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Anglekasių Streikas 
Formaliai Atšauktas 

STREIKAS ATŠAUKTAS 
PO ILGOS SESIJOS. 

Negalima kovoti prieš vyriau
sybę—sako Le\vis. 

streiko teismui indavė vakar 
pirm pietų anglekasių advoka
tas YVarrum. 

Po to kiti trys anglekasių 
advokatai akiveizdoje vyriau-
sybės advokatų pranešė apie 

Indianapolis, Ind.. lapkr. 12 anglekasių poziciją. 
— Vakar pirm pietų federa-j Pranešime advokatai pažy-
liam apskričio teisme teisėjas mė.jo, jog anglekasyklų. opera-
Anderson priėmė ir patvirtino j toriai* atkartotinai buvo pa-
anglekasių organizacijos vir- skelbę, kad jie tuojaus stosią 
Šininkų Įsakymą streikinin- jtarybosna su anglekasiais. 
kams pertraukti streiką, koks kaip veik streikas bus atšauk 
bnvo paskelbtas praeito spalių tas. Tą jų skelbimą patvirti-
mėn. 15 d. no ir pati vyriausybe. 

Anglekasių advokatai teisė- Tad kuomet šiandie streikas 
jai pažadėjo streiko atšauki- atšaukiamas, anglekasiai pa-
rao kopijas pavakarėj paduoti sitiki, jog knoveikins bus pra-
pastan—pasiųsti anas visoms dėtos aptariamos čia tarybos 

reiknojanėių darbininkų ir bns išrištas užmokesčio dar-
grupems kiekvienam anglių bininkams klausimas. 
kasyklų apskrityj. 

Anglekasių viršininkai nu
sprendė streiko atšaukti tik 
po ilgos sesijos, kokią pradė
jo pirmadienio ryte ir baigė 
vakar anksti rvte. 

Atšaukimas streiko. 

T< isėjas Anderson angį. ka-
FIII viršininkus pagyrė už tas 
padangas ir jšrejškč pasiten
kinimų, k»»d jo įsakymas pil
domas. 

Atšaukimo streiko tekstas: 
** Indi ana poli s, lapkr. l t , 

1919. 
"Viršininkams ir nariams 

Fnited Mine Worker^ of A-
raerica: 

•'Gerbiamieji tamstos ir 
broliai: Išreiškiant paklusny
bę mandatui, koki paskelbė 
lapkričio 8 d. Suv. Valstijų 
teismas, Indiana apskričio, 
pirmininkaujant teisėjai A. B. 
Anderson, žemiau pasirašiu
sioji šiuomi praneša jums, jog 
mušu įsakymas iš spaliu 15 
pertraukti darl>us minkštėja 

Ilgą turėjo sesiją. 

Ansrlekasiu organizacijos 

BOLŠEVIKAI ATIMA NUO 
TĖVU VAIKUS. 

Washington, lapkr. 13, — 
Valstybės departamentas ga
vo oficijaliu žinių, jog centra-
lis bolševiku sovietas Mask-
voje pradeda įkūnyti savo su
manymą reikale nacionaliza
vimo vaikų. 

Anot pranešimu, bolševikų 
valdžia varu atima nuo tėvu 

i 

vaikus ir šituog pristato i 
valdiškas įstaigas, pavadintas 
"vaiku rūmai", (ii tie *'ru-
m a i " — tai paprastos, pras
tai prižiūrimos ir apleistos ka-
zarmės. 

T»-nai bolševikai tuos vaikus 
auklėja sulig savo mokslo 
principų. Iš jaunų dienų juos 
palenkia prie bolševikiznio ir 
visokios nedoros. 

Tūloje vienose kazarmėse 
bolševikai turi surankioję jau 
apie tūkstantį vaikų, nuo 1 
ligi 10 metų amžiaus. 

Taippat pranešama, jog tie 
tėvai, katrie pasipriešina pa
vesti bolševikams savo vaikus, 
suimami ir uždaromi kalėji
mam Jie pavadinami išdavi
kais sovietu valdžios. 

MIRĖ KARDINOLAS 

Cologne, lapkr. 12. — Mirė 
čia kardinolas ( Felix von 
Plartmaun, Cologne (Vokieti
ja) arkivyskupas. 

KOLČAKAS SAKO GINSIĄS 
OMSKĄ. 

Tarpe generolų pakilę 
nesitikimai. 

galą. 

SURADCS GELTONOJO 
DRUGIO PERUS. 

anglių kasyklose, esančiose klausytų> 
mūsų jurisdikcijoje, atšaukia. | Sakoma, jog kaikuriose vie-
mas ir panaikinamas. Su bro- t o S e anglekasiai sušauks pro-
liSkais velijimais. t e s t o susirinkimus. Visgi di-

"William Green, sekreto- džiuma iš jų sugryž darban, 
ins-iždininkas. Reikia atsiminti, jog priver-

viršininkai, kurių buvo apie 
-imtas, kaip augščiau pasaky
ta, turėjo labai ilgą sesiją. Ir 
tik vakar prieš auštant sutik
ta ir nubalsuota paklausyti 
teismo įsakymo. 

Po ilga ir aštriu kalbu ir 
diskusija veikiantysis prezi
dentas Le\vis prabilo į susi
rinkusius: 

M Gerbiami e ji, pagal i aus 
mes turime prisitaikinti prie N e w H a v e n C o n n l a p k r 

teismo mandato. Mes tai daro- h a _ Nacijonalės Mokslo A-
me protestuodami. Esame a- Įkademijos suvažiavime čia ja-
merikonai. Negalime pakilti j p o n a s mokslininkas Noguchi 
prieš vyriausybę. Tai v i skas . " i p r a n e s y s j o g j a m pavykę su-

Tasai jo pareiškimas dau- sekti mikro-organizmą, katras 
giausia pagelbėjo susirinku- pakelia žmoguje geltonojo 
šiems sutikti atšaukti streiką, drugio ligą. 

Tr tuojr.us tas padaryta. Noguchi darbuojasi Rockc 
Ką padarys darbininkai. fellerio institute. 

Kitas jau klausimas, ar vi
si darbininkai paklausys to 
streiko atšaukimo. Išreiškia
ma čia abejonė, kad visi pa-

Omskas, l lpkr. 8 (suvėlin
ta).— Admirolas Kolčak ir kili 
Siberijos vaMlžios nariai ben-
dram susmikime nusprendę 
neapleisti šito miesto, bet ginti 
nuo bolševikų* ligi paskutinųjų. 
Svetimu šalin misijų kaikurie 
nariai admirolui Koleakui pa
tarė apleisti Omską. Bet jis 
stovi už savo nuomonę. 

Iš čia toliaus rytų šonan jau 
išsikraustė talkininkų diploma
tinės misijos ir militariniai at
stovai, išėmus japonų misiją. 
Japonai nieko nedaro iš bolše
vikų. Tai visai nebailųs žmo
nos. 

Suv. Valstijų generalis kon-
sulis Ifarris nusprendęs iške
liauti į Xovo-Xikolajevską ir 

vakarinių armijų vyriausias 
vadas gen. Diedrichs. J o vietą 
užėmė gen. Saebarov, buvęs 
trečiosios armijos vadas. 

Gen. Diedrichs nesutiko pa
žiūromis su admirolu Kolčaku 
klausime apie perkėlimą val
džios iš Omsko kur kitur. 

Gen. Saebarov, sakoma, labai 
drąsus oi'icieras, aštrios disci-
plinos šalininkas. 

Sacharovo vietą trečiojoj ar
mijoj užima tos armijos korpu
so komendantas gen. Kappell. 

PRANEŠAMA, BOLŠEVI 
KAI VISUR PAŽAN-

GIUOJA. 

Londonas, lapkr. 12.—Iš pa
sitikimų versmių pranešama, 
jog bolševikų kariuomenė pa
žangiuoju visais frontais Kusi 
joje. Vadinasi bolševikai savo 
pozicijose vis labjaus stiprėja. 

Rytiniam fronte, tv. Siberi-
joje seką žiaurus mūšiai ant 
Tobolsko, Yalutorovsko 
Kurgano, kur bolševikų armija 
pasiekusi upę labam. 

Pietiniam fronte bolševikų 
kariuomenė stojusi kontratako-
sna visa linija tarpe upių Vol-
gOg ir Dniepro. Ir visur einan
ti pirmyn, išėmus Briansko 

Konferencija Lietuvių 
su Lenkais 

Pabaltijos Viešpatijos Konferuos 
su Bolševikais 

LIETUVIŲ SU LENKAIS TARYBOS. 

. COPENHAGEN, lapkr. 12.—Tarpininkaujant Amerikos, 
Anglijos ir Prancūzijos atstovams, Lietuvos vyriausybė suti
ko dalyvauti sušaukiamoje konferencijoje su tikslu pabaigti 
nesutikimus tarp Lietuvos ir Lenktos. 

(Nėra žinių, kur ir kuomet įvyks toji konferencija. Vis
gi žinia didžiai svariu. Tuo tarpininkavimu didžiulės viešpa
tijos jau kaipir oficijaliai pripažįsta Letuvą). 

NORIMA PADARYTI ARMISTICIJA SU BOLŠEVIKAIS. 

Yra žinių, jog daugelis mo- sėkmių iš tos naminės rusų ka
tinų, netekusios savo vaikų, j rės. 
arba pablųsta arba pasidaro | 

tenai palaukti tolimesniu pa- apylinkę, pietvakaruose nuo 
Oriol, kur gen. Denikino ka
riuomenė atakuojanti. 

! 
Vargas su generolais. 

Rezignavo *famsko valdžios 

ANGLEKASIŲ SU OPERA
TORIAIS KONFE

RENCIJA. imi streiko. Jiems rupi dau
giausia kova prieš vyriausy-

Ne visi patenkinti atšaukimu '"-• < i i r , l i- k a i I 1 <ai « į | . b u t 

žmogaus darbininko 

DORPATAS, Ksionija, lapkr. 12.—Naujos Pabaltijos ir 
kitos viešpatijos, kitados priklaususios Rusijai provincijos, 
čia užvakar atidarė antrąją konferenciją. Konferencijoje da-

, r | lyvauja atstovai Estonijos, Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, LTk-
rainos ir Baltgudijos. Diskusuoja pražambiosios Europos 
viešpatijų linijos sąjungos klausimą. Toji pražambioji (dia-
gonalė) linija—tai buvusių Rusijos provincijų juosta, einanti 
nuo Baltijos ligi Juodųjų jūrių. Norima sudaryti sąjungą, 
k.ut pasekmingiau apdrausti ir ginti nepriklausomybę nuo 
galimu priešininku vakaru ir rvtu šonuose.. 

Konferencijoje oficijaliai atstovaujamos Estonija, Lietu
va ir Latvija. Kitos viešpatijos atstovaujamos pusoficijaliai. 

