
DEC 1 7 1919 

l " > • i • • • rf • « • mmmmmjmmitotoįijįm' 
• "DRAUGAS" 

I.ithuanian Daily Friend 

DR 
University oi Illiiiek 

Librtry Gr. 
VRBANA. llh. 
xmvc&go, Illinois. 

ė*&* tim fc^i 

• • • • tš i 

PnbUshed M l dlitribnted 
LITHUANIAN DAILY FRIEND 

F I R S T E D I T 1 0 N 

PIRMOJI LAIDA 

. « 
i 

i> 
' I 
II 

I 
I 

" I 
I 

II 
I 

Ml 
II 

»• •if 

permlt (»o. 4W), •irtfccnUml b? the Act of Octoher «, 1917, on flle i t the Foit Office of Chlcago. m. By the order of the Presldent, A. 8. Burtam, faBtmngtct GeneraL 

t S 

h 

1 

! 

KAINA O 
PRICE • * 

CENTAI 
CENTS 

CH1CAG0, ILLINOIS, TREČIADIENIS, GRUODIS (DECEMBER) 17 D., 1919 M. 
EHTERED A8 SECOND-GLASS MATTER MARCH SI, 1916, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S, 1879. METAI-VOL. IV. No. 295 

Prancūzija nori prieška
rinės Rusijos 

• r 

Priešinasi Pabaltijos viešpatijų 
nepriklausomybei 

FIUME PAVEDAMAS 
ITALIJAI. 

Sakom; d'Annunzio iškeliau
ja Ryman. 

TALKININKAI BIJOSI 
ITALIJOS. 

Prancūzija galvą guldo už 
Rusijos atgaivinimą. 

PRANCŪZAI PLENUOJA 
PASIŲSTI ARMIJĄ PRIEŠ 

PETROGRADĄ. 

Paryžius, gr, 16.—Prancūzi
jos premjero Clemenceau ir 
Anglijos premjero Lloyd 
George konferencijų metu Lon
dono Italijos užrubežinių rei
kalu ministeriui Seialoia in-
dnota galutinas talkininku nu-
sprendimas Finme klausime. 

Pasakojama, jog talkininkai 
galutinai sutikę atiduoti sava-
stin Italijai miestą Fiume su 
priedu, kad uostą padaryti 
tarptautiniu. 

Nėra žinių, ar taip padaryta 
sutinkant Amerikai, ar be tos. 
Bet yra žinoma, kad talkinin
kai pildo slapta sutartį, pada-

Tas reiškia, kad Pabaltijos 
viešpatijos yra pavojuje. 

Dorpatas. Estonija, gr. 12 
Cia ap 

niu, jog Prancūzija 

Piume, gr. 16\—Oia vra ži-
niu, jog talkininkai pagaliaus 
pripažino miestą Fiume Itali
jai ir lakūno d'Annunzio kam
panija apvainikuojama kuogo-
riausiomis pasekmėmis. 

Pats d'Annunzio žada Ry
man iškeliauti kaipo didžiau
sias tautos patrijotas. Paskui 
j j bus iš čia ištraukta jo ka
riuomenė ir miestą tuojaus už-
imsianti italą reguliarė kariuo
menė, kuriai vadovaus gen. 
( n vi ari ia. 

(suvėlinta).—Čia apturėta ži-

TALKININKŲ ULtlMATU-
~ MAS VOKIETIJAI. 

LIETUVOS ATSTOVAI 
AMERIKOJE. 

JONAS VILEIŠIS. 
Gimęs Mediniuose, Pasvalio 

paiap., Panevėžio apskrities, 
sausio 3 d., ]K>2 m. Tki S metu 
amžiaus gyveiio sodžiuje, pas* 
kui buvo išvežtas i Šiaulius, 
kur 1892 m. pabaigė gimnaziją. 
Universitetan nukeliavo Petra
piliu. Ts pradžios mokinosi per 
3 metus matematikos skyriuje, 

ATIDEDAMA AIRIJOS SA-
VYVALDA. 

Airijoj palaikoma tvarka, sa
ko premjeras. 

Londonas, y;v. 17. — Prem
jeras Lloyd (leorge pranešė 
parlamente, jog ateinanti pir
madienį parlamentui jis nein-
duosins vyriausybės sustatvtn 
pienų, paliečiančių Airijos sn-
vyvaldą. 

Airijos atstovas O'Connor 
o paskui perėjo i teisią lakui- premjerui kalbant padavė pa-
teta, kuri pabaigė 1898 m. pa.W»WM*H3 premjerui apie skait-

rengiasi 
Pabaltijon prisiųsti šešias di
vizijas kariuomenės, katra bus 
panaudota naujai ofensyvai 
prieš Petrogradą. 

Bus paskirtas laikas pasirašyti 
po protokolu. 

Paryžius, gr. 16.—cia patir
ta, jog talkininkai tolesniai ne-

Sakoma, jog tai prancūzu siderėsią su Vokietija klausi-

baigęs, metus ištarnavo ka-
riuomeuėj Vilniuje, o paskui 
vieną pusmetį mokinosi Berli-
no universitete. Tais metais 
(1900) aplankė Prancūziją, 
Belgiją, Angliją. Sugrįžęs pra
dėjo advokatauti Vilniuje. 1902 
m. vedė lietuvaite Oną Kara-
kąuskaitę. Dabar augina 5 vai
kus. Vokiečiams užėmus Lietu
vą, liko Vilniuje. 1910 m. vo
kiečiu valdžios buvo suareštno-
tas už platinimą atsišaukimu 
prieš vokiečiu, vldžią, išbūvu 

kariuomenei gelHsią Suomijos me pasirašymo po taikos su- i-kalėjime 4U» mėn. ir buvo pas-
laisvanoviu kariuomenė, pu!':. 
Avalovo Bermondto liekanos ir 
likusieji gen. Yudenič<-> armi
jos kareiviai. 

Pramatoma veiki taika. 

Kol tie visi nepramatomi su

tarties protokolu. 
Sakoma, jog tolesniai vokie

čiams nebus leista diskusiją 
vesti. Bus pasiustas ultimatu
mas ir pasirašymui paskirtas 
apribotas laikas. 

