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ATMAINOMA POZICIJA 
STREIKO KLAUSIME. 

Tas įvyksta suareštavus angle-
kasių viršaičius. 

VISŲ V I S A I P SPĖLIO
JAMA. 

P R E Z I D E N T A S WILSONAS 
P A S I Ų L Ė KOMPROMISĄ. 

Prezidento Wilsono sąlygos 
nežinomos. 

Sut inka su tuo anglekasiu 
viršininkai. 

Washington, įr« S.—Visiems j Washington, gr. S.—Genera-
yra žinoma, joą anglekasiams j Hs prokuroras Palmer vakar 
prezidentas \Vilsonas pasiūlė lanksti ryto paskelbė, jog tar-
kompromisą. tą pasiūlymą jpe vyriausybės ir anglekasiu 
priėmė anglekasiu viršaičiai, organizaci jos veikiančiojo pre-
Rytoj Indianapolyj sušaukia
mas anglinių apskričių angle
kasiu viršaičių konferencija. 

Washington, gr. 8.—Po kon
ferencijos su anglekasiu vir
šaičiais cįa abelnai manome, 
jog streikas anglekasyklose da 
bar t ikrai turės pasibaigti. tJf 
streiko pabaigimą tomis die
nomis daugiausia pasidarbavo 
generalis prokuroras Palmei . 
Su kabineto sutikimu angleka
siu organizacijos viršaičiai 
Le\vis ir Green buvo pakviesti 
r>"asliingtonan. Judviejų pa 
kvietimo reilcalavo prezidentas 
ir general i s prokuroras. 

Gruodžio 5 d. po kabineto 
susirinkimo generalis prokuro
ras Palmer turėjo konferenei-

promisni, siūlomam anglcka-
siams. Bet jis sako, jog tas ne 
kuoniet nebus atl iktas visuo
menės lėšomis. 

Sako, vyriausybė angleka-
siams nenustatė užmokesties. 
Tik pasakė, kiek tikrai jiems 
prigu\i, būtent 14 nuoš. (lan
giau. 

Ir jei kam patinka, tegu an-
glekasiams siūlo ir duoda dau
giau. Gi vyriausybės prieder
mė bus žiūrėti, kad žmonėms 
parduodamos anglys nebūtų 
pabrangintos. Kainos anglims 
turį pasilikti kaip buvus, iš
ėmus nepaprastuosius atsitiki
mus. 

Bet niekam nežinoma, ko
kios yra to kompromiso sąly
gos. 

š iandie tad visaip spėlioja-

zidento Levvis ir sekretoriaus- > s u P ^ ^ l e n t n AVilsonu. Ap-
iždininko (Jreen padary ta Sll_ Į u l b ė t a anglekasiu streiko sto-
tarimas. Tarpe abiejų pusių streiko galimos pa-

padaryta kompromisas. To są
lygos bus paduotos rytoj an
glekasiu viršaičių susirinkimui 
mieste Indianapolis. Lewis su 

ma tame klausime. Vieni v ie- ;<; m > n pasižadėjo pasidarbuoti 
naip, kiti ki ta ip tvir t ina. 

Arčiau tu reikalu stovintieji 
sako, jog anglekasiams pasių-
lvta 14 nuoš. daugiau užmokės-
lies priimti i r nors per porą 
mėnesiu atlikti išmėginimą. 
Jei pasirodysią to permaža, 
tuomet vyriausybės pastango
mis darbininkams bus busian
ti padidinta užmokestis. 

Kodel-gi anglekasiu virsai-

baigti anglekasiu streiką. 
Anglekasiu viršaičiams, 

kompromisą pasiūlė preziden
tas IVilsonas. 

Susirinkimas teisdarystės 
departamente. 

Iš generalio prokuroro pa
skelbimo matosi, jog praeitą 

vis ir is 
sėkmės. 

Po šito veikiai prezidento 
sekretorius Tumultv mušė te-
legramą anglekasiu viršai
čiams atvažiuoti \Vashingto-
nan. 

Išėjo nesusipratimų. 
Anglekasiu viršaičiai pa

kviesta VVasltingtonan greitai 
po to, kuomet teisėjas Ander-
son Indianapolyj įsakė •suareš
tuoti 84 anglekasiu viršaičius 
už peržengimą " injunct ion. ' 

SUAREŠTUOTAS ANGLE 
KASIŲ VIRŠAITIS. 

i Generalio prokuroro noras 
šeštadienį teisdarystės depar- b u y o S H a r e R t u o t i k o k i u < t r į s a r 

tamento rūmuose jvyko susi- ^ ^ ^ y į f c j ^ B e t f e d e r a . 
čiai sutikę s u tokiuo pasiuly-1rinkimas. Susirinkime buvo [k t e i s - 4 J a s Anderson nesutiko. 
mu? J i s liepė suareštuoti visus. 

Po šito prokuroras nuspren-

įgeneralis prokuroras, preziden-
I tai štai kas a tsakoma: vv- t o Privatinis sekretorius Tu-

riausybė pažadėjusi panaikin- ***% anglekasiu organizaci- į{.% huūnix[ pasimatvti su angle-
ti bylas prieš viršaičius už i ? " -veikiantysis prezidentas , ^ . - ^ ^ k o m i t e t o ^ 
" i n j u n e t i o n " peržengimą. įU n v i s ir sekretorius-iždininkas k a i s 

Kiek tame yra teisvbės. rv- . 

Springfield, IU., gr. 8.—Su v. 
Valstijų maršalas Dali man su
areštavo Illinois anglekasiu 
organizacijo s prezidentą Frank 
Farr ington už išniekinimą tei
smo. 

.Jis taippat*. kalt inamas už 
peržengimą teismo " injunc-
t ion ' , prieš anglekasiu streiką. 

Po suareštavimo jis tuojaus 
paimtas pas komisijonierių 
Culp, kurs paskyrė jam $10,-
(XM) parankos. 

Farr ington pastaromis die
nomis važinėjosi p 0 miestelius, 
sakė prakalbas ir ragino angle-
kasius neiti darban. 

BULGARŲ K A R Ė S VA 
DAMS YRA PAVOJAUS. 

•sinm-

toj gal jau bus žinoma. 

GAL BUS ATŠAUKTAS 
P L I E N O S T R E I K A S . 

Nacijonalis streiko komitetas 
turės susirinkimą. 

Youngstown, O., gr. 8. — 
Plieno industrijoje streiko na-
cijonalio komiteto susirinkimas 
įvyks Washingtone gruodžio 
13 dieną, sakoma, tame susi
rinkime bus balsuojama už su
manymą atšaukt i streiką. 

Apie tai čia aną dieną pra
nešė vienas plieno darbininkų 
organizatorius. 

Šiandie 24 unijų prezidentai 
rankioja žinias apie streiko 
stovį. Tie faktai bus induoti 
susirinkimui. 

SUV. V A L S T I J O S UŽIMA 
AŠTUNTĄJĄ VIETĄ. 

Washington. gr. 8.—Darbo 
depar tamento vaikų reikalu 
biuras paskelbė, jog švietimo 
žvilgsniu Suv. Valstijos tarpe 
civilizuotų pasaulio šalių už
ima net aštuntąją vietą. 

Pranešime sakoma, jog Suv. 
Valstijų miestuose iš kiekvie
nų dešimties suaugusių žmo
nių vienas nemoka rašyti arba 
skaityti . Gi provincijose iš. 
kiekvienų penkių žmonių yra 
vienas analfabetas. 

Green. Kalbėtasi anglekasiu 
streiko reikalo. 

Susirinkime buvo paskaity
tas galutinas, konkretinis pre-
I i d *' n t b VV i 1 šono pasiųl y m a s su 
tiksiu kuoveikiaus pabaigti 
streiką ir išlyginti nesutiki
mus. 

Anglekasiu organizacijos 
viršaičiai sutiko su prezidento 
pasiūlymu ir nusprendė šita 
aatradienį sušaukti generalį 
anglekasiu viršaičių susirinki
mą ir šitam paduoti preziden
to \Vilsono sugestijas baigti 
:-1 re i ką. 

Susirinkimas įvyks Indiana
polyj 2:00 po pietų. 

Tą dieną Indianapolyj bus ir 
generalis prokuroras Palmer. 

Gal įvyks balsavimas. 
Kuomet vakar apie tai visa 

paskelbta, nepranešta, kokios 
tos yra prezidento Wilsono su
gestijos ir koks^ kompromisas. 

Manoma, jog šiandie tai f ir 
sa bus paskelbta. O gal tas 
bus padary ta tik prasidėjus 
anglekasiu viršaičių susirinki
mui. 

Manoma, jog susirinkime 
bus balsuojama streiko pabai
gos klausime. ' 

GRUODŽIO 8, 1919 M. 

Tikslas atsiekta. Ir streiko 
pabaigai padaryta pradžia. 

. Ką sako Garfield? 

Kuro adminis t ra tor ius Gar
field nesipriešina jokiam kom-

Berlynas, gr. 7. — Bulgari
jos parlamentas svarsto pro
jektą į s t a tymui , ' sulig kurio 
visi tie, katrie bulgarų tautą 
intraukę karau ir katrie karo 
prailgino, turės bųt nubausti 
mirt imi. 

Sakoma, jog tas įstatymas 
neaplenksiąs nei pa t ie s buvu
sio karaliaus. 

IŠ ANGLINIO KRIZIO. 

Chicago. — Šiandie gražus 
oras ; vakare ar rytoj daugiau 
sniego. Maža atmaina tempe
ratūroje. ' 

/ 

Chicagoje. \ 
Pradėjus šiandie visos mieste 

krautuvės bus atidarytos nuo 12:00 
dieną ligi 6:00 vakare. Tas nepa
liečia valgomų daiktų krautuvių. 

Bankos kasdien bus atdarytos 
nuo 9:00 ryto ligi 1:30 po pietą. 

Visokios rąšies ofisai nuo 9:00 
ryto ligi 3 :30 po pietų. 

Visose vietose viduj šviesa turės 
but perpus sumažinta. 

Visokios rąšies dirbtuvės nebus 
uždąrytos, kaip pirmiau buvo pra
nešta. Tuo tikslu darbuojamasi 
"VVashingtone. Norima gauti dides
nės dalies anglių. 

Anglinis krizis visam savo smar
kume. Jei anglekasiai šią savaitę 
sugryžtų darban, tai ir tuomet kri
zis tęstųsi dar apie mėnesi ar il
giau. Suvaržymai nebūtų panai
kinti. Nes nebūtų reikiamų spėkų 
ir priemonių pristatyti visur rei
kiamą kiekybę anglių. 

Anglių padalinimo viršininkai 
tvirtina, jog anglis kieku galima 
reikia taupyti. 

Tie patys viršininkai skelbia, jog 
visi apartamentiniai ir kiti priva
tiniai namai turi turėti anglių už
tektinai ir pilnai apšildomi. Jei 

apartamentinių namų savininkai 
kitaip sako, jie prasižengia. 