P 0 įžengiamųjų diskusijų, kurių metu atstovai išreiškė 
<avo vyriausybių pažiūras, nuspręsta galutiną konferenciją 
atlikti ateinantį penktadienį ir aptarti svarbius klausimus, su
rištus su busimąja konferencija lapkričio 17 d., kurioje bus cia 
ir bolševiku atstovai. ^ 

Estonijos, Lietuvos ir Latvijos atstovai praneŠ«*\ jog jie 
su bolševikais tarsiasis tik armisticijos, bet ne taikos klausi
me. 

"Mes negalime atnaujinti jokiu komercijiniu rvšiu su 
aug ne])asitenkinimo atšauki- | iK)igevikajSf n e j daryti taikos su ja i s ' b e susižinojimo pirmiau 

Bolševikai bevieliu telegrafu 
praneša, jog jie arti Kijevo 
paėmę mieyfą Eastov. 

kasių organizacijoje išreiškia 

streiko. 

1 0 

NULINČIUOTAS JUODU 
KAS. 

Washington, l a p k r. i. > 
Rytoj čia susirinks angleka
sių ir kasyklų kompanijų at
stovai naujon konferencijom 
Anglekasyklose streikas at
šauktas, tad dabar liuosiau 
bus tariamasi 

O 

lygas. 
Kiek žinoma, konferencijos 

varžoma 
laisvė. 

su talkininkais," sakė Lietuvos atstovas. 
Konferencijoje pirmininkauja Estonijos užrubežinių rei

kalu ministeris. 

Pradžioje streiko taip bent 
buvo pareiškęs ir patsai angle 
kasių organizacijos veikian
tysis prezidentas Lewis. Bet 
kuomet prieš jį padėta šalies 
vyriausybei ir teismui pak-1 Vienas radikalas nulinčiuotas. 

apie darbo są- lusnumo klausimas, jis atšau 

Radikalai Žudo Paroduoiančius 
3 ŽMONĖS NUŽUDYTA, 

4 SUŽEISTA. 

Little Rock, Ark., lapkr. 13. programa yra tokia 
— Aną penktadieni juodukas 
Jordan Jameson nužudė šeri
fą Greer Columbia pa v., a r t i ' ug darbą. 

1. Anglekasiai reikalauja 
60 nuoš. didesnės užmokesties 

" J o h n L. Lewis, preziden
tas. 

Pranešta apie anklekasių 
pociziją. 

Pranešimą apie atšaukimą 

stinas atšaukimas streiko 
kiekvienam didžiai nemalonus 
daiktas. Bet reikia taikinties 
su gyvuojančiomis aplinkybė
mis. 

PREZIDENTAS RŪPINASI 
uiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniliiiiuiiiiiiliii ANGLEKASIŲ REIKALAIS. 

ATŠAUKUS ANGLEKASIŲ 
STREiKĄ, 

Parėdė kuoveikiaus šaukti 
konferenciją. 

Anglekasių streikas atšauktas. 
liet. anot žinia, no visi visur dar
bininkai paklausys to atšaukimo. 

Pranešama, jog rytuose angle-

Washington, lapkr. 12. — 
Kuomet vakar prez. AViisonui 
pranešta apie atšaukimą strei
ko anglekasyklose, preziden
tas AVilsonas parėdė kuovei-kasiai pasirengę tuojaus atnau.jin 

t i darbus. Bet vakaruoso-nežmia k i a u s P a t r u p i n t i sušaukti 
kas gali Įvykt i . konferenciją anglekasyklą 

Ypač Illinois valstijoj angleka- j operatorių su anglekasių at-
siai yra didžiai priešingi atšauki- stovais. Tą prezidento parėdy
mui su prievarta. Teeiaus Illinois mą išpildys Darbo sekretorius 
Darbo Federacijos prezidentas \ViIsonas. 
HeDonaM tari vilties, jog angle- p 0 kabineto susirinkimo 
kasiai paklausys savo viršaičiu pa- sekretorius Wilsonas pasakė: 
r ( k ])"m o- "A3 kuoveikiaus sukviesti 

Io\va valstijos anglekasiai neno
ri nei klausyti apie gryži.mą dar
ban. 
i i l l l lIl lIl l l lIUIll l l l l lIl i lIl lIl lIl l l i i lIl lHlil l l 

tesiu 
anglelcasių atstovus ir opera
torius tarybosna tarties užmo
kesčio klausime." 

Magnolia. Anglekasyklų kompanijos 

kė seniau išreikštai savo nuo
mones, sakydamas. "Esame 
amerikonai. Negalime kovoti 
prieš savo vyriausybę". 

Nelengva patenkinti visų. 
Yra žmonių, katrie geriausiais 

lė, staiga nuo namų stogo im
ta šaudyti į paroduojančius. 

Pakilo pasiauba. Buvusieji 
kareiviai puolėsi j industrija-
listų salę. Galvažudžiai radi-

Centralia, Wash., lapkr. 12. jkalai, kurių buvę keliolika, 
—Vakar čia paminint armisti
cijos sukaktuves įvyko baisus 
daiktas. Buvo gatvėmis paro-
davimas. ftjo būrys unifor
muotų buvusių kareivių. 

Minia baltų žmonių žmog- tvirtina, jog jos sutiksiančios 
žudį ištempė iš Magnolia ka
lėjimo ir gyvą sudegino. 

Išreiškia nuostebą. 

padidinti užmokestį ligi 25 
nuos. 

suspėjo pasprųsti. Pagautas 
tik vienas. Tas tuojaus buvo 
nulinčiuotas. 

Kitus radikalus veikiai su
gaudė policija ir pristatė ka-

laiktais nepatenkinti. Oi apie I Kuomet tas būrys priėjo kam- Įėjimam Žmonių minia mėginę 
kokią-nors prievartą tokiems ; pą Tower ir 2-ros gat., ku r yra 
neprisimink. industrijalistų susirinkimų sa

va landų darbo dienoje i r 5 
dienu darbo savaitėje, arba 30 

Amerikos Darbo Federaci- ' v a i a n d l l savaitėje. 

2. Anglekasiai reikalauja 6 , Darbininkai turi atvirą, kelią. 
Anglekasiams dabar yra at

viras kelias vesti tarybas su 

3. Anglekasiai nori, kad ir 

jos viršininkai išreiškia nuo
stebą, kad anglekasių streikas 
atšaukiamas. Juk jie tą strei
ką parėmė, jie pasakė, j o g | s i a s I r t o d e l j o s neSutiksian-
streikas teisėtai paskelbtas, ^ m iuQ re{ksil8iyim^ 
pažadėjo jį remti moraliai ir 
materijaliai. 

Gi iš vakaro tas pat Gom-
pers savo kalboje aštriais žo
džiais užsipuolė prieš vyriau-
svbę. 

Tuo tarpu tasai jų pateisin
tas streikas šiandie atšaukia
mas. 

Kaip Amerikos Darbo Fe
deracijos, taip paties Gom-
perso užimta pozicija streiko 
reikale čia plačiai apkalbama. 
Gomperso pasielgime įžiūri
ma kokia tai spekuliacija. 
Greičiausia tai bus veikimas 
prieš radikalių gaivalų trukš-
mavimą. 

anglekasyklų kompanijomis. 
Kompanijos tvirtina, j o g ] T u r į t e i s e p r e ikalauti to, kas 

dabartinis darbo laikas, 48 va- j . j i e m s t i k r a į i r teisingai pri-
landos savaitėje, atsakančiau- |o-u]j 

Atšaukus streiką, organiza
cijos viršininkai nevaržomi jo
kiais teismo uždraudimais, 

vasaros meLu Jie visuomet tu- • fc k a J ^ ^ ^ 
retų pilnai darbo kasyklose. ; k e l i a m į ^ u m a i l v m a i k r e i p t i o s 

Tuo tikslu kompanija štai i a u g g į i a l l s į a n § a i i e s teisinau ir 
ką sumaniusi padaryti: Skirti t e n a i patirti, argi žemesnvsis 
5 milijonus dolierių paskelbi- t e i s m a s turėjo teisių uždrausti 
mams, kad vasaros metu žmo- ano-iekasiams streikuoti. 
nės pirktų anglių žiemai. Jei 
žmonės to paraginimo paklau
sytų, tuomet ir vasarą visuo
met butų užtektinai darbo an
glekasyklose. 

Tai svarbiausioji busimos ._, j 
konferencijos programos da 
lis. 

Yra nepasitenkinimo. 

Radikaliai gaivalai angle-

Bet tokia procedūra butų 
ilga ir daug lėšuotų. Gi pa
sekmėje neduotų naudos tas 
sužinojimas ne tik angleka-

bet ir kitiems darbi
ninkams. Taippat ir ateičiai 
tas neturėtų jokios reikšmės. 

Ve kodėl tasai sumanymas 
turės but kuoveikiaus pašar
votas. 

NESAMA FONDO APMO
KĖTI OFICIERUS. 

Paryžius, lapkr. 12. — Uni-
versal Service agentūra skel
bia, jog 600 buvusių ameriko
niškos armijos oficierų, kurie 
įstojo Lietuvos arinijon, čia 
sulaikyti nuo iškeliavim0 Lie
tuvon, kadangi iš niekur ne
pramatoma, kas jiems algas 
mokėtų. 

veržties kalėjimam Bet patys 
buvusieji kareiviai neleido to 
daryti. Sakė, tegu su jais ap
sidirba teismas. 

Užpuolimo pasekmės bai
sios. 3 buvusieji kareiviai nu
žudyta ir 4 sužeista. 

Šiandie miestan atvvko ka-
0 

riuomenė. 

PAVYKO PRAKALBOS 
GICEROJE. 

Vakar, lapkr. 12, gana ge
rai pavyk0 gerb. kun. J . Pet-

Čia vyriausiam lietuvių ofi- raičio prakalbos Cicero, 111., 
se anglų armijos pulkininkas; Liet. Raudonojo Kryžiaus 

Rėm. reikalais. 
Buvo daug žmonių. Surink

ta $256.57. 

Mills tarp pitko pasakęs: 
" M e s laukiame fondo iš A-

merikos. Mūsų armija neturi 
nei skatiko. Lietuvos agentai 
Amerikoje yra pažadėję aug-
štas algas amerikonams, įsto
jusiems lietuvių armijon. 
Įstojusieji amerikonai dabar Madridas, lapkr. 12. 
atsisako keliauti Liepojon, jgryžo namo Ispanijos kara-
Kol nebus gauta užtikrinimo, liūs, aplankęs Prancūziją ir 
ekspedicija bu s sulaikyta.' ' Angliją. 