Talkininkai nori padarvti 
lyta Londone prieš kare pirm »>«">••»»' »>W. i v y l ^ i i tn .k« ' ( ^ ^ 

sėn. :matyt, pasiliks įkūnytas lak
ias. Ir kaipo toksai duos pa
mato prancūzams gerai apgal
voti klausimą, ar jiems apsi 

Tos sutarties Įtaiga stipriai 
laikėsi. TIK) tikslu pavartota 
pagarsėjusi d'Annunzio kam
panija. 

Talkininkams nebeliko 1 
kio išėjimo, kaip tik patenkinti 
Italiją, nes pastaroji ateityje 
galėjo nuo talkininku atsime
sti. 

kui išvarytas į, Vok« 'iją, į be
laisvių lagerius. 101/ m. sugrį
žo Lietuvon, Huvo išrinktas V. 
Tarytau. Antrame Min. Kabi
nete buvo Vid, Reik. Ministc-
riu, o 4 mėn. Kabineto Finan 
su Ministeriu. 

I 

MAJORAS POVILAS 
ŽADEIKIS. 

Buvęs karės ministeriu Šie-
ževičiaus kabinete. Būdamas 
karininku Rusijos armijoj atli
ko keletą kampanijų prieš vo-

1 ingus areštavimus Airijoje, 
apie ištrėmimus, apie abelną 
airių persekiojimą. Paklausi
mus parėmė darbo atstovai ir 
'liberalai. Bet tuojaus didžiuma 
balsų jie visi atmesta. 

Savyvaldos bilius, sakė pre
mjeras bu s induotas kitoj par
lamento sesijoj. Nes tomis 
dienomis jis buvęs labai užim
tas visokiomis konferencijomis 
ir kitokiais reikalais. 

f paklausimą apie militari-
nę represiją Airijoje premje-
ras atsakė, jog tenai nesama 
jokios represijos, bet tik pa
laikoma visur reikalinga tvar
ka ir įstatymai 

Amer. Darbo Federacijos 
Dekleracija 

SUVAŽIAVIMAS PARAGI
NA DARBININKUS 

VIENYTIES. 

Pasmerkiami teismų "injunc 
t ion 'ai" . 

^ 

mentus. 
Prie tų griaujančių elementų 

deklaracija priskaito ir visus 
tuos, katrie kovoja prieš padi
dinimą darbininkam* uždarbių, 
prieš darbininkų organizavi
mas i. 

Paraginamas kongresas ša
lies geležinkelius pavesti vy-

IR TOLIAUS STREIKAS 
TCSIS PLIENO 
INDUSTRIJOJE. 

Darbininkų vadai pramato 
laimėjimą. 

VVashington, gr. 16. —Plie
no darbininkų 24 atskiriu uni* 
jų viršaičiai čia suvažiavę nu-Į 

VVashington, gr. 16. -— Pra
eita šeštadieni čia įvyko svar-
bus darbo suvažiavimas. Kon-iriausvbės kontrolei dviem me-
1'ereneijon buvo suvažiavę visi tam pradėjus sausio 1 d., 1920 
viršininkai darbininkų unijų, jmetų. Jr tuo laikotarpiu studi-
prigulinčių Amerikos Darboijuoti geležinkelių stovį. 
Federacijoje. Buvo tartasi, ko- Pasmerkiama^ nustatymas 
kių darbui priemonių imties j darbininkams algų sulig bran-
prieš gyvuojančias politikines [gumo prag\Tvenimo. Sakoma, 
partijas, kurios begailestingai tokia idėja yra nepakenčiama, 
persekioja darbininkų organi-iXes tas supančioja žmogaus 
zacijas: j laisvę, gi progresas atgal stu-

Tuo tikslu suvažiavimas pa-jniiamas. 
tvirtino ir paskelbė deklaraci- į K o r p o r a c i j u reakcija. 
ją, kurioje išdėstomi dar ta | 
principai. Pirmoje vietoje dar- Plieno korporacija, žinoma 
bininkai raginami vieny ties ir į vardu The United Btates Steel 
prie3 savo persekiotojus pavar- Corporation pavadinama auto-
toti pilietinius balsus. Darbi- kratine. Nes ta korporacija at-
ninkai rinkimų metu.turi soli- ^Heka griovim0 darbus, 
dariai stoti už naują politikinęj Darbininkai šiandie pilnai 
partiją—darbo partiją. 

Nes balsavimas vra demo-
kratingiausia ir pasekmingiau-
sia priemonė suvaldyti visus 
dariu) priešininkus. 

Toliau* dekleracijoje pa
smerkiami visokie teismų "in-

mato, jog galingosios korpora
cijos imasi reakcijinio darbo 
visoso industrijose, .los mėgina 
suskaldyti organizuotų darbi
ninkų jėgas, pačius darbinin
kus pa vergti savo jungan. 

Bet darbininkai, kaip tie ka-

Prieš intervenciją Rusijoje. 

Premjerų konferencijose bu-
v 
klausimas. Xei Anglija, nei 
Prancūzija nenori atvirai mai-
Šyties į vidujinius Rusijos rei
kalus. 

Yra žinoma, jog Anglija sto-

id kitos pusės nematoma tal
kininkų intaką šiandie sulaiko 

moka palaikyti ir remti rusus estua sueiti taikon s u bolševi-
. Įreakcijonierius, katrie nori iš- (kais. Jr jei taip toliaus eisis, j kiečius. Organizuojant Lietu-j balsavo ir tolesniai tęsti dar-

rinti mni° pavergti Pabaltiją. tuomet Estonijos kariuomenė j v o s kariuomenę jisai tapo vie-' bininjui streiką plieno indus-
Kad estai su bolševikais turės pasirinkti vieną iš dviejų j m i i š noiįausįŲ Lietuvos karei. 

trumpoj ateityj padarys taiką;, likimą: arba žūti, arba pasi- vij»»s organizatorių. Būdamas 
negalima apie tai abejoti. Tuo duoti bolševikams. Nes jai n e - ' k a r ė s ministeriu pasekmingai 

'sinorės nusiskandinti jūrėse j v e dė karės reikalus. Susitvėrus 
Kiek tenka patirti, Anglija; Galvanausko kabinetui, išrink-

nrsipriešina Kstonijos taikai Uas važiuoti Amerikon organi-
su bolševikais. Bet tam aštriai zuoti ir rupinties kareivių rei-
priešinasi Prancūzija. Pastaro-1 kalais. 
ji nori padaryti didele Lenkiją Tylus, bet veiklus ir gabaus 
ir atgaivinti senobinę Rusiją. į organizatyvio proto. 