Valstijoje. 
Illinois valstijos anglekasiai vi

saip kalba apie prezidento Wilso-
no kompromisą. Nuomones pasi
skirsčiusios. Vieni iš anglekasiu 
sutinka kadir tuojaus gryžti dar
ban, jei taip norės pildomasis orga
nizacijos komitetas. Kiti sako ne
klausysią nei komiteto, jei nebusią 
daugiau duodama, kaip tik 14 
nuoš. 

Illinois anglekasyklų operatoriai 
sako, kad jei pildomasis angleka
siu komitetas įsakys darbininkams 
gryžti darban į 12 valandų visose 
kasyklose bus pilnai dirbama. Su
prantama, jei to norės darbininkai. 

Gi jei bus dirbama, veikiai ir 
anglių išteklius padidės. 

šalyje. 
Washingtone nuomoniaujama, 

jog anglekasiu streikas tomis die
nomis bus pabaigtas. 

Generalis prokuroras keliauja j 
Indianapolisą. 

Washingtoną vakar apleido an
glekasiu viršaičiai Lewis ir Wilson. 

Pačiam Indianapolyj neabejoja
ma, kad anglekasiu viršaičių susi
rinkime bus nubalsuota darbinin
kams priimti prezidento Wilsono 
pasiųlymą ir gryžti darban. 

ANGLEKASIAI PASIREN
GĘ EITI Į KASYKLAS. 

Baigiasi Anglekasiu Streikas Negalima Taika su Bol 
Anglekasiu Viršininkai 

Suvažiuoja Kon-
ferencijon 

Tikisi gauti ligi 25 nuoš. dau
giau užmokesties. 

Springfield, 111., gr. 8. —An
glekasyklų operatoriai ir an-
klekasiai centraliuose Illinois 
anglių laukuose vakarykščia. 
diena praleido bediskusuodami 
apie kompromiso sųlygas, ko
kias pasiūlė prezidentas Wil-
sonas anglekasiu prezidentui 
Le\vis ir sekretoriui (Jreen. 
Kiekvienam buvo indomu ži
noti tas sąlygas. Bet kad kom
promiso sąlygos nepaskelbtos, 
tad visaip ir buvo nuomoniau
jama apie tai. 

Kaip viena, taip kita įrašo 
sakėsi, jog neturinti jokių in
formacijų iš Wasbingtono. 
Teciaus spėjanti, jog tas kom
promisas ar tik nebusiąs tar
pe 22 ir 25 nuoš. daugiau už
mokesties anglekasiamp. 

Apie viršpaminėtas skaitli
nes čia pirm to per kelias die
nas buvo kalbama ir disku-
suojama. Išėmus radikalius 
gaivalus, anglekasiai, abelnai 
imant, mielai sutiktų gryžti 
darban, jei jiems butų duoda
ma 25 nuoi. daugiau. OjKM-a-
toriai tuo tarpu sako, jog jie 
mielai nusileistų su 221/) nuoš. 

Pramatomas streiko galas. 

sevikais 
Sukilimas Italijos mieste 

' Nantua 
ESTAI NEGALI TAIKIN 
T I E S SU BOLŠEVIKAIS. 

DORPATAS, gr. 8.—Estų su 
bolševikais čia buvo prasidėju
si taikos konferencija. 

Tečiaus oficijaliu keliu iš 
Estonijos sostinės Revelio pra
nešta, jog estai atstovai negali 
tart ies su bolševikais taikos 
klausime sulig nuosavų pažiū
rų. 

Sakoma, jei Estonija nori 
taikos su bolševikiška Rusija, 
tur i taikinties sulig talkininkų 
diktuojamų sąlygų. 

PREZIDENTAS TARS ŽODI 
MEKSIKOS KLAUSIME. , 

Paliuosuotas Jenkins vėl nori 
eiti kalėjimam 

ITALAI SUKILĖLIAI SU-
DEGINO KALĖJIMĄ. 

Visas Mantua miestas 
apgriautas. 

Washington, gr. 7. — Ka»p 
šiandie ar rvtoj laukiama galu
tinas prezidento Wilsono žodis 
Meksikos klausime. Preziden
tas viešai paskelbs, kokios po
litikos laikosi vyriausybė. 

Prezidentas Wilsona s tą pa-
Jei žiniose iš AVasbingtono. žadėjo senatoriams iš senato 

yra kiek teisybės, tad čia spė
jama, kad streikas turės pasi
baigti šitą trečiadienį arba 
ketvirtadienį. 

Jei ta ip įvyktų, tai buvo pa
keliamas klausimas, kaip gi 
yra su pačiomis kasyklomis, 
ar tos vra tokiam stovvj, kad 
butų galima tuojaus pradėti 
darbus. ' 

Tš tvirtinimų pat i r ta , jog 
kasyklų stovis taip geras, kad 
kas valanda eik, stok darban 
ir išnaujo gamink anglis. 

Kai kuriose kasyklose į pu
se dienos galima prašalinti vi
sokius t rukumus ir traukti- an
glis ant žemės paviršiaus. 

Kai-kuriose kasyklose pat
varkymas užimtų daugiau lai
ko. Bet tai vis niekas, sako 
anglekasiai. Tegu tik vyriau
sybė pripažįsta didesnę užmo-

užsienių reikalų komiteto. 

Jenkins nepaliuosuota s nuo 
atsakomybės. 

Meksikos mieste Puebla iš 
kalėjimo paliuosuotas S. Val
stijų konsuliari s agentas Jen
kins padėjus 1,000 pesų paran
kos. 

Parankų padėjo amerikoiiiš-
kas-daniškas bankininkas Han-
sen, ar t imas Meksikos pini-
gyno sekretorius Cabrera drau* 

Hansen, sakoma, esąs didis 
amerikonų priešininkas. Padė
jo parankų, kad neduoti pro
gos didėti nesutikimams. 

Jenkins paliuosuotas ir jam 
pranešta, jog jis nepateisintas. 
Xes tardvmai dar vedami. 

w 

Norėjo gryžti kalėjiman. 
Kuomet Jenkinsui pranešta 

kesnį ir pasako, jog i r mes j faktas, jog jis nepateisintas, 
esame žmonės — sunkiai dir- tuomet jis mėgino išnaujo su-

Rymas, gr. 6 (suvėlinta). — 
Mieste Mantua praeitą trečia
dienį ir ketvirtadienį siautė 
baisus radikalų pakelta* dar
bininkų sukilimas. Sukilimo 
metu 8 žmonės nužudvta ir 
kelios dešimtys sužeista. 

Sukilusioji •žmonių minia už> 
puolė neskaitlingą kareivių 
garnizoną, nukapojo telegrafų 
ir telefonų vielas, sustabdė 
traukinių važinėjimą, apiplė"sė 
ginklų krautuves, sudegino 
kalėjimą ir paliuosuotus krimi
nalistus apginklavo, kol paga
l ia i^ nepasiųsta skaitlinga ka
riuomenė iš ki tur ir nesustab
dyta revoliucionierių .siauti
mas. 

Kariuomenė su kulkasvai-
džiais ketvirtadienio vakare 
sustabdė siautimą ir įvedė, 
mieste tvarką. 

Suki l imui- pradžią davė 
streikas 500 darbininkų. Pir
miausia streikininkai pakėlę 
ria\išes. Paskui prasidėjęs 
abelnas sukilimas. 

REZIGNAVO I S P A N U O S 
KARĖS MINISTFRIS . 

Gal atsistatydins visas kabi
netas. 

bame ir turime nuosav i rei
kalų. 

Sut raukta daug vagonų. 

Šalimais visų šiandie užda
rytų kasyklų stovį eilių-ei.ės 
geležinkelių tuščių vagonų. 

gryžti kalėjiman. Bet kalėji
mo viršininkui įsakyta jo atgal 
nebepriimti. 

Su Jenkinso paliuosavimu 
nesutikimai nepasibaigia. 

Iš Meksikos pranešama, jog 
tenai ginkluojamasi ir mano-

J ie pagaminti anglims krau- .ma atšaukti prezideneijalius, 
ti. I r kaip veik kasyklose bus linkimus, 
pradėti darbai, tuojaus anglys 
į vagonus bus lioduojamos ir 
vežamos ten, "kur jos reikalin
gos. Gi šiandie anglys visur 
reikalingos. 

P A D E R E W S K I LAIKOSI 
P R E M J E R Y S T Ė S . 

Tečiaus neįstengia sudaryt i 
kabineto. 

Varšava, gr. 9. — Nesenai 
lenkų seimas išreiškė kar tų jde l nevyksta sudaryti kabi 
nepasitikėjimą sav 0 ministe-

Madridas, gr. 9. — Armijos 
garbės teismas nusprendė iš 
armijos prašalinti 23 oficie-
rus. Teismo nusprendimas pa
duota patvir t int i mimsterių 
kabinetui. 

Kabinetas patvirtino tą nu
sprendimą. Del to rezignavo 
karės ministeris Covaro. 

Kabinete pakilo nesmagumų 
ir nesusipratimų. Pasekmėje 
nusprendė rezignuoti premje
ras Toca su visais ministe-
riais. 

Rezignavimo raštas tuojaus 
bus induotas karaliui, kaip 
veik tas sugryž čia iš nied 
klės. 
. Parlamento atstovai <*»cija>i 

listai paskelbė, jog jie paka l j 
sią generalį darbinįnkų strei j 
ką, jei karalius priimsiąs To^ 
ca kabineto rezignavir.;ą. 

Socijalistai tvirtina, jog mi-
litaristų parti ja darbuojasi kaįį 
binetan pastatyt i savo -ali
ninkus, kuomet p a s i t r a ^ B 
premjeras Toca. 

rių kabinetu ir podraug leido 
tam pačiam premjerui pasi
likti savo vietoje ir pasirinkti 
naujus ministerius. 
• Visi ministeriai rezignavo, 
gi Paderewski iš susikrimtimo f M j R į NUŽUDYTO MEKSI-

<jnet susirgo. Dabar Paderews-
ki organizuoja kabinetą.' Bet 
jam tas darbas nevyksta. 

Viena seime partija, turinti 
110 atstovų, priešinasi Pade-
rewskio premjerystei. Ve ko-

KOS GENEROLO ŽMONA. 

netą. 

New York, g r. 9. — čia mi
rė senora Felipe Angeles, nu
žudyto Meksikos generolo An
geles žmona. Mirusioji nepa
tyrė, kad jos vyrą ^ leks iko j 
nugalabino Carranzos budeliai. 