ISPANIJOS KARALIUS 
NAMIE. 
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Svarbios Sukaktuvės 
Pernai 11 lapkričio visos 

dirbtuvės baubė, visų bažny
čių varpai skambino, visos gat
vės buvo pilnos krykštaujan-

Iš A. L. T. Susivažiavimo. 
Rezoliucijos. 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
posėdis, patyręs, kad Kusijbs 

ėių žmonių, nes parėjo žinia, dalių atstovų susirinkime, Pa-
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kad pasibaigė žmonių žudy
mą sis Europoje, kad prasidė-

ryžiuje, kur admirolas Kol-
čakas tapo išrinktas Rusijos 

jo paliaubos. Paliaubomis valdžios galva, dalyvav0 žmo-
Lietuvos laikraščiai vadino 
karės pasiliovimą. 

Po tos pirmutinės linksmy
bės atėjo antra, kad Lietuvai 
teko neprigulmybė, kad iš lie-
tuvių vyrų susidarė Lietuvos 
ministerija ir kad ji šalį val
do. Lietuviai ta žinią gavę 
nekrykštavo, nei nedarė kito-

gus, pasivadinęs Lietuvos at
stovu, su dideliu skausmu pri
ima tą žinią ir jaučia šventą 
priedermę Lietuvių Katalikų 
visuomenės vardu užprotes
tuoti prieš apsėjimą asmens, 
pasivadinusio Lietuvos atsto
vu ir pasielgusio stačiai prie
šingai tos tautos jausmams 

zekutyvio Komiteto ir Ekono
minių Organizacijų Atstovų, 
ir prašo Lietuvos valdžios 
pripažinti tą komisiją, iki kol 
neatvažiuos į Ameriką teisė
tas Lietuvos valdžios įgalio
tinis. 

kio triukšmo, tik klojo šim- bei teisėms. To tamsaus as-
tines, aukodami savo tėvynei 
pradžios reikalams. 

mens, ar asmenų, vardas, ar 
vaidai, iki šiol nežinomi nei 

Visokis džiaugsmą, yra g e . I Amerikos Lietuvių Tarybai, 
ras. Bet krykštavimas išreiš
kia džiaugsmą nevaisingai, o 
aukos tą padaro naudingai. 

Kitados į dešimtį metų ne
pasidarydavo tiek svarbių at
sitikimų kiek dabar jų įvyko 
su vienais. Toje pačioje Lie
tuvoje keturios ministerijos 
persimainė, dabar valdo penk
toji. Bolševikai užplaukė ir 
tapo išvaryti. Lenkai užėmė 
Vilnių bei pietinius mųs že
mės pakraščius ir netapo iš
varvi i. Vokietija 
mus neprigulmybė, Sv. Tėvą 
ofieijaliai prižadėjo pripažin
ti ir priėmė mųs tautos at
stovą į savo diplomatinį kor
pusą. Danija, Švedija, Finlan-
dija pripažino mus neprigul
mybė apsėjimu nors ne raštu. 
Anglija pripažino Lietuvos 
valdžią de facto ir raštu. Tai
gi daug daiktu pelnyta. 

Bet yra ir debesų ties mus 
valdžios reikia klausyti. Juk i neprigulmybė. Kolčakas savi
tam pačių žmonių \ 

Atšaukus Angleka-
siy Streiką. 

Minkštose anglių kusvklose 
streikas atšauktas. Tas pada
ryta liepus federaliam teis
mui. To reikalavo šalies vy
riausybė, pasiremdama gyvuo
jančiais karės meto Įstaty
mais. Anglekasių organizaci
jos viršininkai pareiškė, jog 

v • 
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ir 
pastatoma, kad ji tvarkyt:? 
šalies reikalus, kad ji p r i t u 
rėtų, kad viešpatystės įstaty
mai butų pildomi. Tad jos rei
kia ir klausyti. 

Anglekasių organizacijos 
viršininkai, paklausydami vy-
tiaasybės, pasirodė patrijotai 
atšaukdami streiką. Jie aiš
kiui prirodė, jog jiems rupi 
šalie< tvarka ir 'gerovė, negu 
kokie partijmiai ožsivarinėji-
mai. 

Teeiaus ne viskas pasibai
gė atšaukus streiką. Dabar v-
ra visu priedermė anglekasius 
paremti, kad jie nebūtų nus
kriausti ii 
lyginime ir tinkamas pragy
venimo sąlygas už savo sun
kius darbus kasyklose. 

Jei šiandie anglekrisini is-
v •: ia vyriausybei savo pa
klusnumą, ta pati ryriausyl»ė 
fteiuri jų pamiršti. Vyriausy
bės priedermė dabar pasidar
buoti, kad anglekasyklų kom
panijos nenuskriaustų darbi-
ninkų. 

Visuomenė irgi turi prižiū
rėti, kad anglekasiai gautų 
visa tai, kas jiems tikrai pri
guli. 

Didžiausia anglekasiams 
skriauda buvo daroma ta, jog 
žiemos metu kasyklose darbo 
būdavo ir perdaug. Gi vasaros 
metu didžiuma darbininkų ne
galėdavo užsidirbti nei duo
nai. 

Šitame atsitikime būtinai 
reikalingas patvarkymas taip, 
kad darbininkai visais metų 
laikais turėtų užtikrintą dir
bą, taigi ir pragyvenimą. 

Kasyklose darbas yra sun
kus ir pavojingas. Tokiam 
darbui turi but tinkamos ir 
s tygos . Nereikia abejoti, kad 
vyriausybė ims na gan kompa
nijas, jei tos nesutiks įvesti 
reikiamas sąlygas. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

naši Lietuvą, demarkacijos 
linija tarp lenkų ir Lietuvos 
yra padaryta Lietuvai ant 
juoko. Suvienytos Valstijos 
nebeįsileidžia ofieijalio Lietu
vos atstovo, nes mūsų val
džia buvo paskyrusi tris soei-
jalistus tokiais atstovais. Tai 
buvo mųs klaida. Šiandien 
sunku ją pataisyti. 

Ir pasaulio politikoje taip
gi yra debesų. Europos rvtuo-
se nelaiminga Rusija. Pietinė
je rytų dalyje nėra santaikos 
tarp slaviškų tautų ir Itali
jos, nei [tarp savęs slaviško
sios tautos nesutinka. Vokie
tija prisažadėjo užmokėti per-

gautų teisinga at- ^ ' t o j a m s milžiniškus pini-
bet ii pasakė, kad tai-

nei visuomenei. Pats minėtų 
asmenų slėpimasis nuo savo 
tautos jau aiškiai rodo, kad 
jų apsėjimas buvo priešingas 
tauto s nusistačiusiai minčiai 
ir valiai. Lietuvių Tauta sako, 
skelbia ir tvirtina visomis sa
vo jiegomis visam pasauliui, 
kad ji yra ir bus visiškai ne-
prigulminga nuo keno nors, 
kaip tat aiškiai apskelbta ir 
Vilniuje A. D. 1918 ir New 
Yorko seime tais pačiais me
tais. Kas kalbėjo ar apsėjo 

pripažino n e s u t i I 1kančiai ra pilna Lietu
vos neprigulmybė, tas buvo 
Lietuvių tautos išdavėjas, o 
ne atstovas jos. 

Amerikoj Lietuvių Ta
ryba, pranešdama visa kas 
čia pasakyta Lietuvių visuo
menei Amerikoje, kviečia tą 
visuomene išreikšti savo Ruo
šą nuomonę liuosoje šalyje iš
nešant rezoliucijas, kad Ru
sijos jurisdikcija baigiasi 
anapus rytinių Lietuvos ežių. 
Lietuvos Tauta nemini skau
džios savo praeities po Rusi
jos valdžia, nei nesikiša į da
bartinius vidujinius Bosijo* 
santikius, bet pažymi, kad at
eityje Lietuvos su Rusija snn-
tikiai tegali būti tik kaimyno 
su kaimvnu. 

y;i\^, net ji pasak* 
kos salvgos vra neišpildomos. 
Maža tėra tikinčių, kad ji 
kada nors išpildys. 

Amerikos Prezidentas daug 
darbavosi tos taikos sąlygas 
sustatant, bet jo tėvynė nesi
skubina jas patvirtinti. J is 
važinėjo po Ameriką prikal
binėdamas žmones pritarti 
taikos sąlygoms, beprikalbi-
nėdamas net apsirgo, o savo 
tikslo bet-gi nepasiekė. Su
vienytų Valstijų senatas ne
priims taikos sąlygų be pa
taisų. 

Naminiame Suvienytų Vals
tijų gyvenime kilo visa ilga 
eilė streikų. Tik gatvekarių 
streikaįCliicagoje ir Ne\v Yor-
ke išėjo darbininkams ant 
naudos. Dar gal ir kitur buvo 
laimėjimų smulkesniuose 
streikuose. Kiti streikai, ypač 
patys didieji, išėjo taip, jog 
geriau butų buvę jų nekelti. 

Tečiaus yra ir vilties. Gali
ma tikėtis, kad netolimoje at
eityje visos karės užsibaigs i r 
Lietuvos ežios bu s pastatytos 
teisingai, o Suvienytos Valsti
jos užims pirmą vietą tarp 
pasaulio tautų. Visų žemių ir 
visų kalbų atstovai leis visam 
pasauliui teises iš Amerikos. 
Tiesa, mes negalime padaryti, 
kad taip įvyktų, bet mes no-

1. Amerikos Lietuviu Tarv-
ba ir Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovė priima Ame
rikos Lietuvių Tarybos Fi
nansinės Komisijos sustaty
tąjį projekte Lietuvos pasko
los reikale: kelti paskola 
$3,300,000.00; steigti po ko
lonijas tam reikalui stotis, pa
rūpinti intensyvią publikaci
ją, sutvarkyti tinkamai kvitų 
sistemą ir t. t. 

2. Amerikos Lietuvių Tary
ba pripažįsta ir apsiima remti 
sutartį tarp Lietuvos valdžios 
ir Amerikos Lietuvių Preky
bos Bendrovės sukėlime $1,-
000,000.00 paskolos 2-ms me
tams ant 5%%. 

3. Amerikos Lietuvių Tary
bą ir Am. Liet. Prekybos Ben
drovė paduoda sumanymą 
Lietuvos valdžiai išleisti vien
kart antrą paskolos seriją 2.-
300,000.00 - 10-čiai metų, kas 
sudarytų išviso 3,300,000.00. 

4. Amerikos Lietuvių Tary
ba ir Am. Liet. Prekybos Ben
drovė prašo Lietuvos ministe
rijos gauti abiem paskolom 
Lietuvos Valstybės Tarybos 
sankciją. 

5. Amerikos Lietuvių Ta
rybą prašo Lietuvos valdžios 
apsiimti padengti iškaščius 
kampanijos paskolos reikale. 

6. Amerikos Lietuvių Tary
ba ir Am. Liet. Prekybos Ben
drovė sutinka pranešti rti-
pinties paskolų sukėlimu tam 
tyčia padarytai komisijai, su
sidedančiai iš Am. Liet. Ek-

rime, kad taip butų ir yra šio
kių tokių ženklų rodančių, 
jog taip bus. 

