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Bolševikai Estams 
Duoda Atlyginimo 

Estoniją gal paseks ir kitos 

PREZIDENTUI SUĖJO 
63 METAI-

viešpatijos 
BOLŠEVIKAI ESTAMS 
DUODA 10,000,000 RUB 

LIŲ AUKSE. 

nuomonės, jog Estonijos pa
vyzdžiu ims sekti ir kito s Pa-

Washington, gr. 29. —Vakar 
prezidentui Wi1 šonui suėjo 63 
metai amžiaus. Nebuvo jokio 
viešojo sukaktuvių paminėji-
nio. Kiaurą dieną praleido na
miškiu ratelvi. 

Sulig pranešimų, preziden
tas jau tiek pasveikęs, jog ma
nąs tuojans imties darbų. Gi tų 
darbų yra labai daug kaip na
minių, taip tarptautinių. 

SUSEKTA KOMUNISTŲ 
SUOKALBIS BUDA

PEŠTE. 

Suokalbininkai norėjo su
rengti' skerdynes. 

CIVILIAI ŽMONES KRAUS 
TOSI Iš ODESSOS. 

Londonas, g r. 21).—Bolševikai 

STOCKHOLMAS. gr. 29. — 
Iš Revelio į laikraštį Svenska 

baltijos viešpatijos, taippat ir j Ukrainoj taip smarkiai ėmė 
Suomija. veikti prieš Denikiną, kad ei-

Praneuzija išsijuosusi dar
buojasi, kad pakenkti estų su 

Dagbladet pranešta, jog Dor- - bolševikais daromai taikai. Bet 
pato konferencijoje bolševikai vaifeiag pavyks jai tas pada-
sutikę Estonijai duoti atlygini- j r v t i . 

viliai žmonės jau kraustosi i; 

Odessos. Xes veikiai tas mies 
tas gali tekti bolševikams. 

mo—10 milijonų rublių auksu. 
Tai yra šimtoji dalis Rusijos 
aukso atsargos. 

NERIMAUJA AIRIAI 
ČIAM DUBLINE. 

PA 

PRANCŪZIJA VEIKIA 
PRIEŠ E8TŲ-BOLŠE-

VIKŲ TAIKA. 

Anglija ir Amerika lukeriuoja. 
Anglija su Amerika nieko; Londonas, _ri 29.—Užvakar 

5evj {naktį Airijos sostinėje Dubline 

Anglija su Amerika užima lu-
keriuojancią poziciją. 

nedaro prieš estu 
kais veikimn. Nemėgina su- i v yko apsišaudymai tie s lordo 
s tabda i daromos.taikos. |Freneh rezidencija. Nušauta 

-,- , . . v . . v ... 'du žmogų—vienas o fi c i eras, Snio kartu šitos viešpatijos i . . ®, 
, , • ._ v . • v! 1V . kitas civilis 
lanjans užimtos priesbolsevi-
kinių armijų likimu. Gen. Yu-
deniėo armija s ukonė veikta. 

(Norima ia atgaivinti. Dabar 

PERSHINGAS SAKO IŠSTO 
SIĄS IŠ ARMIJOS. 

Dorpatas, gr. 29. — Estų ii 
bolševikų atstovai kuone per 
visą naktį prieš Kalėdas d iška
sa \o apie taikos sąlygas. Paga- niki 
liaus sutikta padaryti^ui-Msti-
ciją. Tečiaus Narvo s fronto 
klausimas nepabaigtas rišti. 
Pertraukus konferenciją buvo 
kalbama, jog taika yra kaipir 
abejotinas daiktas. 

Basle, gr. 90, — Depešoje iš 
Ungarijos sostinės Budapešto 
sakemia, jog tenai militarinė 
valdžia susekusi komunistu-
(bolševikų) suokalbį. 

Sulig to suokalbio pienų, vi
si militariniai .ungarų ofisai 
turėjo bnt pamiunoti ir iškel
ti į j m dangės. 

Ungarų armijos vyriausias 
vadas admirolas Hortliy turėjo 
bnt nužudytas su užnuodinta 
adata. Visi ministeriai turėjo 
but nužudyti ir operos bustas 
lošimų metu turėjo but suplai-
šintas. 

Visam mieste buvo rengia
mos abelnos skerdynės. 

Visa eilė komunistų suokal
bininkų jau suimta. 

KARDINOLAS MALDAUS 
POPEžIAUS GELBĖ

TI AUSTRIJĄ. 

Baltimore, Md., gr. 30. — 
Kardinolas Oibbons buvusio 
maisto administratoriaus Ho-
over'io prašomas, sakoma, 
maldaus Šventojo Tėvo pas
kelbti karšta atsiliepimą j A-
merikos gyventojus su tikslu 
gelbėti badaujančiai* i^astri-į 
jai. ( 

Kardinolas Gibbons labai! 
interesuojasi bado siautimu 
nžrubežiuos0 ir veiks, ka s tik 
Ims galima. 

Šventasis Tėvas vaikų i'on-
dan nukentėjusiose šalyse da
vė 100,000 lirų. 

Irkucke Pakelta Revo
liucija Prieš Kolčaką 

Semionov vadovauja Siberijos 
* - . • t armijoms 

IRKUCKE PAKILO REVO 
LIUCIJONIERIAI. 

BUS SUŠAUKTA KITA 
KONFERENCIJA. 

Šian-

ANGLIJOJ "SLAPIEJI" 
KRIKŠTAUJA. 

1 

Londonas, gr. 30. — Angli
joje pradėta smarki svaigalų 
prohibicijos propaganda. Ir 
kuomet šiandie Suv. Yalstijose 
žmonės nuodijasi mediniu al-

Washington, gr. 30. -
die čia veikia kapitalo ir dar
bo konferencija, sušaukta pre
zidento "VVilsono. 

Kuomet šita konferencija 
pasibaigs, pavasari, sakoma, 
busianti sušaukta dar viena 
pagamintojų, išdirbėjų ir su
vartotoji! kon/erencija. 

Kolčakas turės bėgti kitur. 
• 

Paryžius, gr. 29. — Išvytas 

KOLčAKO VIETĄ UŽĖMĖ 
SEMIONOV. 

Admirolas del nesveikumo 
pasitraukęs. 

bolševikų iš Omsko admirolas ; Vladivostokas, gr. 24 (Suvė-i 
Kolčakas su visomis Siberijos jlinta).—Generolo Semionov^ 
valdžios įstaigomis persikrau- atstovas čia praneša, jog admi-
stė Irkuckan. rolas Kolčakas, vykiausias ru-| 

Dabar iš Irkucko gauta ž i - sų armijų vadas prieš bolševi-
nių, kad tenai soeijalislai revo-jkus Siberijoje, atsisakęs nuo*' 
liucijonieriai įsteigę nuosavios i vadovavimo. Tai padaręs del 
valdžios komitetą. Iievoliucijo-! nesveikumo. Savo vieton vy-
nieriai ' tuojaus paėmę savo riausiuoju vadu paskyręs gen. 
įankosna Irkucko geležinkelio Semionovą. ~-
stotį ties Siberijos geležinke- R o f k i e k ž i n o , u , m i r o l a s 

Kolčako armijos baigiamos; Lincoln, Neb., gr. 29.—Ana 
naikinti. Taippat dideliam pa- dieną gen. Persliing čia kalbė- koboliu, vietos "s lapie j i" tą 
vojui atsidurusios ir gen. De- damas pareiškė, jog jis greitu atsitikimą pavartos prieš pro 

linijos. laiku išstosiąs iš armijos ir čio~ 
i imi iias'msis kokios nors ver-

t e i v v s t ė s . 

ŽMONĖS NUODIJASI ME
DINIU ALKOHOLIU. 

842 AMERIKONIŠKI KA
REIVIAI APLEIDŽIA 

SIBERIJĄ. 

Vladivostokas, gr. 11 (Su
vėlinta). Suv. Valstiją 

bibiciją, kaipo argumentą. Sa-j transportu Logan šiandie Si-
kys, ve kokias pasekmės iš neriję apleid() 842 amerraoniš-
probibicijos. . k į kareiviai. Keliauja namo. 

P keturias die-
V. miestuo-

Joffe iškeliavęs. r e r l H ' a , ' ' u s l a s 

nas įvairiuose S 
Ant rytojaus bolševikų atsto- j s e Auyo daugiau šimto žmonių 

vns Joffe apleido Dorpatą.; m i o Vartojiin0 medinio alkolio-
Anot pasakojimų, jis iškelia- U o K i t i 5 i m t a i žmonių serga. 
ves iš cia su grūmojimais, j o g j D a u g e i j s ;§ j ų a n t visuomet 
Estonijos frontan pristatysias j n e t e k s regėjimo (apjaks). 

Daugiausia 

JAPONIJA PATVARKYS ją. Bet Japonijos pozicija aiš-
BOLŠEVIKUS SIBE- k i 

RIJOJE. Maskvos valdžia yra nus-
prendusi visajn pasaulyj j)la-

Japonai nenori savinties teri- tinti savo doktrinas, paskui 
torijų. 

naujas divizijas kariuomenės 
ir priversiąs estus priimti sa-
1 varas. 

Kstonai sakosi ji(^ su atsidė
jimu žiūrėsią, ar bolševikai mi
si leisią Narvos fronto klausi
me, ar imsią veikti. Ir vienam 
ir kitam atsitikime estai pasi
rengę veikti taikos naudai. 

zmoniu žuvo 
mieste Chicopee, Mass., nes net 
o(>. Paskui seka Hartford, 
t'onn., 14. Kituose miestuose 
mažiau. Chieagoje tuo laiko-1 
tarpiu žuvo 8 žmonės. Keli yra j 
ligoninėse be pagijimo vilties. 

Viena uncija medinio alko
holio žmogų apakina, sunaiki-

Estų pėdomis seks ir kiti. na regėjimo dirksnius. Pavar-
Žvmi dalis estų konferenci- t o ^ s daugiau, žmogų užmuša, 

joje nemato nieko naudinga, j Matyt, susidarė kokios nors 
Bet didžiuma laikosi nuomo- pirktadarių gaujos, katros nu-
nės, kad galų-gale skirtumai j sprendė su mediniu alkoholiu [berijoj ir Mongolijoj. O gal 
tarpo bolševikų ir estų busią P r i d a r y t i pelno žudant žmo- r-artaLs Trockini prisieis susi 

ir busianti padaryta Į"«»• J a v ų alkoholio šiandie ne
lengva gauti. Medinio alkoho-

kurias turi sekti revoliucijos. 
,(iali j i e tą daryti visur, kur 

Tokyo, gr. 30 (Pašo angl. ' . i i e m* patinkama. Bet bolševi-
laikr. korespondentas). — Te- jk»i » ^ l i r 5 paliesti Japonijos 
ko pasikalbėti su Japonijos rubezių. 
premjeru Kei Hara. I^emje- Šiandie japonai Siberijoje 
ras apie Japonijos poziciją inano veikti bendrai su Ame-

ISiberijos reikale pasakė, jog rika. Nors sutarimas tuo žvilg
sniu dar neįvykęs, tečiaus tas 
ivvks. 

Japonija, sutinkant Amerikai, 
savo militarinį veikimą Sibe
rijoje taip suderins, kad bol-j Iš tų premjero pasakojimų 
ševikai nebus pavojingi japo- yra aišku, jog Japonija neleis 
nams. - ipertoli bolševikams briauties 

Tas reiškia, kad jei Trockio rytinėn Siberijon. Tas nereikš, 
armija norė s užvaldyti rytinę kad japonai gins Kolčaka ar 

ką kitką Japonija apsaugos tik 
save. 

manymas. Lygiai yra prasi
manymas, kad Japonijos armi
joje tarnautų vokte&ij oficie-
rai ir lakūnai. 

