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Bolševiku Atstovai 
Dorpate 

• 
» 

Pasaulis atkreipęs domą į 
konferenciją Dorpate 

PRANCŪZIJOS RADIKA
LAI PRALOŠĖ RIN

KIMUOSE. 

Pralošė i r įvairių rusių 
socijalistai. 

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAI 
DORPATE. 

Dorpatas , lapkr. 18.—Atke
liavo čia bolševike ats tovai— 
Litvinov su kitais tr imis bol
ševikai**. Visi jie aštriai sau
gojami. Neleidžiama niekam 
su jais pasimatyt i , arba jiems 
patiems apleisti namas , ku
riuose apsistojo. 

E S T O N I J A N U G I N K L U O S 
YUDENIČO K A R E I V I U S . 

pa>t angas sau pagelbon pa-1 
t įaukt i Suomiją. Bei Ilgšio! 
tas veikiama be pasekmių, 
Oficijalfai Suomija nenori 
maišyties i Rusijos reikalus. 
Ui neoficijaliu keliu negalima 
aieko atsiekti . 

Margu I ies sako. jog galų-ga-
!** prašoma Suomija gal ir |ei-
stų savo šalyj suorganizuoti 
kelis tūkstančius laisvanorių, 
jei talkininkai tam tikslui ne-
Vi gailėtu pinigu. 

Tur i dar vilties. 

Paryžius, lapkr. 18.—Trinki
mų pasekmės parlamentai) jau 
žinomos. Premjero Clemcn-
eeaa šalininkai laimėjo. Viso
kiu rusiu socijalistai gavo 
smūgį. 

Iš 548 atstovu parlamentai! 
i nei s: 

RepublikoilŲ kairiuju 117. 
Radikalu 52. 
Radikali] soeijalistu 71. 
Republik. soeijalistu 24. 
Suvienytu soeijalistu 54. 
Dissidentų soeijalistu (>. 
Progresyvių VU). 
I /Aetion liberale grupė 73. 

ANGLEKASIAI ATSISAKO , R E A K C I J O N I E R I A I STOVI 
P R I E Š A K Y J . 

SUSTOS DARBAI VISOJ 

ŠALYJ. 

Keliolika milijonų darbininkų 

neteks darbo. 

Bolševikai nori taikos su 
Anglija. 

' i - . Marga-

Konservatistu 31. 

PO RINKIMŲ I T A L I J O J E . 

Rymas, lapkr. 18.—(iiovan-
ni (Jiolitti, Paolo Boseli i, An-
tonio Salandra, Vittorio Or-

Revelis, Rstonija, lapkr. 17. gaištj , visgi dar turi i r vilties. 
—Kstonįjos vyriausybė galu- .)įs sako: 
tinai nusprendė nuginkluoti ** M e s d a u g k n r l l l )myom a t„ 

k a - sidure tokion posicijon, jog. 

Tas pat ministeru 
lies, nors šiaurvakarinei armi 
jai pramato neišvengtiną pra- j stovais parlamentan. 

Neturima dar tikru žinių, 
kiek katra parti ja laimėjo at-

Blogai išeina su darbais an-
glekasyklose. Auglekasiat at
sisako gry/Ji darban. Okia-
lioma gubernatorius skelbia, 
jog toji valstija paimsianti 
kasyklas savo rankosna ir lei
sianti neunistams dirbti ka
riuomenės priežiūroje. 

Tos valstijos gubernatorius 
už nedarbą kasyklose kaltina 
veikiantįjį anglekasių prezi- ] 
deutą Le\visą. Sako, tasai ne-1 
va paklausė teismo įsakymo 
atšaukti streiką, kad nepapul
ti kalėjimam kad tuo tarpu že
mesnieji anglekasių viršinin-
kai su anglekasiais veda strei-

Taip tv i r t ina socijalistas 
Scheidemann. 

Copenhagen, lapkr. 10. — 
Nesenai buvęs Vokietijos res
publikos kanelieris, socijalis
t a i Scbeidemann, vienam lai
kraštyj rašo, jog mažu-pama-
žu Vokietija išnaujo perei
nanti reakcijonierių rankos-
na. A 

" V i s a a rmi ja" , pažymi 
jis, ' ' a t rodo kaipo įrankis re
akcionier iams, 

Bolševikų tikslas •• sugriauti 
vyriausybes 

RUSŲ REVOLIUCIJONIE 
RIAI TURĖJO PRIE

GLAUDĄ VOKIE
T I J O J E . 

18. 
e ia 

>J 

New York, lapkr. 
! Kongreso komitetas 
klausinėjo Ludvviga C. A. 
Martene, k uis pasivadinęs 
liusijos sovietų respul)likos 
" ambasador ium". Iš Marten 

TEISINASI CARRANZOS 
VALDŽIA. 

tavęs propaganda už sugriovi
mų caro sosto. 

Toliaus iš išklausinėjimų 
paaiškėjo, jog Rusija visai 
sudribo nuo pačių , vokieėių 
suokall)iavimo prieš jų. 

; : Martens pažymėjo, kad kuo
met jis buvęs deportuotas iš 
Rusijos ir nukeliavęs Beri v-
nan, tenai tuojaus paimtas 
kariuomenėn. I r trejis metus 
tarnavęs vokiečiu kazarmėse. 

Mexico City, lapkr. 19. — 
Carransofl valdžia visomis 
priemonėmis teisinasi prieš in-
tarimą, kad buk Meksika gin
kluojasi prieš S. Valstijas il

so liudijimų pat ir ta , jog ji 
prieš Rusijos imperial is t inę I apleidęs armijų jis įstojęs vie-
vyriausybę suokalbiavęs Vo- |nan Politeclinikos institutan, 
kietijoj ir Šveicarijoj bendrai paskui per 12 metų, gyvenda

mas Vokietijoj, suokalbiavęs 
prieš caro vyriausybę. Tuo 

jau jis bendrai veikęs 

su Leninu ir Trockio, .lis bu
vo deportuotas iš Rusijos iš
buvus jam trejis metus kalė
jime už jo revoliucijoniniusisu Leninu ir Trockiu. 

metu 

trie lik sugryž lvdonijos že
mėn. 

Savo keliu, taikos konferen-

rodos, viskas turėjo but pa
baigta. Bet visuomet kas-nors 
tokio ypatingo netikėtai įvyk-

c-ija Dorpate tęsias] be jokiu davo i r į pasi l ikdavom išgelbėt i 
su t rukdymu. Betiel i* tetaffca nufc pra įa iš fk* . Kasi. ir šflK 
fu pranešta , jog Dorpatan a t - j kartu Įvyks kas nors nepa
keli a uja bolševikų atstovai . įprasto*. ; 
Mušiu frontą, jie perėjo sek- š i l l o | - ;

a r l u Yudenieo armija 
madieiiio ryte. • „:a]j 1 ) l l t įjgeibėta ne kitkuo. 

Talkininkai i ta kont'erenei- kaip tik prailginimu vargų 
ją Dorpate atsineša neutral iai . Pabalti jos vieSpatijoms. Kaip 

stovų. Tik kol-kas žinoma, 
kad laimėjo atstovu: 

Ministerijai i štai 145. 
Soeijjilistat 54. 
Katalikai 39. * 
Konstitucijos opozieijoni^-

tiH m -
Xaei,ionalistai L}o. 
Republikonai 10. 

lando, visi buvusieji premie- . n i . . .' . , .:' . ' . '' ka. Tai esąs suokalbis pnes 
rai, ir Kaimondo išrinkti at- . , 

vyriausybe. 
Labai retai kur anglekasiai 

sugrvžo darbam 
Tuo tarpu angl'nj išteklius 

.baigiasi. 
š iandie Obieagoje tui i kon-

[fereneija generi l is geležinke-
jlin direktor in s l l ines su apiru-
ibiii direktoriais. Tariamasi su-
siauriutį t muk A l ] važinėjimą.-

.Jei tomis dienomis anuleka-
siai nesusipras gryžti darban, 
pasekmėje štai kas bus: 

l»us sustabdyta viena pusė 

tam tikslui parsi t raukia gink ..j veikimus. 
Ins ir amnnieiją iš Belgijos ir| J U 0 , m > t l 1 ' k l K ) i n o t -iis 1 , U V 0 

Ispanijos. 

BELGIJOS KABINETAS 
PASITRAUKIA. 

Netiesa, kad jie turėtų slėgti kam i r labai norisi dar labjaus; jos ministerių kabinetai 
konferencijos ats tovus. Je i navargihti tas respublikas. 'premjeru 
priel taiką kas nors veikiama, it . .n.,_ii . . i «. A„«.I^-« ipadavė atsistatydinimo raštą. Visokia industrija visoj ša 

I pasažierinių traukiniij visoj 

Brusselis, lapkr. IR—Belgi- 8 a W . 
s u ' Penkiolika milijonų žmonių 

l)elaeroix, karaliui neteks darbo. 

tai veikiama prisidengns kito
k i a i s ž y g i a i < . 

Bolševikai i r Anglija. 

Anglija konferencijoje Dor-
Cia talkininkų militariniai l'«lt<' tąipjiat turi savo atstovą, 

atstovai apie konferenciją nie- p a r l a m e n t o atstovą, darbo 
ko nesako oficijaliai. Nors j i e ' pa r t i j o s narį James O'Grady. 
stovi už sutruškinimą bolševi- Anglijos vyriausybe davė 
ku >pėkomis, teėiaus tyli a]) ie ' iam Įgaliojimų su bolševikų 
ualima armi>tieiją Pabalti jos atstovais Dorpate nesigilinti 
su bolševikais. 

Šiaurinė valdžia negali 
priešinties. 

Ta ip vadinamos, šiaurinės 
rusu valdžios prekybos m'mi-

jokion politikon, kaip tik pasi
tarti karės nelaisviu klausime, 

r i a spėjama, jog bolševikų 
atstovai dės pastanga^ susiar
tinti su Anglija. Kad ta ip bus, 
liudija tas faktas, jog bolševi-

steris yra M, Margulies. J i s kų atstovų tarpe busiąs ir Lit-
Siaurvakar isę armiją aprūpi- vinov, kituomet buvęs bolševi-
na karės medžiaga ir viskuom kų pasiuntinys Anglijoje, 
reikalingu. * 

Karalius paragino ministe- lyj sustos, išėmus kokius *2.> 
rius pasilikti savo vietose, kol nuoS. būtinai reikalingos. 
rinkimų parlamentan pasek- Šalį Į>alios pragaištis. Tr kas 
mės bus žinomos. už ta bus kaltas? 