V 
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nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
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kant krasoje a r exprese "Money Or-
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Legijonas 
Tarp kitų patrijotiniu rimtu 

ir naudingų Amerikos organi
zacijų yra viena labai žymi 
vadinama American Legion, 
t. y. Amerikos Legija. Pirma* 
jos vardo žodis yra visiems 
suprantamas. Tik nevisi ži
no, ką. reiškia žodis legija, ar
ba legijonas. Ta s žodis yra se
nas daugiau negu du tukstan-
ciu metu. Kol Jivmo tauta bu-

4. * 

vD stabmeldė, tol ji turėjo 
smarkią gerai organizuotą ka
riuomene. Didžiausia tos ka
riuomenė:* dalis vadindavosi 
legio. Joje būdavo apie 12 
tūkstančiu ginkluotu vyrų su 
visokiais reikmenimis. Dabar 
pasaulio . kariuomenėse di
džiausios dalvs vadinasi kor-
pusais, o legijonų vardas liko 
nekariškoms organizacijoms, 
turinčioms daug santikių su 
kariuomene. 

Taip i r Amerikos Legija 
nėra Amerikos kariuomenės 
dalis, bet visuomenės organi
zacija padedant i kariuomenės 
reikalus aprūpinti ir turinti 
d a u g s a n t i k i ų su k a r i u o m e n e . 
Ta Legija jau padarė daug 
naudingą darbu. 

Tarp kitko, karei pasibai
gus, Amerikos Legija ėmė ieš
koti uždarbio kareiviams, 
grįžusiems iš Europos ir pa
leistiems iš kariuomenės. Į 
tą Legija įsirašė daugybės bu
vusią kareivių, jau turinčių iš 
ko gyventi, bet norinčiu pa
dėti draugams. 

Tą gražų tikslą bevykinda-
ma Legija pastebėjo, kad kai-
kuriose vietose paleistieji iš 
kariuomenės vyrai nelabai no
rėjo stoti į darbą. Labiausiai 
žymu tas buvo mieste Bridge-
port Konektikuto valstijoje. 
Tenai Legija pavartojo šito
kią priemone. J o s nariai bu
vusieji kareiviai ir dirbantieji 
naudingą darbą, ėjo draugiš
kai pasišiiekėti su paleistais 
kareiviais neinančiais Į darbą. 
Tos priemonės nauda pasirodė 
didelė, uos Bridgeporte be
veik neliko darbo-slekerių, ar
ba baugisių nenorinčiu dirbti. 

Daba r beveik visur, kur tik 
yra Amerikps Legijos skyrius, 
ten yra ir komitetas parūpi
nantis darbo. Vietomis tie ko
mitetai aprūpina Už buvusius 
kareivius visus darbo paieš
kojimo reikalui 

Detroite Legija darbuojasi 
taip pat naudingai. Ten pasi
taikydavo policijai sugauti 
kareivius beelgėtaujant ir be-
naudojant tiems tikslams A-
nierikos kareivio uniformą. 
Tokius asmenis policija suim
davo ir sulig teisių butų tu
rėjusi pasodyti j kalėjimą. Bet 
Amerikos Legija pasirūpino, 
kad ta negarbė netektų buvu
siems kareiviams. TeČiaus 
reikėjo padaryti, kad kareiviai 
vis-gi neelgėtautų, vietoje dir
bti. 

Tai-gi vietinis Amerikos Le
gijos skyrius padarė sutartį 
su valdžiomis, kad tokius nu
sikaltėlius pavestų Legijai pri
žiūrėti. Buvusių draugų karei
vių tarpe nusikaltėliai pasitai
sydavo. Dabar Detroite jei ir 
yra neuždarbiaujančių karei
viu, tai labai mažtii. 

į 
Jvors sulyginamai nedidelis 

buvo skaičius paleistų iš ka
riuomenės vyrų nenorinčių 
dirbti, tečiaus jų buvo. Kaiku-
rie, užėmę vietas, o paskui pa
sirodę blogais* darbininkais, 
pakenkė kitiems. Tai-gi Ame
rikos Legija pasirūpino tą blo
gumą prašalinti. J i sutarė su 
darbdaviais, kad tie visuomet 
duotų žinoti, kiek ir kokią dar
bininką jiems reikia, ir kad 
gerąsias vietas paliktu buvu
siems kareiviams. Iš kitos pu
sės ji turėjo žinioje visus pa
leistuosius kareivius. J i ište
ko darbo norintiems dirbti, o 
nenorintiems mokėjo parodyti 
kaip blogai jie daro. Jie tapo 
praminti \vork slaekers, t. y. 
darbo baugi šiais. Jų pačią 
draugai kareiviai sudarydavo 
teismą ant jų. 

(Jenerolas-Majoras VVilliam 
(1. Haan, Štabo viršininko pa-
gelbinjnkas, apie Amerikos Le
gija kalba: 

"Šiandien Amerikos Legija 
tapo tarsi užpuolijui gaudan
čiu uždarbius mus kareiviams. 
Jos darbštumas taip urnai 
plinta, \jog dabar jos įtekmę 
jaučia kiekviena valstija vi
soje Amerikoje. Iš pradžių ma
nėme, tad jos n a r u uždavi-
nvs bus tiktai surasti uždar-
bi kaikuriose vietose. J i pa
ėmė ant savęs visą tą uždavi
nio sunkenybę, nes kitos a-
gencijos pasitraukė nuo to. Vi
sur Amerikos Legijai pasisekė 
kuogeriausiai, gahj gale ji 
virto didžia kareivio pagalbi
ninke visuose jo reikaluose. 

t " Je igu ka s dar turi abejo
nių apie Legijos pakraipą ir 
a p i e 'dabart in i p a l i u o s u o t ų iš 
kariuomenės vyru upą, tas 
tenueinie į Ame.iko. Legijos 
surinkimą, kuomet ji savo po
sėdį baigia ir tepasakai ką 
nors prieš Amerikos valdžią, 
tepagirie bolševizmą, anarchi
ją arba kitokią griovimo siste
mą. Tokis asmuo greitai įsitik-
rintu, kad buvusieji kareiviai 
neužmirš0 kovoti." 

(Sunaudota Pranešimas iš 
Karės Departamento.) 

• • — — • • ' 
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D ^ Kalbant api e Lfevo panašumą žmoguje ręi 
kia neužmiršti skirtumų tarp paveikslo ir tik 
rybės. Žmogus būva šešių pėdų augščio, o jo 
paveikslas tankiai užima porą colių, arfca nei 
tiek. Žmogus negali būti be valgio ir gėrimo, o 
žmogaus fotografijai to viso nereikia. Gyvas 
asmuo džiaugiasi saule ir eina sveikyn nuo jos 
šviesos. Žmogaus fotografija nušunta ant sau
lės. Neišbaigtume, jei norėtume suskaityti 
skirtumus tarp paveikslo ir tikrybės. Dar di
desnis yra skirtumas tarp Dievo ir žmogaus. 
Tą atsimenant reikia žinoti, jog Dievo paveik

slas žmoguje yra tiktai viena arba kelios ypa
tybės, kuriomis žmogus tampa panašus į Die
vą. Tos bendrosios ypatybės Dievuje yra taip 
didės, kaip J is pats, o žmoguje taip mažos, 
kaip jisai. 

Pirmutinė tat ypatybė, del kurios žmogus 
gali vadintis Diev0 paveikslu ir panašumu yra 
žmogaus dūšia. Tą paveikslą turi maži ir di
deli, geri ir blogi žmonės. 
Jeigu žmogus dirba, jis prisideda, kad gamtos 

daigtai tampa geresni. Prie molio žmogus pri
deda darbo išeina plyta. Pridėjęs darbo prie 
plytų gali padaryti iš jų puikią bažnyčią. Ta 
bažnyčia yra daug geresnė negu molio krūva, 
suvartota bestatant bažnyčią. Dievas sutvėrė 
pasaulio medžiagą, o žmogaus darbas tą me
džiagą tobulina. Tokiu būdu žmogus dirbda
mas tampa Dievo panašumu. 

Dievas sutverdamas įvairias daigtų rųsis 

• • • • " » " m a t ė kad jos buvo geros' (Gen. 1, 3 etc). 
Žmogus taip-gi sav^o darbštumą gali suvarto
ti geriems tikslams taip, kad žmogaus darbai 
gerumu panėšėtų į Dievo darbus. Pasaulyje y-
ra evoliucija, arba ėjimas iš žemesnių cįaigtų 
į geresnius. Žmogaus gyvenime yra išradimų, 
pagerinančių gyvenimą. Tai-gi matyt panašu
mas tarp Dievo ir žmogaus darbų tame, kad 
abeji eina prie to, idant butų daugiau ge
rumo. 

šv. Raitas ir mokslas. 

Lengva pastebėti, kad ir žemiškojo žmonių 
mokslo prityrimas ir Dievo apreikštoji tiesa 
kreipia mūsų mintis į tą pačią pusę. Gamtos 
mokslas sako, kad pasaulio evoliucijoje yra 
trys įsikišimai augštesnės jiegos arba pertarai, 
kad jauniausias iš tų trijų pertarų matyt tarp 
tobuliausio gyvuolio ir tarp žmogaus kūno, nes 
tarp jųdviejų yra didelis neišpildytas tarpas. 
Poliaus psichologijos mokslas parodo, jog žmo
giška pirmyneiga ir ypač mųs mintijimo pri
gimtis, liudija, kad mumyse yra nematerijalė 
dalis, neturinti dalių, dėlto negalinti išnykti 
kūnui mirštant. 

Šv. Raštas prie to prideda, jog ta nemateri
jalė dalis yra Dievo įkvėptoji į mųs kūną gy
vybės dvasia, jog ji kūnui mirus pasilieka gy
va, jog jos amžinoji laimė ir nelaimė priklauso 
nuo jos darbų, jog ant jos žmoguje yra Dievo 
paveikslas. 

Prie tų žemiškojo ir antgamtinio mokslo 
parodymų mųs pačių prigimties jausmas šau
kia, kad ne tvartas yra mųs tėviškė bei tiks
las, kad priešingai mes turime Tėvą, kuris 
yra Danguje. 

Kun. P. Bučys. 

ryba Byoir'o pub. biurui pini
gus ėmė iš Tautos Fondo 
$40.000, o " taut ininkai" , sa
vo sutartį palaikė už "scrap 
of paper" ir minėtam biurui 
pinigų nedavė nei cento, o no-, 
rėjo jame šeimininkauti. Tai
gi, sulig sutarties, iš išleistų 
pinigų, pusė, apie $20,000, tu
ri padengt " taut in inkų" sro
vė. Tad iš pasiųstųjų Europon 
$33.000 dol. " tautininkų" 
srovės pinigų, $20,000 dol. pri
klauso Tautoj Fondui, kuriuos 
" tau t in inkai" kaltį Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Taigi vieto
je $08.000 dol., mes matome, 
kad " tau t in inka i" teisingai 
gal sau paskaityti tik $13,000 
dol., kuomet tu 0 pačiu laiku 

fonu arba telegramų susinėsi-
nėjama iš Washingtono, už 
kurias yra apmokama Tautos 
Fondo skiriamais pinigais, to 
paties T. F., kurį " V . L . " 
bando begėdiškai diskredituo
ti." 

