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METAI-VOL. IV. No. 296 

Ir Kongrese Nevyksta 
"Slapiesiems" 

NAUJAS SMŪGIS ŠLAPIE 
ŠIEMS KONGRESE. 

PRAMATO ANGLŲ PRAN
CŪZŲ KARĘ. 

Tarp abiejų Šalių yra nesutiki
mu. 

SKANDINAVIJA NORI TAI-f BOLŠEVIKAI PAĖMĖ KI 
KOS SU BOLŠEVIKAIS. 

Blokada kenkia jos reikalams. 

Pasipriešinta atšaukti karės 
meto prohibiciją. 

(duoti progos ir kitiems pasiga-
; minti reikalingą ištekliu. 

Toksai argumentavimas ki
tiems Ivomiteto atstovams pa- | 
s i rodė persilpnas. I r todėl ko
mitetas nusprendė ne'reko-

Londonas. gr. 17. — Geor
ge Bernard Sha\v tvirtina, jog 
netolimoj ateityj anglai su' 
prancūzais gali pakilti karėn 
kiti prieš kitus,, nežiūrint 
nuoširdaus šiandie d raugą vi -
mosi. 

Anglija su Prancūzija tur 

Copenhagen. gr. 17.—Skan
dinavijos viešpatijos nori tai
kos su bolševikais. Joms nėra 

JEVA. 

Taippat pranešama apie kitus 
laimĄ:imus. 

Londonas, gr. 18. — Bolše
vikai bevieliu telegrafu i | 

reikalo taikinties su sovietu ' ^ a s k v o , praneša visa eile ži 
Rusija. Nes jos yra neutra lės .L l u a p i e s a V o laimėjimus ka 
Bet jos šaukia, kad talkininkai n v s fiontuose. 
kuovoikiaus padarytu taiką 
bolševikais. 

•w j og II 

Washington, gr. 17.->Šlapie-jmomluoti kongresui atšaukti v « * ®\ t l a r l>ii^karinixi ne 
sienas kliuvo naujas smūgis laikinos 'prohibicijos įstatymą. 
pačiam kongrese. Vakar žem-
dirbystės komitetas 10 balsais 
prieš 3 atmetė reikalavimą at-

F>i rm iaus i a praneša 
kariuomenė paėmusi Kijevą 

Daugelis valdininku ir pra- ' j , . m i o s t a Rupjansk. Pastarasis 
monininkai sako, jog blokada'v, , , })jetry<uose nuo Cl.arko 

šaukti karės meto prohibici 
jos įstatymą. 

Ui atšaukimą balsavo Illi
nois atstovas Rainev, YViseon-

PAKELS CIVILC BYLA 
PRIEŠ VYRIAUSYBĘ. 

Svaigalų savininkams norisi 
> milijonų. - s 

sutikimu. Tie nesutikimai bu
vo padėta ant šalies - pakilus 
Vokietijai. Tai daugiausia ko 
mercijinės rūšies. 

Padarius taiką nesutikimai 
bus atgaivinti ir abiejų Salių | k u igsinaikins. 
kapitalistai labai lengvai ga-! 
lės sukiršinti vyriausybes 

bolševikiškos Rusijos baisiai 
kenkia Skandinavijos reika
lams. Antra—taika reikalinga, 
nes šiandie kol-kas niekas ne
gali įveikti bolševikų. J ų nuo
mone, bolševikai patys su la^ 

NAUJAS LENKIJOS 
PREMJERAS. sino— Woigt ir New Vorko— New York, gr. 17.—Svaiga-, Sbaw tvirtina, jog su gink-

Ward. Pastaruoju du yra re- ] n įšdirbėjų advokatai jau ima lais karė toli gražu neįvyks 
publikonn. apgalvoti pakelti eivilę bylą taip greitai. Bet diplomatinė Paryžius, gr. 17. — Naujas 

Atstovas Rainey argumentą- j prieš pačią Suv. Valstijų vy- karė prasidės veikiai. Ta pras (premjeras yra Leopoldas Skul-
v 0 taip, kad, girdi, arti tas lai- riausybę ir pareikalauti, kad kins takus tikrajai karei. | ski, kuris užėmė pasitraukusio 
kas, kuomet ims gyvuoti visa- vyriausybė atlygintų šimtus | .šalin Paderewskio vietą ir su-

vo. 
Siberijoje jie paėmę Har 

naul, už 258 mvliu pietvaka-
ruose nuo Tomsko. 

Transkaspijoj paeme Kaza 
lyk su 1,500 nelaisvių. Radi 
jogramoje sakoma, jog paim 
ti nelaisvėn kareiviai patys iš 
žudę savo ofieierius, taippa' 
ofieierius. Reiškia, palengvinę 
darbą bolševikams. 

tina prohibiciją. Tad ligi to milijonų dolierių, kokių svai- KALBAMA APIE TREČIĄ j darė koalicijinį kabinetą. 

GEN. WOOD APIE DARBI 
NINKUS. 

laik0 reikia leisti plačiajai vi- galų savininkai neteko prolii 
suomenei įsigyti svaigalų nors bieijos metu. 
vaistams. Taippat vyriausybei Advokatai tvirtina, kad jei 
butų geras daiktas iš to gauti augščiausias šalies teismas pa-
apiy pusę milijardo dolierių tvirtino laikiną prohibiciją. 
mokesčių. nieko nesakydamas apie atly

ginimus, tas 

WILSONO TERMINĄ. Skulski paeina iš Lodziaus 
ir yra naeijonalistas. 

VVashington, gr. 17. — Ka-; Sakoma, Paderewski iškelia-
dangi prezidentas VVilsonas Vęs Šveicarijon, kur t u r į pui-
atsisako nuo jokių kompromi-lkų vasarnamį. Išnanjo pasi-

>ų s i senatu taikos sutarties švcsiąs muzikai. 
reiškia, kad vy-. reikale, tad čia spėjama, ar 

kartais prezidentas nėra su
manęs dar viena terminą iš-

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ NO 
VONIKOyiJEVSKĄ.v 

Ėmė ginti neturtinguosius. 
^ nausybe svaigalus kaipir kon 

Atstovas Rainey toliaus tvir- Fiskavo.' 
tino. jog turtingieji iraoaAtf y t . s vyriausybė šiandie ne- 1>uif fn^/identu. 
svaigale turi pasigaminę p | H leidžia svaigalu nei parduoti,! Sakoma, galimas daiktas, 
nai. Kad tuo tarpu neturtin- m\ j u m>paimn ir neduoda at- kad pasveikęs prezidentas iš-
-ųjų žmoniij minios neturi nei h v- inimo. j naujo lfisis kelionėn ])0 šalį 
lašelio. Tad ėia ir yra aiški Pabalinus 
neteisybe mas j užsienius ir-gi negali- tį ir už savo išrinkimą prezi- geležinkeliu, už kelių šimtų 

Girdi, jei vieni turi svaigalų | mas. Nes ligi sausio 16 dienos dentu treėiam terminui. mylių rytuose nu0 Omsko. 
suspėti 

Londonas, gr. 17.—Iš Mask
vos pranešama, jog1 bolševikai 
nuo Kolcako paėmę miestą No-

ivaigalų išveži-'su kampanija už taikos sutar-j vonikolajevską, ties Siberijo-
užsienius 

Sako, darbininkai turi blogus 
vadus. 

r̂ 1 • 18. —Čio-
\Vood gen. 

ilgiems laikams, tai reikia negalima tas atlikti. 

Nesutikimai Persijos Klausime 
NESUTIKIMAI ANGLIJOS 

SU SUV. VALSTIJOMIS. 

VISA ANGLIJA SUJAUDIN 
TA ATSITIKIMAIS 

INDIJOJE. 

Nenorima Anglijai pavesti 
Persijos. 

Washington. ii;r. 17.—Tarpe 
Suv. Valstijų ir Anglijos pra
sidėjo diplomatiniai argumen
tai Persijos klausime. Anglija 
po karės užsigeidė paimti savo 
globon Persiją. Suv. Valstijos 
priešinasi tokiam Anglijos no
rui. 

Valstybės departamentui in^ 
duotoje notoje Anglijos užsie
nių reikalų ministeris Curzon 
argumentuoja, jog Anglijai yra 
būtinai reikalingas Persijos 
globojimas. Tas ankštai suriš
ta su Indijos interesais. 

Reikalaujama nubausti žudyto
jus žmonių. 

šioja mažą respubliką Liberiją. 
Sako, jei Suv. Valstijos su Li
berija turi specijalius ryšius, 
tai kodėl Anglija negalėtu to Londonas, gr. 17.—Anglijos 
visa turėti su Persija. viešoji opinija sujaudinta ligi 

Tas pat ministeris Curzon gyvo kaulo militarinėmis me 
savo notoje amerikoniškai pa- todomis, kokios pavartota 
siuntinybei Persijoje pareis- piieš pakilusius gyventojus In-
kia, jog Suv. Valstijų priešgi 
niavimas Anglijai Persijos 
klausime yra nedraugiškas. 

Valstybės departamentas 
praneša, jog Suv. Valstijos su 
tokiais Anglijos geismais ne
sutinka ir nesutiks ir nekuo-
met neapleis Persijos, kad ji 
turėtu patekti Anglijos nuosa
vybėn. \ 4 

Lygiai Suv. Valstijos nepa
tvirtins jokios santarvės, pa-i 

d i joje praeitą balandį. Nes tik 
tomis dienomis paaiškėjo tos 
metodos. 

Būtent, mieste Armitsare 
prieš sukilusius gyventojus 
gen. Dyer pavartojo kariuo
menę. Vienu žygiu atlikta bai-

Buvęs atviras-maištas. 
Jš raportų paaiški, jog pra

eitą pavasarį kuone visuose 
svarbesniuose Indijos centruo
se buvę pakelti maištai. Pats 
vice-karalius, lordas Chelms 
lord tuos maištus pavadinęs 
atvirąja revoliucija ir anar
chija. 

V>etomis buvo deginami te 
I^grafu ofisai ir žudoma polici
ja. Virangame maištininkai 
mėginę paimti savo. rankosna 
geležinkelių susijungimą. Nu
žudyta indėnas valdininkas ir 
jo lavonas sudegintas. 

Maištai buvo pakilę Bombė
juj ir Kalkutoj. , Tenai buvę 
naikinami traukiniai ir nuka-' 
pojamos telegrafų vielos. Delbi 

Topeka, Kas., 
nai lankydamasis 

• 

vienam pasikalbėjime pareiš
kė, jog organizuotiems darbi
ninkams butų laikas atsikra
tyti blogų ir netikrų savo va
dų. Tuomet patiems itlarbi-
ninkams butu laimingiau. 