Carransos valdininkai pa
žymi, jog valdžia nebuvo pa
siuntus vienur ir ki tur jokių 
reprezentantu pirkti ginklų, 
(linkiai ir amunicija tenai, 
sako, buvo užsakyta preziden
tu Diaz ir IInerta laikais ir 
buvo Įmokėta dalys pinigų. 

Taigi Carransos valdžia šian
die reikalauja, kad a rba įmo-
kėii^jiinigai butų sugrąžinti 
arba už Inos pinigu s ginklai 
pristatyti . 

KARDINOLO SĄJAUSMO 
ŽODŽIAI AIRIAMS. 

Anglija pasišalina iš kovos 
prieš bolševikus 

SAKO, DAUGIAU N E R E M 
SIĄ CIVILĖS K A R Ė S 

R U S I J O J E . 

Sakė, jog esama šalių, kat
ros stovi tinkamesnėse pozici
jose duoti pagelbų Kolčakui, 
kaip Anglija. Tegu jos gelbsti. 

Londonas, lapkr. 18.—Prem- Gi jei Kolėakui nepavyksta, 
jeras Lloyd George vakar kai-1 Anglija už tai neatsako, 

atvirai pripažį- Š IAURVAKARINĖ A R M I J A bedamas parlamente šį-tą pa-: Nerems civilė s karės. 
žymėjo ir apie Rusiją. 

" K a t r o n pusėn mes neitu 
BAISIAM STOVYJ. 

M ergu lies 
sta, jog- š iaurvakar inės armi 
jos rolė turės pasibaigt i , kuo 
met Pabalt i jos viešpatijos pa- Revelis, lapkr. 18. — Oen. 
darys armistieiją su bolševi- Vudeniėo šiaurvakarinės ar-
kais. Ir šiaurinės Rusijos vai- nujos pozicija kas valanda ar-
džia neturės spėkų pasiprie- sėja 

taikai , kokia paskui pa-

Dublinas, lapkr. 18.—Belgų 
kardinolas Ifercier savo atsi
liepime i airiu tauta sako: 

"Daugel i s mano mokinių 
Louvaine (universitete) paėjo 
iš Airijos. Kai kurie mano mo
kiniai šiandie yra garbingi 

s profesoriai Airijoje. Vienas iš 
j jų yra kun. Dr. Coffey May-
jnootb seminarijoje—tai buvęs 
studentas Louvaine. Kuomet 

! aš studentavau, turėjau airi 
draugą, kun. James Ryan, 
šiandie kanauninką Ryan 
Tliurlese. 

"Malonėki te užtikrinti Ai
rijos katalikus, kaip tai man 
yra smagu siųsti jiems tų pra
nešimą ir pasakyti jiems, kaip 
tai aš giliai simpatizuoju su jų 
tauta, nuolat stipriai prisijun
gusia prie katalikų tikėjimo. 

uimtas Rusijoj, ji<s lankęs 
Technologijos institutą Pet
rograde. Tai buvę pradžioje 
1890 metų, kuomet jis su ki
tais rusų studentais susiben
dravęs ir su jais Įsigilinęs j 
soeijalistines Markso teorijas. 

Tuo metu ir Leninas buvęs 
tos studentų kuopos narys ir 
jiedu abudu patekusiu kalėji 
man už savo veikimus.Leninas 
pankui buv^ ištremtas Siberi-
jon, gi Martens po trejų me
tu kalėjimo deportuotas Vo
kietijon. 

Vokiečiai leido suokalbiauti. 

Martens toliaus liudijo, jog 
jis yra buvęs vienas revoliu
cijos vadų Rusijoj 1905 ir 
1906 metais. Tuo metu jis gy-

Bolševiku troškiniai. 
w 

J a m buvo parodyta komu
nistų manifesto kopija.Tiio ma 
nifestu visi darbininkai šau
kiami pakilti socijalėn rovo-
liueijon prieš kapitalistų vy
riausybes. 

Martens pasakė, jog jis 
esąs komunistų partijos na
rys. 

Tuomet jis paklaustas, ar 
Rusijos sovietų respublika 
trokšta sugriauti visas kapi
talistines valdžias. 

" T a i yra jų t roškimas" , -a t 
sakė "ambasado r iu s " . " J i o 
trokšta kapitalistų sistemą 
pamainyti soeijalistu siste
ma. " 

Pagaliaus jis pasakė, jog 
bolševikai neužsiimdinėją te
roru. Teroras pavartojamas 

venęs Berlyne ir iš ten direk-į t ik apsiginti. 

DUODA LAIKO IŠMOKTI 
SKAITYTI IR RAŠYTI. 

Nepaklaususieji neteks darbo 
i r maisto. 

sinti Apsireiškia armijoje suiri-
ls is armistieijos. mas, betvarkė. Kareiviai bėga 
Margulies didžiai susirupi- Estonijon. Čia jie, turbūt, bus 

nes šiaiirvak;irinė< armijos nuginkluoti . 
nelemtuoju stoviu. Šiandie ta 
armija savo rankose tur i jau 
tik labai mažą Rusijos žemės 
sklypeli tarpi ' Estoni jos ir 
bolševiką linijų. 

Bolševikų taikos sąlygos. 

siog į miglas, 
Premjeras tarp kitko paaiš

kino apie William Bnllitt , S. 
V. taikos komisijos narj, kuris 
kituomet buvo lankęsis Rusi
joje ir sugryžęs paskelbė vi
sokių sensacijų apie bolševi
kus i r Angliją. 

Lloyd George pasakė, jog jis 
apie Bullittą nekuomet nebuvo 

Londonas, lapkr. 18. Ne- girdėjęs ligi anam sugryžus iš 
liurint užginimų, bolševikai Rusijos. Oi Bullit to visokie 

BOLŠEVIKAI SAKOSI PA-
, ĖMĘ OMSKĄ. 

M 

meni ," sakė premjeras, 'vi 

*> 

vis-gi tvirt ina, kad jie paėmę skelbimai yra melagystė. An-
Jei Kstonija padarys taiką į miestą Omską, ir kad Koleako g l i j a nekuomet nesiuntė jokių 

su bolševikais, Vudeniėo armi- j kariuomenė bėganti didžiau- 'ats tovų Wšev ik i škon Rusijon. 

Negali pagelbėti Kolčakui. ja Estonijoje turės but nu-1 šioje betvarkėje. 
ginkluota ir internuota ir jo- j Omsko gatvėse, sako bolše-
kiuo būdu nepavar to ta prieš vikai, įvykę žiaurus mūšiai. 
bolševikus. Tai viena iš dau- Tenai jiems tekę paimti ne- jog Anglija del nepaprasto to- j Nes negalimas daiktas toles 
"•elio bolševikų taikos sąlygų, laisvėn apie 1,000 Kolėako ka - ' lumo negali pagelbėti Kolča- niai apsunkinti mokestimis 

Premjeras toliaus sakė, jog 
niekas nežino, ko centralė Ru-

suomet mes pataikysime tie-["O* pageidauja, ir jog visos 
prieš bolševikus atakos nevyk
sta. Anglija turi begalinę dau
gybę nuosavų reikalų ir jokiuo 
būdu negali finansuoti civilės 
karės Rusijoje. 

" M e s daugiau pagelbėjome 
priešbolševikiškiems rusams, 
kaip rPancuzija, Japoni ja ir 
Amerika ėmus k a r t u , ' ' sakė 
premjeras. 

Lloyd George pripažino tie
są prancūzams laikraščiams, 
katrie rašo, jog Anglija su 
Prancūzija atsisako toliaus 
materijaliai remti priešbolše-
vikiškus elementus. 

NULINČIUOTAS 
JUODUKAS. 

Tuo tikslu Anglija su Pran 
Toliaus premjeras pasakojo, 'cuzija padariusios santarvę. 

Moberly, Mo., lapkr. 18. — 
Keturi juodi žmonės apiplėšė 
ėia farmerį Tbompson. Polici
ja plėšikus sugavo ir uždarė 
kalėjimam 

Minia žmonių išveržė iš ka
lėjimo visus keturis juodukus. 
Vieną nulinčavo, gi trys pabė
go. Iš pabėgusių du policija 
suėmusi, gi vienas nesuranda
mas. 

DIDINA LAIKRAŠČIAMS 
KAINAS. 

Siaurine rusu valdžia deda ' re iv ių . kui kovoje prieš bolševikus. savuosius gyventojus. 

New Orleans, lapkr. 18. — 
Vietos laikraščiams padidinta 
kaina. Pirmiau kopijai buvo 
mokama 2c. Gi dabar 3 cen
tai. Tas daroma pabrangus 
laikraštinei poperai. 

Londonas, lapkr. 19. — Tš 
Maskvos bevieliu telegrafu 
pranešama, jog Petrogrado 
sovietas paskelbęs naują gy
ventojams parėdymą. 

Sulig to parėdymo, visi a-
nalfabetai žmonės nuo 17 ligi 
o0 metų amžiaus per sekan
čius 6 mėnesius būtinai pri
valo išmokti skaityti ir rašyti . 

Kas to nepadarys, tasai bus 
a ts ta tytas nuo darbo ir bus 
pasta tytas eilėn visų tų, kat
rie gauna labai mažą kieky
bę maisto, tv. žemesnėn mais-
to kategorijon. 

Sovietas tam tikslui įsakė 
kasdien n u 0 darbo at i t raukti 
dvi vai and i ir anas pašvęsti 
mokinimuisi. 

SUSEKTA 6 KOMUNISTAI 
T A R P E MOKYTOJŲ. 

New York, lapkr. 18. —("ia 
tarpe viešųjų mokyklų moky
toje susekta 5 komunistai. 

* * 

Prisibijoma, kad jų ne batų 
daugiau. Komunistų pavardės 
neišduodamos. 

IŠLIETA UPĖN 34,000 GA
LIONAI ALAUS. 

Minneapolis, Minn., lapkrr 
19. — Vietos b ra varai upėn 
Mississippi išliejo suvirs 34,-
000 galionų alaus. Bravarai 
palaikė tą alų, manydami pro-
bibicija veikiai pasibaig
sianti. 

ii 

PROTESTUOJA UŽ AiiiLŠ 
TAVIMĄ JENKINSO. 

Washington, lapkr. 19. — 
S. Valstijų vyriausybė Meksi
kos valdžiai pasiuntė aštrų 
protestą prieš suareštavimą 
Meksikoj S. Valstijų konsu-
liaro agento Jenkinso. 

Valdiškuose rateliuose čia 
tvirt inama, jog Jenkins su
areštuotas nekaltai. Nes jis 
neturėjo nieko bendra su mek-
sikonais plėšikais. 

SLAPIEJI" PRALAIMĖJO 
CHICAGOJE, 

Vakar federalis apskričio 
teisėja^ Carpenter paskelbė iš
tarmę, jog Chicagoje karės 
meto probibicijos Įstatymas 
turi but pildomas. 