Štai kad ir Lietuvių Bri
gados reikalams Tautos Fon
das, Tarybų užgirtą sumą, 
kaip girdėjau iš tikrų šalti
nių, jau atmokėjo savo dalį t. 
y. $10,000 dol. Na, 0 " taut i
n inka i " ! Jie, kaip paprastai, 
poniškai pasielgia: davė rašt$, 
kad ir jie duos. 

Jei ponia " V . L . " tikrai no
ri Lietuvai gerovės (kaip kad 
giriasi), tai tegu nemaitina 
savo skaitytojų iškraipytoms 

L. R. K, R. REIKALAI, 
Pirmieji nepasilieka. 

eina gana gra 

Mihvaukee, YVis 176.00 
Chicago, BĮ. (T. of L.) 350.00 
Springiield, BĮ 75.00! 
Norwood, Mass 48.00 

j k So. Chicago, 111 53.00 
VVesternport, Md 78.00 

"VIENYBĖS LIETUVININ
KŲ" ŽABALIONĖS. 

Liet. Raud. Kryžiaus 
mėjų " d r i v e " 
žiais keliais pirmyn. Veik
liausios visame lietuvių kolio-
nijostir čia nepasiliko. Pir
miausia su savo ųuota pasi
rodė Paterson, N. J., antru 
Philadelphia, Pa. (kun. Zim-
blio parap.), terčiu — Eliza-
beth, N. J., ketvirtu —: Ne\v 
Philadelphia, Pa., penktu — 
Mihvaukee, Wis., šeštu — 

Al . ,. ;. . ,„ / . ... pasiuntėme, n.ai dabar butų northsidieciai Chicagoie. Vi- . , .. 
. v . * , . . . (geriausia rinkti naujas 

si virsnnneti skyriai, pri 

Drabužių rinkimo reikale. 

i Išskintus Lietuvon drabu
žius, nemanoma rinkime jų 
nuleisti rankų. Bet pataria
ma skyriams, kad šie pradė
tų, jeigu kur tas butų gali-

"V . L . " No. 47 darydama 
apžvalgą, kiek kuris fondas 
pasiuntė pinigų į Lietuvą, nu
rodo, kad jie, " taut ininkai" , 
nusiuntę net $98.000, o tuo 
tarpu Tautos Fondas vos 
$95.000. Pažiūrėkime, ar teisy-
bė, ką ponia "V . L. ' kalba. 

Tautos Fondo pasiųstą, kaip .žinioms, nes tas neneša naudos 
'Vienybė L . " tvirtina, $95,000 ne tik " tau t in inkų" srovei, 

tuo labiau Lietuvai. 
Nesigirkite neužpelnyta gar-

dol. Įš to matome ant kiek 
"V. L . " teisybę kalba. Jei 
dar pridėsime, kad Tautos j be. Tegu kiti jus pagiria, tuo-
Fondas. Europoje užlaiko du j kart busite vyrai. 
atstovu jau metas laiko, Wa-
shingtone taip pat kas mėnuo 
moka $2,000 dol., kur " tau
t ininkai" jau pusė .metų nei 
centu neprisidėjo, nors, sulig 
sutarties, turėtu atmokėt vie
ną trečdalį biuro išlaidų, ne-

Atminkite, kad "pagyro 
puodas—visad netaukuotas. ' ' 

Naudžius. 

žiūrint to, kad "taut ininkų" 
atstovas du kartu tiek sūnau-

Vi SU) mina tautininkai 11 

siuntė savo " ą u o t a s " su kau
pais. Žiūrėsime, katra dabar 
bus iš eilės. Jau laikas butų 
pasirodyti visoms. Butų rei
kalas, kad visi skyriai nemė
gintų pas save laikyti pini-
gu, bet siųsty juos centran I T a L g f k u r y r a g a U ; ) a > ^ t , , 
nes labai svarbus reikalą! i ^ d r u b u ž i l l S ) mg d a u g ( l a l . 

: skyrių yra, kurie nei „kiek ne-
Gauti pinigai. 

laukia. 

ma, rinkti naujas drapanas, prie lietuvių Dienos pinigų 
Senos drapanos ir gerai yra, kaipo tokie, nieko bendro ne-
bet jau mes jų gana daug j gali turėti, nes tie pinigai li

ko surinkti ne kokios ten 
sriovės arba fondų, bet visų 
lietuvių. Antras dalykas, po
nai " taut in inkai" pirmą ne
gu siuntė savo pinigus Euro
pon, turėjo atsiteisti su Ame
rikos Lietuviu Taryba, kur 
buvo padarę sutartį, kad By-
oir's publikacijos biuro išlai
dos bus per pus (5050) pa
dengtos, o kadangi A. L. Ta-

IIIIUUIIII1IIUIIUUUIUUIIIIIIIU1IIU1IIIIIII 
CICERO LIETUVIŲ DOMAI! 

Kas tiktai iš Cicero norite 
gauti "Draugą" arba paduoti 
į jį apgarsinimą, ar kokį dar-

doja telefonų, telegrafų ir tam | b ą ( j o b ą ) kreipkitės prie p. 
panašiai. A. Valančiaus. 

ftių žodžių rašytojui teko j 1442 So. 49-th Ave. 
matyti vieno mėnesio Wash- Pas jį galima gauti malda-
h:>tono Biuro išlaidų bila. Ten ! knygių ir kitokių knygų. 
vien " taut in inkų" vardai, su Pasinaudokite. 
kuriais Mong distance' t*"lė iniiiiiuiiiitiiuiiiiiiiiuiiiiliiiiiiiiiiiiiitin 
- * - * — ~ — • • 
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| PINIGAI VEL E'*A LIETUVON | 
Siysfcito per Lie tuviška ist;iif,a kur j v i sados J u m s te i s ingai p a t a r - £ 

£ nuus. ; a h ; i r 100 Lie tuviškų Marki} Kalima siųsti už $5.00 K r e i p k i t ė s = 
£ raštų a r b a ypa t i ska i p a s Lietuvi k u r i s r ė m e Lie tuva su visa išgale. S 

k n A D f M e "-G w - 1 8 s t r e t ' t-
S A . U A K I J I O , Chicago, IU. 1 
^iiniUlIlIlIlllilIllilllIIIIIIIIIIIIIIlUlIllIIIIIIIIIIIIIIIlIlIlIltlllIIIllllIlPIlBSEIHIillIllIUUIIk? 

rinkti naujas ir 
į jas gerai sudėjus baksuose 
2 pėdas augščio, 2 pėdas plo
čio ir 3 pėdas ilgio, prisiųsti 
centran. Praskynus kelią Lie
tuvon, yra manoma nenuleisti 
rankų, bet gelbėti ten esančius 

mušą broli u>. suvargusius 

Pereitom dviem savaitėm 
gauta pinigai iš sekančių sky
rių : 
Scranton, Pa. . . . 
Meltose Park, 111. 
Brattleboro, Vt. 

prisidėjo su drabužiais. 
i i 

Vilnų reikale. 

• • • • • 

$28.35 
' 55.00 

2.00 
Duąuesne, Pa 71.55 
Plymouth, Pa 38.50 
Baltimore, JĮd , . 100.00 
New Phila, Pa 200.00 
Cbicago, IU. (32 sk.) . . 
Elizabeth, N. J 
Detroit, Alich 
Chicago, 111. (No. S.) 
New Haven, Conn. . . . 
Henry, W. Va.* 

181.23 
200.00 
44.30 
50,00 
50.00! 
14.00 

. ' » " 

PERSPĖJIMAS. 

Hį pavasarį buvau skau
džiai prigautas. Tad noriu 
perspėti kitus, kad apsisau
gotų nuo nelaimės, į kokią aš 
inkliuvau. 

Prieš Velykas buvau šun-
kiai įsirges. Prašiau cįminių, 
kad mąn atvestų kunigą. Tuo
met buv0 Detroite S. Micke
vičius. Kai-kurie kalbėjo, kad 
jisai yra net vyskupas. Gimi
nės, gal nieko bloga nemany-

„ * - *. 

darni, atvedė pas mane tą 
Mickų, P 0 išpažinčiai Mickus 
ėmė klausinėti apie pinigus. 
Patyrus, kad aš tųrįu pas sa
ve $130.00, jisai prikalbino 
mane tuos pinigus pas jį pa

sidėti. Pasitikėjau ir indaviau 
pinigus pas jį pasidėti. 
Iš tų, $10.00 grąžino man vai

stams. Kitus žadėjo atiduoti 
kaip pasveiksiu. Man pasvei
kus Mickus netrukus iš Det
roito dingo ir su mano pini
gais. Daviau paieškojimą per 
"Keleivį". Mickus neatsišau
kė. Esu senas, 79 metų, liguis
tas ir biednas žmogus, sun
kaus darbo dirbti nebegaliu. 
Jeigu man Mickus tų pinigų 
negrąžins, lai mano kruvina 
skriauda apkaltina tą Mickų 
prieš Diev*. Ne man^vienam; j ^ " - k ^ ; " d a b a 7 7 ; į k į a n . 
Ois e.a pinigus nus.nese. D a u g ^ ^ k o l o n i j a s ! y r a d a r i v 

kas jam pasitikėjo ir visų j i j j - o g e vath. Lauksime, 
pinigus išsivežė. Tad lai kiti Visais L. H. Kr. R. reika-
pasisaugo to Mickaus, kad ne-jlais kreipkitės pas: 
prigautų taip, kaip mus pri- j j -Tuma-soius, «*r-
gayo. | 450 (irami. St. 

Kazimieras Glodenis. Brooklyn. X. Y. 

R. Kr. Rėmėjų sky
riai, ypač vakarų valstijose, 
Chicagoje, gal galėtų pasis
tengti ir patys gauti vilnų, 
nes kad nupirktos vilnos ir 
p i g i a u , v i e n o k p e r s i u n t i m a s 
daug lėšuoja. Jeigu Cbica-
goje butų galima gauti sva
rą vilnų po $2.50, tai jas ir 
pirkti, nes rytinėse valstijo
se tiek mokama, bet jeigu 
butų apie $3.00, tai geriau iŠ 
Centi'o jas gauti. Apsidirbus 
su drabužiais, dabar galėsime 
greičiau išsiųsti vilnų vi
siems skyriams. 

Skaitlius L. R. Kr. Rėmėju 
didėja. 

Liet. R. Kr. Rėmėjų skyrių 
skaitlius jau pasiekė šimtą. 
Pastaruoju laiku susitvėrė 
Šiose lietuvių kolionijose: Du
ąuesne, Pa., Duryea, Pa., 
Sheboygan, Wis., Chicago 
Heights, IU., Du Bois, Pa., ir 
VVest Pullman, 111. 

