
*v«rbų reikalu. malonėkite ataiAauk- 
II arba ku* apie ju<« žinote pr*MA- 
kitn tuojau*.

Asnk-ika L«aUtkw.
•14 Ckatrau Mr. M. K

Ptttobunrtt. I*von*.

Uždirbk 
*35 iki *50 
į savaitę

Elrprjial tr krtauNal yra rattalM- 
jaml rtauoiaat, JI* turi trumpu* ▼•* 
landa* ir lengvu darkau

M <• galime ju* tlmokytl Ilo įkarto 
I trumpa laika dlcnomi* ar vakanUg 
ui m v i* kaina. Specljali* akntao 
mokinimo ant aluvaaau Fovgr ■*■-

MASTER SCHOOL,

190 N. SUte Btr.

S:(MJ iki 1:45 Suim- 
piet

ROEBUCK A 00.SEARS
Homan Avė. A Arthington St.

LE1BERIAI
TRUUKERIAI

WARHOUSE VYRAI 
PACKERIA1

Pastovios vietos. Geros al
gos pradžiai. Geras proga jsi- 
di ritimui.

Valandos SAKI iki 4:45 Su
imtomis iki piet.

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

IŠSIUNTIMO SKYRIUJE

MERGAITES

irir

MOTERISMOTERIS

siu-GcTOk 'irtus yra daliar 
liuli io> moterims 
nmiis kurios nori prasimukin- 
ti durim iuu>u lšaisiuntimo 
Skyriuje. Ihirhas susideda iš 
viniojiiiio. ryšimo (Mikeliu sve- 
rimu Purcel Post Užsakymu 
ir t. t.

Vuluiulos S.-tM) iki 4:45 Su
imtomis iki piet.

ir inrrgi-

CO.SEARS ROEBUCK A 
Homan Avė. A Arthington St

MERGAITES 
ir 

MOTERIS 
lengva us, švarinusPrie 

int«*n*singo iIiiiIki musu Pt>- 
periniu Dėžių Fabrike, Vali
zų Fabrike, ir .Sieniniu Pojm*- 
riu Fabrike.

Genis ulgo- pntdžiui. Ne 
paplūstai geru progų išailavi- 
nimul

\ ulundox 88M iki 4:45 Su- 
hatoiiŲ- iki piet.
SEARS ROEBUCK & 00. 
Homan Avė. & Arthington St

VAIKAIVAIKAI

ir

16 iki 18 metų.
Reikalingi dirbti musu oiire 

Klerku Skyriuj.
Gero* algo- išpradžio- ir 

gera proga ••■..-ilavinimui to
kiem- vaikams kurie ieško 
gero pastovaus dariai.

Valandų- 8:<IH iki 4:45 
liulomi.- iki piet.

Su-

co

MERGAITESIR 
JAUNOS MOTERIS

KEIKA1JX<MM moterį, Ir mer- 
Kine* dirbti lanma* darbu* prie 
rklratyiuo raiklų. Keru* uždaibia.

larmanl biva <'«*. 
t» W. Ktart- Mr. Chk-MP*.

IX-

IIL

e OT PARDAVIMO.

PRIE
Gera

nuo štukio, ir Bonus Plianų. 
Gerų mokestis 43 valandos. 
Mokestis kas sąvaitė. 
Geros Durim Sąlygos.

ŠVARAUS 
užmokestis

DARBO 
dirlmnt

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC

rtiKi rmiGV
IlilMini’ism: alutyje, * pagyvinimų 

nanuui po S katulu,rtu* tiktai 2 metų 
aenumo; pulku* Imaeinentaa, toilctal. 
baltu* sinku*. Sloga* ILIaUOt.i* d. I 
dtiaustymo drapanų. Niinia* r..nd;ial 
ant l'arnell Avė. ir 14 galviu. Viki 
iiascssmental pilnai iėiuok.tl. 
d«Mi mta arti MG4.04 | m. ne, 
tua* yra verta* <5.004.04. Ih-1 
pirk* tuojau*, gali nupirkti už 
:i4 4*.

“I»n M G.U” Ft II*. Co.
IMKI W. 44lli Mr.. Clikggn.