Taigi Cbicago palieka " s a u 
s a " kaip kaulas, kol preziden
tas nepaskelbs proklemacijos 
apie demobilizacijos pabaigą. 
Bet kol tas bus atl ikta, rasi, 
ims jau gyvuoti ir pati vi sati
ną svaigalų prohibicija. 

Teisėjas pripažįsta, jog svai
gala i yra taippat nuosavybė. 
Ir už tos nuosavybės naikini
mą savininkui ' tur i but atli-
ginta. 



D R A U G A S Trečiadienis, lapkr . 19, 1919. 

^ j Atėjus laikui Bavarijos ka
riuomenė stojo karėn nt i kiek 
nemažiau už kitų Vokietijos 
dalių kariuomenes. 

Minėtoji Amerikos Senato 
pastabu dar ir ta gera 
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neabejotinai geriems tiks
lams, nes šiai]) Suvienytų 

(Pabaiga). 
'pataisytoji" kon 
stitucija. 

a 

P-nas F. V. rašo "Darb in in
k e , " kad Federacijos konstitu
cija pas ta rame seime tapusi 
" i š panagių perkedenta ir per-

Valstiju Senatas ir Kongresas [ ta i sy ta . " "Konst i tuci ją nuolat 
galėtų nepripažinti reikalo ir 
neduoti užtektinos jiegos. • 

Tai-gi minėtoji pas taba aną 
des imtą į Tautų Sąjungos pos
mą netik nesilpnina, bet dar 
sutvir t ina. Todėl nėra reika
lo daug nerimauti . 

Vestuvės. 
Vakar įvyko dvejos lietuviu 

kataliku veikėju vestuvės. 
I lomstead V Pensilvanijoje, 
netoli Pit tsburgo, sv. Petro ii' 
Povylo apaštalą bažnyčioje, 
ketvirtą valandą po pietų mei
lė- iv ištikimybės prisieka su
sivienijo plačiai žinomas dak
taras Jul ius Bielskis su p-le 
Ona Paulina Akueevyčiutė. 

Daktaras ypatingai pragar
ė j o 1916 ni., kuomet jis, kai-
po% Amerikos lietuvių atsto
vas, aplankė Vokiečių užimtą 
Lietuva ir sugrįžęs praneš*! 
ėionykšeiams lietuviams, apie 
tai kas darosi ją tėvynėje. Su 

* J a m - buvo pasakyta , ka t i |p rakalbomis j is apvažiavo 
viso s viešpatijos, priklausau- j l^veik visas lietuviu koloni-
čios prie Tautų Sąjungos a p - > s Suvienytose Valstijose, 
sinia ginti kitų draugininkių 
žemes nuo pasikėsinimo j as 

Dešimtasis Taikos 
Sutarties Posmas. 

•.,•,. gy 

Paskui p, Bielskis organiza
vo Lietiijviii Informacijos Biu-

snmažinti, ir kad to apgynimoje VVas^ngtone. Tas biuras 
tikslams duoda karinoment 
bei laivvno iiesru. Ketvei 
Suvienvtu Valstijų Senatą-
prie tos posmo dalies pridėjo 
pastabą, kad Suvienytos Vals-
tijos niekaiu ir niekada del 
nei kokių įstatų ar paliepimu 
neduos kareivių arba laivyno 
kaip tiktai Senatui ir Kongre
sui sutarus. 

Ki tąsyk Prezidentą- Wi lso- | s v *s Stfrgą organizatorium. 

|urnai išaugo i rimtą ir gnlin-
įstaigą, kaipo Amerikos 

Lietuviu Tarvbos raštinę ir 
Kkzekutyvio abiejų Tarybų 
Komiteto sėdybą. Ilgą laiką 
p. Bielskis buvo Amerikos 
Lietuviu Tarybos ir to Komi
teto sekretorium. 

Šiais 19M) m. jis tapo pas
kirtas viršiausiu Lietuvos Lui

nas Dešimtąjį Tautą Sąjungos 
posnią Taikos Sutar tyje buvo 
pavadinės Tautų Sąjungos 
širdim, todėl dabar daugelis 
sako ir rašo, kad Senatas 
išplėšęs sirdj iŠ Tautu Sąjun
gos. Tat yra stambus perdėji
mas. 

Senato priimtoji pastaba y-
ra reikalinga ir protinga. Kol 
y ra pasaulyje viešpatiją val
dančių svetimas žemes be tu 
žemių noro ir pri tar imo, to! 
galėtų priseiti Suvienytų Val
stijų kareiviams padėti pris
paudėjams sumynioti prispau
stuosius ieškančius laisvės. 

Suvienytų Valstijų Senatas 
nesakė neduosiąs kareiviu 
Tautų Sąjungai, bet sakė pir
m a ištirsiąs tikslą, kur iam tie 
kareiviai bus reikalingi. Je i 
kas nors ardys Tautų Sąjun
gos tvarką, ar uorės įvesti 
despotizmą panaikinant lais
vos demokratijos teises, tada 
Suvienytų Valstiją Senatas ir 
Kongresas nesigailės Ameri
kos jiegu tokiam nenaudėliui, 
asmeniui a r tautai , suvaldyti. 

Pas t aba , apie kuria čia kal
bame, reikalinga yra dar ir 
dėlto, kad Suvienytu Valsti
jų neprigulmybė butų aiški, 
k a d niekas kitas t ik pats A-
merikos Kongresas bei Sena
tas turėtų valdžią ant Ameri
kos kariuomenės ir laivyno. 

Tas Amerikos neprigulmy-
b ė 5 apgynimas nekenkia ben
dram Tautų Sąjungos gyve
nimui. 1871 metais ir Bavari
ja , įs todama į Vokietijos są
jungą, pareikalavo, kad Ba
varijos kariuomenė butu m-
jprigulminga nuo Vokietijos 
.Kariuomenės. Ta Bavarijos 
rjaeprigulmybė visai nesumaži 
į o ; Vokiečių Sąjungos jiegą. 

Žinia, kad tie sargai yra ka 
reiviai. J i e rengiasi keliauti j 
Lietuvą, kaip tik Ims galima, 
ir ten savo krūtinėmis ginti 
Lietuvos Laisvę. 

P-le Ona Akueevyčiutė yra 
jauna mergaitė, dėlto neturėjo 
kada pragarsėt i savo veiks
mai.-. l><-t negalima abejoti, 
kad ji bus t ikra draugė ir 
bendradarbė tam, su kuriuo 
suvienijo savo ateitį. 

Inžinierius Malas E. Žaldo-
kas ta pačia diena ir tuo pa
čių laiku, t. y. 3 vai. po pietų 
(mat Ilomsteado laikrodžiai 
eina viena valanda ankščiau) 
Cliieagoje Sv. Mykolo lietuvių 
bažnyčioje t a i j > pat meilės ir 
ištikimybės prisieka susivie
nijo su p-le Aleksandra Pože-
laite. 

P. Žaldokas pasižymėjo 
tuomi, kad yra pirmas t ikras 
architektas inžinierius lietuvis 
Suvienytose Valstijose. Nors 
tik šiais metais jis pabaigė 
savo mokslus, bet jau atliko 
du dideliu darbu: sustatė pai
ką projektą Sv. Kazimiero 
Seserų Vienuolynui Chicago-
jc» (ant ra pusė triobos) ir lie
tuviu mokyklai Detroite, 

P-lė A. Poželaitė buvo ben
dradarbė plačiai žinomos vei
kėjos 4nabašninkės Teodora 
AndrLiekevyčiutės, kuri pui
kiai Ardė žyme bažnytiniu 
siuvinių dirbtuvę. 

Abiem lietuvių veikėją jau
navedžiu parom "Draugas' 
nuoširdžiai linki ilgų ir lai
mingą metu. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
Oranžo Ofise, 1800 W. 4G St, 

perdirbinėt butų nesveika orga
nizacijai, tegul jinai po perdir
bimo pabūva bent 3—5 metus, 
tuomet pasirodys a r j inai ata-
tinka savo tikslui, a r ne"—to
kią mintį užgiria "Darb in in 
k o " editorialas. 

Žinoma, Federacija jau tur i 
savo valdyba, nuo kurios noro 
ir pastangų priklausys organi
zacijos ateitis. J e i valdyba ma
no, kad viskas yra gerai , tai te
gul dalykai, apie kuriuos aš 
svarstau, pasilieka " p o seno
v e i . " Tik aš čia išreiškiu savo 
individualu nuomonę, nes Fede
racijos reikalais labai intere-
suojuos ir specijaliai studija
vau organizacijų esmės proble
mas. 

Federacijos naujojoj, taip 
sakant, pataisytojoj konstituci
joje nėra tvarkos. Aš netikiu, 
kad ją butu galima priimti 
kaipo pamatą mūsų svarbiau
siai organizacijai, kuri turi at
lošti vadovaujančiąja rolę A-
merikos lietuviu socijaliame, 
kultūriniame ir politiniame gy
venime. 

L Ant pat pirmojo puslapio 
nežinomieji autoriai štai ko
kia minti deda Federacijos 
konstitucijos pamatau : 

"Ka ta l ikys t ė žiuri į pasaulį 
ir jo sutvarkymą kitaip, nekaip 
stabmeldystė, judaizmas ir 
įvairios rūšies filosofiškos sis-
temos. Katalikų ftfazofija ne
ieško tobulybės amt žemės.' 
(Mano pabrauk ta ) . Koks ab
surdas!—Tai jus atžagarei
viais esate, jei neieškote tobu
lybės. Vyrai, tai juk gėda 
mums, kad inusu katalikystė 
vra statoma žemiau už stab-
meldystę ar judaizmą! 

K vangeli jo j perdėm yra ra
ginami žmonės siekti prie to
bulybės. "Buk i t e tobuli kaip i r 
jusu Tėvas dangiškasis yra to
bulas1 '—buvo pamatinė Kris
taus mintis. Kristui negalima 
užmesti netobulybės. Sv. Ta
nias a Kempis parašė veikalėlį 
apie Kr i s taus sekimą: vadinas, 
žmonės privalo šiame gyveni
me eiti prie tobulybės sekant 
Kristų. 
'2. Konstitucijos rašytoju esa

ma neliogiškų. Pažymėję pir
ma, kad katalikai neieško tobu
lybės, toliaus rašo: " M e s nori-
me, kad pasaulio sutvarky
m a s . . . visuomet tobulintųsi 
(Tas dalykas Dievui priklauso 
—Kun. P . L.) ir santikiai žmo-
nią su žmonių su žmonėmis ei-

>> tų geryn ir geryn 
o. " M e s pripažįstame darbi

ninkams lygias tiesas su nedar
bininkais ." Galima numanyti 
kas norėta pasakyti tuo saki
niu, bet tokia išsireiškimo for
ma konstitucijai netinka. 