Yra dar gana daug didelių 
liet. kolionijų, kurių tėvynės 
Lietuvos vargų atbalsis ne
pasiekė, jos dar tebemiega, 
bet kada pabus, tai gali pra 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
n 1. fiokių ' riinkiUys s t jgų orkestrei, 

kuysęučig. 
2. šokių Kinkinys No. 2 stygų orkestrai 

10 knygučių. 
3. Trimitas , šokių Kinkinys pučiamai or

kestrai, 10 knygučių, 
4. šokių Rinkinys, Pianui. J a m e yra 18 

lietuvišku šokių. 
Ci& yra Įvauiau.sių liotm i.skų šokių, maršų, himnų, suktiniu, overturų ir t.t. Pia
no knygutės po JI.00. Kitų instrumentu po 50c. Visai orkestrai t ik ta i $4.00. 
I Katitasia. smuikui «>)*>, su pvitarimu Piano 75c. 
i>. l'<nkiOH <lainos; Pr i ta ikytos mokyklų eliorams 60c. 
7. šešios niosmoa lotynų -kalboj maišytam chorui 3Sc. 

Parduodam gaidas, pianus, grojamas masinus, styginius, pučiamus, instrumen
tus. Viską kas y i a muzykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10S0S Michigan, Ave., Chicago. 

•j. 
• 
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/^AMELS yra taip malonus skoniui, kaip jieįie 
yra nauji; ir taip užganėdinanti, kad jiejie ., 

pilnai atsako kiekvienam cigaretu troškimui. 

Camels yra skirtingi nuo visu kitu cigaretu. Dalykas tame, kad jiejie pa
daryti iš expertiškai sumaišytu Turkišku ir namini v tabaku, kas ir priduoda 
jiems tą ypatybę, kurią nerasi jokiame 
kitame cigarete. Tasai mišinys jums 
geriaus patiks, negu bent vienas tabakas, 

-kurs paprastai rūkomas! 

re*** 

^ 3 
Camels expertiskas mišinys priduoda 
cigaretams tą švelniai malonu p.Uningumą 
ir paliuosuoja juos «nuo to nemalonaus 
cigaretinio skonio burnoje ir cigaretinio 
atsidavimo. Gali rūkyti kiek tinka 
Camels cigaretu be nusibodęjimo. 

Savęs persitikrinimui palygink Camels 
su bent kokiais cigaretais pasaulyje ne
žiūrint j u kainos! . 

R. J. REYNOLDS TOBACCO C0. 
YVINSTON-SALEM, N. C. 
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JERSEY CITY. N. J. 

Ir mus kolonijos lietuviai 
pradeda busti iš po ilgų metu 
miego. Nuo ia'ko pribuvimo 
pas mus u:-, kleboną gerb. kui*. 
Krasnicho, v;..kas pradėjo eiti 
geron pusėn. Keti* perstatyta 
bažnyčia, K L pastatyta mokyk
la ir graži svetainė. Katalikis' 
kai-tautiška dvasia ir-gi yra 
gaivinama. K() negalima vien 
su lietuviais nuveikti, tai į pa-
gelbą kviečiami svetimtau
čiai. 

Lapkričio 23 d. bažnytinėje 
svetainėje turėjom koncertą ir 
vakariene. Pirmiausia tapo su
dainuota i 4Star Spangled 
Baimei-." Po to vakaro svečius 
pasveikino lietuviškomis eilė
mis 4* Sveiki sveteliai" M. Lo-
kickiutė. Paskui maži vaikeliai 
lietuviškos mokyklos (pirmą 
kartą kaip senai lietuviai įiam 
mieste gyvena) padainavo 
dainelę 44 U lėbavimas." Ta (lai 
nelė patiko netik lietuviams, 
bet ir svetimtaučiams. Po ke
lis kartus plota rankomis. 

Pagirtinai pasakė eilutes: 
maža mergelė, Ai. Valaičiukė 
1 'Raginimas į mokyklą/' J. 
Ketvirtis "Lietuva—tai mūsų 
tėvynė," K. Andruškevičius 
"Vknybėn." 

Paskui suaugusiųjų choras, 
susidedantis iš keliu tautą mer
ginų ir vaikinų, padainavo 
gražiai "Plaukė žfiselės per 
Nemunėlį." Reikėjo stebėties, 
kaip gražiai svetimtaučiai iš
taria Nemunėli ir kitus žodžius 
mūsų himno, Lietuva, tėvynė 
mušu. Anglu kalboje taippat 
tą vakarą pusėtinai gražiai su
dainuota "The Madriįįil oi' 
May," "That Tumble l)o\vn 
Shaek in Athlone.'" Pašokta 
"Irisli J ig ' su pritarimu pi-
jano ir smuiko. Neblogiausia 
E. Tamulioniutė ir M. Gumau-
skiutė atlošė dialogą: ' 'Dvi 
Kūmutės." 

Baigiant programą atvyko 
garsi dainininkė, ponia Bolkau 
skienė (tankiai N. Y. teat
ruose dainuoja), žavėdama 
visus savo puikiu balsu padai
navo solo porą. gražių dainelių. 

Tarpe augščiau paminėtų 
žaismių buvo duodami užkan
džiai, kuriuos pagamino mote
rys ir merginos. Čia turiu pri
minti, kad lietuvių moterų ir 
merginų vos tik kelios prisiun
tė naudai bažnyčios; čia jau 
arba gobšumo ar nerangumo 
priežastis. Pelno liko $276.4."). 
Apie šį vakarėlį gana plačiai 

ir gražiai aprašė vietos anglų 
laikraščiai. Buvo atėję į šį va
karą ir kėli lenkberniai, mur
mėdami po noria: "Co litvin 
zrobi, to i sam djabel nie zasz-
kodzi." 

M. Lokickis. 

MELROSE PARK, ILL. 

Lapkričio 22 d. Frank ir 
James svetainėje Lietuvių har
monija buvo surengus koncer
tą. Programe, apart vietinių 
dainininkų, dalyvavo daininin
kai, atvykę iš Chicagos. 

Atidarius vakarą sudainuota 
Star Spangled Banner. Paskui 
harmonijos vyrų choras, veda
mas p. St. Žilio, vargonininko 
Nek. Prasid. Šv. P. M. parapi
jos, Chicagoje, sudainavo ke
lias lietuviškus daineles, kurios 
gerai išėjo. Reikia pasakyti, 
kad p. St. Žilius trumpu laiku 
taip išmokino dainuoti. 

Paskui dainininkės iŠ Nek. 
Prasidėjimo šv, P. M. parapi
jos, bntent p-lės J. Birvąieiu-
tė, Z. Juškevičiūtė ir O. Stre-
lovskailė dainavo solo. Publi
kai taip patiko, kad po kelis 

kartus iššaukė ant scenos. Iš
šauktos padainavo kitas daine
les. Be šitų, solo dainavo.ir 
vie t inės p-lės O. K a u n y ir F . 
K a s s e l . 

P r o g r a m a s u ž b a i g t a s lįetu-
tuvių t a u t i n i u h imnu . P a s k u i 
buvo šokiai . 

Dauge l i s ga i lė jos i pavė lavę . 
K i t ą k a r t ą p r a š o m i la iku a te i 
ti, j 

L. L. Sargas. 

VALPARAISO. IND. 

Draugiškas atsakymas p. Ci-
ceroniui del 3-čios kuopos iš 
6v. Bedo kolegijos. Savo žinu
tėje, kuri tilpo " M . " 9 (83) 
num., p. Ciceronis pažymi, kad 
prie 2-ros kuopos, Valparai-
so, Ind., priklauso koks tai 
"vilkiukas" avies kaily j . To 
"vilkiuko" 2-ra kp. jau senai 
nėra ir jis ne mūsų narys. 

Atsimenu iš aštunto seimo, 
kuris buvo praeitą vasarą Clii-
sagoje. Tame seime ir-gi buvo 
paki ltas klausimas api<* tą pa
ti 'vilkiuką," bet tas klausi
mas buvo bereikalingas deJlo, 
kad jau prieš seimą tas " vilkiu 
ki-s" nebuvo mušu Susivieniji
mo narys. Gana jau butų apie 
jį ir kalbėti. Mes turime svar
besnių dalykų, kuriuos ir gvil
do nkime. 

Toliau p. Ciceronis pažymi, 
kad p. Tujevičia arba Tulelįs 
"kritikuo.a" mūsų veikėjas 
J-ra kuopa už jo nesąmones 
i.<'atsako. 

J. J. Pocius. 

ir bųnapi įaįp viena lietuvio 
šeimyna. Kuomet mūsų tarpe 
bus susipratimas ir vienybė, 
tuomet visi nepageidaujami 
gaivalai išnyks iš mūsų tarpo. 

Tokias-permainas radau su-| 
grįžęs po trijų metų į Grąnd 
Rapicjs, Mich. Ex-Kareivis. 

80. OMAHA, NEBR. 
Suvėlinta). 

DRAUGAS 
—. »•• . I I . » , r . •••»" * • f 

REIKALAUJA. 

MERGAITĖS. 
Amžiaus 16 metų. 

Tavorų ir Ofiso Skyriuose 

Gera proga mergaitėms, kurios 
nori išmokti biznį. Geros algos 
pradžiai. Pastovus darbas. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

Treji inetai atgal turėjau 
apieisti šita lietuvių kolonija, 
ir važiuoti i Prancūzija, nes 
buvau pašauktas Suv. Vai. ka
riuomenėn. Lietuviai katalikai 
tada čia veikime buvo apmirę. 
Nesutikimai būdavo su klebo
nais ir vaidai tarpe lietuvių: 
vienas girėsi esjjs kataliku, ki
tas tautininku, kitas kokiu ten 
laisvamaniu bei soeijalistu ir 
taip viskas buvo paįrc. 

Pagrįžęs iš kariuomenės net 
nudžiugau, nts pamačiau tarpe 
lietuvių katalikų visai kitokią 
dvasią. Soeijalistai, kada jiems 
valdžia kailį išpėrė, vieni kaž
kur išsidangino iš tos koloni
jos, gi kiti kad ir liko, tai ausis 
suglaudę tyli ir laukia sau 
"žemiško rojaus." 

Katalikai-gi čia veikia ir 
gražiai sugyvena su savo kle
bonu. Girdėjau, kad jau para
pijos skolų nėra ir dabar para-
pijonys kolektuoja, renka pini
gus del naujos bažnyčios. 

Lapkričio 23 d. SS. Petro ir 
Povylo parap. svct. buvo su
rengta vakarienė, kurioj ir 
man teko dalyvauti ir sykiu 
pasilinksminti su savo broliais. 
Vakarienę rengė dr-ja Moterų 
Rožančiaus, M. Sąjungos, Šv. 
Agotos, ir Panų. Kiek ten bu
vo įvairumo. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė svetainė. 

Programų pradėjo klebonas 
prakalba apie pasaulio pabai
gą, sakydamas, kad tikrai bus 
pasaulio pabaiga, tiktai mes 
nežinom kada bus. 

Paskui parapijos choras pa
dainavo keletą dainelių. 

