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Kuo tonau, tuo blogiau 
su anglimis

k

Ckicagoj 300,000 darbininkų 
netenka darbo

Chicagos apymlw*s anglių 
komitetas jMisk*-lls- naujus su- 

* varžymus viešosios naudos 
įstaigoms ir sanitariniam «iis- 
t rikiui. Įstaigoms įsakyta kuo- 
vcikiaus panaikinti šviesa* ir 
teikiamą elektros spėką visose 
vietose, katros nėra Imtinai 
reikalingos visuomenei, ir kat
ros pažymėtos federaliam su
varžymų sustatė.

Tas reiškia, jog su šiandie 
visa eilė dirbtuvių neteks švie
sos ir negaus anglių. Apie

I Žinovai tvirtina, jog valsti- 
įja atskirtai su savo angieka- 
;siais gali nors kokiam laikui 
susitaikinti, nežiūrint konųui- 
nijų prieštariavimo. Ir anglių 
tuomet butų.

Kn Waihingtone daroma.

Anglių klausime Wasliing- 
tone lik skelbiama suvaržy
mai, kuriais greitai milijonai 
darbininkų Ims paliesta. -

Anot žinių, ten apturima 
pranešimų, jog anglių truku
mas veikiai |ta*il>aigsiųs. nes 
viennr-kitnr grupės angleka- 
sių gryžtančios dariom.

Vyriansybė atsisako jutsi- 
traukti iš užimtos pozicijos, 
nežiūrint to. kad tas daugina

Paryžius, gr. 4.—Vokietijos i Washinftan, gr. 4. — Kian- 
vyriausyliė atsisako ]>arašaisįdie čia koĄ|n«- pakeliamas 
imtvirtįnti talkininkų padnrv- Į Meksikos klan<imas. Nenato- 
tą protokolą, sulig kurio tni-irius Fall il New Mesico val
kos sutartis turatų įgyti savo stijos vakar indavė rvnoliuei- 
svarhą ir imtų pilnai gyvuoti, jų |»areikalawlamas vyriaasy- 

• Protokolo vokiečiai nenori I*** kuoaštriiu atsinešti į M<- 
patvirtinti pirmiausia todėl, 'ksikų už snan*štavimą .lenkiu
ką*! aname talkininkai p-idėju: so.
visokių vokiečiam* pildyt inu Čia su visu atsidėjimu
priedų. I’askui todėl, kad tai- laukiamas iš- Meksikos ('ar
kos sutarti*** m*rat i Pikavo Suv. mnzos atsakymas j jui.-tani- 
Valstijų senatas. ,jų S. Valstijų'm»tą. taukia jo

Vakar su taikos konferanei- ir senatoriai. Nes tuomet hutų 
jos sekretorių Dutastn konfe-1 galima stipriau remtie* ir «u 
ravo vokiečių atstovybės pir-! rvaoliltcija. 
mininkns. Iiaronas Kurt von j 
lx*si»er. Ais Dutastai praneš**, 
jog vokiečių vyriausylm nu
sprendusi nepatvirtinti proto
kolo.

Kol-kas dar nežinia, ką pra
de* talkininkai šitam klausi-, 
mo.

Bei to vokiečiu pasipriešini
mo ir Suv. Valstijų atstovai 
čia dar tolesniai pasilieka.

KAUKAZE PAKELTA NAU
JĄ KARĖ.

Tiflisas, cr. 4. Kanka*** 
pakilo nauja karė. šiuo kartu 
susirėmė Armėnija su Azer 
liaidjan (Kurni mgli).

Dvyliką tūkstančių armėnų 
kariuomenės užatakavo m-t iš 
trijų šonų azeritnidni. vadovu u 
jami turkų oficierų. Jei pa- 
lari«*-iein< | m vyktų armėnus į- 
veikti, skerdynės armėnų Imtų 
neiš vengt i ims.

Nežinia kilo pa.-iltaig- šilu* 
nmljas Kaukaze susirėmimą-.

“LEIDI” ASTOR GINČIJA 
81 PARLAMENTE.

Du kartu jų perapėjo pirmi 
ninkas.

Dorpate Prasideda
Taikos Konferencija

DORPATAN ATKELIAVO | h indeli t u s Prieš |»al aplei-
BOL4EVIKŲ ATSTOVAI.

MU.II darbini,,k,) in-irk/dn,.

bo, kas nekuomet nebnvo įvy
kę Chicagos istorijoj.

Sulig pari-dymo. . visose; 
krantuvėM.____ __  ________
linge**- visuomenei įstaigos** Ponijos šiandie nuo darbininkų 

susiaurinamos <b<rbo vnlandos.
Kasdien bos dirliama tik ko
kios o. arini š**šios valandos. 
Vadinasi, tik tiek, kiek leidžia 
dienos šviesa.

Tuo įsakymu (talieslos Imu-'kūnai aršėja stovis. Spauda 
kos, teatrai ir didžiuliai Ims-1 pažymi, jog šalį gali paliesti 
tai, kur kituoinet dienomis ir 
jiaktimis reikalai buvo veda
mi.

Įsakyta susiaurinti gatveka- 
rių važinėjimą ir sumažinti 
gatvekariu apšildymų.

Susiaurinamas lokalių trau
kinių važinėjimas.

Suvaržymais tečiaus nejm- 
liečiamoa bažnyčios, mokyk-

Kai-kurių sumanymai siekia 
net tokių daiktų, kad sngrtauti 
anglekasių organizacijų. Nori- 

' ma kasykloM* jauiaikinti 
........ .....................  4. j ••clioek-off ’* sistemą. Sulig tos 

/ ofisuos* ir raiką-....................porioa kabyklų kom-
* I —_ 2- Iraa

užmokesčių atitraukia |»rigii- 
linėias unijai mokestis.

Tad dalia r norima tą siste
mą panaikinti.

Visoj šalyj dėl anglių trti-

katakliznuis.

MEKSIKOS SENATAS PA- 
REMIA CARRANZĄ.

VILLA GRŪMOJA MIESTUI 
CHIHUAHUA

IĮ ■*

E! PUM, TttL, gr. 4. — Pra
nešama. jog mieste Cliihuabun 
jmskellda karės stovis, taukia 
mae Vilios karinomem-s už
puolimą*-. Ten Vilią su savimi 
turi apie tūkstantį kareivių.

1273,000,000 — NEW YORKO
BIUDŽETAS.

New Yorit, gr. 4. — Aldcr- 
nianų tarylia priėmė miestui 
biudžetą. Išlaidy Imsią $273.- 
r>89.4sr>.

Tai bent vieno miesto me
tinė* išlaidos!

MITALUOS.

Me*ico Ctty. gr. 4-Meksi- 
________ __________ ______ kos senatas vakar prie uždą- 
tau, vaistinė*. maisto krautu-1 «7 tų durių tvarstė pastarųjų 
vėa ir kitos visuomenei raiką- Suv. Valstijų notų konsuliaro 

agento Jenkinso reikale. Ke
turias atrodo, kad tas reikalas 
yra rimtas. Ir nusprendė tų vi
sų reikalų pavesti rišti pačiam 
prezidentui Carramsai.

Vadinasi, Meksikos senatas 
išreiškė pasitikėjimų 
za.

Po to Carransa 
slaptas posėdin savo 
rius. Sakoma, tartasi imties 
priemonių pravesti raspubli- <larbininkų streikas. Mila- 
koj reikalingų tvarkų ir taikų. »*• rifluAi‘J •»<*<« <*« nu-

KoLkas nieko nežinom-, žudyta ir daugelis sužeista. Iš 
kaip greitai ir kų Carranza at- i suostų du mira ligoninė je.

* *■ — Pačiam Ryme soeijalistai

lingos vietos.
Gubernatorius Lovden pa- 

akelbė prokletnacijų anglių 
taupumo raikale. Paragina gy
ventojus pildyti vyrlausyliės 
lankymus, jei norima apsisau
goti negirdėtos katastrofos 
pritrukus karo-.

Aiandie jau visiems yra ži- 
noma, jog musų vyriausyliei 
lino kartu nepavyko šalį ap- 
aangoti nuo anglių pritrukimo. 
Vyriausybė nesutaikė angleka- 
aių su kasyklų kompanijomis, sakys j Suv. Valstijų notų. 
Tnd imama jau galvoti, ar kar- Konaoliaris agentas laikoma* buvo pakėlę demonstracijas 
tais nebūtų galima pačiom* at- kalėjime, 
skiriom* valstijom* paimti sa
vo rankosna anglių kasimo 
klausimų.

Kai-knrioso valstijos** ka- 
syklos užimtos 1 valstijos val
džios. Vientir-kitur su laisva- 
noriais darbininkais praileda- 
mi durimi.

Ib-t llliiiui,. valstijoje guber- kų vadą Vilią suėmę patys jo 
natorius dar nenusprendęs kas šalininkui ir uori jj pavesti 
tolinus pradėti. Nenorima už Carranzai už gerus pinigus, 
akių užbėgti federaloi vyriau-J Nežinia, kiek tame yra tie- 
sybei.

Carrnn-

sušaukė 
ministe-

. ■■ j

PLĖŠIKAS mUA ES4S 
SUIMTAS.

Juarez, Meksika, gr. 4. — 
j (tauta žinių, jog žinomų plėši

u

Čia apturėtu žinia, jog nu
tilai Meksikos mieste Karate- 
į ras meksi kanai plėšikai Imvo 
imgrolię Anglijos pavaldinį 
Noniuin Rovė. Plėšikai pnrai- 
kplnvo išpirkinio.

Tuomet generalis Anglijos 
konsulis kreipėsi į Carranza. 
Pagrolrias Row<- tuo jaus buvo 
pulinusuotiis Is* jokio išpilki- .pamokų, knd parlamente rai
nio, *kia užsilaikyti padoriai ir ra

itei kia pažymėti. jog Ang- *”iai. PnrlniiK-uto pirminiiik.-u* 
lija ligšiol nėra 
Carranaos valdžios 
jr.

Tai svarinta atsitikimas. A- 
pie tai čia visaip kallmimi.

________________

BOLrtvAaaūžtME
kručą.

I I I
Londonas, gr. 4. Pirmu I 

kartu Anglijos imrlaim-ntan '
• .. . • , . . I sųove.mejo moteris atstove. Tai m--« 
senai mirusio Astoro žmona.* 
ameriki<*tė.

Aną dieną jinai jau guvol

pripažinusi *hi kariu ją jM-rspėjo. knoim-t 
Meksiko- ‘h-hatų metu jinai ginėinosi <u 

1 kitu .*it.-1<*vii.

I

REZIGNUOSIĄS VOKIETI 
JOS KABINETAS.

Berlynas, gr. 4. (*’ia kalba 
ma. knd j<*i talkininkai |»risi 
spyra reikalausią voki<*«*ių at

kvos bevieliu telegramų pra- lyginti už nuskandintus vokiš- 
n<*šama. jog liolševikai iiž»'-im; kus laivus, tuoim-t rezigtum- 
Krimą. Jnodųjų jūrių pnkraš- *>U* voki«*<'ių ministerių kabi-
eilios**.

