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SVEIKI, SULAUKĖ KRISTAUS UŽGIMIMO ŠVENTĖS' 

<s 

Latviai ir Lietuviai 
nesitars su 

AUOŠČIAUSIAS TEISMAS VICEPREZIDENTAS NE 
P E R K R A T I N Ė S PRO 

HIBICIJOS AMEN 
MENTĄ. 

NORI BUT SENATO 
Rit i . 

Teismas nuspręs, ar amend 
mentas nesipriešina kon

stitucijai. 

Estų su bolševikais konferen-L*?gS•.SA.'St 
čiausiam šalies teismui pada
vė peticija, reikalaudamos per
kratyti svaigalų probibieijos 
amendmento svarbumą. Xes 

DARBUOJAMASI UŽ PA- iKstonijos pozicijos. Estonija, I t o s valstijos nesutinkančios su 
BALTIJOS SĄJUNGĄ. I imant p r a k t i n i a i , yra kaipir *** amendmentu ir neapsi-

nepriklausoma ir gerai susior- Į imančios jo pildyti. 
RY(iA, gr. 21 (per Copenha- gąni*aywsi viešpatija, turinti! Augščiausias teismas priėmė 

cija regis bus pertraukta 

Sako, užtenka aštuonerių metų 
tarnybos. 

geną gr. 22).—Estonijos vy
riausybės atstovai, katrie čia 
dalvvavo talkininku utilitari-
nėję konferencijoje, iškeliav0 

itlprifj ir išrengta kariuomenę. Į peticijų ir sausio 5 diena pas-
Kad tuo tarpu Lietuva su Lat- kyrė toms valstijoms paduoti 
vija yra daug nukentėjusios priežasčių, kodėl jos priešin-
uuo vokiečių okupacijos. Tas!gos amendmentui. 

Dorpatan. Ir išvažiuodami iš t a i - i i r Pakelia nesusipratimų Tas reiškia, jog angsčiausias 

čia estai pareiškė, jog valgiai s u Estonija, kaipo s u nelygia j teismas pagaliaus turės nus-
viešpatija. pręsti, ar tas amendmentas 

Tlmanis tečiaus pažynii, jog sutinka, ar ne su šalies kons-
Šiandic tie nesusipratimai pa-įtitucija. 
lengva ima nykti. Atmaina įvy
ksta po to, kuomet Lietuvą ir 
Latviją apleido vokiečiai. Šitos 

talkininką l* a l v s 'Šiandie jau progresuoja 
j viešpatijų patvarkymu ir ar
mijų organizavimu. 

1 

Reikalingas 

jie vieni ilgiau konferuosią su 
bolševikais. 

r ia konferencijoje tečiaus 
paaiškėjo tas, jog latviai su lie
tuviais galutinai nusprendė ne-
sitaikinti su bolševikais. Su 
tuo pilnai sutiko 
atstovai. 

Yra aišku, jog estii_vyriau>y-
bė pertrauks konferenciją su 
bolševikais nors ligi pirmosios 
sausio savaitės. Xes tą savaitę 
Pabalti jos viešpatijos rengia 
suvažiavimą (u'lsingforse su 
tikslu įsteigti tų viešpatijų są
jungą. 

Indianapolis, Ind., gr. 24. — 
Ilgas laikas buvo spėliojama, 
ar kartais šalies viee-prezi-
dentas Marshall nepanorės 
but kandidatu j senatorius at
einančiais metais. 

Pagaliaus čia prašneko pats 
viee-prezidentas. J is pažymė
jo, jog nemanąs but kandida
tu į senatorius. Sako, gana 
jam per aštuonerius metus 
pirmininkauti senate. 

GEN. PERSHING NETIN
KAMAS Į PREZIDEN

TUS. 

Taip sako kongreso atstovas 
Schall. 

Minneapolis, gr. 2 4 / - Kon- Bolševikai paėmę nelaisvėn 
greso atstovas Thomas 1). 10,500. 
Shall iš Minnesota valstijos 
čia vienam susirinkime kalbė
damas pareiškė, jog gen. Per-U ' ( ) s bolševikai praneša, jog ša 
sliing absoliučiai netinka už-

Sušalo 700 Kolčako kareivi 
ŠALE OMSKO ATRASTA 

SUŠALĘ KAREIVIAI. 

Londonas, gr. 23.—Lš Mask-

imti prezidento ofisą. 
Ta s pat atstovas k kuomet 

kongrese buvo priešingas pa-
augštinti Persbingą pilnuoju 
generolu. 

UNGARIJAI TRŲKSTA 
KURO. 

iinimas. 

Kita priežastis, katra trukdo 
įkurti sąjungą, tai ta, jog tarp-

'tautinej« pozicijoje nelygiomis 
stovi trys Pabaltijos viešpati-
jos su Suomija i r Lenkija. Pa-

LENINAS SIŲLO ŠIMTUS 
TŪKSTANČIŲ RUBLIŲ 

DOVANŲ. 

Budapeštas, gr. 24. — Ant 
LTngarijos geležinkelių del ku
ro trutumo fis^i savaitei su
stabdyta pasfižierinių trauki
nių važinėjin|as. 

BOLŠEVIKAI GAMINASI 
PRIEŠ KINIJĄ. 

MAŽOS V E I T Ė S NARDAN : 

CIOS LAIVĖS. 

(tarosios yra pilnai nepriklau-
Darbuojamaši už sąjungą. | somos. Kad tuo tarpu Pabalti

jos viešpatijos pripažintos tik 
kaipo de facto, be galutino 
tarptautinio nuosprendžio. 

Washiagton, gr. 24. — Val
stybės departamentui praneš
ta, jog Rusijos bolševikų gal
va Leninas paskelbęs nuo 50,-
000 ligi 450.000 rublių dovanų 
už padarymą kuogeriausių ir 
tinkamiausių pienų militari-
nėms tankoms. 

Paryžius, gi-. 24. — Sulig 
nugščiausies taikos konferen
cijos tarybos nusprendimo, į 
Prancūzijos uostus i atplaukė' 
Prancūzijai paskirtos 45 vokie
čių nardančios laivės. Didžiu
mos iš jų nebns galima patai-
svti. 

Paryžius, gr. 24. — Gauta 
žinių, jog Nikolai Lėni n turįs 
pasitikėjimo, kad sekanti di
delė šalis bus subolševikinta 
tai Kinija. 

Iš Varšavos pranešama, jog 
Trockis apie pavasarį žadąs 
užpulti Lenkiją su skaitlinga 
kinų armija. 

TRYS ŽUVO NUO NAMINĖS 
, DEGTINĖS. 

Kewanee, 111.. gr. 24. — ria 
trys žmonės mirė ir du pavo
jingai serga, prisigėrus jiems 
namie darytos degtinės. 

Mirė: Mike Postnrk, Jolin 
Krean ir Tonv Sinkewicz. 

Čia nuolat didėja prielanku
mas Pabaltijos tautų sąjungai. 
Kuomet butų Įsteigta sąjunga, 
tuomet bendras veikimas už 
tautų ir šalių nepriklausomybę 
butų labjaus pasekmingesnis. 
Pavieniui negalima to atsiekti. 
Sąjunga tuomet drąsiau pagal
votų ir apie taiką su bolševi
kais, ar kitokios rūšies rusų 
valdžia. 

Latvijos premjeras l'lmanis 
pasakė: ' ' J e i reikia daryti tai
ką, tegu tokia bus daroma 
bendrai. Jei prisieina kariauti 
—tai kariauti bendrai ." 

Talkininkai padrąsino 
Pabalti ją. 

Toliaus Ulmanis kalbėjo: 
"Skirtingumai rubežių klau

sime tarpe Latvijos, Estonijos 
ir Lietuvos neduos jokių sun
kenybių ir lengvai bus r-usitai-
kinta. 

••Rnhežiu klausimas tarp 
Lietuvos ir Lenkijos labjaus 
įimtas. Tečiaus ir tas klausi
mas be sunkenybių butų išriš
tas, jei talkininkai imtų dau
giau interesuoties Pabaltijos 
viešpatijos gyvenimu. 

"Ačin generolo Niessel ko
misijai, Pabaltijos viešpatijos 
ne tik tampriai susirišo su tal
kininkais, bet dar ir savyje įgi
jo daug naujo pasitikėjimo.' ' 

Kodėl neįsteigta Pabaltijos 
sąjunga. 

Pabaltijos sąjunga Ilgšio! ne-
ivykinta del dviejų svarbių 
priežasčių, anot premjero Ul
manis. 

Suomija su Lenkija, supran
tama^ daiktas, nenori susirišti 
su Pabaltijos viešpatijomis 
tai}) ilgai, kol šitoms nebus 
pripažinta nepriklausomybės. 

Taigi šitos priežastis kol-kas 

VARGAS DARBININKAMS 
JAPONIJOJE. 

Sunkiai dirbama už menką 
užmokesty. 

Tokyo, gr. 23.—Šiandie Ja
ponijoje, lygiai kaip Ameriko
je, darbininkams su streikais 

ii- neleidžia Įkūnyti Pabaltijos įnevyksta kaip reikiant. Iš visu 
viešpatijų sąjungą. 

Premjeras Llmanis buvo pa
klaust/iš, ar gen. Yudenič galė^ 
savo kariuomenės liekanas 
perkelti Latvijon, atsakė neaiš
kiai. Pareiškė, jog visokios 
apie tai kalbos ne visai teisin
gos. 

PADEREWSKI SUGRYŽ 
AMERIKON. 

Berlynas, gr. 23.—Iš Mask
vos pranešama, jog buvęs len-
kų premjeras Paderewski i a - j l l ž m o k e s t j ir bonusuš. 

didesnių streikų Japonijoje 
laimėta tik vienas. 

Tomis dienomis streifcu nie
ko nelaimėję sugryžo darban 
14,000 darbininkų vario kasyk
lose. Šiaurinėse salų dalyse bu
vo keletas anglekasių streikų. 
Bet ir ten nieko nelaimėjo dar
bininkai. 

Darbininkams pavyko laimė
ti tik vianani dideliam streike. 
Ka\vasaki dokuose streikavo 
darbininkai. Jie laimėjo 8 va
landas darbo dienoje, geresnę 

50 centų, abelnaį imant. 

.Buvę daug streikų. tarptautinės konvencijos mic-

Darbo departamento oficija- s t * B e r n o -
liam pranešime pažvmima, jog Š i m t a i tūkstančiu moterių 
šimet nuo sausio 1 ligi lapkri- * • a t h e k a ™ o k m s r a n k u d a r " 
čio 1 Japonijoje buvo 421 strei- b u s ' K a r t a i s Jos dirba dešimtį 
kas, kuriuose dalyvavo 55,235 ^ dvyl.ką valandų dienoje už 
darbininkai. 

Iš tų 218 streikų pasibaigė 
kompromisais; 52 streiku lai
mėta, 76 visai pralošta ir 76 ki
ti atšaukta gavus darbinin
kams pažadėjimų. 

Reikia pažymėti, jog Japo
nijoje darbininkų streikai už
drausti. Tatppat uždrausta 
darbininkams organizuoties su 
tikslu pakelti streiką. 

Bet čia darbininkų tarpe 
vargas toks didis, jog neat
kreipiama doma į uždraudi
mus. Del vargo peržengiami 
įstatymai. 

Sunkus darbai—mažai 

le Omsko vienoj ligoninėj at
rasta 700 visai sušalusių admi- atkirsta lenkų kariuomenė, ku 

Ar nepapuolė bolševikams 
S. V. konsuliaft 

Tomskas, Siberija, gr. 23. 
Vietiniai bolševikai paėnur 
Taigą ties Siberijos geležink< 
liu, kur susijungia geležinke 
lio linija, einanti j šiaurius 
Todėl atkirsta kelias daugeliui 
traukinių vakaruose. Taippa 

ri šiandie pati viena turi prasi 
mušti perėjimą. 

Vaakruose nuo Taiga buvo 
du Suv. Valstijų konsuliu-^ 
Hansen, kituomet buvęs Om
ske, ir Ray—Irkucke. 

Praėjo savaitė, kaip apie 
juodu neturima žinių. 

Japonams rupi Irkuckas. 
Paryžius, gr. 23.—Japonijos 

valdininkai daug susirūpinę 
Siberijos miesto Irkuck0 liki
mu. 

Japonijai norėtųsi į ten pa
siųsti kariuomenę. Bet neno
rima tą daryti pirmiau nepa-
sitarius su Amerika ir talki
ninkais. 

Kiek žinoma, Amerikos vv-

rolo Kolčako kareivių. 
Toliaus pranešama, jog kuo

met aną mėnesį bolševikai pa
ėmę Novonikolajevską, bolše
vikų rankosna papuolė apie 
10,000 kareivių ir 500 ofieie-
rų. 

Bolševikams ten teko ir di
delis grobis, inėmus Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus skyrių. 
Paimta 40 milijonų rublių Si
berijos banknotais ir visa eilė 
visokios medžiagos. 

Pranešime dar pažymima, 
jog žiaurus mūšiai seka Nar
vos, Kijevo ir Charkovo fron
tuose. 

Buvo pasklydęs gandas, jog 
atsistatydino gen. Deni kinas Ir 
fo vietą užėmė <x^r\. WrangeJ. įrįansybė nelaliai nori, kad ja 
P>et apie tą negauta pa t vi H t-j ponai Siberijoje perdaug šei-
nančių žinių. |mininkautų. 

Anglija grūmoja kare Airijai 
ANGLIJA GRIEŽTAI PRIE- n ą šiauriuose, kitą pietuose. 

ŠINGA AIRIJOS ATSI 
METIMUI. 

Paskelbti pienai apie 
savyvaldą. 

Pasiųlo įsteigti bendrą tary
bą, katra nustatys kelią susi
artinti abiem šalies sdalim. 

Airijos atstovybė Anglijos 
parlamente sumažinama ligi 
40 atstovų. 

Londonas, gr. 23.—Anglijos! Airijos parlamentu kontro-
premjoras Lloyd George vakar |liuoja visus vietinius savo ša-

Statistika parodo, kad šian- j kalbėjo parlamente Airijos j lies reikalus ir veda visą tyar-
die Japonijoj uždarbiai padi
dinti 80 nupš. kad tuo tarpu 
maistas pabrangęs 200 nuoš. 

Dividendos didėja. 
Kuontet šimtai tūkstančių ir 

milijonai darbininkų pigiai ap
mokamų turi badmiriauti, kuo
met svarbiausias japonų mais
tas—ryžiai pabrangę 200 nuoš., 
milijonieriai i r vįsokios rųšies 
kapitalistai nuolat turtingėja. 
Iš indėtų savo kapitalų ima vi s 
didesnes ir didesnes dividen
das. 

Pirm penkerių metų audimi-

klausime. Paskelbė senai žada-'ką šalyje, išėmus augštesniąją 
mus plenus Airijos savyvaldos įstaiymdavystę, armiją ir lai-
klausime. 

Kalbėdamas jis griežtai pa 
žymėjo, jog Anglija nekuomet 

vyną. 
Iš dviejų parlamentų pada

ryti vieną prigulės nuo pačių 

keliausiąs Amerikon. 

RUSAI APLEIDŽIA 
TOMSKĄ. 

Irkuckas, gr. 23.—Kolčako 
kariuomenė pagaliaus krau
stosi jau ir iš miesto Tomsko. 

IŠVEŽTA MILIJARDAS 
SVARŲ CUKRAUS. 

Washington, gr. 23. — Ko
mercijos departamentas pas
kelbė,' jog šįmet per pirmuo
sius dešimts mėnesių iš Suv. 
Valstijų Europon išvežta dau
giau milijardo svarų cukraus 
Vertės $97,000,000. 

Daugiausia išvežta Angli-
Pirmiausia -del išimtinos jon ir Prancuzijon. 

Bet ten darbininkai panau
dojo t. v. "palengvą streiką,' 
kas japoniškai reiškia sabota
žą. Kompanija išpradžių pasi
naudojo žiaurybėmis prieš dar
bininkus. Bet kuomet prie 
streikuojančių darbininkų pri
sidėjo apie 16,000 neorganizuo
tų darbininkų, kompanija bu
vo priversta nusileisti. 

Ir tuojaus darbo valandos 
nuo 12 sumažinta lig 8 valandų 
dienoje. Padidinta užmokestis 
70 nuoš. ir pagerinta darbo są
lygos. . / 

Dabar ten darbininkaifis ma
žiausia užmokestis dienoje yra 
75 centai amerikoniškais pini
gais. Gi amatninkams didžiau
sia užmokestis $2.50. 

mokama. jnių industrija perv6 mėnesius 
j išmokėjo 16.2 nuoš. dividendų 

Amerikos darbininkai negali j už indėtą kapitalą. Oi šįmet už 

nepakęs. Airijos atsimetimo j 8T v ?n t o i n n o r o -
nuo Britanijos imperijos.*"Tie' Parlamentam teikiama dar 
žmonės, katrie mintiją, jog An-; i c kitokių privilegijų. Bet 
glija prie to bus priversta," svarbiausieji reikalai priklau-
kalbėjo premjeras, "nėra skai
tę istorijos iš pastarųjų penke
rių metų. j » 

so imperijos parlamentui. 