7-tą valandą gabios šeimi
ninkės visus svečius pakvįetė) 
\xč stalą. Kaip viskas gražiai 
ir skaniai buvo parengta gali 
numanyti tiktai tas, kas joj da
lyvavo, i 

Užtat didelė padėka prigu
li rengėjams ir šeiroiuįnfcėins. 

Daugiau tokių vakarėlių, nes 
tokie susiėjimai mums neša di
delę naudą: arčiau viens su 
kita susipažįstam, pasikalbau! 

Spalio 18 ir 25 dd., pasidar
bavus gerb. kun. J. Olechnavi-
čiui, tapo surengta "Tag 
Day" del nukentėjusių nuo ka
rės lietuvių. Surinktieji pinigai 
jau nusiųsti L. Raud. Kryžiui 
Kaunan per rankas gerb. Lie
tuvos prezidento. Nors pasek
mingam aukų rinjiiinui daug 
pakenkė vietinės riaušės, kas-
link nulinčiavimo juoduko, bet 
vis-gi surinkom nemažiausia. 
Komitetas, susidedantis iš Jo 
Augštos Malonybės Antvysku-
po J. J. įtarty, majoro E. P. 
Suiith'o, Mrs. A. MuUen, Mr. 
Tagg, Mįss Mae Tobin, kun. J. 
OlechnaviČiaus, F. Zrgmanto, 
A. Leonavičiaus ir p-lės Izabe-
belios ir Bronislavos Zigmą n-
čiučių dėjo visas pastangas, 
kad rinkliava pavyktų. 

Pas E. P. Sniith, iš kurio 
daug tikėjomės, nieko negalėjo 

[pagelbėti iš priežasties gautu 
žaizdų laike -riaušių. Buvom 
netekę vilties, kad galėsim 
įvykdinti ir pačią rinkliavą,ka-
dangi diena buvo kilnojama iš 
vienos savaitės į kitą. Mųs 
priešingi gaivalai jau ir džiau
gėsi, kad negalėsime įvykdinti 
užmanymo ir pagelbėti mušą 
broliams Lietuvoje. Tik vienas 
kun. J. Olechnavičius, nenu-
stodaiuas vilties, kaip karštas 
tėvynainis, nenuilstančiai dar
bavosi organizuodamas rinkė
jas ir rinkėjus. Rinkliavos die
noje kun. J. Olechnavįčius su 
savo šunim, kuriam buvo pri
rišta aut kaklo krabe, vaikščio
jo ir rinko aukas. Jis su savo 
"Tobby" surinko $48.03. Ka
dangi pirma diena neatnešė 
p a g e i d a u j a m ų vaisių, t a t kui». 
J. Olechnavičius, neatsižyelgda 
mas į nuovargį, ėjo per namus 
ir vėl prašė visų stoti darban. 

Antros dienos rinkiniui ko
mitetas nuskyrė 3 dovanas: 
$10.00, $5.00 suaugusiems ir 
$3.00 vaikams. Pirmą dovaną 
gavo p. G. Olechnavičienė, an
trą—p-lė Zofija Žukauskaitė. 
Vaikų dovaną gavo p-lė Zuza
na Jankauskaitė. 

Ponia G. Olechnavičienė ir 
p-lė Z. Žukauskaitė gautas do
vanas vėl paaukojo ant tėvy
nės aukuro. 
(Aukotojų sąrašas tilps rytoj). 

SEARS ROEBUCK AND CO 
Vai. 8:00 iki 4:45 Bub. iki piet. 

Homan & Arthington Street 
s _ — . 

' MERGINOS ir MOTERYS. 

REIKALAUJA 

REIKALAUJA. 

R E I K A L I N G I 
Vaikai 14 metų ir suvirs del As-

sembly darbo, l engvam fabrike. Ge
ra užmokestis . 

M. G. S A A I J COMPAN1T 
4410 Ravenswood , Ave. 

REIKALINGOS moteris ir mergi
nos dirbti; lengVas darbas; prie išskir
s tymo s<jkly; geras uždarbis. 

Leonard Sced Co., 
228 W. Kinzic St., Chiuago, 111. 

MERGINOS IR MOTERYS 
16 iki 30 m. amžiaus, 

švarus, lengvas fabriko darb. 

TEPYLO FABRIKE 
DĖŽUČIŲ FABRIKE 
VALYZŲ FABRIKOJE 
SIENINIŲ POPIERŲ FAB. 
SPAUSTUVĖJE 
Geros algos pradžiai. Nepapras

t i geros progos. Darbai pasto
vus. Prityrimas nereikalingas. 

SEARS ROEBUCK AND gO. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 

Homan & Arthington Street 

REIKALINGI 
Leiberiai del t'oundre.s. 

Darbas pastovus. 
Link gelt Co. 

39th ir Stevvart Ave. 

Prieš Šventes Darbai 
Ofise 
Tavoro ir Stock'o 
PUSDIENINIAI DARBAI 

PRIEŠ P I E T POPIET 
8 iki 12 12:45 iki 4:45 

PILNAS LAIKAS 
8:00 iki 4:45 

({eros algos. Darbas pastovus 
norintiems dirbti. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington Street 

STENOGRAFISTES ] 
TYPISTES. 

Tos, kurios turi prityrimą moka
ma gerai. Geros algos pradžiai. 
Pastovios vietos. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 

Subatomis iki piet. 

Homan & Arthington Street 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
1 H S D I K N I N E S VIETAS 

MERGAITES 

I R 

JAUNOS MOTERYS. 

P R I E : 
Rišimo pakeliu 
Sueekiavimo (>rderiii 
Peržiūrėjimo Ta vorų 
Prieš piol arba po piet, 
8 iki 12:00 t2.45 iki 4:45 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Homan & Arthington Street 

VYRAI. 
LK1BKRIAI 
REIKALINGI. 

TRIVKER1AI 
WAREIIOUSE 

Darbai viduj. 
Vietos pastovios 

Geros algos pradžiai. 
Gera proga išsilavinimui. 

SEARS ROEBUCK AND CO. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki pet 

Homan & Arthington Street 

JAUNOS MERGINOS. 
Tavorų skyriuose. 

P R I E : 
Rišimo pakelių 
Peržiūrėjimo tavorų 
Dėjimo Tavoro 
Svėrimo pareel post užsakymų 
Čekiavimo tavoro 
Pakavimo orderių 
Pripildymo orderių. 

I r kiti 'darbai reikalingi mūsų ta- \ 
vorų skyriuje. 

Pastovus darbas. Gera užmokė 
stis. Gera proga išsilavinimui ge 
riems darbininkams. 

SEARS ROEBUCK & 00., 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 

Homan & Arthington St. 

VAIKAI. 
16 metų amžiaus. 

Pasiuntinių Darbai 
Pripildyti orderius. 
Surišti pakelius 
Geros pastovios vielos kurios a-

psimoka gerai. Pradžiai geros al
gos. * 

SEARS ROEBUCK AND C0. 
Vai. 8:00 iki 4:45 Sub. iki piet. 

Homan & Arthington Street 
" • y 1 " 1 » * • ' • • ' • • • ' '—• — • • — — • • - - — •—-• • -

• 
R E I K A L A I J l merginos arba m o -

teres prie abelno stlibos darbo, 
trumpos valandos, mokest is $11 j sa
vaite, burdas ir ruimas kuris štimij 
ši ldomas. Atsišaukite šiuo adresų: 

V. Atkačunas, 
2933 >W. 43 Str. 

Telefonas McKinley 3287 

BEIKALINGI VYRAI-
Prie lumberio. 

Atsišaukite nuo 7 išryto: užmo
kestis kasdienėj. 

L0RD & BUSHNELL CO. 
2424 S. Laflin Street 

MERGINOS—DlitBTI P Ę I £ 
PUNCH P R E S S ; prityrimas ne
reikalingas; darbas yra lengvas ir 
švarus ir galima išmokti į trumpą 
laiką; gota užmokestis mokinan-
ties; prityrusios merginos uždirba 
nuo $15 iki $30 j savaitę dirbant 
nuo štukio; extra bonus už pastovų 
darbą; mokama kas savaitė. Plentą 
yra kuovėliausio stilaus statyta, 
šviesa visur. ATSIŠAUKITE GA
TAVI PRIE DARBO. 

VICTOR MFG. AND 
GASKET CO. 

5750 Roosevelt, Rd. 

JAUNI VYRAI. 
17 iki 25 Metų« amžiaus. 

Pakęra^ 
i šė ja i 
Svėrėjai 
Orderių lšpildytojai 
Prie Stocko 
Mes turime vietų, kurios gerai 

apsimoka ir yra geros ir pasto
vios vietos. Geros algos pradžiai. 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau-
slae vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvir&kinlmo, o tas reifikla, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat visus aptiekoriui . 

{Telefonas Pu l lman 80 

DR. W. A. MAJ0R 
{ GYDYTOJAS BR 

CHIRURGAS 
Ofisas 1171,9 MicHigan Ave. 

~ * 

1 iki Adynos 8:80 iki 9 išryto — * *«.. j 
2 po pietų — 6:30 iki 8:30 vakare. I 

Nedėliotais nuo 10 Iki 11 išryto 

y « » » mmtmmm»mm~ » Į » » » » ^ I » » » » W » | | 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
I i lETUVIS DENTISTA8 

Valandos: suo 9 ryto 4ki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E H U B 
arti 47-tos Gatvės 

SEARS ROEBUCK AND G. 
Vai. 8 :00 iki 4:45 Sub. iki piet. 

Homan & Arthington Street 

PAIEŠKO 

Dr. S. Naikelis 
GYDYTOJAS IK CHIKLRGAS 

4713 So. Ashland Ave. 
Phone Drover 7049 

Cicero Office 
4847 W. 14-tk St. 
Phone Cicero 89 

Rezidencija 3336 \V. 66-th St. 
P h o n e Prospect 8585 

Paieškau Jono Pociaus paeinančio 
iš Raseinių Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tų senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalų, jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

Juozas Stasytis , 
3202 Aubura Ave. 

« 

Paieškau savo tikro brolio Motie
jaus Kielos, paeinančio iš Kauno 
Gub rnijos Raseinių pav. š i lų parap.% 
Ragvivos Valsčiaus. Prieš kare gyve
no Ctiicagoj, meldžiu atsišaukti se
kančių adresų: 

Ona Juzicncnc, 
2331 S. Onkloy Ave. t h i t a g o , 111. 

t 

PARSIDUODA 
Parsiduoda namas ant 3 pagyve

nimu, grocerno ir bučerne, a r b a gali
ma išmainyti ant kito biznio. Atsi
šaukite , 

3514 S. Kmerald Ave. 

Parsiduoda grocerno ir .saldainių 
k r a u t u v e . Vieta l ietuvių apyyvonta , 
biznis išdirbtas per a metus. Parsi
duoda armonika ir koncertinka 7 
mėnesiai vartota. 