4. Gerovė gali būti atsiekta 
(suprantama, gerovė darbinin
ką klesos) " n e kruvinu permai-
nvmu dabart iniu gvvenimo l'or-
mų, bet išmintinga tiesadavy-
s t e " . . . Pasakysiu, kad tai be
reikalingas panašią klausimą 
dėjimas į konstituciją. Del to
kio pasakymo galima vesti pla
čią diskusiją. Esama daug rim
tai galvojančią j u protu, kurie 
kruvinąja revoliuciją t a ip Iv-
giai toleruoja, kaip toleruoja
ma yra karė. T r koks čia gali 
būti skirtumas?—Ne bent tokia 
tur but, kad kruv. revoliucija 
vra darbininku karė už savo 

moji " k a r ė " yra autokratų gin 
klas už savo tur tus , tuščią 
garbę, už vadovavimo hegeino-
n i j ą . . . Kaip viena karė taip ir 
kita yra negeistinos. J ų panai
kinimui y ra specijalės organi
zacijos. 

5. "Draug i jos sutvarkymo 
atžvilgyje esame demokra
tais. ' '—Neteisybė. Augščiau 
esmi apie tai j au minėjęs. Tuš
čias pasisakymas nieko nereiš
kia. Darbai rodo ką kitą : būdas 
šios konstitucijos tvėrimo, jos 
priėmimo yra priešingas demo
kratiškumui. 

(i. "Fede rac i j a ne yra poli
tišku p a r t i j a " . . . Toks neaiš
kus pasakymas nežinia kokion 
vieton stato tą mūsų organiza
ciją. Turėjo būti t rumpas ir 
aiškus nurodymas kokią posici-
ją jinai užima politikos sr i tyj . 
Gyvename dideliu perversmiu 
laikuose. Šiandie visam kam 
vadovauja politika. Lietuvių 
katalikų likimas t rumpoj atei
tyj priklausys nuo to kaip mes 
atsistosime politikoje. Gyven
dami Amerikoje daug smūgiui 
turėjome iš savo priešininku, 
kad tuo žvilgsniu buvome neor
ganizuoti. 

Eikime toliaus, prie kitu kon
stitucijos dalyku. 

7. " J kongresus galės siąsti 
delegatus: a) parapijos po 10 
delegatu, b) visos-gi draugijos 
ir centraliu org. kuopos nuo 
kiekvienos 10 nariu po L"— 
Tai, vadinas, labai demokratiš
kai ! Parapi ja , sakysime, turė
dama o<)00 narių, pastatyta ly
giomis su draugijėle iš 100 na
riu! Pap ra s t a kuopelė iš KM) 
nariu turi tiek pat teisią, kiek 
milžiniškiausia parapi ja . . . 
Konstitucija privalo būti pildo
ma. Jeigu visos parapijos, 
draugijos, kuopos jos laikytus, 
/ai į kongresą tiek privažiuotų 
delegatų, kad mitingai reikėtų 
laikyti kokiame nors amfiteat
re !. 

TUOJ! Reikia Sukelti 
Lietuvos Paskolą TUOJ! 

: 

i 

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną dolerių ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. j met. 

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetus. 

Amerikos Lietuvių Taryba ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryba priėmė 
sekančią rezoliuciją šiame reikale Lapk. 5 d., Pittsburghe. 

"Amerikos Lietuvių Taryba pripažįsta ir apsiima remti sutartį 
tarp Lietuvos valdžios ir Amerikos Lietuvių Prekybos Bendrovės sukėli
me $1,000,000.00 paskolos dvejiems metams ant 5% nuoš." 

KO MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDYKIME SAVO PRIEDERMES 
PIRKIME LIETUVOS BONUS! 

m s 

: 

?> 
Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 

$50.00 reikia išmokėti nemažiau (5.00 $100.00 
$500.00 " " " $50.00 j; 1000.00 

Sėsk tuojaiis ir išpildęs aplikaciją prisiąsk tuojaus su reikalingu mokės 
čiu. Tada galėsi būti rainus žinodamas kad savo priedermę išpildei. 

*> 
" $10.00 
" $100.00 

s 

LIETUVOS BONU IŽDAS S 
120 TREMONT ST. BOSTON. MASS. • 

šiuomi užsirašau Lietuvos už $ ir su šiuo laišku prisimetu •* 
pirmą mokestį $ i* 

Lai gyvuoja Lietuva] M 
Mano vardas •. fl-
(iatvė g 
Miestą^ W 

5lSMHlX»EIlll»lllIIlISlSI^llll»BilllHBIll]||i" 

8. Labai įdomus Wi skyrius. 
Kasoma: "Federac i jos nariais 
gali būti lietuviu H. K. parapi
jos, katalikiškos draugijos. 'Ko 
kia narystė yra tu parapiją, 
draugiją, kuopą/kokis skirtu
mas ta rp ją—nežinia. 

" P a r a p i j o s moka metinio 
mokesnio tiek, kiek pasigali . ' 
Labai mielaširdingai 1 Bet su 
tokiu parėdymu u p o n a s Fede
racijos sekretorius" ' nei ant 
rašalo nesusikolektuotą. . . 
Vieną sykį tūlos parapijos su
sirinkime buvo nutar ta padary
ti kolektą del augliu bažnvčios 
apšildymui, bet kolekta turėjo 
būti sulig to " k a s kiek loska." 
Reikėjo surinkti 500 dol. Ta 
žmonių " l o s k a " buvo tokia, 
kad klebonas surinko tik 50 dol. 
Bažnyčioje tad klebonui prisi
ėjo iš sakyklos 'Moskos" siste
mą panaikinti^ o paskelbti lio-
giŠką įs tatymą: kiekvienas at
nešite ligi to ir to laiko po 1 
dol. del anglių. Pasekmė laivo 
tokia: surinko du sykiu dau
giau, negu reikėjo. Sapienti sat. 

Konstitucija yra tai rinkinys 
įstatymą, kurie privalo būti 
pildomi, jeigu norima organi- ' 
zacijoj tvarką turėti . Visi dės
niai konstitucijoje privalo būti 
įsokamojoj formoj sustatyti . 
Štai pav. kaip dabar rašoma: — 
į kongresus galis siusti; na
riais gali buti. . . pali rinkti. . . 
Vadinas, iš tokią išsitarimu iš
eina, kad įstatymo pildymas ar 
nepildymas paliekama laisvai 
valiui. Bet norint prakilnų tik
slą atsiekti įstatymai privalo 
bąli užlaikomi. Žodis "pr i ra 
to , " "tom*1 visuomet, kiekvie
noj konstitucijoj, y ra dominuo
jantis . 

konstitucijoj ypač reikėjo gerai 
sutvarkyti . Šiais laikais pini
gas labai svarbią rolę lošia. rl u-
rinl tokius Įstatus Iždo reikale, 
nėra vilties ii- mažiausio ofiso 
užlaikyti. Juokingai tad skam
ba tokie sakiniai konstitucijoj: 
" š e lp s ime lietuv. katalikiškas 
mokyklas ," " rems ime vienuo-
Ivna," "steigsim*' knygynus ," 
"pala ikysime kata!, laikraš
č ius , " " rems ime ^Motinėlę ' ," 
" rūp ins imės pastatyti prie
glaudos namus , " " įs te igt i emi
grantu n a m u s " etc. 

Kalbėti apie tokius dalykus 
neturint pinigą arba bent n< -
apsvarsčius būdu kaip ją gali
ma gauti—tai vra vien tik pa- kvtumėte kraują 
sakiška svajonė. įį vidurius čvstai. 

c-

Apie kitus dalykus nekalbė
siu. J a u užtenka. Įmigdamas 
pasakysiu tik tiek, kad m u s ą ' r a į žinomo kraujo 
Federacija pasiliks t ik i i Vardo Į '„ viduriu valvto-

Kuomet vartojate 
Rumatin ir Parto-
pain, tai butu įsa-
kvtina, kad užlai-

Užsisakvkite ee-' 

t i esas ; gi ta papras ta i vadina-1 Federacijos Iždo .reikalai 

—jeigu jos valdyba ignoruos 
pačius svarbiuosius, pamati
nius organizacijos klausimus, 
nesistengdama jų sutvarkyti . 

Kaip galima prieiti prie lio-
giškos, praktiškos, rimtos kon
stitucijos mūsų Federacijai,— 
pakalbėsime kitame straipsny 
I*. 

Kun. P. Lapelis. 

ją Partolos kend-
žių. Kainuoja bon-
ka tik $1.00, (i bon 
kos $5. * 

Tie, kurie kenčia baisius gėlimus 
reumatizmo. 1ai turi liūdną gvveiunią 
be jokią link mhj valandų. Neknriuotc 
atsitikimuose paprastai., vra /unžhias 
nuodijiman vaistais ir Traumos kait
ei os. / 

Kam taip kentėti, kuomet galite tu
rėti palengvinimą vartojant garsiu vais
tu. 
kurie palengvino ir palinksmino tūks
tančiams žmonių, kurie kentėjo nuo 
n umatizmo. 

Užsisakykite šiandie t dviejų ste
buklingos rūšies vaistu ir vartokite 
taip, kaip ant ju yra nurodoma. 

Abu karta kainuoja tik $2.00. Mes 
galime jums išsiųsti prideramai supa
kavę ant atusą iškaščių. 

Neatidėliokite, atskjskite savo u/.-
snkymus tuoj. o mes išsiusime jums tą 
pačią dieną, kurioje gausime užsaky
mų. Adresuokite visus laiškus tiesiog i 

APTEKA PARTOSA. 
160 — 2-nd Ave., Dept. L. 4. 

Nevv York City. 

J 018 m. Alaskoje, kaip pra
neša Suvienytų Valstiją Vi
daus Departamento Geologi-
cal Survey, iškasta ()!),224,951 
svaras vario vertės $17,098,-
563. Tai yra mažiau negu 
1917 m., kuriais iškasta 88,-
793,400 svaru, $24,240,598 
vertės. Sakoma tarne praneši
me, kad iškasta mažiau del 
stokos darbininką ir laivų. 
Tais metais buvo dirbama i7 
var i 0 kasyklų, arba tiek pat 
kiek ir 1917 metais; Vario ka
simas ant Alaskos persiimu 
kos eina geryn, ypatingai va
rio turinčiuose plotuos^ Tai* 
keetna ir Broad-Pass apielin-
kėse. Vario žemės plotas už
t iktas 1915 metais ties Rainey 
Creek upeliu, kuris įteka j 
Delta Ui ve r, yra sakoma, e.sys 
didžiausias p lota s pigios vario 
rudos. 