. . . - , , -v , i - ' - u„ rininkai, visuomet turi jausti uuu'tiou a r pnes darbininkų • . . v ••{.. 
., . i • • , -,. 'ir kovoti pnes tas reakcipnes 

streikus ir darbininku veikimą, ' * savo labui. Sakoma, jog teismai , pastangai 

labjaus tas įvyks, kuomet yra 
estams pavojaus. 

Šiandie svarbiausioji bolše-
o aptariamas Rusijos likimo v i k>' t a i k , , s s ^> 'S a ' t a i i S r e i k a -

lavimas, kad po padarymo tai 
kos Estonijoje nebūtų vietos 
organizuoti bile kokią pašalinę 
armiją su tikslu užpulti so
vietų Rusiją. Tad po taikos čia 
Yudeničo i ir kit iems rusams vi už tai, kad neatlaidžiai blo-; 

tarti bolševikiška Rusiję. Bet S į į L ^ I S J S ^ ? - ! J ^ 
kad blokada butų pasekmin-
gesnė, Anglija sako, jog reikia 
stipriai paremti ne tik Kolča-
ką, Denikiną, Ukrainą, bet ir 
Pabaltijos viešpatijas. Kad at
siekti gerų pasekmių, Anglija 
•nori sušaukti Pabaltijos vieš
patijų atstovų konferenciją. 

Tiems Anglijos sumany
mams griežtai priešinasi Pran
cūzija. Sušaukimas konferenci-
jon Pabaltijos viešpatijų at
stovų reikštų pripažinimą tų 
viešpatijų, sako Prancūzija. Oi 
jų pripažinti negalima, nes 
būtinai turi but atgaivinta Un
ija senobinėse «avo ribose 

kampaniją. Taippat čia nebūtų 
vietos nei prancūzams. 

Estonijai pramatomas 
pavojus. 

Jau kelinta savaitė bolševi
kai sutraukia vis daugiau ka
riuomenės Estonijos frontam 
'Kas gali pasakyti, jei tas daro
ma ne prieš Estonija. 

J r dabar per dienų diena* 
bolševikų kariuomenė atakuoja 
estus. Šitie kol-kas atmuša ata
kas. Bet kaip ilgai estai galės 
atsilaikyti prieš tas nuolatines 
atakas. 

I r kuomet estai susilpnės sa-
Anot Prancūzijos, a tga iv in ta ' v o spėkose, tuomet nebus sun-

Busija stovėtu talkininkų pu- k n bolševikams užplūsti visą 
sėje. Bet jei Rusija netektu Estonija. Taip įvykus, Estoni-
Pabaltijos, tuomet butų pavo- * ^kuome t neatsigriebtų 
jaus pačiai vakarinei Europai. 
Tuomet Rusija ieškotų prieka
bių talkininkuose už pripažini
mą nepriklausomomis Pabalti- mis provincijomis. Nes tuomet 
jos viešpatijų. Tuomet nepri- kaip Lenkija, taip Rusija nu
klausomos Estonija, Lietuva ir tų priešingos Vokietijai ir tas 
Latvija butų nesutikimų kau
las. 

Augsciausias Teismas 
Palaiko Prohibiciją 

PATVIRTINTA KARĖS ME- apskaitymo. 
TO PROHIBICIJĄ. 

Niekais nuėjo paskutinė "sla
piųjų" viltis. 

VVashington, gr. 16.— Aug
sciausias Suv. Valstijų'teismas 
vakar pripažino, jog karės me
to prohibiciją yra konstituciji- gresas neturėjo teisės pravesti 

Už bravarus ir degtinės va
ryklas argumentavo pagarsė
jusieji advokatai, kaip tai bu
vęs šalies senatorius Elihu 
Root, Levy, Mayer ir kiti. 

Jie tvirtino, jog karės meto 
prohibiciją yra priešinga šalies 

t rijoje. Tolesniam streikui 
priešinosi tik du viršaičiu. 
Tiedu nurodinėjo, jog tolesnis 
streikas neduos pageidaujamų 
pasekmių, bet padidins dar
bininkams tik vargus. 

Didžiuma stovėjo už strei
ko tęsimą. Buv0 išrodyta, jog 
nors plieno dirbtuvėse darbai 
prasidėję, panaudojant viso
kios rųšies darbininkus, te^ 
čiaus išdirbystė toli yra nuo 
normaiio stovio. 

Taippat pranešta, kad plie
no korporacija buvo priversta 
pertraukti kontraktus su dide
liais užsakymais plieno sveti
moms viešpatijoms. Tas reiš
kia plieno trustui didelius 
nuostolius. 

tas teises vra uzurpavę. Xes ša-] Stipriai ginama teisė orga-
lies konstitucija draudžia t o - | n i z ™ t i e s federaliams, valstijų 
kius pasielgimus, tokias prie-j a* miestų samdomiems darbi-
mones prieš darbininkus. j "inkams ir prigulėti prie Ame

rikos Darbo Federacijos. ,hf 
Gomper^s patvirtino d e k l a - j r e i k a m s g a l i aprūpinti įsta-

raciją. tymdavystė arba administraci-
Padarytą deklaraciją patvir- j o s . Bet jų teisių niekas kitas 

tino (iompers, Amerikos Dar-'negali ginti, kaip tik jie pa-
bo Federacijos prezidentas. tys. 

Buvo paduota vivsa eilė rezo
liucijų ir buvo daroma kitų 
mėginimų padaryti atmainas 
deklaracijoje. Bet tas neturėjo 
pasekmių. 

Ypač radikalizman palinkę 
unijų virSininkai mėgino pada
ryti atmainas. Nes deklaracijo
je be kitko pasmerkiamas ra
dikalų veikimas. Darbininkai 
karštai raginami prašalinti iš 
savo tarpo visus kurstančius ir 
griaujančius visokį darbą ele-

Sutarties klausimas. 
Pabaigoje paraginama kuo-

veikiaus ratifikuoti taikos su
tartį. Nes Europos žmonės tu
ri pagaliaus sužinoti, kaip nu
statyti rubežiai, kokiose ribose 
jie gyvena, kokios valdžios jie 
turi klausyti ir kaip pasekmin-
giau pasidarbuoti apie savo ša
lių ateitį. 

Darbo klausimas taikos su
tartyje stipriai paremiamas. 

TtSi 

SENATAS IR TAIKOS SU
TARTIS. 