Kunigas P. Bučys užklausė 
p. B. P. Mastausko, ar jis ži
no, jog laikraštyje " L a Litua-
nie Independente" N-I buvo 
straipsnis-korespondencija iš 
Suvienytų Valstijų? P. Mas
tauskas atsakė, kad jis žino, 
kad tokis straipsnis buvo, bet 
jo neskaitė, tik jo turinį pa
tyrė. 

Toliau kun. P. Bučys pa
klausė p. Mastausko: " A r 
Tamista nesi pats to straips
nio rašęs, po kuriuo yra pa
sirašęs J . Mortkunas. P. Mas-
tauskas atsakė: " A š nekuomet 
nesu rašės straipsnių į Euro
pos laikraščius, nei to rašto 
nerašiau; vard0 J . Mortkunas, 
nei B. F. Morkūnas, nei pana
šaus nekuomet nevartojau, nei 
kaipo savo vardo, nei kaipo 
pseudonimo". 

Ant galo kun. P. Bučys 
klausė: " A r Tamista sutinki 
su pažiūromis ir nuomonėmis 
išreikštomis tame straipsny
je"? P. Mastauskas atsakė, 
"Absoliutiškai ne . " 

Kun. Bučys išreiškė savo 
pasitenkinimą tais atsakymais 
ir pridėjo, jog jis ir seniaus 
žinojo bei " D r a u g e " išreiškė 
savo gilų įsitikinimą, kad 
minėtąjį straipsnį rašė kas ki
tas, ne p. Mastauskas. Straip
snio autorius, pasinaudodamas 
tuomi, jog kaikurie žmonės p. 
Mastauską vadindavo B. F. 
Morkūnu ir padėdamas po 
minėtuoju straipsniu mažai 
iškreipta J. Mt)rtkuno vardą, 
padarė labai žemos rųšies in
trigas. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI. 

Apie Lietuvą ir jos ateitį. 

Klausimas L Kiek tikroje 
Lietuvoje yra žemės skaitant 
ketvirtainėmis myliomis ar 
viorstais ir kiek žmonių 
ten gyvena? Taip-gi kiek skai
tosi žemės ir žmonių Prūsų Lie 
tuvoje ir Gardyno gubernijoje? 

Norintys Žinoti. 

Atsakymas. Lietuva, vargda-
ma po Rusais, neturėjo tvirtai 
pažymėtų ribų, dėlto negalima 
buvo pasakyti, kiek mylių ap
ima jos plotas ir kiek žmonių 
gyvena jame. Taip pat buvo ir 
po vokiečiais. Abeji, t. y. Ru
sai ir Vokiečiai tyčia buvo pa
darę, kad gubernijų ir apskri
čių ribos neitų tautų ribomis. 
Sąrašų žinios sudarytos Rusij0 

je 1897 m., o Vokietijoje 1905 
m. tapo apgarsintos sulig vo
kiškų ir rusiškų padalinimų, o 
ne sulig to kaip tauta apsi
gyvenusi. Tapusi neprigulmin-
ga Lietuva pradžioje turi ko
voti su toj neprigulmybės prie
šais, todėl akyvų žinių surinki
mą atideda vėlesniems rames
niems laikams. Čia paduoda
mos skaitlinės toli neprineša 
prie mokslo reikalų. 

Užeikite ir į Mano Kampelį. 
Daug užeina į mano kampelį 

ir vis skundžiasi—tai ant kitų, 
tai ant manęs paties. Bet, kad 
jau taip, tai ir aš pradėsiu skų-
sties. Kad kitiems valia, tai ir 
man turi but valia. Mat, žiūrė-rungą, tai pridėti ir papildyti. 

Gerb. A. L. Tarybai. 

Raportas. 
Šiuomi pažymiu, kad Tau

tinės Tarybos daromi užme
timai p. B. F. Mastauskui, buk 
jisai nepadoriai pasielgęs iš
eidamas iš lietuvių ir A. R. 
Kryžiaus konferencijos, dar 
konferencijai besitęsiant, ir 
buk išvedęs dar kitą atstovą, 
yra nepamatuoti, nes p. Mas
tauskas, minėtą kartą, visą 
laiką išbuvo konferencijoje ir 
tik konferencijai pasibaigus, 
kartu su kitais atstovais, A. R 
Kryžiaus butą apleido. 

(Pasirašo) 
J. J. Bielskis. 

Kauno Su"« plotas, sulig Ru
sijos apskaitliavimų išnešė 
35.316 ketvirtainių viorsių, 
Vilniaus gubernija 36.825, Su
valkų gub. 10.824. Spėjama, 
kad Gardino gubernijos lietu
viškoji dalis buvo 3.126 ketvir
tainių viorstų. Dar ir Kuršo j 
gub. apie Palangą buvo lietu
vių. Mažai skaitant jie užėmė'' 
84 ketvirt viorstus. Viso labo i 
tat buvo 86.175 ketvirtainių 
viorstų. 

Gyventojų skaitėsi: Kauno 
gub. 1,842.000; Vilniaus 2.020,- j 
000. Suvalkų 705.000; Gardino 
243.700; Kuršo 22.840. Viso la
bo 4.833.000. 

Prūsų Lietuva, plačiai skai
tant, t. y. apimant net ir Kara
liaučių, turi apie 10 tūkstan
čių ketvirtainių kilometrų. 
Gyventojų ten yra apie 530.-
000, bet iš jų tik apie 150.000 
tekalba lietuviškai. 

kitę, kas kaltas, o man bėda. 
Yra siaurapolitikų žmonių. 
Jei jo politika yra ką nors ne
kęsti, tai jis nori, kad visas pa
saulis to nekęstų, nori, kad ir 
aš taip daryčiau! Bet aš ne taip 
skubus prie to; noriu prirody
mų, o už tai mane veja net iš 
savo namų. I r čia vėl parodo 
savo siaurą politiką, ir per ją 
net nemato, kad pats sau duobę 
kasa. Ką padarysi, tokia jau jų 
politika! 

Atsiranda vėl "plačpolitikie-
rių," arba "nezaležnų" politi
kų. Jų politika—kitaip daryti, 
ne kaip keno nors daroma ir 
kritikuoti, purvyti kitus, nieko 
gero iš savo pusės nesumanant 
ir nepaduodant. Tai, beveik, 
kaip bolševikai—viską griaut, 
kas yra nuo seniau, neturint, 
ką statyti to vietoje. 

Aš taip nenoriu daryti, nes 
tai netikęs darbas. O man jie 
sako—tu pats netikęs, o ne mųs 
darbas,—mums tavęs nereikia. 
Tai tu dabar daryk ką daręs su 
tokiais politikais. 

Mano politika ką politikai i paremtų, 
gera sumanė, tai remti; kas jų | 

politikoje yra persilpna, men
ka, tai taisyti ir gerinti, ne vien 
kritikuojant, bet naują geresnį 
sumanymą paduodant ir galop, 
ko jų politikoje nėra, 'o reika-

Ar taip nesueitų visi politikie
riai, bent katalikai, į vieną, jei 
norėtų ne vien keteras statyti 
1 * žiūrėk, kas aš, panie, ' ' o gerą 
darbą dirbti, priimant nuo kito, 
kas gera ir pridedant savo, kas 
naudinga. Ei politikai, politi
kai, ar nepradės ponia politika, 
kaip poliemonas su buožia, 
jums per pakaušius besiginči
jant ' ' bombyti." 

Dar yra ir "senpolitikų", 
kuriems taippat negali intikti. 
Čia vėl gaunu išgi rs t i -" Drau
g a s " esi šioks, " D r a u g a s " esi 
toks, tu mums nepatinki. Jie 
norėtų, kad aš bučiau "gazie-
t a " ir jei jie susipyko, tai kad 
aš priimčiau ant savo lapų vie
no išsipludimą ant kito; arba 
kam, girdi, nerašai kad ten ir 
ten bobelkos susipešė ir ant 
galo viena antrai špygą paro
dė. Matai politikai! 

Tai-gi toki visi politikieriai 
neprijaučia man, varo šalin. 0 
jų yra pusėtinai. 

Ar nereikėtų už tat, kad ge
resni politikai smarkiau mane 

<< Draugas.1' 
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Lietuviu Laivas 
Išplauks Lietuvon 
Lapkričio 15d. 

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

Pristatymas gvarantuojamas. Dešimts dolerių 
pamokėta už persiuntimą bakso 2 pėdų ilgio, l1/^ pėdų 
pločio ir 1^2 pėdų gilumo užmoka ne vien už persiunti
mą ,bet ir už apdraudą ir pristatymą iš Bostono į bet 
kurį dalį Lietuvos. 

Platesnių informacijų galima gauti pas : 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
120 Tremont St, Boston, Mass. 

m 

J. O. Sirvydui, 
Tautinės Tarybos Sekr. 

Malonus Tamista: 
Laišką rašyta man 27 spa

lio, 1919 m., kaipo Amerikos 
Lietuvių Tarybos Sekretoriui, 
perdaviau tos Tarybos rašti
nei, kurioje aš esmi Informa
cijos Biuro vedėju, o ne sek
retorium, kaip Tamista galė-
jei žinoti. 

Tas laiškas tapo perskaity
tas Amerikos Lietuvių Tary
bos posėdyje 4 ir 5 lapkričio, 
1919 m. Posėdyje stebėjosi, 
kad ta Taryba, kurioje Tamis
ta sekretoriauji, drįsta nuro
dinėti kokius asmenis Ameri- kokių prirodymų nepradedi, 
kos Lietuvių Taryba gali rin- Tokia taktika yra labai toly-
kti savo pirmininkais ir ko-

Ketvirtainis kilometras yra 
žymiai mažesnis už ketvirtainį 
viorstą. Suvedant viorstus į ki
lometrus ir sudedant krūvon 
Mažąją Lietuvą su Didžiąja g 
išeina 120.489 ketvirtainiai ki
lometrai. 

Amerikos mailės, arba my
lios, yra žymiai didesnės už 
kilometrus ir viorstus, todėl 
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JAU SIUNČIAM!!! I 

išeina, kad Lietuva užima 
maždaug 47.000 ketvirtainių 
mailių. Į tą skaičių yra į-
traukta ir ta dalis Minsko 
gubernijos, kur nesenai žmo
nės tebekalbėjo lietuviškai, 
būtent Naugarduko apskritys. 

Visų gyventojų visose tose 
žemėse butų 5 milijonai 817 
tūkstančių 880 žmonių. Tas 
skaitlius apima visus mųs že
mių gyventojus, vartojančius 
įvairias kalbai: lietuvius, len
kus, žydus, baltgudžius, vo
kiečius, totorius ir kitokius. 

Kun. P. Bučys. 