Sakoma. ten bolševikų ka- 
riuoinenei vadovauju* gen. 
Maklino.

-iant man D*>r|nitą iš eslų ver
smių teko |>atirti. jog sekanti 

Dorpatas, gr. šiandie va- konferencija Ibdtaltijos viešpn- 
kare Dor|iatan atkeliavo l«u-i 
jo, Itolšev ikų valdžio- at-tuvai

Knisių, .lollė ir llailek.
Taikos konferencija -ii )‘a- 

baltijos viešpatijomis pra-alė- 
tyloj |m> pietų. Šita koiifcn-n- 
eija gal nuspręs jKisaulio vieš- 
(Nitijų atsinešiiiią j liolševikiš- 
ką Kuriją.

šian<iie išryto atstovai pra
leisti Į«er mušiu frontą ir pri
imti >|M*eij]ilin traukiniu.

Atstovas Kra-in kiliminei
'yra buvęs at-tovu kunė-ranci- knis Imlų atidėta tolesniai. Sa

ko. jog Pabalį ijos vi«*š|Nlti- 
jonis dar nculiyo tinkamas lai
ka. tarties su lailševikais.

Bet Urvely j. E-tonijos sosti
nėj. visai kitaip manoma ir 
kalliaina apie tą konferenciją. 
E-tai pa-in-ngę .-loti taikos ta- 
ryliosna su lw»|ševikais kadir 
vieni, j<‘i latviai -ii lietuviais 
pasipriešintų.

Iš latvių ir lietuvių |N>sės 
girdima užtikrinimų, kad jie 
busią neutraliai, jei estai bu- 

Eyga. trr. 2 (Pavėlintai. Ibi tinai n<»W*in susitaikinti rti 
š» anglišku laikraščių korės lw<lševikais.

Atstovams dariignuja skait
lingas |*agi*lbininkų ir s*-kii-- 
lorių štabas. Kalbama. 

• k*mr*«n*n<-i ja ] »ra -i I ęsia n t i 
lėtą savaičių.

I

jog 

ko-

LATVIAI NORI ATIDĖTI 
TAIKOS TARYBAS.

Estonija iStikrujų nori 
taikinties.

m*ta>.
šita atmaina voki**riiio*c. 

sakonui. galinti pak**nkli tai- 
kininkų reikalams. Gal todėl 
ir skleidžiamos gnn<la>. kad 
talkininkai atšauktų savu r«*i-j 
kalavimus.

I 
I

tijų -u iMuševikais įvyksianti 
artimiaii-ivj ateityj.

Bet čia latvių vyriausyliė 
iigšiol dar oficialiai ne|min- 
formuota api«- ta konferenciją.

Baigiant konferencijų su 
l.itviiiovu Dorjiirir, j'alialtijus 
vi<*špa!ijų at-lovai pa-ižihlėjo 
dalyvauti ir sekančioje su l»ol- 
-evikais k«uil'erem-ijoje.

Kiek teko patirti, latvių vy
riausi Im* stovi už tai. kad se
kanti konferencija su lailševi-

Blogėja nesutikimai S. V. 
su Meksika,

S. V. KARIUOMENĖ PA * 
RUOŠTA MEKSIKON.

I ir:liniii- santikiiis -H Meksi
ka.

Tnd >t«»vi- Siiv. Valstijų -u 
.'i k-ika tiiiuinl aršėja.

Semito tiž-ietiių reikalų ko
mitetu pirmininkus, senatorius 
l.'-dge. pažymi, jog labai Idugn 
-u Meksika. Sulig jo žodžių, 
iirierveiu-ija Meksikoje knipir 
:r-iš vengtina.

Senatoriiiz Asburst indavė 
rezoliuciją, kad kąra* departa
mentas Meksiko- |uirtilwžiai« 
padaugintų skaitlių karinome.

t ii seiitorius Nhnddsjfeika- 
ka<| hutų juMo-llihi ka

lė Meksikai.
Valstybė- departiiiiK-irias 

praneša, jog pa-tnroji vyriuit- 
nota Meksikai Carrnn- 

, i- zat buvo indiiota praeitą p’r-
-imnierikonėju-'i* nuolimį. Ir ligšiol ne-ulaiikin- 

ina- atsakymas.

Carranrui konferuo a su mili- 
tarisUu vadais.

Darbininkai buvo raginami halsus. I'ž (Mstarųjį balsavo 
atsisakėt i <iirl»ti amuniciją ir vieni soeijalistai. 
ginklus, skiriamus priršbrišeJ Tnik4lnai parlamente 
viktskoms spėkoms Rusijoj**, i

MMu lai, mdiadjM .l»«S l»< |Sn»j. 
r_ ,ninku rinkimus juikelta truk-

baagnje. išnma. Kocijalistai atstovai in*«-
Vakar čia išankst,, policija atsisakyti prisiegti. B**t 
■ * * * “ “ 'Ia* to negalėjo būt atstovais ir

prisiekė.
Paskui juokėsi jš prisiimtos. 

Vienas iš jų sakė, kml jis. tie- 
sa. prisiekęs. Im*( jo prisiekn 
nebuvus tikra.

Kiti |Mižymėjo. jog toleMiiai 
jie pasidarbuosią visai panai-, 
kinti prisieką.

Apmažtas soeijalistai.

Viena* sorijalistas atstovas 
|4irhum*nt<) Imtnn buvo atėjęs 
su apraišiota galva ir su ap- 
dai.žytom akim. Kliuvo jam 
vaknty’kšrios <l«*m*>ast racijos 
metu.

Kiti sorijali-tai atstovai pa
kėlė įtaisų trukšmą. Pareikala
vo. kad atsakomyliėn butų |m- 
trauktas fgAicijos viršininkas 
ir karas ministeris.

Paskui premjera* Nitti pra
nešė, jog ji* pravesią* tardy
mus ir kultininkiH 
jei rasiąs.

Nežinia ka- bus 
italų parlament n, 
čia žymiam skaitliui socijali- Į 
stų, kurių tarp*- žymi didis ra-' 
dikalai.

t

San AntoniD. Tex.. gr. 4.
Suv. Valstijų kariuomenė yra 
taip pasirengii-i. jog į \olandą 
laiko gali imti luiaiitie- Mek 
sikon gavusi įsakymą iš U a 

ishingtoim. anot pmnešinų, iš 
1 Kl Paso.

lie to. iš EI Paso praneša 
imi. jog t«*n militarinė valdžių 
kn*i|a*si į civilę valdžią km- 
veikinus išruošti vandens 
darbų sistemą su tikslu vande
niu aprūpinti ketiirin* kuriuo 

'menės divizijas.
Militarinė valdžia pagcida’i 

ja tarnybon priimti kuodam 
giausia > 
meksikonų.

Rymu, gr. 4.—Parlamento 
sočijalintų atstovų vadai ir ki- , . ~ . 7 •
ti radikaliai gaivalai nuspran- ',r hariumimm- ėmėsi specijaliųj 
dė atšaukti generalį darbinin- *•» tik^u neleisti

niekam gatvėse tnikšniauti ir 
kelti riaušių.

( parlamento buto pašalį bn- 
ivo sutraukta skaitlinga ka- 
| nuomonė. Turėjo su savimi 
1 kulkasvaidžiu*.

Svarbesnėmis miesto gatvė
mis važini'-jo šarvuoti automo
biliai. Raitarija pat raliavo vi- 
dumiestj.

Po parlamento atidarymo 
pirmadienį, vakare soeijalistai 
buvo surengę demonstracija-*. 
Įvyko susirėmimų. Daug žmo
nių pažeista. Tad ant rytojau- 
paskelbta generalis streikas, 
kaipo protestas už demon
strantų niiišimų.

Orlando—pirmininkas.

Senatui pirmininką jia-kyTė 
;>nt- karalius. Pirmininku yra 
buvę* užrubežinių reikalų mi- 
ni.-ieris Tittoni.

Parlamentui pirmininkas 
buvo rankamn?-. Išrinkta* bu- 
'■fla premjeras Orlando. Jis ga
vo 251 balsą. Socijalistų sta
tomas kandidatas gavo 143

kų straiką, kaip čia. taip 
tur.

Streikas kaip reikiant nepa
vyko, tad atšaukiama*. Di
džiuma darbininkų neklauso 
soeijalistų.

Rymu, gr. X—Ryme, Mila
ne ir Florencijoj seka grnrra

i

I

jirieš vyriausybę. Pašaukta 
i kariuomenė. Viena* demon- 
strantą* nužudytas ir keli su- 

I | žeista.
Vakar čia *oeijali*tai bolše

vikai ]>o visą miestą išlipti*'* ir 
l»a<*kleidė atsiliepimus j dar
bininkus, kad tie netrukdytų 
-nvo veikimo ir tuojau* imh; 
žengti rusų l>olševikų pėdomis.

Atsiliepimuose buvo pažy
mima, jog rusų bolševikų pa- 
tyzdžiu turatų sekti visa* pa
saulio proletarijata*.

I

mihniiMa

toliau* su 
įsimaišius

San Antonta, Tex.. gr. 4. 
č’in iš Meksikos gauta žinių. 
j«.g Meksikos prezidentas (’ar 
riinza pašaukęs pas save kun- 
feraneijon «ln savo stipriausiu
'utilitariniu vadu gen. Murgn- 
In ir Maniielj Dieguez.

SUSTABDYS ANGLIŲ SIUN 
TIMĄ Į EUROPĄ.

I

Washington, gr. 4. šiandie 
•♦•imto užsienių reikalų k<»i i 
teta- tarė, -perijalį -ii-iruiki- 
Ik.i. Itu- aptarta -<*natoriau- 
l’.dl iš New Meziro rezolioriia 
Meksikos klausime.

Senatorius Kali -«vo rezoliu 
rijoje reikalauja, kad itir-t) 
vyriausybė kuoveikians at
šauktų pripažinimą Carranzo- 
valdžios ir pert raukt n dipln-

ORAS
GRUODŽIO 4. 1919 M

Chicago ir apylinkė-.—Aitui- 
Jie giedra: temperatūra kįla; 
rytoj laukiama atmaina.

žemiausia temperatūra šian
die tv1s m lainrain.



i

“DRAUGAS”
UHnUSIAV DAUT nunu

“DRAUGAS
HUENUMKRATO8 KAINA:

Saaa
Fmnmorata mokant likai no. Lai

ka* aka!to«i auo uiairai>ino dienoa m 
ano Naujų Metų. Noriai permalaytl 
adresą visada reikia prUtųMI ir senas

Pabnieri’o straipsnis apie 
Lietuvių raitijų ir kunigijų y- 
ra gana ilgas, m altana ketu- 
riolikų puslapių ir yra lietu
viams labai prielankus. Visus 

vo tvirtinimus mokslingas 
■ius prirodo teisingomis 
akomis iš daugelio praneu- 
, angliškų, vokiškų, lietu- 
, rusiškų, lenkiškų ir šw- 
i veikalų.