DIDŽIUMA RUSŲ NŽRA I IEŠKOJO VILKO IR PATE 
BOLŠEVIKAI. 

VVashington, gr. 16. — Iš 
Baltųjų Rūmų pasirodė žinių, 

KO JO NASRUOSNA. 
r 

Taip tvirtina pats Litvinov. 

s 

kijos ir pilnai atgaivintos Ru
sijos su visomis jos buvusio-

v 

Ko nori Prancūzija? 

Prancūzija nori didelės Len-

Prancuzijai eitų sveikatom 
Aišku, kad ne Prancūzija, 

Pabaltijos viešpatijos senai 
butų gavusios nepriklausomy
bę. 

nė ir turi but pildytina: 
Karės meto prohibicijos Įsta

tymas angščiausiam teisme bu
vo užatakuotas trimis atskirio-
mis apeliacijomis. 

Viena apeliacija parėjo iš 
Kentucky valstijos, kur tasai 
įstatymas žemesniojo teismo 
buvo pripažintas priešingas 
konstitucijai. Kiti dvi apelia-
ciji parėjo iš New Yorko. 

Nežiūrint milijonų dolierių 
įvestinimo į bravaru s ir degti
nės varyklas, įstatymas palie
čia apie 60 milijonų galionų 
degtinės vertės ligi poros šim
tų milijonų dolierių, anot vi
dujinių mokesčių valdininkų 

konstitucijai ve kodėl: nes kon- jog prezidentas Wilsonas ne-į Copenhagen, gr. 1b. Vietos 
sutinka darvti jokio kompro- socialdemokratų laikraštyj 
mišo su senatu taikos sutarties padėta bolševikų atstovo Litvi-

* * i 11 * * * 1 * 1 
prohibiciją valstijose, kuomet 
karė jau buvus pertraukta; 
neš tasai įstatyma s yra kon-
tradikcija 5-tąjam konstituci
jos amendmentui, uždraudžian
čiam paimti bile kokig, priva
tinę nuosavybę nepaskiriant už 
tai atlyginimo; nes karė jau 
pasibaigusi ir todėl prohibici-
jinis įstatymas palikęs be jo
kios reikšmės. 

Prieš tuos argumentus savo 
argumentus pastatė vyriausy
bės advokatai. Augsciausias 
teismas palinko pastarųjų pu
sėn. 

Už mėnesio ims veikti vi sa
tiną svaigalų prohibiciją. 

reikale. Sako, tegu verčiau su
tartis bus atmesta ir tegu tau
tų sąjunga mirs, negu nusi
leisti senatui. 

Toji žinia padarė įspūdį į 
visus tuos, katrie yra surišti 
Asu taikos sutarties klausimu. 

RUSAI REKRUTUOJA KA 
REIVIUS DANIJOJE. 

Copenhagen, gr. 17. — Ru
sų oficierai pradėjo Danijoje 
rekrutuoti kareivius, skiria
mus šiaurvakarinei armijai. 
J au esą surekrutuota apie po 
ra šimtų jaunų vyri]. 

novo pasikalbėjimas su laik
raščio atstovu. 

Litvinov sako, jog šiandie 
nėra praktinga bolševikiškoj 
Rusijoj sušaukti konstitucijinį 
susirinkimą. J is pripažįsta, jog 
didžiuma Rusijos gyventojų 
nėra bolševikai. Bot tikrai ži
nąs, jog jdidžiuma norinti bol
ševikų valdžios. 

Į klausimą, jog konstituciji-
nis susirinkimas be abejonės 
sustiprintų Rusiją svetimų ša
lių akyse, Litvinov atsako : 

"Gal i r taip. Bet tas jokios 
naudos nednotų vidujiniams, 
Rusijos reikalams.' ' 

San Antonio, 'Tex., gr. 17.— 
Plačiai žinomas New Yorke 
ir kitur jaunas "sportsma r 

n a s " Caston de Prida pirm 
kelių savaičių iš New Yorko 
iškeliavo Meksikon su tikslu 
suimti žinomą meksikonų re
voliucionierių vadą Villa ir 
gauti $50,000 dovanų, kokias 
paskyrė Chihuahua valdžia. 

Dabar gauta Hflftių, jog de 
Prida ieškodamas Vilios pa
kliuvo į to nagus ir pasekmė
je Prida atsisveikino su savo 
galva. Jis nugalabintas. • 

/ 

Hilo, Hawaii, gr. 17. —-Bai
siai veržiasi ugnekalnis Kila-
uea. IšsiveržanČioji lava jau 
užliejusi kuoplačiausias apy
linkes. 
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Prenumera ta mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metų. Norint permainyti 
adresą, visada reikia prisiųsti ir senas 
adreyas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kant krasoje a r exprese "Money Or-
der" arba įdedant pinigus į regis
truotą laišką. 
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Surašymas 
Gyventojų. 

Prezidentas \Yilsonas pas
kelbt"' proklemaeiją, kati .su 
ateinančiu sausio '2 d. vyriau
sybė pradės surašymą arba su-
skaitymą visos šalies gyvento
j a 

Tai bus vi satinas > u rašy
mas gyventoju kaip Suv. Val
stijose, taip joms priklausan
čiose teritorijose. , 

, * ' • • • 

Toks pilnas surašymas at
liekamas kas dešimti metai. 
Paskiausiai buvo įvykęs 1910 
metais. 

Vyriausybės nusamdyti su
rašinėtojai arba enumerato-
riai eina per visus namus ir 
-urašinėja žmones. Surašinė
jami žmonės turi pasakyti sa
vo pavardę, amžių, užsiėmi
mą, tautine kilme, gyvenimo 
vietą ir tt. Turi pasakyti ar 
yra piliečiai, ar pasiketinę bū
ti pilioriais (deklarantai), ar 
svetimšaliai. 

» 

(ivventoju surašvmas v ra 
išimtinai reikalingas informa-
t-ijiniais tikslais paėiai vy
riausybei. Surašytojams kuo-
aštriausiai uždrausta kam 
nors išduoti sąrašus žmonių 
kokiem- 1101 > privatiniams 
reikalams. 