Ę C E N T R A L 1 S B E N D R A S L I E T U V I Ų B A N K A S vi- Ę 
jjj šiems gerai žinomas kaipo lietuvių ir kuris tarnauja lie- i 
= tuviams, jau siunčia pinigus į LIETUVĄ ir į visas E 
= kitas šalis. = 

TV TODĖL SIŲSKITE DABAR. Neleiskite savo 
enčiams badauti. 

vien- = 
g< 

kius ne. Amerikos Lietuvių 
Tarybai sunku buvo tikėti 
Tamistos pranešimu, kad 
Tautinė Taryba butų galėju
si padaryti nutarimus, pasiro
dančius taip mažai išmanymo 
teisių organizacijos, su kuria 
dirba, ir taip mažą gerbimą 
tų teisių apie užmetimus, da
romus p. Mastauskui, bet i*ei 

V 

rna nuo etikos ir stačiai griau-
ja bendrą lietuviškų srovių 
sugyvenimą. 

P. Mastausko "įsišokimai," 
jei jie ir butų buvę, Amerikos 
Lietuvių Tarybos posėdžiui 
išrodė mažmožiais,, sulyginus 
su impertinencija, kurią pa
darei Tamista savo laišku 
N-443. 

E. čessnulis. 

I DĖKITE PINIGUS TIK SAVO ĮSTAIGON. | 
I LAI JUSI; PINIGAI UŽDIRBA 6 PROCENTĄ. I 

| Centralis Bendras Lietuvių Bankas i 
| 3 2 - 3 4 Cross St., Boston, Mass. 1 

aiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui^ 

B 

i 
\ 

Sf%SXX%SXireS55g5^ 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas 

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

taip ir dabar 

i 

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčius gauti prekes pinigų ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas: 

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



Ketvirtadieni-!, lapkr. 13 1919 D R A U G A S 

KUN. LAUKAIČIO PRA
KALBOS. 

iL Pėtnyčioj, lapkričio 14 
Plymoutli, Pa. 

Subatoje, lapkričio 15 <L 
Waiianu(*, l'a. 

Nedėlioj, lapkričio 16 d. J draugijas, rišties į vieną stip 
Hazleton, Pa. ! r'uj. organizaciją, kuri teikia 

rtarnink<\ lapkričio 18 tl.,jnevien medžiagišką paramą. 

vakare. 
Moterys ir merginos yra 

kviečiamos rišties šion orga-
nizaeijon; šių dienų atsitiki
mai parodo, kad susiorganiza
vus daug ką galima nuveikti. 
Tai-gi kaip tik moterims tas ir 
turėtu apeiti. Vietoj remti 
kliubus, ar kokias nestiprias 

VALPARAISO, IND. 

Shamokiu, Pa. 
Soredoj, lapkričio 19 d., Xew 

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

ma<iua, l'a. 

bet rūpinasi ir apšvietos da
lykais. Paprastai susirinkimai 
būva kas antrą nedėldienį 
ko/no mėnesio, bet šitas susi
rinkimas bus lapkričio 16 d., 

^ Nedėlioj, lapkričio 23 d.. 2 v a i . p o p į e t i i iš priežasties 
Kastton, Pa. dirmavonės iškilmių. 

Panedėlyj, lapkričio -4 d.. 

27 

29 

30 

Richmond, Pa. 
r tarninke, lapkričio 25 d.. 

Burlington, X. J . 
Seredoje, lapkričio 26 d., 

Trenton, X. J . 
Ketverge, lapkričio 

Patersom X. J . 
Suimtoj, lapkričio 

Kearney, X. J . 
Nedėlioj, lapkričio 

Klisabeih, X. ,T. 
Utaminke, gruodžio 2 

Linden, X. J . 
Ketverge, gruodžio 4 d., Am-

sterdain, X. Y. 
Subatoj. gruodžio (! d., l'tiea, 

X. Y. 
Nedėlioj, gruodžio 7 d., Al

ba n y, X. Y. 
Panedėlyj, gruodžio S d., 

Seheneetady, X. Y. 
Seredoj, gruodžio 10 d.. Ro-

ehester, X. Y. 

\ Są-tė. 

WESTVILLE, ILL. 

< i . , 

d., 

d.. 

KENOSHA, WIS. 

Svarbus pranešimas. 

Lapkričio 4 d., šių metu. Lie
tuviu Katalikišku Draugijų 
Yienvbė turėjo susirinkime, 
kuriame galutinai sudarė komi- j P r i e katalikų bažnyčios, bet 
tetą pardavinėti Lietuvos vai- l k katalikes, kurios ema to-

Čia gyvuoja L. R. Kryžiaus 
• draugija ir narių turi apie 
80, kurie yra inešę savo duok
le po 1 dol., bet nesigirdi, kad 
kas aukotų stambesnės aukas 

[Nežinia kaip bus ir su 
Kalėdine Dovana Lietuvai, 
kurią L. R. Kryžiaus rėmėju 
Centras Westvilliečiams paaky 
i ė su r i likti, būtent 100 dol. Jei 
bedarbė tęsis, tai nežinia kaip 
\vestvilieeiai savo dalį atpil-
dys Jeigu nepartijos, savitar
piniai ginčai, o ypač mulkiny-
čia su mulkintojais, tai dau
giau galima butų šis tas nu
veikti. 

Rudeniui užstojus, tarpe 
VYestviliės moterių atsirado 
"l'lu.' Nevisos moterys pra
dėjo sirgti tąja liga, o tik tū
loje draugijoje. Mat neperse-
nai " D r a u g e " buvo rašyta a-
pie bedieviškus perstatymus, 
tai vieną nedėldienį mus kle
bonas pabarė. Xe tas, žinoma, 
pabarė, kurios yra atsižadėję 
katalikystės ir nepriklauso 

džios išleistus bonus. 
Į komitetą inėjo sekančios 

ypatos: S. (Jadeikis, P. Jusis. 
S. Palys, J . Trakselis, S. Pini-
gi8. Jie tapo pilnai įgalioti. Per' 
ra rankas eis visas darbas. P. 
Jusis yra po kaucija ant $2,-
000.U0. J i s palaikys pinigus, 
įmokėtus už bonus, kol bus pa
siųsti į bonų iždą. 

Kiti komitetai ir-gi išvien 
darbuosis lame ir prižiūrės vi
są tvarką. Bonai bus pardavi
nėjami Šv. Petro parap. svetai
nėje subatos vakarais, nuo 7 iki 
9 vai., ir nedėltomis tuoj po su
mos. Bonų pardavinėjimas pra
sidės sekančią subatą. 

Tai-gi broliai ir sesutės! Su-
kruskime visi prie darbo. Pa
skolintum mes Lietuvos val
džiai kuris kiek galime, nes tai 
mūsų priedermė. Jei mes ame-
rttpečiai nepaskolintume Lietu
vai $5,000,000, tai mes negalė
tume vadinties Lietuvos sunais 
ar dukteriniu 
sukruskime. 

Komitetas. 

Lapkričio 7 d., š. m., Valpa-
raiso Universiteto Lietuvių Li
teratiškos draugijos buvo sa
vaitinis susirinkimas. Kaip pa
prastai, turėjome programą, 
kurį išpildė du nariu tos drau
gijos. Apie jų kalbas nors ne
verta butų minėti, bet kaikurių 
dalykų negalima praleisti ne
paminėjus. 

Pirmas kalbėtojas, kurio 
vardo eta neminėsiu, pasilipęs 
ant pagrindų ir pradeda savo 
giesmę, buk tai tikėjimas ardo 
vienybę tarpe žmonių. Duoda 
mums šiokius taktus. Lietuviai, 
girdi, senovėje, kuomet neturė
jo .tikėjimo, daug laimingiau 
gyveno. Iš to galima spręsti, 
kiek žmogelis žino apie Lietu
vos istoriją ir kaip jis supran
ta tikėjimą. Sulyg jo, kada lie
tuviai buvo stabmeldžiai, tai 
neturėjo tikėjimo. Kad lietu
viai garbino stabus arba šiaip 
gamtiškus apsireiškimus, tai 
kas tas, ar ne tikėjimas\ 

Toliau stengėsi mums pripa-
rodyti, kad Lietuvos dabartinė 
valdžia negera, apie kurią jis 
neturi nei mažiausio supratimo. 
Bet delko ji negera \ O, dėlto, 
kad nebolševikiška. 

Neužimsiu daugiau laiko nu
rodinėjimui piiino kalbėtojam 
silpnvbiu, nes tai butu be ver-
lės darbas. 

Kaslink antro kalbėtojaus, 
tai tas apvaikščioja dviejų me
lų sukaktuves Rusijos rando-

Abu augšeiau minėtu kalbė
toju vartoja lietuvių kalbą ga
na blogai. Patarčia "kalbėto
j a m s " pasimokinti lietuvių 
gramatikos. Labai visi nuste
bome, kuomet, pasibaigus pro 
gramui, vienas perstatė kokią 
ten sui'ragietę. Visi su nekan
trumu laukėme išgirsti ką tokio 
naujo. 

Pirmiausia pasisakė esanti 
kokių ten skirtingų nuomonių 
negu kiti. Aiškino mums, kad 
išbuvus mokykloje kelis bertai-
nius ir mažai ką išmokusi. Gir
di, daugiau išmokusi per dvi sa
vai t i prie kokių ten progresy
vių, kaip jos save vadina. Na, 
jau ir "moky ta ; " atvažiavus 
pas mus duoda moksleiviams 
*kspeaehių." Ir tai patarčia pa
simokyti daugiau. 

Po programų sekė reikalų 
svarstymas. Neminėsiu tų v IMI 
nutarimų, tik vieną, kuris, a.v 

manau, svarbiausias ir negaliu 
praleisti nepaminėjęs. Nutarta 
paprašyti laikraščio iš Lietu
vos ir Škotijos. Tas labai buvo 
puikus sumanymas. Bet kaip 
paprastai, mūsų atžagareiviai 
yra papratę priešinties nau
dingiems sumanymams, taip ir 
čia neapsiėjome be to. Vienas 
"dvasios pavargėlis" pradeda 
giedoti, kad nereikia prašyti 

Uždusinėję dienoje, t. y. ne- l a i k r a ž č i o i ž L i e t l l vos , nes esą 

REIKALAUJA. 

VAIKU IR 
JAUNU VAIKINU 

17 iki 25 metu amžiaus. 

TAVORU 
ir 

IŠSIUNTIMU SKYRIUOSE 

Reikalingi del darbo Įvai
riuose mūsų Tavoru ir Išsiun
timu skyriuose. Pakuoti, Riš
ti ir Išpildyti Užsakymus už
sakytus per mušu kostumie-
rius. Sverti pareel post užsa
kymus ir t. t. 