Del p la t e sn iu žinių k re ipk i t ė s . 
1544 S. Paul ina Str.. ( h i e a g o . 111. 

DIDELIS BARGENAS. 
Parsiduoda labai gražus 2ju lubų 

augščio mūrinis namas 2 pagyv. po 
4. kambarius su basementu 7 pėdu 
prie 3204 So. Wallace St. namas 
turi būti greitai parduotas pigai nes 
savininkas perkiu didesni narna. 
Preke tik $3,500. įmoket $800 o li-
k i ūsus kaipo renda. , 

First National Realty & 
Construction Co. 

840 W. 33rd St. Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 2437 

Wm. Kazlauskas. 

i 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRJKOL'IS 

I.IETDV1S 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė Bavo aryvenimo vieta 1 
Brighton Park . 

2914 W. 43rd 8treet. . 
Tel. McKinley 263 

Uf iuu : 1757 W. 47th St., 
(47 Ir Wo«d jrat.) 

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

Tel. Boulevard 160 

^ • • • • • • • ^ • • • • • • • • • ^ • • • • » • »•* 
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Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 67S4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S4&7 South Western Boulevarrt 

Kampas W. S5-tos gatvės 

Uždirbk 
$35Ud$5 

į savaitę 
Kirpeji&i ir krlAučlaJ vra relkal*i 

Jami visuomet. Jie turi trumpas 
landas ir lengva darb*. 

Mes gal ime jus išmokyti š io dari 
1 trumpa laika dienomis ar 
už maža kaina. Specijalls 
mokinimo ant s iuvamu Powar 
nų. 

MASTER SCH00L, 
i v. Kasnlcfca. PecdeOato 

1SHJ N. State Str. 
Kamp. Lake GaL 4 labos 

V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 

Ofisas DidmleatyJ: 

« • W. WASHUIGTOir STREKT 
Kam baris I f 9 

Tel. Central 6471 
Gyeenimas, 818 W. »3r4 St. 

TaL Tards 4181 

Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Roselande: 10900 So. Michisan Av«. | 

TelefMtas Pul lman 342 ir P o l i a u * 31 
Chicagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo vakttke nuo 5:30 iki 7: 
Telefonas Tards 713. 

Ą — — — _ — — — — — _ — į — — — — — — —• , , 

Telefonas Pullman 

Dr. P. P. ZALLYS 
Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue 
Ksselaad. 11L 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

D r . A - B U R K E 
(Lietuvis) 

JOSEPH C. WOLON 
Jetuvis Advokatas 

29 SO. LA SAULE S T R E E T 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street i 
Tel. Rockwell 6999 

C m C A G O , IZaLu 

I 
I Su n 

418 W. Market Str. 
Pottsvil le, Penna. 

visomis l igomis pri ima 
Nuo 8 iki 10 vai. n' to 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

v* » • » • » • • • • • • » » ^ » » » » » » » » . 
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JA R TAMSTA GAVAI 
HUSŲ LAIŠKĄ? 

Alos jau išsinulein lai-
šk.*}, kuriame piaue.šani, 
kad jau pinigus galima 
siųsi i Lietuvon ir nuro
dome kaip reikia pasiųs
ti. Jeigu Tamsta dar ne
gavai to laiško, meldžia-

. me mums pranešti ir mes 
prisiusime. 

Lietuvių Prekybos B-vg 
120 TREMONT STREET 

ROOM 616 D 
BOSTON. : : MASS. 

Ii 

F. P. BRADOMS 
Lietuvis Advokatas 

jjj Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark 

j R o o m 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Tards 2390 

J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4542 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

T 

ERNEST WEINER 
DRY OOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts. 
Mes duodame M v b w rt«aiu%. 

«ietvergais ir Subatomia. 
Didel iame pasirinkime raunami, 

Visokie materijolai, va ikams dranu-
žial. ftlebės ir jakutės. 

Dr. G. M. GLAS1 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St, 
Kertė 32 ro St., Chieago, 

SPECIJAL1STAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chi 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ri 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nu^ 

j iki 8 valandai vakare. 
Nedaliomis nuo 9 iki j: po pj 

Telefonas Yards 687 

I 
Pluksnos 
79c 

Pluksnos 
79c 

PLUNKSNOS. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

FONUS 

l&coccococcccoecccos«ccoeccoacc^ 

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prildurimas 

Henry J. Schnitzer State Bank 
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaįp pirma | 

taip ir dabar ™" 

SIUNČIA PINI5US1 LIETUVA 
ir gvarantuoja 

Norinčlua gauti prekes pinigų ir )ątų žinįj 
meldžiame kreiptis pas: 

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

Kesid. 033 So. Ashland BĮ v. Cbi^ 
Telefonas Havnuukrt 3544 

U i A. A. ROTH, 
Husas f i jdjtojas ir cbJį 

Spoeijalistas Moterišku. Vyrii 
Vaiku ir \ i s u ehronišku Ii 

Oiisas: 3354 So. Halsted St., Cli 
Telefonus Drover 9«»8 

VALi&SVAB: 10—11 ryto S-
pietu 7—8 vak. Nedėl iomis 10-r-j 

^%'§^/&t,'&š/&&Q®/&®/®Q/fy 

1~ 
Dr. M. Stupn» 

3109 So. Morgan Str< 
CHICAGO, LLLINOIB 

Telefonas Tards 50S9 
Valandos: — 8 lkl 11 ifi ryte 
f> po pietų iki 8 rak. Ned*U( 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakarį 

K — ^ ^ 

S. D. LACHAWICZ 
Li^tuvys Gral/orlus patarnauju, 

tuvese ko pigiausia. Reikale moldfi 
ai&aukti, o mano darbu busite uf pan4 

2314 W. 23 PL Chieago, 
t Tel. Canal 21M. 

= 

DR, J. SHINGLMAI 
Gydytojas ir C 
Ofisas 4930 W. 13 

Kamp. 40 Court 
Res . 1229 W. 49 Avi 

Telefonas Cicepo . 
Ofiso Cicero 49 

K.VLBx\MJB LIE1TV1ŠBJ 
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D R A U G A S 

„.'^J.'UVJ.. 
Antradieni*, crtiod.< 9, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis, gruod. 9 d., 
Šv. Leokadija. 

Trečiadienis, gruod. 10 d.. 
šv. EulaUja. 

KATALIKIŠKA MERGAI 
TEMS KOLEGIJA. 

TURBŪT, VYRIAUSYBĖ 
UŽIMS ANGLEKASYKLAS. 

Taip sako buvęs senatorius 
Lewis. 

Tomis dienomis tarp Chieagos 
kataliku pradėta kampanija 
inusii miesto ikurti katnlikiš-
ką mergaitėms kolegiją. Tam 
tikslui norima surinkti puse 
milijono dolierių. 

Nauja įstaiga Ims žinoma 
vardu Rožančiaus Kolegija. 
Bus vakarinėj miesto dalyj. 

Kampanijos komiteto pir
mininke yra Mis. Kdward Įli

es, kuri karės metu yra daug 
sidarbavusi. Kampanijos vy

riausias ofisas yra La Salle 
viešlmtvj. 

Ana vakarą Elks oi'ganiza-
eijos susirinkime kalbėjo hu-
vęš Snv. Valstijų senatorius 
Lewis. 

Prisiminės apie anglekasiu 
streiką jis pasakė, kad jei an 
glekasiai ir kasvklu savinm-
kai nepadarysiu reikiamos 
santarvės, tuomet bus* aišku, 
kad nei vieniems, nei kitiems 
nerupi šalies likimas. 

Tr tuomet nieko kita nebu
sią galima daryti, kaip tik pa
eini vyriausybei užimti kasvk-
las ir stumti darbą pirmyn. 

šalis be anglių negali būti. 

vylus narys, jau n įvažiavo. 
Tik gruodžio o d., vakare, 

AVoodmano svetainėje liberalai 
jau šnekėjo misijos nekviesią. 
Tai-gi dalyko ^aiškumu negali
ma pasidžiaugti. 

i?IiillIIHHlfHHUIiISlilBiiiiiliiliiiiiiiiii£iNiiilllilllllllPSi 

KATALIKŲ VIENYBĖS 
CENTRO SUSIRIN. 

KIMAS. 

L. M. Kataliku Vienybės 
c e n t r o mėnesinis, sykiu ir 
priešseiminis, susirinkimas bus 
antradienyj, gruodžio 9 d., va
kare, Dievo Apvoizdos parap. 
svetainėje. Skyrių ir draugijų 
atstovai ir katalikai veikėjai 
bei veikėjos malonės kuoskait-
lingiausia-Į šį susirinkimą atsi
lankyti, p 

Valdyba. 

SIUNČIAME IGUS 
: 

į visas svieto šalis 

GYVULIŲ SKERDYKLŲ 
DARBININKAI PRIE

ŠINASI STREIKUI. 

Praeito sekmadienio vakare 
vvuliu skerdvklu darbininkai 
uvo sušaukti mass-mitingan. 
Buvo pranešta teisėjo Als-

huler nusprendimas. Tas tei-
ėjas darbininkams pripažino 
lažiau užmokesties, kaip jų 
mvo reikalaujama. 

Radikaliai gaivalai smai
lai agitavo, kad darbininkai 
ak eitų streiką, kaipo protestą 
ries teisėjo nusprendimą. 
Bet darbininkai didžiuma 

alsų pasipriešino streikui. 
aliko kaip yra buvę. 

DIDESNIS MIESTO BIUD-
ŽETAS. 

Jau pagamintas * 1920 me
tams Chieagos išlaidų biudže
tas. Kuone 10 milijonų dolie-
rių didesnis "už baigianėiuosius 
metus. Šįmet buvo suvirs 81 
milijonas dolierių. Gi ateinan
čiais metais pramatoma išlai
dų arti 40 milijonų dolierių. 

Tik vienai policijai reika
laujama $12,315,014. Šįmet bu-

Iš BRIGHTON PARKO. 

vo $9,392,104. 
Nežinia ką pasakys miesto l ^ sugrąžinti'kuopos raštiniu 

L R. K. Labdaringos Sąjun
gos S kuopa laikys priešmetinį 
susirinkimą, gruodžio 9 d., 1910 
m., 7:!)0 vai. vakare, bažnytinėj 
svetainėj. 

Visi nariai kvieėiami atsi
lankyti šin susirinkiman, nes 
turim daug svarbių dalykų 
svarstymui. Taip-gi bus renka
ma nauja valdyba ateinantiems 
metams. Be to, bus renkami 
darbininkai vakarui', kuris 
įvtks gruodžio 14 d. bažnyti
nėje svetainėje. 

Kurie turit paėmė serijas ir 
dar jų neišpardavėt, prašomi 
pasiskubint išparduoti ir pini 

IŠRŪPINAME PASPORTUS IN L I E T U V Ą . 
1 ' ' • ' » • • • . « • ' ; • 11 • • • i, 

v 

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE 
: 

5 

5 
• 
• 

A d r c s a s: 

Lithuanian Development 
320 Fifth Avenue -

Corporation 
New York, N. Y. 