Sulig į^on. Wood, štai kokie 
pamatiniai prineipai; ant ku
rių atsiremia šalies valdžia: 
1. įstatymai ir tvarka; 2. Nuo
savybės teisės; ?>. Teisė dirb
ti kiekvienam žmogui, ar jis 
priguli prie kokios nors uni
jos, a r nepriguli. 

fien. Wood sako, joję di
džiuma darbininkų neturi or
ganizacijų. 95 nuoš. darbinin
kų nenori organizuot ies, kad 
paskui turėti nesmagumų, ko
kius visuomet sukelia blogi 
vadai. 

Sako, šalyj 

Kova Prieš Augštas| 
Kainas Chicagoje 

Publika turi paremti federalių! 
agentų veikimą 

PROKURORAS AIŠKINA 
APIE KOVĄ PRIEŠ 
BRANGENYBC. 

Kviečia jis visus prisidėti 
urie tos kovos. 

Palmer patarė visuose mįer 
stuose, miesteliuose ir pavie
tuose sudaryti " f a i r pr iee" 
komitetus. Tie komitetai turi 
veikti sulig valstijos prokuro
ro nurodymų. Ir prasižengu
sius reikia bausti be pasigai
lėjimo. 

Nes, anot prokuroro, profi-
terininkai yra blogiausieji 

Kaip Chicagoj, taip visoj 
Illinois valstijoj vakar, gruo
džio 16, pradėta kova prieš 
augštas kainas, prieš pragyve-|^m0nė s visam pasaulyj, 
nimo pabrangimą. Kovai pra
džią davė cia atvykęs pats ša
lies generalis prokuroras Pal
mer. 

Tuo tikslu Chicagon buvo 
sušauktas Illinois valstijos 

Reikia didesnės produkcijos. 
Bet kad iš tos kovos prieš 

pragyvenimo pabrangimą su- ] 
laukti gerų pasekmių, visų-
pirma reikalingiausias daiktas 

miestų majorų, valstijinių pro- padidinti visako produkciją, 
knrorų ir moterų Idinbų atsto-! Nes jei produkcija bus pa-
vių suvažiavimas. Win buvo pa- didinta, saky»ime 10 nuoš., 
kviestas ir generalis prokuro- tuomet pragyvenimas atpigs 
ras. 20 nuoš. 

Suvažiavime ypaė doma Im-1 Sveikumo komisijonierius 
ir-j yo atkreipta i moteni pusidar-jj pareiškė, jog 

bavimą. Nes jos daugiausia j Chicagoje susekama daug pro-
visko visuomet perka. Tai Ifiteiininkų. Tik visas vargas., 
svarbiausioji ir didžiausioji J^a<i federalis distrikto proku-
pirkimo spėka visoj šalyj. Tad r o r a s jų nepatraukia atsako-
kaipo tokių ir yra priedermė nivbėn. v • 
daugiausia už visus kitus pa-1 P e d e r a l i s p r o k u r o r a s Clyne 
s.darbuoti prieš brangenybę. | a t s i l i e p ( v j o g v j s k a g v eįkiama, 
Kainų sumažinimo programa, kas tik galima. Sako, katriems 

aiškiai prirodoraa jnasižengi-
Ueneralis prokuroras Palmer mas, tie patraukiami teisman. 

suvažiavusiems pasiūlė kaipir „ i , , , 
, , 1 Sako, juk be prirodvnm, pasi-

plattormą arba programą ko-' 
vai prieš augštas kainas. 

Prokuroras pranešė, kad kongreso išleisti karės metu 
įstatymai autorizuoja šalies 
vyriausybę maistą ir to kainas 

'kontroliuoti per šešis mėne-
lokratija, tad neturi but ėia | , i u s p o p a d a r v m o taikos. 
ir darbo autokratijos. 

NAMINIAI SVAIGALAI 
ŽUDO ŽMONES. 

sųs žudymai. oOO zmoniu nn-, T . - i - i • H -nn mėginta sunaikinti gelezmke nio,je paklota ir daugiau 1,500 . ° A . , 
sužeista. 
čiausia priemone 

,lio stotis, šaudyta į kareivius. I as atlikta papras-!„ . . / / . . , u I Kitur buvę baisesnių apsi-
su kulka 

Suv. valstijoms jis prikai- darytos Anglijos su Persija. 

svaidžiais. 
Radikalų ir revoliueijon pa

reiškimų. 
Abelnai buvę manoma, jog 

visa Indija pateks revoliucijos | 

įlinkusių partijų laikraščiai to- J Hepsnosnn ir bus po viskam. 
ANGLEKASIAI GAUSIĄ 28 kiek laik0 padvigubinti. Toji k\ pasielgimą pavadina negir- Į|Vabi% buvo apėmusi nepa-

Easton/Pa., gr. 18. — Su-
įengtam Mrs. WhitA namuose 
vakareiyj Betty White ir Ro-
bert Labor, abudu jaunu, g('-
rė namie padarytų svaigalų. 
Abudu mirė. 

Pasirodė, kad tuose svaiga
luose buvo išsidirbę nuodai. 

ALDERMANAI NORI 
DĖSNIŲ ALGŲ. 

DI 

NUOŠ. DAUGIAU. 

Taip tvirtina liudininkas se 
nato komitetui. 

propozicija išėjusi nuo prezi
dento AVilsono, sakė liudinin 

Anot Guthrie, todei ir kuro 
administratorius Garfield re-

Wa«himjton, gr. 18. — S e - j z i š n a v ^ N«i jei bus padidin-
nato komitetas, paskirtas iš
tirti anglių stovį, pradėjo ty
rinėti, kokiais pamatais ša 
lies vyriausybė sutaikė angle-
kasius ir kokia sutartis padą 
rvta tam tikslui. 

Hillman Coal i Coke Co. Paryžius^ gr.' 18. 2ymus 
prezidentas Guthrie, liudyda- (prancūzų lakūnas So,ii Lecoim 
mas komitetui pareiškė, jog t 0 padarė rekordą greitume. 

ti uždarbiai anglekasiams. 
tuomet turės pabrangti ang
lys. 

VALANDOJE 226 MYLIAS. 

anglekasiams esą pažadėta 14 
nuoš. daugiau užmokesnį' už 

J is su lėktuvu vienoje valan 
doje praskrido 226 mylias, j baisų faktą. 

dėtomis skerdynėmis, baisiau- j prasta baimė. 
siuoju prasižengimu prieš pa-! . ^ 
s a u l Į Apginamas gen. Dyer. 

Yusuf Khan, Armitsaro re-
Liberalų spauda taippat su-

jaiuHnta. Bet šita karštais žo
džiais neišreiškia savo jausmų. 

zidėntas ir vienas iš senesniųjų 
Punjab legkslatur6s narių, pra
nešė lordo Hunter komitetui, 

Konservatistai tuo tarpu su- į k u r i s tvrinėjo tas skerd>Ties, 
siciaupę. Savo galutiną nuomo-1 j 0 g generolo Dver veikimas 
nę laiko atsargoje, kol tikrai ! y r a pateisintinas. Nes kitaip 
nežino, ar gen. Dyer sauvaliai 
pasielgęs, ar augŠtesnės val
džios liepimas. 

Tečiaus kaip tie, taip kiti 
aštriai kritikuoja ir bara vy
riausybę, kad šita per devynis 
mėnesius buvo tylėjusi apie tą 

butų buvę kur-kas aršiau. 
Nežiūrint to, anglų" spauda 

aštriu tonu atsiliepia prieš vy
riausybę. Reikalauja surasti 
tu skerdynių kaltininkus ir 
juos nubausti, nežiūrint, kas 
jie tokie butu,, ar militariniai, 
ar civiliai Indijos valdininkai. 

New York, gr. 18r — Šito 
miesto aldermanai gauna per 
metus po $2,000 algos. Tad 
jie pakėlė klausimą, kad jiems 
alga butų padidinta nors ligi 
$3,000 per metus. 

Chicagoje jau senai aldėrma-
nams mokama po $3,500 per 
metus. 

ANGLŲ ADMIROLAS AP 
LANKYSIĄS S. V. 

Ottawa, Kanada, gr. 18. — 
.Anglų admirolas Jellicoe su-
gryžo čia aplankęs visus Ka
nados uostus. Iš čia jis žada 
iškeliauti į Suv. Valstijas. 

Šiandiev kongresą* ragina
mas parūpinti naują įstatymą, 
sulig kurio miesto gamintojai 
ir visokių prekių išdirbėjai tu
rėt prie visų daiktų prisegti 
kainas, kiek jie paima už juos 
parduodami pirkliams. 

Prokuroras aiškino, jog tas 
įstatymas bus išganingiausias 
daiktas. Nes kas kokį daiktą 
pirkę, pirm pirkimo galės pa
tirti, kiek tas daiktas atsiėjo, 
pačiam išdirbėjui. Jei prie ava
linių bus prisegta korčiukė, 
kad išdirbėjui už avalines pir
klys užmokėjo kokius $5, tai 
tuomet žmogus už tas avalines 
nemokės keliolikos dolierių 
krautuvininkui, kai kad dabar 
daroma. 

Reikia nešioti senesnius 
drabužius. 

Prokuroras/ kalbėdamas da
vė suprasti, jog žmonės blogai 
daro, jei perdažnai perka nau
jus drabužius, mokėdami už 
juos augštas kainas. Panešio
tus drabužius reikia ilgiau vil
kėti ir 'nepirkti nereikalingi] 
daiktų, be kurių tikrai galima 
apsieiti. 

Nieko tokio, kas nebūtinai 
reikalinga, nepirkti ir nemokė
ti augštų kainų. 

remiant tik vienais , paviršu
tiniais pasakojimais, arba gan
dais, negalima žmogaus pa
traukti teisman ir apkaltinti. 
Visuomet 'reikalingi dokumen
taliai prirodymai. 

Po šito susirinkimo visur 
bus atliktos pavienių organi
zacijų konferencijos ir bus tar
tasi pakelti mirtiną kova prieš 
brangenybę n e tik Chicagoje, 
bet visoje valstijoje. 

ATIDEDAMI TARDYMAI 
ANGLEKASIŲ VIR

ŠAIČIŲ. 

Pašaukiamas tik Kansas uni
jos prezidentas. 

Indianapolis, Ind., gr. 17. — 
Federalis teisėjas AndersoiC 
kuris prieš anglekasių streikų 
buv0 išdavęs "injunetion' ir 
buvo patraukęs teisman 84 an
glekasių viršaičius, vakar pa
skelbė, jog įžengiamuosius tar
dymus ^atidedąs tolesniai 83 
viršaičiams. Bet Kansas angle 
kasių unijos prezidentas H-
\vat tuojaus šaukiamas teis
man. 

Howat kaltinamas, jog ir po 
pastarojo atšauJrlmo streiko 
jis agitavęs už tolesnį streiką. 