Pinigai j Lietuva jau Nueina 
PRISTAT1MAS GVARANTUOJAMAS 

Siuskite per Lietuviu jstaigą J 

EUROPEAN AMERICAN BUREAŪ 
A. PETRATIS & C0. Vedėjai 

3249 So. Halsted St., Chicago, 111. 

Kreipkitės raštu iš kitų miestų. 

J 
f ̂  

M SAVINOS STAM?? 
1SSUED BY T H B 

UNITED STATE* 
GOVERMMEH1 

DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kanip. U» Court 
Kcs. 1229 W. 19 A\emi< 

Telei'on;i.s d c o r o :5G5(i 
Oflao Ciceru 41» 

KALBAM K LIKTI VISK Al 
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D R A U G A S 

CICERO. I L L . I rienės, ]>ati namu šeimininke, 
| Johnsonienp, prabilo į svečius, 

Šiandie, t. y. lapkv, P d . J k a d , visiems pasisotunusiems 
esant, butų didelės garbės dar-7:30 vai . vakare , šv . Antano 

parapi jos svetainėje bus in-
domios prakalbos darbininkai 
re ikalais . Kalbės visiems eiee-
rieėiams gera i žinomas pta-
kalbininkas , p r o i kun. P r . 
Bueys . 

T a t visi eieerieėiai ateiki te 
pak lausy t i tų prakalbų, ko
kių ne tankia i tenka išgirsti . 

Rengėjai . 

D E T R O I T , MICH. 

Subatoje , lapkričio 8 d. įvy
ko mergaičių draugi jos vaka
ras. P rog ramą išpildė vyčiij 
eboras po vad. A. J . Aleksio. 
Dainų duetą puikiai atliko J . 
Val iukas ir K. Gervilis. J au t 
riai padoklemavo p-lė 1). Gus-
taiėiutė. Monologą " N e g y v a s 
k ū n a s " neblogai pasakė 1*. 
Pau razas . P rogramą užbai
giant keletą gražių dainų išpil
dė eboras. Žmonių buvo labai 
daug. Draugi jos pirui. K. Vėlo-
niškiutė sakė, kad ir pelno ne
maža liko. 

Nedėlioję moterysjėn surišta 
vytis J . J a n k u s ir Marytė i pa 
\ a r d ė s neteko sužinoti) iš 
Grand Rapids , Mieli. Jungtuvių 
apeigos atsibuvo labai iškil
mingai, ( 'boras giedojo " V e n i 
Crea to i •»» i r Ad i itiilųs 

J ? 
anuos. 

Čia prasidėjo parapijos ba-
zaras . Budos visų draugijų 
(ypaė Moterų Sąjungos ir Vy-
ėių) labai gražiai parėdytos. 
B a i a r o a t ida rymas atsibuvo su 
dainomis ir kitais įvairumais. 
Ko ėia n ė r a ! Daugybė įvairių 
gražių daiktelių, valgių ir 
r imų. Sveikas atsilankęs, tai ir 
nejunt i kaip penkinė iš delmo-
no išslysta. P i rmas vakaras ge
rai pavyko. I id i rh ta apie 
$1,000.00. Sabatoje SI d., s. m. 
laike bazaro bus didelės 
nes. J o s e dalyvaus žinomas ir 
ga r sus r is i ikas p. Žilinsk -

U t a i n i n k e 1 1 cL, S. m . , p ; u a -
pijos svetainėj įvyko prakal
bos. Kalbėjo Saeikas, kun. J , 
Jona i t i s , A. J . Aleksis ir fom, 
1\ Kemėšis . P o prakalbų išrin
kta komisija pardavinėjimui 
Lietuvos Valstybės bonų. ] ko
misiją inė jo : kun. F. l\emė 
—pirm., A. Aleksis - ras t . , .). 
Balčiūnas—kas. Tų i>nlį vaka
rą bonų pa rduo ta apie už $2,-
000.00. P radž ia gana graži . Tad 
i darbą seserys ir broliai, det-
roi t ieė ia i ! Pirki t Lietuvos Yal-
stybės bonus! Su bonų pagelba, 
apginsi t tėvynę nuo priešų ir 
padarys i t ją laisva ir ne p rimul
iui n ii ą. 

bas, je igu smnestume nors po 
keletą eentų sušelpimui našlai
čių. Visi sutiko ir pradėjo au
koti po kiek kas galėjo. 

Kun. II. J. Vaičiūnas $2.00. 
Po 1 dolierj aukojo šios ypa-

t o s : A. Jobnsonienė, S. Balčiū
nas, A. Balčiūnas, Urba, Zda
nys, Bubės, Karkauskas , Bu
kauskaitė, Belskienė, kun. Vai
tukaitis, Klimaitė. Viso surink
ta 13 dol. Pinigai Įteikti šios 
kolonijos Labdarybės draugi
jos skyriui. 

Kad daug tokiu užmanvmu 
butų daroma, be abejo, turėtu-
ųie šioje valandoje jau ir namą 
mus našlaičiams ir tie patys 
našlaičiai butų geriau sušelpti. 

Toki cieerieėin pavyzdi reik
tu pasekti ir kitų kolonijų lie
tuviams. 

Svečias. Buvęs Vakarienėje. 

N E W A R K , N. J . 

Lapkričio 1 ir 2 dd. Tautos 
Fondo 1 skyrius turėjo suren
gęs bazarą. Pirmą vakarą, t. y. 
subatos vakare, buvo šokiai ir 
išleidimas daiktu. Vvčiu bertos 
gražiai griežė. Publika iki so
ties pasilinksmino. 

Antrą vakarą buvo prakal
bos ir pers ta tymas. Kalbėto-
įum buvo Tautos Fondo Cen-
Uo raštininkas, ]). K. Krušin-
skas, iš Brooklyno, kuris nupie
šė dabar t inės Lietuvos vargus 
ir reikalą ją Šelpti aukomis. 

Moterų Sąjungos 11 kuopa 
vaidįįm " Dėdė atvažiavo, ' ' ku
ri- gražiai išėjo. Kiek teko pa
tirti , bazaras Tautos Fondui 
davė pelno apie $350.00. 

Daugiausia, berods, l)azare 
pasidarbavo ir pelno padarė 
periu liejyklos lietuviai dar
bininkai, kurie sutarę nupirko 
•- dirbtuvės peėiu ir išleido 
Tautos Fondo naudai. Garbė 
tokiems darbininkams, kurie 
atjaučia Lietuvos vargus. 

L. L. Sargai . 

Vaidintojai bus iš Brook-
N. Y., 41 kuopos vyčiai. 

Brooklyno vyėiai, vaidinda
mi šį veikalą Brooklyne, turėjo 
dideles pasekmes. Kas buvo at
silankęs, negalėjo atsigerėti . 

Newarkieeiams ir apielinkės 
lietuviams gera proga šį puikų 
veikalą pamatyt į Xewarke. J i s 
bus vaidintas lapkričio 23 d., 8 
vai. vakare, Lietuvių svetainėj, 
180 Xew York ave. 

Nepraleiskime progos. Dalis 
peilio eis moksleivių i'ondan. 
Apar t to bus ir kitokių pamar
gin tum. 

Visi vakaran! 
V—is. 

VYRAI. 
Pasisavinkite sau geresni gy

venimą, padarydami sa
vo kuosa la ika 

brangių. 

Mes turimi suorganizavę 
lietuviu skyrių ir reikalauja-
me keletu intelegentišku išti
kimų vyrų dirbti su mumis 
keletu valandų kasdiena. Ar
ba keletu dienų kas savaitė 
per visus metus. J u s galite 
atl ikti šį darbą labai lengvai. 
Be ats i t raukimo nuo dabarti
nio rasų užsiėmimo. Geras 
pelnas, puikus pakylimas gy
venime. 

Atsišaukite nuo 10 vai. ryto 
iki 1 vai. po pietų arba nuo (i 
iki 5) vai. vakare tik šią sa
vaitę ir klauskite. 

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių Skyriaus Vedėjas 

Room 847 First National Bank 
Building, 68 W. Monroe St. 

REIKALAUJA 

MERGAITES IR 
JAUNOS MOTERIS 

CICERO, ILL. 

*** Cieeroje žmoneliai juda, kru
ta it ner imaudami bei ko tai 
svarbaus laukdami. Bei nieko 
tokio nepapras to , nieko stebėti
no nelaukiama, tiktai visokiuo-
j=e, ka ip šeimynų gyvenimo rei
kaluose, t a ip ir viešuose dar
buose šio miestelio žmoneliai 
s tengiasi pakil t i kaskar t ir kUa 
visame kame, užmanydami nau
jas idėjas i r j as BU pasišventi
mu vvkdina. 

S5io mėnesio 10 d. pa: K P. 
Johnsonus š n a r i n k o keletas 
sveeių ant vakarienės, tam ty
čia parengtos atminimui pri
ėmimo 8v. Diimavoi sakra
mento, kuria , dieną lam atgal, 
pr iėmė t r i s dukteris ir \ 
suima. 

Sveėių buvo gražus būrelis, 
ypaė Dinnavonės kūmai teji ta , ; ,"j 
po supras) ta. P o bkani< \ aka ga. 

Lapkričio 5 d. mėnesiniame 
siisilinkime, negalėdami ilgiau 
kęsti, prašalino iš užimamos 
vietos pirmininką ir raštininkų. 
Mat Lietuvos Liuosybės Sargai 
yra nįatarę nesikišti į jokių po
litikai gi kada buvo šaukiamas 
Cliicągoj tautininkų seimas, tai 
tiedu ponu dėjo visas pastan
gas, kad siųsti delegatus į ta 
seimą. Didžiumai pasiprieši
nus, siuntimas delegatų liko at
mestas ir nutar ia nesikišti į jo
kios part i jos reikalus. Tas ne
palik > pirmininkui nei rašti
ninkui, kad nariai nešoka sulig 

S a p n a s ,
; tautininkų muzikos, tad per 

penias ar šešis mėnesius, būda
mi valdyboje, stengėsi diaorga 
nizuoti L. L. S. skyrių. Ypatin
gai j iems nepatiko, kam orga
nizatorium yra \)i\ Bielskis. 
Mat kai]) papras ta i tautininkų 
akimis žiūrint, kas ne jų vienų 
rankose, tas nėra gera,- nėra 
reikalinga. Dabar tapo išrinkta 
pirm. D. I\ u pa i uis, tarnavęs 
Suvienyti! Valstijų kariuome
nėj ir raštininku Ii. Šarapas . 
Tikimasi, kad susitvarkysime 
ir 1'iisime tikrais Lietuvos 
Liuosybės Sargai - , o ne partijų 
sargais, kaip tautininkai n o r i 

Mažiukas. 