Airiai nenori savyvaldos. 
Tuo tarpu airiai nenori nei 

Toliaus premjeras pažymėjo k l a u s y t i a p į e ta savvvaldą ir 
jog Anglija visuomet pasiren- s u a n a smi&t&s visokias malo-

simpatiznoti Japonijos darbi
ninkų sąlygomis. 400 tūkstan
čių japonų mergaičių audiminė 
se dirba po 12 valandų paroje 
ir kiekviena, iš jų, aplamai 
imant, uždirba vos po 40c. 

ŠUko industrijoje, kuri duo
da pragyvenimą kuone vienai 
trečiajai daliai visų japonų gy-

T> mėnesius—49.0 pirmuosius 
nuoš. 

Pirm penkerių metų mergai
tėms darbininkėms už dienos 
darbą kiekvienai, abelnai 
imant, išeidavo 1$ centų. Gi 
šiandie pareina 35c. 

Taigi, pasirodo, jog kompa
nijai pelnas padidėjo 200 nuoš. 

ventojų, dirbama po 13 valan-jKad tuo tarpu darbininkėms 
dų dienoje ir kur-kas miažiau į užmokestis padidinta vos ligi 
mokama. 

Yra šimtai visokių smulkių 

gusi pakilti karėn, jei Airija 
mėgintų tikrai atsimesti nuo 
imperijos. 

Anglijos pasiųlymai. 

nes. 
Airiai imri pilnos nepriklau

somybės, nori respublikos. 
Reiškia, kad negreit pasi-

. i baigs nesutikimai Anglijos su 
Premjeras Lloyd Oeorge pla-! A • •• * 

čiai išdėstė, kokią savyvaldą ! '_ 
vyriausybė siųlo Airijai. 

Duoda du parlamentu, vie-

jų industrijų, kaip, pav., deg
tukų dirbimas, kur už labai 
menką užmokestį dirba vaikai 
ir tai ilgas valandas. Dirba su 
baltuoju fosforu, kurs vartoti 
užgintas pirm 13-kos metų 

80 nuoš. 

Mergaitės tikros kalinės. 

Iš 400,000 darbininkų, dir
bančių audiminėse, dvi trečda-
lys yra moterių, kurių pusė 
bus mergaičių 14—1S metų 
amžiaus. 

\ 

Didžiuma iš tų> mergaičių 
surekrutuota provincijose. 
Kompanijos agentai važinėja 
ir tas mergaites tiesiog nuper
ka nuo tamsuolių tėvų. 

Tos mergaitės priverstos dir
bti po 12 valandų dienoje, lai
komos dirbtuvių butuose kaipo 
kokios nelaisvės. 

Visoj Japonijoj darbininkai 
nepatenkinti dabartiniu savo 
stoviu. Todėl dažnai padaromu 
vyriausybei nesmagumų. 

PARKELIAVO TAIKOS 
KONFERENCIJOS 

x ATSTOVAI. 
• 

New York, gr. 22. — Iš Pa
ryžiaus čia parkeliavo taikos 
konferencijos atstovai: valsty 
bės pasekretorius Polk, gen. 
Bliss ir daugelis kitų. 

Pasakoja, jog turėję h 
audringą kelionę. Polk sal 
jog Suv. Valstijas žadėjęs ap
lankyti maršalas Focb. 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.g) . 
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U B T U V I Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

,. "DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėidienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CU1CAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $6.00 
Pusei Metą 3.50 

6UV. VALST. 
Metams a $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
der" arba j dedant pinigus j regis
truotą laišką. 

" D r a u g a s " Pubiishing Co. 
1 8 0 0 W . 4 6 t h S t . C h i c a g o , 111. 

Telefonas McKinley 6114 

Berger'is Laimėjo. 
Bergeris yra soeijalistas. 

Tūlą laiką jis yra buvęs Mil-
wauke 's miesto pirmininku ar
ba majoru. Karės laiku Ame
rikos vyriausybės atstovas pa
t r aukė Bergerį ir tr is jo drau
gus soči jalist us teisman už 
nusikalt imus prieš šios šalies 
saugą ir gerovę. Teismui bety
rinėjant dalyką pasidarė daug 
tr iukšmo. Soči jai istai sakė ir 
rašė daug užmetimų teismui. 
Teisinas išrado, kad Bergeris 
kaltas ir nubaudė jį dvidešim
ties metu kalėjimu. Bergeris 
padavė apeliaciją. 

Tuomtarpu penktasis \Vi> 
consino valstijos apskri tys iš
rinko Bergerį savo atstovu į 
Suvienytu Valstijų kongresą. 
10,lapkričio 1919 m. .Be i^» i s | i 
a tvykęs Į YVasbingtona, atėjo 
į Kongreso posėdį. Atstovas 
Dallinger . iš Massachusset 's 
valstijos padavė . sumanymą 
Bergerį prašalinti iš Kongre
so. Pasirodė 311 balsų už pra-
šalinimą. Vienas atsirado, ku
ris sakė, kad nereikia praša
lini). Tokiu būdu Bergeris ne
teko teisės dalyvauti Kongre
se. Tapo Įsakyti nauji atsto
vo rinkimai penktame AVis-
consino apskrityje (Mihvau-
kee). lvepublikonų ir demo
kratu partijos sutarė eiti iš
vien ir pasta tę vieną kandida
tą p . Bodenstab'ą. Pr ieš jį so-
cijalistai pastatė p. V. Bcr-
ger ' į isnaujo. 19 gruodžio 1919 
j u. įvyko nauji l inkimai. 9000 
piliečiu nedalyvavo rinkimuo
se, 19.561 davė balsą už bend
rą didžiųjų partijų kandida
tą, o 24.:>77 balsai buvo už p. 
Bergerį. J i s g a v 0 4.806 bal
sais daugiau negu jo priešas. 
Tai y r a dideliu p. Bergerio lai
m ė j i m a i 

Tas yra taip-gi Ir socijalis-
tą partijos laimėjimas, nes jos 
kandidatas , apsunkintas dviem 
didžiomis klintimis perėjo su
myniodamas bendrą dviejų di
džiųjų partiją kandidatą. To 
dar niekad ir niekur nebuvo 
buvę, kad socijalistas imtu 
viršų ant demokratą ir repub-
likoną sutart ies. 

Penktojo apskrič io . (Wis-
eonsine) rinkėjai žinojo ką da
rė. Pirmuose, rinkimuose (1918 
m.) Bergeris buvo gavęs 17.-
822 balsu, o du jo priešai buvo 
gavę 22.854 balsus. Dabar Ber
geris gavo 7.500 balsą daugiau 
negu pirma. J a m priešingos 
partijos gavo mažiau 3.300. 
Nebalsavusią skaičius yra ma-

b / žas . 
Del vieno atstovo rinkimą 

nerašytume straipsnio, jei tie 
rinkimai nebūtų labai ypatin
gi. Bergerio rinkimai y ra ne
papras t i tuomi, kad penktasis 

Wisconsin 0 apskri tys eina sta
čiai prieš teismo ir kongreso 
ištarmes. Baugus daigtas, kuo
met viešpatijoje r inkikų nuo
monė susidaro priešinga teis
mo ir atstovybės nuomonei. 
Tas y r a lyg demokratijos pa-
irimasi 

Išmanantiej i žmonės rupįsis 
tą plyšį išpildyti. Veikiausiai ^ 
ir lengviausiai t a t pasidarys, 
jei augštesnysis teismas Ber
gerio apeliaciją priėmęs jį iš-
teisįs. Tada ir Kongresas jo 
nebeprašalįs iš savęs, t ada p. 
Bergeris išbus sau skirtąjį 
laiką atstovu. Tada iš viršaus 
viskas išrodys gražiai, bet 
dugne liks kasžin kokis kar
tumas. Iki šiol Berger i 0 šali
ninkai sakydavo, kad teisinas 
yra p į politikos įtekme. Taip 
pradės šnekėti ir Bergerio 
priešai, jei apeliacija jį ištei-
sįs. Tokiu būdu susidarys labai 
nesveika Amerikai sutart is . 
T o d e L i r mes mintijame, kad 
š i t i e r inkimai yra t ikrai ne
laimingas atsi t ikimas. Mums 
rupi r e žmonės, nei ne part i 
jos, o Amerikos nauda. Čia nė
ra kaltininko, 0 jei j is yra, tai 
labai toli ir giliai. 

» - • • 
i 
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Gerbiamuosius ''Draugo'' Skaitytojus, Bendradar
bius, Platintojus ir visus Prieteliųs sveikina su Kris
taus Gimimo Švente. 

"Draugo" Redakcija ir Adm. 

Pasimokinkime sve
timomis klaidomis. 
'Amerikos lenkuose pakelta 

baisiausia s t rukšmas. Yra tam 
pamato. 

Atgimusiai Lenkijai reika
lingi pinigai. Keli apsukrus 
amerikonai ir lenkai sugalvo
jo tuo pasinaudoti . Prikalbi
no lenką vyriausybę (dar Pa-
dere\vskio vedamą) išleisti 
Lenkijos bondsų 250 milijonų 
dolierių vertės ir tuos bond-
sus- pamainyt i amerikoniškais 
laisvės bondsais tarpe Ame-
rikoj gyvenančių lenkų. 

Visą tą darbą apsiėmė čia 
at l ikt i inkorporuota firma 
vardu Peoples Industrial Tra-
ding Corporation, kuri savo 
ofisą turi New Yorke. 

Ačių apsukriesiems keliems 
amerikonam s su lenkais, pa
minėta korporacija su Lenkijos 
vyriausybe be Amerikos lenkų 
žinios padarė toki kontraktą: 

1. Peoples Industr ial Tra-
ding Corporation turi užsiim
ti agitacija tarpe lenkų Ame
rikoje su tikslu išgauti nuo 
jų amerikoniškus laisvės bond-
sus, pamainant tuos lenkų vieš
patijos bondsais. Korporacija 
už amerikoniškus bondsus 
vertės $91.50 ar $99.50 moka 
lenkiškais šimtdolierfniais 
bondsais. 

2. Lenkų viešpatijos bondsai 
turi but po pribrendimo 
išmokami auksu su 6 nuoš. 

3. Korporacija tą savo dar
bą turi at l ikti vienerių metu 
laikotarpiu. Bet jei ameriko
niškų bondsų kaina sumažėtų, 
tuomet darbas turi but per
t rauktas vieneriems metams, 
bet neilgiau, kaip 18-kai mė
nesių. ' 

4. Už sav 0 darbą korporaci
ja nuo kiekvieno pamainyto 
boiulšo atsiskaito S nuoš., ar
ba už 250 milijonų dol. paima 
sau $12,500,000. 

5. Visu tuo pamainymo 
bondsų laikotarpiu, lenkų vie
špatystei uždrausta Ameriko
je atl ikti kokias nor§ finansi
nes arba prekybos transakci
jas, pirmiau nepasiųlus tų rei
kalų šitai korporacijai. Nes 
šita korporacija pamainymo 
bondsų metu yra išimtina Len
kijos vyriausybės atstovė A-
merikoje visuose finansiniuose 
i r prekybos reikaluose. 

6. Lenkų vyriausybė tam 
tikslui vienoj New Yorko ban-
koj (pasakyta vardas) pade
da paranką 5 milijonus dol. 
Tuos pinigus korporacija gali 

Kris tus gimė iš Marijoj, l inksminkimės! 

ANT JŪRES KRANTO. 
Regi, kaip jure šniokščia, ūžia. 
Girdi slaptingą jos dainužę.' 
Tai ją kartoja dieną-naktį, 
Kai jure siaučia, šniokščia, ūžia, 
Kai uolos krantus ima p l a k t i . . . 

Gili, plati, galinga j u r e ! 
Gelmėse tavo įsikūrė 
J iegos viršgamtiškos šventykla. 
Čia mintįs-dumos susibūrė 
J apoteozinę regyklą! 

V 

. 

Ziurėk tolybei) į tą šalį! 
Žmogaus akis pasiekt negali 
Kibu los jūrės begalinės. . . 

Sparnais suplak.it j u s atkalę 
Jausmai nuvargusios krutinės... 

Užmiršus žemę valandomis, 
J jure leiskitės bangomis 

Tenai, gilvbėn tos mėlynės. 
Audrų slaptingomis dainomis 

Kamins jus mūzos vandeninės. 

Dvasia galybių ten plasitoja 
Melsvuoju paviršiu kilnoja 
Sapnus rsvajonės prigimimo. 
Xe viens ant kranto čia rymoja 
Kas trokšta sielai į kvėp imo . . . > 

Vaidevutis. 

LINKSMA NAUJIENA. 
Šįmet paminime tūkstantis 

pavartot i nepaprastoms išlai
doms. 

7. Korporacija pamainymo 
bondsų laikotarpiu paremia 
visus lenkų viešpatijos reika
lus Amerikoje. 

8. Korporacija turi teisę at
sisakyti n u 0 pildymo to kon
t rakto į 30 dienų po praneši
mo ap i e tai lenkų vyriausybei 
ir neduoda jokio atlyginimo. 

_ TV .. , . visoks piktas nesustojo J a i 
9. l s nuosavaus fondo kor- . v . • fV . { 

T. . . .' ... ipriesgmiavęs. l a ip buvo vi-
poracija neskiria nieko Len-! . , . . , • , . 
f.. . . . i sais laikais, ta ip yra ir po šios 
kijai ir negvarantuoja par- d i e n o s duoti nuskirtą kiekybę lenkis- *T. '• v. . , ., . , , . \ * J c Visgi šiais laikais labjaus 
kii bondsu. 

i teikiama nesuteptos širdies 
žmonėms. 

• r* 

Po šituo kontraktu pasi ra
šė lfcnkų finansų ministeris 
pa tar iant Paderewskiui , bu
vusiam premjerui. 

Pasirodo tas, kad korporaci
ja gali mažai bondsų pamai
nyti . Bet j i gali pasisavinti 5 
milijonus dol., lenkų viešpati
jos depozitą. 

Lenkai gavę žinių apie tą 
kontraktą, suprantama, turė
jo pakel t i trukšmą. Nes tai 
aiškus išnaudojimas. 

Šiandie jie Washingtone 
darbuojasi sulaužyti tą kon
traktą. Norima, kąd tau. klau-
siman įsimaišytų pati Ameri
kos vyriausybė. 

Tai didelė lenkų vyriausyT 

bės klaida. Mes, lietuviai, pa
simokinkime ja . ' Žiūrėkime, 

devyni šimtai devynioliktąją K a s _ k a s i > b e t m e s > i į e t l l via i , 
Viešpaties Kris taus Užginu- v i t o j e K r i s t a u s Užgimimo šven 
mo šventę. Tai šventė Tojo, L ^ ^ ^ p a s i r o d y t i s u n e S u -
Kur.s šin pasaulin atnešė j t e p t o m i s širdimis. 
Linksmą Naujieną. Li , . v. ,. . , 

c • x Su tokiomis širdimis drą-
Nežiurint tobuliausių tos g i a u p a k i l s i m e p r i e Dievo ir 

Linksmos Naujienos mokslų, p a d e k o s i m e J a n l & m u s ų & . 
vynėa atgaivįniniq, ir saugoji
mą nuo priešininkų. Augščiau-
siąjam patiks tokios širdys ir 
padėkonė mielai bus priimta. 

Tad d a r šiandie apvalyki
me savo širdis nuo pelėsių 
ir bendrai su angelais garbin
kime Užgimusį Išganytoją: 

' 'Garbė Dievui augštybėse, 
gi ant žemės ramybė geros 
valios žmonėms,' nes 'Žodis 
tap'o kūnu. . . " 

kaip kuomet nors liko sutruš-
kintos pikto jėgos. 

:.: 

Atsiminus Kučią Lietuvoje. 
Kūčios vakaras prieš Kris

taus Užgimimo šventę visam 
krikščioniškam pasaulyj šven
čiamas. Su tuo v a k a r e mus 
stipriai turi surišę daugelis 
mums brangių ir neužmirštinų 
atsiminimų, daugeli s brangiau
sių gyvenime valandų. 

Lietuvoje kiekvienuose na 
muose stropiai ruošiamasi prie 
Kūčios vakaro. Pagaminama 
visa eilė visokių su pasninku 
valgių. Tą dieną visų veiduo
se matosi kokia tai džiaugs
minga išraiška. Kaip-gi, juk 
laukiama Kalėdų. Norima tą 
metinę šventę sutikti su paki
liomis širdimis. 

Nors mintimis sugrvžkime i 
tuos laikus, kuomet mes Tė
vynėje buvome dar maži. Kaip 

šildomos. Gi kar ta is Kūčios 
dienomis ištikdavo šalčiai, 
pusnys. Tečiaus tie gamtiniai 
apsireiškimai nesulaikydavo 
žmonių nuo piemenėlių mišių. 
Po vakarienės Kučioje namie 
pasilikdavo tik seneliai su ma
žais vaikais prižiūrėti namus. 
Kit i visi išeidavo į bažnyčią. 

Pastarais iais keliais metais 
musų žmonės Tėvynėje pra
leido daug baisaus vargo, ku
rio gal per ilgus metus nega
lės pilnai nusikratyt i . Varge 
gyvenant, suprantama, nebuvo 
progos džiaugties Kūčios va-
kanais taip, kaip kituomet mes 
džiaugėmės. 