Iš visų anglekasyklų apskri
čių pareina žinių, jog anglių 
kasimas visur artinasi prie 
normalio stovio. Vis-gr apie 15 
nuoš. darbininkų kai-kur ne
dirba. 

l 
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TERMS OF SUBSC1LIFTION 
• Year * . . . . $5.00 
E Moaths $3.00 
u n d a y ' s Edition $2.00 
&t NEWS-STAITDS 2c A OOPY 
Advertislng ra tes on application 

JLTUV1V KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS", 
kasdiena išskyrus nodcldienius. 
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Metams $5.00 
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P renumera t a mokasi iskalno. Lai-
įks skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 

įo Naujų Metu. Norint permainyti 
• Iresa visada reikia prisiųsti ir senas 
I l resas . Pinigai geriausia siųsti išper-
• m t krasoje a r e iprese "Money Or-

-«2r" a rba įdedant pinigus į regis-
- * uotą laišką. 

! į "Draugas" Publishing Co. • 
S00 W. 46th St. Chicago, III. 

Telefonas McKinley 6114 

: 

-• Šlamštas. 
Iš tūlo žiūrint visi laikraš-

iai išrodo vienaip, bet tarp 
4 yra didelis skirtumas: vie
ni prisilaiko etikos, kiti ne. 
£tika yra grekiškas žodis. Jis 
reiškia dora. Daug rašant ka
sdien gali kiekvienam pasitai-
įkytį klaida. Todėl klaidos pa
rašymas dar nėra etikos pras-
ojimas. Laikraštis prastoja 
ikos tik tada, kada jis žino 

tesą, o parašo priešingai; kuo-
įiet jis paleidęs neteisingu 

skriaudžianf-iiĮ paskalą neat
šaukia »jos; kuomet jis varto 
ja žemas priemones, kenkda
mas kitam. 

"Lie tuva ," išeinanti CUiea-
goje, bandė primetinėti ki
tiems to paties miesto laik
raščiams palankiuną lenkams 
aiškiai ir tikrai žinodama, jog 
to palankumo nėra. Tadu pa
žymėjome liūdną faktą ir lio
vėmės kalbėti apie ji. 

Ta pati Chicago^ "L ie tuva" 
253 numeryje parašė buk Cice
ro miesto policijos viršininko 
pagalbininkas "pakalbėjęs su 
kunigu, sugrižys pasakė, kad 
leidimo šioms prakalboms ne
duos." Mat laisvamaniai ren
gė savo prakalbas Ciceroje. 
Po pranešimu į kkLietuvą" y-
ra pasirašęs Jurgis Vaikis. 

Į kelias dienas vėliau Cicero 
•Šv. Antano parapijos svetainė
je buvo daug žmonių. Pers
kaitęs " Lietuvos" šmeižtą 
klebonas kun. Jeronimas Vai
niūnas, žinodamas, kad ir 
Jurgis Vaikis atlindo ten, kur 
lietuviu susirinkta, viešai ta
r ė : 

" J u r g i Vaiki, eik šmn, at
kartok žodžiu, ką parašei ant 
poporos. basini tuo prie telefo
no ir pats išgirsi iš miesto po
licijos viršininko pagelbininko 
ar jis kalbėjo t a. dieną su 
manim." Jurgis Vaikis sėdė
jo nusiduodamas, kad niekas 
j 0 nepažįsta. 

du lietuviu kunigu: kun. J, 
Vaičiūnas, klebonas, ir kun. 
Vaitukaitis jo asistentas. Nei 
su klebonu, nei su asistentu 
policija nesitarė apie laisva
manių surinkimo leidimą arba 
draudimą. Tą visa pramanė 
"Lie tuva" , arba jos bendra
darbis Jurgis Vaikis. 

Šmeižtas t ap 0 paleistas su 
žinia ir su tikslu. " L i e t u v a " 
pašiepia žmones tikinčius, jog 
turime dusią, ir pripažįstan
čius skirtumą tarp galvijo bei 
žmogaus. " L i e t u v a " kunigą 
Albavieių išvadino skandalis
tu dėlto, kad jis pasakė, jog 
bolševiką pavojus Lietuvai 
yra kenksmingesnis negu len
kų. " L i e t u v a " paeilium pur
vina visus darbščius ir pro
tingus kunigus. Todėl tas ne
doras laisvamanių dienraštis 
užsimanė ir kun. Vaičiūną 
pavadinti velniu. Idant šita 
pliovonė išrodytų šiuo-tuo pa
remta, " Lietuva' ' pramanė 
ant kun. Vaičiūno, buk polici
jos klausiamas nepatarė leisti 
laisvamaniams darvti surinki-
mą. 

"Lietuvos ' apmaudą prieš 
tą visa kas katalikiška eina 
dar ir tolyn. Tas dienraštis, 
rašydamas apie bankierių, ne
gerai apseinantį su žmonių pi
nigais, tą bankierių pavadino 

nes žinojo, kad 
v ra katalikiškas 

dienraštis, kad teisingų už
metimų padaryti negalima, 
dėlto pavartojo tokią priemo
nę, kokią gali vartoti tiktai 
purvini visuomenės dumblai. 
"L i e tuva" tą . padarė tyčia. 
Jos doma tapo ant to atkreip
ta, o ji bet-gi neatitaisė, nes 
buvo padariusi su tikslu. Mes 
laukėme dešimti dienų, ar 
"L ie tuva" nesusipras. Bet ji 
savo prigimties nemaino. Bu-
v 0 .^lamstu \\ liks amžinai. 

" Draugu", 
"Draugas ' 

' i •. • ' 

Kultūra ir Gamta. 
Daugelis žmonių taria žodį 

kultūra nesuprasdami jo reik
šmės. 

Kad pievoje dygsta žolė ne-
sėjama nei neapdirbama, tai 
yra gamtos darbas. Kad žmo
gus išaria dirvą po kelis kar
tus, užmėžia ją, užsėja parink
tais javais ir užakėjęs prižiū
ri, idant vanduo nenugertų sė
jos, tai yra kultūra. 

Kultūros vardas. 

Tą žodį žmonės pirmiausiai 
ėmė vartoti Rymo tautoje. 
Pradžioje jie jį tardavo tiktai 
kalbėdami apie laukų įgyve-
nimą. Todėl pirmiausiai žodis 

dėlės kelionės ir drąsus kelei
viai atrado datfg žemių, kurių 
pirma europiečiai nežinojo. 
Susyk buvo matyti didis skir
tumas tarp Europos ir tarp 
tų žemių. 

Europoje buvo daug mies
tų, o atrastose žemėse žmonės 
gyveno giriose, kalnuose, paeže 
riais, pajūriais arba laukuose. 
Europoje buvo kelių ir tiltų, o 
atrastose šalyse ir takai bū
davo reti. Europiečiai dėvėdtf 
vo rūbus ir turėjo didelę pra
monę audimams gaminti, o a-
nų atrastų žemių gyventojai 
vietomis vaikščiodavo visai 
nuogi. 

kultūra eidavo drauge su žo-! Labai lengva buvo pastebi?-
džiu dirva. Rymiečiai sakyda- įii, kad tų atrastųjų žemių gy
vo agri cultura, t. y. dirvos į- ventojai pasitenkina tik tuomi 
gyvenimas. Kartais jie tųdvie-1 ką gauna iš gamtos, o euro-
jų žodžių padarydavo vieną pieeiaį pagerina gamtos dova-

Amerikos Brigada 

jo ir netvėrė begėdi už api-
kaklės, pasitikėdamas, kad 
n o ^ vėliaus atšauks* netiesą, 
kurią parašęs. 13et iki šiai die
nai nei Jurgis Vaikis, nei 
" L i e t u v a " tos netiesos neat
šaukė, šmeižte buvo aiškiai pa
rašyta, buk laisvamanių su
rinkimą trukdęs Cicero lietu
vis kunigą.-. T;nne mieste yra 

Jau pusantro mėnesio pra
ėjo nuo to kaip įvyko Ameri
kos Lietuviu Tarvbos posėdis 
Pittsburglie, Pa. 4 ir o lapkri
čio. Į tą posėdį atsilankė p. 
\Y. S\varthaut ir kalbėjo apie 
brigados reikalą bei jos orga 
nizavinx* būdą. Bet p. S\vart 
baut nesiteikė Tarybai paro
dyti įgaliojančių jį dokumen-
tu-

Perėjo beveik mėnuo, Cbi-
cagos liberalu Taryba suma
nė Lietuvos militarę misija 
kviesti į Chicagą. Liberalų 
veikėjas kreipėsi prie kai ku
rių kunigų, kad jie prikalbin
tu katalikus prisidėti prie to 
priėmimo. 

Kunigai buv0 girdėję, kad 
dokumentai netapo parodyti 
Amerikos Lietuviu Tarybai, 
dėlto ir sutarė, kad prie mi
sijos priėmimo prisidės tik 
tada, kada taps parodyti do* 
k umentai. 

^anedėlyje, 15 gruodžio i 
" D r a u g o " Redakciją iš Ekze-
kutyvio Komitet0 atėjo visas 
pundas kopijų su antspaudais, 
liudijančiais jų teisingumą, 
" D r a u g o " redakcija tuos do 
kumentu nuorašus parodė ku
nigams susirinkusiems ta pa
čia diena pas kun. M. Krušą. 
Tokiu būdu tapo prašalintos 
priežastys, kurios trukdė mi-
litarės Misijos pasisekimą. 

Užvakarykščiame ' * Draugo' 
Mandagus klebona6 nepriė-Jmrmaryje tilpo ofuujalis pra

nešimas, kuriame pasakyta iš 
kokių asmenų ta misija susi
deda. Kol to pagarsinimo ne 
buvo tol dalyvavimas Misijos 
priėmime galėjo išeiti juokin
gai, nes buvo paskalų, kad 
Misija susidedant iš vieno* 
ponios, vicn0 kunigo, ir vieno 
vyro niekuomet kariuomenėje 
nebuvusio. 

agrieultura. Tas žodis perėjo 
ir į kitas kalbas. Jose jis reiš
kia žemdirbystę. 

Dvasios kultūrą. 

Vėlesniais laikais žmonės 
pastebėjo, kad nevien dirva 
eina geryn pridedant darbo 
prie jos, bet gerėja taip-gi ir 
žmogaus dvas ia , je i k a s ją 
lavina. Pirmiausiai tat pasi
rodė proto srytyje. Keno pro
tas dirba iš mažens mokinda
masis, t0 išmintis naudinges
nė būva jam pačiam suaugu
sio amžio metais. Kuo geresniu 
mokintojas apdįrbinėja jauno 
asmens mintis mokykloje, tuo 
daugiau šiam būva naudos. Bi
tas darbas vadinosi lotyniškai 
mentis cultura, t. y. proto la
vinimas, nors buvo ir kitas 
žodis eruditis tam pačiam 
daigtui. Mat žodis " r u d i s " 
reiškė tamsuolį, todėl "erudi-
r e " reiškė išgelbėti iš tam
suolių tarpo, o iš " e r u d i r e " 
pasidarė "erudi t i s . " Tas žmo
gus, kuri išvedant iš tamsuo
lių tarpo nesigailėta daug lė
šų, vadindavosi liberaliter eru
ditus. Mat liberaliter" reiš
kia "duosningai". 