I M U E Š V A R A U S D A R I U ) 
U e ra užmokestis dirbant 

nuo štukio, ir Bonus Plianų. 
Gera mokestis 4o valandos. 
Mokestis kas savaitė. 

. Geros Darbo Sųlygos. 

FEDERAL SIGN SYSTEM 
ELECTRIC 

212 N. DESPLAINES STREET 

K i : i K \ L I V ( i I — U3BISRIAI . 
Pastovus darbus; sora užmokestis. 

T H E STllfcfcTS CO., 
W. 48th & S. Morgan Sti>. 

KKIKALINCil — KARU 
K A i ? p t : x D i ; m . \ i . 

Darbas nuo Stukio prietaisymo 
treigiu karią. 

TUK 6TKEET8 CO.. 
\V. 18th iV S. Morgan Slrs. 

NEWARK, N. J . 

Proga visiems. 

KHKAL1NG1: Lciberiai del Che
miško darbo prie išdirbinio Char-
coal, acetate of lime. Key.stout' 
\Voo<l Pi-oilucts Compuny U r s t 
N'al'l. l iank BUljc. Okan . N. V. 

REIKALAUJA. 

V A I K A I 

16 iki 18 metu. 

Mes reikalaujame keliolika 
vaikų mūsų tavoru ir kituose 
skyruose prie visokio darbo; 
pr i tyr imas nereikalingas. 

Geros algos išpradžios ir 
gera proga išsilavinimui to
kiems vaikams kurie ieško 
gero pastovaus darbo. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Valandos 8:00 iki 4:45 Su

imtomis iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

REIKALAUJA. 

MEUGINOS IR MOTERIS 

OFISE 

I&S1UNTJMO 
IK 

TAVOKC 
SKYRIUOSE 

Prityrimą* ntreikiuingtui 

OFISO DAUBAS 

Ar serai gali skaitliuoti ? 
Ar gali gerai aiškiai ra.šyti; 
Ar moki ant drukttojaiuos maši

nėles; 
Ar nori išskirstyti i>operos mušu 

Skyriuose; 
Me« g a l i m o j u m s s u t e i k t i p a s t o v i a 

vieta , s u Keru t nokcsCiu iv y u r u in-o-
ga išsilavinimus. 

I 'ritirusioms ypatoms mokama su-
ly i jų vertes. 

IšSH.NTIMi; SKYRl 'J 
T\ irtos darbšeios ir intelegentiškus 

merginos ir moteris reikalingos del 
pakavimo, viniojimo, sveriiuo ir sor-
tavinio j>areel i>o.st pakelių ir express 
užsakymų. 

TAVORU SKYRIUJ. 
Merginos ir moteris nuvirs 16 me

tu amžiaus del eekiavimo, per i iurė-
jimo ir sutaiHynio paetinių užsaky
mų mūsų Tavoru Skyriuose. 

Nepaprasti! proga išsilavinimui. 

SEARS ROEBUCK & C0. 
Valandos 8:00 iki 4;15. Sukatomis 

iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

PAIEŠKO 

Ii. Vyriu 2i) kuopa rengia va
karu, kuriame vaidins 4 veik-

istoriška dramą—"Mir-

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politiklnės ekono
mijos, pihetystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 So. H a k t e d St., U b i c a g o . ^ * 4 9 

Paieškuu Jono Puodžiūną paeinan
čio iš Kauno Redibos Utenos Aps
kričio šiauliij sodžiaus. Turiu praneš
ti kad tsiu gavi-s lai&ktj iš Lietuvos. 

Juozus Hasinins, 
3-S60 tii'Uitd Slr.. Siou.v C ily Iowa. 

i 'ai tškau savo <ledes ir telos An
tano ir Elzbietos Tamuleviėių, g i rd ' -
jau kad gyvena Urooklyn, N. Y. 
Mcidžių atsišaukti: 

Taip-pat paie.škau Antano Petke
vičiaus, mano moteres pusbrolio, jis 
paeina iš Suvalkų (iuber. Xaumi<s-
eio Pavieto, Kaimelių i>arap. Lai at
sišaukia 

lia/Jiuieras žimiu> 
New Bbdcn. 111. 

REIKALAUJA. 

STATYMO L E I B E R I A I 

STONE & W E B S T E R 

W H I T M A N & BARNES 
P L A N T 

1000 W. 120 Gatve. 

CHIOAGO, ILL. 

MŪRININKAI. 

STONE & AVEBSTER 

W H I T M A N & BARNES 
PLA N T 

1000 W. 120 Gatve. 

CHICAGO, ILL. 

K A R P E N D E R I A I . 

STONE & W E B S T E R 

W H I T M A N & BARNES 
PLA N T 

1000 W. 120 Gatve. 

CHICAGO, ILL. 

VAIKAI 
J A U N I VAIKINAI 

VYRAI. 

TAVORU SKYRIUOSE 
I R 

IŠSIUNTIMO SKYRIUOSE 

Dirbti mušu Tavoru ir 16-
siimtimu skyriuose, pakiuoti , 
Rišli, ir Dapildyti IUUSŲ kos-
tumieriu užsakymus. Sverti 
parccl jiost užsakymus ir 1 t. 

Vietos pastovios. Užmokes
tis gera pradžiai nepaprastai 
gera proga išsilavinti. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos 8:00 iki 4:45. Suim
tomis ikj piet . 
Homan & Arthington Street. 

L E I B E R I A I 
TRUCKERIA] 

YYARTIOUSE VYRAI 
PACKE1MAI 

Pastovios vietos. Geros al
gos pradžiai. Geras proga isi-
dirbimui. 

SEARS ROEBUCK & CO. 
Valandos 8:00 iki -P45 Su

imtomis iki piet. 
Homan Ave. & Arthington St. 

l'uUškiiu .joim Pociaus paeinančio 
i.š EUtaeinitj Apskričio KveUurnea 
parap. Suutlaukio l^iint\fl apie -lo uic-
-ų s(.iva:i". Turiu labai SV;MI»M vei
kai.', jis i'at.'i Urba ku.s apie ji žinoto 
praneškite sekančiu adresu: 

.luoza^ St«,s,vlis, 
'.VX{ri Aubtiru Ave. 

Aut Įšnuojnojami namai, apačioje 
4 kambariai . <» viršuj 3 kambariai. 
Ae-itaukitc: 

UiOo uOtli Plaee. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Ju^u aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į k rū
vą, kuomet skaitai a r siuvi a r r a 
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kalną 
net taip žemai net ik IS.et. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S / ^ h l a n d Av. Chicaco 
Egzaim a suteikiamas dykai. 

Kampan 18-tos gatvės. 
8-čios lubos virs Flat t 'o aptlekos. 

Kambarls 14, 16, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

' Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
( vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
) mis ir Petnyeiomis. 

$35iki$50l 
į savaitę 

Klrpejial ir kriaačiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi t rumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus Išmokyti Šio darbo 
i t rumpa laika dienomis a r vakarais, 
už maža kaina. Specijalls skyrius 
mokinimo an t siuvamu Pow«r maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J . F . Kasnlcka, Perdėtlnis 

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

TEL. McKINLKY 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR ( 1I1IU <.A> 
VAI \M)()> 4 iki 8 Yakaro 

3125 \\. 38TH. ST. CHICAGjp. ILL 
Arti Kedzie ave. 

Telefonas P ui 1 man 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

Ofisas 11710 Michigan Ave. 
Adynos 8:30 lkl 9 išryto — 1 iki į 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. J 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto j 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS ITl CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Ave. 
Fbono Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14-tb St. 
Pbone Cicero 89 

Rezidencija 8336 W. 66-tb St. 
Phone Prospect 858B 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Dldmlestyj: 

80 W. WASHMCGTON STREET 
Kam bari a 699 

Tel. Central S 471 
Gyeenimas, 812 W. SSrd M. 

Tai. Tards 4681 

" Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Itoselande: 10900 So. Mūhigrao Ave. 

Telefonas Pnllman 342 Ir Pullman 318tj 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergro Vakarais nuo 7 iki 8 
Telefonas Tards "83. 

. Tel. Dro?er 7042 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto 'iki 9 va k 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHIiAND AVENUE 
art i 47-tos Gatvės 

K — — 

J0SEPH C. W0L0N 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STl iEET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2^11 W. 22-nd Street 
Tel. iUotkweli (5909 

CHICAGO, I U * • 

to 
to 

to 
to 
to 
to 

Telefonas Pullman 856] 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Miehigan, Avenua 
liovelond. 111. 

\ AI.AM>0>: 0 iki 0 vakare. 

Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str . 
Pottsvillo, Penna, 

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

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Ciaborius patarnauju, laido-

tuvose ko pigiausia. Reikale rneldžiu a t -
sišiiukli, o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, 111. 
TeL Ganai 2199. 

M - • • • • • • • • -

PRANSSIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOL'IS • 

I.IKilVTH 
Oydytojaa ir Vliirursras 

I'«rkcle sa\ o K> veninio vietą |« 
Iiriglitoa 1'arlc. 

2JH4 W. 4 ;rd !>ti«'<t., 
fTel. McKinley 203 

Ofisas: 1,51 \V. 4^th St.. 
(47 ir \Voml Bat.) 

Valandos: 10 ryto Iki 2 po pietų, 0:30 iki 
S:3u vakare Nekėliomis 9 iki 12 rytais. 

Tel. Uou.evard IliU 

BARGENAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrij ir Ja-jng Vaikinų ^padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neatsišaukti; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $43.00. 

Vyrų ir Jaunu Vaikinų gatavi 
siutai ir overkotai $15 iki $28.50. 

Vyrų Kelinis po $3.00 ir augščiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkotą. dabar prieS 

žįcnvjį, kuomet kainos pakila. 
Mes taippat turime pilną, eilę bi-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
¥8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxcdo, Frock Siu
tai ir U. $10.00 ir augSčiau. 

Atdara kiekvieną, vakarą ikį 9 
vai. Nedėliomis iki 6 valandai. Su-
batomis visą dieną iki 10 valandai. 