Ištraukos visur teisingos, tik 
linotaipistas vietomis varduose 
imdarė klaidų, kad minėdamas 
garsingus kalbotyros moksli
ninkus vietoje Būga, sustatė 
Buyn (j*. 163), arlm vietoje 
Kagnit, |>a<iėjo Hagai t (mies
tas Ragainė p. 165). vietoji* 
Zhmud, padėjo Zhnud (p. 166)

kn-

ad!T-K Krruu.1. 1y«U rtncr. vi(.toic \\ „p.fc. parašė Wuik 
kunt kn.w)» nt rxrr<-r Moticy r»r- ' . ’
dar** arba įdedant piniguii j regbi-
trvotą iaiMcą

“Drugas” Pabfahhf Co. 
l«MW.4SASLCIucaio,m.

i 
i
I

ria mvd kolonijoj L.
L. Bnryų btrelį, nežiūrint ii 
kiek narni jb butų. Ypatingai 
tie, kurie jaučiasi ecų tikrais 
tėvynainiais ir trokžta stoti į 
pagelbę savo tėvynei, Lietuvai, 
nes dabar didžiausia ir geriau
sia proga; geresnės progos 
gal mes nesulauksim. Šiandie 

turim geriausia progų pasiro
dyti kuomi kas esam, kas kaip 
mylim mvo tėvynę, Lietuvą, ir 
kaip savo broliams norim t>a- 
gelbėti daturėti taip sunkioj 
kovoj už Ii uosy bę ir neĮiriklau- 
somybę musų tėvynės, lūetu- 
voe.

Tai-gi, kurių kolonijų jauni
mai laukė ir nieko nedarė iki ■ 
šiol, knd klek galėdami dnbar 
pasistengtų jiasidarUioti <1«*1 j 
savo tėvynės gerovės.

Daugumoj kolonijų juu susi- j 
organizavo ir išpildė L. L. 
Sargų aplikacijas, lwt dar kai- 
kurios yra neišpildžiusios apli
kacijų ir neprisiuntusios į U L; 
Sargų raštinę. Visas smulkes
nes žinias gausit krvipdamies į 
L U Sargų rastinės vedėjų. 
Viskas bus suteikta smulkme
niškai kiekvienam.

Raštinės \fxlėjuin yra: J. K. 
Milius. -LYS Gęind Stn Brook- 
Ivn, N. Y. F. J/.,

!

P»11QUEN 
KONCHTINUGamtoje ym evoliucija, bet ji nejaugia ii uo

si medžiagos | gyvųjų. Veikiausiai ji au
gia ii gyvuolio i žmogaus kūnų. Todėl se- 

t aavo protavimų faktais išrodo veikiausia, 
žale evotiurijinėe pasaulio jiegos yra dar 
jiega. Mtoji turėjo duoti buvimo pradžių

<T|m) •
NssuMisrtolio kiaušas yra tikrai žmsgiik**, 

jį ■amokaliainfrsi atkasė, dėlto nėra tikros ii- 
nios, ar jis yra senovės liekana, ar gal naajų lai
kų palaidotas asmuo. Jo kakta baro aepaprae- 
tai tena, antakiai labAi atsibiię. Panaitoa apribotajai Medžiagai. Ta antroji jiega paky
lės yra gana įvairių kairių rastų ir kitur, ypa- Uųo negyvų MedŽisgį į gyvybę, ir nekas dau- 
tingai Gibraltare ir Krapinoje (Chorvatų žemė- gitu, kaip ta pati jiega, išsitobulinusių gj’vybę 
je). 1908 m. Prancūzijoje kaime Le Monstier 
tapo atrasti jauno vaikino kaulai. Jie buvo su
trukę. Idant jie laikytųsi krūvoje, tai juos su- 
kitavo vokiečių mokslininkas Klaatach, bet 
dviem metais vėliaus pasirodė, kad jis tų darbų 
ne visai gerai atliko, nes pridėdamas perdaug 
kito, padarė, kad to vaikino veidas labiau pane
šėjo į beždžionė* snukį. Gamtininkų suvažūivF- l^į žmogus negalėtų naudotis jais. Protingas 
mas 1910 m. turėjo permainyti kitų.

Visus tuos seninusius iki šiol žinomus žmonių 
kaulus sužiūrint išeina, kad žmonės, kurių ku
liuose tie kaulai buvo, turėjo keletu ypatybių 
skirtingų nuo datartinio Eurojms žmogaus pa- ( 
našių veiklaus dabartinieins Australijos tam-1 
saus veido žmonėms. Bet kaip dabartiniai aus
trai iečiai yra pilnos rųšies žmonėmis, nors turi 
savo vietinių ypatybių, taip (Minos rųšies žino-1 
nėmis buvo ir asmenys palaidotieji Vcaderio ly- j 
gumoje, arlia Lc Monstier ’o kaime. ,

Gamtos mokslas nežino žmonių sciKnmių ūži 
tiibialtaro, 1a* Monstier'u, Ai|Aos, Spv’o, La gus priskaitoma išminčiai. Panašių dalykų ran- 
Naulette’s, Ochos’o ir Krapinus lavonus. Jei dilina gyvuotuose ir iš to išveliama, buk gy- 
prie jų pridėsime Neander'io luukų kaulus, tai 
bus visa, iš ko galime pažinti seniausius mus 
veislės asmenis. Sulyginus juos su dabar gyve
nančia žmonių veisle (Nisirodo, jog atmainų 
daug mažiau įvyko, negu yra skirtumų tarp da- 
Imr gyvena učių asmenų. Tie senieji kaulai ir 
•hiluir gyvenantieji žmonės priklauso prie vie- 
nog veislės. lk*ždžiotM*s sudaro kitą veisle. 
Tarp datartinio žmogaus ir taq> tų Meiliausių 
minėtų žmonių nėra nei tlešimtos dalies skirtu
mu esančių tarpžmogau* ir beždžionės.

Nors gamtininkai daug vietų iškasinėjo, nors 
atrado duug žmonių kaulų ir daug ls*ždžiouių 
kaulų, tat n<«atrnd<» kaulų, kuriuos galima butų 
Išvadinti taž«ižioužinugių arini žnioglH-Llžionių1 
kaulais. Todėl Zoologijos Instituto Direktorius 
prie Berlyno Universiteto ir sako, kad žmogus 
tarp gyvuoiių yra kaip urnai pralolięs asuiuoj' 
tarp aristokratų. Anie gali pasigirti ir savo 
tėvais, ir tėvu tėvais, ir ilga jų eile, riekiančia vmW6 Napol«m« I protu, kuomet tas
į Mrnovę. o jis negali msakvti. kas buvo jo ^“ogus dideliais savo gabumais varosi karitart • . 1 • • __ ___  iv a _______ Asu__ a_ a? a__ 1 •_ t_a_

. i t *___ 'kartais pastato žmogui tikslų, o |»n»taa suranda
tmoruy giminės semunas. |priemones jam pasiekti. Dažnai būva, kad žmo-

riokslaa nežino kaip ilgas laikas praėjo nuo prO(U Išranda kokio veiksmo naudingumą ir 
imlaidojniio semausni data r iškastų kaulų iki pn)tu pririveroia jį atkartoti taip ilgai ir tau 
biai dienai. Rimtieji bkaitliuoja dviuntiinui tuk- Ligi< kxi veikruia^ Uuuįk įpročiu. Tada iiiuin- 
stančių metų, drąsieji šimtais tūkstančių. Mok jgU p^r^ina prie kitų daiktų, o įprotį valdo 
rias savo žodžio ištaria. Jeigu šaky rime, kad menktas. Ncatslą rimas instinktu nuo protu 
H-niuusi kaulai turi 1(1 tūkstančių metų, tai bu- jųdviejų veiksiuuoat* sudaro, kad
aiškiu kad per 1U tūkstančių indų žmogaus kūne /juOnėH neatskiria proto nuo instinkto ir dėlto 
tsųvyko žymios jM*nnaiiK». ------
tie kaulai turi 1<M) tukstais’iii motų senumo, tai 
butume priversti sakyti, kad ]s*r šimtų t ūks tau- 
ėių metų žymios |M*rmaiuos neįvyko žmogaus 
kum*. Tai Imtų skaudus smūgis lietus visiems.' 
kurie .-ako, kad gyvuoiių rųšvs keičiasi tasinuii- 
ny«btmo.- vienos į kitas ir kad žmogaus kūnas 
kiio iš žciiM*snių gyvuoiių kimų.

Gamtos mokslų liudijimą, išreikštų jo surink-' 
tais faktais, branginant labiau už žmonių sugal
votus s|M*liojimus, reikia pripažinti, kad nėra

pakėlė taip, kad taptų, žmogumi.
Rmogaus kūno tipus nesiskiria nuo gyvuoiių t i 

po deltų, kad turi gyventi aut to* pačios su jais 
žemės, naudotis tuo pačiu vandenim ir oru, ne* 
Sieti tų pačių gra vi t arijos (žemės traukinto) naš 
tų. Jei žmogaus kūno tipas butų visai skirtin
ga.* nuo kitų gyvybės tipų esančių ant žemės.

m w.
teM* 11 rancAoa.
Grv.t SUS

Pusuulio Kūrėjas negalėjo taip ;mdaryti.

Dužia.

Didelis yra kūno skirtumas tarp žmogaus ir 
gyvuolio, l>ct dar didesnis yni skirtumas dva
siu- srytyji*.

Instinktas.

Di<lžiausias gyvuoiių protingumas imsirudo jų 
in-linktu. Instinkto turi tuip-gi ir žmogus. Iš 
to kyla daug nesusipratimo ginčuose apie žmo
nių ir gyvuoiių protingumų. Visa kų daro žmo-

t p. 167). vietoje Sz.iloiis išėjo 
Sgili-lys ir vil toji* Motiejus iš
ėjo Motiejii-s (aut te paties 
169 p. h Gižiilis vietoj.- Gužutis 
(|u 172).

Gal |mt.» autorius, tyčia imt- 
mainė prof. E. U'olterio vardą 
i \\ aller. kad aineriki<*čiai tei
singai ištartų t p. 17(1).

\ iena klaida reikia pri.-km 
lyti autoriui, tni skaudus išmė- 
liiH-jiniH- lenkuojančiai dvasiš
kijai. til|a-.- ant lt>S p. Tą iš- 
mėtinejimą paraM* n<* l>raz- 
dauskas. <• kun. Silvestras Gini 
žiau.-ka.-. buvęs Trakų dekami.- 
pataigoje XIX amžių lotyniš
kai.
Italų nioksliinnka- puikiai ra 

rimtis angliškai gražiai |iažy 
įnėjo lietuvių katalikų dvasiš- 
kijos pėsidarliaviiiut Lietuvos 
raštijoje, tat jisai savo žinias 
ėmė iš naujesiiiųjįi veikalą, ku
lių autoriui apie save nieko nc- 

i parašė. Todėl ir l'almieri jų 
neminėjo. A. a. kun. Antanas 

i Kaupas praleistas visai. Xemi- 
•nėtas nei a. a. kun. Civiliška.-, 
i nei dabartinis Valstyls-s Tary- 
Isis vice-|iirminitikns kun. J. 
Staugaitis, nors jis yra tikras pranokėjas.