Nuo krikščionijos pradžios 
iki penkioliktam šimtmečiui 
pasadis kaskart labiau bran
gino dvasios apdirbimą negu 
medžiaginių apčiuopiamų dai
gių lavinimą. Tais laikais už
augusioji karta, lavindama 
jaunesnę, rūpindavosi ne vien 
/inių suteikti jauniems pro
tams, bet taip-gi išravėti blo
guosius jausmus iš širdžių, 
mokinant jaunuosius susival
dyti, stiprinant jų valios jie-
eras. 

Tautų skirtumai. 

Paskutiniais keturiais šim
tai^ metų žmonės vėl ėmė dau
giau donios dėti pri e medžia
ginių apčiuopiamų daigtų. Di-
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na s pridedami savo darbo. 
Skirtumas buv0 nevien lau

kų įdirbime, nevien proto sry-
tyje ir budo stiprume, bet l>e-
veik visuose žmogaus gyveni
mo krypsniuose. Todėl ir "ag-
ricultura" ir "mentis cultu
r a " jau buvo persiaurį godžiai 
tiems skirtumams išreikšti. 
Pirmutinė pusė abiejų žodžiu 
tapo atmesta. Liko tiktai cul
tura. 

« 

Gamta ir Kultūra. 
Todėl tautos gyvenančio^ 

vien tuomi ką duoda gamta, 
vadinosi gamtos tautomis, 
kuomet apšviestos ir darbščios 
tautos ėmė vadintis kultūros 
tautomis. Vokiečiams užėmus 
pirmąją vietą pasaulio moksle 
apie pabaigą devynioliktojo 
šimtmečio, vokiečiai sudarė ir 
skirtingus vardus abejoms 
tautų rusima. Šviesia, šias 
tautas jie vadino ir vadina 
Kultur voelker. (Voelker vo
kiškai reiškia tautas), u netu
rinčias apšvietos pavadino 
Naturvoelker, t. y." gamtos 
tautomis. 

Visi garbiname gamtą ir gė
riai darome. Bet neturime už
miršti, kad* ne ji mums duo
da pirmyneigą, apšvietą ir to
bulybę. Ta visa galime gauti 
tik iš kultūros. Geriau sakant, 
ne "galime gaut i , " o patys 
turime pasidaryti. Kas moka 
apdirbimu ištobulinti gamtos 
dovanas, tas yra kultūros 
žmogus. 

Prancūzų pažiūra. 

Prancūzai nuo senai neužsi-
viežia vokiečiais, dėlto nevar
toja vokiečių \į vestų vardų 
tautoms suskirstyti, nors skir
tumus pripažįsta dėlto, kad 
jie yra labai ailkųs. Prancū
zai tamsiąsias tautas vadina 
"les peuples primitifs", t. y. 
pirmykštėmis tautomis. Te-
— « p * ^ « n I I i i in • Į i • .i . i i _. 

Turime oficijalį Ekzekutyvio[Chicagą kaipo Lietuvos M'ū't-
Komiteto pranešimą, kad Lie- tarė Misija, tai butų gana juo-
tuvos Militarė Misija Ameri- 'kinga jį trijumfaliai priiminė-
koje susideda iš Pulkininko ti. J is karišką misiją gali tiek 
Gedgaudo, Komisijonieriaus 
Žilio ir brigados generolo Juo-
dodžio." 

Brigados generolą Juododį 
žinome. Jis istiknijų yra' p. 
YVilliain Swarthaut. Girdėjo
me, kad jis yra išvažiavęs da

rei kšt i, kiek žinomas kariuo
menės manevruose dalykas, 
vadinamas "cnnemi marąuė.' 

Darant manevrus kartais 
pastato tik lazdelę su vėliavė 
le, ant kurios parašyta "pul 
kas" , arba "divizi ja." Mane-

su bar i Lietuvą. Taip( rodo ir vriiojančiojį kariuomenė 
vienas iš Ekzekutyvio Komi-' ta vėliavėle turi apseiti kaip 
teto prisiųstas dokumentas. s u ' priešininko pulku arba 
Apie p. Gedgaudą žinome, kad 
jis senai veikia Prancūzijoje. 
Neturime pranešimų apie jo 
atkeliavimą į Ameriką. 

Minėtasis čia " konmijonie-
riug Žili*," yra turbūt kuni 
gas Jonas Žilius, nes jis yra 
minėtas dokumentuose' pri
siųstuose į " D r a u g o " redak
ciją. Nėra abejonės, kad jis 
yra Amerikoje. 

Tečiau jeigu vie^ tik kuni
gą- Jonas Žilins atvažiuotų į 

divizija. Todėl tokia vėliavėlė 
ir vadinasi "priešo paženkli
nimu." Prancūziškai priešas 
yra ennemi, paženklintas yra 
marquė. 

v 
\ 

Mes norėtume, kad Lietuvos 
kariuomenės aprūpinimas eitą 
rimtai. 

P I R K I T ! LIETUVOS V AL 
STYBĖS BONŲ. 

" B r a u g o " Ofiso 1800 W. 4d St 
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ciane-patys prancūzai pripa
žįsta, kad tos tamsiosios tau
tos ne vfsos yra vienokios. 
Vienos niekad apšvietos netu
rėjo, o kitos išaugšto laipsnio 
nusmuko žemyn. Taigi Pran
cūzijoje dar tankiai girdėti 
žodis "les peuples sauvages" f 
t. y. laukinės tautos. Bet tas 
varda^ yra visai klaidingas, 
nes mokslas susekė, kad taip 
žmonių nėra tokio skirtumo, 
kaip tarp naminių ir laukiniu 
žąsų, ar ančių ar.arklių, ar ki
tos rųšies gyvuolių. 

Civilizacija, 

Apšviestąsias tautas pran
cūzai, vadina "les peuples ci-
vilizės," t. y. civilizuotos tau
tos. Kalbų mokslininkams tas 
žodis civilizuotas labai nepa
tinka, nes j i s yra sulipintas i£ 
dviejų kalbų: lotyniškos ir 
grekiškos. iš lotynų kalbos 
čia paimtas visas žodis civilis, 
iš grekų kalbos imta tik vie
na dalelė iz. Pabaigą' prideda 
kiekviena kalba nuo savęs. 

Lotyniškai civis reiškia 
miesto gyventoją, o "c iv i l i s" 
reiškia kuris beveik nesiski
ria nuo miesto gyventojo. Pri
dėjus grekišką iz išeina civi
lizuoti, t. y. padaryti, kad 
žmogus panėšėtų į miesto gy
ventoją. 

Anglų nuomonė. 

Anglų mokslininkai ir rašti
ninkai prieš didžiąją karę la
biau palaikydavo vokiečių pa
žiūrą ir tautas dalindavo į 
gamtos l>ei kultūros tautas. 
Karės metu anglai ėmė nie 
kinti vokiečių kultūrą ir pra
dėjo remti prancūzų pažiūra 
dalindami tautas į civilizuo
tas bei necivilizuotas. 

Mes galėtume atskirti karę 
su vokiečiais nuo moksliško 
dalyko. Vokiečiai karę pralai
mėjo tai ir gana. Bet jie turi 
teisingą pažiūrą j kiilttnus 
skirtumą nuo gamtos. Ta pa
žiūra turi liktis mokslui, nes 
mokslas žiuri tautos, o ne po
litikos. 

Kultūra ir civilizacija. 
Ne visai reikėtų paniekinti 

ir prancūzų mintį, nes joje yra 
gera dalis. Mieste žmonės gy
vena arti vienas kito, todėl 
turi daug santikių vieni su 
kitais. Tų santikių geras sut
varkymas ir ištobulinimas y-
ra taip-gi žmonių minties ir 
pastangos vaisius. Kaip javų 
sėjimas yra laukų kultūra, 
taip santikių lavinimas yra 
sugyvenimo kultūra. Tai-gi 
geras bendro žmonių sugyve
nimo sutvarkymas galėtų va
dintis civilizacija. Kalbos 
mokslininkai pakenčia kitų 
blogiau sustatytų žodžių, pa-
kentės ir šitą. 

(Pabaigo ant 3 pusi.). 
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GAIVINANTI PARTOLA 

Atnaujina kraują, apvalo jį, sustiprina vidurius, padidina 
apetitą, prašaliną vidurių užkietėjimj. 

Viena dėžutė 1 dol., šešios dėžutes 5 dol.. pirmaeilėje Ap-
tiekoje Partoso, 160—2nd Ave., New York. 

. NEPAMIRŠKITE PAPUOŠTI 

KŪČIŲ STALĄ 
* • - • - • - - • i • - • - - • - . - . - . - • . _ , M m 

:-LIETUV0S VĖLIAVA-: 
. ' Į , I I . I Į i — — — i — — — — i -

Kas da neturi, gali gauti "Drauge" 

Turime tik šilkinių po $1.00 
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KALĖDOMS 
DOVANOS! 

Jau Nebetoli šv. Kalėdos 
SS Tsii hiikstt. iiHinis.iii'.i upii- iJo\ .iuu III.\ IUMOHO M U O .tpttloui-. TiiretliUtttt* t a i u t - 9 
S nthityjr |>riruo*isui \i»nkiii gružimtMin tat oru satvo KesarmeiMrKkvj k r m i t n v e j ir p a - « 
S "t'Mii'ii prakc. ka ip trale«bin>a» /.* U»«-MI<.-. IMdrll* pasir inkimu* laikrvtUiii , fciedai, l a - « 
S ketu , l«»"<:itiKvliu nuk-inii i ir auksuotu , kaip v»nunM, ta ip ir m o t e r i m s , teuzikn į S 
S iii»>'M<-t'>s. Kpilkueiu i kruvata uito iiuuUuu*i<>s preke* iki auK^.lau>io>. ir vikoktu d»ug- ! 
S t\i, ktki-.iH t ik sa l iu tą ramti jiih<l<-riško.,e į>»tai«oj<-. Tai|fojri tur ime t i s o M u jerunm- S 
S* I OMU ii- p. • <lu«xl->uie l>ciiui> už pu*e prekes ; v isokiu auks in iu rašomu ptuiik-nii . ir S 
S t i s o k l a b r i t u , l ibt-rty Hondsus pj i lniatue už p i lnu vertė. 