Nelaboji karė išblaškė viso
mis pusėmis musų šeimynas, 
daugel vietose išardė brangius 
ir šventus namų židinius. Pa

tai nekantr iai mes kas meta i !k i r to gvvastis tėvams, ' b ro -1 
laukdavome Kūčios vakaro 
Kaip tai jauku ir linksma bu
vo po šiaudiniu stogu tėvelių 
globoje. Daugeliui iš musų 
Lietuvoje nebuvo pažįstamos 
nei eglaitės, nei jų papuoši
mai. 

Bet su šienu pataisyti stalai 
kiekvienam iš musų buvo ži
nomi. Buvo girdimi ir bažny
čių varpai, kuomet tie, kai-
kur vidunakčiu, tikinčiuosius 
šaukdavo į Dievo namus iš
klausyti piemenėlių mišių. 

Bažnyčios Tėvynėje neap-

liams ir seserims. Žuvo jie vie
ni karėje, ki t i iš v a r g 0 i r ba
du. Tėvynė pasidaugino ka
pais. 

Bet nenusiminkime. Po tų 
visų skausmų, vargų ir ašarų 
musų Tėvynei aušta nauja ga-
dvnė, užt ikrinanti šaliai ir 
tautai pilną nepriklausomybę. 

Pasidarbuokime už Lietu
vos nepriklausomybę. Sekan
čios lietuvių gentkartės pasi
džiaugs to pasekmėmis, gi 
mus su pagarba minės. 

Alksnis. 
_ • f 

ties; ir tegul bus ženk
las laikui, dienai ir 
metui. Gcn. 1, II. 

Keikia tikėties, jog sekan
čios Kris taus Užgimimo su
kaktuvės pagaliaus ir pačiai 
Lietuvai pasiųs Linksma. Nau
jieną i r sugrąžins per keletą 
metų ten laukiamą Tar%ą-Ra- j g U A R E g T U 0 T A 20 BELGŲ. 
mybę. I 

"('s 

Dzūkas. 

Bet kad tos malonės su-
lauki i, reikia mums pirmiausia 
apsiginkluoti gerąja valia. Ge-

Brusselis, gr. 24. — Sulig 
vyriausybės- įsakymo šitam 
mįeste suareštuota 20 žmonių, 

roji valia yra Dievo malonė, k r t l r i e k a r ( , s 11K. tu p r į sklė jo 
'• - " .~==^ " prie vokiečių karės paskolos, 

kad ir į Lietu vos, paskolas ne-; \ . 
įsimaišytų norintieji pelno as- , - — . . _ _ . . . 
menys, neprisisotinę žmonių ; P I R K I T E L IETUVOS VAL-
YaxTgT"'i , - - V i - ! • • ! S T Y B M ' B O Į f Ų . ' ? . 

. Nepadarykime,, tokių baisių _. . . . , 0 J L A ' « » 1+1**J 
k l i d u Draugo Ofise, 1800 W. 46 St 

Astronomija — yra dalis 
gamtos mokslo. J i tyrinėja 
dangaus kimus, jų judėjimus ir 
sii'žinoja jo kelius. Pakėlę akis 
į augštą, matome erdves, kurių 
rubežių negalima apimti nė 
augštumo, nė platumo. Tos 
erdvės nėra tuščios. Jose y ra 
pilna dangiškų kūnų, kurie nuo 
seniausių laikų atkreipė ant 
savęs žemės gyventojų domą. 
Tyrų žmonės, praleizaami sa
vo gyvenimą dienomis ir nak
timis atviruose laukuose, pir
miausiai įdomavo žvaigždėmis. 
J iems jų neuždengė ne augšti 
miesto namai, nė žiburiai nc-
stelbė jų gražumo. 

Psycbologija skiria žmogų 
nuo visų kitų gyvūnų. Visi gy
vūnai jaučiasi užganėdinti, jei
gu jie yra sotus. Žmogui to 
negana. Mažas vaikas įsikibą į 
tAvo skverną, ką tik pamato vis 
klausia: kas tas? ką tas reiš
kia? kaip tas vadinas ir tt. Ką 
tik kūdikis pamato, pą nori su
žinoti. Nestebėtina, kad dan
gaus kūnai tolimiausioje praei
tyje pat raukė p r i e savęs žmo
nių akis. Juk jau Abraomo lai
kais pirmo didumo žvaigždė 
Arkturus buvo tuo vardu vadi
nama. Egiptiečiai labai foly-
moje praeityje padalino pa
dangę į dvyliką dalių ir susta
tė žodi jaką, kurį ir šiandie 
mokslininkai vartoja. Babiloni
jos mieste buvo dideliai reikš
mingą įstaiga žvaigždėms tė-
myti. Kinai žinojo, kad musų 
žemė yra planeta. Gaila, kad 
neturime žinių, kuomi jie rėmė
si ta ip sakydami. Sokratas aiš
kino, kad žemė nėra planetų 

Žvaigždes ir Kiti Dangaus Kūnai. 
ir turo Dievas te^ui pasaulio vidurys, bet Ptalome-

bus šviesa ant skliau-I . . v . 
sto dangaus ir tegul; jus buvo tam priešingas ir sa

vo sistemoje žemę padarė pa
saulio centru. Toje klaidoje 
žmonės išbuvo iki astronomijos 
tėvo, kunigo, kanauninko Mika
lojaus Koperniko, gimusio 
mieste Tonine, vasar io 19 d., 
1473 m. Kopernikas, turėda
mas nepapras tus gabumus, no
r int neturėdamas žiūronų, gra
žiai suprato planetų sistemą ir 
tą, jog saulė y r a centru, o pla
netos jos vaikai, bėgiojanti 
apie ją. Planetų y ra aštuonios 
didelės. Merkurijus, tolumo 
nuo saulės už 8 milijonų geog
rafijos (lietuviškų) mylių, Ve
nera a rba Aušrinė—už 12 mi
lijonų geog. mylių, Žemė—už 
20 milijonų geog. mylių, Mar
sas—už 30 milijonų geog. my
lių, Jupi ter is—104 milijonų 
geog. mylių, Saturnas—už 207 
milijonų geog. mylių, Uranus 
—už 400 milijonų geog. mylių. 
Neptūnas—už 600 milijonų ge-
or. mylių. Didžiausia planeta 
yra Jupi ter is , o gražiausia — 
Saturnas, kurią labai puošia 
t rys žiedai. Tie y ra toli nuo 
Saturno už 26,000 viorstų. 

Apar t 8 planetų musų siste
moje daug yra planetoidų, ar
ba mažų planetų, kurių kelios 
yra t a rp Marso ir Jupi te r io . 
Tų mažiųjų planetų kaikurių 
apie saule kelias y ra daugiau 
įlinkęs negu kitų 'planetų. 

Minėtasis planetų tolumas 
nuo saulės y ra vidutinis, nes ir 
jų keliai yra neva lygus ra ta i , 
o suploti, tai y ra ilgesni ir 
siauresni už tikrąjį ratą. Tie 
keliai veda planetas arčiau ir 
toliau nuo saulės. Toki ra ta i 
vadinasi elipsomis. P r i e saulės 
vaikų sistemos priklauso d a r 
labai įdomus kūnai—kometos. 

(Tąsa an t 6 pusi . ) . 

ŽVAK 
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(Tąsa nuo 2 pusi.). 

(Jraikai jas vadindavo plau
kuotomis žvaigždėmis. Jų ke-
tiai yra visai suploti (eliptiš-
ki) . Kaikurios kometos bėgioja 
a rt i apie saulę. Tos tankiai 
.un/ta. J u grįžimo laikas vadi
nasi perijodu. Todėl sakosi, 
kad jos turi trumpus perijo-
dus, kitu keliai ilgesni ir pasi
rodymo perijodfti retesni. Gra
žiausia Ls artimųjų kometų v ra 

Pas LietuvJ Astronomą. 
Trumpas interview su gerb. 

kun. Petraičiu, So. Chiea
gos lietuviu parapijos 

klebonu. 

HALLEY'O KOMETA. 
Halley'o kometa. J i aplanko 
mušu padange kas 75 metai. 
Mes turėjome laimę ją matyti 
1910 metais. Mus aplankius ji 
eina į tolimas erdves iki 7(K) 
milijonų geografijos, arba lie
tuvišku, mvliu. Tenai staiga su-
sisuka ir vėl grįžta i mušu pa
dangę. 

Viena iš mažųjų Žvaigždžiu 
\ ra mušu Saulė, Aukščiausias 
davė jai vietos erdvėse, tiek, 
kad norint pripildyti ta vieta, 
reiktu tokiu sistemų kaip mū
siškė patalpinti 9250. Tada ne
beliktų tuščios vietos tarp mus 
sistemos ir pirmosios žvaig
ždės. 

J tolimesnes erdves neisime, 
nes perdaug ilgas taptų mušu 
pasikalbėjimas. Bet nulipinda
mi ji, daug Įdomiu daiktų ap
leidžiame. 

Nuo mažos mūsų žemės, ant 
kurios V i sagai i nė i o ranka mus 
patalpino, pasikėlėme j augštą, 

Milant pažintume saulės siste
mą. Bet ji yra ne viena ir nepa
skutinė. Pažvelgę nuo saulės ir 
jos planetų sistemos į šalį, at
rasime antrą didesnę sistemą. 
Anapus tos, išvystume trečią ir 
tai|> toliaus, sekdami protu bei 
regėjimu, prieitume prie rube-
žių, už kurių yra mums nežino
mos erdvės. Su Izaju pranašu 
turime tar t i : "Pakelkite į aug
štą jūsų akis, o apveizėkite, kas 
tą visą sutvėrė!" 

Daug, daug laiko pirmiau, 
negu žmogaus regėjimas pasi
kėlė į augŠtą, pirmiau negu pa
siekė saulės tolumą ir atsilsėjo 
apsupančioje gamtą erdvėje, 
buvo ta gamta, tos erdvės kaip 

Labai maža kas iš lietuvių ži
no plačiau apie gerb. So. Chi-
eagos lietuvių kleboną, kun. A. 
Petraitį, Tuo tarpu jis yra vie
natiniu didžiu astronomu—my
lėtoju lietuvių gentyje. Net pas 
svetimas kultūringas tautas to
kių asmenų ncperdnugiausia 
y ra. 

Kun. Petraitis nesigyrė i r 
nesigiria savo privatinėmis as
tronominėmis studijomis, nors 
jis pas mus lietuvius yra vie
natinis autoritetas toje srityje. 

Nevienas Chieagos lietuvių 
atkreipė Į ji savo dontę pasta
ruoju laiku, kuomet pasklydo 
kalbos apie "svieto pabaiga" 
gruodžio 17 d., š. m. Kiekvie
nam, kuris tik kreipėsi prie jo 
a i* per telefoną, ar atsilankant 
į namus, teikė savo paaiškini
mą apie tariamąją nelaimę... 

Man indomu buvo pasimaty
ti su žymiausiu lietuviu astro
nomu ir savo trumpą interview 
Su juo paduoti " D r a u g o " 
gerb. skaitytojams. 

Paskirtą valandą pasimaty
mui atvykau į gerb. mūsų as
tronomo rezidenciją, kuri ran
dasi ant Sagina\v gatvės, 8801. 

Mane pasitiko rimtas, auga
lotas vyras, plačiais pečiais, il
gais augštyn sušukuotais plau
kai*, malonaus, gali sakyti, 
meilingo inteligentiško veido. 
Tai ypata, su kuria norėjau pa
simatyti. 

Pasisveikinus įvedė į savo 
vieškambari. 

— Ką tamsta manai apie 
prof. Portą baisius nupasako
jimus? Ar ištikro tas ypatin
gas planetų susibėgimas, kuris 
įvyks gruodžio 17 d., š. m., yra 
pavojingas.' — užklausiau aš 
gerb. kun. Petraičio. 

— Pavojaus iŠ to ypatingo 
planetų susibėgimo uėra. Mes 
remiamės tuo principu, kad 
planetos begaliniai greitai bė
ga, kad saulė yra apie 700 kar
tu didesnė, negu visos planetos 
jas krūvon suėmus. Vadinas, ir 
saulės magnetizmas tiek svkiu 
yra didesnis. Tarp saulės ir 
planetų yra labai platus tar
pai. Antrą vertus, saulė jau 
nėra tokia skysta deganti me-
;lega, kaip įsivaizdinama yra. 
Tam paliudyti galima matyt 
ant saulės vulkaniškus išsiver-
žimus, kurie esti kas 11 metų. 

Jei prof. Portą spėjimai ne-
turi pamato, tai iš kur kitur ar 
negresia koks nors pavojus 
mūsų žemei ?—aš teiraujuos to
liau. ' 

-*•- Žemė ir kitos planetos nė
ra amžinos. Jos turi pradžią, 
turės ir pabaigą. Mūsų žemę 
gali sugriauti kometa, asteroi-
dos ar kokis nors kitas dangiš-jos yra dabar. I r tada jau buvo 

žemė, degė tolimų saulių d a u - ! k a s i s k u n a s > išklydęs iš savo 

žinoma tik, kad kas valandą 
dangiškose erdvėse vieni kūnai 
dingsta, o kiti formuojasi. 
Abeluose tiesose visuomet esti 
išimčių. Jų yra ir visatos erd-

vgvbės, o apie jas keliavo pul- I orbitos. "Pasaul io pabaiga' 
' kai dangiškų kimų galingos Su- v r a m u m s nežinoma.Mums vra 

tvertojo rankos vedami. Yra 
žvaigždžių, taip tolymų nuo 
mūsų, kad jų spinduliai trunka 
milijonus metu, kol atlekia iki 
mųs. 

Daugelis tu spindulių, ku
riuos šiandie matome, išlėkė iš 
savo šaltinio netiktai pirma 
žmogaus pasirodymo ant že
mės, bet ir pirma negu mūsų 
žemė sutverta tapo. Paskutinis 
žmogus paskutinį kartą užmer
ks akis, kada mūsų žemės ka
muolys, tarnavęs gyvybei taip 

vių ir jų kimų konstrukcijoje. 
Mažas dalykėlis kartais pridir
ba ištisą eilę eibių. 
Man buvo indomu išgirsti as

tronomo nuomonę apie saulę. 
Kopernikas buk pasakęs "S ta , 
sol, ne moveare," t. y. stovėk, 
saulė, nejudėk. Dėlto aš už
klausiau gerb. kun. Petraičio ar 
mūsų saulė turi kokį nors ju
dėjimą. 

— Saulė nestovi ant vietos. 
Apie saulės stovėjimą ant vie
tos Kopernikas nėra mokinęs. 
J is tik p ri pa rodė, kad saulė 
yra mūsų sistemos centru; kad 
aplink ją sukasi žemė ir kitos 
planetos. v 

Saulė—toliau man aiškina 
kun. Petraitis;—sukasi aplink 
save. J i apsisuka pati aplink 
save vieną sykį į 25 dienas (ar 
ne 27? Red.). Taip sukdamosi 
ji bėga į (Jerkuleso žvaigždyną 
išlinkimo keliu. Ji daro savo 
čirentum. Matomai yra tokia 
žvaigždė-saulė, kuri valdo mū
sų visą planetarinę sistemą 
gravitacijos tiesomis. Bet apie 
tai neturime aiškių priparody-
mu. 

— Na, o kaip Tamsta manai 
apie mūsų saulės kitas plane
tas t Ar ant jųjų randasi gyvy
bė, kai]) ant žemės, ar ne f— 
klausiu toliau. 

— Labai galimas daiktas, 
kad gyvybė randasi ir ant kitų 
planetų, kaip štai ant Merkuri
jaus, Veneros, .Marso... Tolu
mas ar artumas planetų saulės 
spindulių veikmei nedaro labai 
didelio skirtumo. Saulės spin
duliu veikimas apsireiškia at-
simušant jiems į atmosferą. 
Spinduliai savo jiegą eikvoja 
ten, kur jie eina per atmosfera, 
bet jei bėga po tuščias erdves, 
jie savo jiegos nei kiek nepra
randa. Išėmus Žemę, iš kitu 
planetų parankiausia gyvybei 
vra Marsas. J is geriausiai vra 
ištirtas. Kas 14 metų jis esti 
arčiausia žemės. 

Maža laiko teturėjau, kad su 
gerb. mūsų astronomu ilgiau 
kalbėjus. Jis, iš visa ko matyt, 
turi labai laug žinių mylimame 
savo specijališkume. Galop pa
prašiau jo parodyti savo ob
servatoriją. 

]ėjęs į kun. Petraičio astro
nomiškąją observatoriją galu
tinai jsitikrinau su kuo aš tu
riu reikalą. Garbė lietuviams, 
kad turime tokį vyrą, kurui tiek 
triūso yra padėję* artimes-
niam susipažinimui su astro
nomijos mokslu. Jo observato-

ilgai, su savo tikybiniais ir 
valdiškais įstatais, bus palai
dotas amžinos nakties tamsy
bėse, kurių neišblaškys jau už
gesusi saulė; tada, kaip ir da
bar, erdvės bus pilnos pasau
lių; žvaigždės žibės danguose, 

naujos saulės užsidegs erdvė
se, nauji svietai gyvęs. Naujos 
^planetos ims suktis apio nau
jas saules ir prasidės nauja 
aušra, naujas gyvybės. Ant jų 
linksmai juoksis jaunimas. 
Smagus pavasaris, kaip ir pir
miau, barstys savo takus gėlė
mis, rytas vėl mainysis vaka
ru ir viskas pasaulyje eis taip, 
kaip ir dabai*, nes buitis apsi
reiškė ir tvėrimas pildosi bega
linėse erdvėse ir begaliniuose 

rija taip puikiai įrengta, kad ji 
tiktų bet kokiai kolegijai arba 
net universitetui. 