Geros algos pradžiai. Gera 
proga įsidirbimui. Darbai pa
stovus. 
Valandos 8:00 iki 4:45 Suba-
tomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

L EI BĖRIAI 
TRUCKERIAI 

kius nepadorius perstatymus 
ir savo vaikus vedasi. Tūloms 
' ' u psišvietusioms'' moterė-
lėms toks pabarimas nepati
ko. Nubėgusios pa s kleboną 
reikalavo atšaukti. Jeigu ne
atšauksi, tai, girdi, varantą is-
i i tisini. Kunigas nesusigando. 
Vietoj atšaukti, antrų nedėl
dienį dar daugiau pipirų už
davė. Kunigas pasakė, kad 
turįs sergėti katalikus nuo 
bedievystės. Tada "apšvieš-
tuolėms" nieko neliko daryti, 
kaip "varantą išimti." I r po 
šiai dienai jį ima. Dabar, gir 
dėti, gązdina kitokiais bu
dais atkeršyti. Praei s karštis 
moterėlėms, atvės ir viskam 
bus gerai. 

WARHOUSE VYRAI 
PACKERIAI 

Pastovios vietos. Geros al
gos pradžiai. Geras proga įsi
dirbimui. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Su
imtomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

IŠSIUNTIMU SKYRIUJE 

REIKALAUJA. 

REIKALINGI VYRAI. 

Prie lumberio. 
Atsišaukite nuo 7 išryto: už

mokestis kasdiena. 

LORD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS 

PRIE ŠVARAUS DARBO 
(J era užmokestis dirbant 

nuo štukio, ir Bonus Plianų. 
C erą mokestis 43 valandos. 
Mokestis kas savaitė. 
Geros Darbo Sąlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. DESPLAINES STREET 

LEl BĖRIAI REIKALINGI 

70e. Į VALANDA 

Atsišaukite 
WRIGHTWOOD & 

HERMITAGE AVĖS. 
GERHARDT F. MEYNE. 

REIKALAUJA. 

VAIKAI 

16 iki 18 metą. 
Reikalingi dirbti mušu ofise 

Klerku Skyriuj. 
Geros algos išpradžios ir 

gera proga išsilavinimui to
kiems vaikams kurie ieško 
gero pastovaus darbo. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Su-
batomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

STATYMO LEIBERIAI 
REIKALINGI 

MERGAITES 

ir 

MOTERIS 

Gerog vietom yra dabar siu-
liomos moterims ir mergi
noms kurios nori 2>i'asimokin-
ti darbo mušu lšsisiuntiino 
Skyriuje. Darbas susideda iš 
viniojimo, ryšimo pakeliu sve
ri mo Pareel Post Užsakymu 
ir t. t. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Su
imtomis iki piet. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Homan Ave. & Arthington St. 

Pas 
WELLS BROS. 

CONSTRUCTION CO. 

Prie 

BRENNAN PACKING CO. 
PLANTA No. 2 

40th Place & Normai Ave. 

dėlioj, lapkričio 2 d., katali
kai buvo nuėję ant kapiniu 
pasimelsti, atkalbėti rąžančių 
ui mirusių dusias. Klebonas 
pasakė griaudu pamokslą.. Tar 

*.\"ipe susirinkusių matėsi pora l a s lengva, tik 3 , ... . T . / .. moterėlių, kurios visą laiką 
šaipėsi, kraipėsi ir visaip ty
čiojosi, vieną kitą kumšėda-
nios. Tai vis nezaležninkų vai
siai. CICERO, ILL. 

• v 
1S Senai kas teko matyti 

cieeriečių moterų veikimo; gal 
bent kiek ir buvo apsnūdusios, 
bet šią žiemą taip žada veikti, 
kaip ir pernai. 

Moterų Sąjungos praėjusia
me susirinkime kalbėta apie 
platesnį veikimą, tai-gi nutar
ta atidaryti valgių virimo 
kursus, kurie bus du sykiu į 
mėne>į ketverge vakarais. 
Kviečiamos moterys ir mergi
nos skaitlingai lauky ties. Pa
mokos atsibūva 6v. Antano 
pdiapijoL svetainėje, 7.30 \a i . 

Naktį iš 3 į 4 d. lapkričio į 
vieną gyventojo namus per 
langą * lindo vagis-plėšikas. 
Lįsdamas užsistojo ant mie
gančios mergaitės kojų. Ta 
pabudus sukliko. Tėvas, gil
damas kitamo kambaryj, už
girdęs mergaitės kliksmą, at
bėgo žiūrėti, kas pasidarė. Va
gis šovė ir pataikė šeiminin
kui į galvą, o pats per tą pa
tį langą paspruko. Pašauta
sis nugabentas į ligonbutį ir 
nežinia ar pasveiks. 

Maįuario F&ti. 

niekam neverti. Mat, visi esa 
* i panašus į dienraštį "Draugą. 

Jis sprendžia apie laikraščio 
vertę, kurio dar nėra matęs, o 
gal nėra nei girdėjęs. Nes tik 
negeras ir gana, mat nebolše-
vikiškas. 

Aš nuoširdžiai patarčiau 
"speaker iui" skaityti "Drau
gą," jeigu nori išsigydyti savo 
protą. 

Dalgis. 

1,000 AMERIKONŲ TURI 
NUOSAVUS LAK-

STYTUVUS. 

New York, lapkr. 12.—Aero 
Club o£ America susirinkime 
pranešta, jog šiandie daugiau 
kaip tūkstantis žmonių turi įsi
giję jau privatinius lakstytu-
vus. 

Spėjama, jog ateinančiais 
metais tas skaitlius busiąs di
desnis keliais tūkstančiais. 

MERGAITES 
ir 

MOTERIS 
Pi'ie lengvaus, švariaus ir 

interesingo darbe mušu Po-
periniu Dežiu Fabrike, Vali
zų Fabrike, ir Sieniniu Pope-
riu Fabrike. 

Geros algos pradžiai. Ne
paprastai gera proga išsilavi
nimui. 

Valandos 8:00 iki 4:45 Su-
batomis iki piet. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

AM. L. R.-K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

Kun. J. J. Jakaitis, prezi
dentas, 41 Providence St., 
VVorcester, Mass. 

Kun. Pr. Bučys, vice-prezi-
dentas, 2634 W. 67th St., 
Chicago, III. ' 

J. Mockus, iždininkas, 1301 
So. 50th Ct., Cicero, 111. 

Kun. F. Kemėšis, sekreto
rius, 381 Westminster ave., 
Detroit, Mich. 

MERGAITES 
ir 

MOTERIS 
Mes turime geru vietų mer

gaitėms ir moterims kurios 
nori pramokti darbo šiuose 
mušu Tavoru Skyriuose: 

Žaislu 
Aptiekos 
Čeveryku 
Paneiaku 
Graznų 
Sidabriniu Daiktu 
Apatiniu Drabužiu 
Leicu, Aftu ir kitokiu ta

voru skyriuose. 
Prie 

Išpildymo Užsakymu 
Sučekiavimo Užsakymu 
Peržiūrėjimo Tavoru 
Sverimo Tavoru 
Rišimo Pakelių. 

Geros algos pradedantiems. 
Prityrusiems mokama sulyg 
jų kvalifikacijų. Proga įsidir
bimui. 
Valandos 8:00 iki 4:45 Suba-
tomis iki piet. 
SEARS ROEBUCK & CO. 
Homan Ave. & Arthington St. 

ANT PARDAVIMO. 

PUIKI PROGA. 
Žibančiame stovyje, 4 pagyvenimų 

namas po 5 kambarius, tiktai S metų 
senumo; puikus basementas, toiletai, 
baltos sinkos. Stogas ištaisytas del 
džiaustymo drapanų. Namas randasi 
ant Parnell Ave. ir 35 gatvės. Visi 
assessmentai pilnai išmokėti. Ran-
dos neša arti $$60.00 j mėnesj. Na
mas yra vertas $5,000.00, bet kas 
pirks tuojaus, gali nupirkti už $4,-
250.00. 

"DRAUGAS" PUBU. Co. 
1800 W. 46th Str., Chicago. 

PARSIDUODA. 
Didelis mūrinis namas ant 2 gy

venimų, turįs po 4 didelius kamba
rius. (Namas jTa statytas didumo, 
kaip del šešių kambarių). Trimingai 
ir grindys kiaurai ąžuoliniai, visiškai 
nauji, su plytų porčiais iš fronto. 
Randasi namas lietuvių apgyventoje 
apielinkėje, su puikiais mūriniais 
namais, vienas blokas nuo Kedzie 
streetkarių ir arti kampo 53-čios 
gatvės. Namas vertas pagal šių 
branguTO laikų lengvai $7,500.00, 
bet persiduos už 6,400.00. Namas tu
ri g; lo cementuotą, basementą, su 
plov^1'. omis. 

Kreipkitės šiuo adresu: 
"DRAUGAS" PUBU. Co. 

1800 W. 46th Str., CbJcago. 

Ant pardavimo namas 2 pagyve
nimų po 4 kambarius. Atsišaukite 

2449 W. 46 Place 2-ru lubų. 

F. P. BRADGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

Room 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

=—=2/ 

, . , » - »->; 
Telefonas Pullman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS IR 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Michigan Ave. 

Adynos 8:30 iki 9 Išryto — 1 Iki Į 
2 po pietų — 8:30 iki 3:30 vakare, j 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto J 

3 % « » » » » » » » « i » « » • » » • • — • • — • » » » » į * 

K* • » » » » • » » » • » » » » » » » » » » » » » ? £ 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Ferkele savo gyveninio vieta 1 
Brlghton Park . 

8914 W. 43rd Street., 
Tel. McKinley 263 

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

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų, 6:30 iki 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytais. 

T o l . Bnnl«v»'-<l 1<iO 

i Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto Jkl 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

47X2 So. Ashland Ave. 
Fhooc Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-tb St. 
Phone Cicero S9 

Rezidencija S3S8 W. 66-tb St. 
Phone Prospect 8585 

Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 
KJrpeJiai ir kriaušiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime Jus iSmokytl šio darbo 
į trumpa -4aika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalls skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power mali
nu. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Kasntcka, Pcrdėtlnis 

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

" V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS ; 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmlestyj: 

69 W. WASHIKGTON STREET 
Kambarls 699 

Tel. Central 547t 
Uycenlmas, 812 W. SSrd 8& 

Tel. Yards 4481 

t Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
KoHclande: 10900 So. Mich Urna Av«. 

Telefonas Pulhnau 342 ir P u ^ m a n 3184 
Chicago j : 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo Vakarais nuo 7 iki 9 
Telefonas Tardą 7*3. 

Telefonas Pul lman 8 5 0 $ 

| Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

ĄĮ 10657 So. Michigan, Avcnue 
<K Roseland, 111. 
įjį TA IANDOS: 9 iki 9 vakare. 

41 

Su 

Dr. A. B U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Markct Str. 
Pottsville, Penna. 