•Shantungo klausime prem
jeras pažymėjo, jog tą 'provin
ciją Japonija kuoveikiaus su
grąžins Kinijai ir atšauks iš 

liu. Kolčakas ir tolesniai pasilieka 
KolČako valdžios ministerių Siberijos valdžios galva. Sibe-

pirmininkas l^peliajev išva- r y o s valdžia skaitosi Rusijoj 
žiavęs iš Jrkucko. Sakoma, iš- .vyriausioji priešbolševikinė 
važiavęs karės l'rontan pas pa-;valdžia, 
ti Kolėaka su tikslu sudarvfi 

t 4. » 

naują kabinetą. i JAPONIJA VEIKIA PRI1 
Pži-ubežinių reikalų ministe- BOLŠEVIKUS SIBERIJOJE. 

ris Treljakov taippat apleidęs ; ;— 
Irkucką. Sakoma, iškeliavęs j Semionov rekrutuoja Kolčako 
pas gen. Semionovą, kazokų j dezerterius. 
vada, kurs yra ežero Baikalo 

Siberiją, pirmiausia turės nu
galėti kelias japonų divizijas, 
šiandie veikiančias pačioj Si-

išlygintį 
taika. 

Pašaliniai tėmytojai laikosi 

SAUSIO 2 PRASIDĖS 
CENZUS. 

Brangiai atsieis tas darbas. 

Washington, p^r. 29. — Sura
šymas gyventojų Suv. Valstijo
se, arba cenzus, prasidės atei
nantį penktadienį. Surašymu 
užsiims 87,000 darbininkų, 
kaip tai enumeratorių ir kitų 
valdininkų. 

Tai bus didžiausias tos rų-
šies darbas ;visam pasaulyj. 

Cenzus vyriausybei atsieis 
apie 22 milijonu dolierių. 

Sulig 1910 metais atliktojo 

lio—ne taip sunku, nes šis pa
vartojamas vietoje gazolinos 
automobiliams" ir kitokiems 
pramonės t ikslams. 

Federaliai agentai pakilo 
ieškoti ir gaudyti tuos, katrie 
paslaptomis pardavinėja svai
galus. Veikia miestų ir valsti
jų autoritetai. 

Kas šiandie nori išvengti 
mirties arba ligos, tas tegu ne
vartoja jokių svaigalų, nors 
tuos svaigalus siųlytų geriau 
šias prietelius. Tegu žmonės 
nevartoja nei namie pagamin
tų visokios rųšies rūgščių ir 
svaigalų, šiandie gerti degti
nės, tai vistiek, kad atsisvei
kinti su šiuo pasauliu. 

Nors karta mūsų žmonės te 

( I tojai. 

cenzo, vienose Suv. Valstijose j 
(neskaitant Alaskos ir kitų po- gu supranta, jog galima gyven-
sesijų) buvo 91,972,266 gyven- ti ir be svaigalų, jog visokie 

Nenori teritorijų. 
Premjeras toliaus pasakė, 

durti su pilnomis japonų mi - jog Japonija neturi nor0 pa-
l itarinėmis spėkomis. įsisavinti kokias nors teritori-

Premjeras šiu0 kartu nepa-'jas Siberijoje. Sako, japonai 
sakė, kokių militarinių žygių ten negeidžia nei vieno sprin-
imsis Japonijos vyriausybė, ii #*> žemės. Ir kaip veikiai ten 
kuomet pradės tuos žygius. ,išnyks bolševikų pavojus, taip 

veikiai Japonija atšauks iš ten 
Japonija apsisaugos. 

Premjeras pareiškė, jog bol-
savo kariuomenę. 

Premjeras paklaustas apie 
ševikai gali ką nori veikti Ru- įjaponų-amerikonų nesutikimus 
sijoje. Bet japonai neleis, kad Siberijoje atsakė, jog tuos 
jie turėtų pakenkti kokiems nesutikimus gamina patys ru-
nors Japonijos reikalams By-
tuose. 
Sako, mes turime ginties. Nes 

bolševikai vra didelis bota
gas. 

Griūnant Kolčako valdžiai, 
kaip Japonijai, taip talkinin
kams yra aišku, kad stiprėja 
bolševikų pozicija. Kas bus 
toliaus, sakė premjeras, niekas 
negalį pasakyti. Taipgi nėra 
dar žinomas aiškus talkininkų 

svaigalai yra baisus nuodai. atsinešimas j europinę Knai

sai. Tuo tikslu jie varo smar
kią propagandą. Nuo tos pro
pagandos jau nukentėję tiek 
patys japonai, kiek ir ameri-
konaf. 

Nėra vokiečių-rusų-japonų su
sivienijimo. 

Paklaustas, ar kartais Ja
ponija nėra padariusi kokio 
slapto susivienijimo su vokie
čiais ir rusais, atsakė, jog apie 
tai paskalos — tai tik prasi-

ten savo kariuomenę. Japoni
ja Shantunge tečiaus pasilai
kys sav0 komercijinius reika
lus ir teises koncesijos, ki-
tuomet prigulėjusios Vokieti
jai. / 

Nieko neturi su Meksika. 
Japonija kol-kas šiandie su 

kitais talkininkais stovi užĮ r e įvių būriais, katrie keliauja 
tautų sąjungą. Bet jei kartais j Vladivostokan Siberijos gele

žinkeliu. Pirmiau tie būriai 

apylinkėse. 
Buvo progos pakilti. 

Nesant Irkucke vyriausiems 
valdžios nariams, re.voliucijo-
nierlai kuoveikiaus susiorgani
zavo ir pakėlė maištus. 

Kuomet Kolčakas sugryž Ir
kuckan, vargiai jis ten atras 
ir pėdsakius savo valdžios. Ir
kucke, sakoma, niekam nėra 
žinoma, kame apsiverčia Kol
čakas. 

Kolčakas, sakoma, nesutiki
mų turįs su čekų-slovakų ka-

vietoinis apsaugojo Siberijos 
Amerika neratifikuotų taikos 
sutarties ir nepripažintų są
jungos taip, kaip yra padėta j geležinkelį. 
sutartvje, tuomet nežinia, ar _• ,v 

r •; -ii. Bolševikai pazangiuoja. 
Japonija prisidėtų prie sajun- _, " , * * " J . J . Šiandie bolševikų būriai vra ne. * 

-, • ,• i •• jau atsidūrė Baikalo apvlin-
Meksikoje gauti koncesijų ;'. * £ - ITJ 

kesna. Reiškia, bolševikai pa
zangiuoja. 

Tas pakelia nesmagumų tal
kininkams, ypač japonams. Ši-

gos ar 

Tokyo, gr. 29. — Japonijos 
karės ofisas paskelbė, jog ja
ponų kariuomenė šiandie vei
kia prieš bolševikus pietrytuo-
sc nuo ežero Baikalo. Tikslas 
—sulaikyti bolševikų briovi-
mąsi rytinėn Siberijon ir ap
ginti pačius japonų reikalus. 

Anarchija pakilusi trijose 
rytinės Siberijos provincijose, 
priklausančiose Kolčako val
džiai. Pačiam Irkucke dalis 
Kolčako garnizono perėjo re-
voliucijonrorių pusėn. Irkuckąs 
jail kaipir pražuvęs Kolčakui.' 

Gen. Semionov šiandie re
krutuoja Kolčako dezerterius. 
J is jau paėmė sav0 kontrolėn 
Harbiną ir kitus išilgai gele
žinkelio Mandžurijos miestus, 

jprašalindamas kinus valdinin-
įkus. 

arba įsigyti teritorijų Japoni
ja nenori, sakė premjeras. 

Visokius pasakojimus apie 
Amerikos .su Japonija nesutiki
mus premjeras pavadino me
lagystėmis. Tas melagystes 
skleidžia abiejų šalių prieši
ninkai. 

I v BUS TEISIAMAS IR BUVCS 
SOSTO ĮPĖDINIS. 

ŽMONĖS KAUJASI SU 
POLICIJA. 

Havana, Kubos sala, gr. 30. 
— Užvakar čia įvyko milžiniš-
k°s gyventojų demonstracijos 
prieš maisto ir pagyvenimii 
brangumą. 

Susiremta su policija. Pa
sekmėje vienas žmogus nužu
dyta ir keli pavojingai sužeis
ta. Tarpe sužeistų yra du po-
licmonu. 

Nežinia kas pradėjo kovą. 
Žmonės u i tai kaltina polici
ją. Gi pastaroji žmones. 

tiems rupi sulaikyti bolševikų 
briovimąsi. Ir tai tuojaus Tą 
padarytų. Bet Japonija nežino, 
kaip į tą klausimą atsineša 
talkininkai, ypač Amerika. 

Tuo tikslu šiandie prasidėję 
diplomatiniai susinėsimai. 

PADIDINA DARBININ 
KAMS ALGAS. 

New York, gr. 30. — Western 
Union Telegrapli and Tele-
phon kompanija darbininkams 
padidina alga s su sausio 1 die
na. Padidinamos algos tik 
tiems, katrie per mėnesį už
dirba šiandie mažiau $250. 

Algų padidinimas kompani
jai per metus išeisiąs apie 5 mi 
Ii jonus dolierių. 

Londonas, gr. 29.—Vokiečių 
karės metu prasižengėlių są
raše, kokį pagamino prancūzai, 
tarp kitų yra ir buvęs vokie
čių sosto įpėdinis Frederiek 
Wilhelm. Ir jis bus teisiamai 
už atliktas piktadarybes karės 
metu. • 

12 MILIJARDŲ FRANKŲ 
IŠLAIDOMS. 

Paryžius, gr. 29. — Atstovų 
butas ir vėl parodė, jog jis pa
sitikįs dabartine .vyriausybe. 
Nes nubalsavo šalies išlaidoms 
12 milijardų frankų, kokių vy-
riausvbė reikalaus. 

Pirm to butas nutarė susiau-j 
rinti išlaidas jureivijos reika
lams. 
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U i r i T V l U KATAUKŲ DIENRAŠTIS 

f "DRAUGAS" 
l?tną kasdieną Išskyrus nedcldlenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ I B UŽSIENY.)E: 

Metama f «-00 
Pusei Metų 3.60 

«DV. VALST. 
Metams •> $5.00 
Pusei Metų 3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
fra* Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti iiper-
kant krasoje ar exprese "Money Or-
d«r" arba įdedant pinigus į regis
truota laišką. 

i "Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St Chicaso, UI. 

Telefonas McKlnley 6114 

Kaledy Dovanų 
Paminėjimas. 

J a u praėjo Kalėdos. Vieni 
ki t iems priteikė visokių dova-
įnų. Sudėjus pinigus išmokėtus 
už kalėdines dovanas vienoje 
t i k Amerikoje butų kelio s de-
fcmtys milijonų dolierių. Už 
t& milžinišką sumą galima bu
tų padaryt i laimingus visus 
žmones tokioje tautoje kaip 
Lietuva. Tik reikia, kad ta su
m a butų protingai suvartotu. 

Besidžiaugdami naujomis 
dovanomis, pažiūrėkime, kur 
mus pernykštės dovanos? Pa
klauskime kam kiek iš jų bu
vo naudos! Davėme mes ki
tiems, davė kiti mums. Davi
mo laiku didis tur tas judėjo, 
bet jo pasekmė gal išnyko 

# Aa ip kaip išnyksta saldumas 
I j kūdikio burnelėje, kuomet sal-
' ' d i n i s galutinai sutirpsta. 

Lietuviu Katalikų Vienybe 
t- a • 

• su ta rė darbuotis, kad kalėdi
nės ir nekalėdinės dovanos 
duodamos tėvynei Lietuvai 

| butų tikslingai suvartojamos. 
•Tą pati tik>lą minėja kaikurie 
Federacijos veikėjai. Je igu tpt 
ivvks iš t ikmįu, tai bus žvmi 
dovana tėvynei. 