IUn- 
N... 
luta
14.-

x 
x

212 N. DESPLA1NES STREET

LEIBER1A1 REfKALlNGl

7Ur. Į VALANDA

PAKMUIODA.
Dideli* murinti narna, ant : r>- 

veal: lur|i po 4 dideliu* kanibn.
ruM. (Kaimui yra atatytai didumo, 
kaip dėl kc-Alų kambariu). TriniltlKui 
ir grindy* kiaurai ąžuoliniai, viailkal 
nauji, au plytų port'iala it fronto. 
Ilunduai naniaa lietuvių apgyventoje 
a|»cllnk< jc. au puikiai* murintai* 
namai*, viena* bloką* nuo K«*dcl« 
Mreetkarių tr arti kampo 
gatvto. Nuimi* verta* pagal ilų 
brangu- r laikų lengvai IT.4S0.40. 
bet |~,.-...<lu<ia už C.400.00. Narna* 
ri g.,ų eviiicntuotų laacincntų 
ploty’*, mula.

Krolpkltė* žluo ndrevu: 
“DKAtGAS" m'Bt~ Ce.

t MM W. Mik Mr. Chb-agxi.

tu
pu

Atsišaukite
WRIGHTW00D 4

HKRMITAGE AVĖS.
GERHARDT F. METNE.

STATYMO LE1BER1A1
REIKALINGI

l'ullmaa 44
DR. W. A. MAJOR

aYDYTtMAK IK
CHinntuv
line Mt<-hlc*a Are.

Adyno* 4:34 Iki 4 llryu. - 1

Pas
WELLS BROS.

CONSTRUCTION

Prie

%

BRENNAN PACKING
PLAKTA No. 2

co.

co.

Avė.

iner-

MERGAITES
»r

MOTERIS
Mus turim*, geru vietų

guitems ir moterims kurios 
nori pramokti tlarlm šiuose 
musu Tavorų Skyriuose: 

Žaislu 
Aptiekus 
Oeveyyku 
Punčiaku 
Gražnu 
Sidabriniu Daiktu 
Apatiniu Drabužiu 
Leicu, Aftu ir kitokiu

voru skyriuose.
Prie

Išpildymo Užsakymu

ta-

Sučekiuvimo Užsakymu
l’eržiuiėjimo Tuvoru
Svvrimu Tavorų
Rišimo Pakelių.

Gero* algos pradedantiems.
Prityruaieuu mokama sulyg
jų kvalifikacijų. Proga įsidir-
bimul
Valandą 8:00 iki 4:45 Suba- 
tomis iki piet.
SEARB ROEBUCK A 00. 
Homan Avė. & Arthingten St.

Ant p.rdur uuu natu<» :■ par, ve- 
niuei |H» t kambariu* At niauki u* 

:!!» W. te !*Uvr s-ra lubv-

I
J
T

4

4
t

iai:
3 po pl«tw — 4:20 Iki 2:3C vakar* •
NedHioial* nuo 14 iki 11 iArvto t

X *k

r
PIANERDCAK

Dr. M. T. STRJKOL’IS
BMTTVI4

kr «BB
Fotkvlr mi 44 K>V r-tyH|iw *|4tą 

iM aliluu I*«i k.
tMI4 W. 43«d Mff^H
Tol M* Kaitry S<3 

<Mtem: t.B? W.h: u w< *
Vninttd**"' 1«» r>tn Iki 2 f»«. |*i< tų '

• kare Ni«l« iMMu.a > Iki 12a.3« %
T«t. ItoUHiatd DM

f-.............------.............

X'

»

I

ii

Dr. A. L RUTKAUSKAS
T*l*Iona* McKlnley 4744 

GYDO TUOKIAS UO.U 
4447 Zourtb We*rm Bouk tard

T*L Drovu- 7441

Dr. C. Z. Vezelis
LIETI V1M DI1ST1HTAN

Valasdoa: *uo * ryta jki 4 ▼**
Nadėliomla autanmg

4714 M"» • ..........- ’
■ra n-a. ua

Dr. S. Naikelis
OYDYTOJAS IR CMUZl RGAS

Clcoro Offlco
4447 W. 14-lh Mt
PkOM Ciror* 4>

4146 W. U-U. M.
Htoon* Pro,poct HM

JOSEPH C. WOLON
Jetuvh Advokatą?