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

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborlus patarnauju, laido

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

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

» - ~ 

! Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 5764 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Western Boulevard 
Kampas W. 8 S-tos gatvės 

K— 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Vardą 5082 

V&JaaJvtt. - l k̂ i 11 16 ryto; 

1 6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

88 " • ' • .i • 

— * 

REIKALINGOS moteris ir mer
ginos "dirbti lengvas darbas prie iš
skirstymo seklų, geras uždarbis. 

Leonard Scea Co. 
228 W. Kinzie Str. CbJcago, III. 

Reikalingas kriaueins prie 
naujų ir pertaisymo drabužių. 
Darbas per visus metus. 

1702 W. 47 Stf. 

8- , — — — m -r'* 

JOSEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwell «909 

CraCAGO. I^L. ) 

1 DR. LEO AVV0T1N i 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris. 
1920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai,, latviškai ir 

rusiškai. 
Valandos: 19 — 121 rytą; 6 — 9 

vakare T©1. Canal 4867 
įj*.* T -• > r ir - Į ~ ~ " I '" " " ' ' * * * myz 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4156 S. HERMITAGE AVENUE 

CHICAGO. 

. ^ I I . • - . , — • .i - i . , - # 

1 Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan SL 
Kertė 82-ro St., Csicago, HL 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo » ryt* 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo T 

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

Telefonas Yards 687 

iiiiiiiiiifiiiiiEiiiinififiiiiiiiiiiiiiiiiiiifftftn 

Resid. 988 So. Ashland Blv. Chicago 
Telefosas Haymarket 8644 

DR. A. A. R0TH, 
Rusas gydytoja* ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8364 So. Halsted St., Chicago 
Telefosas Drover 9698 

VALANDAS: 10—11 ryto I— t po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—18 d* 
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CHICAGOJE. 
PIRKITE 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Draugo Ofise, 1800 W. 4C St. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

Ketvirtadienis, lapkr. 13 d., 
Šv. Stanislovas, arcivysk. 

Penktadienis, lapkr. 14 d., 
Šv. Juozapatas, arcivysk. 

AREŠTUOJAMI KARĖS 
ŽENKLELIŲ SUPIR 

KĖJAI. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

— " " ' '"* " I " I I — • ' • • !» 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Paimta $150,000 vertės ženk 
lėliu. 

i 

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
ARMISTICIJOS SU

KAKTUVĖS. 

Buvo parodavimų ir kitokių 
pramogų. 

Chicagoje labai iškilmingai 
paminėta vienerių metu ar-
mistici.jos sukaktuvės lapkri
čio 11 dieną. 

Dienos metu bnv0 šaudoma 
armotemis, bnvo parudavimai. 
švilpynių bliovimai, didžiau
sias trukšmas visam 'mieste. 
Nes perniai tą dieną vakaru 
fronte Europoje buvo per-
traukta karė talkininku su 
Vokietija, buvo paliovusios 
baubti anuotos. 

Vakare-gi C ra n t parke bu
vo leidžiamos oran priemoni-
nės visokių spalvų ugnys. 

Yidumiestyj, kur prisi
glaudžia G raut parkas, buvo 
susirinkusios skaitlingiausios 
žmonių minios. Visi džiaugs-
•ungaj prisidėjo prie paminė
jimo tos dienos, kuomet su-
tmškinta vokieėių militariz-
mas. 

DIDELIS FONDAS MISIJŲ 
REIKALAMS. 

Aną naktį federaliai agentai, 
pagelbstint vielos policijai, 
užklupo kelias bomba nl i nes 
krautuves (pawnsbops) \Y at
liko kratą. Surasta apie $150,-
000 vertės karės ženkleliu ir 
5 žmonis suareštuota. 

Sulig Įstatymų, vienas as
muo negali įsigyti karės žen
klelių daugiau, kaip tik $1,000 
vertės. 

Tuo tarpu tu krautuvių sa
vininkai ir visokios rūšies 
sukčiai mėgino prasilenkti su 
įstatymais. Jie nuo žmonių 
pigiai supirkinėjo knygutes su 
karės ženkleliais, manydami 
daug pasipelnytu 

Kiek žinoma, už $."> ženkle
li jie mokėdavo tik $:].(>(). 

Kaltininkai už tai bus pa
traukti teisman. 

Bet reikia atkreipti domą ir 
i daugelio žmonių žioplumą. 
Kas turi ženkleliu ii- kam rei
kia būtinai pinigu, tas visuo
met savo' įmokėtus pinigus be 
jokiu sunkenybių gali gauti 
iš vyriausybės iždo pastos ofi
suose. Tai kokiais galais tuos 
ženklelius pusdykiai atiduoti 
kokiems sukčiams! 

šitiegi pavartoja visus savo 
pragumus, kad kuo<langiaus 
prisilupti pinigų, nežiūrint to, 

j kad tie ju pasielgimai nelega-
l i a i . 

Nedėlioj, lapkričio 9 d., š. m., 
La UI. Sąj. 5 kp. turėjo extra 
susirinkimą. Kurs buvo sutiktas 
per atvirutes, teėiau nedaug 
narių susirinko. Kame priežas
tis—nežinia Nežinia taip-gi, 
delko mųs kuopos nariai taip 
atšalo, kad visi nesilanko į su
sirinkimus. Ar-gi jau bridge-
portieėiams nerupi našlaičių 
padėjimasTGėda mums, bridge 
portieėiams, kad laikome nulei
dę rankas ir nieko neveikiame, 
ypač tokioje didelėje*kolonijoj. 
Kitos ina/esnės kolonijos, žiū
rėkit, kiek jau pasidarbavo toje 
srityj. Turim nepamiršti, kad 
mus olai kuopai yra paskirta iš 
Centro surinkti $8,000.00 Ren
gėmės prie vakaro, kurs turėjo 
įvykti subatoj, lapkričio 15 d., 
bet liko atidėtas aut toliau iš 
priežasties neišparduotu sen
ių. 

Šiame susirinkime kuopai li
ko priduotas Liberty bond'sas 
vertės $100.00 su visais kupo
nais nuo p. Ig. Viliuno, gyve
nančio 3751 So. Kroerald aye. 
l'-as I g. Vi liūnas prisirašė j 
skaitliu garbės nariu. 

Vardan našlaiėiu ir Labd. 
Sąj. 5 kp., širdingai aėiu. Pagei 
danjama butu, kad kodaugiau-
sia atsirastu tokiu geraširdžiu 
mųs kolonijoj, kaip p. Ig. Yiliu-
nas. . v 

J. M. 

Svarbesne? aukas aukojo: 
N. P. Š. M. P. dr-ja $25.00, Mo
terų Sąjungos 20-ta kp. $10.00, 
viena šeimyna $10.00, J. P. Go-
lombėvskis (aptiekorius) $10.-
00, A. .]urevieia$5.00, P. Saki
nas $3.00. 

J . K. Enčeris, rast. 

I š T0WN OF LAKE. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
skyrio susirinkimas įvyks šian
die, t. y. lapkričio 13 d., 7:30 
vai. vakare, šv. Kryžiaus baž-
nytinėje svetainėje. 

Širdingai kviečiame visus 
veikėjus ir rėmėjus skaitlingai 
atsilankyti i ši susirinkimą. 
Taip-gi kviečiame visus vyrus 
ir visas moteris, kurie dar nėra 
rėmėjais tos prakilnios L. Rau
donojo Kryžiaus Praugijos. 
Nepamirškit atsilankyti į šį su
sirinkimą visi, kuriems rupi 
Lietuva. 

Valdyba. 

DcQ D? 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Šiandie, t. y. lapkričio 13 d., 
7:30 vai. vakare bažnytinėje* 
svetainėje bus mėnesinis, dide
liai svarbus, L. Vyčių 3(i kp. 
susirinkimas. Reikės rinkti 
darbininkus vakarui, kuris 
įvyks lapkričio 1(5 <1., taip-gi ap
kalbėti užsilikusieji reikalai. 
Visus narius, ypač neturinčius 
rolių, būtinai kviečiame susi-
rinkti. Valdyba. 

erininkai Sidabro Kompanijų 
Gauna Didelius Pelnus. 

Nutarta suvartoti 10 milijo 
nu dol. 

Chieagps Arkivyskupo rr-
zideneijoje įvyko pirmasis 
Kataliku Misijų tarybos susi
rinkimą-. Nutarta visam pa
saulyj praplėsti katalikų mi-
sijonorių darbus. Tam tikslui 
taryba suvartos apie 10 mili
jonų dolierių. 

Kataliku Misijų taryba bu-
vo paskirta pastarajam Suv. 
Valstijų vyskupu, suvažiavi
me mieste \Vasbingtone. Ta-
rybon ineina: 

Cineinnato arkivyskupas 
Moeller, Omalios arkivyskupas 
Hartv, New Yorko arkivvsku-
pas Hayes, Chicagos arkivys
kupas Mundelein ir Pittshnr-
g 0 vyskupas Canevin. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

PAAUGŠTINTAS PRALO 
TU. 

Jau pirmiau buvo praneš
ta, kad šv. Ambraziejaus pa
rapijos klebonas, kun. \V. M. 
Koley, šventojo Tėvo paaugs-
tintas pralotu. 

šiandie paminėtoje bažny
čioje Jo Angštoji Malonybė 
Chicagos Arkivyskupas su
teikia tą paaugštinimą kuni
gui Folev. Bažnvtinėse iškil-
mėse bui ir New Yorko arki
vyskupas Hayes. 

Karės metu arkivyskupas 
Hayes (tuomet vyskupas) bu
vo S. Y. armijos kataliku ka
pelionu perdėtiniu, gi kun. 
Koley — generaliu kapelionu 
vikaru. 

L. Raud. Kryžiaus rėmėjų 
veikimas. 

\ v NAUDOJASI TINKAMA 
PROGA. 

KALĖDOMS BUS EGLAI 
ČIŲ. 

Perniai Cbicagoje Kalėdų 
eglaitės buvo labai brangios. 
l'ž kai-kurias didesnes 'eglai
tes imta po $20. Ne s jų bnvo 
nedaug. 

šįmet, kaip pranešama, eg
laičių. Kalėdoms busią užtekti
nai. T r busiančios pigios. 

SUIMTA 6 DAUGIAU 
ANARCHISTAI. 

Visi gerai žino, kad State 
Public Utilities komisija yra 
geraširdė gatvekarių kompa
nijai Cbicagoje. Ta komisija 
"gerai žino, jog šiandie gatve
karių kompanija daro gerą 
pelną, imdama nuo žmonių 
po 7c. nž važinėjimą. Bet ko
misija atsisako tą pelną su
mažinti kompanijai, nepaisant 
visuomenės nepasitenkinimo 
dabartiniu stoviu. 

Tad kodelgi ir kitiems ne
būtų galima pasinaudoti tos 
komisijos geraširdybe ? 

Štai kita Cbicagoje viršu
tinių geležinkelių kompanija 

I samanė prašyti komisijos, kad 

I jai butų leista dar daugiau 
imti nuo žmonių už važinėji
mus tais geležinkeliais. 