I musų įlatartinės kaltas klasi
kas.

Šituo* mažus šu|s*lius 
lietuviai galime pastebėti 
siuto raštininko v<*ikale. 

|Imtume tikri veidmainiai, jei 
(n<*|iamatvtume milžiniško mus 
i pelno, kurį jisai minus padarė.
I’. Byoir'as
inlis

New Yorko
čia:
laikraščiai (th<* inagazities) bu 
v«» uždaię mums savo duris. 
Kilti, l’almieri pirmasis jas a- 
tidarė į ••(’atlmlic W«»rl«l.”

Jeigu lieiuvis tą Imlų pada
rę-. tni turėtuiim jį išgirti į 
padanges iiž <lideliai gražų |tiii- 
rijotinį dniluj. Kadangi tą pa- 
>lnrė italas, tai turime dar la
biau* Imti jam dėkingi, ne* 
Lietuva jam ne tėvynė; jis ne
turėjo jai pri<*<lerniių.

Gavome dienraštį ** Jutimui 
Nuimc” (šveicarų Dienraš
tis), išėjusį 5 tapk l ičio 191!^ 
iii. Jame yra patal|>intas laiš-l 
kas su dviem |»arašais: D-ro. 
V. Baltuškų- ir A. .Siejamai- 
čiu. Tas laiškas praneša, kad 
buvusius iki šiol lietuvių įstai
gos Liozannuje tampa panai
kintos. Tų daru patys jų ve
dėjai. Tų įstaigų vardai: Lie
tuvių Informacijos Biurus, 
Lietuvių Tautos Tarybų. Cen- 
tralis Komitetas “Lituanm”! 
ir Ekzekutyvis Komitetus.

Daug užimtų vietos rašyti 
apie tai. kudu ir kaip tos įs
taigos atsirado, kaip ilgai gy- 
veiio^.ir ką veikė. Tik reikia 
pažymėlį.. kad -Jais metais 
jus neturėjo įgaliojimo nuo 
Lietuvos valdžios.

Laiško autoriai rašo: 
tuvių tauta niekuomet 
m i rš, kad Šveicarų 
tankiui lininiu 
lininio ir jiegų musų tautos 
kovoje už laisvę.”

Dienraštis ”J<»iinuil Suissv” 
tam atsako: ” Lietuviu jstai* 
gotu* išvažiavus iš mus nei 
-musų šalies žinomų, m*i Lio- 
zanno- gyventojų nei trupu
čio i»e|M«rsiiuain\s tie jau- 
mai. kuriuos turėjom,. Lietu- 

tokiu i put mūzai tautui 
kaip ir-.'muriškė. Visi laisvė- 
šalininkai geidžia jai ir pa-į. 
liuusaviino ir sustiprėjimo.”

t

iI Ule*
!<!<!• 
liet

”Lic- 
neuž- 

spamla 
pridavė padrą-

pasidarbavo, kad 
žymiai lankiau minėjo 

valstijos dien raš
tai rimtieji mėnesiniai

Dar apie Lietuvą.
Tarp rimtų Amerikos mme 

rinių laikraščių yra ir ••(‘‘at- 
holic World” išeinantis Nvn 
Yorke (I2IU12-’ \V. (iDth str>. 
Kili it n- dešimtaine to laikraščio 
tome N. li.'ui. išėju-iaine lapkri
čiu mėnesyje* 1919 m. yra laimi 
akyvus straipsnis pavadintas 
“Tite Lilhuaiiian (’lergy uml 
Literature” (IJetuvo* lha.-iš- 
kijti ir Raštija). Straipsnį pa 
rašė teologijų, ir filosofijos 
duktara.- F. Aurelis Kaimieti 
<». S. \. Taip |wsa'diu mek.-b- 
nmkų .įi > ra pragarsėjęs tai o 
veikalais Ui < įneša Hu.-sa 
(itališkai) ir lliisip>> dognutli 
kos sulyginimu .-u katalikų 
<b.p,<'Hf j!.i< <-'-|.aj i T
mokslininkas ilga laikų g\\eii<> 
J etregiade. i.-niuko rusiškai n 
aavo žinias .ėmė tiesiog iŠ ša!-
* lft I

I
I
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I FEDERAOUOS APLIK * 

KRAŠTU.

Didžiai Gerbiamasis Kunige 
Klebone.

Ir
'ateitis, ir nm-ų išeivijos klo
tis versti* nnis verčia organi- 
zimtie- j vienų -tipnų, aeprr- 

1 laužiamų pajėgą. Slu.-ų Fode- 
Iracijos plėtojimus ir stipri
nimus. tai svarbių sv:irl>iaii*ias 

'šių dienų reikalas. Visos drau
gijos j Federacijų, visos ko
lonijos prie Federacijos—štai 
musų šių dienų obalsis. J Tu
mi tą. gerb. kun. Klebuu1*. 
tiuomi kreipiamės -u prašy
mu paremti nuoširdžiai savo 

. pu ru pi jo je idėją Katalikų Vie
nytas ir Federacijos. Federa

cija jau įgijo tiek reikšmė-, 
kad j”* šimetinio Seimo re 
/oliurijo.- tapo at: jKiu.-dinto.-

katalikiškos Lietuvos

I

vualiai tur išminties. Norint susekti tiesų pir
miausiai reikia atskirti išmintį ir instinktų.

Instinktas yra svetima išmintis įdėta į gyvą 
daiktų ir veikiaulį jo smegenimis tai nuo sme
genų priklausančiais organais. Kūdikis žinda. 
Tat yni protingus vriksinas.tatkudikis nei pats 
neišmano kam jis tų daro. Jo jausmams patin
ka žysti, todėl jis čiulpia ir motinos kruti ir tuš- ' 
čia guminį spenį. Užaugęs žmogus kasosi paju
tęs niežėjimų, lietas tesu p raut h, kad ]iasikasi- 
m'jiinas yra išskirstymas kraujo, kuris jnrilaug 
susitelkęs į vienų vietų daro niežėjiuią ir gali 
pa<laryti blogesnį daiktų: užsidegimų arta su
gedimų. Valgome ir geriame dažniausiai in
stinkto, ne proto, vedami. Protas tiems veik- 
įsmauui nesipriešina. Jie yru protingi, tat ne 
;jis juos aprūpino.

Instinktas kartais siekia ganu augštai. Jis

augštyn. Ji to pavyzdžio matyti, kad instinktas

Jei salo tume, kad inat0 vįenq tcn kur yra kitas.

Pruto ir iustinkto skirtumas pasirodo persi
mainius* aplinkybėms taip, kad įprastasis in
stinkto veikimas liktų betiksliu. Išmintis tų per 
mainų jiastebi ir prisitaiko, instinktas permainų 
pastebi tik tada, kada ji užgauna jo jausmus ir 
prisitaiko tik tada, kada permaina nereikalauja 
protavimo. Mašina niekuomet permainos nepa
stebi ir niekuomet neprisitaiko prie jos.

(Daugiau bus.).
I

I

■-

sltington, D. C. Keptember 22. i 
1919.)

Su šiuomi laišku siunčiame 
Tamstai jmi 1 «*gz. Konstituci
jų Federacijos ir Katalikų 
Vienyta** (Fed. Skyriams) ir 
|m» 10 kopijų laiškų draugi
joms su paaiškinimu apie Fe- 
derarijų. Prašome susižinoti 
su savo parapijos katalikų 
veikėjais ir pavartoti savo in- 
tekinę, kad Tamstos kolonijos 
katalikų draugijos prisiriš' 
tų į Federacijų (su 6e. mHinio 
mokesnio nuo nario) ir knd 
tos draugijos sudarytų nnt 
vietos Federacijos skyrių, t. 
y. ••Katalikų Vienybę.’*

Kurtu priduriame, jog šių 
metų Fed. Kongresas nutarė 
prašyti kun. Klebonų, kad jie 
už savo parapijas unkolų į 
Federacijos kasų kasmet 
$10.00 nuo didesnių parapijų 
ir po $5.00 nuo mažesnių. No
rint išplėtoti kaip reikiant 
Federacijos veikimų, reikia -n 
rusti daugiau lėšų.

Su tikra pagarba,

Kun. J. Jakaitis. Pirm
Kun Pr Bučys, Vicepirm 

J Mockus, Udn; 
Kun F Kcniūik Sckr

t

I

— --------=
TAUTOS FOKDO 

REIKALAI

Jei kadu nors reikalinga lm- 
vo Lietuvai pagelta, tai šian
die jos reikalauja šimtų kartų 
•Langiau, mv priešų <bmgĄ’lx'‘. 

jo pa geliais iš niekur nesimato.

Aiundn* Lietuva gal pasiti
kėti vien save spėkomis. Ant 
kiek ji ištesės nešti tų sunkių 
kovos, našių, tiek bus laimėta 
kovoje. Tad brolau, lietuvi! 
Jei nori, kad Lietuva Imtų lais
va ir ncpriguhninga, j<*i nori, 
kad nereiktų daugiau sveti
miems vergauti, jei nori, kad 
ant Gedimino kalno plevėsuotų 
trispalvė Lietuvos vėliava, jei 

įnori sušelpti Lietines suvar
iusių. tadau.iančių mok.‘■lėnijų 
jei nori suteikti pagelKų Lietu- 

iniUerų kultūrinėms jstai- 
-’um-. jei nmi. kad Lietinių 
dailiu .-kinui* u; Lietuvos bu- 
knose. jei nori, kad musų sėsli 

uicLa. ..•u'•»•••*.... je 
Lietuvo-

•H

logiškų paŠ4*l|ių jai galime teik
ti. Tad aukauk Tautos Fondo 
Kalėdų “Laisvės Savaitės” 
fondiui. Neškime pagelių pakol 
Lietuva dar turi gy vytas. pa
kol ih-suklups |mi našta. * |»o 
smūgiais sunkios kovos už lais
ve ir neprigiilniyhę. Priridėki- 
ine prie tipflinimo Lietuvon!

K. J. KrašiMkaa,
406 Grand Kt., 

Brooldj n, N. Y.

I
i

ctŲ 
knd

prie l’e* gi

Paskutiniu laiku visuomenė 
girdėjo, kad atvažiavo Lietu
vos Militarė Misija su tikslu, 
kad suorganizuoti L. brigadų. 
Tų girdėdami ir matydami 
daugelis laukia kų nors dau
giau išgirsti apie tų brigadų.

Tunu pranešti, kad kol kas. 
kiek patirta, brigados nebus 
gulima viešai skelbti. Visos ži
nios, visus informacijos bus su
teikiamos j»er L. L. Sargų raš- 
ii.... 1. : knvnr*.. U-*,-*: —1. j <U«i |
tik per L. L. Sargus u per L.i 
S. S. raštim*.- nuteiktas apJika ' 
rijas. Todėl labai pageidauja-1 
rr-i L irl LSi L\4atiu tirisst-fti !•/* I t*J* Bs > X* Jl*l ii" U • I • J



Lietuviai Amerikoje.
!ALAUJA. RĮKALAIUA.