Mųs tėvynėje maža yra pi-
; tnigo. Labai sunku yra ji pri

duoti giminėms, Bet galima nu 
pirkt i Amerikos Taupymo 
Ženklelių, sudėti juos į laišką, 
užrašyti registered, užlipinti 
penkiolikos centų k rasos ženk
leli, nunešu- j k rasą paimti ras-

• 'čiuką, kad laiškas priimtas, 
ir jis beabejonės sveikas nu
eis j Lietuvą. Laiške reikia 
parašyt i gaunančiam kiek yra 
taupymo ženklelių (savings 
s tamps) , kiek jie verti, ir kad 
žmogus nuėjęs Į banką Lietu-

Į voje gali gaut i tiek sykių po 
100 auksinų, kiek nusineš 
penkdolerinių taupymo ženk 
lėlių. 

Žinoma Lietuvoje atsiras 
prigavikų bankierių, kurie ar
ba visai nenorės imti tų Ame
rikos T a u p y m 0 Ženklelių, ar
ba gązdindami ims už pusdy
kiai . Bet reikia, kad žmonės 
žinotų, kokia yra tų ženklelių 
vertė, tai nei kokis apgavikas 
jų nenuskriaus. 

Koperacija 
doje. 

Lietuvos pirklyba, kaip kū
dikis, tebėra vystykluose, bet 
j a u matyt, kad j i žada augti. 
Tik j i bus ypatinga, nes mūsų 
tėvynėje nėra pavienių žmo
nių, turinčių daug kapitalo. 
Todėl Lietuvos pirklyba negali 
būti kapitalistiška. Nesenai bu-
jro žmonių, kuriems išrodė, buk 
%ekapitalii:tička pirklyba yra 

visai negalima. Bet ta i netiesa. 
Daugelio žmonių sutar t i* ga

li sudėti smulkius įnešimu*, 
kad i i jų, kaip j u r a iš laių, su
sidarytų stamteus kapitalas, 
Tokis sutar t inis kapitalo paga
minimas pirklybai daromas su 
tikslu pirkt i daiktus pat iems 
dalininkams reikalingus vadi
nasi koperacija. 

Lietuvoje susidarė net t am 
t ikras koperacijos depar ta
mentas pr ie vienos ministeri
jos. Amerikoje pirklyba dau
giau eina kapitalizmo dėsniais, 
dėlto mažai tur ime koperacijos 
pavyzdžių, bet sale Suvienytų 
Valstijų y ra Kanada , iš kurios 
galime pasimokinti . 

Gruodžio 17 d., s. m., mieste 
St. Hyacinthe susirinko apie 
Šimtas delegatų nuo įvairių ko
peracijos bendrovių iš vienos 
tik Quebec\> provincijos. Tos 
koperacijos sudaro Žemdirbių 
Koperacijos Bendrovių Fede
raciją Quebec'o provincijoje. 
Posėdžiai prasidėjo 8 vai. va
kare Šv. Vincento svetainėje. 
Delegatus pasveikino Federa
cijos pirmininkas p. C. (J . Ka-
cicot. Žemdirbijos ministeriją 
atstovavo A. T. Charron, pie
nininku mokyklos direktorius. 

Kongreso pradžioje kunigas 
AI lai re pasakė trumpą kopera-
cijų istoriją, pažymėdamas, 
kad žemdirbijoje koperacija 
pasinaudojo pirmiausiai vokie
čiai 1860 metais, kad iš ten pa-
vyzdis perėjo i Daniją, Belgi
ją, Prancūziją, Angliją ir Ita
liją. Kanados žemdirbiai pra
dėjo kurti koperacijos bendro
ves tiktai 1908 m., bet j ie j au 

* 
i^ali pasidžiaugti gražiais vai
siais. Gerbtina yra ypač Que-
bee'o provincijos žemdirbijos 
ministeriją, kad koperacijoms 
darbą palengvina ir visame 
pri tar ia . Kun. Al lai r e nieko ne
prisiminė apie save, bet jisai 
daugiausiai yra pasidarbavęs, 
kad Kanados Žemdirbių pirk
lyba eitų nekapitalistišku £o-
pe racijos būdu. .lis daugeliui 
bendrovių padėjo susiorgani
zuoti. .Jis palaiko jų Federaci
jos dvasia. 

P a s A. T. Charron kongre
sui perskaitė skaitlines kiek ko
kia bendrove (įuebec'o provin
cijoje nudirbo. Tų visų skait
linių mes neturime, bet ir ma
ža naudos butų jas čia a tkar 
tojus. Iš tų skaitlinių pasirodė, 
kad kooperaeijosSt. Hyacintho 
rinką aprūpino sviestu ir sū
riais. Nuo tos dienos kaip tat 
Įvyko, pasirodė stebėtinas, tar
tum negalimas, da ik tas : ūki
ninkai gavo už sviestą bei sūrį 
brangiau, o pirkikai mieste už 
tuodu daiktu mokėjo pigiau, 
negu pirma. 

Čia nebuvo jokio stebuklo; 
tik išnyko tarpininkai t a rp ūki
ninkų ir miesto pirkėjų. Tie 
tarpininkai pigiai mokėdavo 
žemdirbiams, o brangiai .imda
vo iš miesto žmonių. Tarpinin
kams išnykus ūkininkai ir mie
sto pirkikai pasidalino tą, kas 
pirma likdavo tarpininkų kiše-
niuose. Tokiu būdu ūkininkai 
dabar gauna brangiau, o mies
to gyventojai perka pigiau. 

Visai teisingai paskui kalbė
tojas A. Boisseau pasakė, kad 
geriausias būdas sumažinti gy
venimo brangumą yra daryt i 
koperaeijų bendroves. 

Galime dar pridėti , kad mi
nėtoje Quebec'o provincijos 
žemdirbių koperaeijų federaci
joje beveik visi veikėjai y ra 
katalikai. Todėl ir kongreso 
pradžioje buvo iškilmingos pa
maldos St. Hyacinth 'o kated
roje. 
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Katalikų Universitetas. 
Suvienyto** Valstijose kata

likai t u r i 'daug augščiausių 
mokyklų. Vienoje Cliicagoje 
y r a du katal ikų universi tetai : 
Loyola i r De Paul . Kiekviena
me mokinasi po keliolika 
šimtų studentų. Notre-Dame 
Ind iana • skaitosi pirmutinis 
katal ikų universitetas Suvie
nytose Valstijose dėlto, kad 
yra senesnis už ki tus ir turi 
keletą tūkstančių studentų. Te-
čiaus vardą Catholic Univer-
si ty tu r i t ik ta i įs ta iga esanti 

kad į rektoriaus kambarį no
rą įvestas vanduo. 

Tas ta ip vargingai gyvenan
tis rektorius valdo milžinišką 
universiteto nuosavybę: neap
sakomus žemės plotus, daug 
brangių muro triobų, žymų 
knygyną, gamtamokslių muze-
jus, moksliškų tyrimų prietai
sus i r t. t. 

Universiteto Bažnyčia. 
v 
Ik i šiol kiekviena kolegija 

tur i savo koplytėlę. Dabar ža-
Amerikos Sostinėje Wa- dama yra pasta tyt i tokią imi 
shingtone, D. C. 

Kursų triobos. 

Ta įs taiga apima keleto ket
virtainių mailių plotą. Ant tų 
plačiu įemių dar daug yra 
liuosos vietos, bet daug jau 
yra ir triobų, iš kurių susi
daro universitetas. 

Mac Mahon Hal i stovi ant 
lėkštos kalvos. Tai didelė trio-
ba sukrauta iš akmenų.Joje bū
va įvairių mokslų kursai . Ten 
pat yra gamtos muzejus ir 
dailės s tudija su visokiais 
sumaningais gražiai nupieš
tais ant sienų, dažniausiai 
juokingo turinio priešiniais. 
Toje trioboje y r a ir universi
teto knygynas puikiai įtaisy
tas. 

versiteto bažnyčią, kad jos pa
žiūrėti atvažiuos visi, kurie į-
domauja Washington 0 miestu. 
Bažnyčios pienus sudarė archi
tektai Maginnis ir Walsb iš 
Bostono, bei to paties imi ver
siteto archi tektūros profeso
rius F r id r ikas V. Murphy. 

Bažnyčios veidas, arba fasa
dą, bus 124 pločio, vidurinė 
nava bus viduje 85 augščio ir 
54 pločio. Dvi šalinės navos 
bus atidalintos pilioriais nuo 
vidurinės navos. Pr ie kiekvie
nos šalinės navos bus po pen
kias dideles koplyčia s ir daug 
mažų. Bažnyčia bus k ryži ava. 
Per kryžiaviuną bažnyčios plo
tis išneš 194 pėdas. 

Anapus didžiojo altoriaus 
bus pusrat is iš penkiolikos 

— 

Lietuvos Neprigtjlmybe. 
<<m* -' 

Dar didesnė tr ioba vadinasi koplyčių, pavestų penkiolikai 
Gibbons' Hali. J i stovi išilgai ražančiaus prslapčių. Ant ro-
gatvės. Joje taip-gi laikomi sikryžiavimo bus kopula. Joi 
kursai. 

Universitetas tur i milžinišką 
gymnasium, t. y. triobą įvai
riems ginmastikos lavinimams. 
J i t ik ta i pereitą vasarą tapo 
atbaigta. 

Užpakalyje universiteto ant 
augštumos stovi mažytė astro
nomijas observatorija. 

Studentų gyvenimai. 

Aplinkui universiteto trio-
bas yra daugybė visokių trio
bų studentams gyventi. Tos 
triobos visos priklauso įvai
rioms vienuolijoms. Mat ir 
vienuolijos savo studentams 
duoda progos lavintis univer
sitete. Kadangi tų studentų 
vienuolijos tu r i daug, todėl 
stato savus namus jiems gy
venti. Rimta yra kapucinų 
studentų trioba, graži Maris-
tų kolegija. Pereitą vasara 
savo kolegiją pasistatė ir 
Sulpicijonai. T a t y ra didelė 
prancūziško gryno gotiko sti
liaus trioba. 

Bet gražiausia^ už visus y-
ra Dominikonu studentu vie-

k. 4-

nuolynas ir bažnyčia. Tas vie
nuolynas susideda iš keturių 
triobų susirėmusių galais. Vi
du ry j e yra gražus darželis. Vis 
kas v r a kuopuikiausiai ir kuo-
švariausiai užlaikoma. Kiek
vienoje sostinėje tokia triobo 
butų gražus papuošalas. J i y-
ra gryno jauno gotiško sti
liaus i r visame kame primena 
laikus vieno didžiausio pasau
lyje dailininko F r a Angelico. 
J i s buvo vienuolis dominiko-
nas. 

Minėtinas yra Misijų. Namas, 
kuriame gyvena teologijos 
studentai , nepriklausantieji 
prie vienuolijų, arba nariai 
vienuolijų neturinčių savo na
mo prie universiteto. Pasauli
nių skylių studentai gyvena 
kur kas nori. 

Rektoriaus gyvenimas. 

'«*«V»«****»* rife%#»#%*%4 

kryžius bus 254 pėdų uuo že
mės. 

Sale bažnyčios, jos priešaki-
je dešinėj e pusėje bus liekna 
balta keturkampė, viršuje 
smaili varpnyčia 380 pėdų 
augščio. J i bus panaši į gra
žiausias pasaulio varpnyčias. 

Žemėse bus ki ta apat inė ba
žnyčia, arba kripta. Šitoje ga
lės sutilpti 12 šimtų žmonių. 
Viršutinėje bažnyčioje bus 
vietos 3,000 žmonių. Bet joje 
nebus suolų. Ypatingai graži 
ir didelė bus presbiterija pas 
didi jį altorių. Ten bus paga
minta vietos visiems Amerikos 
vyskupams. Ypatingai gražus 
bu s sostas vietino, t. y. Balti-
morės arkivyskupo. Kelį šim
tai kunigų galės sutilpti mil
žiniškoje presbiterijoje i r len
gvai pildyti didžiųjų iškilmių 
apeigas. 