SS 80. LA SA14.E STREI.T
ay***lm» Tel. Huaiboldt 47

Vakarai* <111 W. 7l-i,4 htra«c
Tai. Rockwell 4444

»
CH1CAOO,

i 
■*

1

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

Vi’u B4a* Vtauu** r<»i«:uuuo* 

ori*** Didmiaatyj:

M W. VASH1NGTOJI snU£R 
hiuUru <41

Tai. CnntnU 4474
l.yr ruMia*. SIS V. MrS ■* 

T*L T*rd, 4411

Dr. L L MAKARAS 
lA-tuvi* Gydytojas ir CtUrnfgn* 
ĮĮ—rl.iadr: M*** **. N 

THrfau. r-ullmaa Mt Ir 
tlikagnj: 4414
Ilk kHurt, V

♦
K
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PIRKITE
LIETUVOS PASKOLOS ■ 

BONUS
Draugu OLse, 1800 W. 40 St.

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
____________

Trečiadienis, lapkr. 12 d., Martą l.-vvandiivvki. 
•v. Martynas, pop. Livinas. vi-ka- jau buvo

Ketvirtadienis, lapkr. 13 d., ,;'ip ka«l •*
•v. Stanislovas, arcivysk.

BUčERlAI DARO GERUS 
PINIGUS.

Ii to visuomenė turi pamoku. i

Dangti iiič-<i krautuvė') .. . . .
. 1- . i - Iz,«b "*>ii«tn*ikav<» keli 'imtai dailu

1 .. • / * * * • 1 I#**!
ninku hiiei-rm (tti<-imiiku).

-i i ‘ iKisireiigtaiv pa’fikala\t» dangum uz
... i. «: .-ii • eittii. lif'idmokf '1i«-< uz darbą. I iriuian i

. . ..... ‘ • linkiu viuz;Jiv gailtlavn $...» ,':ixaif’-je.Į
Jhiluir jie neri I !’’ *'

v : i. i . • • l«’,g'i kitauKai-kiii'ią krautuvui -avi
niukai sutiko |>iididimi už I •Iminuji 
mokestį. Ten (Ni'diaigė stiei kandžiai 
kas. Bot įlaugeli- krautuvių 'b’111"
savininkų atsisako išpildyti l,,‘ 
įlarbininkii reikalu.imii'. jalliko |*»kĮ

Bnforini darbi tenka i tvirti- '*** *•••'•
na. jog krautuvių savini'ikai 
labai brangiai ima už niė-ą *' -:I' 
ir tuo hudil pmlnr.. dideliu' --"•••••.•iiiH.tn 
pinigus. Džian?) N

Kml prirodyti, joj ją los •niil»aiidė 
kallms nėra lušėios, slreikuo riam< kalėj 
jautieji huėeriai mieste atida Mūza te 
rė kelia*' mėsai krautuve* ir |ain nuodai 
daro kuogeriaii-iiis pinigu-. moju-i. jei 

jridėmėkite. jie visokią niė- .li< pahiigę 
są parduoda žmonėms tris a: piieš pat š 
ha ir keturis kartus pigiau Į kojos nešti, 
ir |iadaro gražaus* įm-Iuo! I ------

VisiKHiienč įsitikina, jog 
aos krautuvių savininkai
riai plėšia žmoni**. Tai di- 
džiaurieji profiteriiiinkai ir 
visnomenės skriaudėjai. Te 
cinus vyriausyliės at'lovai
kažkodėl pri»*š tuos aiškiu' 
rkriaudėjus nepakelia kovos.

A •nai laikraščiai lm\o pri!-.V • • | • v • . •nesi;, jog VISOKIOS riislcs Hie
na žymiai atpigusi. Bet krau
tuvininkai mėsos arba visai 
neatpigina arba labai mažai.

Prieš tokius skriaudėjus 
pati visuomenė turėtų pakelli 
kovų, jei jail prieš juos ne- 
rarandanui kitokių priemonių.