Tad nėra jokios baimės at
sakyti surašinėtojams i visus 
ju statomus klausimus. Xes 
klausiama tik to, kas reika
linga vyriausybei. I r kas i 
tuos klausimus neatsako, to
kius vyriausybė gali nubaus-
XI* 

Surašymas* gyventoju, yra 
didžiai svarbus daiktas Ame
rikos lietuviams. Ligi 1910 
metu abelnu surašinėjimu me
tu lietuvių tautinė kilmė ne
buvo pažymima. Lietimai 
buvo priskiriami prie rusu ir 
kitų tautų. Daugiausia tekda
vo lenkams. Bepig tuomet 
lenkams buvo girties savo 
skaitlingumu Amerikoje ir 
tyėiolies iŠ lietuviu tamsumo 
ir apsileidimo. \ e t patys su
rašinėtojai atsisakydavo lie
tuvį pažymėti lietuviu. Nes su
rašinėjimo lakštuose nebuvo 
lietuvių tautai rubrikos. 

1910 metais garbingi Ame
rikos lietuvių veikėjai išrūpi
no nuo vyriausybės, kad tuo
se lakštuose butų vietos ii 
l ietuviam. Tad tais metais lie 

tuviai buvo jau pažymimi tik
rai lietuviais. 

Pasekmėje visgi dar perina-
žas skaitlius lietuvių pasirodė. 
Daugelis posenovei bevelijo 
palikti rusais, lenkais ir kito
kiais, kaip pasakyti tikrą sa
vo tautystę. 

Neturime abejoti, kad per 
dešimtį praėjusių metų Ameri
kos lietuviai žymiai sustiprė
jo tautiniu žvilgsniu. Karė ir 
kitokios perversmės į lietuvius 
padarė neišdildomą įspūdį. 
Kova už Lietuvos nepriklauso
mybe visiems uždegė kruti
nės mylėti savo praeitį ir ne
slėpti savo tautinio paėjimo. 

(ii jei taip, tai busimojo su
rašyme gyventojų metu ne
bus nei vieno tokio lietuvio, 
katrag drįstų užsiginti savo 
tautybės ir glaustųsi po ko-
kiuo nors svetimu sparnu. 

Surašinėtojai yra priver
čiami žmonių tautybę užrašyti 
taip. kaip jiems sakoma, bet 
ne talpi kaip jiems norėtųsi. 

Visi He jokios išimties At e 
rikos lietuviai turi pasisakyti 
lietuviais. Turime pasirodyti, 
jog mes ėia esame skaitlingi, 
bet ne kokie nykštukai, kaip 
yra įpratę mus vadinti sve
timšaliai, ypač tie, katrie my
li mus vadinti net savo A,bro-
i 'ais". 

Intrygos Užderėjo. 
Intrygomis vadiname pai

nias mel0 ir blogų darbų su
jungtas suktybes,da romas su 
tikslu pakenkti kitam, save iš-
siaugštinti, nors dėlto turėtų 
kentėti visuomenė ar tėvynė. 
Šiandien perspausdiname iš Kimo ir Amerikos lietuvių. 
"Darbin inko" straipsnį, rašy
tą Londone ir pagriuvusi krau
jais. Londonietis skaudžiai 
kaltina pažangiečių partiją už 
intrigas ir Lietuvos reikalų 
niekinimą. Londonietis lau
kia tėvvnei naudos iš Ameri-
kos. .lis nežino, kad. intrygų 
yra pilna ir čionai. 

Kur-gi jų neims.' Jug žmo
nės į Dievą netikį, tiesos ne
pripažįsta, sakosi dūšios netu
rį ir skirtumo neranda tarp 
savęs ir galvijo. Tokiems 
žmonėms pinigas yra viskas. 
Lenkai bandė Lietuvą paglem
žti diplomatijos suktybėmis, 
todėl jiems nepasisekė. Mes 
turime užtektiną skaičių žmo
nių išėjusių augštus mokslus 
ir suprantančių diplomatijos 
suktybes. 

Rusai kolėakiniai patys y-
ra išauklėję mūsų apšviestu-
nus, todėl rusai žinojo, kaip 
juos • pažaboti. Kolėakinjai 
painių diplopiatiškų t tinklų 
netiesė ant Lietuvos; jie tik
tai paskambino mųs apšvtes
tiniams pilnomis auksinių ri
ti nukų saujomis. Generolas 
Gelgaudas 1831 m. parsidavė 
rusams pats ir pardavė savo 
kariuomenę. Gelgaudų veislė, 
matyt, gaji yra Lietuvoje. 

Mes neprigulmybę v ištiek 
laimėjime, bet tik dėlto, kad 
tarptautini.- gyvenimas yra 
galingesnis už niekšystę žmo
nių, N turinčiu apšvietos, o ne 
turinčiu sąžinės. 

S u Londonieėiu mes nešil
ti akame viename. Jis sako, 
kad tuomtarpu turėtume liau
tis rūpinęsi Vilnium. Amžinų 
dieną ne. Reikia jungtis su 
Mažąja arba Prūsų Lietuva, 
bet nei Vilniaus apleisti ne
galima. Teeiaus mų$ priešas 
didesnis už bolševikus, lenkus 
ir kolėakinius yra mūsų pačių 
inteligentijos nesąžiningumas. 

P0VYLAS ŽADEIKIS. 
bnv. Karės Ministras. 

Į Amerikos Liet. Visuomenę. 
Išmušė valanda, kurioje Amerikoje gyvenanti lietuviai iš 

ramių žiūrėtojų linkui Lietuvos reikalų, turi virsti Lietuvos 
rėmėjais, karžygiais. 

Išmušė valanda, kurioje Amerikos lietuviai gali ir turi pa
daryti Lietuvą laisva ir neprigulminga, nes tas yra jų ran
kose. 

Išmušė valanda, kurioje Amerikos lietuviai stoja istoriškan 
kvotiman savo pilietiško pribrendimo. 

Atėjo valanda, kurioje Lietuvos žmonės l ipant i kraują ant 
Lietuvos neprigulmybės aukuro, reikalauja darbo ir pasišven-

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBES BONŲ. 

"Draugo" Ofiso 1800 W, 46 St 

Atėjo laikas, kad Lietuvos valdžia, negaudama iš niekur ki
tokios paramos, kreipiasi į Amerikos lietuvius reikalaudama 

paskolos. 4 

Siuomi Paskelbiame, Kad Amerikoje Prasideda 
Lietuvos Laisvės Paskola. 