S. GOKDON, 
1415 S. Halsted St., Chicago, 111. 

įsteigta 1902. 
— — — -- — — — — — 4M 
• — —«»» » • • • » . Jį 

;?——> •» ~ m* m m • • • » 

j Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley S7«4 

( J Y D O VISOS. lAtš L I G A S 
I 3457 South Wc.stcrn Doulevurd 

1 
K* 

Kampas W. h 

B m 

>-tOS gatvės 

• • • • • • 

\ 

Dr. M* Stupni( 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, rLLINOIS 
Telefonaa Vard« 5053 

Valandos: — S Iki 11 i i ryto; 
R po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

» I I i •* 

j J. P. WAITCHES 
j ATTORNEY AT L A W 
j LIETUVIS ADVOKATAS 
J 4156 S. HERM1TAGK AA^Jfl 

CHICAGO. 
t 

PARSIDUODA 
Parsiduoda 4 gyvenimų Batnaa €, 

j ir 2 po 4 ru imua Pietas i>ictin<".io 
pusėjei Lietuvių apgyventoje npic-
linkt'ji. Ivitndo.s nešu $43.00 i mėne-
si ir visados išrandavotas,. pusė blo
ko Uuo gatvekariii. Kas pirks tuojaus, 
Kaus už $2.800.00 nes navininkas 
> iii pasireng';^ apleisti ChJoasa. Na
mas yra puikiausiame padėjimo. Ne
praleiskite šios piur.os, įlos namas y-
ra lengvai \ertay ?4,ū00.00. Adre
suokite. 

"DIMVGVS P I B L . CO. 
1800 W. 46th Str. th ieago . 111. 

Dr. G. M. GLASER 
Traktikuoja 28 metai 

Ofisas 2148 8o. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Osicaco, m . 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriokų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANI'OS: Nuo 9 
iki 10, nuo 12 iki 2 pc piet, nuo 

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

Telefonas Tards 48T 

• — ' - - ' * ~ « 

Parsiduoda Įtučcrnc ir procei 
labai geroj vietoj, jokių ant kredito 
pardavinėjimo nera, ramia pigi 
$1S,00. parduosiu arba mainy.siii ant 
•roperUC friežaslis pardavimo ne
ra k.iin dirbti atsiš.uikit greitai. 

J. Bufftlou i 
5718 S. Kedzit' A\i-. 

Tcleionas Provpeet 82;<. 

t 

ItlIlIlIlIlIIIIlllllllltflUlIIIHIflIlIlUitttl 
Resid. 853 So. Ashland Blv. C^fi 

Telefosas Hay uarket 1644 

DR, A. h, ROTH 
Rusas gydytojas ir catrur i 

Specijalistas Mo:«riškų. Vyrišky 
Vaikų ir visų -tironiškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Ilainted 8t., C b h * 
Telefosas l<rover f t i t 

VALANDAS: 1 0 - 1 1 ryto 2— I 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—13 

liuiumiiiiimiuiuiiiuidHiumiiiuiii 
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D R A U G A S Trečiadienis, laplcr. 19, 1919. 

P I R K I T E 
L I 3 T U V 0 S PASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 4G St. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. 

ŽMOGŽUDIS P A S M E R K T A S 
MIRIOP. 

J i s nužudė vyrą ir moteri. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIO 
KOLONIJŲ 

PRANEŠIMAS LAB. SAJ . 
DIREKTORIAMS. 

Trečiadienis, lapkr . 19 d., 
Šv. Elzbieta Turingietė. 

Ketvirtadienis, lapkr. 20 d., 
Šv. Feliksas Vai. 

N A U J A S SUMANYMAS KO 
VOTĮ P R I E Š P IKTA

DARIUS. 

Piktadarybės Chieagoje vis 
b.bjaus plečiasi. 

Cliicauoje visokios pikta-
dnrylu'-s taip plečiasi, jog po
licijos viršininkas miesto ta
rybai in«lavv nauja sumany
mą. 

J o sumanymas yra toksai : 
Su 7 vai. vakare miesto gatvė
se turi išnykti visi uniformuo
ti poliemonai. Visa naktimis 
užimta policija turi derė t i ci
vilius drahužns. Su S valanda 
ryte poliemonai ir vėl turi 
pasirodyti su uniformomis. 

Tai nauja priemonė kovoti 
prieš piktadarius, kuriu labai 
daug priviso. 

Didesnėji dalis aldermanu 
(miesto tarybininku) sutiko 
su tuo sumanymu. (Ii ma
žesnėj i pareikalavo tą 
klausimą atidėti tolesniai ir 
apsvarstyti visapusiai. 

Sumanymas atidėtas ligi 
sekančiojo tarvbos susirinki-
m 0 ateinančia savaitę. 

Toliau- policijos viršininkas 
tarybai pasiūlė, kad miesto 
parku policija, kuri žiemos 
metu turi neperdaugiausia už
siėmimu, butu sulvginta tei-
šėmis su miesto policija ir 
prisidėti] prie kovos prieš 
piktadar ius . 

Mieste yra apie 400 parkij 
poliemonu. Tai butu žymi ]»a-
gelba reguleriai policijai. Tie 
poliemonai daugiausiai patro-
liuoja kelius šaliniais parku 
ir parkuose. J i e pagelbėtų gan 
dyti automobiliai- besitran
kančius piktadarius. 

Pas Mul'rio i r Mary Garga-
no namuose, 1103 Lytie g a l , 
ligi praeito pavasario gyveno 
" b u r i l i u n i e r i u s " Raphael l)u-

. razzio. 
Vieną diena (Jargano jam 

pranešė, jog j ( ) žmona jaučia
si nesveika, galinti susirgti, 
tad jis turįs išeiti, nes namuo
se busią perankšta. 

" l i u rd in i i r e r i u s " už tai la
bai įsižeidė. Turėjo jis su sa
vimi revolverį. Tą pačią die
ną vakare Atsigulusį (Jarga
no nušovė, J šūvio atgarsį at
bėgo fiarganli moteris. Pikta-
dar is ir tą ant vietos pagul
dė. Paskui d i r pašovė da rga 
no brolį ir kitą "bnrdingie-
r iu" . 

u ž v a k a r pasibaigė j 0 byla 
teisėjo Hebei rūme. Prisieku
sieji teisėjai pripažino jį kal
tu. Teisėjas nubaudė mirtimi. 

Ketverge, lapkr. 20 d., šv . 
Ju rg io parapijos svetainėje j -
vyks labai svarbus Labdarin
gosios Sąjungos Direktorių su 
sirinkimas, kur in visi Direkto
riai tu r i BŪTINAI suvažiuoti, 
be jokio išsiteisinimo. J a u 
dešimts susirinkimų buvo, o 
nei vienas nebuvo pilnas. 

Taigi meldžiu visų Direk
torių j au šin susirinkiman su
važiuoti. 

Pradžia 7:30 vai. vakare . 
A. Valančius. 

Direkt. rast . 

• 
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Aušros Vartų sy^M. P. Parap. Svet. 
2323 West 23rd Place 

PRANEŠIMAS. 

14 

SMARKI E K S P L I O Z I J A 
GYVULIŲ SKERDYK

LOSE. 

žmogų užmušta, 12 sužeista. 

Ana diena Acme Produets 
( o . ištaigose* gyvuliu sker-
dyklo-e, ištik;) baisi eksplio-
zija. Padaryta dideli nuosto
liai. Du darbininku užmušta 
ir 12 sužeista! 

Kksplio/.ija supurtė visas 
skerdyklų {staigus. Ta rp dar
bininkų buvo pakilusi pašiau-
ha. į 

Draugo v Redakcijoje yra 
laiškai 1) P-nui Martynui Pu-
nis, kuris gyveno 2018 String, 
So, Chicago, III. ir 2) P-nui 
Antanui Vasgirdui, kuris gy
veno 4009 Paulina StrM Chi-
cago III. 

Meldžiam ateiti atsimti. 

SS 

Nedėtais, Šaradomis ir Subatomis, t, y,: 
Lapkričio 19, 22, 23, 26 ir 27 dienomis 1919 

Inžanga Del Visų Vakarų 10c 
Pradžia Nedėliomis 3:30; Subatomis 4:00; Seredomis 7 vai. vak. 

* * Ę * ~ Ę 4- 4- -4- 4*= 33S 

L. VYČIŲ CHICAGOS A P S 
KRIČIO SUSIRINKI

MAS. 

P A M E T Ė BLIZGALŲ IR 
PINIGŲ. 

NEPAVYKO UŽPUOLI 
KAMS. 

Keli automobiliniai plėšikai 
vakar užpuolė pasiuntinį Al-
toert Diekinson (<>., 27r»D AV. 
35 ,uat., tos kompanijos kie
me. Nuo pasiuntinio atėmč 
krepšį su laiškais i r pasprū
do. 

Bet jiems nepavyko. J i e bu
vo taikę atimti pinigus, par
vežtus apmokėti darbininkus. 
Pinigai buvo parvežti pusva
landžiu pirmiau. Plėšikai su
sivėlino, ir atvažiavę atėmė 
tik vienus laiškus, parveža
mus iš pastos. 

Mis. VYay iš Xe\v Yorko at
keliavo Cniea&on pasiviešėtų. 
Iš t raukinio išėjusi nusisamdę 
automobiliu Uaxi) . Nuvežta 
paskirton vieton. Išlipusi iš 
automobiliaus ten paliko ran
kinį krepšį >u blizgalais ir 
pinigais. Pin?gais b u v 0 $200. 
(.i blizgalų, vertė $4,600. 

Automobiliu, kompanija pa
sižadėjo snntsti šoferi, k in is 
ją Vežė, 

GEN. H A A # A P I E RADI
KALŲ VEIKIMĄ. 

P A K Ė L Ė KOVĄ P R I E Š 
NAMŲ SAVININKĄ. 

Apar tament in iu namu, 4742 
—4 Magnolia a ve., gyvento
jams unistai darbininkai atsi
sakė pris tatyt i pieną, ledą ir 
kitokius reikalingus daiktus. 

Tas padary ta todėl, kad na
mų savininkas G a r t h e tur i ne
sutikimus su džianitorių uni-

Namuose gyvena 6 šeimy
nos. Yra ir mažų vaiku. 

Reikalingas visatinis militari-
nis lavinimas. 

Je i biu giedrus ateinančio 
šeštadienio rytas , tai Chica-
£oje bus matomas dalinis 
saulės užtemimas. Bus nžtem-
ta kuone pusė saulės. 

Užtemimas prasidės tuojaus 
po užtekėjimo ir tęsis ligi 9:00 

Chicagoje lankėsi gen. Haan, 
viršininkas karės pienų divi
zijos generaliam štabe. J i s 
buvo ir Prancūzijoje. Vado
vavo vienai amerikoniškai di-
vizijai. 

(len. Haan atkeliavo iš Min-
neapoliso. Dalyvavo Amerikos 
Legijono konvencijoje. J i s sa
kė, jog radikaliai gaivalai ar-
misticijos pa'minėjimo dieno
je ne tik vienam mieste Cen-
tralia, AVasb., rengė sukili
mus. Bet tai darė ir kituose 
miestuose, j i e buvo mėginę 
užpulti ir Legijono suvažiavi
mą. Bet nepavyko. Prieš tai 
b u v 0 priemonių. 