Geriausią rolę toji* kovoje 
atloštų pačių mė<os vartotoju 
susipratimas. Kur tik yra ga 
limn darbininkai turi rišlios 
į kuopas ir steigi i koo|»enili- 
ves krautuves. Tuomet žmo
nės galėtų nnudoties ne tik 
mėsos. Imt ir kitokio maiste ( 
atpigimu. Tikrai tuomet butui 
išganingas daiktas didelėm-, 
šeimynoms, kurių šiandie neiš- ;llrl.ut:ii Cliiragoje 
gali pramaitinti tėvai runk Idar daugiau radikalų. Jie 
Pilniai. 1 rankiota iš įvairių mieste

Bet pirmiausia reikalingas -irinkiinii. 
auripratimas. Ik* to nieko ne Tad išvi-o Chicagoje 
galima nuveikti.
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NUBAUSTAS KALĖJIMU 
UŽ NENORĖJIMĄ 

APSIVESTI.

KOLONIJŲ
PRANEŠIMAS.
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DEPORTUOTI VISUS 
DIKALUS.

RA

Taip šaukia gen. Wood.

SUAREŠTUOTA DAUGIAU 
RADIKALŲ.

('/.praeitų naktį federaliai 
suareštavo

'ii-
'ii-

NIEKO NEDARO STATĖ 
PUBLIC UTILITIES 

KOMISIJA

imu
-n

keli 
tin

ko 
pėjatiia. 

ii/, va-

jau apie 130 miliknlų 
areštuota.

Tarpe suareštuotų yra 
Husų Darbininkų Unijos
riai. Tai didžiai pavojinga 
organizacija.

’I’ii unija Imi juodų vėliavą 
-ii parašu ** Du* itin ir ljii*«vė**.

Tai vi-kas, ko radikalai 
nori.

Statė l’uhlic l’lilities 
misija, kaip buvo 
nesumažino mokrriii 
žinojimą gntvekariai .

Dabar miestas kreipia-i• 
teisman ir reikalauja “injunc-; 
tion” prieš kolektnvimų nuo 
žmonių 7c. vietoje 5r. Nežinia, 
kokios iš to bus pnsekn>ė<.

Miesto taryba pa*tarąjarn 
susirinkime karštai parėmė 
miesto majoro -umanymą -ii 
municipaliziioti gal vekariu- 
Tuojau- bus imtasi darbo.

Majoras tvirtina, jog į pus
antrų metų miestas turės nuo- 
r-liViii- giitVekill Iii- Ii Uz. VII 

žinėjimų jais bn< užtikrinta 
nedaugiau 5c.

I

ANGLAI APLEIDŽIA 
SIBERUĄ.

Lietuvos Raudonojo 
ziaus Rėmėjų Chicagos 
kričių susirinkimas, | 
Ausiu:; Vartų parapijoje, 
W. 23 PI. Čliicago. I&pl 
12 d„ 1919. 7:30 vai. vak. pa 
rapijinės mokyklos kambary 
je, viršuje.

Visi skyriai atsiųskite ne 
vien veiklius ir sumaningus 
atstovus, bet ir suradus su var 
dais, pavardėmis ir adresais 
visų skyrių valdybų narių ii 
taipgi adresus mergaičių, 
kurios mokinsis, po Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Draugi
jos valdymu, pirmosios pugel 
bos mokslo. Taip gi adresus 
visų busimųjų aukų rinkėjų 
paskutinėj lapkričio mėnesio 
savaitėj.

Būtinai reikalinga tvirtai 
susiorganizuoti. Taigi atgaben 
kitę, gerbiamieji, veikėjų 
valdybų adresus.

Dr. A. K. Rutkauskas.

IŠ BRIGHTON PARK.

BAZARASI!
Aušros Vartų šv. M. P. Parap. Svet.

2323 Wert 23rd Phce

Nedaliomis, Šaradomis ir Suimtomis, t. u
$

Lapkričio 12, 15,16, 19, 22, 23, 26 ir 27 Į
Inžanga Dėl Visų Vakarų 10c <

Pradžh Nedėtomis 3:31; Subatomis 4:00; Seredomis 7 vaL vak.