Paskola yra užgirta Lietuvos laikinosios valdžios (Lietuvos 
Valstybės Tarybos, ministerių kabineto ir Lietuvos Prezidento) 

Paskola gvarantuota visu Lietuvos Valstybės turtu. 
Paskola yra užtraukiama ant 15 metų. sumoje 5 milijonų do-

lierių. 
Paskola neš 5 tą nuošimti, kuris bus išmokamas Amerikoje 

kartą į metus. 
Lietuviai ir veikėjai kolonijose privalo tuoj aus veikti se

kančiai:— 
1) Kaip tik šis paskelbimas pasieks kolonijas, tuOjaus jose 

turi būti sušaukti visų lietuvių bendri masiniai susirinkimai. 
(Geriausiai, kad iniciatyvą šaukimo susirinkimų paimtų ben 
drai Tautos ir Neprigulmybės Fondų skyriai). 

2) Tuose susirinkimuose turi J)uti suorganizuoti vietiniai 
Lietuvos paskolos komitetai arba Lietuvos paskolos stotįs. 

3) Tos Paskolos stotįs susidaro iš atstovų vietinių organiza
cijų nežiūrint kokios pakraipos tos organizacijos nei butų. Čia 
nėra ir negali būti srioviSkumų ir visai nesvarbu kiek kurios 
sriovės stoties komitetan ineitų atstovų. 

4) Stoties komitetas tuojaus padaro posėdį ir iš savo tarpo 
išrenka valdybą iš Pirmininko, Sekretoriaus ir Iždininko. 

5) Kaip tik tokia stotis kolonijoje susidaro, jos sekretorius 
tuojaus praneša apie tai centran. Centras gi išsiunčia tokiai 
stočiai visas instrukcijas ir visokias blankas, kurių stoties vir
šininkai prisilaikydami veikia. 

6) Kiekviena kolonija ^udaro po vieną Lietuvos paskolos 
stotį. 

'Tad darban visi Amerikos lietuviai! Lai nelieka nei vienos, 
nors ir mažiausios, kolonijos, kurioje nebūtų susidariusi Lie
tuvos Paskolos stotis. Dirbkime taip, kad vietoje paskelbtų 5 
milijonų, kurių reikalauja Lietuva, mes amerikiečiai surink-
tume dešimty milijonų dolierių. 

Lietuvos Finansinės Misijos nariai:— J. Vileišis, P. Žadeikis, 
Kun. J. Žilius. > 

Visuomenės Vardu Pildomasis Tarybų Komitetas: — M. J. 
Vinikas. J. Milius, V. Jankauskas, Kun. F. Kemėšis, P. Norkus, 
J. 0 . Sirvydas, Kun. J. Kaulakis, A. Mastauskas, K. česnulis, 
Kun. J. Jakaitis, IP. Pūrvis, V. K. Račkauskas, P. Vilmontas, 
Kun. M. Penkus. 

Susivien. Lietuvių Vardu:—A. B< Strimaitis. 
Susivien. L. R. K. Vardu:—P. Molis, 
Neprigulmybės Fondo Vardu:—P. Jurgeliutė. 
Tautos Fondo Vardu:—K. Krušinskas. 
Lietuvos Atstatymo B-vės Vardu:—R. Karuža. 
Liet. Prekybos ir Pramonės B-vės Vardu:—J. 
Susivien. Mechanikų Vardu:—J. Kripaitiš. 
L. A. Pramonės B-vės Vardu:—J. Vasiliauskas. 
Lith. Relief Fondo Vardu:—Kun, A. Miliukas. 

Visokiuose Reikaluose Kreipkitės:— ~ 

LITHUANIAN FINANCIAL MISSION 
General Fost Office, B6x 252 New York, N, Y. 
"VVaklorf-Astoria. Xe\v Y.ork. 
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Pavojus Prie 

Romanas. 

Šiomis dienomis atkeliavo ar 
pargrįžo Londonan pagarsėjęs 
savo laiku Amerikoje p. K. Pi
lėnas (koresp. " Vienybės Lie
tuvninkų"). Buvo mūsų Loga-
cijoje. Girėsi, pribuvęs Lond ) 
nan su labai svarbia misija. 
Esąs pasiųstas su dokumentais 
į Foreign Oft'iee ir tt. 

Iš viso ko, ką pripasakojo 
apie Lietuvos politiką, labiau 
šiai mane nustebino, kad buk 
Amerikos Lietuvių dvasiški ja 
yra tvirtai nusistačiusi dėtis 
su lenkais, kad išgelbėjus kala 
iikybę Lietuvoje. Buk tai daru 
įsakyti Romos. 

Išgirdęs tai, išsyk pasakiau, 
kad tai grynas melas. Ant 10-
kiu plepalu, neatkreipčiau ma
žiausios atydos, kad' ne kitos 
aplinkybės. 

Dar pavasaryj p. M. Yčas 
rašė 4<Išeivių Drauge, ' ' kad 
Pažangiečiai tai Lietuvos snie
gelis ir jie turės ją valdyti. 

Vasarą Paryžiaus Legacija 
davė londoniškiams instrukci
jas švelniai elgtis su lenkais, 
neužgauti jų, neprotestuoti 
prieš jų užpuolimus ant Lietu
vos ir tt. 

Rugpjūčio mėn. Paryžiaus 
ponai nuvažiavo Lietuvon ver
sti Šleževičiaus koalicinį kabi
netą. Ko norėjo, tai padarė. 
Dabar Pažangiečiai valdo. Bet 
ar jų smegens sveikos? Man 
rodos, kad ne. 

Šiomis dienomis gavau laiš
ką iš Berlyno nuo stud. K. Ra-
dušio. Rašo: "Nežinau kame 
dalykas, bet Nepriklausomybės 
idėja Lietuvoje, sulig pasakoji
mų nekuriu iš ten atvykusių, 
pradeda mažėti. Kaip kas pra
deda į siti krinti, kad ekonomi
niai nepriklausomai Lietuvai 
bus sunku užsilaikyti. Vieni 
pradeda krypti Lenkijos pu-
sėn, kiti Rusijos*'. . . Naujasai 
kabinetas p. Valdemaro tuo
jaus pasirūpino paskirti Lon
done vieton p. V. Čepinskio su 
p. K. Bizausku, grovą Tiškevi
čių (Biržiški) ir jo sekretorių 
p. Balutį (Amer. ats. Paryžiu
je). Aiškus dar dalykas iš ku
rios pusės papūtė vėjas link 
Lenkijos. Bet žydas muša, žy
das rėkia. Kam-gi Pažangiečiai 
smegenis makaulėje nešiotų 
jei nemokėtų nukreipti nuo sa
vęs kaltės ant kitų. Senovėj sa
kydavo : kam bus, kam nebus, o 
strikabizniui vis buK Dar-gi 
davonia ir sakoma, kam biis, 
kam nebus, o ilgaskverniams 
vis bus. 