Viršutinėje bažnyčioje bus 27 
altoriai ir nemažas jų skanius 
bus apatinėje bažnyčios. 

Archi tektai apskaitliavo, kad 
ta bažnyčia atsieis apie penkis 
milijonus dolierių. Aukos 
plaukia gausiai. Neužilgio pra
sidės statymo darbas. Kertinio 
akmens pašventinimas įvyks 
gegužio mėnesyje 1920 metų. 

Benediktas Penkioliktasis 
dovanojo tai bažnyčiai didelį 
Nekaito Prasidėjimo paveiks
lą padary tą iš kietų spalvuo
tų akmenėlių i r vadinamą mo
zaika, i 

Šita bažnyčia bus ne vien 
tikėjimo išraiška, bet drauge ir 
paminkla s kareiviams katali
kams, dalyvavusiems Ameri
kos karėje su Vokietija. 

Tokiu būdu amerikiečiai 
suvienija savo tikėjimą su tė
vynės meile. 

Dvasios bažnyčia. 

Ka ip visais gražiais darbais, 
ta ip džiaugiamės mes ir šituo. 
Bet mums išrodo, kad augštie-
ji katal ikų vadai Amerikoje 
turėtų neužmiršti taip-gi ir 
katalikiškos spaudos reįkalu?. 
(leras daigtas yra .statyti mu
rinės gražias tikėjimo išraiš
kas, bet neprošalį y ra pasi
rūpint i netaip puolančiu Į akis, 
ale nemažiau reikalingu kata-

ateinančius su reikalais. Rek- llkjškų įsitikinimų sutvirtini-
toriaus gyvenimas y ra tokįoLmu žmonių protuose. 

name gyvena i r uni
versiteto rektorius vyskupas 
Shalian, D. D. Stebėtinas yra 
rek toriaus- vyskupo neturta5. 
Rektorius tur i tik vieną kam
barėlį, kuriame jis miega, val
go, dirba ir priminėja žmones 

(OFIOIJALĖS ŽINIOS.) 

(Pranešimas iš Washingtono). 
1 (Tą#a). 

Protestas. 
Čiobiškio parap . ir apielinkų 

parapijų gyventojų milingo 
protestas. 

Mes, Čiobiškio ir apielinkių 
parapijų gyventojai, susirin
kę rusgėjo 14 d., matydami, 
kad lenkų ponų vedami legi-
jonai į Lietuvą neša mums, 
darbo žmonėms, amžiną dvari
ninkų jungą, kurie jau išplėšė 
iš mūsų tikybinio ir ekonomi
nio gyvenimo širdį, Vilnių, ir 
skverbiasi gilyn nešdami žiau
rią okupaciją Lietuvos žmo
nėms, plėsdami mūsų kruvinu 
prakai tu uždirbtą turtą, šian
dien griežtai protestuojame 
prieš lenkų grobikus ir visus 
mūsų priešus, kurie nori iš
plėšti iš mūsų laisvę, ir reika
laujam, kad lenkų dvarininkų 
bernai-legijonai, laikomi po
nų, mūsų kruvinu prakai tu 
uždirbtais skatikais, tuojau iš
sinešdintų iš visos Lietuvos. 
Mes tikimės, kad Laikinoji 
Lietuvos Vyriausybė, kuri 
gina grynai Lietuvos darbo 
žmonių reikalus, griežtai gins 
mus nuo visų priešų. 

{galioti mitingo pasirašyti 
po šiuo protestu. 

(paraša i ) . 

Gelvonis. 
Protestas Jungtinei Ameri

kos Valstybei del lenkų pavo
gimo amerikiečių atsiųsto val
gio Širvintuose. 

Gelvonių valsčiaus ir apy 
linkės miestelių ir kaimų pi
liečiai susirinkę Gelvonių 
miestelyj, rūgs. 8 d., išnešė 
protestą: 

mczaeowa," tai visada j ie tą 
supranta ta ip, kad lietuvių 
pusėje d a r pasil ikę lenkiškųjų 
plotų. Dė l to , j i e jaučiasi nus
kriaust i . P . A. T. iš Vilniaus 

bei ir Europos Valstybėms į-
teikti. 

Mes, Kavarsko ir apylinkių i išsiuntinėjo lenkų laikraš-
valščių piliečiai, skaičiuje a- čiams šiuo reikalu tokią ži-
pie 8 tūkstančiai asmenų, su- nią: "Kompe ten t i nė s sferos 
sirinkę rugsėjo 8 d. per atlai-1 įšskaitliuoja, kad atentės pa
dus Kavarske, i š k ^ u s ę eilę įsiūlomoji naujoji demarkaci-

' 

kalbėtojų, nutarėme griežščiau 
šiai protestuoti prieš visus 
mūsų grobikus-vokiečius, kol-
čakininkus, bolševikus i r len
kus, kurie lenda ginkluotomis 
jiegomis į mūsų tėvynę, kad 
išplėstų nmsų laisvę, mūsų 

jos linija, a t iduodant i į lietu
vių rankas apie 6,000 ketvir
tainių kilometrų lenkų apgy
ventų žemių". Kad prancūzai 
lengviau tą lenkų "skr iaudą." 
suprastų, laikraščiai prideda, 
kad ta i busiąs toksai žemės 

žemę, o atneštų mūsų šaliai plotas kai Alzacija. "L ie tu -
naują verguvę. jviams tenka net ik Malėtai ir 

Kreipiamės šiuo protestu į Širvintai , kur iuos e mažiausia 
mūsų Laikinąją Valdžią, pra
šydami pranešti apie tai Tai
kos Konferencijai ir visam 
civilizuotam pasauliui. 

Gana svetimo jungo! 

esą apie 72 nuoš. lenkų (tai pa
sirodo bus lenkų lenkiškiausi 
miestai, da rg i kai pačioj Len
kijoj, nes ir tenai nė ra mies-

Mes ' te l io , ku r butų mažiau 30 
reikalaujame laisvos, n e p r i - !

n u o š . žydų. Red. ) , bet i r plo-
klausomos Lietuvos su sosti- tai t a rp Vilijos ir Nevėžio, 

Šventosios sri t ies iki pa t Uk
mergės ir Kėdainių. Ten esa
ma ištisai lenkiškų valsčių k. 
a. Babtai ii* Vendziogala. Pen
kiose dešimtyse "Kowen-
šč iznos" pasienio parapi jų len-

liezoliucija protesto mitin- k a i sudaro 70 nuoš. gyvento-

ne Vilniuje! 
Susirinkusiųjų Vardu pasi

rašė (parašas) . 
Ukmergės Apskrit ies Virši

ninkas (parašas) . 

jų. Iš 60 Kauno gubernijos 
gės apskrit ies piliečių, su- j m į e s te l ių regentų t a ryba yra 
>~™ apie 26 t ū k s t a n č i u s ' g a v u s į pareiškimų, ku r gyven

tojai sakosi norį priklausyti 
lenkams. Pačiame Kaune, es
ančiame toje pat srityje, laik<' 

Kadangi J . Amerikon Y-1 reikalaujam 
Valdžia, norėdama nuo bado j j ) ^{\ Lietuvos nepriklau-
mirties išgelbėti Lietuvos s o l l ) ybė neatidėliojant Sąju-
vaikučius, atsiuntė jiems mai- n o į n į n k ų hutų pripažinta et-

go 1919 m., rūgs. 14 d., Ūk
inei 
rinkusių 
asmenų, Amerikos Jungt inei 
Valstybei ir Europos Valsty
bėms įteikti . 

Kadangi per didįjį karą paskutiniųjų rinkimų" pasiro-
kraujas buvo liejamas • » * * , & , pr ieš 42 nuoš. lenkų, tik 17 
šioms tautoms išvaduoti, k a - ; m l 0 £ lietuvių. Kaunas y r a len-
dangi Vilnono 14-je punktų, k l l i m e s t a s ir, klausant liau-
kurie padėti į taikos pagrin- d i e g v a l i o S j p i . i v a l ė jo pasilikti 
dą, pakeltas tautų apsispren
dimo obalsis, kadangi prie di
džiojo karo Lietuva prisidėjo 
krauju ir t in ta is , kadangi Lie
tuva dabar gina vakarų FJU-
ropąį nuo bolševizmo bangų 
ir kadangi Lietuva pareiškė 
būti nepriklausoma, griežtai 

u lenkų pusėje. 

(Daugiau bus.) 

GRUODIS. 

sto, ir nografinėmis sienomis su Vii- drebančių medžių kojas. Šiltai 
Kadangi lenkų legijoninkai n ium. 

Širvintų mieste atėmė šitą, 2) k a d l e n k l l i v o k i e e į u ir 
vaikučių maistą iš t iein s pas -ko lčak in inku gaujos tuojau gaujos tuo,jai 

žmonėms, kurie turėjo i š e i t ų i š L i e t U v o s ir protestuo
jame prieš tokius sąjunginin-

kirties 
jį išdalinti, ir 

Kadangi lenkai • dalį šito 

suvyniok visa kas lauke stuk-
so ir leisk žibančias žvaigždes 
matyt i tavo darbą! Bet, apgo-
bimo mėnuo, žinokie, kad tavo 
padangėse y ra ta žvaigždė, ku

ku darbus, kurie padeda len-1 rios pakilimas y ra užgimimo 
maisto pardavė pirkl iams, t u o . k a m ^ k e l į a i l t aemarkacijos ženklas. Tavvje Kr i s tus atėjo, 
nuskriausdami mūsų vaiku- j j ^ vaumi(Ą, pagrobt i Lie-
čius, t ad : 

Mes, lietuviai piliečiai, su- i u v ą ! ša l in visi pasikesintojai! 
sirinkę (ielvonyse skaičiuje 
12,000, griežtai protestuojame 
prieš minėtą barbarišką dar
bą ir meldžiame J . Amerikos 
Valstybų ištirti šitą atsitiki
mą, ir tolesniam laikui už
drausti nuskriaudimą ( mūsų 
nuvargusių "našlaičių. 

Pasirašo įgaliotinis (para
šas) . 

Rezoliucija protesto mitingo 
rugsėjo 8 d., 1919 m., Ukmer
gės apskr., Kavarsko mieste
lio piliečių, susirinkusių ,apie 
£ tūkstančius asmenų. 

Amerikos Jungt inei Valsty-

didumo, kaip mažas viešbučio 
kambarėlis su tuomi skirtumu, 

Wasuingtono katalikiškasis 
universitetas rūpinasi \r tuu 

mi. Nesenai rašėme apie epis
kopatų Delawar 'o vyskupą Dr. 
Juozapą Kinsman'ą, kad j is 
atsižadėjo vyskupijos ir tapo 
kataliku. Prieš žengsiant tą 
žingsnį D r a s Kinsman gerai 
ištyrė visą katal ikų tikybos 
mokslą. Buvęs episkopalų vys
kupas dabar yra katalikų uni
versiteto profesorium. Jau
niems studentams labai nau
dinga paklausyti tokio .profe
soriaus, kuris mokina ne vkm 
žodžiais, bet ir savo gprveniniu 
duoda didelę bei stiprią dva
sios tvirtybės pamoką. 

Matomai Washingtono Ka
talikiškasis Universitetas pa
t raukia prie savęs augštos 
dvasios žmones. 

Kun. P. Bučys.į 

Kiekviena žvaigždė, žiūrinti į 
tuvą. Gana pardavinėti Lie-!tavo darbą, kaip apkloji lau

kus, vandenis ir augalus, žino, 
kad suvyniojimo laikas praeis . 
Vėjai susups save miegoti. Ty
luma gaus balsą. Mirtis virs gy 
*vybe; Gyvenimas džiaugsis . 
Žiema pas i t r auks ; i r įžydės 
pavasaris , grožėdamasis savo 
dailiu aprėdalu. Yra gyvast is 
ir po sniegais. J i neišnyksta, 
tik užsikloja. Ne vienaip išro
do, bet gyvuoja per ištisą me
tą! 