■ —4—4*------------ 4.. ■ i-------------- 4.—^-=:y
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Nedelioj. spalio <1.. draugi 
j.i Saldžiausiu Sinties V. ,|e 
zau buvo surengus Imlių su 
)H*r>talymii k«nis*<lij<>s “t‘iške
rėtas Jackų-*.” p. Alijošiaus 
f velninėje, ant ’I'ihvii of luike. 
I’vr-tatyIna- pusėtinai Įiavyko. 
Žmonių iie|H«r«laugiausin susi 
rinko, lies tą vakarų šioj apie- 
linkėj Irtivu daug visokių jmsi 
linksminimu vakarų, dvltu 
draugija nedaug jM*lnė.

Nedelioj, lapkričio 2 d. buvo 
draugijos iiiėnesinis susirinki- 
nias. kuriame komitetas išdavė 
ia’H«rlą i - buvusio vakaru. I’n- 
Hrode. kad įplaukų buvo $1<K- 
lu. išlaidų Tai gi pelnu
liko $1 .*».."i4.

Kadangi Imvo nutarta ir
Drau-ji ’’ •,.ir.-iuta. kad lo va

karo pu ę pi lno draugija auko
ja dcl našlaičių. I. y. luilsiarin 
gai Sąjungai, liti .*7.77 ta|*» 
|H-rdiioin vielinės l..-ili. Sąjuii- 
gos kuo|«os pirmininkui, Jimz. 
iitipšiui. Keikia pažvmėti. kad 

tinėia draugija atjaučia tau- 
i -ku* ir visuomenišku** rcika 
L. . ir visados prirideda su au- 
ko is. I’niartina «h»rienis kata 
l;k:u s-u-vyiiniiuains prigulėti 
prie šio- draugijos.

J. M-lis.

VIEŠA PADĖKA.

Mes. nariai Susivienijimo A- 
tueriko.' Lietuvių Kareivių. 18- 
1>>- kolonijos kiioĮH.s. laikytame 
savo susirinkime lapkričio 7 <1.. 
1JI1JI m.. D. šeainiėio svet., visi 
\ iviiluilsiai išreiškėme aug- 
-* iair ią |iad<ką Dievo Apvaiz
dos parap. klelMiaui. gerb. kun. 
Ig. Alltaviėiui. uz. suteikiau) 
mums svetainės dėl rengimo 
prakuIlM) lapkričio 1 <1.. ir už. 
širdingi, pa.'idiirbavin^ dėl 
imi'. Taip gi tariame nuoširdų 
ačiū už išpildymų programo 
Pr. S. Vaikeliui ir daininin
kams: p I*. Kudirkai ir Anglis 
tumi, taip gi |ume|ėnis 1‘etkiu- 
t« i ir Žeiiuiitikei.

F. Anužis, rast.

I AŽTONIOLIKIEčIAMS 
INDOMYBŽ.

karas yra n*nginnins našlaičių 
lininiai. Kitaip butų nevažiavę.

šis veikalą* Ims pirmą kartą 
|MTstatytas mus kolonijoj, o 
gnl ir luiskutinj. Tai gi viri tė- 
mykit. Biih tai lapkričio .'MI d., 
pirmų iH*dėldienį Advento.

Kviečia Lab. Sąj. 4 kp. 
Valdyba.

Biandie, lapkričio 12 d. 
vai. vakare.
13 kp. laikys mėnesinį 
rinkimų. Visi nariai i 
rintieji prisirašyti teiksitės 
atsilankyti.

Korespondentas.

8
vietos L. Vyčių 

i susi- 
ir no-

PRANEŠIMAS.

Moterų Sąjungos 21-mos 
kuo|»os įvyks mėnesinis susi
rinkimas šiandie, lapk. 12 <1.. 
7:30 vai. vak.

Visos narės širdingai kvie
čiamos (atskiriame laike su
sirinkti.

Valdyba.

EED. ATSAKYMAI.

Vladivostokas, lnpkr. 3 (<n 
vėlinta). — Garlaiviu Mant- 
rngle Sibelijų apleido padui 
tinė anglų kariuomenė.

Anglui Siln-rijoj šiandie tu
ri lik vienų savo niilitariiię 
ini-i.ia.