K i r k \ i e n a s žmotfus. kuri*. '..tsil-.nk>s į rutino k r a n t i n e . ;mu> dr-.uncUlit) p a t a r u a v i -
5 mu viMoki-iose i v i k - I r o s e . Kviečiu \ i s u s tiHitieėius a t s i lankyt i pu-s m a n e ir per-

55 sJtikrhtti mnno tavoro r ė m i n e . . 
Su t ikra paKarba. 

S .JII-.II Aukvorius ir l^i ikrodiuinkas 

K. MICHALAUSKIS 
Tel. Drover 7027 3303 So. Morgan Street 

-• -s^r v 

Chicago 5 i 
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NEPAPRASTA PROGA 
Perkant iems senus namus ir s tatant iems naujus, mes skoliname 

pinigus ant labai lengvų išlygų. Be jokių iškaščių. 
Pilnas informacijas galima gauti kas Pirmadienį nuo 7:30 vai. 

vak. iki 9 vai. vak., šv. uJrglo parapijinėje svetainėje, prie 32ro place 
ir Auburn avenue, arba pas Bendrovės valdybą.. 

Lietuvos Vyčiy Building and 
Loan Association 

Jurgis Žakas, Pirm., P . Baltutis, Rast. , B. SekJeckih, lidin. 
3327 l 'nion Avenue. 3261 So. Halsted St. 3425 Auburn Aveuue. 

Ponia 0. POCIENĖ 
Pagarsėjusi Soliste ir Mokyto
ja Boethoveno Konservatorijoj 
kuri los svarbiausia role stato-
moj operetei 

"KORNEVILIO VARPAI" 
Gruodžio 21 d-1919 m. 

ARYAN GROTTO TEMPLĘ, 
8th ir Waba.sh.Avt3. 

LIETUVIŠKOS GAIBOS. 
1. .šfikių Kinkinys styKu orktesirci. 11 

2. šoktų Kinkinys No. 2 s t y g ų orkestrui 
10 knyeruėių. 

:\, Triiji itas. šok ių Kinkinys puč iamai o i -
kcntrui, 10 knytrui'-ia, 

4. šok ių Rinkinys , Pianui. J u m e y i a 18 
li<'tuvi£ku Aoklų. 

Čia yra Ivnuiausių l ietuviškų šokių, maršų, himnų, suktiniu, ovorturų ir 1.1. P i a 
no k n y g u t e s po $1.00. Ki tų ins trumentu po 50c. Visai orkestrai t ikta i $4.00. 
'• Kautasi.i . ainuikui solo. su pritarimu Piano ~~><\ 
(.. i v n k i o s U.uiios Prkc. ikyto* mokyk lų c h o r a m * • • • ' » . 
7. šcslo.s uicsnuH lotynų kalboj mattžytara i i iorui "••(»:. 

I'urUuoiiaiH guidiis, IMauus, KIOJUIIUIS niušinas. s tyginius , p u č i a m a * ins trumen
tu.;. Viską kas yru. nuusykoj. 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10S0& Michigan, Ave., Chicago. 
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I PINIGUS LIETUVON I 
s I 

f JAU VEL SIUNČIAM f 
Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

Pirm negu siųsite savo gentims į Lietnvji pini«\i — 

pasiklauskite pas rnųs jiijų kurso. Mes siunčiame pi- 1 

gįaus negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. | 

Kursas mainos kasdien. Kasykite šiandien: 

Centralis Bendras Lietuvių Bankas f 
Centras: 32-34 Cross S^. , Boston, Mass. I 

Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston. Mass. I 
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DETROIT, MICH. 

Pokylis. 

kaltis, daug i neša į nmsi] kolo-
uUlcl gyvumo. 

Seredoje, gruodžio 10 d. įvy-
Pasibai-UH parapijos l*za- k<) V.V«1I susirinkimas. Nutar-

nu\ -ruodžio 3 d. įvyko drau- t a i t a : *) l»rtraukti "Mamla-
giju atstovu bei bazaro darbi-:«»"»*> vadovėlio" tiek egzeiti 
uinkų vakarienė ir draugiškas jP1^1 '^]' k i e k > r a kuopoje narių, 
pasikalbėjimas apie dabartį- - ) ^udijuotr etika ir lavintis 
nius vielinės parapijos ir tė- 'lietuvių kalboje bei rašyboje, 
vynės reikalus. Susėdus už- :;> į t e i g t a taip vadinama 
kandžiauti vakaro vedėjas L. "Klausimų dėžutė," Į kuria 
Vinalis pranešė, kad kun. F. »ariai paraše dės įvairius jiems 
Kemėšis puoton nepriims, nes nesuprantamus klausimus, o 

KULTŪRA IR GAMTA. 

(Tąsa nuo 2 pusi.). 

• • '•»" 
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Tokiu būdu kultūra reikštų 
apdirbimą ir ištobulinimą tų! 
visų daigtų, kuriuos gamta 
duoda žmogui, o civilizacija 
reikštų sutvarkymą ir ištobu
linimą san tikiu tarp pačių 
žmonių. 

Pilnas žmogus. 

labai svarbiais tėvynės reika- *«"» tikslui išrinkta komisija, 
lais.isvažiavo K\Y\v Yorką. To-'laike susirinkimų juos išaiš-
l i a u s b u v o p r a n e š t a k iek k iek- k h , s * 4 ) V a u J l J M e t ų s u l a u k t u -
viena draugija savo būdoje pa- v h i pagerbimui surengti iškil-
rapijos naudai uždirbo. Ir ta ip: i n i n ^ vakarienę su Įvairiu pro 
Sv. Jurgio draugija $216.00, 
Lietuvos Dukterų—$348.00, 
Susivienijimo 230 kp.—$292.38, 
Darbininkų Są-ga—$*2S I.G5, 
Šv. Juozapo—$117.(50, Moterų 
Są-goa kp.—$325.00, Priauga
mųjų Vyčiu kp.—$193.91, Su
sivienijimo 171 kp.—$857.16\ 
kun. J . Jonaitis su mokyklos 
vaikais—$310.85, Prie durų in-
ėjo—$424.80. Lietuvos \'yėių 
79 kp.—$1,101.86. Sekančiai 
kalbėjo: J . Kasevičius, mergelė 
Rutkelaitė. S. Juodvalkis, S. 
Stepuiiom s, A niurnas, mergelė 
U. Matu/.aitė, Alisiukeviėius, 
Petrokas, A. J . Aleksis, J. E. 
Karosas ir kun. J . Jonaitis. Vi
si džiaugėsi, kad aėiu pasidar
bavimui draugijų atstovams 
parapijos naudai uždirbta su 
virsiu 11 $4,000.00. Vėliaus buvo 
įnešta, kad prie tos progos pa
remti mūsų tėvynės Lietuvos 
reikalus. Susirinkusieji šį su-
mauvnia parėmė su dideliu en-
Uizijnziim. Aukavo sekančiai: 

,1. K ausis $5.00. 
Krapienė $2.;M). 
Po 1 clol.: Misiukeviėius, Gri-

gaitis, Varaneekas, (iiigaliaus-

grainu. 
L. Vyčių dram. ratelis ir-gi 

nesnaudžia. Laikytame susirin
kime nutarta po Naujų Metų 
pastatyti komedijas: "Nesi
priešink." ,4Šliubinė iškilmė" 
ir "Gyvieji nabašninkai." O 
Gavėnios laike scenoje pasta
tyti penkių aktų dramą " l \u t -
vilė.'" Išrinkta valdvl)a: L Ste-
pulionis— pirm., K. Valon;£kiu-
tė—rast., J. Varanecka>—kas. 
Vvėiu choras išaugo i milžinus. 
Detio'tieėiai savo choru labai 
didžiuojasi. Nauja choro val
dyba: J. Valiukas—pirm., O. 
Jančaih'—rast., A. Petkus— 
kas. Cia jauuimo yra nemaža. 
Branduolis jo—tai vyčiai. 

Vulkanas. 

SI0UX CITY, I0WA. 

ka.-. Varcnockas. Petrokas, 
Grigas, Sidaras, Stepulionis, 
Meldažiutė, Juodvalkis, šalaše-
vičius, Vinalis, Pa u ražas, (žel
menis, Oeikas, Minderis, Ari-
monas. Lenkaitis, Stankus, Ka-
sevičius. Balnis, Jennokas, 
Juodvalkis, Druškauskioiė, 
Petrokienė, Stankienė, Kar<>-
sas. Yainoraitė, kun. Jonaitis, 
liutkelaitė, Gustaitė, Aleksis. 

Viso surinkta $40.00. 
Vėliaus pijami paskambino 

J . Jaugutė. Vakaras užbaigtas 
Lietuvos himnu. 

Linksma v ra matvti, kad da-
bartimai santikiai klebono su 
parapijonais bei draugijomis 
kuopuikiausi. Buvusių dideliu 
nesusipratimų nebliko nei pėd-
sakio. 

Prakalbos. 
N'edėlioj, gruodžio 7 d. Mote

rų Sąjungos r>4 kuopa surengė 
labai įdomias prakalbas. Apie 
Moterų Sų-gos organizacijų ir 
Šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų draugija gražiai kalbėjo 
žinoma visuomenės veikėja, 
*'Moterų Dirvos" redaktorė, 
gerb. A. E. Nausėdienė iš Chi-
cago, 111. Pertraukoje puikiai 
deklemavo ir skambino pijami 
talentuota devynių tmątų mer
gaitė Kclicija Nausėdaitė. 
Taippat deklemavo L. Matu-
zaitė ir kalbėjo J. K. Karosas. 
Vakarų vedė F. Aleksienė. Pra
kalbų pasekmės labai puikios, 
nes suorganizuota šv. Kazi
miero Akad. rėmėjų skyrius ir 
sustiprinta vietinė Moterų 8ą* 
gos kuopa. 

Sis-tas. 
Cia apsigyveno žinomas pub

licistas J. K. Karosas. J is yra 
Federacijos sekretorijato veefc 
ju. Iš to uuotikio Detroito lie 
tuviai (o ypač jaunimas) labai 
džiaugiasi, nes gerb. J . Karo
sas, kaipo inteligentas ir pilnas 
energijos bot humoro jauni 

Laj)kričio 23 d. buvo sureng
tas bazaras parapijos naudai. 
Žmonių svetainėn prisirinko 
tiek. kad net sėdynių pritruko. 

7 vai. vakare prasidėjo pro 
gramas. Pirmiausia suvaidin
ta veikaliukas " r u d i n ė . ' ' Visi 
vaidintojai savo roles gerai at
liko. 