" Va l i 0 nepriklausoma Lietu
va su sostine Vilniuje! 

(Seka parašai) 
Apskrit ies Viršininkas. 

Demarkacijos Linija. 

Lenkų laikraščiai laikinąją 
demarkacijos liniją vadina 
"g ran ica Polsko Li tewska." 
Jei ir prideda kur žodį " t y -

MHHHHHHHHHIHHHHHII 
"DRAUGO" KNYGYNE 

Galite gauti 
6 Veiksmų, 9 Paveikslų Dramą. 

"KANTRI ALENA" 
Parašė 

Pr . M. J u r a s . 
Kaina 35c. . 

Ją galima gauti ta ippat ir pas Lietuvos Vyčių 5-tos kuo
pos ingaliotinį p. S. Mureiką, 1700 Wabansia Ave., Phone 
Monroe 0191. Cbicago, 111. 
2. GRAŽIŲ LAIŠKŲ — su paveikslėliais, gėlėmis i r gra

žiais linkėjimais a) į tėvus; b) į pačią ir vaikučius; c) į 
brolius; d) į seseris; e) į gimines, Kasantiems laiškus 
į Lietuvą pasiuhname jų įsigvti. Kaina vieno 10c. 

3. P A V E I K S L Ų ~ 
a) Atminimui Pirmos Komunijos po 15c. 
b) Atminimui L'irmavones po 15c. 
c) Atminimui Šliubo p 0 25c. 

J ie y ra su i am t ikrais atspaustais žodžiais, kurių tarpe 
galima dasirašyti , kas reikia, atsižvelgiant į žmogų ir vietą. 

"DRAUGAS" PUBLISHING C0L 
i*ft0 W. 4&4h Stree*, Chica&*, IlL 

Tyliai mėnuo ateina. Nieko 
nėra išnaikintina, bet daug ko 
yra apklotina. Apklokie, snie
geli, tai-gi tyliai kr isdamas per 
tylų orą krūvas nukritusių la
pų. Apsupk šaltomis vilnomis 
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W E S T PULLMAN, ILL. 

LIETUVOS TRUKUMAI. 
Daug y ra mušu kraš te , Lie

tuvoje, per ta isyt inų i r įtaisyt i-
įiu dalyku. Žmonių apšvietą 
stovi žemai, dėlto jie pa tys apie 
kaikurius dalykus neturi su
p r a t i m o ; mus inteligentija be
sitveriančioje Lietuvoje nors 
laimi rūpinas apšvietą, vienok 
neįstengia mokyklomis aprū
pint i viso kraš to , o ypat ingai 
Lietuvos pakraščiu, kur pei 
daugeli inetij buvo varoma len
kiška propaganda. Kad pra
plėsti Lietuvoje apšvietę, rei
kia mus broliams duoti protiš
ko maisto. Klausimas, kaip tą 
atsiekti . ' Vienas a tsakymas te
gali bu l i : įsteigkime Merkinė 
je gimnaziją, panašią ••Žibu
r i o " bei " S a u l ė s " įstaigoms, 
o vieną iš Lietuvos pakraščiu 
apsaugosim nuo ištautėjimo. 
Mes, lietuviai, imkime pavyzdį 
i> Norvegijos. J i yra mažutė ir 
ne tur t inga v iešpa t i ja : gyven
toju tur i nepilnai 3 milijonus, 
bet jos apšvietą tokia, kokia 
gal pasigir t i tiktai bent Ame
rika. 

Negalime nė ant valandėlės 
užmirštį tiesos, kad nevien ka
ro audrose , nevien nuo ginklu, 
žųsta tau tos žiedas—jaunikai
čiai, mergaitės,—bet žųsta ir 
nuo iš tautėj imo, o tankiai pa
lieka net priešais savo tautos. 
Baimė mums nieko nepagel
b ė s : Lietuvos pakrašėiu gyven
tojai eis tokiu keliu, kokį pa
dirbsime. Sudėjo rankas ir 
. • 4-. «• - i • i - +„ kausko pagerbimui Auksinio 
t a ip tik žiūrėdami i Lietuvos1 r . . . 

Kardo t'ondan ir-gi davė nenia-

I — I II W l S M *t*mmi0m mmm *mmm 

Uetuviai Amerikoje. 
• » ^ w « • » — • <m m m m m ^ 

1 k D i a u g a ' ' ir " D a r b i n i n k e ' ' 
Tai ir visas mano užsiėmimas. 

NV^onai susiorganizavęs \V. Meldžiu visų bendrovių, 
l'ullmaue L. R, K. rėm. sk. na- .draugi jų ir kitų įstaigų nesium 

rių skaitliumi žymiai auga. 
Ypaė laiuii malonu, kad vieti
nės draugijos atjaučia tą taip 
svarbu ir, prakilnų darbų. 

Naujos aukos ir nauji na 
r ia i : 

Šv. Juozapo draugija auka
vo $25.00į 

šv . Veronikos dr-ja—$25.00. 
lJo 1 dol.: M. Kiupelis, J . 

Narmontas , F. Razmas, M. 
Ša 'kus , J . Kapočius, J . Sesių-
nas, J . 8erpet is , P. Kniukšta, 
J . Simonaviėia, K. Kunėius, 
A. Žutkeviėia, J . Andruška, A. 
Jū ron i s, 1*. Razmas, J . Ūselis, 
F . Kilas, V. Maikauskas, A. 
Viiiušis, K. Matiliauskas, .J. 
Grundolas, K. Paldauskas, J . 
(T'osiunas, P. Garnys. A. Tauta-
vicia, D. L sėlis. 

J . S. 

CLEVELAND, OHIO. 

i\u/.velgus į praeitu metų L. 
Vyčių 25 kp. veikimą, smagu 
darosi, kad daug gražiu darbų 
nuveikta. Daug vyčiai pasidar
bavo Tautos Fondui, L. Raud. 
Kryžiui ir tt. Nepamiršo nė 

,k*Vyčio", spaustuvės, kuriai 
i v 

. n e m a ž a sudėjo aukų. (Jen. Zu-

tinėti laiškų kaipo kunigui, bet 
meldžiu siųsti kaipo papras tam 
žmogui. 

R. L. Olehnevčis, 
693 Schell ave., 

Akron, Ohio. 

CICERO. ILL. 

pakraščius —pastūmėsime juos 
į verguve, bei suteiksime pagel-
bininku savo priešams. Kitaip 
i r būti negali. 

Vienas prancūzas, Įžymus 
diplomatas, pasakė garsiam 
anglu i : " K a d uebučia prancū
zu ,norėčia būti anglu. ' I tą 
anarlas a t sakė : " O aš, kad ne-

ža aukų. Kur čia viską ir išro-
kuosi. Daug dirbdami tautos, 
bažnyčion ir visuomenės nau
dai, negalėdavo reguleriai net 
savo mokesčiu sumokėti. Kar
tais ir (Vutran suvėlindavo pa
siusti. 

lat-itani susirinkime pla-i » . 

bueia anglu, norėčia būti an- M'iai k a l ė t a apie imgeriininų ir 
g l u . - ' T a i p ir mes galime ištar- sutar ta , kad visi nariai jų lai 
ti , jog, būdami lietuviais, nori
me visados būti lietuviais. To
dėl, būdami lietuviais, mylėki
me sav 0 tėvynę, Lietuvą, kaip 
tikrą motiną, o lietuvius kaip 
brolius, remkime Merkinės 
gimnazijos fondą, neatsižvelg
dami į tuos, kurie tam sumany 
mui bus priešingi. 

.Merkinės gimnazijos ft'oiidan 
šios ypatos aukavo: 

E . F rakap iu tė $20.00. 
L. 1). S. 7 kuopa, YVorrostor, 

.Mass. $15.00. 
P o 10 dol. : M. Barisiutė, M. 

Jšvikliutė, kini. J . Čaplikas. 
Nuo p. Vaško prakalbu $7.1,"». 
P o 5 dol. : A. Krikščiuniutė, 

K. Reinys, A. Pili poniutė, L. 
Bar i sas , N. X., R. Stasiulioiuu-
tėj M, Kudliiiskiutė, J . Poškie
nė, A. Kašėta, V. ir P. Blavae-
kai. 

M. Stoškiutė $3.50. 
J . Molis $3.00. 
Viso $128.bo. 
P i rmiaus bnvo $3."K>.S!). 
Viso $482.54. 
P a ž a d a i : P. Čaplikas $500.-

00. Kun. J . J . J a k a i t i s -100.00. 
K. Stančiauskas $100.00. F. Ba
ravykas $25.00. V. Česnulevi-
eius $10.00, kun. P . Juškai t is 
$10.00. K. Sinkevičius $£.00, A. 
Kal inauskai tė $5.00. K. Tamu
levičius $4.00, o $1.00 j au davė. 

Visiems širdingiausią ačiū. 
Kun. J. Čaplikas, 

41 Providenee »St., 
VVorcester, Mass. 

kvtusi. Pildant sutar imus daug 
daugiau galima nuveikti ir or
ganizacijai butų dviguba nau
da. 

Sausio 7 d. kuopos Įvyks me
tinis susirinkimas. Visi nariai 
būtinai kviečiami susieiti. Ta
me susirinkime reikės sumokė
ti mokesnius: 2 dol. už metus 
arba l dol. už puse metų. Kada 
iškalno sumokėsim mokesnius, 
tada išvengsime daug keblumų 
ii- organą reguleriai gausim. 

Vieną a r du dolieriu kožnas 
vienas lengvai gali užsimokėti. 

Šitame susirinkime bus pla
čiai kalbama apie dainas, nes 
chorą mokinti apsiėmė J'. Či-
žauskas, Sv. Ju rg io parapi jos 
vargonininkas. Mylintieji dai
nas ir turintieji balsus, gali at
eiti ši n susirinkimai! ir isirašv-
ti. Tat naudokimės proga. 

M. J . Š. 

RED. ATSAKYMAS. 

72-os Darbininkų Sąjungos 
kuopos korespondentui De-
t roi t , Mich. Mielu noru talpį-
sime Tamistos pranešimus. 
Meldžiame rašinėti kuotan-
kiausiai . 

P I R K I T E K A R Ė S T A U P Y 
MO Ž E N K L E L I U S (W.S.S.). 

E. ST. LOUIS, ILL. 

Vakare prieš Naujus Metus, 
t. y. gruodžio 31 d. dr-ja 8. P. 
M. K. Moterų ir Merginų ren 
gia šaunų vakarą S. Jociaus 
svetainėje, 537 Collinsville av. 
Pradžia G vai. vakare. Vaka
ras bus tokis, kokio E. St. 
LouisY dar nebuvo. Bus tiek 
įvairumo, kad net stebėsis atsi
lankiusieji. 

Tat kviečiame visus nepa
miršti tame vakare užsukti S. 
Jociaus svetainėn. Nesigailėsit. 

Komitetas. 

AKRON, OHIO. r-

Aš, Kazimieras Olelmevč's, 
g ivenu Akrone po num. b\'>3 
Schell ave. ir turiu daug nema
lonumų, nes man daug prisiun
čia laiškų iš visur kaipo kn*i-
gui. AŠ nesu joks kunigas, tik 
papras tas žmogus. Myliu skai-
ty ti k n y g$ >. lai Į > g i la i k rašč i i us 

Gruodžio 21 d., 1919 m., mo
terų ir merginų draugija prie 
ŠV. Antano parapi jos laikė su
sirinkimą. Posėdį at idarė gerb. 
klebonas ir paaiškino prakil
nų draugijos darbą, t. y. šelpi
mą Ciceros neturtingi]jų. Dvi 
moter i : Tučienė ir Mankovi-
čieųė prie bažnyčios durių su
rinko $57.00. Gerb. klebonas 
sakė, kad kas pereitų su dėžute 
per svetainę, pa ts aukauda
mas $5.03. Tarpe moterų ir 
merginų surinko $14.30. Viso 
tat pasidarė $76.33. Pinigai iš
dalinti 12 šeimynoms. 