Lapkričio 20 d. buvo Lietu
vių muaikališkoj svetainėje 
prakalbos. Jas rengė vietinė 
lietuvių katalikų draugijų Sų- 
junga. Vakaro vedėjom, buvo 
med. studentas, P. V. Montvi
las. Atidarydamas vakarų pa
kvietė Sv. Jurgio parapijos 
chorų “Rūta” atgiedoti Ame
rikos ir Lietuvos himnus. Pas
kui perstatė kalbėti kap. Dr. J. 
J. Bieiakį Sloon. Kal
bėtojai buvo pilnose Lietuvos 
ofiderų uniformose. Pirmiau
sia kalbėjo Įeit Sloon angliš
kai. Išreiškęs savo mintį pra- 
8ė, kad kiekvienas lietuvis ir 
lietuvaitė eitų ginti buvo tėvy
nę, Lietuvę. Jis sakė esųs Ame
rikos kilmes ir šios šalies pilie
tis, bot esųs Lietuvos Karinės 
Misijos atstovas. Kvietė kiek
vienų vyrų stoti Liet kariuome 
nėn ir ginti savo tėvynę nuo 
priešų.

Po Įeit Sloon kalbėjo kap. 
Dr. J. J. Bielskis. Publika at
sistojo ir iškilmiugai atidavė 
pagarbų Liet, veikėjui ir ka
rininkui. Bielskis savo kalba 
nupiešė tėvynės vargingų pa
dėjimų ir kokia pagelta jai 
reikalinga. Graži jo kalba taip 
sujudinu klausytojus, kad kož- 
nas vienas gatavas buvo stoti 
j kovų su tėvynės priešais. Nu
rodė, kas yra kareiva ir kuom 
jis yra tėvynei. Papasakojo, 
kiek vargo liet u va pergyveno 
bodama po rusais, vokiečiais, 
vėliau užpludus bolševikams ir 
dabar lenkams; kaip lietuviai 
kovoja su tais priešais. Baig
damas kalbų ragino l*iiiladel- 
phijos tyrus stoti Lietuvos ka
riuomenėn ir eiti pagalbon i- 
vo Inoliauis.

Ant galo ragino susirinku
sius aukauti sulig išgalės Lie
toms kariuomenei. Taip-gi 
praš<* aukautojų, kad kožnas 
visuas savo aukų atneštų prie 
estrados.

Bielskio kalba giliai įsmigo į 
philadelphiečių širdis, nes su
sirinkusieji gausiai aukavo. 
Suaukauta 243 doL 72c.

Po kapitono, Dr. J. J. Biel
skio kalbos dvi mergaiti pa
dainavo duetų “Lietuva bran
gi” ir “Leiskit į tėvynę” P- 
Hodelis. Gerai atliko savo už
duotis.

Vakaras visais žvilgsniais 
pavjko. Žmonių buvo pilna 
svetainė. Viri išsiskirstė pilni 
gurų įspūdžių ir atlikę gražų 
darbų.

Ačiū lai būna Dr. Montvilai, 
kuris nemažai pašvenčia laikų 
ir darbų, kad tik tėvynei Lietu
vai butų didesnė nauda.

Vardu laisvos ir ne]>rigul- 
■ingos demokratinės Lietuvos, 
tariame aria kalbėtojams ir vi- 

s - ra • s a“t ~ _T ras 
syti indoorių prakalbų ir už 
gūnias anka s tėvynės reiks-

Reikia pažymėti, kad phita. 
dalphiečiai bėgyj pastarųjų 
penkių mėnesių tėvynės reika
lams sušukavo viri 3,000 doL 
, Rėmiau telpa surašąs aukau
tojų viriui minėtose prakal-

Aukavo:
M. Saura 415.00. 
Pr. Gudavičienė <11.00. 
Po 10 dol.: kun. lg. Zimblys.

K. 8., J. Lukšis. .1. .laškelevi- 
čia, M. Miksas, J. Cikutas, M. 
Barčas.

V. i»uj<nluiuuiė ėv.00.
Po 5 dol.: E. AdigaLuiti. P.Į 

Paulionit. F. Guibkieut-, K. 
SkaiuiraN E. Kiiudeiku. E. >
I.uk*i - L. AudiiUb, S. (linkiu- j

(Tųaa).

Pirm ostija, lapkrižto n A

Ltiftų skaitymas.
J. Astramskas prisiunčia 42.00 

dėl fiuotos redaktoriui, kad ilsi- 
■uotų visus purvus, kurie teršia 
musų laikraštį C‘Sandarų’').

Kalbama apie “Sandaros’* rai- 

kiaaų:
Delsi Lietuvos labo, Sandara pri

valo pritraukti nepolitines orga- 
nineijas į Tautinę Tarybų, bet po 
Sandaros programų ir principais.

Įnažiuias: Visos vidurinės politi
nės organiaacijos. kuries finan
suojamus vidurinių žmonių, turi 
būti po Sandaros kontrole.

Račkauskas: “Nejlciskiin j Tary
bų kitų, kaip tik aaudariečiua. '*

Vaikas: “Kadaturi A. L. T. Ta- 
ryba atlieka piditinį dariią. mes 
turime paleisti kitus, kitaip užda
rysim miniai duris. Mes turim pri
sitraukti ir įsileisti rainių prie sa- 
vųs.”

Karuža: “Jeigu mes stcngmjnė* 
vaduvautics visuufueuės seimu, kur 
vadovavo ar vadovaus ne musų 
partija, mes save suvaržj-sini. Alės 
_____ im būti gaudadužiais ir ne-

JAUNI VYRAI. 
IT iki 25 Metų amžiaus. REIKALINGI LE1BER1A1

i

I

I]
Po 2 dol: J. čurlionis, P. 

Grajauskas, P. Stonis.
Po 1 dol.: A. čuriiaais, F.

1-a iškišt i s, P. Ramonas, O. Gu- 
dailė, A. Vainaišis, F. Stankie- 
tia, V. Čepulis, A. Zruskaitia, 
M. Mikliusas, B. Buraitis, J. 
Jakimas, 8. Bairunas, J. Ku- 
čenienė, G. Venckaitienė, M. 
Matulienė, V. Gugaitė, J. Am- 
ža, K. Daugėlienė, J. Augiti- 
nas, P. Tamošiutė, K. Tarta- 
lis, P. Magauskas, A. Dusas, 
J. Butkus, J. Barkauskas, J. 
Citras. K. Senulis. J. .Taškele- 
viėia, P. Pūkais M. Blaaauskas. 
O. Stcleckienė, J. Gralis, V. 
Kusaitienė, B. Sinkias, S. Kli
mašauskas, A. Banis, A. Kalė- 
da.B. Maždšeria, A. Kirbienė, 
S. Gučmienė, O. Teleišienė, O. 
Dauknienė, J. F. Jaškelevičia, 
A. Milutis, A. Uukericia, 8. 
Venclovas, D. Jsraminas, M. 
Sarevičia, A. Gricaitis, V. Ri
bikauskas, K. Šidlauskas, B. 
Bairunienė, P. Kazlauskas, 8.|ratkalaunamciniiiių. *’ 
Savickas, K. Petraitis, S. Čirk
šta. P. Praninckas, K. Juškai- 
lis. M. Černauskas, M. Andriu- 
k vičia, D. Petrikis, A. Curiio- 
nis, A. Jaržtulis, 8. Barkaus
kas, S. Laskauskas, P. Binge
lis, P. Kuprinukes, P. Mode
lis, A. Reikow.

Ktob. tam. Ig. Ziuįbiya. 
B. Bajuriunaa, pinu. 
P. Joueliunaa, sėta.

Pakerai
Rišėjai

Svėrėjai
Orderių lžpihlylujai 
PrJr Niurko
Mes turime virių, kurios jurai ' 

M|>*inioka ir yra serus ir pastų- 
vius vh-too. Geru* aitu* pradžiai.

*--- »—

SEARS R0BBUCK AND C.
Vai. H^Ml iki 4:43 Sub. iki pirl.

Homan A Arthington Street

dirbti lauke. DarlmsĮuotovus.

Continental Cm Oo., Ine., 
5411 W 65 Str.

1‘u ne h 
lunmuu*

M.

RLIKALIKGI
I’rvso < iperatorioi |iri« 

darbo. Gera uiniokcatla.
U. KVAI. eOMFAJIY

44IS Raiiv»««o<. Ase.

GARY, IND.

K|Mli<| 19 d. tny* kolonijoj 
tu rijo įvykti prakalbu* L 
ILmd. Kryžiaus roikalau, ku
li om*, kaip buvo garsinta, ža- 
dčjo ludbHi kun. Petraitis, 
Liet, itaud. Kryžiaus rėmėjų 
Ontro pirui.

Paskirtoje dienoje j Šv. Ka
zimiero imrapijinę svetainę 
s u.-i rinko nemažas būreli* žmo 
nių. Tik nežinia dėl kokių 
priebučių minėtasis kalbėto
ju- neatvyko. Gat'v« žinių mus 
klebonas, kad kalbėtojas ne- 
utvyks. pranešė tai susirinku- 
sicuis. Nors nebuvo kalbėtojo, 
lėčiau vakaras nepaliko be 
vaisių.

Visųpirma , mus klebonas, 
kun. Daniunas, pasakė gražių 
prakalbų, nupieidamas mus 
tėvynės vargus ir kokių pa* 
geltu} jai teikia Liet Raudo
nojo Kryžiaus Draugija. Ra
gino susirinkusius paaukauti,
L. 1L K. kad ir nedarbės 
laiku.

Pabaigus jam kalliėti buvo 
renkamo* aukos. Tuo tarpu 
dar gražiai pakalbėjo p. A. 
Šia jieji*, vietinis vargoninin
kas, apie tėvynes vargus ir 
nelaimės, ir kas dėjosi Irietu- 
voj laike buvusio baisaus ka
ro. P. šlapelis pnpašakojo ži
nias iš gautojo iš Lietuvos 
laiško.

Aukų surinkta 37 dol 35c.
Aukojo: Po 5 doL: P. Mi

siūnas ir 8. Martinavičia.
Po 2 doL: Kun. P. Daniu- 

nas.
I*o 1 doL: S. Kybortas, J. 

Kybortas, A. Šlapelis, P. 8ta- 
linonis, 8. fitalmonis, T. 8u- 
pranavičiui, 8. LeAky*, V. 8a- 
baskis, K. Pasera, A. Pasera,
M. Poaera. J. Cisrnas, A. Len
kis. P. Paukštys, B. Turulis,
J. Klimanrkis, J. Vadeliunst,
K. Vii reiks. B. Narkevičienė, 
1’. .luson. -I. Viilduskienė, P. 
Milušauskienė.

Sumlkių 2 dol. 35c.
Vukuru.* jmvyko. Susirinku

sieji issiskirste su linksimus 
veidui-, urs atliko ki-ūij dar
bų. A Poaera.