Po vaidinimui dar padeklc-
tnavo eiles A. Balčiūnaitė, A. 
Alackeviėienė ir M. Stankevi
čienė. Su tuo ir programas pa
sibaigė. Paskui prasidėjo baza
ras. Perstatyta trvs Lietuvos 
miestai: Kaunas, Vilnius ir 
Suvalkai. Taip-gi bendrovės, 
vartotojų krautuvės. Leidimas 
daiktų ir bandymas giliukių 
tęsėsi*iki 1 vai. nakties. Prieš 
išsiskirstant pranešta žmo
nėms, kad kermošius dar bus 
24, 25 ir 30 d., š. m. 

Ineigų tame vakare buvo 
$1,310.(30, išlaidų $257-50. Tat 
gražaus pelno liko. 

Ariu mūsų gerb. klebonui, 
kun. AL J. Kulvekui, kuris ne
mažai pasidarbavo prie įrengi
mo to bazaro. Ačiū taip-gi mū
sų duosniems krautuvninkams, 
kurie prisidėjo gausiomis sa
komis, k. t. A. Jukniui, A. Gra
žiui ir P. Laskautskui. Ačiū ir 
parap. komitetui už pasidarba
vimų. Tilvykas. 

Kultūringu žmogum reikėtų 
vadinti asmenį apdirbanti 
gamtos dalykus, turinti išla
vintų protą ir stiprių valių. 
Jei jisai apsėjime su kitais 
butų nuožmus ir nemandagus, 
tai jis turėtų vadintis necivi
lizuotu. Tokių kultūringų ne
civilizuotu asmenų yra gana 
daug. 

Kas mandagiai apseina su 
namiškiais, naudingai daly
vauja visuomenės organizaci
jose ir pasekmingai tarnauja 
tautai, tas, nors nemokėtų ra
šyti nei skaityti, nors ir šiaip 
amato nežinotų, tas bet-gi bu
tų civilizuotas, bet nekultūrin
gas, žmogus. Tokių taip-gi yra 

v 

nemaža. 
Geriausia yr& žmogui būti 

civilizuotam ir kultūringam, 
t. y. išeiti mokslus jaunystėje, 
darbu tobulinti gamtos dova
nas, gražiai apseiti su atski
rais asmenimis, dalyvauti ge
rose draugijose, tarnauti tau
tai ir visai žmonių giminei. 

Kun. P. Bučys. 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
VYČIŲ K PMS PITTS 
BURGH0 APIKLIN 

KĖS. 

P. K. BRUCHAS 
Jubilierine Krautuve 

• » 

3321 S. Halsted St - - Chicago. 
Mūsų krautuve yVa pripildyta, naujiausios mados tavoru del Kalėdų 

dovanų. Tamista hupirksit dovanas t ikros vartė* mūsų krautuvėj. Ir 
bukit užtikrinti, kad JUB nupirksit geriausia tavora, žemiausia gauna
ma kaina. Atsi lankiusiems, užtikrinam užganėdijima ir teisinga pa
tarnavimą. 

sIcttOWČ2*. 
_ 

Išsiskirimas: 
Deimantiniu žiedų, • 

Lavolcriu, auskariu. 
Laikrodėliu, lenciūgėlių,, 

Branzalictu, Albumų ir tt . 

PRIIMAME L I B E R T Y BONDS. 
Krautuvė atidaryta kožua va
karą ir nedėl ioms iki Kalėdų. 

Pu ikus kalendorius visiems 
dykai . 
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NBWARK, N. J. 

Kataliku Centras lapkričio 
10 dieną sušaukė mass-mi-
tingit. i kuri l)iivo sukviesti vi
si nevv-arkieeįai, kad pasikalbę 
jus apie Liet. pusk. bonus. Pla
čiai apkalbėjus reikalą, nebuvo 
nei vieno priešingo. Nors karta, 
visi sutarė ir, nežiūrint parti
jų, pardavinėti L. paskolos bo-
nų išrinko komitetą iš vienuoli
k a ypatų. Pirm.—P. Lukšis, 
vięe-pirm.—8. Pranis ir V. 
Ambrazevičius, rast.—R. Sa
ra pas, pag.—D. Kupainis, ižd. 
—M. Akelis. Komiteto nariais: 
A. Masandukas, A. Staknis, P. 
Joėis, K. Valkas, Al. Dvaroe-
kas. Tas komitetas tarės veikti 
sulig nurodymo Ekzekutyvio 
Komiteto, AVashington'e, D. C. 
Dabar tik laukiame paliepimo. 

R. Sarapas, rast. 

\j. V\ėiu Pitts. Aj)skriėi<> 
nu'tiuis susivažiavimas įvyks 
gruodžio 21 d., 1!)19 m., (J vai. 
vakare. ITomestead, Pa., Šv. 
Petro ir Povylo pobažnytinėje 
svetafnėje. 

Visos kuopos turėkit sau už 
priedermę prisiust atstovus į 
šį susivažiavimą, nes kaikurios 
kuopos, po Vyriu VII seimui, 
nė žodelio nepranešė apskriėiui 
apie save. 

L. V. Pitts. Apskr. Rast. 

PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešu Gerbiamąsias 

North Sidc. Kad aš parkel iu mm 
g>\eninia veta po No. 1WI N. 
Paulina St . Taipgi dabar visokiais 
reikalais malonėkite kreiptis nau-
jon vieton be to galite užsisakyti 
" D r a u g ą " ant metu ir nedėliu ir 
galile nusipirkti ' ' D r a u g o " ka
lendom, ir maldakny^u ir kitokiu 
bažnyeioms daiktų. Visi ir visos 
malonėkite atsi lankyti j mušu 
drabužiu ir saldainiu krautuvė. 

Su pagarbi 

A. Nausėda, 
1641 N. Paulina Str. 

ws.s. 
WAR SAVIKGS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
COVERNMENT 

VISŲ DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėmykite aštuoniolikieėiai. kad 

1920 metams Kalendorius su Ue-
luvos prezidentą paveiksly ir m 
Šventifmis, j a u gatava*. Taipgi 
kas užsirašis dicnravti " D r a u d a , : 

an t 1920 metų per mane tas gaus 
ta puikiausi kalendoriu, ta ippat 
galima įsigyti visokiu knygų ir 
maldaknygių kaip t*i Ramybe 
J u m s " • 'Pu lk im anl kelių' 
" A n i o l a s S a r g a s " Dnugaus 
Žva igždu tė" ir t t . 

A. Stulginskas, 
1817 South Union Avenue. 

Bell System 

Biznierius Žmogus Sako 
• \ \ š < su rtftugiHU u/.siit*iitoivsav«'s KCII.I l»a-
tiU'iiavimu i u a u Kuiuomis. \ š turUi lurt'tl 
•gę*m l 'alarnavhna. nes kilaip aš IHKaliu 
biznio varyti.." 

Buvo tikimasi kad keturi nu-tai kait\s ktir ti% hlošimts sep
tynios tautos buvo Jvi'ltos ir kurioje suvirs s<»i»tyni mi
lijonai iK'nki šimtai tukstaneiii vyru buvo užmušti Ir 
suvirs i!\i(i»sinit - milijonu sužeisti, ir karė kuri at-
sieijo viena šimtą aštuonias dešimts bilijonu dolieriu 
tiesiai sugadintu visus dalykus visur. 

Ir tas ištikrujii taip atsitiko. 
Tai Amerikonu eharakterist ika Uad turi'ti geriausius fi.il>.-

kelius di<lžiausias krautuvės ir geriausias išdirbystės 
ir t. t. 

.Mes įieuKsiKanėdiitame ki'-d tiktai s a \ o u/.duoti atlikti, 
liet mes visuouu't stengiamos atlikti darbą kuogeriau-
sias. 

Ir letono kompanijos užiUivinis IMautos ir l 'atarna\ inio 
>ra \ is i iomet laikytis su Tautiška Cliarjtstiristika. Uo
liausi telefonai jra perkami, geriausias telefono i>atar-
l u n i m a s yra duodamas ir geriausius žmones kurie at
liktu darbą gerai. 

Patarnavimas pama/t Ii atgal j savo vieta tokls kokis jis 
lltivo piM^Š !»;m'. 

Viii tikimasi kad Telefono l*atarnavimas panieks augš-
ėiai;sia ir geriausia laipsni. Hus deduiua <am visokios 
ptstanuos . ka«l yavus geriatisius re/.ultatus. 

CHICAGO TELEPH0NE C0MPANY 

. 9 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS A K I Ų SPECIALISTAS 

Palengvins visų akių 
toirtplmg. k a s y r a 
priežastimi skaudė
j imo gnlvoft, s \a lpu
lio, apt eini tuo, ner-
votuiną, 3kautlan^iup 

n už.siilt'KUKiuH karščiu akiu kreivos aky.s. 
katerukto. ntMiiirgio; net ikras akis indudam, 
DaronuL egzaminas lektra parodant is IIIK-
ž.iaueiaB klaidas. Akiniai pri taikomi teiain-
tfiu. toli ir eiti matan t iems paįjelbsta. Sergė
kite savo regėjimo Ir vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Nu-
įlėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų. 

1553 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefonas Drover 9660. 

P E A R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

Uždirbk 
$35 iki $50 

l savaitę 
Kirpejiai ir kriaučiai yra reikalau

dami visuomet, j ie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti š io darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už piaža kaina. Specijalis skyriui! 
niokimmo ant s iuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. F . Kasnicka, Perdėtinis 

190 N. State Str. 3 
lvamp. Lake Gat. 4 lubos 
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Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
KoM-laniie: 10tt<K) 80. Miculgaa A T « . 

TelefMa* rullman 342 ir Fulbnaa 31M 
ChicagoJ: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketverto \akake nuo 5:30 iki 7:00 
Telefoną* Tardą 7*3. 

Dabar yra p a u i r f n t o s tr rarto-
lamos daugumo? lietuvių, kurie vra-
jija koncertine ir au&štai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine ; 
padaryta Suvienytose Valstijose A- i % 
marike. Mes gal ime jas parūpinti | A 
Hiigšto arba žemo tono. $ 

Reikalaukite katalogo, kurį išslua- j JŠ 
čtame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIC CO. % 
1540 W. 47th St., ChJeago, m 

Telefonas 1'nJlnaan 8M 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Micbigan, Avenue 
RMelaad. 111. 

VA1AJNDOS: 9 iki » vakare. 

REIKALAUJA. I lKIb ALINGOS. 
10 mergaičh] J 7 metu ir daugiau 

i^if lengvaitsi darbo ant mašinos, 
š\;iri;itn fabrike. Prityrlhias nerei
kalingas. Turi turėtų metu pftlludl-

Ki; iKAI-INt .OS moteris ir uieifri- Juuo. 
nos Uiibli; lengvas darbas; i»iie i.šskir- Atsišaukite: 
s tymo eakluj fleras uiHarbi* Vvlt A- larnui t M^| ("o. 

im**m indi c», ; ^ x- ran,i,ia s,/-
2iI8 W. Ki l ike SI., l'lMeago. III. 
f —— 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prio ItinilH'rio. Atei
kite ant 7 vai. ryto. 