S 
! 

' p 

tarvbos finansinis komitetas. 

AUJA KATALIKIŠKA OR 
GANIZACLTA. 

NEBUS DŽIANITORIŲ 
STREIKO. 

Cbieago Real Estate Board 
viršininkai galų-gale padarė 
sutarimą su džianitorių unija 
i r pastarieji nestreikuosią. 

Džianitoriai sutiko su 22 
nuoŠ. daugiau užmokesties 
Reikalavo ">7 įmos. 

kui, J, Petraičiui, nedėlios va
kare. 

Visi Brighton Park 'o ir 
apielinkės lietuviai yra kvie
ėiami atsilankyti į t& vakarą. 
Kalbės žymus kalbėtojai. 

Valdyba. 

A. Saldukas . . . 
J. Baranauskas 
A. Statkus " 
A. Dovidauskis . . 
J. Jurbeviėia . . . . 
A. Jurbeviėia . . . 
J. Rupšis 
A. Urbei i e nė 
A. Vaičikauskiene 
P-ni Oojauskienė 
A. Gatauskis . . . . 
J . Bitė 

>> 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Jo Augštoji Malonybė Cbi-
>s Arkivyskupas pranešė,] 

g mūsų mieste steigiama ruo
ni organizacija vardu Dide-

Seserų. Naujoji organiza-
ja užsiims soeijaliais veiki
ais teismuose, viešose ištai
sė ir kitur, kur bus reika
lą pagelba ir patarimai 

oterims ir merginoms, ypač 
rbininkėms. 

IŠNAUJO ŠALTIS. BUS 
DAUGIAU SNIEGO. 

OKYKLOS BUSIĄ ŽIBALU 
APŠILDOMOS. 

Anglių stokos metu Chica-
1 mokykloms buvo pavo-
u>. Buvo tariamasi uždary-
neapribuotam laikui. 

Bet dabar pavojus praėjo. 
į[ anglių trukumo mokyklos 
turės but uždarvtos. 
Miestui pagelbon atėjo žiba-

kompanija Sinclair Refi-
'g €o. Šita kompanija niF-

endė mokyklose pataisyti 
ikalingus aparatus 'ir žiba-

apšildyti -kambarius. 
Žibalo versmes kompanija 
ri Oklaboma valstijoje. Iš 
ai į Cbieago per 800 mylių 
i po žeme nutiestą storoką 
ną, kurią ja pumpuojama 
>alas. 
Miestui bus padaryta daug 
ra ir kompanija .turės gerą 
Iną. 

AREŠTUOTA DAUG PIK 
TADARIŲ. 

Oro biuras praneša, jog Cbi-
cagą aplanke) ir vėl smarkus 
šaltis. Be to, gali but dar ir 
daugiaus sniego. Vakar gero
kai atšalo. 

IŠ GHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI! 

IŠ BRIGHTON PARK. 

'ekmadienio naktį ir ant ry-
aus mieste suareštuota tiek 
ug įvairios rųšies piktadn-
, kad centralinėj policijos 
vadoj pasirodė permaža 

tos naujai prisiunčiamiem^ 
'svečiams." . 

ad daugelis suareštuotų 
*žiota i artimesnes nnova-

-

Girdėjome, kad p. J . Micke-
1 i unas, vietinės vyčių kuo
pos narys, nežinia kokios ko
misijos vardu, kviečia kareivių 
ir šiai]) žmouių lietuvių susi
rinkimą į p. A. Salduko raštinę 
(office) 4414 So. California 
ave. gruodžio 9 d., 7:30 vai. 
vakare. Susirinkimo tikslas 
yra prisiruošti prie priėmimo 
militarės misijos, kurią į Chi-
cagą užkvietė liberalų-tauti-
ninkų organizacijos. 

P. Saldukas yra pasižymėjęs 
socijalistų veikėjas, ypač 
"Nauj ienų" platintojas. Ma
tyt Brighton Parko vyčiai ei
na į naujas vėžes, kad pas so
cijalistų sHsirinkimą daro. 

Misijos priėmimui ir mes pri
tariame, nes gavome nepatvir
tintų žinių, kad taip tapo su
tarta susirinkime, buvusiame 
gruodžio 3 d., vakare, Town o f 
Lake. Tame susirinkime daly
vavo ne vien liberalai-tautinin-
kai ; bet ir katalikų vadai Chi-
cagoje. \ l 

Pildomasis Tarybų Komite
tas ta pačia diena turėjo posė
dį Xew Yorke ir gavo žinių, 
kad Lietuvos valdžios atstovai 
}). J . Vileišis ir p. Žadeikis 
trumpu laiku atvažiuog į Ame

riką. Kun. Jonas Žilius, atsto-

. . 
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Žemiau telpa surašąs drabu
žių aukotojų ir už kiek aukojo 
Kami. Kryžiui per vietinį rė
mėju skvriu. 
V. (lotautas 
A. Ramanauskas . . . 
b\ Pieža 
A. Žvlienė 

w 

J . Zauberis 
B. Kakašis 
S. Kibartas . . . : . . 
*». Pranckaitienė. 
O. Volkaitė 
J. Kaulis 
I • I > t l I o l ! " > * • • • • • • • • 

P. Tiškevičius yy 

Z. Aicienė 
P-as Kavela 
B. Stankaitė . . . . 
O. Aukštikalnienė 
V. Žaromskaitė 
J . Žitkus " 
J. Atraškienė " 
K. Kamerauskas *' 8.00 
A. Stonkus " 14.00 

14.00 
19.00 
3.00 
8.00 
7.00 

21.00 
21.00 
8.00 
7.00 

'7.00 
21.00 
14.00 
14.00 
10.00 
14.00 
35.00 
28.00 
4.00 

35.00 
11.00 
21.00 
21.00 
35.00 

7.00 
35.00 
14.00 
21.00 
28.00 
21.00 
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J. Abromavičia 
M. Damukienė 
M. Čemeris *' 
A. Kazlauskas " 
R. (Jaižiškaitė M 

P. Kaminskas, " 
V. Gebužis M 
V. Bergelis " 
V. Kilkius " 
B. Nenartonis " 
J. Rimkus " 
R. Balsis " 
A. Šrupšas . . . 
P. Jankauskienė 
J . Kutkus . . . . 
V. Bergelis . . . 
A. Šardvare . . . < . . . * '' 
K. Kilkius * 
J . Drulis " 
J. Juzaitis " 
P. Stasiūnas, . 
J. Trejodis . . . 
V. Volkus 
J. Baranauskas 
P. Murauskienė 
P. Ledeikis .... 
X. Šerpetienė . 
P. Rimkus " 
V. Kavaliauskas " 
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P-as Barkauskas . 
S. Gaidžiunas . . . . 
S. Raudis 
P-as Žalis 
J . Žiedas 
J. Litvinas 
X. Petrauskaite 
J . Milošis . . 
U. Statkienė 
St alke v i čia 
A. Knčerienč 
A. Vitkus 
B. Vingeliauskas 
A. Glabista . . . . 
B. Lobi skus . . . . 
O. Kazlauskienė 
V. Kulikauskis . 
O. Ribikauskienė 
V. Pikčiunas . . . 
J. Paškauskis . . 
A. Svenciskaitė 
A. Barščius . . . . 
K. Žaromskis . . 
J . Troševičia , . . 
P. Gargella . . . . 
J. Volkaitė . . . . 
O. Medinaitė . . . 
K. Maskulinaitė 
V. Palangiškis . 
V. Kavaliauskas 
J. Macijauskienė 
K\ Barsis 
J . Kancevičia . . 
D. Klimienė 

Viso suaukota drabužių ver
tės $1,589.00. Apart tų, dar 
daug vardų nepriduota* 
„ Visos aukos pasiųsta h. R. 

K. Centran, o iš ten Lietuvon. 
Tarp kitų pirmiau mįnėtų 

veikėjų, rinkime įr išsiuntime 
pasidarbavo: A. Statkus (Vel
tui nuvežė du vežimu drabužių 
ant stoties), R. Nenartonis su
linko ir parvežė daug drabužių 
iš žmonių. 

Drabužių * rinkimas antram 
laivui tęsiamas, ir toliau. 

Tai-gi norintieji ką paaukoti 
L. R. Kryžiui, meldžiami at
nešti po sekančiu adresu: 4434 
So. Fairfield ave. 

J. K. Enčeris, 
L. R. K. rėm. sk. rast. 
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7.0Q 
7.00 
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10.00 
11.00 
7.00 
4.00 
4.00 

18.00 
5.00 
3.IK) 
:.<;g 
7.<M» 
2.(H) 

21.00 
21.00 

1.00 
4.00 
I.(K) 
2.(M) 
4.00 

15.00 
10.1K) 
7.00 
4.00 

14.00 
3.00 

10.00 
8.00 
4.00 

14.00 
15.00 
4.00 
4.00 

21.00 
7.00 

14.00 
10.00 

Pranešimas Visiem Chicagiečiam 
§ 

Dėlei trukumo kuro, sulig įsakymo valdžios rengiama operetė 

• /• KORNEVILIO VARPAI 
Aryan Grotto Temple, 8-ta ir S. Wabash Ave. 

GRUODŽIO 8 D., 1919 M. 
• 

yra atidėta ant 

Gruodžio 21 d., 1919 
Tikietai geri tie patys. Koncertas prasidės 7:30 vai. vakare. 

LIET. VYČIŲ CHICAG0S APSKRIČIO CHORAS. 

T l l f t II Reikia Sukelti 
I ISUlIa Lietuvos Paskolą TUOJ! 

tos ws.s. 
VARSAVINGSSIAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

Ii . UI IIIIĮM^M——III l»ITII 

S 

Lietuvos valdžia prašo Amerikos lie
tuvių kuogreičiausia paskolint jai vie
ną milijoną doleriu ant dviejų metų ir 
dar prižada mokėt 5 ir pusę pr. į 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.1 

: 

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

>> 
Visus pinigus nereikia dabar inešti. Dabar perkant bonų 

$50.00 reikia inmokėti nemažiau $5.00 $100.00 
$500.00 " " " $50.00 $1000.00 

1 Sėsk tuojaus ir išpildęs aplikaciją prisiųsk tuojaus su reikalingu mokės 
ei u. Tada galėsi būti ramus žinodamas kad savo priedermę išpildei. 

>> 

yy 

vi 
" $10.00 
"• $100.00 

IETUVOS BONŲ IŽDAS 
120 TREMONT ST. BOSTON, MASS. 

Šiuomi užsirašau Lietuvos už $ \ ir su šiuo laišku prisiunčiu 
pirmą mokestį $ 

Lai gyvuoja Lietuvai 
Mano vardas 
Gatvė 
Miestas 
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