Nekalbant apie pačią tinka
mai pastatytą observatorijos 
struktūrą, štai kokie instru
mentai randasi joje: 

Teleskopas. Pritraukia ir 
padidina dalykus iki 1700 sy
kių. Teleskopo stiklas 11 colių 
diametre. Vamzdžio ilgis 17 
pėdų. Privatiškose rankose tai 
didžiausias Illinois valstijoje. 
Maža ką didesnis randasi tik 
Chieagos universitete. Telesko
pą valdo mašinerija, kuri duo
da progą planetas ir žvaigždes 
visaip observuoti ir net foto
grafuoti, nes teleskopą nusta
čius ant kokio nors dangiško 
kūno, jis jo nebepaleidžia, bet 
paskui jį seka. Tokis teleskopas 
šiais laikais kainuoja apie 12,-
000 dol. 

Kun. Petraitis apart to di
džiojo teleskopo dar turi kitus 
du mažesnius: vienas 6į£ col. 
diametre ir padidina iki 450 
sykių, dabar kainuojantis apie 
1000 dol.; ir kitas 23,4 col. dia
metre, kainuojąs apie 200 dol. 

Spektroskopas—instrumen
tas, kuriuo tyrinėjama dangiš
kųjų kūnų judėjimas ir atmo-

KALĖDOS. 

* 

>i 

Pasaulis kentėjo varguose, 
Dejavo nustojęs vilties, 
Dori žmonės nuolat maldose, 
Išganymo laukė Žvaic/ždės. 

Jie laukė žadėtą Messiją, 
; Kad juos padarytų liuosais, 

Kad dvasios naikintų vergiją, 
Kuri slėg% sielą vargais. 

Jų ašaros, maldos, liūdimas 
Pasiek' T ribiniai a dangaus, 
Štai Dievo aiškus nusprendimas: 
••.Venoriu nelaimės žmogaus. 

v Tat gema Žvaigždė "Pažadėto." 
Jo obalsis skamba visiems: 
"(iarbr Dievui," lai bus ant svieto. 
*• Ramybė"—teisingiems žmonėms. 

— 
w 

Tiek amžių pa vergta tėvynė, , 
Kentėjo po vargo našta. 
Žiaurumu prislėgę krutinę 
Jos priešui skelb: " J i užkasta. ' ' 

Gudrumais, apgaulio tamsybe, 
Pasauliui apdūmė akis. 
Mus turtą, tėvynės liuosybę, 
\ o r plėšti kaimynas-vagis. 

Lietuviai išvydę tėvynę, 
Pakliusiant į priešų rankas, 
Atstatė galingą krutinę, 
Prieš nirštančias priešų bangas. 

Ištruko šiaip taip iš retežių, 
Respublika nun Lietuva. 
Nors visų netur dar rubežių, 
Keik vilties, kad ji liks gyva. 

Nekartą pajunti tamsybę, 
Bei priespaudą baisių priešų, 
Net, rodos, kad sielos gyvybė, 
Tik kabo galybėje jų. 

O priešai nemielaširdingi, 
I t alkani tyrų vilkai; 
Jei randa, kad ginties kiek tingi, 
Tai apsup' žabangais visai. 

Bfolau! nesiliaukie tikėjęs, 
Galybei pagelbos Šventos. 
O, ' ' G eras Pi emuo''—Atpirkėjas 
Maloniai tau ranką paduos. 

Mus kryžiai, garbė bus danguose, 
Už ašaras* gausim džiaugsmus. 

« Užtai Jėzus gimė varguose, 
Kad gelbėtų vargstančius mus. 

Pranas. 

1000 dol. 
Mikrometras—instrumentas 

del mastavimo dangiškųjų kū
nų didumo. Kainuoja 600 dol. 

F o t o (j ra fiškiej i as trono m i jo s 
aparatai. Kainuoja r.'ue 400 
dol. 

Transit.—Instrumentas sai-
kavimui kūnų, einančiųjų per 
meridijoną. Kainuoja apie 500 
dol. 

Astronomiškasis laikrodis.— 
Kainuoja 300 dol. 

Atmosferografas. — Instru
mentas oro atmainos saikavi-
mui. 

Taip-gi brangus žvaigždžių 

mentų, kaip štai mašiną kruta
mu jų paveikslų ėmimui, keletą 
fotografiškųjų aparatų, maši
ną krutamųjų paveikslų rody
mui, daugybę filmų, slides, 
moksliškų astronomijos veika
lų etc. 

Apžiūrėjęs observatoriją ir 
visus astronomiškus instru
mentus užklausiau ką gerb. 
kun. Petraitis mano daryti at
eityj su tais savo brangiais 
daiktais. Atsakė, kad jų nepar
duos, bet užrašys kokiai nors 
lietuvių mokslo įstaigai. Jei įsi
kurs Lietuvių Universitetas 
Vilniuje, jis turės tai aukai pir-

BITfi5. 

laikuose. 
Kun. A. Petraitis, sfera. Tas prietaisas kainuoja 

ir žemės ,globusai, importuoti j menybę. Bus tai graži dovana 

Gal mažai lesi randa žmonių, 
kurie nebūtų matę ar girdėję 
apie bites. Ypatingai lietuviai 
nuo seniausių laikų yra jas nu
mylėję ir net didžiuojasi tie, 
kurie jų turi. Amerikos lietu
viai labai mažai užsiima biti
ninkyste, nes, gyvendami mie
stuose ir miesteliuose, mano 
negalima bitėmis užsiimti. Bi
tė yra įdomus vabalėlis, nors 
nedidelis, bet protingas ir di
delę naudą žmogui neša. Jų ga
li turėti visi, kurie myli jomis 
užsiimti, nežiūrint kur negy
ventų, išimant tuos, kurie gy
vena didelių miestų centre. 
Šiaip visuose miesteliuose ir 
pakraščiais didžiųjų miestų bi
tės galima laikyti. Nors žiedų 
kartais ir nesimato arti, vis-gi 
bites galima laikyti, nes jos le
kia gan toli, net keturias su
virsimi amerikoniškas mylias. 
Vietos mažai joms tereikia-— 
užtenka mažo daržiuko, arba 
net ir paplokščio stogo. Avilio 
landys turi būti atkreiptos į 
pietus, kitaip žiaurus vėjai 
joms pakenkia. 

Amerikoj bitininkystė nela
bai senai prasiplatino, bet ga
na augštai išsitobulino ir šian
die visos tautos gali iš jos pa-
simokvti. Šiandie visose Suvie-
nytose Valstijose ir pietinėj 
Kanadoj daug yra bitininkų, 
kurie turi net po kelis tūkstan
čius avilių ir didelę naudą iš jų 
ima. 

Didžiuma lietuvių už metų-
kitų grįš į Lietuvą, todėl patar
tina visiems, kas gali, įsigyti 
bičių ir pasimokyti amerikoniš
kos metodos bitininkystėje, 
kad pargryžu s tėvynėn galėtų 
panašiai amerikonams didelį 
pelną iš bičių imti. Lietuva yra 
turtinga įvairiais žiedais, todėl 
ir bitininkystė turės pasiseki
mą. 

iš Anglijos. ir brangus paminklas ateičiai 
Kun. Petraitis yra didelis iš mūsų pirmutinio ir didžiau-

gamtos mylėtojas. J i s turi 
daugybę visokių kitokių instru-

sio astronomo-mylėtojo pusės. 
Vaidevutis. 

Amerikoj bitininkai iš kiek
vieno avilio gauna pelno po 40 
dol. ir daugiau. Tą patį galima 
padaryti ir Lietuvoje. Šiame 
mano straipsnelyje " D r a u g o " 
skaitytojai ras šiek-tiek pamo
kinimo apie jas. 

Bitės šioje šalyje randasi 
maž-daug trejopos rųšies: kal
ninės, Kalifornijos ir italijo-
niškos. Lietuvoj dažniausia 
randasi kalninės bitės. Jos yra 
daug piktesnės už kitas ir ne-
taip darbščios. Amerikoj dau
giausia prasiplatino italijoniš-
kos. Šios vra darbščiausios ir 
nepiktos. Su plikomis ranko
mis ir su atviru vei
du, net ir smilkalo neimant, ga
lima prie jų eiti ir medų kuop
ti. Kalninės bitės yra pilkos 
spalvos, italijoniškos tamsiai 
geltonos, Kalifornijos dar gel-
tonesnės. 

Kiekviename avilyje yra tre
jų rųšių bitės: motina, arba 
bitinėlis, darbininkės bitės ir 
tranai. Pastarieji tik vasaros 
metu teatsiranda. Tik viena 
motina tegali būti avilyje. Kuo
met jų atsiranda daugiau, tuo
met spiečia arba viena kitą nu
galabina. Spiečiant pirmą kar
tą, dažniausia, senoji motina iš
eina su spiečiumi. Kuomet avi
lys yra silpnas ir motina dar 
nesena, tuomet bitės nepęria 
per du-tris metus naujos moti
nos. Bet kuomet ji netikėtai nu
gaišta, o avilyje yra Šviežių 
kiaušinėlių, tada nors ir silpnos 
yra bitės, sykiu išsiperia po 
kelias. 

Naujos motinos, pamačiu
sios, fkad jų yra kelios, o ne 
viena avilyje, nusigąsta ir ren
giasi į karę, nes jos žino, kad 
tik vienai iš jų lemta gyventi. 
Kad laimėjus karę, jos kiekvie
na stengiasi įgyti simpatiją 
prie bičių. Bitės tą motiną la
biau pamyli, kuri parodo dau
giau gabumų, nes jos smarkiai 

laksto po korius ir visas bites 
aplanko. Bitės į tą visą atidžiai 
tėmija ir tuo prie vienos visos 
prisiriša. Jei dvi arba daugiau 
sykiu išsirenka, tuomet bitės, 
nors ir neturtingos, spiečia. 
Likusias motinas bitės užmuša 
arba pačios tarp savęs nusi-
galabina. 

Jauna motina bitė išsiperia 
iš paprastų motinos kiaušinė
lių, iš kurių bitės yra išperia
mos. Jos, aprinktus kiaušinė
lius motinoms, maitina skirtin
gu maistu ir už 14 dienų išeina 
iš akelės^iauja motina. Už 5-6 
dienų ji lekia oran del apsivai-
sinimo. Ore ji susitinka su tra
nu ir apsivaisina ant visados. 
Tuomet motina grįžta į avilį, o 
tranas miršta. Už 2-3 dienų po 
apsivaisinimo j i pradeda dėti 
kaušinėlius. Tų kiaušinėlių mo
tina deda kasdien tiek, kiek bi
tės gali juos prižiūrėti. Jei avi
lyje randasi daug bičių, tada 
motina kasdien deda maždaug 
po 4000 kiaušinėlių, iš kurių už 
18-21 dienų išeina naujos bitės. 
Motina išgyvena penkis metus 
ir tuomet miršta. 

Vasaros metu viename avily
je bičių randasi 20,000 ir dau
giau. Jos visos energingai dar
buojasi. Vienos siuva korius, 
kitos neša medų, trečios peri 
perus, dar kitos prižiūri švaru
mą, kad avilyje butų kuošva-
riausia, kitos dar yra sargais, 
kad jokia svetima bitė, ar koks 
vabalas neineitų į jų avilį ir tt. 

Aš turiu stiklinį avilį ir va
saros metu tankiai tėmiju jų 
darbą ir kiekvieną kartą žmo
gus turi stebėties iš jų tvarkos 
ir susiklausymo. Bitės amžius 
labai trumpas. J i neišgyvena nė 
vienerių pilnai metų, tik apie 
10-11 mėnesių. Nors pavasary
je daug bičių randasi avilyje, 
tečiaus birželio ir liepos mėne
siuose, kuomet prisiperia daug 
naujų bitelių, sejiosios išlekia 
darban ir nebegrįžta. 

Tranai atsiranda birželio ir 
liepos mėnesiuose. Pasitaiko 
kaip kada ir gegužio pabaigoj. 
Tranas yra du kartu didesnis 
už bitę, todėl jiems ir korius 
siuva su didesnėmis akelėmis. 
Motina jiems deda neužvaisin-
tus kiaušinėlius, iš kurių už 24 
dienų išsiperia tranai. J ie yra 
visai nenaudingi avilyje, nes 
nieko nedirba, o labai daug su
ėda medaus. Todėl bitininkai 
labai daboja, kad pavasaryje/ 
nepaliktų avilyje daug traninių 
korių, kad bitės negautų pripe-
rėti perdaug tranų, nes iš tokių 
avilių maža tėra nauda. Trano 
amžius visai trumpas, tik 2-3 
mėnesiarHnes rugsėjo mėnesy
je juos bitės iškerta. 

Lietuvoj\ukininkai dažniau
sia laiko bitefc iškuoptuose, pa
našius į lovį, aviliuose. Bitėms, 
be abejo, malonesnis yra gyve
nimas tokiuose aviliuose, nes 
jos savotiškai tvarkosi, bet 
nauda visai maža, kadangi 
žmogus negali jas kontroliuoti. 
Geras avilys visuomet apsimo
ka. Tranai neturi progos su
naikinti medų, galima numaty
ti kada jos spies, todėl spiečiai 
neturi progos išlėkti. Vėlybes-
ni spiečiai yra sustiprinami iš 
kitų avilių i r ant kitų metų to
kios bitė s atneša naudą. 

Amerikoniški aviliai yra pa
rankiausi: juos lengvai gali 
kiekvienas pasidaryti ir vienas 
žmogus gali kilnoti iš vietos į 
vietą; taippat sumažinti ir pa
didinti, niekad ant žiemos tuS-
čios vietos nepalieka; medų ne
reikia kuopti vasaros metu, 
kuomet perai ir medus randas 
viename koryje. Lietuvoje, 
nors ir brangiausi aviliai, nė
ra taip parankus, nes jų nega
lima nė padidinti, nė sumažinti 

(Pabaiga ant 5 pusi.). 
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KALĖDŲ RYTAS. 
Vos tik milijonai žibančių I užmigdyti jos skausmus amži-

žvaigždelių nulydėjo sidabrinį! nai. Senutės galva pasviro, 
mėnulį kur tai toli į padanges nuvargintos blakstienos už-
plaukiojanėius skliautus pasil- merkė akis, nuilsę pirštai paleį 
ftiui, rausva žara liudijo, k a d ; d o sūnaus paveikslą kristi ant 
neužilgo saulutė, skleisdama k i«tos žemės. Onutė, staiga pri-
savo auksinius spindulius, BU-[**S«" P r i e motinos, greit puo-
šildvs šaltą žemę, mažiems ir ^ P*W*i ranka prie jos vei-
dideliems gyvūnėliams, kurie d(V n e s P*»*> k a d i ž skausmo 
už valandėlės vienas po kitam ; š i r d i s nustojo plakti jau amži-
sukils. Iš po saulės spindulių!n a i- B e t S<* veidas buvo šiltas 
žibėjo sidabrinė žvaigždutė už- t i k t a i d v i ašaros riedėjo per 
silikus, o ,-al ir pasimetus nuo suvytusį veidą, kuris liūdnai 
savo draugių nakties tamsu- šypsojosi. Onutė pakėlus nuo 
moj. Tai buvo šv. Kalėdų ry- * « ^ b r ( ) l i o paveikslą, karštai 
tas, o toji žvaigždutė š-vietė ke- spaudi tai prie savo lupų, tai 
lią į Betlėjaus kūtelę. Bažny- P r * Jaunos krutinės. Tas pa 
ėiu varpai -audė. idant visas veikalėlis nuo motinos ašarų 
sutvėrimas eitų atiduoti garbę , ,(>V( ' ik v i s a i nutrintas, nudilęs, 
gimusiam kūdikėliui Jėzui. priminė mergaitei daug link

simi, gražių valandų, dienų,me-
tų. Jonas buvo ja supažindinęs Minios žmonių ėjo į pamal

das. Senutė Norkienė susikabi
nus po ranka su dukrele Onute 
skubinosi paskui kitus. Po pa
maldų visi skirstėsi į visas pu
ses ir Xorkienė su savy Onute 
žingsniavo namolei.Onutė. nore 
dama užvaduoti seną motiną, 
ruošė pietus. Senutė sėdėjo an
tram kambaryj prie stalo. Sau 
lės spinduliai glostė jos nuliū
dusi veidą Ivg kad norėdama 
išlyginti riaukšles. Matyti bu
vo ant jos liūdnų, nukibusių, 
tamsių akių, kad jos širdį spau
dė kokia tai skaudi žaizda. Jai 
rodėsi, kad ir kambario ketu-
rios sienos tyčiojos iš jos saky
damos: "Mes keturios, o tu tik 
viena." Tiktai pasviręs medis 
palangėj, kada nekada vėjo 
siūbuojamas, barškin0 į langą 
lyg norėdamas ineiti apsišilti, 
nes jo snieginė skranda buvo 
dar visai plonutė. 