Nesenai ta pati komisija 
jai leido imti daugiau. Bet 
kompanija šiandie išreiškia Des Moines, Iowa, lapkr. 11. 
nepasitenkinimą. Sako, per šičia del anglių stokos nžda-
maža. Reikia gauti daugiau, rytos visos mokyklos. Mokyk-
Jei lupasi, reikia lupti. Tam į los vaikų nebus lankomos, kol 
tikslui surandama Įvairiausių nepasibaigs anglekasių strei-
priežaseių. kas. 

Federaliai agentai Cbicago
je suėmė 6" daugiau anarchis
tus, garbintojus juodos vėlia
vos ir prigulinčius prie a-
narcbistinės rusų organizaci
jos. 

Kaip pirmiau suimtieji, taip 
ir pastarieji padėti po paran
ka — $10,000 kiekvienas. 

UŽDARYTA MOKYKLOS. 

Brigbton Parko L. R. Kry
žiaus rėmėjai veiktu, bet bėda, 
kad tų veikėjų taip mažai. Lic-
luviu čia yra keletas tūkstan
čiu, bet kada reikia ką nors pa
judinti del tėvynės labo, tai at
eina keturi, penki žmonės. Čia 
yra ir vvėiu kuopa. Jie labai 
gražiai veikia, tik kaž kodėl ne
visi priklauso prie L. R. Kry
žiaus rėmėju skyrio. 

L. P . Kryžiaus rėmėju skv-
: us čia gyvuoja jau nuo gegu-
ž'.o 20 d., 1919 m. Turi apie Šim
tą tariu, bet vien tik apie de
šinu nariu atsilanko į susirin
kimus. Yra pore ir tokiu, kurie 
nuo sutvėrimo skyrio nei kartą 
neatsilankė j susirinkimus. To
kiu būdu veikiantiems nariams 
yra persunkti, nes vienam žmo
gui reikia keli darbai dirbti. 
(Ji kiti ramiai sau ilsisi ir lau
kia lyg kepto karvelio. 

Brightonparkicčiai, sukrus-
kime, nes mažai laiko teliko. Vi
si privalom atsilankyti į se
kantį susirinkimą, kuris bus ne-
dėlioj, lapkričio 16 d., tuoj po 
pamaldų, bažnytinėje svetainė
je, prie 44-tos ir So. Fairfield 
a ve. Tą dieną bus svarbus susi
rinkimas, kokio mes neturėjom 
nuo pat suorganizavimo skyrio. 
Turime labai svarbių žinių iš 
L. R. K. rėmėjų Centro ir iš 
Cbicagąs apskričio. Taip-gi tu
rime įvairių svarstymų. Svar
bu, kad kiekvienas narys, arba 
norintis prisirašyti,.ateitų j ši
tą susirinkimą, tuojau po pa
maldų. 

Štai kas yra nuveikta L. R. 
Kryžiaus rėmėjų Brighton 
Parko skyrio. Nuo susiorgani-
zavimo prirašyta 102 nariu. Pi
nigų surinkta apie $200.00 ir 
tūla suma pasiųsta Centram 

Drabužių surinkta septynios 
skrynios, vertės apie $2,500.00, 
kurios pasiųstos Centram Rin
kime ir siuntime drabužių pasi
darbavo sekantieji asmenys: B. 
Nenartonis, Z. Junokienė, A. 
Banis, I. Paškauskas, R. An
drei tunas ir kiti. 

1,500. 
Apie penkiolika šimtu klau-

svtoju rengias atsilankyti i 
Liet. Vyčių Cb. Apsk. Cboro 
Koncertą, kuriame bus persta
tyta Komiška operiete "Kor-
nevilio Varpai", miesto Salėje 
Aryan G rot t o Temple, Wa-
baslį A ve. ir Kigbt St. — Ti
kėtai visi rezervuoti. .Jei dar 
kurie neturite nusipirkę, tai 
galite gauti pas cboro narius, 
bei Beethoveno Konservatori
joje, 3259 So. Halsted St. Ne-
siveluokite — pirmesnis-ge-
resnis. Opera išpildys vir-
šminėtas choras su pagclba 
visų chicagos vargonininku. 

(Apgr.) 

A. f A. 
Michalina Garaliens 

Mirė lapkričio 10 d. 1919, 
4 vai. po pietų Cook Aps
kričio Ligoninėj, 48 motų 
amžiaus. 

Velionė paėjo iš Kaune 
Red. Šiaulių Apskričio Triš
kiu miestelio, paliko nuliū
dime sunu Juozapa, dukterį 
Bronislava ii* žentą Jor.a 
Bogvrilla. 

Laidotuvės atsibus pėtny-
čioj lapkričio 14 d. iš Die
vo Apveizdos bažnyčios 8 
vai. išryto i Šv. Kazimiero 
kapines. 

Gimines ir pažįstami 3 ra 
nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse po num. 
1718 Newberry A ve. 

Nuliūdę 
Sunūs Juozapas 
Duktė Bronisl. 

Bogwilliene ir 
Žentas J. Bogwillas. 

Viena U nauji? kompanijų išmokėjo 
savo šėrininkams iki Septemberio mė
nesio 2630$, dividendu. Kitos kompani
jos taipgi išmoka stebėtinai didelius 
pelnus. 

Sidabro kompanijų šėrai nuolatos ki
lu ir tie, kurie tur i pirkę atsakančių si
dabro kompanijų Seru, susilauks dide
liu pelnu. 

žėrininkni Colorado Consolidated 
Atities & Power Co. taipgi susilauks 
milžiniškus pelnus iš savo šėrų. 

Sidabro kainos pakilo iki 
augščiausio laipsnio. -

Panedėlyj, Nov. 10 d., Suv. Valst. 
sidabro kainos pakilo il<i $1.30% un
cija. Tfti yra augšėiausia sidabro kruna 
b^fftU r>0 metų. žinovai tvirtina, kad si
dabras kils dar aukščiau. 

I.aikra.ši'iai praneša, kad Londono taip 
trūksta, sidabro, jog Anglijos valdžia 
išleidusi isakymą, uždraudžianti išsiųsti 
iš Anglijos y.idabra. 

Colorado Consolidated Minos AL- Po-
\vor < Jo. yra viena iš turtingiausiu Co-
lorados aukso ir SIDABRO kompanijų. 
Ji turi DBVYNEfl (0) dideles ir labai 
turt ingas aukso-sidabro kasyklas; taip
gi turi paAtaėiusi milžiniška rudies per
dirbimo fabriką »'" įrengusi geriausio
mis, moderniškiausiomis mašinom is. 
Fabr ikas perdirbs 300 tonų rudies kas
dien. Tas fabrikas vertas $500,000.00. 
Be to šita kompanija dabar baigia sta

tyti dar kitą fabriką — vandens-elek-
tros fabriką, kur iame gamins elektros 
pajiegą. Visa elektros pajiega atsieis 
šiai kompanijai DYKAI. Be to, daug at
liekamos elektros bus parduodama ki
toms kompanijoms iš kur susidės dideli 
pelnai. 

šita kompanija turi dabar apie f.,000 
akrų miškų, ganyklų ir visa žeme mies
to Sherman. Taipgi turi jreng-usi savo 
lentų p.ovimo fabriką ir jau gavo už-
•akym'j ant 1,000,000 pėdų lentų. 

Dideli pelnai. 
r i a u k s šios kompanijos šėrininkams 

ir ši'rai pakils i tūkstančius dolierių. 

Dabar šėrai pigus 
t*ž $]."».00 gauni $20.00 vertė* š.'rn-

l'referrod ir Conimon. Mažiau kaip 10 
šėrų neparduodame. 

Pinigai gvarantuojami 
Nes P R E F E K R E I ) štrai yra PIRMOS 

MORGB6IUŠ ant viso kompanijos tur
to ir nuo pirmos dienos neša 7% pelno. 
COMMON šėrai neš didelius dividendus. 

Dabar parsiduoda paskutinė dalis šė
rų. Todėl pasiskubinkite nusipirkti. 
Siuskite orderius ir pinigus kartu. Pi
nigus geriausia siųsti: Express Money 
order iu , arba bankos kasieriaus ėekiu 
(draf t ) . 

PEOPLES INVESTMENT CO. 
220 S. State St. Room 1422. Tel. Harrison 2024 Chicago, 111. 
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JAU GAUNAMI 
JUOS IŠRŪPINA LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ 

• 

PI 
m 

Visi nonntiejie važiuot \ Lietuvą lai kreipiasi pasporty reikale 

j Lietuvos Atstatymo Bendrovės Notarialį Skyrių šiuo adresu: 

Lithuaoiao Development Corporation 
S F. E. Branch 
u 
g 320 Fifth Avenue New York, N. Y. 

£l»HaBSQB9BaHSB&HiBBa2sa:BiHHHaBaaHaBnHBaBaBMar 

FOR YOUB STOMACrfS_SAttfc 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau 
slas vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad Tei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat visus aptlekoriua 

CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 
Kas tiktai iš Cicero norite 

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

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

knygių ir kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

PEARL QUEEN 
K O N G E R T I N O S 

Dabar yra pat*trt*ntos ir varto
jamus daugumos lietuvių, kurie gra-
Jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mee galime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kurį Išsiun
čiame dykai. 

6E0R6I & VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 47th St* Chicago, fll 

Bell į System 

Vienuolika tūkstančiu penki šimtai ugnies šaukimu buvo 
kuris yra suvirs šešiasdešimts penktas nuošimtis kiek 
išviso buvo šaukimu 1918 o policijos šaukimu buvo 
185,0000 per dratus Chicagos Telephone Kompanijos. 

Miestas Ohic'agos turi savo systema dratu, bet paskuti
niais laikais tapo pranešta oficijaliai kad jie randasi 
blogame padėjime ir ju pataisymas atsieis $2,500.000. 

Trie visu kitu šaukimu kurie pasitaiko dar Chicago Te-
lephono Kompanija dar turi savo patarnavimą duoti 
kuomet šaukiama URnagiesiu ir Policijos. 

Telefono kainos turi būti tokios kad 
prenumeratorių nei kompanijos. 

neskriaustu nei 

BIZNIERIAI GARSINK1TĖS 
" D R A U G E . " 

Jos turi buto tokios kad apmokėtu operatorkos ir ap
mokėtu alga Kapitalo—dividentus nuošimčius ir dar 
prie tam atsimokėtu už visus pataisimus kurie pasi
taiko ir budavojimu nauju pliantu. 

Suvirs penkiadešimts milijonu dolierių reikės j kitus de
šimts metų kad padidinti telefono patarnavimą mieste 
Chicagos o jie ateis nuo žmonių kurie patyrę kur sau
giausia vieta dėti piningpŠ' juos sudės. 

Kainos Turi Būti Teisingos 

CHICAGO TELEPHONE C0MPANY 
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