REIKALINGI 
Vaikai 17 metų amžiaus ir suvirs 

: prie lengvaus darbo ant mašinos 
švariam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėti metų paliudi
jimą. 

Atsišaukite: 
Felt A Tar iant sSU*. Co. 

1785 N. Paul ina Str. 

Užmoka kasdieną. 

L0RD & RUSHNELL. 

2424 So. Laflin Str. 

A. f A. 
JUOZ. STASIULiS 
Atsiskyrė su šiuo pa

gaulių 26tą diena sausic 
men. 1917, Paėjo iš Kau
no Redybos Raseinių (da
bar Tauragies) apskričio 
Kvėdarnos parapijos, už 
aitri kaimo, Tėvas Prano 
Stasiulįo gerai žinomo 
Brighton Parkieciams ir 
Tovvnoflakieciams, taipgi 
Mikolas Stasiulis jo bro
lis tos pačios parapijos, 
Paragaudiio kaimo, par 
siskirio su šiuome pasau
liu 24tą diena rugpjūčio. 
1917 m. Pamaldos atsibus 
Subatoj 2&ą diena gruo
džio (Bec.) 1919, m., Ne
kalto Prasidėjimo d. M. 
P. Bažnyčioj ant 44tos ir 
So. Fairfield Ave. Brigh-
ton Park. ant 8-tą, valanda 
iš ryto, visi gentis ir pa
žįstami labai meldžiami 
atsilankyti, ant pamaldų. 

Labai nuliūdęs Sunūs, 
Pranas Stasiulis. 

Ivtikaliiiįjas pa rdavė ja i prie 
LumbiT ir Mill da rbo ' tok i s kuris 
turi gera pažinti su kontrakto-
į-ijiis. Grora Į»I,I>^,-I gewm žmogui. 
Atsišaukite. 

Heitemann Lumber Co. 

5862 S. Ashland Ave. 
Telefonas Procpect 4000. 

•asr 

PAIEŠKO 
Paicškau Jono Pociaus paoinančio 

j iš l i a t i e i n ių A p M k r i t i o K v e d a r n e s 
j pura,p. Saul laukio kaimo apie 40 rae-
jtii senumo. Tūrių Jabai svarbų rei-
į katą, jis pats arba kas apie ji /.inote 
įpi-anenkite .sekančių atfroMj: 

Juo«as S t a s y t i s 
33U2 Auburn Ave. 

Anl pat davinio f>i/.ni.s lietuvių apgy
vento.! virtoj, privžaMis pardavimo są

ri v ininkas išvažiuoja i kita miestą. 
4. CENOSKY. 

21 i i W. l« puuv Ohtcaop. 
i 

Eįft"YOWSTpMAOf^SA*t 

Po valgiui neužmlržk, kad geriau
sias vaistaa tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visu« nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vienu- Parduodama 
pat vlaus aptlekoriua 
mmmm—mmmaa—mmm—mmmmmmmmmiĘmmmmmmt 

S. D. UCHAWICZ 
I-iftuvys (Jraborius patarnauju , laido

tuvės" ko pigiausia. RatkAla meldžiu at-
M&auktl. o mano darbu busite užganėdinti 

2314 W. 23 PI. Chicago, m. 
TeL Ganai S l t t . 

• a 

J. P. WAITCHES 
ATT0RNBY AT LAW 

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

CHICAGO. 
: 
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D r . A . f t U R K E 
(Lietuvis) 

418 W. Market Ktr. 
Potts>iilf. Pcnna. 

visomis l igomis priima 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
N u o 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

nuo 

r 
s___ - , • , - ; . ; 

Telefonas Pullman «• 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Mlchlgan Ave. 
Adynoe 8:36 iki 9 Išryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 11 išryto 

H-

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

k u n i p . 49 Court 
Res . 1229 W. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

•S 
TeJ. Drovcr 7042 

Dr. C. Z. Vezelįs 

i 

v'al 
LIETUVIS DENTISTAS 

ryto iki v ak. 

K - - , , , . , - • 

landos: suo 9 ryto iki 9 
Nodėl iemis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N l B 
arti 47-tos Galvės 

-7" 

m 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
K e i t ė 32 ro St., Cliicago, 111. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi eliro 

n i š k i i lig-ij. 
OFISO VAL.VNDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo a 

iki 8 valandai v a k a r e 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po pioL 

Telefonas Yards 087 

1 

* : 

Dr. Sa Naikelis 
LIETUVIS 

GAUDYTOJAS I R C H I R U R G A S 
4712 So. A&lihuul A v e 
P h o n c Drovcr 7042* 

VA L. Nuo 9 iki 12 išryto, 2 iki 4 
po pietų, 7 iki 9 vakare. 

Rezidencija 3336 W. 66 - lh Si . 
l 'hone 1'roKpect 8585 

ZJ 
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F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law i j 
106 W. Monroe. Oor. Clark [ 

l loom 1207. Tel. Central 220 
CHICAGO. ILLINOIS į) 

Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 2390 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLLNOIS 
Telefonas Yarde 5032 

Valandos: — 8 Iki 11 18 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgą* 

I 'eilrtla savo gyveninio vietij | 
Brighton Park . 

Z9M W. 43rd 8tr.H5t„ 
Tel. MeKlnley 263 

Ofisas: 1757 W. 47th Kt., 
M7 ir W M < 1 gat.) 

k i Z po piety. C: 30 Iki 

Refeld. »38 So. Ashland Blv. Chicugo. 
Telefonas Ha.vmarket 3541 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 
Spev.ijaliktas Moioriakv. Vvriškų 
Vaikų ir \i>ų <lir<miškų \\%ų 

Otisa^: 3354 So. Halsted Si.. ClUeago 
Telefonas Drover 0«03 

\ ALVNDAS: 10—11 ryta 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 

ValHiKlo«:'lO ryto ik. , 
8:30 vakare Nedėliomis » iki 12 rytai*. 

Tel. Boulovaid 160 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefonas MeKlnley 67i4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
8457 South Vįeetern Boutevarti 
Kampa* W. 8 6-to* gatvė* 

J0SEPH C. W0L0N * 
Lietuvis Advokatą* 

99 SO. LA SALDE S I S E S * 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockwel l 9999 

CHICAGO. II^K 

I 
I 
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D R A U G A S Ketvirtadieni*, gruod. 18 1910 
K 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, gruod. 18 d., 
šv. Teotimas. RuCas. 

Penktadienis, gruod. 19 d., 
'šv. Kvartalinė diena (pasn.) 

CHICAGON ATKELIAUJA 
GEN. PERSHING. 

Jis čia bus ateinanti šeštadie 

SUIMTAS NEPAPRASTAS 
•KOLEKTORIUS." 

Fo kambaryj atrasta daug pa 
vogtų daiktu. 

Privatiniai ir miesto detok-
ivai aną vakarą užpuolė kam
barį namuose po nuin. 556 

ryant a ve. Kambaryj gyve-
0 John Sehmidt. 
Selnnidt yra 47 metu- am

žiaus. Pasisakė esąs kolekto-
ms. Jo kambaryj atrasta dau-

Pirmiau jau buvo pranešta, 
jog CbieagOH ;»t keliauja ge& 
Pershing, lnuvs Suv. Valstijų 
armijų vyriausias vadas Pran-
euzijoje. 

Tuo tik>lu ateinantį šešta
dienį ir sekmadienį čia ruo
šiamos nępanrastos iškilinvbės,. 

(Jen. Pershing atkeliaus iš
ryto su savo stabu ir susins 
geležinkelio stotyj Park R<>\\. 

Tenai jo lauks miesto m a " 
joras s u komitetu. Generolas 
iš ten bus nulydėtas Conjstress 
viešbutin. Kiek palaukus va 
žinos į Orchestra Hali, kur ji 

repo i u-i ja m UTY ks pAt nyeidj, 
gruodžio 19' d., š. iuM Aryan 
Grotto Temple Theatre, prie 
8th ir So. Wabash Ave. Pra-
džia 7:20 vai. vakaro. 

Todėl visi choristai kvieeia-
mi būtinai suvažiuoti, nes bus 
paskutinė rėpei icija. 

Meldžiu taiko suvažiuoti. 
Z . M. 

CHICAGOS L. VYČIŲ 
DOMEI 

p r n eitus metus, gaus glražia do
vanėlę su paveikslu Lietuvos 
prezidento, Antano Smetonos. 

.Apart to yra iŠ .1 apskričio 
atsišaukimas knslink prisiren
gimo prie ateinančiais metais 
busianėio Chuagoj seimo. 

Ateidami susirinkiman, atsi-
veskit ir naujų narių. 

R. Andreliunas, rast. 

I š TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

• -
ybė pavogtų visokių daiktų, | pasveikins Amerikos Legijo 

brausiu miS- l-ogijonicri.ii bus įleisti taip tai įvairios njsies 
lizgalų, brangių kailinių, šil-
o ir kitko. Viskas apkainuo-

jnma ligi $.">0,000. 
Policija nuomoniauja, jog 
h m i* lt, regis. )>usiąs nesvei

ko proto. Tas pasirodė iš jo 
pasielgimo jį tardant. 

Tuo labjau, kad jo kamba
r y j atrasta ir daugelis gele
žinkelių vinių (kokiomis pri
kalami bėgiai). 

Po suradimo tų visų daiktų 
olieija pasistengs patirti, 

kiek jis bankoje turi pinigų. 
Xes manoma, jis tnrėsiąs ne
mažą suma. 

Sebmidt prisipažįsta, jou 
is visur imdavo viską, kas 

tik jam patikdavo. 
Kuomet detektivai inėjo j<> 

(kambarin, atrado jį beskaitant 
Ir bedėstant geležinkelio vi-jvakai 
nis. J is det'ektivams nieko 
daugiau nesakė, tik paklausė. 

iik su uniformomis. 
Po pietų vidumiesėio gatvė

mis įvyks parodavimas. (Irani 
parke bua šaudoma anuotomis. 

Vakare Congi*ess vieSbu^yj 
įvyks pokylis, kur bus ir gen. 
Wood. 

Sekmadienį gen. Pershing 
aplankys ėia savo draugus, gi 
tos paėios dienas vakare Au
ditorium teatre bus mass-mi-
tingas. Prasidėg kaip 8:00. I 
galerijas publika bus leidžia
ma veltui. . 

Kadangi gen. Pershing vi
suose miestuose iškilmingai 
pagerbiamas, tad ir (liieago. 
nenori užsileisti. 