Onutė ruošė stalą ska
niais valgiais, nes šio
kia šventė ateina tik v i eitų kar
tą metuose. Senutė akis laikė 
pakėlus augštyn. Jonuko pa
veikslas kabojo ant sienos ap
skleistas Amerikos vėliava. Jos 
akis viliojo žemyn gražiai pa
puoštas stalas. Pasiekus dre
bančia ranka kąsnelį nešė prie 
burnos, bet kąsnio nenurijo. 
Jos akys paskendo ašarų tva
ne; jos ausyse skambėjo jos 
sunaus žodžiai, ištarti, kada jis 
paskutiniu kartu dasilytėda
mas savo lupomis mamos smil
kinio tarė : " S u Diev motinėlė, 
nesirūpink manim. Jeigu kas 
su manim atsitiks, visuomet tu 
rėk mintyj, kad judvi su Onute 
išleidote mane kovoti už bran
gios tėvynės laisvę." 

Onutė visaip baudė 
nuraminti motiną, bet jos 
Širdį, rodos, dar labiau 
kas draskė, plėšė, kapojo. Afi
šas jos atsakymas Onutės ra
minantiems žodžiams buvo 
vien griaudus širdies dūsavi
mas. Valandos vienos paskui 
kitas slinko arčiau prie tylaus 
ir ramaus vakaro. Saulės spin
duliai geso, atnešdami milijo
nus žibančių žvaigždžių. Nor
kienė, " sėdėdama prie lango, 
dairėsi nekantriai, lyg kad 
laukdama savo sūnaus pargrįž
tant iŠ karės lauko. Jau antri 
metai kaip jokios žinios nega
vo, nežinojo ar dar gyvas. Mo
tinos širdis spėliojo, kad jos 
narsuolis senai ilsisi prislėg
tas vėsia velėna svetimoje že
melėje. Visas Norkienės turtas, 
visas jos likimas, džiaugsmas, 
lai jos sūnaus paveikslėlis, ku
rį laikė savo drebančiuose pirš-
luose ir spaudė prie savo iš
džiuvusių, sukepusių lupų, pa
kol net visa stipri paveikslo po-
jjęra sugedo, Onutė, sėdėdama 
prie pijano, plonais pirštais 
užgavo akordus. Iš pojos baltų 
rankų vyniojosi tyli, liųtjua 
paprasta dainelė. Ta liudiia 
meliodija skverbėsi gilyn į se
nutės širdį lyg kad norėdama 

su prakilnių idėjų jaunimu, su 
Lietuvos Vyčiais. Jai prisimi
nė tie vakarai, kada Jonelis 
džiaugėsi, jos puikiu skamban
čiu balsu gėrėjosi kaip gra
žiai, grynai jos lupose lietuviš
ki žodžiai skambėjo. J is džiau
gėsi ja lyg kad tėvas džiaugia
si kūdikiu. Ilgai laikė brolio 
paveikslą prisispaudus prie lu
pų. Paskui, dar kartą pažvel
gus ant miegančios motinos 
veido, atsisėdo tvliai ir skani-

S 

bino "Tvkiai , tvkiai Nemune-
li> teka." "Bet dar tykiau mo
tutė veikia", atsiliepė pažysta 
mas balsas iš lauko. Onutė pri
bėgo prie durų. Tai donas. J is 
nelaukė jų atidarant, tik puolė 
į vidų lyg elnias ištroškęs šal
tinio vandens. Apkabinęs, ka
reivis bučiavo motiną ir sese-

"Dabar, sėskitės", tarė Jo
nas, "p i rma negu jus klausit, 
aš papasakosiu, kodėl aš nera
šiau laiškų. Geguž. 13, kuomet 
kovoje piaišėsi ugnis su žeme ir 
anuotų šūviais, aš tapau sužet-
stas veidan. Akys užtemo; nors 
ir operaeiją darė, nieko negel
bėjo, vien tik.tik miglotus du
rnus tematau. Nenorėjau sugrį
žti aklas, nenorėjau girdėti ta
vo, motinėlė, širdies dūsavimų, 
ašarų, nenorėjau pirm laiko i 
karstą tave paguldyti, bet arti-
nosi didžiausia metų šventė, 
negalėjau susilaikyti, tartum, 
mano širdis, mano siela mirė iš 
išsiilgimo. Kiekvienas kraujo 
lašas mano gįslose, tartum, 
šnabždėjo ir šaukė: ' Sugryžk! 
sugryžk namo!' I)elto-gi, 
brangi motinėlė, miela sesutė, 
visuomet mąstykite, kad tos 
akys, kurios man nešviečia, 
švies* neužilgo mūsų numylėtai 
tėvynei, kuriai iškovojom lai-

svę ir neprigulmybę. 
Maria Maciutukė. 

• — — -

Lietuvos Neprigulmybę. 
(0FICIJAL4S ŽINIOS.) 

(Pranešimas iš Waahingtono). 
(Tąsa). 

2 featųer beds 1500 M.ea 3.000 
1 suit 900 
1 suit (old) 300 
1 pair boots 200 
1 wiuter coat 600 
1 ladies costume 600 
1 ladies costume (old) . . 400 
1 wardrobe 300 
1 press tor linen 180 
6 ehairs 120 
1 large mirrorr 180 
1 one borse wagon 350 
l rifle 400 
1 plougb 60 
1 carbine 150 
1 revolver "Mause r " . . 180 

harrow 50 1 
1 barness 250 

Totai 16,720.00 
30 cwts of rye 
15 " 
50 " 
60 " 
11 ", 

M Buckwheat 
" potatoes in ground 
" hay 
" rye sown in spring 
Rezoliucija. 

(pavardės nevisai išskaito
mos). 

Rezoliucija, priimta rugpjūčio 
10 d. Skapiškio miestely. 

Mes, Skapiškio ir apielinkės 
valsčių piliečiai, suvažiavę į 
Skapiškį ir susįrinkę į mitin
ga arti dviejų tūkstančių 
žmonių, sužinoję apie lenkų 
ir kitokių kariškių gaujų ver
žimąsi į Lietuvą, griežčiausiai 
protestuojame prieš veržimąsi 
bet kokių karo gaujų į mūsų 
žemę. 

Reikalaujam: 
1) kad Santarvė, teisybės var

du, pripažintų mūsų nepriklau
somybę. 

2) kad įsakytų lenkams ir į 
juos panašiems imperijalisti-
nėms kolčakų vokiečių karo 
gaujoms, išsikraustyt iš mūsų 
krašto. 

Esam visi kaip vienas pasi
ryžę ar kovoje už sav0 laisvę 
žūti, ar laisvi būti! 

Remsim savo kariuomenę ir 
valdžia visu ku0 galim: duo
na, pinigais ir t. t. 

Valio, narsioji kariuomene! 
Susirinkusiųjų vardu pasi

rašė. 
Valsčiaus Valdyba. 

Parašas. 
Rezoliucija, nuspręsta rugpjū

čio 2L d. susirinkime Kupiškio 
miestelyje. 

Mes, Kupiškio ir apielinkės 
valsčiaus piliečiai, susirinkę į 
mitingą du tūkstančių žmonių 
ir sužinoję apie Lietuvos rei
kalus, reiškiam griežčiausią 
protestą prieš: 

MELROSE PARK, ILL. 

Šioje kolonijėlėj lietuviai 
dideliai darbuojasi Lietuvos 
laisvės reikalais. Vos Tautos 
Fpndo 47 skyrius Centran pa
siuntė 100.00, tik štai vėl gruo
džio 14 d. L. Kun. Algirdo dr-
ja laikė priešmetinį susirinki
mą ir, priminus dabartinį Lie
tuvos padėjimą, sutarė iš iždo 
paaukauti $50.00. Garbė drau
gijai. 

Pinigus nutarta pasiųsti į 
Tautos Kondą. Kitos Melrose 
Parko lietuvių draugijos ir-gi 
turėtų paimti pavyzdį šios dr-
jos. 

Kalėdoms atėjus kiekvienas 
iš mųs perka dovanas savo gi
minėms, draugams (ėms). Aj> 
seikime šįmet be to, o tuos pi
nigus paaukaukim Lietuvai, 
kiul iškovoti neprigulmybę. Ne-
atsisakykini nuo' to švento dar
bo. 

* P. M. Valuckas. 

Priimta rugpjūčio 17 d. Svė
dasų miestelio mitinge. 

Mes, Svėdasų ir apielinkės 
valsčiaus piliečiai, skaičiuje a-
pie aštuoni šimtai, susirinkę į 
mitingą, sužinoję apie verži
mąsi į Lietuvą lenkų ir šiaip 
jau įvairių plėšikų gaujų kol-
čakininkų, vokiečių-priešingų 
mūsų valstybei, nutarėm: 

1) griežčiausia protestuoti 
prieš buvimą Lietuvoj bet ku-
iios kariuomenės, priešingoj 1) buvimą lenkų Lietuvoj: 

2) prieš veržimąsi kolčaki-
ninkų, vokiečių; 

3) prieš draskymą Lietuvos 
kūno, t. y. prieš dabartinės 
demarkaeijinės linijos išrėži-
mą. j 

Reikalaujam: 
1) kad neatidėliodama tei

sybės vardu Santarvė ir ki
tos pasaulio valstybės pripa
žintų mūsų nepriklausomybę. 

2) kad atmainytų dabar 
nustatytą demarkacijos lini
ja. 

3) kad Santarvė įsakytų 
lenkams kuoveikiausia išeit iš 
mūsų šalies, atiduot mums 
Vilnių. 
4) kad įsakytų kolčakininkams 
vokiečiams išsikraustyti iš mū
sų ir taip jau suvargintos ša
lies. 

Valio galingi mųs Tėvynes 

mūsų valstybei. 
2) prašome viso pasaulio 

valstybių pripažinti, teisybės 
vardu, mūsų nepriklausomybę* 

3). kad lenkai išsinešdintų 
tuč tuojau iš Tietuvos širdies 
Vilniaus; kolčakininkų, vo
kiečių ir kareivių gaujos. 

Tegyvuoja mūsų narsioji 
kariuomenė ir Laikinoji Val
džia! 

Susirinkim0 vardu Svėdasų 
Valsčiaus Valdyba. . 

Viršaitis N. B. 
Sekretorius S. B. 

Lietuvos Spaudos Biuro P. 
Skyriaus Vedėjas, 

(parašas) 
Rezoliucija, priimta rugpjū

čio 26 d. mitinge Pandėlio 
miestely. 

Mes, Pandėlio ir apielinkės 
valsčiaus piliečiai, susirinkę 
Pandėlio miestely mitinge iš 
viso arti tūkstančio žmonių, 
sužinoję apie veržimąsį len
kų, vokiečių, kolčakininkų ir 
apie nustatymą dabartinės de
markaeijinės linijos, nutarėm: 

f) griežčiausiai protestuoti 
prieš draskymą gyvo Lietu
vos kūno tokiog demarkaeiji
nės linijos rėžimais; 

2) reikalauti, kad Santar
vė, neatidėliodama, pripažintų 
mūsų nepriklausomybę; 

3) reikalauti, kad Santarvė 
pakeistų tokią nustatytą de-
markacijinę liniją; 
, 4) kad Santarvė įsakytų 
lenkams, vokiečiams ir kolča
kininkams tuojau išsikrausty
ti iš mūsų krašto. 

Nutaria taip pat: 
1. Remti mus Valdžią ir 

narsiąją mūsų brangiųjų/ sū
nų- kariuomenę kuo tik ga
lima: maistu, pinigais ir ki
tais daiktais ir t. t. 

2. Esam pasiryžę iki paskuti
nio ar išgauti nepriklausomy
bę ar žūti kovoj už Tėvynės 
laisvę! 

Valio narsioji kariuomenė!... 
Susirinkimo vardu pasirašė 

valsčiaus Valdyba: 1. 
Viršaitis (pas.) J. Ginaitič, 

ginėjai n 
Mitingo vardu 

Viršaitis (pasir.) Bukenas. 
už rast. (pas.) Jankauskas. 

ir da 1 par. 
(Daugiau bus.). 

ANT PARDAVIMO. 

Naujas pijanas mažai graintas aš 
pati mokėjau $400 parduosiu už $300 
iš priežasties neturėjimo vietos kur 
padėti. 

A. N. MUdažiutė, 
383 Ua lmi t Str. Newark, N. J . 

Ant pardavimo biznis lietuvių apgy-
ventoj vietoj, priežastis pardavimo sa
vininkas- išvažiuoja į ki ta miestą. 

J . CENOSKY, 
2444 W. 46 P lace Ctiicago. 

VISU DIENRAŠČIO "DRAU
GO" SKAITYTOJŲ DOMAI 

SVARBUS PRANEŠIMAS. 
Tėmykite aštuoniolikibčiai, kad 

1920 metams Kalendorius su Lie
tuvos prezidentu paveikslų ir su 
Žveutiemis, jau gatavas. Taipgi 
kas užsirašis dienrašti "Draugą" 
ant 1920 metų per mane tas gaus 
ta puikiausi kalendorių, taippat 
galima įsigyti visokiu knygų ir 
maldaknygių kaip tai M Ramybe 
Jums" "PfjlJcim ant kelių" 
"Aniolas Sargas" " Dangaus 
Žvaigždutė" ir tt. 

A. Stulginskas, 
Sekret. (pas.) P. Jurevičius.) l g 17 South Union Avenue. 

FARMOS 
Kontraktoriai ir kiti žinunai pranašauja, kad 

ateinantį laiką bus didesnis judėjimas pirkime Kar
mų, Lotų, Namų. Todėl ir mes leidėjai Amer. Ūki
ninko sumanėm ką nors pranešti ir pasigirti, kad ir 
pas mus šįmet daugiau susipirko farmų. Mūsų Lfe-
tuvių Kolonija smagiai auga; šįmet atėjo daug nau
jų gyventojų, o terp tų pora pirko labai gražius gy
venimus. Jonas Bakons, už $12.000, Vincentas Girai 
tis, už $16.000. Mūsų dar nesena kolonija, tai dar ga
lima pirkti arti miestų ir gelžkelių. Kas pareika
laus, tai pasiųsim i'armų surašą, kurios yra ant par
davimo. Manydami pirkti nevažiuokite kitur, kaip 
tik prie Amerikos Ūkininko. Paaiškinimas delko, 
dėlto, kad kitur nuvažiavus, tai agentas nedaleidžia 
prie savininko žemės, o pas mus kitaip, pas mus gali 
pirkikas derėties su savininku, kaip nori, tai kad ir 
nuvažiuosi kitur, tai jeigu nedaleis, tai apsisukęs 
važiuok prie mus, o patirsi teisingumą, nežiūrėk, 
kad pravažinėsi kelis dolerius, bet sutaupysi kelis 
šimtus. 

(Kaip pasmus perkasi Žemė.) 
Atvažiavusiam parodom keletą lietuvių ūkininkų, 

kad su jais pasikalbėti], pasižiūrėtų, kaip jie gyvena, 
ką jie kalba, parodom kelias i'armas, pasirinkus tin
kamą t'armą, deram, kiek tik gali; suderėję važiuo
jam į kortą peržiurim raštus, abstraktus, Didas, 
Taxų kvitas, ugnevos, jeigu viskas gerai, tai ten tam 
pačiam korte pas advokatą padarom kontraktą, ei
nam į banką padedam raštus ir pinigus, kitai]) ne
gauna savininkas, tik per banką, tada gauna raštus, 
kontraktą. 

Važiuodami niekad neimkit daug pinigų su sa
vim, tik ant kelio ir galima paimti porą šimtinių 
baukos ėekj vadinama (Drat't) ir bankines knygutes, 
tai banką partrauks pinigus jeigu reikės. 

Tai matot, kaip pas mus einasi teisingai, i r jei
gu keli metai, o dar niekas nepasakė nei vieną blo
gą žodį ant mus, tik dar vis pagyrė. Čia paduosiu 
kelis adresus, kurie pirko pas mus farmas ir dar ne
atėjo gyventi, tai jeigu jum netoli, tai nueikit pas 
juos , o jei toli, tai parašykit laišką pasiklausdami 
apie mūsų apielinkę ir mūsų teisingumą. 

1. Smetona, 2520 \Vashington A ve. Sioux City, lo\v 
P. Shimkus 1702 Vail Ave. Windber, Pa. 
K. Terseviėius, 1004 S. Ib'tb St., Herrin, 111. 
\Vm. Giraitis, 5H07 S. Morgai) St., Cbieago, II. 

Lietuviai, neieškokit didelių pigių farmų, tik 
jieškokit gerų žemių, o pas mus jų netrūksta. Mes 
priimam Liberty Bondsus. Pas mus ateina trukiai 
kiekvieną dieną po tris kartus. 

Pas mus atvažiavus kiekvienas pasakys kur M. 
\Valeneius. 

Pas mus yra vietos paimt, kad ii* keletą dienų. 
Pas mus klimatas labai sveikas. 

Pas mus vanduo labai ^eras. 

Pas mus atvažiavus nebus nuskriaustas nei ant 
cento. Jei skaitai Ūkininką, tai patark te*gul pas mus 
važiuoja, arba rašo laiškus, o gaus i'armų surašą. 

Nedirbk aut pinigų tegul pinigas dirba ant ta
vęs. Fanneris miega, o jo turtas auga. Taigi kvie
čiu Lietuvius atsilankykite, kad ne farmų pirkti, tai 
nors vasarą ant vakacijų, nes yra gražiausios mūsų 
apielinkės iš vusų lietuviškų kolonijų senesnių. 