PIRKITE LIETUVOS VAL 
STYBES BONV

■| ftiratkauakaa: “ Neuždaryki t ki-

■ tiems žinouėina durų, jeigu neturė- 
- ait su ravint žmonių, nieku nepada- 
. tyait. N'cpadarykit kaip bolševikai; 
. atminkit, jeigu neturėait organiza- 
, rijos nu savim, kaip reikės kų veik

ti, jus į jas neištiesit savo lete
nos.’’

Kučkauskan klausia Viniku, koks 
yra skirtumas tarp soeijalistų liau
dininkų ir Saudaricėių t

Vinika* atsakė, bet ucvupranta
niai.

Račkauskas: “Paaiškėjo, kad tie, 
kurie daugiausia dariiuujaM Naudu 

1 roję, yra S. Liaudininkai. Vyrai,
■ jeiv’. musų Taryboje butų vis, Man- 

darii-čiai, musų T. misirinkitnuoM 
muxų veikėjai, ypač pirmininkas.

, taip nupasi<4gtų. Pirui. Mudriu- 
I kimi- garbino Mastausko <larl»u*. 

aakyilanuM: * Mes augsčiaiUMa kelia
me tavo darbus. ’ Musų nariai ju 
darbų negarbintų ir daugiau pana
itę atsitikimų nebūtų.’’

Vinikas; “Kiek Taty boji- yra ne 
Mandariečiųf”

Norkus: “Iš 27 tik 2 ne Nauda- 
rieėiai.”

Nežinoma*: “Tai ko bijoties.” 
Račkauskas: “Visame veikime* 

nieko Noga nebuvo manyta, Is-t 
jeigu paėk* Sandari* nariai vei
kime*. iškrikę, tai kas kaltas f”

Kcrdėjus: *‘Nekuria nori liaudy- 
ti savo gudrumus ir prieiti pra
mini ų. Tarybos sudary tus kUoni- 
josc liestim-š naudos. Jums reik pa
sakyti, kad ne Nandarieriai negali 
dalyvauti Taryboje. Tų kuopų vei- 
ki-jai jau pradeda stoti į Sandalų. 
Na, tas ir atneš mums naudų.”

Norkus: “Mes Chicagoje sugi-bė 
jume suorganizuoti 173 organizaci
jas. Tos Tatybos pinu, yra katali
kas, p. Evaldas. Ts* žinugu* iim>- 
kad nenorėjo nei |HUuauyti upie 
Sandarų. b<*t šiandie mra jam aiški
nam ir, turbnt, neužilgo priairašys 
j Sandarų. | Tar> bų mes pasisten- 
gėra, kad išrinktų Sandalų, kur ir 
atatovaujaiiM' p. Damijonaitis ir aš. 
Mes (mudu) šiandie atsiuvau jame 
30,000 nartų M Chicagos. Ar muiur 
reik cit m minia, ar tik su Sanda
lu, kuri tari L010 narių su suspen
duotais? Jeigu norime turėti Taty- 
bo> didžiumų narių, rinkime iš 
Bundama po 10, U ar 20. Viskas 
turi remties ant Sandaros progra
mų. Virau musij tikslu* turi Imti: 
paimti minias į tuusų raukus; jei 
ne, tai už mua nebalsuos.

“Atminkit, tie žmonės mums au
kojo deiimta sykių daugiau pini
gų. negu mes.

‘Tais Sandan* pirpi. ateina į 
Taryta ir kalba priėž Naudarų Kų 

H gali jam parakyii? Užtat, kaip 

Sandara 1urės daugiausia atstovi; 
neturi-* bijoties.”

Ridaklotiu* Norkus: “Kuris ne 
turi nugarkaulio, guli jain tikėti. 
Mėgink it pasiųsti vienų ii nni* į 
Bivlak u. Mastau*k<> ur če»nulio 
Tarybų ar primų ■ Ne! Kam-gi »«i 
partija, jeųpi bdr koki riatnų pri
imti. Suv Ijaudiuiiikai Ib-inuhrutai 

I yni SiiiMui i.

VYRAI.
I.K1BKKIAĮ 
REIKALINto.

TUK KERI Al 
\VAKE1IOI bE 

Durimi viduj.
VirtiM |Mriovi<»

Gcnm alitoa pradžiai. 
Gera proga ifenkiviiiŲnui.

8EARS ROEBUCK AND 00.
Vai. b .4MI iki 4 4.< Sub. iki |»c1

Homan & Arthington Street

lUUAUMMb,
M.'IimH.* 1< ni.ii) lt d.iuai.iu .lnb- 

ii ur uuu du'uua ur nuo atukm Iena* 
va m 
Xu« Aluklo dirbuniloa utdiib.1 
»?e iki »o aavaltvj

H. G. KAAL <X»MPAXY 
44IS RavvnravMid. Avė.

fabrike 4< valandoa ravattCj:
nuo 

|

JAUNOS MERGINOS. 
Tavorų skyriuose.

ltUK.VlAKlM
Valkai 14 melų Ir auvlr* <lel 

Mzutldy durim, lengvam fabrike, 
ra uz.riiųkrativ.

H. U. KAA1. OOMPAKY 
<<!• KaicuaHUud. A Ir.

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

Karap. 4S Ooart
Rca. ItSS W. 41 Avrame

Telefonas Cicero 1634 
Ofiao Cicero 41 

K.UA4ANK IJk.T< VIAKAI
Ii”-..................................................

]

į 
t

TtaotoMu. I-Ulliuaa 44
DR. W. A. MAJOR

flniYToJbi IR
OMJRVRGAS

UftaM 4I7IS Mlitatara Ara
A4yeoa S:M iki » ikryto — 1 iki.
S yo pietį) — 4:14 Iki 1:10 vakaro- i 

NoSaUomle avo 14 iki 11 Uryto !
............................................ ............................... ...

- —

Dr. S. Naikelis
O TO TVOJAU m OniRl RGAK 

«»!• Sa. Aafctaad Am.
rarai Droirr 1OU

Cicero Offica 
4111 W. 14-th st 
Pbona Clearo »»

hm w. aa-tu m 
Pkona rroapact IMI

Uždirbk 
*35 iki *50 

į savaitę 
ta mitai yra

Pe turi tn 
lendea tr lingra Serbą.

Mes rallme jue temokyti 
| trumpa laika dieuemla ar 

j ut mala kaina SpartJal* 
mckinlmo ant taurame Pm

MASTEI SCHOOL,

1W N. Stato Str.

PRIE:
Rišimo pakeliu
Peržiūrėjimo lai orų
Dėjimo Tavoro
Svėrinio j>aml |k«*1 užsukt inų. 
A-kiavinių tavuro
Pakaiiiuu orderių
Pripildymo orderių.

Ir kiti durimi reikalingi uiusų ta
vorų skyriuje.

Pastovu* darirn* Gera tižiuokr- 
utis. Gera progų iš*ihivinimui gi
rnius įlarbiniiAnm-..

SEARS ROEBUCK & 00.,
\ul. b4MI iki 4:43 Suk iki piri.

Homan & Arthington St

VAIKAI.
16 metu amžiaus.

I'raiuiiliiiių lhn. ';
Pripildyti orderiu*.
Surišti pakrdiu*
Geru* partnvsm \ įtins kuru» a- 

pbimuka gersi. Pradžiai u-ru* n!
K«M.

MERGINOS
1‘rie fabriko darbo: SI4 | savaite 

luuklnanUe*.
N u v atukiy—117 Iki |20

AMEKICAK ISSIUITKU 
UTKK C.UM-K CO,
•44 MM Mtw<

I

A»« 
Ge-

I

Mi Ir

I
: Dr. P. P. ZALLYS

Dentistas
S IMSI So. Mk-titgaa, A 

:♦ llavlara. Ilk
I J TALAMmK: • Iki • <ta

PRANEtlMAS.
Dr. M. T. STRJKOL’IS

ŪKTI %|R 
Cylyiujtui ir ttiirurvan 

f'eikolu midi 9-yv.mtnm % i«t< | 
IM rhtrai r»rli. 

IVI4 M. Urd MrraL.
Trt M< kiiitvy J4> 

OOrni* C.>: W. Siti* 
<41 Ir UsemU tart-4

14 • tu ilcl T |»o pbdM. b;3ė iki
S.3O takusis* Na-'i*l*«Minu » Iki 12 tytatoi 

T« t Ituut* \«i4 l<»v

T»1 :>mver 1441

Dr.C Z. Vezelis 
UJUVUS DKMTmAS 

▼alandve. auo » ryto <ki • rak.
NrdAliomla parai »utartm<

O. ASHl.AMl AVKMtK 
-Tl 47*ta>* Gauta

Kt4Kll.IXI.OS mol.ii* Ir mirei, 
no* Birbti: Ii navų* dariu*; prie Itakit- 
Ktynto arklų: m-ru* uždarbi*

IziMMiril s«-«xl Gi,
21a W. kiniu' M.. <1'.it«Ku, |U.

' ““___ “ I

l:<-i iiliii m, l*n<* <>fuu> Hmf-
bo. !>:trl*.u> f»>i vim.o1um. inokcatta cc- 
r.i .Vhi-. iil.ttv k,u<> udriaii:

I*. kiinilruta-.
3IM S«. Hal-Uta Mr. <Ub-««<*, IU- 

T<*l. irn»»rr UW

I

MERGAITES.
Amžiam 14 metų. 

Tavorų ir Ofiso Skyriuose J

Gera prusa nM-rgailėin*. kuriuo 
nori išmokti biznį. Genm uleo* 
pradžiai. Pastotus duriu*.

SEARS ROEBUCK AND CO.
Vai. h.4K> iki 4:43 S.iii. iki piet.

Homan & Arthington Street

MERGINOS ir MOTERYS.
_ •

Prieš švciiic* Darbai
Ofisr
Taranu ir Niurk a
n ndiemmai daubai 

l'UIEš PIET 
N iki 12

PILNAM
K4NI iki

POPIET 
-12:43 iki 4:43 

LAIKAS 
4:43

Geru* altfu*. Dariui* puatovHa 
norintirius dirbti.

Tv*. kurio* turi pliti rinuf moka* 
ma gerai <ur>n> alg<» pradžiai. 
Faktinio* \ i< tos.

BEARS ROEBUCK AND 00
Vai. h:4Wl iki 4iii Suk. iki piet. 

Huhalniiii* iki piet.
Homan & Arthington Street

11 MM LMA l£* VILTAS

Mt.RGAlTL*

IR

JAI MUTMU •».

PRIE:
Rišttuo pakeliu
SiHv’kiin iltį' Drib t 
l’< ržim ėjimo Tavm 
Pil«* pirt .ubų pu 
« iki 12 4S

SEARS ROEBUCK AND C0 
Uuman & Art h ;rvko u Etn*l

Urikulmgaa i>.il>rę>> folorrafiatur.. 
įtariu** nnt vImSok. luukestia gera 
AlaiAaakitc liui. adrvnu:

i*, kundmta*.
»I4« bo. Hnl~U*l Mr. <1u«*a«*. UI. 