Merginos ir moterys, rašyki-
tės prie šios draugijos ir rem-
kite gražųjį darbą. 

Linksma, kad vienos aukau
ja, o kitos pašvenčia brangu 
laiką rinkti valgius ir drabu
žius. 

Tad visos vionykimės, nes : 
vienybėje galybė. 

P. D. Petrauskaitė. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS. 

i 

I 

Iš Žagarės kun. K. Jarula i -
tis savo pažįstamai Ii. Ta
rnaitei, Chicagon, rašo sekanti 
laišką: 
Gerbiama Barbutė! 

Aš nebeatmenu, ar nuo to 
laiko, kaip Lietuvą apleidote, 
rašėte man a r ne. Pertoli aš iš
sikrausčiau nuo Plungės. Da
bar gyvenu N. Žagarėj ant pat 
Kuršo rubežiaus. Bet į Plun
gę atsilankau kartą arba du į 
metus. Ten dar turiu savo šio
kius tokius reikalus ir kaikada 
nuvažiuoju. Tik laike karo tai 
nuvažiuot nebuvo galima. Išbu
vau U/į metų vokiečių nelais
vėje. Pargr įžus namon, kol vo
kiečiai čia viešpatavo, buvo už
gintas susisiekimas. Paskutinį 
kartą šį metą buvau pas Petrą 
i rdasiž iuojau, kad tavo seselės 
Kazimieros nebėra—visados su 
j a pasimatydavan, bet jau da
bar nebepasimačiau. Taip-gi i r 
tėvelis nežinau ar bėra gyvas 
ir Petrauskienė, rodos, pasimi
rė. 

•štai tokios naujienos iš 
Plungės. Klebonas Giniatas 
buvo pasitraukęs į Kusi ją. Da
bar yra paskir tas kun. kanau
ninkas Senkus. Kun. Giniatas 
perkeltas į Rietavą, o Rietaviš
kis atsisakė. Stolge pabudavo-
jo gražią koplytėlę ir ten da
bar gyvena kun. Pūkis, kuris 
laike karo buvo Plungės vika
ru. 

Apie save aš taip-gi dabar 
mažai ką parašysiu. Pernai 
pasimirė mano seselė Morta. 
Po užėjimui vokiečiams, aš bu
vau j>orų metų paimtas j nelai
svę ir ten prisiėjo daug išken
tėti, bet Dievas davė sveikatą 
—viską panešiau ir dabar esu 
sveikas, tik iš vokiečių priežas
ties palikau perkeltu į Žagarę, 
toli nuo geležinkelio, kas man 
labai nepatogu. 

Gyvenu čia gerai . Turiu pui
ki] sodną, bet jau einu ant se
natvės ir norėčiau ' jau atsilsė
ti ir visai nuo klebonijos atsi
sakyti. Tik dabar mažai y r a ku
nigų ir vyskupas nepaleidžia. 

Sunkus buvo gyvenimu* lai

ke karo, \&t ir dabar dar ne
lengvas. Ūkininkai per pusę te-
beturi gyvulių. Viskas labai pa
brango. Sviesto svaras kainuo
j a 5 rub* ir daugiau; cukraus 
taip-gi. Lašiniai-gi 5 rub. DuiO-
na. po miestelius 50 kap., 60 ir 
daeina iki 1 rub., o įųieatuose, 
ypač laike bolševikų, tai duo
nos svaras kainavo 25 rub., o J 
cukraus 250 rub.; lašimų taipr 
gi ir dabar tokios kainos tebė
ra. 

Užvakar, t. y. 28 d. pasklydo 
gandas, kad musij Lietuva yra 
Anglijos pripažinta, kaipo ne
priklausoma valstija. Žinoma, 
tai didelė y ra Dievo malonė, o 
mums neapsakoma linksmybė. 
Bet kol kas vokiečiai neatsi
traukė, jų sėbrai kolčakianin-
kai sukasi po Lietuvą ir 
vargina rųusų žmones. 

Užvakar buvo baisus atsiti
kimas Šiauliuose. Vokiečiai no
rėjo užimti gimnaziją ligoni
nei. Mokytojai ir mokiniai ne-
prileido. Tada jie užpuolė su 
ginklais: daug sunkiai sužeidė 
ir visus iš gimnazijos prašali
no. Verta Amerikoje po visus 
laikraščius apie tai paga r s in t i 
Baisus yra tie žmonės vokie-
čiai. I r tie, kurie pirma turėjo 
prie jų simpatiją, dabar, juos 
arčiaus pažinę, visi jų ne
kenčia ir jų šalinas. 

Daug ir daug turėčiau ko pa
rašyti, bet tam sykiui užteks. 
Lauksiu žinių nuo tavęs, kur ir 
kaip gyveni. Pasimelsk ir už 
mane. , 

Tavo buvusia dvasiškas tėvas 
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t PINIGUS LIETUVON 
JAU VEL SIUNČIAM 

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

P i rm negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų — 

pasiklauskite pas mųs jųjų kurso. Mes siunčiame pi-
S 5 
= giaiis negu visi kiti ii' už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašyki te šiandien: 

Centralis Bendras Lietuvių Bankas i 
Centras: 32-34 Cross Str., Boston, Mass. 

Skyrius: 366 W. Broadway, S. Boston, Mass. 

SiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiBiiiinii? 

REIKALAUJA. 
Reikalingi leiberiai dfif fondrcs, 

darbas pastovus. 
I .ink I tol t Company 

3 » l h ir Stc\vart Ave. 

R E I K A L I N G I 
L E B E R I A I 

Pastovus darbas. 
Mums reikia 50 vyru. 

Kun. X. Jarulai t is . 
St. Žagarė 

Atsišaukite: 

23-čia ir So. Racine Ave. 

P.\II;ŠKO.M.\S VARGONININKAS. 
Mokantis gerai vesti chorą ir be-

na. Algos $70. Ineigu, nuo $25 iki 
$3."> per mėnesį. Atsil iepkite pas 

"Draugo" Administracija. 
1800 \V. 40 SU*. ( h i c a g o . III. 
(D . B.) 

P o valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pa., v isus apt iekorlua 

mutwuMm»Miiinitttiii»»imuimwnnii 

Uždirbk 
35 iki *50 
į savaitę 

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

Mes gal ime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarai*, 
už maža kaina. Specijalia skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Power maši
nų. 

LL^TZR SCH00L, 
J. F . Ka-silieka. Pcrdėt lnis 

190 N. State Str, 
Kamp. Lake Gat. 4 lubos 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiifiiiinr 

ERNEST WEINER 
DRY GOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Me« duodame dvigubas stemp** 

Ketvergais ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami. 

Visokie materljolai, va ikams draftn-
žiai, šlebos Ir Jakutės, 

! 

Pluksnos 

79c 
Pluksnos 
7 9 c 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Visuose Teismuose 
Ofisas 1)idmicM> j I 

«9 W. WASHIA'GTON S T R E E T 
Karabaris 60» 

Tcl. Central 5478 

Gyvenimas, 812 W. 33rd St, 
Tcl. Yards 4681 

• 

Telefonas Pnllman 866$ 

Dr. P, P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10867 So. Michlgan, Avenue. f 
Reteland, OL 

VALANDOS: 9 iki 9 vakare. 

. - > ' 
1 X-i!M<). 

REIKALAUJA 

REIKALINGI VYBLAJ. 

Tu ^ali buli ĵ ci-as pardavėjas, 
ir uždirbti nuo $2500 iki $10.000 
i ni., mieste <n-ba VAŽiuėjaat, ino« 
išmokysiiin1 jus atliekame laiko ir 
duosime jums Free Kmploymeiit 
Service speeiales kainos jeigu už
sirašysite dabar, staliaukite šian
diena arba vakare: 

Donaldson & Tift 
127 N. Dearbom Str. 

Kambaris 1241. 

. PLUNKSNOS. 
Ant pardaviau) buci-rnc ir grocer- j X®®®W&W®%&®W&&'&®Miš/&®/&'&d'&'&'& 

m-, ireroj viotej tarpe lietuvių aeg-y-
ventoj. 

4514 S. Cali loniui Ave. 

PARSIDUODA 
BARGENAS. 

Parsiduoda Groeerne ^eroj vie
toj prieš mokykla. Biznis yra iš
dirbtas per ilgus metus. Priežas
tis pardavimo aš turiu 2 Biznius 
Fi.Ntun j yra verti $1000.00 Dabar 
$r>00.00. Atsišaukite greitai po 
numeriu 

4205 St. Lavvrence Ave. 
Phone Kenvvood 9754 

2Bloku i vaka r iu s nuo Oottage 
Grove Ave. 

REIKALINGI LEIBERIAI . 
Vardu Boilieriai 
Hoilierin Plovejiai 
Anglių Nešejįai 

Geros pastovios vielas 
!) vai. į diena 

Atsišaukite Itoscoe Str. 
C'alit'ornia Ave. 

F. P. BRADGHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Cor. Clark 

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

Gyv.: 3112 So. Hals ted Street 
Telefonas Yards 2390 

ir —— s 

22ra ir Fisk (Jatvių 

4la 

J. RAČIŪNAS 
Amžiaus 46 metu, po 

trumpos ligos atsiskyrė 
su šiuo pasauliu 27 d. 
gruodžio 1919 m. 4:30 vai. 
vakare. Paėjo iš Kauno 
Rėdybos, Panevėžio aps-
kryčio, Ramygalos parap. 
Uliūnų sodžiaus. Laido
tuves atsibus 30 d. gruo
džio iš namų po num. 2251 
W. 23rd PI. į Aušros Var
tų Bažnyčia. Gi iš ten, po 
pamaldų, \ šv. Kazimiero 
kapines. 

Velionis buvo vedęs ir 
paliko nuliūdime moterį 
Juozapatą, dukterįs Ste
fanija 13 m., Chriština 5 
m., ir sūnų Juozapą 1 m. 

25th ir ( įuarry (Jatvių . 
Commonvvealth Edison Co. 

MERGAITES IR MERGINOS 
P R t E OPERi^VIMO PUNCH 

III K I C K E B P R E S U 
T A I P PAT IR BENCH 

HANDS 
Del Umgvaus švaraus darbo 

pri tyr imas nereikalingas Mes 
išmokinshi)e jus i t rumpa lai
ka. Gera alga mokinanties. 

Pri t i rę merginos gali gauti 
$30.00 l savaite dirbant nuo 
stuk i o. 

E x t r a Bonus mokama kas 
savaite už nuolatini pribūvi-
ma. 

Valandos 7:30 iki 4:30 
Subatomis 11:45 A. M. 

Gera vieta gražioj šviesoj 
plantoj . 

Victor Mfg. & Gasket Oo. 
5750 Roosevelt Road. 

Dr. I. L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
ltoselsade: 10900 So. Mielinau Ave. 

Telefonas PuJlman 34« ir PoJlmaa 31M 
Chicaffoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ke tve r to vokako nuo 5:30 iki 7:00 
Telefonai Tardą 7S3. 

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

418 W. Market Str. 
Pottsvi l le , Penna . 

Su visomis l igomis pri ima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po piotų 
Nuo C iki 8 vai. vakarą. 

K—-

Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS I R 
CHIRURGAS 

O C I S M 11719 UJchigaa Av«. 
Adynos 8:30 Iki 9 Ifcryto — 1 iki 
2 po pietų — 6:30 iki 3:30 vakarą. 

Nedėl iomls nuo 10 iki 11 įatrto 
įl* » M » » » » » » » M • «p • i» • » • •> »_ » M «» O » Į 

Dr. C. Z. Vezelis 

;•: 
• DR. J. SHINGLMAN 

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Ues . 1229 \V. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E IvIETUVIftKAI k 

Tcl. Drover 704^ 

vak. 
LIE'ILVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 
Nedėl iomis pagal sutarinuj. 