Gen. Haan sako, jog radika
lų veikimo negalima sustab
dyti dur tuvais a rba su gink
lais. Tas galima pasekmin
gai atlikti tik sn apšvietos 
platinimu. Visose augštesnėse 
mokyklose jamnimas priversti
nai turi but Įavinamas mili-
tarizme. Laviitimo sistema tu
ri apimti visą šalį. I r tik tuo 
keliu, ne kitokiuo, bus pada
rytas galas raudoniems ele
mentams. 

Subatoj , lapkričio 22 d.. 
7:30 vai. vakare Liet. Vvčiu 
Chieagos Apskričio įvyks mė-
nesinis susirinkimas Nek. 
Prasi d. š . p . M. parapijinėj 
svetainėj, prie 44 ir Fairfield 
gatvių (Brighton Paiki1)-

š in susirinkiman visos kuo
pas privalo atsiųsti atstovus. 
Reikės aptar t i vakaro, Aps
kričio choro koncerto ir kitus 
svarbius reikalus. 

Valdyba. 

I š NORTH SIDE. 

Ketverge, lapkričio 20 d., 
parapijinėje svetainėje įvyks 
mėnesinis L. Vvčiu 36 kp. sn-
sirinkimas. Bus išduota ivai-

i 

rųs raportai ir daromi pienai 
tolesniam veikimui. 

Visus narius kviečiame susi 
rinkti . 

Kurie nariai yra užsilikę su 
mokesčiais prašome atsilan
kyti ir atsilyginti . Valdyba, 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Lapkričio 1) d. Lab, Sąjungos 
(J kp. laikė susirinkimą. Kalbė
ta ir svarstyta kuopą bei visą 
Sąjungą paliečiamieji reikalai. 

Bazaro, kuris įvyks gruo
džio mėn., komisija pranešė, 
kad viskas rengiama ir nemažai 
jau aukų surinkta. J . Staškaitė 
paaukojo auksinį laikrodėlį, B. 
N'aujokienė pati aukojo daiktą 
ir nuo kitų renka aukas. Ta
rnaitė taip-gi darbuojas i : ren
ka aukas ir pati aukoja. Kiti 
nariai ir-gi nepasilieka; dar
buojasi, kad bazaras atneštų L. 
Sąjungai didelę naudą. 

Moterų ir merginų Gyvojo 
Ražančiaus draugija pasižadė
jo remti baaara. Tikiu, kad ir 
kitos draugijos neatsisakys 
nuo parėmimo. 

Sausio 18 d., 1920 m., Lab. 
Sąj. naudai rengiamas vakaras . 
Jį rengia susidėjusios visos 
N'ortb Sidės katalikiškos drau
gijos. Todėl šiame susirinkime 
sutar ta atsikreipti į visu drau
gijų narius, kad kožnas vienas 
pasidarbuotų, kad netik pats 
atsilankvtu tau vakaran, bet 
stengtųsi parduoti tikietų ir sa
vo draugams bei pažįstamiems. 

Tame vakare mes, nortbsi-
diečiai, turim padaryti pelno 
mažiausia 500 dol., nes atmin
kime, kad mūsų kolonijai L. S. 
Centras paskyrė surinkti 4,000 
dol. našlaičių prieglaudos fon
dam 

Parodykim, kad našlaičių li
kimas yra ar t i mūsų širdies. 

Prakalbų rengimo komisija 
išdavė raportą ir pranešė, kad 
prakalbos pavyko, nes aukų su
rinkta 3D dol. 35c. Tokiu būdu 
šešta kuopa Centro paskirtoje 
sumoje jau tur i 539 dol. 35. 
Trūksta dar 3,460 dol. ir 65e. 

Linksma pranešti , kad praei
tam susirinkime kuopa sulaukė 
vieną garbės narį, būtent p-lę 
Tumaitę, kuri įmokėjo 100 dol. 1 8 0 0 %?££%£. 

Kas daugiau iš northsidieeiu 
paseks paskui p-lę Tumaitę. ' 

Lab. Sąj. dabar ypatingai 
reikalingi pinigai, kuomet ji 
rengiasi statyti prieglaudą 
mus našlaičiams. Kas aukoja 
šimtinę Lab. Sąj. tas netik 
reikia jai pagelbą, bet sykiu 
deda pamatus mus t a u t a i Iš
auklėti mus našlaičiai lietuviš
koji1 prieglaudoje bus naudin
gi nuims ir naisu tautai . 

A. N. 

IŠ NORTH SIDE. 

šv . Kazimiero Akademijos 
rėmėjų mėnesinis susirinkimas 
bus šiandie, lapkričio 1S <!., 
7:30 vai. vakare, šv . Mykolo 
Ark. parapijos svet. Meldžiu 
visas nares susirinkti, uos yra 
reikalu, kuriuos turim aptar t i . 

Valdyba. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Kat. Vienybės 4 skyr. oxtra 
susirinkimas Įvyks lapkričio 21 
d., š. m., šv . Ju rg io parapijos 
mokyklos 11-me kambaryje, 
7:30 vai. vakare. 

Susirinkimas yra šaukiamas 
iš priežasties ats iradimo daug 
ir labai svarbių reikalų. Todėl, 
susidarius tokiems svarbiems 
reikalams, yra kviečiami būti
nai atsilankyti nuo visu drau-
gijų atstovai ir pavieniai veikė-

Tuojau prisidėkite prie 

Colorado Consolidated Minės & Power Co. 
Kapitalas $1,000.000.00 

Kompanijos tur tas . 
Colorado <"<>n.s. M. ft p. <\>. turi DE

VYNIAS (!t) dideles aukso ir sidabro 
kasyklas garsiame SAN J l 'AX distrik-
te, Colorado. Visos kasyklos užpaten-
t uoto*. 

Kompanija turi didelį fabriką, kurio 
vert. apakai tom« $.">00.000.00. Fabri
kas iroriKtas inodorni.škia tįsiomis maši
nomis ir gsJėfl perdirbti :U)0 tonu ru
d u s j diena. I'.o to kompanija turi pa
stačiusi kritu plovyklą. 

IVr kompanijos leme toka tris upės. 
Ant Ciiinnison upes pastatytas ir bai
giamas įrengti didelis vandens-elektros 
fabrikas gaminimui elektros. Pačiai 
kompanijai elektra atsieis DYKAI, 
o atliekama elektra parduos kitiems ir 
.įau Kauta ii/.s;ikyiin/. Klektros fabri
kas ir fslalsymai apskaitoma $L'r>0.000. 

Colorado COBS. tf. A I'. K-jai pri
klauso visa iemė Ir miestas BHĮ3R-
MA.V Be kO k-ja Mli apio a,000 akru 
ariamos, mišku ir Kanyklu, ir pavasa-
ryj keta kontroliuoti apie la.OOO akru 
,'a i i u ' s . 

Aukso-Sidabro Kasyklos. 
Kompanijos kasyklos yra ant ketu

rių kalnu. Viename BTN8HINE kal
ne apskaitoms suvirs 4,000.000 tonų ru-
dies. Kituose kalnuose dar daufiiau 
rudies. 

\ isi tuneliai, šaftai, išėjimai ir tt. jau 
iškasti, suvirs 7,.">00 pėdų ilprumo. 

oOO.OOO tonit rudies jau atkasta ir iš-
mieruota. 

Naujas išradimas. 
Colorado Cons. M. ,t- P. K-jai rudies 

perdirbime atsieis labai pigiai ir a t 
liks dideli pelnai, nes rudis bus per
dirbama BUlySj naujo išradimo—"FLO-
TATION". 
Rudis. 

Kasyklų rudj ištyrė geriausi Snv. 
Valst. inžinieriai. Rudis neša nuo 
$4:1.00 iki suvirs $22,000.00 nuo tono. 

Rudies perdirbimas atsiris mažinu 
negu $">.00 tonas, l lokuojant rudi tik 
po $45.00, kompanijai atl iks gryno pel
no $4 0.00 nuo tono. Vienok daugybė 
rudies neša $1,000.00 nuo tono ir dau
giau. Tas reiškia milžiniškus pelnus 
Uos kompanijos šėt ininkams. 
400 r ; pelno į metus. 

Fabrikas įrengiamas perdirbimui 
300 tonu j diena. J motus fabrikas per
dirbs nuo 1)0,000 iki suvirs 100,000 to-
nu. Skaitant, kad visa rudis neš tik 
po $40.00 grjmo pelno nuo tono, tai j 
metus at l iks po $4,000,000.00, a rba 
4 0 0 ^ ir daugiau. 
Šerai labai pigus. 

Dabar parsiduoda paskutinė dalis 
šėru. Vėliau niekas nebegaus šių šė-
ru pirkti. Perkant už $15.00 gauna 
$20.00 vertės šėrų — Preferred ir Com-
mon kartu. Preferred šėrai yra Pir
mas Mortgeėius ant kompanijos tur to 
ir nuo dienos išrašymo neša 7Cf pel
no. Common šėrai neš didelius divi
dendus. 

Siuskite orderius ESapreso Money Orderiu ar bankos draftu. 

PEOPLES INVESTMENT CO. 
220 S. State St. Room 1422. 

j a i . Valdyba. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Susirinkimas L. Vyčių 13 
kp. bus šiandie, lapk. 19 d., S 
vai. vakare. Šiame susirinki
me daug reikės mums patar t i 
apie statomą, scenoje veikalą 
" I šgr iov imas Kauno pi l ies ; ' 
kuris įvyks gruodžio 7 d. 
School Hali salėje. 

Korespondentas. 

ANT PARDAVIMO. 

. H 3 ^ 
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 

sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-£XP£LL£RI 
"Draugu Re ika le" 

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Kxpelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

*|A - A . N O H O R , (Įls.a.ra.s) *t̂  
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras" ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir Uoc Taipgi galima gauti pas iSdiibėjus : 
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 

I -
— H 

BARGENAS 
Mūrinis namas, visai naujas nnt 

2 pagyvenimų, su stogu ir beismen-
tu, šviesus, nes dideli tarpai tarp 
bildingrų; puikioje apielinkėje. Na
muose elektriką, maudyklos ir kiti 
visi naujos mados patogumai. Gat
vės ištaisytos-. Kas nori pigi} ir gerą 
namą, čia yra geriausis proga, nes 
savininkas yra pasirengęs apleisti 
Ameriką ir važiuoti Lietuvon. Norė
dami platesnių žinių kreipkitės j 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
Chieago, 111. 

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAfiAU. 
AS labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krut inę . Vidurių rėžimas 
iSnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau toki skirtumą kaip ta rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL mSTTTUTION J. Baltrenaa, Prof., 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 6417, ChJcago, DL I 
• 

s > — < « į j a K P 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ". 