T«-L limti r SMS

K14K.414NGI—« alkui 14 ir auvirfi 
dirbti prie di-utiMv hutu uuu-tMų.

VaHcd Uratai <ta..
4U4-34 W IMA M.. ttarra. IU.

MERGINOS IR MOTERYS
16 iki 30 m. amžiniu. 

Svaru, lengvu fabriko darb.

TEPYLO FABRIKE
DE21TIV FABRIKE 
VALY7J. FABRIKtME 
MENINU’ 1‘iiPIERI.’ FAB. 
SPAIsriVEJE
Geros aUon pradžiai. Nepapras

tu i gero* propia. Darbai puriu- 
vija. Prityrimas n<n ikalingn*.

BEARS ROEBUCK AND 00.
Vai. S :0t> iki 4:45 Nuli. iki piri.

Homan & Arthington Street

REIKALINGI VYRAI.
Prie lutulieriii.

.llušaukitr* litui 7 išryto; iižtno- 
k<*ti» kandimų.

LORD fe BUSHNELL 00 
2424 8. Laflin Street

£
6

■—— ....-.-.g

------ R

Dr.A.BURKE

S. D. LACHAW!CZ (Lietuvis)
1 |.t» u <M<aU»' II« I«s9 «rai4«n*ii lnt«!«ra
Į»ll.» . 4.«s .* «i..ua ta j .* • |i,< ' 1/4U ait

SIS W. Murklį Mr. 
P«rtl,.tUI<. 1--H11*.

* ~«U<U. <• l. nii * *.•»• U M • • ••»<» ,a*«1,t.’

2314 W. 23 PI. Chicago, IU.
tau

i
sikomia licuiui* priima no* 
Nuo k iki 10 vai. ryto

1W. <tamU 21OS. Nuo 1 Iki 3 v.,1 frt> pietų
Nuo C iki k vai. vakaro.

- -  ------- ----------------- ■—U

l)r. A. K RUTKAUSKAS i
Trtoforaa NcKliiloy 4744 Į 

GYDO VlMOgLAS UOMI

Kamera W. at-«m garata

A R TAMSTA GAVAI 
MŪSŲ LAIŠKĄ?

I**-* jau i*.iiniiėiu lui 
*kę, kunuiiM* iiraiaduni 
kad iau pir itu* salima 
aiijoti l.tatnvr« Ir nūn* 
ilome ks1’’ •
II. Ji-igs ................m.. ...
Baisi i» lal-k» shMMa- 
tw mum* iH-uta-.il Ir m— 
prloiilrimi-.

LieUvių Prakybos B-v*
120 trcmont srtteeT 

•SSM
bOSTOS. MASb

s

»

g*

J. P. W Ali CiiES
ATTORNEY AT LAW

CB1CAOO.

ŪKTI VIS ADVOKATAM 
<141 K. »<X)O MTKSm

Dr. G M. GLASER
PrakUkuaJa 74 

oCtara SI4S oe. M 
Srrta M-m su. < 

ePEClJAUMTAS 
Notariškų. Vyrišku, islygl 

ataka U«u 
OFISO VAUANI»OS: Mm 
IU 14. šuo u iki S po yla*.

iki t raiMda* rakars. 
Madelloiula šuo • Iki 1 •« 

Talafosaa Tsrda SS?

•

piltum ĮIETimttl ĮMiJTIIVt CIICMUE

NEMOKĖSI PINIGUS REROKALO 
Muų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoja 
Parduodame už žemiauni^ ketinu kur kitur taip tu-gauki. 

Marinėlių iailkamt drukuoti ir ofisu d s r barus yra naujau
sios mario*. UŽIaikmn visokius tailcrodžnia. žiedus, šliubi- 
mua ir deimantinius; g.amafiim » Uctuvižkau rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prnsiskų išdir- 
bysčių. Balsia ii. t), m tarų ir s- u kų. kuinų tik n ikia. Dir
bame visokiu* ženklus draugysti ma- tan >mc laikrodžiu* ir 
muz.ikaliikus instrumentus atrak menti

Steponas P Kazlanski
4632 So. ASHLAND AVĖ., CHICAGO. ILL
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Ketvirtadienis. gTuod. 4 
Šv. Petras Chrizologas.

Penktadienis. gTuod. 5 
šv. 8abbas, vien. Peiinas.

Pakilo staigu kiaušinių
J 

kaina.

?

S CHICAGOS UHWHĮ 
KOLONUI

“JUODOJI 8UEMYTB” 
SCENOJ.

UDHV0.4TV1BMNI 
PABAfUM. t

4
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PUIKUS PYPKEI TABAKAS
MEATIOEK pypki* rūkymo smagumą toliau. Nusipirk bleSnę Prince Atari 

. ir pradek rūkyti iį tabaką kaip greičiau galint Rūkant Prince Atari gausi 
daugiau smagumo, negu kada nors turėjai, nes lasai tabakas turi savo kokybę.

Lapkriėio 23 d. L Vyčių 4 
kuopa surengė gružų valutra. 
Programas snridėjo iš .lošimo, 
dainą, deklomnriju ir Milų.

Viskas atlikta imgirtinai. 
Svečiai, kolegijos studentai, 
skaniai Į^tvaitin*. publiką ne 
tik dainomis, bet ir juokingais 
parikraipymftia. I .altai malonu, 
yra, knd L. Vyčiu jaunimo pa
rengtuose vakaruose pradeda 
dalyvauti ir kitu tautą jauni
mas. Tas ją dalyvavimas gali 
jtakelti IJetuvoa vardą, -lie pa
matys. kad Lietuvos jaunimas, 
vyčiai, turi nepaprastus gabu
mus muzikoje ir dainoje. Apie 
tni jie imti parašyti į anglu 
laikraščius. Tada lietuvių var
das tarpe svetimtaučiu, Ite alio
ji h iė s, [tekiltų.

Neminėsiu visą kas dalyvavo 
programo. Kvartetą ‘‘Valio 
Valutis” ir “Valandėlės” dai
navo ]»-lės D. šubknitė ir V. 
Volteraitė. p. .1. Kudirka ir A. 
Augustinas. Tai buvo švitnrys 
viso programo. Programas li
ko užliaigtas tautiniu himnu. 
Lietuva, tėvynė musą.

Po programo prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi iki vėlumai. 
Mąs eitom vedėjas, vargoni
ninkas J. Kudirka, nenuilstan
čiai dari moja si rengime vaka
rą. A Augustina* taipgi ne
mažai [taritlarbavo prie suren
gimo to vakaro. Jis yra jaunas 
vaikinas, Kolegijos s t im Ietį tas, 
mylintis muziką ir dainą.

Garbė R Vvčitf 4 kuopos cho
rui ir visiems nariams |Mtsidar- 
Itamsiems surengime to vaka
ro.

Brangus aštuouittlikieėiai, 
užklauskiits* savęs nr daug ru- 
[oiiamės,likimu ir afriria musą 
parapijos ! štai. kad ir tlaltar. 
Vakarėlis buvo rengiamas pa
rapijos naudai Šasi r i tiko avė
ta imu tik keletas «lesė t ką. 
Kur-gi kiti! Gėda ir prisipa
žinti prieš visuomenę, kini mes 
taip esam atšalę.

Kvėdarnos Jonukas.

Neik'lioj. 7 <1. gruodžio, 
1919, Av. .Jurgio pa ra p. salėj 
Av. Kazimiero Akademijos 
Rėmėją Draugija stato venoje 
“Juodoji Suėmytė.” Ais vei
kalas yra verstas iš vokiečių 

’.‘|kallM»s gerti, kun. .1. įbruka iria, 
laitai tinkamas ypačiai adven
to laike

A|«irt 
Veikalu, 
Moterų 
dainuos 
tas p. J. Ilatnannnskas ir kiti.
Tai-gi tie, kurie įiemalėle šio 

veikalo pirmą kartą. Imtinai 
atsilankykite, nes tai gal |uts- 
kutinę progą jį |Mtma(y1i.

Visi |uireiiikitiic šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėją 
Draugiją savo skaitlingu atsi
lankymu į tą vakarą.

Komisija.

I

Prince 
albert 
f ta naf/oiraJ/of putota

Clticaguje tetai kur galima 
".uiii enkriui*. Bet ir tai nei- 

ip« ilrnina*. Su eiikrimi |utsi<la- 

iė tokiu Is-tv.nkė. kad šimuli” 
jam kainos juu ne-kiria nei 
\ie1o- “fair pl iee” komitetas. 
K:t* kiek uoli, ta- tiek ima 
nuo žmonių. Dii|e-*nės lietvar 
kės nereikia.

čia paminėk, k«nnitct<i pir
mininku* maitini- Spragile jau 
ilga* l dl:,i- mmiiia znmne . 
ka<l t įlojau--lnttjmi* lm*ią cu
krau- iižtrktinm. Ir jam bu
rianti im-kiila pi-tovi kaina.

Ite‘ tie- ipildė ligšiol lie Sll 
raiiiininuii ir pažadėjimai. Ir 
pirmiau ir dabar buvo žada
ma ir saukiama, kad profite. 
rimukai bii-ią' |«ilrmikli teis
man. B<-1 tiem* |H>iiam- nei 
plinka- iicmikrinfa nuo gal 
vo-. Ne- ka- kita yni šaukti, 
gi ka.- kila i.-tikinju veikli.

Ihdiar ir vėl vienas Įiažadė- 
ijiniH.-. Sakoma. \Va>hing1onr 
pą i iau-\bė yra mi-taeiii-i rti- 

I mi kainą, laikią turi gauti 
• *• •»urokitn<l t'iiKniii* iMlirlfc’jai.

-varui. Vadi
ne- 

at*ieiti. knip

GAL BUS PERORGANIZUO 
TA CHICAGOS POLI 

CIJA.

Busiąs sumažintas skaitlius 
policijos nuovadu.

Chicagos mie-tu tar^lst- |hi- 
licijinio komiteto -ubkomi- 
totas p< i kelia- a\aili tiin’j<i 
slaptu- sii-irinkimus. Sakoma, 
jog sudaryta plonai j<emrgn 
lliziloti lllie-h> |w>lieijo* kol 
pusi.

Ateinančiu -avaitę visi -ilk 
komiteto -iimanvmai l>u- iii 
duoti komitetui, ei šita- iitdito- 
tnrybai.

'tarp .-iituaityimi «—aiu:i:
Panaikinti detektivą biurą. 

Visti- dotektivn- pridurti 
prie jiolicijinią nuovadą.

Sumažinti skaitliu |»olieijo-! 
kapitoną, leitenantą ir detek 
tivą set/jilllll. Vietoji' 27 ka 
pitonu turėti tik '
SS leitenantų palikti tik .*»*'. Iš 
515 detektivą -eržaniu patikli 
3011. I

Sumažinti skaitliu nuova
dą. Dauginu |M»licmonų pasta
tyti gatvėsna.