Amerikos Ūkininkas 
P.O. Box 96 Hart, Mich. 

«-

I 

Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 

Palengvins visų akiy 
tempimą k a s y r a 
priežastimi skaudė
jimo galvos, svaigu
lio, aptemimo, ner-
votuma. skaudančius 

ir užsidegusius karščiu akiu kreivos akys, 
katerakto, nemiegio; netikras akis indedam. 
Durbma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Sergė
kite savo regėjimo ii vaikus einančius mo
kyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. Ne-
dėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pletu 

1563 W. 47th St. ir Ashland Av. 
Telefoną* Drover 9660. 

I *~ BAROBNAS VYRŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų ir Jaunų Vaikiny padirbti 
an t orderio siutai Ir overkotai. bet 
neatsišaukti ; vėliausių modelių nuo 
$20.00 iki $45.00. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir augščiau. 
yaikų Siutai po $5.00 ir augščiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

Kiemai kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat tur ime pilną eile bl-

skutj nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augščiau. 

Full Dress, Tuxedo, Frock Siu
tai ir tt. $10.00 ir augščiau. 

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

S. GORDON, . 
1415 S. HaLsted St.. Chicago, 111. j 

| t e ig ta 1902. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

Į kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto-

! rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pHietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

S. D. LACHAWICZ 
L'etuvys Graborius patarnauju, laido

tuvėse ko pigiausia. Reikale meldžiu at
sišaukti, n mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, I1L 
Tel. Canal 2199. 

TKI . MiKIM.KY 4988 

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR ( HIKl <.A« 
YA LANDOS 4 Iki K Vakaro 

:U14 W. 42nd Str. 
Arti Kedzie ave. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimu, kuomet raidės licjarfi j kru 
vif. Kuoi.iet skaitai a r siuvi a r l a 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
pat jr inias priduos J u m s geriausia 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos virš Pla t t 'o aptiekus. 

Kam baris 14. 15, 16, 17 ir 18 
Tėra y ki tę j mano parašą. 

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

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BONŲ. 

Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant 

PAIN-EXPELLERI 
"Draugą Reikale" 

Šeimynos, kurios kurta dažinojo jo veikiančia jiegu, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas I 'ain-Kspelleria ir del josu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

^ JAUKTOHOlR. (Įlcsireus) ^ 
.T^igu ant pokelio ners vab/oaženklio ikaro, tai jis nčra tikras ir jus lokio 

neini kitę. Y_aos^ aptiekose po ;{5e. ir 05c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus : 
AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 

58-
Ai , ADOMAS A. KARALAL8SA8, SEKANČIAI RAŠAU. 

Aš labai sirgau per S metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep
sija, neviriniraas pilvelio, nu»lab»ėjimaa. Kraujo, inkstu- Nervu Ir 
c.beinąs spėkų nuBtojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjęs visoje Ameri
koj ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų Ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos, gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu S mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bltteria, ir po 8 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tok] skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistu ge-
radėjul Ir linkiu viselms savo draugams krelptlee prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CflEMlUAL LSSTlTUTIOJf J. Bsitrenaa, Frof., 

1707 So, Hftlsted SU, THephon* Ganai 6417, Chicago, OI 
<»'» » i » « m 

file:///Vashington
file:///Valeneius
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A , 

Nedalioj, gruodžio 7 ii. L a k 
Sąj . 17 kp. buvo surengus 
prakalbas. Kalbėtojau buvo 
pakviestas S. Jucevičius iš Clii-
eagos. Susivėlinus kalbėtojui 
atvažiuoti , manyta nepasiseki
mas. Atėjus prakalbų laikui, 
svetainėn susirinko 

KENOSHA, WIS. i sugalvojo kitoje svetai
nėje t u 0 pačiu laiku surengti 
prakalbas. Tose prakalbose, 
kaij) girdėjau, laisvamaniai 
svarsiė parapi jų ir klebonijų 
reikalus. 

Šiomis dienomis ir vėl pasi
rodė plakatai, saukianti extra. 
Kviečia visus susirinkti, nes 

Dubiekas ir JMoc-
Sin i rup iuę rengėjai paprašė kus. 
gerb. klebono, kun. Balinskio, Kada Lietuva šaukia pagel-
nors t rumpai paaiškinti žmo- bos, o jos sunūs—lietuviai ka-
nėms apie Lab. Sąjungą. Savo U ai i kai—deda pas tangas , kad 
kalboje klebonas gražiai nupie- nagelbėjus, tai mus laisvama-
šė Lab. S*tvj. darbus ir kuo Nįi i uiai žaidžia. Pa.rsikviečia kaž 
v ra nmsu našlaičiams, ragin- į kokius kalbėtojus ir klauso iš-
tlamas susirinkusius remti tąisižioję jų pliovonių. Nėra tly-

že.ionės. i kalbės drg 

draugiją auka bei paliekant jos 
nariu. Pabaigus kalbėti išėjo 
parinkti aukų. Žmonės gausiai 
aukojo. Baigiant rinkti aukas 
inėjo svetainėn ir kviestasis 
kalbėtojas. 8 . Jucevičius kal
bėjo apie dvi valandi. J o kalba 
buvo graži, įspūdinga. 

Pabaigus jam kalbėti dar bu 
vo renkama aukos. Aukavo: 

Po 1 dol.: J .Vi šn iauskas , K. 
Vaičeliunas, A. Masinimus, P. 
Jus i s , S. Uuika, J . Ju rkūnas , J . 
Blazevičia, J . Ralys, J . Bra
zauskas, V\ Gudžiūnas, J . Mar 
cinkus, J . Ju rkūnas , A. MIK 
kus, V. Jes iunas , lg. Karbaus
kas, R, Baliauskas, P. Kod\ s. 
J . Staponaitis,- V. Čepauskas, 
P . š a r auskas , A. (ledvygas, A. 
Aleliunas, P. Pikelis, V. Ali
šauskas, Y. Varanavičia, S. Ze-
leskis, P. Brutas, kun. A. Ba-
Hi i skas , Al. B a r a d i n s k i e a č , Š. 
Juška , P. Uipinskienė, P. Je 
siunas, P. Barodieas, J . Daba-
sinskas, S. Ralys, S. Balčaitis, 
T. lvirklis, S. Nemeikšis, M. 
Kulkauskienė, M. Lukauskie-
nė, Al. Maldažicnė, ,J. Laucius, 

' 'J. Mockus, K.-Stankus; V. Kū
ginis, C. Cernauskas, A. VVas-
sall, L. Žaluda, P . Piningienė, 
P . Marčiulail is , J . Kleiva, B. 
Jankauskas , A. Kleiva, V. Na
cius, K. (Jedėjus. 

Smulkių $1.65. 
Viso $57.56. 
Gruodžio 14 d. kuopa laikė 

susirinkimą. Susirinko nepa
pras ta i daug žmonių. Dešimts 
naujų narių įsirašė kuopon ir 
du įsirašė į garbės narius, bū
tent P. Savickaitė ir K. Gedė
jus . Tai pasekmės S. Jucevi
čiaus prakalbų. Išr inkta atsto
vas į metinį Centro susirinki
mą. Atstovu išrinktas V. Va
ranavičia, kuris apsiėmė va
žiuoti savo lėšomis. 

Geistina butų, kad visi tie, 
kurie prisirašė, lanktųsi į kuo 

. pos susirinkimus ir svarstytų 
Lab. Sąj. organizacijos reika
lus. Je igu visi susirinkimai bus 
tokie skaitlingi ir gyvus, kaip 
praei tas , tai kenosliiečiai paro
dys savo susipratimą ir užjau
timą labdarybei. 

Sausio 11 d., 1020 m., Lab. 
Sąj. 17 kuopos bus metinis su
sirinkimas. Tai-gi kviečiu vi
sus nar ius atsilankyti , kviečiu 
i r nepriklausančius dar atsi
lankyti ir palikti nariais nau
dingos organizacijos. 

Kuopos susirinkimai yra lai
komi kas antrą nedėlią, tuojau 
po sumos, pirmame mokyklos 
kam bar v j . 

Musų laisvamaniai įvai
riais budais stengiasi ken
kti Krikščionims Demokra
tams. Pavydas ima juos, kad 
lietuviai katalikai tėvynės rei
kalus stato aiigščiau už savo 
asmens reikalus, kad katalikai 
aukauja tėvynės ir bažnyčios 
reikalams, kad remia labdary
j e ir U. Kad tas tiesa, gali liu
dyti kadi r sis laktas. 

Sužinoję laisvamaniai, kad 
Lab. Sąj. kifopa rengia prakal
bas, norėdami pakenkti, ir jie 

vu. Netekę doros laisvamaniai 
tame tik ir randa užsiganėdi-
nimą. 

Neprošalį bus paminėti, kad 
L. S. kuopoje nors visi nariai 
kiek galėckinii dirba, bet yra 
kelios ypątos, kurios ir laiką 
ir darbą pašvenčia labdarybei. 
Garbė j iems! 

• J. Trakšelis. 

VALPARAISO, IND. 

Gruodžio 16 d. vėl pradėjo
me mokslo metą, kurį vadina 
žieminiu bertainiu. Daug mo
kinių atvažiavo iš kitų mokyk
lų, tokiu būdu Valparaiso Uni
versitetas mokinių skaičium 
paaugėjo. Kur tik nepasisuk, 
ten pamatai naują mokinį. At
važiavo ir lietuvių naujų. Dau
guma senųjų sugrįžo ta ippat . 

Mokslą universitete pradė
jom su malda, kaip papras ta i 
būdavo. I Hiversiteto Audito
rium buvo pilna mokinių. Mo
kyklos benas išpildė keletą gra
žių šmotelių. Visi buvo užža
vėti. 

8 vai. vakare prasidėjo pir
ma žais le—"Baskei-bal l ." Bu
vo atvažiavę žaisti iš Laporte , 
fnd. mokiniai. Gabus y ra la-
oortiečiai, bet valparaisiečiai 
pasirodė gabesni. Valparaisie
čiai laimėjo 55 " p o i n t s , " o la
po rtiečiai 9 ' ' p o i n t s . " Valpa
raisiečiai paliko gerame upe, 
kad pasisekė laimėti pirmą 
žaismę. 

Patar t ina , kad ir lietuviai 
lankytų žaisles, nes spor tas yra 
geras daiktas. Sugrįžę kuomet 
savo brangion tėvynėn galėtu
me žaisti visokias žaisles. 

Tat-gi lietuviai, lavinkimės 
žaislėse, kad suprastume jas, 
kad ir mes taip išsilavintume 
kaip amerikiečiai. 

Augštolėlis. 

į L. Raud. Kryž. rėmėjų skyrių, 
įmokėdama 1 dol. 

Ka ip pirmiau ši draugįja 
daug darbavos labui musų tau
tos ir bažnyčios, to galima ti-
kėties ir ateityje. 

Pr. 

GRAND RAPIDS, MICH 

Iš musų kolonijc:; lietuvių 
veikimo. 

Gruodžio 7 d. Hv. Petro ir 
Povylo parapi jos choras buvo 
surengęs vakarą-koncertą ir 
vaidinimą 2-jų veiksmų dramos 
— " 1 laisvę žengiant. '• 

Vakarą at idarė su tautiniu 
himnu ir 4 i Kait ink šviesi sau
lu tė . ' ' 

Po to sekė vaidinimas. 
Aktų tarpe O. Bernotaitė so

lo padainavo "Leiski t į tėvy
n ę ' \ o V. Puzaras " K o vėjai 
puč ia . " Pas ta ras i s buvo iš-

CICERO, ILL. 

Dr-ja SaJd. š irdies V. J . 
Ypatingą vietą ta rpe Cice-

ros lietuvių pašelpimų draugi
jų užima dr-ja Sald. Širdies V. 
•)ėza\u<. Nė kokių prakilnių su
manymų nepraleidžia, kad prie 
jų neprisidejus. 

G ruodžio 14 d. draugi ja laikė 
priešmetinį susirinkimą Šv. 
Antano parap . svetainėje. Iš
duota įvairus r apor t a i ; kalbė
ta anie rengiamus vakarus ir 
nutar ta uždėti bausmę tiems 
nariams, kurie nesilankys į 
vakarus. 

Gabaus išrinkta valdyba se
kantiems metams, kurion pate
ko : 

P. Garbuzas—pirm., A. Va
lančius—pirm. pag., J . Zalagi-
uas - imt. rast., V. Bukauskas 
—iin. rast., K. Bukauskas— 
kon. rast., .J. Laiškon'ns—ižd., 
d. Pavilionis ir A. Naudžiūnas 
—iždo globėjai, P. Balčius ir 
I). Naruševičia—maršalkos, K. 
Mikalauskas—draugijos teisė
jas , Pr. Zdankus—koresp. 

Išr inkta taippat atstovai į 

šauktas atkartot i . 
Po vaidinimui mažų mergai

čių choras padainavo " M a ž a s 
piemenėlis " ir " Pavasai i s . ' ' 
Solistams ir mergaitėms pija
mi akomponavo A. Mondeika. 

Pagal iaus dar choras padai
navo " K u r tėvynė, ten g r a ž u , " 
*' H i na ga r sas9 t ir " P j au t i 
l inksma." Programą užbaigė 
tautiniu himnu. Chorą VJ.MII* V. 
Puzaras . 

Dramą vaidino L. Vyčių 43 
k p. Dramatiško skyriaus rink
tinos spėkos, būtent: Motinos 
r o l ė j O . Š l e ž a i t ė , O n o s — A . A b 
romaitukė, Vinco—P. Kam-
sickas, Marės—A. Slabinskiu-
tė, Lankevičio (lenkas)—.). 
Banis, Pildukovski 'o—J. Deli-
n i n k a i t i s , T a e t u v i ų k a r e i v m i : 
B. Juodsnukis ir J . Žemaitis, 
lenkų kar . : J . Turu ta ir A. Va
laitis, lietuvaitės belaisvės: A. 
Slabinskiutė, A. Abromaitukė, 
E . Žemaitukė, B. ir M. Vaitkiu-
tės. Hezisoriiun buvo A. Mon-
deika. Programą vedė choro 
pirm. J . Vaičiūnas. 

Visi vaidintojai savo roles 
gerai atliko. Publika buvo už-
ganėdinta. 

Gruodžio 10 d. L. Vyčių 43 
kp. laikė metinį susirinkimą. 
Senoji valdyba išdavė raportą, 
ką praėtais metais vyčiai nu
veikė. Pasirodė, kad gana gerai 
darbavosi ir daug ką nuveikė, 
būtent : surengė du pikniku 
(vieno pelną paskyrė parap . 
n a u d a i ) ; t r is didesnius vaka
rus su vaidinimais: " P a b a i g 
tuvės , " "Mirgl?' ir " R ū t ų 
va in ikas " (vieno vakaro visą 
pelną 'paskyrė " V y č i o " spaus 
tuvės naudai. Kito—L. R. Kry
žiui). 

Už suvaidinimą veikalų: 
" P a b a i g t u v ė s " ir "JSl i rga" 
ačiū reikia tar t i V. Puzarui , 
kuris ir rezisorium buvo . ir 
pats svarbiausias roles lošė. 

Už " R ū t ų va in ikas " ačiū V. 
Jusui . J i s tame veikale turėjo 
svarbiausią rolę ir rezisoriavo. 

Surengta šeimininis išvažia
vimas ir kitokių pramogėlių: 
Už tai ačiū buvusiam vyčių 
pirm., L. Abromaičiui. J i s uo
liai pasidarbavo kuopos nau
dai. Nemažesnė padėka pri
klauso i r buvusiai nut. rast., A. 
Slavinskaitei, už tvarkų vedi
mą knygų ir vaidinimą aug-
ščiau minėtų veikalų. Klaros, 
Mirgos ir Vinkos rolėse ji bu
vo ir ta ip atliko, kad krit ikas 
nieko negalėjo užmesti. Tai ga
bi ar t is tė . 

Sekantiems metams valdvba 
išrinkta iš : M. Slapikauskiutė 
—pirm., A. Abromaitukė—vi-
ce-pirm., V.. Ambutavičiukė— 
prot. rast., P . Butkus—Jin. 
rast., A. Kemera—ižd., R. Aka* 
mavičienė ir G. Šležai t ė—iždo 
glob., P . Kamsickas —maršal
ka. 

Žodžiu, visa valdyba suside 
da įž veikliausiųjų kp. narių. 

BITfiS. 

(Pabaiga nuo 3 pusi.) . 

Tokiuose aviliuose medų turi 
imti vasaros metu, kuomet avi
lys randasi pilnas, nes kitaip 
bitės sutingsta. Amerikoniš
kuose aviliuose bitės visuomet 
priverstos dirbti, nes jos ../uny-
ii tuščios vietos,.o tą dažnai pa
darai , padėdamas tuščią avilį 
ant pilnojo. Tokių avįlių vieną 
ant kito sukrauni net iki 10, jei 
yra reikalas. 

Rugsėjo mėnesyje, kuomet 
užsibaigia medaus laikas, vi
sus avilius nuimi, palikdamas 
vieną ant žiemos bitėms ir to 
joms užtenka. Nuimtuose avi
liuose medus palieka žmogui. 