SO. ASHJLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

Į 

J4712 

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

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
4712 So. Ashiuud Ave. 
P h o n c Drover 7042 

VAL. Nuo 9 iki 12 itiryto, 2 iki 4 
po pietu,' 7 iki 9 vakare. 

Rezidencija 33S6 W. 69-tli St. 

i^m » i ^ ' 

PRANEŠIMAS, 
N 0 R T H SIDE LIETUVIAMS 

Šiuomi pranešu visiem "Drau
go" skaitytojau kurių prenume
rata jąu. pasibaigė, tai matouėkitc 
atnaujinti. Kurie dabar atnaujins 
prenumeratą, arba nauji prenume
ratoriai užsirašys "Draugą" ant 
1920 m. tai gaus kalendorių dykai. 
"Draugas" mjulams $6.00. Taip-gi 
kurie norėtumėt gauti laikraštį 
"Drauge" ant nedėlios arba mėne
sio, malonėkite pranešti laišku ar
ba atsilankyti pas mane. 

Ą. NAUSĖDA, 
1641 N- Paulina St. Cliicatfo. 

55 •—•• 

Dr. G. M. GLASER 
• » » » » • » » * » » * • » " 8 

Prakukuoja 28 metai 
Ofisai 3148 So. Morgan St. 

Kertė 32 ro St., C į i cago , UI. 
SPECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškij, taipgi c l u o 
niškų lisij. 

OFISO VAJLANDOS: Nuo 9 ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo 8 

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

t e l e f o n a s Yards 687 L • • • - ; < 

« " • -

Dr. M. Stupnicki 
» • » » » • • • » • » } { 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ujiiirois 

Telefonai Yarda 5083 
Valandos: — 8 lkl 11 Ii ryto; 
6 po pietų Iki 8 rak. Nedėlio
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

i 

PRANEŠIMAS. I 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIKTU VIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Parkele savo gyvenimo vieta i 
Brigbton Park . 

*914 W. 43rd Street. , 
Tel. MoKinley 263 

Ofisas: 17S7 W. 4?th St., 
(47 Ir Woed gat.y 

Valandos: 10 ryto iki 2 po piety. 6:30 iki 
8:30 vakare Nedėliomls S Iki 12 rytais. 

Tel. Boulevard 160 
įįm • • • » • • • • » » » » » » » • • • » • ą » n 

I i J.P.WAITCHES 
ATTORNEY AT L A W 

LIKTUV1S A D V O K ^ J A S 
4542 S. WOOD S T R E E T 

CHICAGO. 

_—-

K — 

=s= 

Kebid. 933 So. AslUand Blv. Chicago. 
Telefonas, Haymarkct 3541 

DR. A. A. ROTHp . 
Husas gydytojus ir clururgas 
Specijalistas Moterišku. Vyruku 
Vaikų ir visų chroniškų lijrų 

Ofisss: Aih\ So. Halsted St.. ( h i c a g o 
l e l e l o n a s Drobei- 9t|Utf 

VALANDAS: IV—H ryto 2-—:; |>o 
pietų 7—8 va%. Nedėl iomis 10—12 U. 

J0SEPH C. W0L0N 
lietuvis Advokatas 

29 SO. LA SALLE STRBBT 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

VakaraiB 2»ll W. 22-nd Btteet 
Tel. Bockwell «»»* 

CHICAGa ILL 

5 = 

S. D. LACHAWICZ 
Liotuvya Graboriuo l»atanyiuju, lpad' 

tnv^HO ko ptęiausfa. Reikale mrld ii u n< 
šl iaukti , o uiano darbu busite u l eaasd in 

2314 W. 23 PI. Ch icag^ P , 
TeL Ganai Siti . 



D R A U G A S Antradieni?, gruod. 3€ 1910 
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PIRMĄ KARTĄ SCENOJ 

LIETUVOS VYČIU 5ta KUOPA 
Stato savo lėšomis išleistą veikalą "Kantri Alena" 

y 
^ Naujų Metų vak., Sausio 1, 1920 
PRUDENTIAL SVET., prie North Ave ir Halsted gat. 

Uždanga pasikels lygiai 7:00 vai. kakare. 
Pastaba: Svetainės vardas permainytas, vietoj Yondarf yra Prudential. 

CHICAGOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Antradienis , gruod. 30 d., 
Šv. Anizija, kank. 

Trečiadienis, gruod. 31 d.. 
Šv. Silvestras, pop. 

NORI ŽINOTI. K I E K PAR 
DUOTA ALKOHOLIO. 

KOVA P R I E Š SVAIGALUS. 

Reikalinga aštr iai uždraust i ] Atsakymas " K a r e i v i u i . " 
pardavinėjimą. 

Tomis diorionii: 
m i i r S žnii)i!i*'s. 

(Miieagoj;1 

užsinuodi te 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Federal is apskričio prokuro
ra s Clyne pareikalavo iš vais-j 
tinės po num.4155 So. Halsted 
gat . rekordų, kiek toj vaisti
nėj parduota alkoholio per 
jpraeitas 30 dienų. 

Mokesrių rinkinio biuro a-
gentai ilgas laikas iš akių ne
paleido tos vaistinės. Pa t i r ta , 
kad iš tos vaistinės alkoholis 
buvo nešamas kai pi r iš sa-
liuno. 

P R I E Š J U O D U K U S PAVAR 
TOJAMOS BOMBOS. 

Anų naktį jau trečiu kar tu 
pamesta bomba ties namais, 
kuriuose gyvena ir turi savo 
ofisų juodukas Jesse Ringą, 

Lnejndomos nuosavybės pardn-
\l vėjas, 7^22 So. I'ark ave. 

Teėiaus nieko nesužeidė 
plyšdama bomba. 

Binga pasakoja, jog jam 
,už j 0 namus buvo siūloma 
[$.')0.IHK). IVt jis atsisakęs par
duoti . 

MEDINIS ALKOHOLIS. 

(lydytojai tvirtiną, jog me-
inis a]koholi s yra labai pa-

[vojingi nuodai, kokie t ik mok
slui žinomi. Kadangi medinis 
alkoholis yra plačiai žinomas 
i r plačiai komercijoje vartoja-

. mas, tad žmonės jo nedau-
giausia i r bijosi. 

Sako, per kelis pastaruosius 
įėnesius Chieagoje šimtai 
lonių esų vartoje medinio al-

oholio įmaišyto į paprastuo
sius svaigalus. Buyo menka 
priemaiša, tad nebuvo staigių 

' mirčių. Šiandie į svaigalus di
desnis nuošimtis tų nuodų į-
maišoma, tad ir žmonės ima 
mir t i . 

Daugelis girtuoklių įpranta 
vartot i medinį alkoholį taip, 
k a d tų nuodų pasekmės ne
greitai apsireiškia. 

Dr. Reitman sako: 
Susispietę apie Clark i r Ma-

dison gatves bomai vartoja 
denatūruotą alkoholį, kuriam 
yra 10 nuoš. medinio alkoho
lio. Bomas (valkata) nusi
pe rka butelį denatūruoto al
koholio, eina saliunan ir pa
reikalauja stiklo "nea r -bee r" . 
J stiklą įlašina kelis lašus ai- dinį alkoholį. 
koholio ir išgeria. Paskui la
šų skaitlių laipsniškai didina 
i r už kelhj dienų bomas jau 
gali maukti kiek pat inkama 
denatūruoto alkoholio. 

Ne staiga, bet už kiek laiko 
isgi tie nuodai nužudo juos 
artojantį . 

svaigalais mediniu alkoholiu. 
Daugelis žmonių serga ir nuo 
paprastojo alkoholio. Pasiro
do, jog žmones prie svaigalų 
-nuodų limpa kaip musės prie 
medaus. 

Chieagoje prasideda kova 
prieš svaigalų- pardavinėjimą 
ir vartojimą. Bet vargiai ta 
kova duos pasekmių. Xe s vv-
riausybės isalfyniai nepildomi 
kaip reikiant. 

Visiems yra žinoma, jog gy
vuoja priverstina svaigalų 
prohibici ja. Uždrausta viso
kios rūšies svaigalus gaminti, 
pardavinėti ir vartoti. 

Bet podraug visiems yra ži
noma, kad šiandie bile žmogus, 
bile katram saliune gali gauti 
tų nuodų. Tik tuos e sali ūmio
se svaigalai nepardavinėjami, 
katrie pabaigę užsilikusi nuo 
seiliaus ištekini. Nauja išfek-
iiii n**b'iiu\M <•:"!<i kiekvienam 
snliunininkni., 

Sa Ii unini nkai m lodindami 
žmones padaro gerus pinigus. 
Xes už svaigalus ima dešimte
riopai. Ir da igel is yra tokių, 
katrie perka ir vartoja, nesi
gailėdami nei pinigų, nei svei
katos, pagaliąus net paeit 
gyvasties. 

Je i taip yrą, tai aiškiausias 
faktas, kad vvriausvbės įsa-
kymai nepildomi, kad šalies 
įsta i ynia i peržengimu i. 

Pa imta daug svaigalų. 

Ana nakti t tetek t i va i ieško-
darni kailių vagišių Washing-
ton viešbutvį. netvčiomis ten 
a t rado sandelį, kat ram buvo 
sukrauta 5,00U dol. vertės deg
tinės. Tie svaigalai, sakoma, 
nesenai buvo atvežti iš ki tur . 

Chemikai atrastą degtinę iš- ' 
anal izav 0 ir susekė, jog joje1 

yra nuodų, katr ie veikiai gali 
nužudyti žmogų. 

Svaigalų ir kitose vietose 
surandama. Surandama jų net 
geležinkelių kiemuose vago
nuose. 

Vadinasi, svaigalai latakais 
liejasi. 

Reikalauja miesto parėdymo. 

Kuomet žmonės ėmė žudv-

4 4Lietuvos ' 298 mini. patė-
mijau neteisingą koresponden
ciją apie Labd. Sąjungos 8 kp. 
vakarą, kuris buvo nedėlioj, 
gruodžio 14 d., š. m., bažnyti
nėj svetainėj. 

1) " K a r e i v i s " skundžiasi, 
kad del tvirtu žmonių buvo ne-

t. 4. 

koks sėdėjimas vaikų suoluose. 
Kiek aš žinau, tai ši parapi ja 
dar neturi tam tikros svetai
nės, nė kitokių sėdynių kaip tik 
vaikų. Kitokių sėdynių ir ne
galima vartoti mokvklos kam-

» 

bariuose. 
2) *" Kare iv i s " sako, kad ne

koks buvo mažu mergaičių nu-
davimas, kada jos deklemavo 
eiles. Man rodos, kad negalima 
daug ko norėti nuo mažu kudi-
kių, nes visos jos yra jauno am
žiaus. 

Sekančios mergaitės dekle
mavo: ,1. Bartkiutė, Praščevi-
čiutė, K. Lindžiutė. Visos trys 
gražiai padeklemavo. Tą gali 
tvirtinti ir publika. 