BUVUSIEJI KAREIVIAI 
EISIĄ Į ANGLEKA 

SYKLAS

Buvęs armijo- leitenantą- 
lainy McGahtin. 454li Indiana 
avė., apsilankė pa- miesto 
majorą ir pranešė, jog api-' 

biivti-ią diicngiečiu ka
reivių apsiiną kaipo lai
'riai eiti i 
lis.

Tečiniis
, skyriaus

ItaiFsbuvusieji 
tuomet gillė-ią 
kasyk fa.-, 
kabiusius jaits gulM-riuitoriu-.

«Kliu

kn-vkbi- kadi ang-

| tematyti. 
Jin gražinus 
kurį atloš 

Sąjungos ‘.*1

didelio 
artistės 
kuopos, 

visiems žinomas «i»lis-

tt WE8T 8IDE8.

Vyriu 24 kp. susirinki- 
Ims ketverge, 4 <1. gruo-

L.
Inas 
tižiu, 7:*MI vai. vakare, papras
toj svetainėj. Kviečiame visus 
narius į tą susirinkimą, nes 
turime aptarti daug svarbią 
nukalą. Bus išduota raportas 
iš buvusio |w ra p i jos Itnraro.

Valdyta.

cukrau
I oi l'ii-ianli Ue. ■ 
tmri. sitvartotojaiiis cukrus 
iiuėtą brangiau 
l.'w. svarui. 

į “Fair priec“
mininkas «lnlmr 
cukraus ir vėl Imsią užtektinai 
(’liicagoje ir žmonė- mokėsią 
tik 1.*w. .-varui.

Reiškia, nauju - |utžadėji- 
iiui-. Gerai tą turime jsidė 
li<čti ir laukti pasekmių.

Vargas su kiauliniais.

I>aip matome, neapsidirbta 
dar -u riikriim. Kml štai kinu , 
šinią tm-t'o -taiga ima ir 
pakelia kainą kiaušiirams. 
Tu/.inui i < ikal.'iujatna jau vie
no dutierio!

Aliodo kaip kokioj Itolše- 
vikiskoj Kurijoj.

Tie vi.-i. nuo katrą priguli 
tą trustą sutvarkyti, tvirtina, 
jog milijonai tuziną kiaušiniu 
-lik ra uta 
kiaušini:*.! 
giuami.

Apie tą 
vi«ii<mienei. Bet |MM|niug kiau
šiniu pirkliu tn-nutveriama uz 
jajtvkakltV. Tik žmlaina 
patvarkyti. Sake. Imsią 
di t i tardymai.

Tai Imat laikai!

komiteto pir- 
praneša. jog

i

PRANEŠIMAS

I. .D. S. 29 kp. priešine!iltis 
susirinkimas įvyki gruodžio 
4 d.. 1919 m.. 7:.'NI vai. vakare, 
šv. Jurgio pa ra p. svet. Visi na

vai kviečiami ntsilankvti.• • 
Ims renkaiaa nauja valdy-

J.A.

riai
nes 
Im.

1$ TOWN OF LAKE.

Pranešima*.

‘Draugo9 Kalendorius
KALENDORIŲ puolia šratui Pirmojo Lietu r oi Prezidento A. SMETONOS paveikslas. 
Kalendoriuje yra jtaiymėtoa dienoa pasninkų ir trenkią.

KALENDORIAUS KAINA - - 28c
Kas prisius “Oranže” prenumeratą metami, arba puiri metą, gaus KALENDORIŲ DOVA-

Naniaa ant p..r<t.irlm« S r'i'rytrtl- 
mu Ir garadiiua 4 kutams Ir automo
bilių l*r«e. Ualnn.1 pirkti 
arba kurtu

PARSIDUODA

AKT r.MUlAVIMO.
44 akrų fartna Ar1rawaa« ValaUjoJ 

ia akrų IMIrMoa nplverli. au Baujala 
budlaktua. Jauna, -<>4*a i mjILa nuo 
ffHtkrlio Ir mokjklon MM.

M. SnXWBCZ. 
Wre. aa.

*

M. r. TAMM a oo.

E

LIETUVOS BONŲ IŽDAS
120 TREMONT 8T. B08T0N, MASS.

ir su šiuo laišku pasiunčiu

l'ait-Akau Kj'vrnimul vietoa arba 
hurdim pa a Lietutiue Itetrolt. Mirk. 
**» r»ų ryvrnea 1>K inrtalu tenai Ir 
norėčiau vėl raliuoti bot kaip gi-du-t 
lai aunkų Kauti virta gyvenimui

Kaa r ra no* lai Aky apie nata nu-

Jur<1. l*uOr»
|P. O. Boa 4i« J<4u>-1on CtlJ III.

Ameriko- Išgijimo 
viršininkas -ako. 

kan*i vilti lik 
sulikti eiti į

jei to aiškiai parei

VIDUMIESTIS NAKTINIS 
TAMSUS.

aiškiai pranešamu

į Liet. liauti. Kryžiaus 
j jų skyrių susirinkimas 
I šiandie, t. y. gniotlžio 

vai. vakare, Šv. Kryžiaus 
liažnytinėje svetainėje.

i Vi-i rėmėjai ir veikėjai ma- 
' l< lėkite atsilankyti j šį susi
nu inui. Daug svarbią dalyką 
turi. ie pranešti.

Valdyta.

rėmė- 
įvyks 
4 <1..

TUOJ! Lieta vos Paskolą TUOJ!
(’liirago.- vnliiniie-tis. kur'

]ier išti-in- naktis blizgėjo e- 
lektros švie-us įvairio-e iška .

I
Inim*. šiandie naktimis tamsus. !
Panaikinto- viso- Šviesos.

Vienlik gatvės elektra up<vie 
čiantos.

Dėl miglią trukumo kol-kas 
nesuvaržomos bažnyčiose švie
sos ir šiluma. Teatrai ir gi dar 

^^miždnioiui. liet išhiuko ^vie
m>s pMinikintos.
Mokpdfts 4nippal neapribim

Imu laikui Ims atidaryto*. Mo
kyklą viršininkai yra tos 
nuomonės, jog mokyklą n«jt«i- 
liiiin uždnryti ir vaikus palei-1 
ti gatvėn. Juos, sako. |Wigan- •| iwkoiaskii. įlarbininkui. Au
tą ligos. Iglys įsivogta niekam nesant

Ktii-kurios dirbi u vė-. kurios
turi šiek-tick miglią iširk-1 _
liuli*, -utrmiipina durim vidun pggi.YNAS BE 4VIE8O8. 
<hi*. km| tilo btidil pratędi ii ' --------------
ginu durim-. i Berlynas, gi. 4. Nėra an-

Vi-gi. almi pi miešimą, šią glią. lad naktimis miestas 
savaitę lute- sustoti dide-nė palirkaiim* Ia* jokio* šviesos, 
dalis visą dirbtuvių, šimtai Nei gnzo, nei elektros šviesos 
tūkstančių <lari»iniiikų -u šei- nėrn viešbučiuose, restoranuo- 
luyimnu- lauk- švenčių !«• dar -•• ir kavinrio.
!«• ii -kurde. I

STREIKAS GYVULIŲ 
SKERDYKLOSE

j d i į»4t/iil’» i 4 4 į
U užmokė-1 irs.

iė nepersenei pa
rą tyrinėjimą.

IA TOWN OF LAKE.

ju<»' 
prtt-

PAVOGTA DVI TONI -
ANGLIŲ.

X<*žiii.niii vagiliui nt'.'iuin- 
v«» -ii vežimu ir susikrovė dvi 
hmi kietąją miglią p(, mini. 
510 IVest (’liirago are. Ir su 
imgliiiiis nežinių kur nuvažia
vo.

Anglys priklausė Frankui

1

“Iigriovimu Kauno pilim” 
scenoje.

Ais iiMlomus, istorinis vei
kalas bus vaidintas gruodžio 
7 <1. School Hali salėje. Vei
kalą statu scenoje K Vyčių 13 
kiio|st. Tok- veikalas neleng
vo iinriiityti: reikia daug jie- 
gą ir gabumą. Veikalas atvai
dina. kaip senovėje lietuviai 
kovojo už savo tėvynę. Lietu
vą.

Kviečiame visus pamatyti tą 
veikalą.

v.

It DIEVO APVEIZD08
PARAFUOS

L. Vyrią 4 kuopa laikys 
prieštnetinį susirinkimą šian
die, 4d. gruodžio 1919 iii. Die
vo Apveizite* jair. svet., 8 vai. 
vakare.

šiame susirinkime bus ren
kama ateinantiems metams 
valdyba. Todėl vilti nariai 
kviečiami at-ilankvti.

Vylia.

Ant MArdAVluu. barimu cteariac
3: e«1ų Kirto lotai. parmduoa
kartų aria, po virtu.

J. T.
tfM V. S* ■Va

(Artas aa! pardavliM arti Craita
Fabriko IHIM AU4B

a SSOI4MB
tsss a bommB Avr.

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

Organizuokite Paskolos 
Platinimo Komitetu*.

Amerikon Lietuvių Taryba Ir Amerikos Lietuvių Tautinė Taryta pritart 
sekančią rezoliuciją feiain* reikale Lapk. 5 <L, Pittsburghe.

“Raarito Lietuvių Tacyta pripažįsta ir 
tarp Ltotavua valdtaa ir AaNrilna Uatavių 
■s* 8L000JI00J0 patai** dvujtaM mlamaMBH

10 MUMS DAR LAUKTI ILGIAU? PILDHIME SAVO PRIEDERMES 
PIRKIME LIETUVOS BONUS!

Visu* pinigus nereikia dabar išeiti. Dabar perkant bosų
850.00 reikia imnokiti nemažiau 15.00 1100.00 •• »•

$500.00 ” ” ” $50.0011000.00 •» ••
Sėsk tuojau^ ir išpildęs aplikaciją priaiųsk tuojau* *a reikalingu mokes

čiu. Tada galėsi būti ramu* žinodamas kad savo priedermę ižpildeL

" $iooo 
”*LOLOO

Ne viri darbininkai tuo pa-
.lenkinti. •!><* reikalavo nuo 30 
ligi 5u inioš. daugiau užmo
kėki ies.

Angliški laikraščiai paine-
a. jo; darbininku vadai gni-

moja |Mi-keii»ti streiką.
Ateinantį - kmadivuj tuo Negalime talpinti Tamistos

tikslu darbininkai Im- sušauk- korespondencijos, nes nėra pn-Įnirkuų kai«dom« dovaąw». 
.ii ina— initinuaii.

RED ATSAKYMAS

Ponui ar Poniai Lelijai iš 
To»n of laike Chicagoje, III.

Šiuuini užsirašau Lietuvos nž $ 

pirmą mokesti $.......................
luti gyvuoja Lietuva]

Mano vardas ...................
Gatvė.....................................
Miestas .................................

įrašo nei adreso.


	1919-12-04-DRAUGAS-0001
	1919-12-04-DRAUGAS-0002
	1919-12-04-DRAUGAS-0003
	1919-12-04-DRAUGAS-0004