Medų iš korių reikia imti su 
mašina (extractor) , nes koriai 
yra naudingi bitėms kitiems 
metams. Kuomet bitėms nerei
kia dirbti naujų korių, tuomet 
iš tokių bičių galima tikėties 
didelio pelivo. 

Suvienvtose Valstijose biti-
ninkai abelnai gauna iš kiek
vieno avilio po ',\, 4 ar o pūdus 
medaus. Medus-gi yra brangus, 
Jad pelnas didelis. 

" D r a u g o " skaitytojams daž
niau suteiksiu žinių apie bites, 
kad, pervažiavę Lietuvon, ga 
lėtų net pasekmingai bitininky
stę vesti. 

Kun. J . Paškauskas. 

tvir ta laikysis obalsio: " V y 
čiai—gyvenam tautai ir Baž-
nyeiai. 

Apsvarsčius kuopos reika
lus, išrinkus valdybą, nepamir
šta nė tautos reikalai. 

Perskaičius pri siųstą Tau
tos Fondo atsišaukimą, vien
balsiai sutar ta sudėti aukų ant 
tėvynės aukuro. Aukavo se
kantieji : 

Po l dol . : B. Juodsnukis, A. 
Mondėika, X. Slabinskiutė, A. 
Blaškys, A. Baronaitis, A. Ke-
merą, P . Butkus, J . Banis. 

* 
Po f)0c: M. Slapikauskiutė, 

P. Lukša, J . Bimkunas, ,J. Že
maitis, V. Ambutavičiukė, L. 
Abromaitis, P. K amsickas, X. | 
X., O. Brazaitė. 

Pas ižadėjo: O. Slegaitė $1.00 
ir A. Abromaitukė 50c, 

Aukas priėmė T. F . 41 sk. 
rast., O. Brazaitė. 

Gruodžio 14 d. Šv. Petro Ir 
Povylo parap . choras laikė me
tinį susirinkimą. Mųs gerb. kle
bonas, kun. A. Deksnis, įnešė 
gražų ir naudingą sumanymą, 
būtent padalinti -choro lavini
mą ir vedimą: Bažnytinių gie
dojimų lavins i r chorą ves 
varg. A. Mondėika, o liaudies 
dainas lavins ii- chorą ves p. 
V. Puzaras . 

Klebono sumanymą visi pri
ėmė. Abu chorvedžiu ir-gi mie
lu noru sutiko, dar-gi žadėjo 
viens kitam pagelbėti. Gcriau : 

sių pasekmių! 
Choro vaklybon sekantiems 

metams inėjo: J . Vaičiūnas— 

KALEDU DOVANOS 
Deimantai , auksiniai žiedai, .špilkos, laikrodėliai, branzalėtai, len

ciūgėliai, loeketai. yra vėliausias mados gaunami musų krautuvėj . 

Didelis pasirinkimas g m m a f o n u ir Lietuvišku rekordu. Kainos že
miausios ir parduodame ant lengvų išmokėjimu. , 

V A L D I Š K A S S V E I K A T O S ^••••••••••"•"""•""•""•"•"••"•"""•""•""•"••""'•"••"••••••••••••••""•••••••••"į 
D E P A R T A M E N T A S M A N O , 

K A D 1 N F L U E N Z A I S P A N I Š 
K A V E G R Į Ž T A . 

Musų priedermė yra atsiž
velgti ta ippat j kitus žmones ir 
dėlto prisirengti patiems, ap
valant sust iprinant savo orga-}[ 
nizuui. 

Keikia rupinties ne vien tik 
save apsaugoti , bet ir visuome
nės labas reikalauja, kad mes 
būtume liusi nuo užkrečeinųjr. 
ligų. 

Pasirodo, kadi Partola labai ge
rai apsaugoja nuo ligų, dėlto, kad 
ji susideda iš tokių dalių, kurios 
apvalo buriUĮ, vidurius ir vis;1 or
ganizmą. 

Tos sveikatingos daljs Įeina i 
seiles ir ir sykiu su se'lėmis apva
lo vidurius ir prašalina iš žmogaus 
— kūno ligų penis . Par tola užlai
kė sveikatoje milijonus ž.monii] 
praeito amžiaus, č/elto, ku<i ji ap
valydama virškinimo organus, už
laiko taippat tvarkoje vidurius ir 
s t iprina organizmą. 

Imk per šitą mėnesi po du sal
dainiu kasdiena einant gulti, kad 
galėtum apsisaugoto savo sveiką
jį • i. 

Kaina 1 doleris už dėžute, o pen
ki doleriai už G dešimtis pirmoj 
eilėje A p tiekoje Partoso, 160 Sc-
eond A ve. Ne\v York City. 

(Apgars ) . 

s 
E 

Ižprašoine visu* savo kostiinierius senus ir naujus, 
duosim gražu kalendorių veltui. 

Kit -Uv i i i i am-

REIKALAUJA. 
0I4VJS l\\KIERIAI. 

Didžiaus ioB a l g o s m o k u m u s pr i ty 
r u s i e m s s t i ek P a k e r i a m s . A t s i š a u k i t e 

S h e r e r — Ci i l iet t Co . 
1707 S. Clark Str . 

S L 1 N K E D A . M S L I N K S M I K A L E D l I R L A I M I N G I " N A U J I M E T I . 

| JUOZAPAS F. BUDRIKAS, 
| 3343 S. Halsted Street, * Chicago, Illinois. 

Ulll l l l l l l l l tUlll l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l l l l l l l l l l l l (IIIIIIIIIIHII!l l i l l l l l l l l i 
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Uždirbk 
$35 iki $50 

į savaitę 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

KosHinid.-: 10»OO So. MicltigM Ave. 
Telefonu* Pullmun Mt ir Pullmaa SU 
CtdcagoJ: 4515 80 . Wood Str. 

Tik kaCverro vuktike mm 5:30 iki ?:( 
Telefono* Tanki 713. 

R E I K A L I N G O S . 
10 inci'KU it'ių l " m e t ų i r d a u g i a u 

prie. lengvaus darbo ant masinos, 
švariam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėtų metų paliudi
jimo. 

Atsišaukite: 
Fe l t Ak I aria 1U Mlįs Co. 

1735 N. Paul ina Str, 

Kirpejiai ir kriaueiai yra reikalau
jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva, darbą. 

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža. k a i n a . S p e c i j a l i s s k y r i u s 
mokinimo ant s iuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCHOOL, 
J. F. Kasuieka, Perdėtinis 

190 N. State Str. 
Kauip. Lake Gat. 4 lubos 

flIlIlIlIlIlIlIlIlIlISIIIIIIIIIilIlIlIlBlIllBlIUlia 

Telefonu* ftUlnuua 856! 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 S o . M i e h i g a n , A v e n u e 
K»*eland, UL 

VALANDOS: 9 Iki 9 vakare. 
CCCCCC«E<ž<ž<Ž<i:C«£«S€:feC.€.CCCC<ž<l 

I 

t 

REIKALINGI 
Vaikai 17 metų amžiaus ir suvirs 

prie lengva us darbo ant mašinos 
švariam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėti metų paliudi
jimą. 

Atsišaukite: 
F e l t 41 Tarruut M fa. Co. 

IT15 N. Paul ina Str. 

Keikulingas pardavėjas prie 
Luniber ir Mill darbo tokis kuris 
turi gera pažinti su kontrakto-
riais. Gera proga gera.ni žmogui. 
Atsišaukite. 

Heitemann Lumber Co. 
5852 S. Ashland Ave. 

Telefonas Procpect 4000. 

K ~ 

DR. J.THTNGLMAN ' 
i 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

S a m p . 49 Court 
Res . 1229 \V. 49 Aveitue 

Telefonas Cicero 365S 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 
•55 

Reikalingi vaikai 16 metų 
virš dcl lengvaus fabriko 
^Atsišaukite. 

ir su-
darbo. 

pirm., J . Teberis—pag«, V. 
x\inbutavičiuko—prot rast., P . 
Kamsickas—l'in. rast., P . But
kus—ižd. J . Banis. 

R o e k u e l l Barncs Co. 

823 S. YVabavli Ave. 

Telefonas Harrison 279« 

lteikaliugi leiberiai del fondres, 
darbas pastovus. 

Link Relt Company 
39tli ir Ste\vart Ave. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiMiiiimiii 

PRANEŠIMAS. 
Šiuomi pranešu (Jcrbiamasius 

Noilli Side. Kad aš parkcJiu savo 
gyvenimą vela po No. 164L, N. 
Paul ina St. Taipgi dabar visokiais 
reikalais malonėkite kreiptis nau-
jon vieton be lo gulite užsisak.vti 
" l ) r a u g y " ant medj ir nedėiių ir 
galite iutsii>itkti " D r a u g ' ' " ka-
h-tidoi'u. ir maldakiiyKU ii' kitokiu 
bažnyčioms daikly. Visi ir visos 
malonėkite atsi lankyti į musų 
diabužiii ir saldainiij krautuvė. 

Su pagarba 

A. Nausėda, 
1641 N. Paulina Str. 

Reikalingas siuvėjas prie vyrų ko-
tij turi gerai žinoti visa ke-stumerska 
darbiį, g-aii uždirbti po $40 j savaite 
ir daugiau. Atsišaukite. 

.JOM pi i 1». Su bei , 
833 Uerkley Ave. Youngs toun , Ohio. 

j j • » • • • • • • • • • • » » — » » » ^ w » » » » 3 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kerte 32 ro St., Chieago, UL 

SPECIJAL1STAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi ehro 

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u o 9 ryto 
iki 10. nuo 12 iki 2 po piet, nuo 0 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėl iomis nuo 9 iki 2 po p ie t 

Telefonas Yards 687 

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

4 1 8 W . Mark*-! S t r . 

I
Pot t sv i lJc , r e i i u n . 

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

K. 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A. MAJ0R 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 1171* Mlchigaa Ave, 

Adynos 8:80 iki 9 išryto — l iki 
2 po pietų — 6:80 iki 8:20 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 iki 11 išryto 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS D U M T S T A S 

Valandos: suo D ryto iki 'J vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

t 7 ! 2 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvėm 

K — — —*l 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHIOAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards f>os» • 

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

K - • • • • » > į 

Dr. S. Naikelis 
L I E f U V I S 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4712 So. Ashland A \ e . 
l'lioiie Dro%er 7042 

VA L. Nuo 'J iki 12 išryto, 2 iki 4 
po pietų, 7 iki U vakare. 

Rezidencija 3336 W. 66-tl i St. 
l 'hone l'rospect 858T> 

•« 
t 

REIKALINGI. 
CAN LABELELS, 

į v a i r i a organizacijas. Jsira^ė Tikimasi, kad la valdyba „„„„HjnHinuiniuiinHiHimsiiiHiHiiii, 

GEKA UŽMOKESTIS 

PASTOVUS D A R B A I . 

ACME PACKING 0 0 . 
2226 S. La Salle S t r / 

j V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

• • . • 

Veda Biiasy Visuose Teismuose 
Ofisas DltLmiestyj: 

109 \V. U A S H I N G T O N 
Kambaris 609 

Tel. Central 5478 

K* 

STREET 

Gyvenimas, 812 W. 33rd SI. 
Tel. Ysfrds 4681 

•S 
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PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STTUK0LTS 

1.IKTCV18 
Gydytojas ir <;inrurgaa 

Parkele savo gryvenimo vieta 1 
BriRhton Park. 

K)14 W. 43rd Street., 
Tel. McKiniey 263 

Otibas: 17U7 W. 47tk 8t^ 
(47 ir H o t d gat.) 

Valaudoe: 10 ryto iki 2 i*> pietų. 6:10 Iki . 
8:30 vakare Nedėliomis 9 iki 12 rytai a. ; 

Tel. Bouievard 180 

Itesid. 933 So. Ashland BĮ v. Cliieago. 
Telefonas Ha>itinrkc( 3544 

S« 
J. P. WAITCHES 

ATTORNEY AT LAW 
LIETU VIS ADV OKATAS 

4542 S. \VOOD S T R E E T 
GHICAGD. 

OR, A, A, ROTH J 
Rusas gydytojus ir chirurgas 
Specijulistas Moterišku, Vyrišky 
Valkų ir visu ehrotdšku ligų 

O f i s a s : 3 3 5 4 S o . H a l s U d St . . t ' h t e u g o 
l e l t f o i i a s D r o i e r 9 « » 3 

VAliANVAS: 10— i i ryto 2—3 po 
piety 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

įtm-^mmm^^mm^»-wm » » » » » - . — - , „ — — -'j 

JOSEPH C. W0tuN, 
Jetuvis Advokatas 

f 

2» M ) . LA 8 A I . E E S T R E E T 
U y v e o i r a o TeL fclucuboldt 97 

Vakarais S911 W. 22-nd Street 
Tel. Roekwell C999 

CHKVLOO. 11A* 
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B D R A U G A S Trečiadieni?, grnod. 24 1919 

CHICAGOJE. Iš GHIGAGOS LIETUVI)); i 
KOLONUy 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, A U T O M O B I L I Ų S A V I N I N 
K A I TURĖS TURĖTI 

Trečiadienis, gruod. 24 d., 
Šv. Adomas ir Jieva. 

Ketvirtadienis, graod. 25 d.. 
Šv. Kalėdos. 

PALIUDYMUS. 

BLOGAI SU GATVEKA 
RIAIS. 

Miesto taryba imasi kovos 
prieš kompaniją. 

Minėto tarybai paduota su
manymas, k;rH visi automobi
liu savininkai tuivtu tam lik-
rus iš policijos paliudymus, su 
kuriais butu prirodoma, }og 
t ikrai automobiliai priguli 
tiems ir tiems. 

Tuo keliu norima susiau
rinti atitomol>iliu voffiraa. Po-

ŠV. KAZIMIERO 
AKADEMIJA. 

Vi 

ma. 

Pastarais ia is laikais gatve-
kar ia is patarnavimas miesto 
ta ip pablogėjo, jog pati mies
to taryba imasi kovos prieš 
jpatvekarių kompanija. 

Nežiūrint to, kad važinėji
mas pabrangintas , kompanija 
noloulžia gatvėsna visu savo 
gatveknrht smarkiausio žmo
nių judėjimo valandomis, bu-j Pienuojama Cliicagoje pas-
tent, rytmečiais ir vakarais , Į ta tydint i didelę tuoksiu istai-
kuoinet darbininkai kėliau ia 

Musu tvirtovė. 
4. 

J i tėvynė-; npgyuimns, 
Be jus musu pražuvimas. 

Ki ts n rangius tave, jei pa ts 
save neginsi. Norint save ap
ginti reik pažinti save, patai
kinti savo reikalavimus, ne isi-
sukant bereikalingai; reik pa-

I l i i l I l I lMlI lHIHIIHIlHHailKKttlMffi^ 

P. K. BRUCHAS 
Jubilierine Krautuve 

S. Halsted St. - - Chicago. 3321 
Telofonas Drover 96S7 

žiiili plaiuji prišauti, jame at*> 
li.'ija tuumH turės teisės pas ,ki,-4i kas draugas, kas })riešas; 
)>do iutariamą automobiliu tuomet kiek pajėgiant ginti 

ažiuojanti parodyti paliudyJrtave, ginti ir visuomenės gerą. 
Toks tai vra uždavinvs kiek-. 

Mu^i.i k rnu tmv yra pripildyt:!, n.in.i'mn.sios mados tavom dęl Ka lc iu 
d«.v;imi. Tomistą nupirksit dovanai t ikros vertas musu knuit uv.'-j. Ir 
bukit užtikrinti, kad jus nupirksit goriausia tavAra, žemiausia gauna
ma kaina. Atsilankiusiems, užtikrina-n uJg-ant-dijima ir teisinga pa
tarnavimą. 

ISsiskirimas:* 
Deimantiniu žiedų, 

Lavoieriu. auskaritj, 
Laikrodėliu, lenciūgėlių, 

Brauzalictu, Albomų ir t t . 

PRIIMAME LIBERTY BONDS. 
Krautuvė a t idaryta kožna va
karą ir nedėlioms iki Kalėdų. 

Puikus kalendorius visiems 
dykai. 

liimimimmiimimKiiMiMiiirfiHiHnimmiiiM 

PLENUOJAMA DIDELĖ 
JUODIEMS MOKYK 

LA. 

tlarban ir iš darbo. Nuo to 
daugiausia nukenčia moterys 
darbininkės. Jus kiauras va
landas turi išstovėti gatvėse, 

gą, skiriama išimtinai vie
niems juodiems žmonėms. ]s 
taigos vardas busiąs: Morton 
Culver Elartzell Sočiai Center, 
Atsieisianti apie 250 tūkstan
čių dol. Vieta jau pal inkta — kol pagalinus tenka ineiti pri 

kimštan žmonių gatvekarin. jant kampo 2(> gat. ir Indiana 
Pačiu konduktorių apsieji- lV" 

mas kartais pasirodo aršiau 
ka ip brutalis. 

Štai vienas toksai pavyzdis: 
Gruodžio 23 dieną apie 7:00 

ry to ties Wood gatve sustojo 
pravažiuojantis 47-tos gatvės 
gatvekaris . Viena mergina ne
spėjo kojos padėti ant gatve-
kar io laipto, kad tuo tarpu 

sniHamornra svisnvf 
ALDERMANU. 