\\) " Ka re iv i s " sako, kad kal
bėtojas, p. Jneevičįa, tą patj 
kartojo. Kiek aš suprantu, p. 
.lueevieia gana gvrai nupiešė 
Lalui. Sąjungos veikimą. Ma
nau ir koks speeijalistas kalbė
tojas geriau nebūtų taip iš
aiškinę- Labdaringosios Są
jungos veikimą ir tikslą. " K a 
re iv i s " sako, kad kalbėtojas 
" u ž v a ž i a v o " kunigams ir la
biausia mūsų gerb. klebonui. 
kalbėtojas tik priminė, kad ne 

vi a dar dvasiški ja remia Lab-
Idalingąja Sąjungą. Mūsų gerb. 
klebono neminėjo visai.Kiek aš 
žinau, mūsų klebonas iš savo 
pusės remia Labdaringosios 
Sąjungos 8-tą kuopą kiek tik 
gali. Kas mėnesį iš sakyklos ra
gina visus parapijomis prigu
lėti prie Labdaringos Sąjun
gos. 

ties svaigalais, 
misijonierius 
reikalauja, kad miestas tuo-
jaus išleistų parėdymų, drau
džiantį liuosai pardavinėti me-

4 " K a r e i v i s " neteisingai pa
rašė pavardes panelių Širvai-
čiučių. J i s parašė Širvinskaitė. 
Tas " K a r e i v i u i " nepatinka, 
kad mergaitė, dainuodama so
lo, turėjo perlinksmą veidą. 
Man rodos, geriau žmogų ma
tyti su linksmu veidu, negu su 
rūstu. 

r i e iš t 0 mėgina pelnyties. Ne
senai buvo pagaut i keli patys 
federaliai ^ agentai iš mokes
čių rinkimo ofiso. J i e buvo pa-

sveikuino ko- s tatyt i kovoti prieš svaigalų 
T)r. Ivobertson pardavinėjimą. Bet vietoje to, 

Bet nereikalaujama parėdy
mo, kad aštriai butų uždraus
ta pardavinėti visokius svai
galus. 

Toksai kovos būdas prieš 
svaigalu^ neduos pageidauja
mų pasekmių. 

Yra valdininkų, katrie są
žiningai, su visu atsidėjimu 

> I R K : : : K A R Ė S TAUPY |veda kovų prieš svaigalus. 
O Ž E N K L E L I U S W.S.S.). Bet yra ir nedorų žmonių, kat- Įimti visi lig vien0 žmonės. 

i 

jie rėmė pardavinėjimą. Už 
tai gaudavo papirkimų. 

Pasekminga kova tik tuomet 
bus, kuomet patys žmonės ga-
lų.-gale susipras ir paliaus rei
kalavę ir vartoję svaigalus. 

Sveikumo komisijonierius 
perspėja žmones ne t ik prieš 
medinį alkoholį, bet prieš vi
sokius svaigalus, kadir namie 
padarytus . 

Nevartoti jokių svaigalų! 
Tai svarbiausias šiandie obal-
sis. Tuo obalsiu turėtų persi -

Taip-gi neteisingai buvo su
rašytas programas. Sekančiai 
buv 0 išpildytas: 

Visųpirma padainavo angliš
kai duetą 4 ,\Vonderful Mother 
of M i n e " J . Širvaičiutė ir J . 
Rimkaitė. Pijami skambino K. 
Jovaišai t ė. 

Solo " A v e M a r i a " dainavo 
J . Širvaičiutė. Pijami skambi
no E. Jovaiša it ė. 

Solo " K u r bakūžė samano
ta " padainavo J . Rimkaitė; 
pijami skambino O. Širvaičiu
tė. 

Šios visos jaunos mergaitės 
turi gražius balselius ir gražiai 
padainavo minėtame vakare. 

5) " K a r e i v i s " sako, kad A. 
Ramanauskas nemokėjo savo 
rolės. Ramanauskas nėra joks 
speeijalistas, bet papras tas 
darbininkas, bet jis gerai išpil
dė rolę. 

Atvaidinta dialogas " K a r -
čiania ." Išpildė F . Stasiulis ir 
A. Ramanauskas, o " F o t o g r a 
f a s " atvaidino F. Stasiulis ir 
S. Virbickas. Abudu pusėtinai 
atliko. 

Visi šitie veikėjai buvo kvie
sti trimis dienomis prieš vaka
rą. 

Pats " K a r e i v i s " nebūtu ere-
4. O 

riau atlikęs. Patarė i a " K a r e i 
viui ' ateitVje teisingiau rašv-
ti korespondencijas. 

Našlaitis. 

L. Vyčių 13 kp. susirinkimas 
įvyki gruodžio 31 d., S vai. va
kare, Davis S(juare parko sve
tainėje. 

Šiame susirinkime bus išpil
dytas programėlis. 

Korespondentas. 

Teatrališko Kliubo "Lietu
va" Nariams. 

šiuonii pranešame visiems 
nariams, kad susirinktumėte 
į " K a n t r i A l e n a " repeticijas 
antradienio vakare, gruodžio 
30 d., 8 vai. vakare, Šv. Kry
žiaus parapijos svetainėj. Lo
šimas Įvyks sausio 11 d., 1020 
m., C. S. P. S. svetainėje. Lai
kas t rumpas, turime dar daug 
darbo atlikti. Susirinkite n e ' 
vien lošėjai, Ifet visi nariai. Tu
rime labai svarbiu reikalo. 

4. 4. 

ė Valdyba. 

Po programo lietuviškos 
žaislės. 

Gerbiamieji, atsiminkim, kad 
vienintelę Amerikoje turim lie
tuviška aukštesne mokykla, ku-
rią privalome remti visomis 
jiegomis, nes ta mokykla auk
lėja tautai darbininkes. 

Šio vakarėlio pelnas ir yra 
skiriamas parėmimui Šv. Ka
zimiero Akademijos. Todėl 
kviečiame skaitlingai atsilan
kyti. Komisija. 

karą, taigi laikas jau pradėt i 
rengt ies. 

Taip-gi rinksime valdybą ki
tiems metams. 

į , į Valdyba. 

RED. ATSAKYMAI. 

PRANEŠIMAS. 

IŠ NORTH SIDES. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Priešmetinis Tautos Fondo 
b'O skvrio susirinkimas įvvks 
šiandie, gruodžio 30 d., 7:30 
vai. vak., parapijos mokyklos 
kambaryj. Visi nariai būtinai 
privalo atsilankyti. Turime 
daug svarbių reikalų. 

Valdyba. 

Užbaigimui senu 1919 metu, 
tai v ra gruodžio 31 d. šv . Ka-
zimiero Akademijos rėmėjos 
rengia vakarėli Šv. Mvkolo 
Ark. parapijos svetainėje. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Va
karėlio programas bus gražus, 
įvairus. J i s susidės iš dialogų, 
monologų ir išleidimo gražaus 
pijano užtiesalą, kurį paauka 
vo B. Tumaitė. liūs užkandžiai 
ir prie to kalbės klierikas Ju
ras. 

L. Vyčių Cbic-agos Apskri
čio Dramatiško Batelio prieš
metinis susirinkimas įvyks 
šiandie, gruodžio 30 d., Dievo 
Apveizdos parapijos svetainė
je, prie Union ave. ir 18-tos 
gatvės. 

Visi nariai malonėkite susi
rinkti, nes turime daug svar
biu reikalu. Buvo sutar ta (Ja-
vėnios laike surengti didelį va-

Lietuvių Pašalpos Kliubo 
Korespondentui . Cicero, m . 
Jūsų darbams aprašyt i visada 
yra vietos mųs dienrašt i je; tik 
nėra vietos nepagir iamų par
tijų agitacijai. 

P . Jonui P . Evaldui Chiea
goje, 111. Tamistos " A t v i r o 
l a i ško" negalime pata lpint i 
dienraštyje del šitų priežas
čių: 1-ma kun. Kemėšis Ka ta 
likų Vienybės Se im e nesakė to, 
už ką Tainista jį ka l t in i ; 2-ra 
Tamista vartoji peraštr ių žo
džių; 3-čia Tamis ta klysti tvir
t indamas buk organizacija pa
sivadinusi "Chicagos Lietuvių 
T a r v b a " esant bepartyviška. 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 
1. šokių Rinkinys s tysų orkestrcl, 11 
knyKUčii}-

2. šokių Kinkinys No. 2 s tysy orkestrai 
10 knygučių. 

?,. Trimitas , Aokių l l inkinys pii i iamai or-
kostrai, 10 knypučių. 

4. šokių Kinkinys, Pianui. J a m e yra 18 
UetuviAKU ookių. 

eta yra fvattto.«siq lietuviškų .šokių, niarSų. himnų, suktiniu, overturų ir t.t. P ia
ne. knyi;ui.'.s po $1.00. Kitų instrumentu ]«> 50c. Yia.'u orkestrai t iktai $4.00.^ 
f. Kuntafla. smuikui solo. su pr i tar imu Piano "5c. 
b l'< nkio.- įlainoH Pr i t r iky tos mokyklų chorams COc. 
7. fmtoou ^i^-iii^s lol>nu kalboj malSj-tam t-horui -6c. 

l'ar.liUMlui.i aaidas, Pianuu. į j o j a m a s masinas, siyuinius, j .u. lamus, instrumen
tus. Vlftkn kąa >' , a muaykoj. 

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

SE^E 

PRANEŠIMAS AŠTUONIO 
LIKIEČIAMS. 

Katalikų \ r ienybės 1 skyrio 
įvyks priešmetinis susirinki
mas šiandie, t. y. gruodžio 30 
d., 8 vai. vakare, Dievo Apveiz
dos parapi jos mokyklos kam
baryje. 

Kviečiu atvykti visus atsto
vus draugijų, priklausančių 
prie K. V. Turime daug svar
bių dalykų aptar t i , ypat ingai 
išklausyti raportų iš buvusio 
K. Y. seimo. 

Bus rinkimas valdybos atei
nantiems 1920 metams. 

Kurios katalikiškos draugi
jos da r nepriklauso prie K. V., 
privalėtų atsiųsti savo atsto
vus su įgaliojimais be atidėlio
jimo prisidėti . 

M. Z. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Pranešimas. 

Susivienijimo Amerikos Lie
tuvių Kareivių 1 kuopos prieš
metinis susirinkimas įvyks 
antradienyj , gruodžio 30» d., 
7:30 vai. vakare, p . Ežerskio 
svet., prie 46-tos ir So. Pauli
na gatvių. 

Visų narių atsilankymas y ra 
butiųai reikalingas, nes turime 
labai daug svarbių dalykų ap
tar t i . 

Valdyba. 

• " ' & ' — 
fJL 3fl 

PRANEŠIMAS 
"Draugo" Kalendorius jau išsibaigė 

/ 
f 

Tuoįaus darysime antrą laida. Nesitikėjome, kad taip daug išeis. 
Prašome "Draugo" prieteliu ir rėmėju turėti kantrybės, o greitu laiku Jus už

sakymus išpildysime. 
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Pinigus Lietuvon 

\ 

s 

GALIMA SIŲSTI. 

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

t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierį. 
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamstai čekj kuri Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigv negalės sulaikyti. 

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siyskite čekiu arba Money Orderiu pa
duodami aiški antrašą to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku ^antrašą. Už persiuntimą nieko nereikia extra mokėti. Už 
kiekvieną dolierį kuri mums prisiusite mes pasiųsime Lietuvon 20 auksiny. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

Boston, Mass. į į 120 Tremont S t , 
• m 

\ 
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PRIEŠU 
ŽINKE1 

Priešinas 

Washin* 
čia geležini 
iranizacijų 
tiprendė, k 
butų sugi 
kompanijo 
paskelbęs 
n a s. 

Vadai p 
riausybė n 
sokanf-iu n 
kelius. 

Taippal 
lUH'šino šij 
duotam Cn 
lo biliaus 
kaltis astril 
streikus. \" 
su kompa 
turi but i ši 

Kovą p 
ne tik visoj 
ninku atsk 
pati Amerj 
cija. Nes t| 
P>(leracijo#; 

Su važi a \j 
buvo sušail 
jos ])ivzide 
ris taippat 
-,» bitini. 

Goi 
Apie įv>| 

Oompcrs d| 
nimų: 

^Prae i t a 
4. 

ofise buvo 
geležinkeli (i 
diskusavon] 
tvmclavvst(l 
u kitus gi 
vus pakvi< 
eroodžio -1 

RŪMUI 
U] 

Varšavas 
rašo angį. 
tas).—Kuoi 
rainos mij 
dolske, kui 
riausybė, t| 
tik vienus 
talkininkus 
Ukrainą. Nl 
nieko neag 
Talkininkii 
stipriai pall 

Rumunija 
blokadą pril 
oficijaliu kf 
piA visakn* 
ginklų ir k| 