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS

r~
■

ii
n
I 
I 
l
i
ii

Didelis Koncertas!
--------------Rengiamas--------------

-LIETUVOS VYČIŲ 16-tos KUOPOS-
NEDELIOJ, LAPKR.-NOV. 16, 1919

IV. JURGIO PARAP. SALĖJ Prie 32 PI ar Auburn Are.

Pradžia 7 vaL vakare.

Galiu užtikrinti, kad bus vienas ii puikiausiu koncertu nes dalyvaus choras “Muzi- 
kaliika Dramatiška Kanklių Draugija ir gabiausi lietuvių artistai bei solistai; kaip tai: 
J. Ramanauskas, J. Kudirka. M. Janušauskiene ir 0. Pociene. Užtaigi neabejoju, kad 
šių artistu verpanti balsai užžavės tamistu jausmas ir išsinešite labai malonius jspu- 
••*»•*• . iz • v ***•••• a----- T------------

♦
 Įw • V* |__ ___< |Z • V v- Iv* •džius is šio koncerto. Kviečia nuoširdžiai visus

f

Raud. Rolės Paielp. Kliubui, 
Cicero. III. Netnlpinsim Tams
tų jsagarsiniino dėlto, kad ne- 
išvardinot kalintojų.

" BARGENAS VYRŲ
DRABUŽIŲ.

VynĮ ir Jaua« Vaikiai) patirte! 
oat arirrta Matai Ir omtiotai. tet 
aaataUaaktl: rėllaiteų modali ii ano 
•MjN Iki U4UM.

Vyru ir Jauni) Vaikiau gatavi 
ainiai Ir overkotnl »t* Iki M1D.

Vyrg Keliama po SSjM ir aucKiau. 
Valkų Matai no 1444 ir aagtf iaa.
I’irk aavo overkotg dabar prioi 

tiema. kuomet kaiaoa tekilo
ki e. talppal turima pila# eile M- 

akuti neito t y aluty ir orerkotų aue 
M44 ir augteiaa.

Fatt Drena. Tuaedo. Frock ■lu
tai U* tt. ir nušutinu.

Atdara kiekviena vakarų Iki » 
vai. Nod/llomla Iki < valandai. Su- I 
telemia vlag dienų Iki II vai a adai.

«. G<UUK>R.
1414 B. Hal.lod M.. <1ika<o, IU.

|a««4*te

SERGĖLITE SAVO MUS.
i
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Lietuviu Laivas

į

Išplauks Lietuvon
Lapkričio 15d.

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

Pristatynuu gvarantuojamaa. Dešimta dolerių 
pamokėta už persiuntimų hakso 2 pėdų ilgio, 1>£ pėdų 
pločio ir l>/2 pėdų gilumo užmoka nevien už persiunti
mų ,bet ir už apdraudę ir pristatymų iš Bostono j bet 
kurj dalį Lietuvos.

Platesnių informacijų galima gauti pas:

E

Siuntiniai [Baksai] Lietuvon
Liet Amerikos Pramomjos Bendrovė atidarė Skyrių Chicagoje tarpininkauti Siuntime bakav Lietuvon. i 

yra padaryti apeaali&ai dėl siuntimo j užjurj be jokio perkramtimo.
Sekantu laivas išplauks ii New Torio Liepojon 15 d. Lapkričio.. Norintieji pasiskubinkite užsisakyti tuojau bak- 

sų. Visi baksai dėl siuntimo Lietuvon yra sekančiose vietoseš k. Nausėda ant Town of Lake 4605 S. Ashland Avė.;
Ant Bridgeporto k. Nausėdas kraut 917 W. 33 ir Darbininkų užeigoje pas p. B. Jakaiti. Visas kitas informacijas apie 

siuntinius ir Liet. Am. Pram. Bendr. serus galima gauti kas-dien pas P. Baltuti Generaiiškų agentų: dienomis nuo 9 ik»4 
Peoples Stock Yards Statė Bank ant 47 ir Ashland Avė. Telephone: Yards 7460. Vakarais nuo 4 iki 9 3261 S. Hals- 
ted St. TeL Yards 6126. Visi siuntiniai yra apdrausti ir L Am. Pr. Bendr. pilnai atsako.

PAUL P. BALTUTIS, Liet. Am. Prm. Bendrovės Generalis Agentas.
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