Kalbama, jog jauna< Chi-
eagus miHjonierius Marš b ai I 
Field III manąs but kandida
tu į aldermanus ateinančiais 
rinkiniais pavasarį. J i s prigu-

kon.lukto. ins paskambino v.i-!!l L>1 w , ! n , 1 , i - S a k " ' ''" , l r a u " ' a i 

' JĮ gundą įstoti puhtikun. Žinoti. 
Pasekmėje pakibusi mergi

na per pusę bloko buvo tem
piama gatve. Apdaužyta, su
draskyta drabužiai. 

I r tai dar neviskas. Kuomet 
gatvekar is sustabdyta ir ne-

.Vežinia, kokią jis miestui 
i nauda . duotu būdamas alder-
manu. 

M arsimi! Piebl tarną v4) ka
riuomenėje, .lis, kaip ir dau
gelis kitu, pirmiausia perėjo 

i • • •• i "•!• isiKM-ijalc oficierams mokykla, 
laimingoji auka pasihuosavo, t ' •*' w * 
u + r i i i + - --r Paaukšt intas kapitonu, 
brutalis konduktorius neisimo ' 

'1 
laukan pažiūrėti savu aukos. 
Bet tuo jaus paskambino va
žiuoti. T r ga tvekar i s nudardė
jo toliaus, pal ikdamas auką. 

Tokius nedorus žmones reik
tu t no jaus paduoti policijai ir 
su t va r k v t i. 

GEDULINGOS PAMALDOS 
UŽ MIRUSĮ CAMPA-

NINI. 

Pamaldos ivvko ana diena 
Šventojo Vardo katedroje. M:-
res Campanini b u v 0 Chicago 

(.atvekarių kompanija įnies- o p M . o s ( i j r e ktor ins . Tad ka- ,~ 
k ta ip Įsiviešpatavo, a.-ių t , susirinko daugelis ope- i;.'." 
Sta te Public Utilities komisi- ( ! a ; n i n j n k u i r ž v ^ Į J ! >•* l a .b j se .erys j a u t , , , s 

jai. ka,l Šiandie atsisako pi!- ^ i , , ^ , , - , , , ( »p , ,n dainininkai " f « a * l m t i T , ! \ _ * \ ^ 

vieno žmogaus. 
Kad ta uždavinį prideran-

ėiai išpildžius, reik prisiruošti 
pistematisikai vedamoje mokyk
loje. Mokyklos, tos auklėjimo 
versmės gerumas, priklauso 
nuo pasišventusią, nuo patyru 
siu, nuo geri] pedagogių sese
rų. Seserys patyrusios ir geros 
pedagogės nesiranda bile ka
me, tiktai galima, jąsias įgvti 
po stropaus, ilgu tam tikroje 
mokykloje lavinimosi. 

.Mokykla reikalauja tam tik
ro, patogaus namu, patogios 
ištaigos, kame be kliūčių gale-
tu mokytojos atsiekti reikalui-
gą mokytojoms mokslą. Tatai 
neklysiu vadindamas musu 
tautine tvirtove tą Įstaigą, ku
rioje ruošiamos musu ateinan-
ėiii gentkarėiu auklėtojos. To
kia tautine tvirtove yra Šv. 
Kazimiero Vienuolynas, nes jis 
tikrai amerikieėiu tarpe gryną, 
lieluvišką dvasią ir auklėja ir 
palaiko. 

Nors mes suprantame vie
nuolyno gvarhajjei jį gerbiame 
dikeiai, vis-gi ta įstaiga nėra 
dar liuosa nuo dvasią bei ener
gija slopinančiu, skolą, o tau, 
kmis nešė didžią to triūso naš
tą, jau veik metai kaip ilsisi 
juodoje žemelėje. Čia turiu 
omenyje didžiausi Vienuolyno 
geradarį a. a. kun. A. Staniu-

Kun. Staniiikyno netekus di
desnė vargo našta pasviro ant 
šv, Kazimiero Seserų kongre
gacijos paėiu. Baisus buvo tai 

l rmugis, tamsi bei sunki naktis. 

RED. ATSAKYMAI. kinantis ir apskritai imant lai
vo gana gerai suloštas. Tik gai
la, kad musu puoliką dar nepa-
tatko priderančiai BŽsihukytilj^. Tamistos užklausimą 

P-nui Jos . fietehas C'bieago-

prie draiiKis, jiems tik norisi 
juokties net ir tenai, kame aty-

ga-
vome, bet atsakymas tilps po 
Nauju Metu . 'Vra kitu seniau 

ožiai veikalą sekanėiam net iš- prisiųstu klausimu, kuriems 
siveržia ašaros. 

("'ia pridor padėkos žodis Na-
sarietietieiUis Seserims, nes jo
sios tą veifcal« priruošo ir t!;-
žiurėjo perstatymo i:!etu. 

Lai gyvauja ir auga Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėju 
Draugija, dosios darbas yra 
garbingas, prakilnus ir šven
tas. Tik daugiau naują ir pasi
šventusiu narių. Daugiau pa-

KAPITALAS 
$206,000 

atsakymai negalėjo tilpti d ei 
stokos vietos. .Jie i dienrašti 
eina iš eilios ir tik tada, kada 
nauju žinių gausybe netrukdo. 

GRAŽI DOVANA 
Kas dabar, prieš Natfjus 

Metus, užsirašo per mane 
1 ' Amerikos Ūkininką' • ant 
metu, tai gauna dovaną—la-

mokinanėiu l>e! linksminanėiu bai gražu Lietuvos Laisvės 
vakaru. 

PERVIRŠIS 
$25,000 

Tėmijantis. 

jai 
Syti net svarbiausius ir būti-]<,. , , 

»^ raziat 

Pr ieš kompaniją vedamos į-

()p* 
pagiedojo 
giesmes. 

lotiniškai 
mis varge, o be pasišventusiu 

.globėjo. Augšėiausias vienok n u s miesto paie<i\mu>. šventas giesmes. i / T , -v.. , . . 
8 . . • . i neaplenk savo ištikimu tar-

Vairios kovos, katros ^ ^ Z T k ^ Z E S " S S •U" k i , > j < ' ^ ^ 
, i l •' • vatandoie. 

pasekmių. s e . Pavasar i bus išvežtas į A r tik nebūtų pasekmin-jParmą, Italijon, 
giausia kova, jei tą klausimą | — 
paimtų savo rankosna pa tys 'DŽIAUGIASI L A I M Ė J I M A I S 
žymesnieji piliečiai nepoliti 
kieriai . Tam tikslui reikalingi j Mrs. Jbsepb T. Bowen mo-
pilieėiu mass-mitingai ir .pro- t erų. komitetas, kurs kovoja j " ' ; l u l " l l į ***' 

I \ nuiuolvno mokinėms. testai . Ki ta ip nieko gera ne-
b u s galima sulaukti . 

•prieš brangenybę, praneša a-
pie vieną laimėjimą. Būtent, 
šeimininkių boykotas papigi-

• r TARYBA SULAI- nes jau kiaušinius 12e. tuzi-

Kovo 4 d., !M9 i-i. užsimvz-
<-ė prie Vienuolyno Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėju 
Draugija. Josios t ikslas: a) su
rasti stipendijų gabioms, bet 
neturtingoms šv . Kazimeiro 

! 
K Ž " T A G D A Y " 

STREIKININKAMS. 

Streikuojančių plieno indus
trijoje darbininkų komitetas 
prašė miesto tarybos leisti 
streikininkų naudai mieste pa
dary t i " t a g d a y " sausio 17 
dieną. 

Prašymą ta ryba sulaikė, pa-
vezdaina pat ikr int i finansi
niam komitetui. 

I!U1. 

Gaila, kad nepasakoma, kur 
įvyko tas papigini mas. 

b) Neturtingoms, o tinkan
čioms kandidatėms į vienuoles 
suieškoti dalį. 

e) Visokiais bodais šelpti 
Šv. Kazimiero Akademiją prie 
Seserų Vienuolvno. 

Kad Šv. Kazimiero Akadq-
KALĖDOMIS LAIŠKAI BUS j n i i . i ( ) S K<''»'<\jų Draugija kuo-

IŠNEŠIOJAMI. veikiausiai išsiplėtotų bei už-
. - augtų į milžinišką, paramą ue-

Cbieagos pastos viršininkas šaueią bei stiprinančią jiegą 
paskelbė, jog Kalėdų dieną "mūsų vienintelę įstaigą, pagei-
vieną kar tą laiškai ir siunti- j dalijama, kad kuodaugiausiai 
niai bus išnešiojami. I r tai tik įstotų į tą draugiją gerą tėvy-
dalyse rezideneijų. nei velijančių ir darbščių asme

nų. 
Nedėlioj, gruodžio 7 d., š. 

m., įvyko Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Draugijos va-

DEGTINĖ IŠVEŽAMA EU
ROPON. P A L I K T A VIEŠOSIOS GE 

ROVĖS DEPARTA
MENTAS. Louisville, Ky., gr. 24. ka^as. Pas ta ty ta seenoje pen-

Vietos degtinės savininkai pa- kiu veiksmų drama " J u o d o j i 
į ę s t 0 ta ryba didžiuma b a l , skelbė, jog tomis dienomis 5ia ' SuėmytėV \ Šv. Jurg io parapi 

W ; nesutiko panaikint i Chiea- sandeliuose sukrautos degtinės jos svetainė.buvo pilnutėlė., ta-
\ gos viešosios gerovė s departa- • žymi dalis bus ižgabenta Vo- t a i /ga l ima tikėties, kad davė 

mentą. Bet tam departamen-1 kietijon, Praneuzi jo n ir Ku- draugijai , gi tuomi pačiu ir 
tui nepaskir ta nei reikalingų ibon, kuomet čia veikia neat- Vienuolynui, nemažą paramą. 
išlaidų. . laidi probibieija. Pers ta tymas yra labai pamo-

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
P A R A P I J O S 

(Jruodžiu 14 d. L. Vyčių 4 
kuopa buvo surengus vakarą. 
IJ. Vyčių .'](> kp. iš Brigbtmi 
Parko artisLii-mėgėjai vaidi
no trijų aktų dramą "S ib i ro 
Žva igždę / ' 

Paskirtame laike, prisirinko 
žmonių pilna svetainė, kiek vy
čiai net nesitikėjo. 

Pirmininkei, A. Abromaitei, 
a t idarius vakarą, prasidėjo 
vaidinimas. Vaidinimas išėjo 
puikiai. Ai tisthi-mėgėjai tik
rai gyvai atliko savo roles, 
ypač Z. Sakalauskienė—'*()!-
gos 1 ' rolėj. J inai turi didelius 
scenos gabumus. Stebėjausi to
kiu jos veiklumu, ypač, kad ji 
sugebėjo taip gerai išmokinti 
visus ar t is tus . Žodžiu sakant, 
tikra scenos žvaigždė. 

Pa t s veikalas — "S ib i ro 
Žvaigždė"—yra labai užiman
tis ir t inka vadinti dabartinia
me laike, kada nmsų broliai ko
voja už laisvą, nepi Įguli ai ngą 
Lietuva. Tėmijant vaidinimą, 
nevienam ašaros riedėjo per 
veidus, kaip ffiųs broliai buvo 
•kankinami Sibire. 

Abelnas vakaro Įspūdis ge
ras. Daug svečiu UHVO iš kitu 
kolonijų. Pas ('hieagos vyčius 
ineina paprotys remti vieni ki
tus. 

Garbė vyčiams, kad nesigai
li spėkų nė laiko pašvęsti to
kiems veikalams. 

Vyčiai nė- mažiausios valan
dėlės nepraleidžia ant nieko, 
bet mokinasi: tai dainų, dėkle-
macijų bei vaidinimo veikalų. 
J i e mųs liaudį supažindina su 
tikrąją daile ir auklėja jos sko
nį. 

Valio vvčiai! Nenustokite 
dirbu. 

Kvėdarnos Jonukas . 
.. l • l l M l l l l l Ii IT T 1—T I 

LIETUVOS PAŠTO ŽENKLE
LIAI JAU CH1CAG0J. 

Juos galima gauti Lietuvių 
Darbininkų Krautuvėj 901 W. 
33rd Street, įvairumas kainų 
nuo 10 skajtikų iki 5 auksinių. 
Norintieje gautį juos lai pa
sistengia nusipirkti tuojaus 
nes nedaug jų prisiuntė. 

B. J . Jakai t i s . 

paveikslą. 
Laikraščio kaina metams: 

Amerikoje — $1.00, Lietuvon 
— $2.00. 

Užrašykite " A m . Ūk in inką" 
saviesiams Lietuvoje. Adre
suoki!: 

IG. P. SMETONA, 
2520 Washington Ave. 

Sioux City, Iowa. 

Siųskit Pinigus Lietuvon 
v 

Savo gentims ir ——— 

Padarykit Linksmas Šventes 
Suteikdami jiems savo pinųrišką paramą. 

Mūsų bankas turi speeijalį pinigų siuntimo skyrių, per 
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai pr ie inama 
kaina. Lietuviai pas l ietuvius! 

BANKO TURTAS VIRŠ $1,800,000.00 
Parankus — Stiprus — Saugus Bankas 

VALDYBA 

PAIEŠKO 

iviofckau merginos arba naftlea i>ric \ 
pri:>iuri\jimo ir pataisymo lovn, kuri j 
iK.r.'ti.i praleisti žiemą šiltoj vietoj, 
mokesti:; gera iminažioris lietuvis. 
\t.sif;:iukite gr.il;<i: 

~ \ r \ V DOBKR HOTKli, 
lUt" SoilUl ll.!ls(*«l S(. . 

Clii«-aS<», Ii. 

JOSKUH J. KLIAS, PRESE. 
\XM. M. ANTON1SEN, VICK-PREZ. 

JOHK I. P.AGDŽirNAS, 
j VK'K-I 'REZ. IK K A S I E R i r s 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street 

VALANDOS.—Kasdien nuo 9 ryto iki ."» po plett} 
ir Subatoa vakaraiH nno 9 ryto iki 8:^0 vakare. 

Chicago, Illinois 

l ' t a rn inko 

PRANEŠIMAS APIE "INCOME TAX" 
Suvi:n.\tą \':.kst:ji] tiesos reikalauja, kad kiekviena ypata turinti metinės Įplaukos: veduta — r,2000.00; tta-
vedu.ū $lft.00.00; privalo užsimokėti valdžiai mo!;esc ias—'•I.N'COAIE TAX." Dauguma žmonių nėra d e t a l i a i 
: .u to .n is tiesomis ;;psipažinę ir mokestinh;. bankų Išpildyt) nccnoka; gi ncktirios įplaukos yrą nr.o mol-e •<"-'u 
palltiotuOtbo. Todėl, aš, dirbantis vienoje iŠ didžiausių Chicaro3 banku, [ffUos didelj patyrini)., horin t".Kltanmi 

mi su "IncovAC Tax ir už prie n a r ą kaiiUt PĄTAR-
S.\rn LIHTl'VIAMS MOKES
ČIŲ REIKALUOSE: j o g u nori
te JUČŲ mokesniu blanki) t inka
mai išpildyti ir tuomi sučėdyli 
sau daug !:*>iaraus laiko, ruj.es-
tio ir iftlai.d". tuojaus kre'pkitės: 
pas mune. A« \ H ESM'l .IOK1S 
VALDIŠKAS AGENTAS, bet es-

VLADAS NORKUS 
-PAS-

A. GRIGAS & COMPANY 
KKAL LSTATI-], INStfRANCE 

PORE1GN ENt'HA.VCH, LEGĄJL 
DEPARTMENT, NOTARY PUBLIC 

pildymu gerai apsipažlt^ ir tin
kamai jumg patam:1. • •.:. 

Biznieriai, draugijom i.' kliubai 
jeigu norite užvesti knyjaa ir re
kordus t inkamiausia ' , kurie pa* 
rodytų aiškiai ir g r e i tu jūsų fi
nansinį rtovį, kreipkite? pas ma
ne ašužvedu ir peržiūriu knygas 

3114 SO. HALSTED STREET, PHONE BOULEVARD 4899 

• a o • B ! • • • • • kA B B 

Lietuvon 

.n 

B 

įnigus 
GAUMA SIŲSTI. 

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

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį, 
Mes esame po valdžios kont ro le ir kaucija. Pers iunt imas gvaran tuo jamas . 

Persiuntimą J u s Pat is Kontroliuosite. 
v 

Mes išduosime Tamsta i čekį kur i Tams ta pasiusi pa t s laišku j Lietuvą. Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. N.eks 
pinigų negalės sulaikyti . 

Siunčiant pinigus del pers iunt imo, siųskite čekiu a r b a M o n e y Order iu pa
duodami aiški antrašą to k a m nor i te kad pinigai bu tu Lietuvoje išmokėt i , taipgi 
pat p a c u o k savo aišku antrašą. Už perr iunt imą nieko nereikia ex t r a mokė t i . Už 
kiekvieną dolierį kui į mums prisiusite nies pasiųsime Lietuvon 2 0 auksinu. 

Lietuviu Prekybos Bendrovę 
Room 505B 
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P I R K I T E 

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

į 120 Tremont St., Boston, Mass. 
V.V.V.%%%V-VV-%V.V.V.VAVAV.V.VV.%V.V>% 

http://kon.lukto.ins
http://ruj.es-