Paryžiečiai nieko nenuveikė, 
vien pinigus aikvojo. Tik Lon
dono Legacija parodė tikrą 
veidą Lietuvos! Jų nuopelnas, 
kad Anglija pripažino nors lai
kinai mūsų valdžią. 

Pažangiečiai bijosi p. V. Če
pinskio, bu jis neparduos Lie
tuvos. Tad izoliavo jį kaip už
krėstąjį. Jokių žinių negatfna 
itei iš Lietuvos nei iš Pary
žiaus. J o telegramos ir laiškai 
pasiliekti. be atsakymo. Jo pa* 
dėjėjas, p. K. Bizauskas, rug
sėjo roin. išvažiavo su reika
lais Lietuvon nedaugiau kaip 
ant 4 savaičių. P. Bizauskas be 
abejo, rase ir daug rašo, bet jo 
laiškai Londonan neateina. Se
iliaus Lietuvos laikraščiai at
eidavo Londonan per Paryžių, 
bet dar ir tai sustabdyta, kad 
čion nežinotume kas do košė vi
liama Lietuvoje. 

Grovas Tiškevičius seniai 
paskirtas vieton p. V. Čepins
kio, bet neatvažiuoja, ba Pa
žangiečiai bijosi, kad sugrįžęs 
p. Čepinskis .Lietuvon nepri
verstų ju Ui -košę patiems su
ėsti. • 

Kas Kolčakinius užkvietė' 
Lietuvon.' Paryžiečiai arba jų 
smegens p. pr. Valdemaras 
li'H^I'tltHi.- Id'fjKHIHĮ š ią WUU 

rą admirolui Kolčakui SU pa
sveikinimu, kada talkininkai 
buvo pripažinę jį kaipo Vir-
šiausiąjį Rusijos valdovą, kuris 
jau pirmiaus buvo apsišaukęs 
už suvienytą nepadalinamą 
Rufeiją. Tad-gi a r djnrai, kad 
Kolčakiniai užplūdo Lietuvą 
tikėdamiesi rasti čion sau tal
kininkus! • 

Finansų padėjimas verčias 
su lenkais dėtis! O lenkų koki 
finansai? Šimtą kart blogesni. 
Jų legijonieriai pusnuogi ir al
kani. Kaip vilkai išalkę užpul
dinėja Lietuvos pakraščius pa
sigrobti sau maisto ir skarma
lų. Parubeže lenkų legijonie
riai pavirto i Škotus, nešioja 
mūsų moterėlių sijonus. 

Žinoma ir mūsų finansai blo
gai stovi. Bet, kad juos page 
rinti ar-gi reikia Lietuvą par
duoti ? Sumažino dar minis!e-
rių skaičių iki 7, bet ir tiek dar 
perdaug ant taip mažos Lietu
vos. Tegul neseka rusų biuro
kratizmą, tesumažina valdinin
kų skaitlių, tesumažina sau al
gas, te jų pačios neužrubežiuo-
se sėdi, bet namie teverda 
jiems pietus, teparsiduoda au
tomobilius, pėkšti skersai gat
ve gali pereiti, tepaliauja šam
paną gėrę, pokylius kėlę, už
teks užrubežių svečiams arba
tėlės. Kam pūstis kaip ana var
lė prieš jautį ? Mūsų prasčio
kėliai noriai kariuomenėn sto
ja, kovose kraują lieja ir gyva
stį padeda, o mūsų ponai neno
ri savo diržo drūčiau suveržti. 
Te pamyli Lietuvą labiaus nei 
save ir savo pilvą, o visas kliū
tis pergalėsmie. 

0 jeigu jiems kaipo Pažan
giems per siaura Lietuva, ki
tiems teužleidžia vietą, o patys 
tekeliauja kur jų savymeilė 
neša. 

« 

Amerikiečiai, pakelkite savo 
galingą balsą! 

Šalin iš Lietuvos lenkber-
niai, šalin Kolčako garbintojai 
ir Lietuvos turtų purtytojai. 

Nesnauskime, ba pavojus 
prie vartų. 

Mums reikalinga valdžia, ku
ri gintų ir gintų su pasišventi
mu mūsų nepriklausomybe. 

Mūsų buržujams Vilnius la
biau rupi nei nepriklausoma 
Lietuva. Palikim Vilnių nuoša
lyj? jis pats po kelių metų tu
rės glaustis prie Lietuvos. Tai 
ir patys lenkai ir sulenkėję 
vilniškiai gerai supranta. Jio 
su Vilnium kaipo su meškere 
nori tik pasigauti visą Lietuvą. 

Ar ne svarbiaus, ar ne-idea-
liškiau butų pamąstyti susivie
nyti su Mažąja Lietuva, kur 
mūsiškių brolių ne keletas tūk
stančių kaip Vilniuje, bet šim
tai tūkstančių. 

Londonietis. 

ŠI8-TA6 I t ASTRO 
NpMIJOfr. 

, • 

Tarp 17 ir 20 dienų, šio mė
nesio, 6 planetos, žiūrint nuo 
saulės, t. y. Merkuras, Venus, 
Marsas, Jupiteris, Saturnas ir 
Neptūnas bus vienoj eilėj tarp 
26 gradusų. Žemė, žiūrint 
nuo saulės, bus po dešinėj, o 
Uranas po kairėj antroj pusėj 
saulės. Del tokio planetų su
sibėgimo, daug kalbama apie 
pavojų mųs žemei. Kaikurie 
kalba net ir apie pabaigą mušu 
planetos. Jeigu Augfičiausias 
Valdytojas taip pažymėjo, tai 
ir bus; bet iš priežasties tokio 
planetų susibėgimo negresia 
didelis pavojus. Planetos apie 
saulę bėga dideliu greitumu. 
Paimkim žemę. J vieną valan
dą žemė prabėgu 5400 geog. 
mylias. Panašiai ir kitos pla- l 
netos. Jų bėgis ir gravitacija 
negali daleisti iš karto stoti ii 
kristi ant saulės, tat ir pavo
jaus negali būti. Saulė gana 
tankiai eksplioduoja, bet jeigu 
iš priežasties tokio planetų su
sibėgimo butų nepaprastas 
saulės ekspliodavimas, vis-gi 
mums pavojus negresia dėlto, 
kad saulė už visas planetas, sy
kiu imant, yra 700 kartų tvir
tesnė, dėlto eksplioduojamos 
materijos nė kokiu būdu negali 
patraukti planetos prie savęs, 
liet ta materija, ekspliozijos 
smarkumo išmesta, turi grįžti 
prie saulės. 