Šiuomi pranešu visiems, kad 
kurie turite paėrae L. Vyčiu 
Aps. choro pardavinėti likietus ". , , .,. , , ., , I North America 
<ul "Kociiovilin \ arpų, mel
džiu pinigus ar neparduotus 
tikietus gražinti snbatoj, grno-
<1žio 20 t|.. į>0 pietų. 

Ncparfiuoti tikietai ir nesii-
grąy'u.ti sulialoj bus skaitomi 
kaipo parduoti i r už tuos bus 
pareikalauta pinigų. 

P. Varakulis. 
1720 Ruble Str. 

Amalgamated Meat Cutters 
and Butchers \Vorkmon of 

V. F. of L. Lo-
cal 257 turės priešinei inį susi
rinkimą ketverge, gruodžio 18 
d., 8 vai. vakare, *V: P'žerskio 

IŠ MOKSLEIVIŲ JUDĖJIMO 

svel., (4G-tos ir*4>0. Paulina 
gatvių). Visi nariai ir narės 
esate maloniai kviečiami atsi-

'lankvti, nes bus rinkimas nau-
jos valdybos ateinantiems me
tams. Tai-gi kiekvieno naYio at
silankymas yra būtinai reika
lingas. 

Valdyba. 

Artinavi Kalėdos.N Artinasi 
laikas, kada visi moksleiviai ir 

Gruodžio 10 d., Davis Xquare 
parko salėje L. Vyčių 13 kuo-

moksleivės sugryž iš visų kraš- j p a iaįko priosmetinį susirinki-
tų nors ant trumpo laiko pasil-1 l l la< PosMin susirhiko daug na
šiui. Vm*tą dar buvo sutarta rjų. Pirmiausia išklausyta už-
S. L. R, K. M. A. Ohicagos ap- siiikusieji raportai. Vieni buvo 
-kr., kad per Kalėdines vaka- priimti, kiti atmesti. Iš buvusio 

APSISAUGOKITE. 

l'tarninke, l(i gruodžio, 8:3t) 
e 4oo4 So. YYe.vtern ave. 

iap<> areštuoti lietuvis Kar
bauskas i r l>. •). Bishopp už 

eijas surengti vakarą. Nutari
mas yra vykinamas. 

vakaro—*k Išgriovimas Kauno 
Npilies"—galutinas raportas 

ku jie ėia nori. Pasisakė pas- pardavinėjimą apgaulingų šė
kui', jog tie u>l daiktai esanti i «J- A ' * ' : " "W įvy!:ino P. A. 
jo nuosavybė. 

Daugelį pavogtu daiktų fir
mos ir krautuvės pažino. 

ANGLIŲ GALI GAUTI VISI 

Su šiandie panaikinami 
angliniai suvaržymai privati
niams namams. 
"*Anglekasių >treiko metu į 

privatiniu^ namus anglių bu
vo pristatoma tik tiek, kad 
užtektų vienai savaitei. 

Dabargi kas tik nori ir kiek 
noi 
tink 
švie/aų, vos 
sykių. 

Korsokas IL!OL:O Union ave. is 
\V. Piitman. III. Yi^i kurie yra 
pirkę apgaulingų šėrų iš tų 
dviejų asmenų tegu teikiasi 
gautąsias resytos atnešti į poJ 
lieijos >totį ant kampo 47-tos 
ir Paulina str. 

AUSTRAI ŠAUKIASI 
GELBOS. 

Pi 

Iš Austrijos sostinės Vien-
.nos nuo to miesto majoro Keu-
mann Chicagos majoras Thom 
pson gavo atsiliepimą. Austrai 
šaukiasi pagelbos. Nes jie ha-

ę baisiau slo-
• v *, jvin. Austrija vra be maisto ir tik išimtų is ka-! 4 • 

I be kuro. i 

n Rali anglių pirkti kur pa- . . . / . . 
, v- • 4. - idai'ia ir atsnlur 
ikaina. Nes jau atvežama . •' 

GATVEKARIŲ KLAUSIME. 
i 

Chicagoje gatvekariais va
žinėjimo klausimas neikiek ne-

j pastūmėtas pirmyn. Augšėiau-
Į šias valstijos teismas pranešė, 
[ jog ligi ateinanėio vasari 0 mė-
Inesio miestui prisieina laukti, 

kol teismas paskelbs savo ga-i 
tutina nusprendimą. 

Miesto advokatai reikalavo, 
kad liiii to laiko butų suurą-
žinta o centai. Bet teisiu* ne
sutiko. 

Sakoma, jog ateinančią sa
vaitę Chicagoje augštesnysis 
teismas (apskričio valstijinis) 
paskelbs ištarmę reikalaujam i 
*' injunction'' prieš kompaniją 
klausime. 
•• Pasirodo, jog miestas kur 
tik nežengia. visur sutinka 
pasipriešinimus ir nepavyki-
mus. 

Tad dabar majoro nuskirto
ji komitija ima darbuoties apie 
sumiestinimij gatvekarių. Bet, 
turbūt, ir cia bus tokios pat 
pasekmės. 

Tai ką reiškia kompanijai 
turėti milijonus ir gerus, išla
vintus advokatus. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ 

IŠ NORTH SIDE. 

Bazaras! Bazaras!! 
Nedėliej, gruodžio.^1 d., Šv. 

Mykolo Ark. parapijos svetai
nėj, tuoj po mišparų Lab. Sąj. 
(i kp. rengia bazarą. Visi north-
sidieėiai lietuviai ir.lietuvaitė* 
ura į I>:r/arą. 

(Jerb. moterys .ir merginos, 
katros a t jaučiate našlaičių ji 
kimą, paaulcaokit kokių daikių 
uuii bazarui. Katros pa-iža.dė-
jote paaukauti, meldžiu savo 
auką atnešu klebonijon pas 
gerb. kleboną arba pas A. Nau
sėdą. 

Vienu žodžiu, visi lietuviai ir 
lietuvaitės, remkime kiek kas 
galim Lab. Sąj., nes ta organi
zacija stengiasi mus našlai
čiams pastatyti prieglaudos 
namą, kad nevargtų svetimų 
pastogėse. Valdyba. 

Sausio 4 k , 1920 m., yra ren-j atidėta kitam susirinkimui, 
giamas vakaras su programų j Paskui sekė rinkimas naujos 
ir pasilinksminimu. Vakaras 1920 m. valdybos. Dvas. vado-
bus Koselande brolių Strumilų i vu išrinkta kun. X. Pakalnis, 
svetainėje, ant 107-tos ir India-, pirm.—A. Panavas, vico-pirm. 
na ave. Visus iškalno kviečiu ! — M. Jocaitė, nut. rast.—Z. I>a-
atsilankyti. Tikiu, jog šį kartą jorinaitė, t'in. rast.—M. Pana-
moksleivės ir moksleiviai pa- vas, ižd.—J. Baltutis, iždo glo-
roilys ka nors tokio nopnpra bejos—Z. Naviskaitė ir M. Ju
sto, caitė. Teatrališko skyriaus ra-

Korespondentas, telio pirmluinku—P. Uirgiola. 
Valdybon inėjo darbštus, veik-

IŠ BRIGHTON PARKO. \ųa nariaL Yra viltis,' kad, jų 
darbavimasis per 1920 metus 

S. L. R, K. A. im k;«. laikys atneš šimteriopą iiaudą. 
priešmetini susirinkimą nedė- Baigiant susirinkimą mok-
lioj, gruodžio 21 d., 191!) m., sleiviai: J. Šlikas ir L Aba-
bažnytinėj svetainėj (kampas rauskas atsisveikino su kuopa, 
44-tos ir So. Kairti-id ave.) linkėdami daug gero. 
tuoj po pamaldų. - ^ Z. Mastauskaitė pranešė, kad 

Maloniai esate kviečiami na- ji persikelsianti kiton vyčių 
riai šin susirinkiman, nes ture- . kuopou, kadangi persikėlė gy-
sim rinkti naują valdybą atei- venti kiton kobmijon. 
nantiems metams. Korespondentas. 

Taip-gi gavau iš Centro gra-
u kalendorių kiekA'ienam na PIRKITE KARĖS TAUPY-

ri t i. Kuri s pilnai užsimokės užjMO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

the 
national 
joy 
smoke 

D R I N C E ALBERT yra populariskiausis 
pypkei ir cigaretams tabakas visoje 

Amerikoje. Dalykas tame, kad Prince Albert 
turi tą ypatybę, kuri priduoda jam tokį nepa
prastą malonumą. Nuolat galima jį rūkyti ir 
kiekviena pypkė yra skanesne už paskutinę. 

Prince Albert tabako skonis ir kvapsnis yra 
skirtingas nuo visu kitu tabaku. Laikui bė
gant tas tabakas jums labiau ir labiau tiks, nes 
jisai visuomet pasilieka toks pat-nepersimaino. 

Prince Albert neužgauna liežuvio nei nedžiovina gerkles. 
Dalykas tame, kad perštis ir džiovinimas yra prašalinti 
mušu užpatentuotu procesu. Nusipirk to tabako šiandien 
ir pradek pažinti rūkymo smagumą. 

Gaunamas raudonuose krepšeliuose, raudonose blešinese ir puse 
svaro blekes humidoruose arba svaro stiklo humidoruose, kuriu 
dangteliuose randasi kempe drėgnumos palaikymui. 

R. J. REYNOLDS TOBACCO CO. 
WINSTON-SALEM, N. C. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešu, kad L. Vy
čių Chicagos Apskričio choro 
generalė "'Kornovilio Varpų" 

• .• . • .V.V.V.V.V.V.V.V.' .VAV.V.V.' .V.V.V.V.V. 

Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIŲSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje 
100 Auksinų už $5 .00 

t. y. 20 auksiniu už kiekvieną dolierį. 

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiunt?mas gvarantuojamas. 

Persiunt i^* Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai čeiq kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nreks 
pinigu negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siuskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 2 0 auksinu. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
1 Room 505B 

120 Tremont St, -

I 
B • • • • a a « B • ' « m \M m i i i i a s a B i i i n i s s 

Boston, Mas?. 

Ponas J. KUDIRKA 

V ienas iž solistų statomoj operetei 

"KOftNEVILIO VARPAI" 
/ Gruodžio 21 d. 1919. 

ARYAN GROTTO TEMPLE 8th ir Wabash Ave. 
Pradžia 7:30 vai. vakare " 

Xepraieisk progos. Ateik pamatyk, išgirsk! 

i i i i » i m 

PIDlIAUSIt ĮIETUVISKI KRAUTUVE CH1CA60JE 
AUSiaiM&s 

P<?4«1. GUBEN KONCHRTIIVA 

NLMOKČSI PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prusiskę išdir-
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 ' 

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGĄ". 
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