Saulinė sistema taip yra ge
rai sutvarkyta, jog jai savasis 
pavojus negresia. Šv. Raštas 
sako: "Žvaigždės iš dangaus 
nupuls ant žemės, kai]) lygų 
medis numeta neišnokusias iv-
gas savo, kad nuo didžio vėjo 
pakrėstos y ra . " Ją sugriaus 
svetimas kūnas kada nors atė
jęs iš erdvių. 

Kun. A. Petraitis. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

Londonas, Anglija. 
("Darb.") 

Melrose Park, 111., 
Gruodžio U d., 1919 m. 
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Šiuomi kreipiamės, kaipo į 
visuomenės laikraštį, su svar
biu klausimu, į kuri meldžia
me duoti paaiškinimą. 

Nedėlioj, gruodžio 14 d., 1919 
m., italų bažnytinėj svetainėj 
lietuviai tėvynainiai kareiviai 
ir nekareiviai turėjo susirinki
mą tikslu sudaryti Lietuvos 
Liuosybės Sargų būrelį. Bet 
susirinkiman atsilankė du sve
čiu iš Chicagos ir plačiai aiš
kino apie Lietuvių Kareivių 
Susivienijimą Amerikoje, ra
gindami prisidėti prie to Susi
vienijimo, o ne prie L. L. Sar-
^ų. Jie nurodinėjo, kad tenai 
patys save apsiskelbia genero
lais, kapitonais ir kitokiais po
nais. 

Susiriitkusieji tėvynainiai tą 
dalyką atidėjo iki gruodžio 18 
d., 1919 m., kad per laikraščius 

(Pabaiga ant 3 pusi.). 

KALĖDOMS 
DOVANOS! 

Jau Nebetoli šv. Kalėdos 

nun 
Tai (Hilu** pHn.le>lii.ti upte dovani) m> Minoru* ^ n >patonu>. Turcdatnan (ai at-
intyji- priruo^tiiu visokiu tn-aži»iiMu IKMITU MIVO Zegariu«i.Htriskoj krautuvėj Ir pa-

PHhU-inkimu* laikrodžiu, žiedu, la-d'.ri-.Hi prrkv. kuip galėdamas irm<-»u«. Dideli 
ketu, l*!wi-.nrHiu auksiniu ir auksuotu, kuip \jrams tuip ir moterims, miuku i 

< maukiet-.is. spilkiu'iu į kravata nuo magiausios preke* iki auKščiauslos ir visokiu duix-
Lį tu, kokl-i, tik Kalimu rasti jubtloriškoji ištaisoje. Taippjri turime visokiu snauo-
* romi >r v:'-vdnw>"in(> bemaž vi pv*e prekes; t Įšoktu auksiniu rušomu plunksnų, ir 

\inokiu l>Hi-.M. Liberty Ueudmis priimame už pilna vertė. 
Kiekvienus žmogus, kuris v.t»il^nkjs j mano krautu>e, gaus di-r.ugišk* putaruavi-

| ma \isoki-ose reik-h'osc. lv< ietiu Usm> tautrof-iaa utsHaakjli pas monc ir i>*r-
MtikruMi mano tumoro serume. 

8a tikru pagarba. 

•I t i-a Auksorius ir I/aikr»diuliiko-< 

K. MICHALAUSKIS 
3303 So. Morgan Street Chicago 

. t 

file:///Yilsonas
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file:///isoki-ose
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lietuviai Amerikoje. 
ROSELAND, ILL. 

ROSELAND, ILL. Tad-gi neškime jiems auka, 
tepili jie mus pamini, kad mes 

(iruotlžio S d. L. H. Kryžiaus jiems geibėjom, padojom kovo-
rėmėju skyrius laikė susirinki
me bažnytinėj svetainėj. Susi-
r inko nemažas būrys narių ir 
rėmėju. T a r p kitų nutarimų, 
paminėsiu keletą svarbesnių. 
Nuta r t a rinkti aukas kur tik 
bus galima. Išr inkta aukų rin 
kojai, kurie rinks aukas įvai
riuose vakarėliuose, taip-gi ir 
prie bažnyčios, kada žmonės 
eina namo; taip-gi prirašinės 
naujus narius rėmėjus. Nutar
ta surengti prakalbas Naujų 
Motų vakare. Išrinkta komisi
ja, kad prisiųstus iš Centro 
siūlus išdalintų moterims, ku
rios megs svederius bei pau 
ėiakas. 

Keikia pažymėti, kad Kose-
lande yra nemažai daugijų, bet 

N ncvisos vienaip mano. Vienos 
paskiria auką ir iš narių suren
ka aukas, o laiko draugijos iž
de ir nežinia ko laukia. Šiandie 
Lietuvoje didžiausi šalčiai 
siaučia. O mūsų broliai turi 
kauties su priešais už Lietuvos 
laisvę. Nelaikykime pinigų sa
vo ižduose, kuriuos paskiriant 
L. K. K. Ne tada laikas namus 
budavoti, kada užeina šalėiai. 
Keikia iš anksto tai daryt i . 

Pirmutinė draugija Šv. 
Onos moterų paaukavo $25.00 
iš iždo ir $7.(M) surinko iš na
rių. Geras pavyzdis ir kitoms 
draugi joms. Šv. Ouos draugija 
su aukomis visuomet pi muit i
nė.P-ios Liudkevieienė ir Si
monienė pridavė savo draugi-

• jos auką L. R. K. rėmėjų sky-
. r iui . Ačiū. 

S. L. R. K. A. 33 kp. prisiun
tė savo narių aukų $11.00 per 
Al. Misiūną, už kurią širdingai 
acm jai . .*.-i*. „.+*&**+,***+ 

Bei kur umsų didžiosios 
d raug i jos : kada jos savo iždus 
pajudins. ' Tokių dr-jų Roselan-
de tur ime kelias. Laikas butų 
subrusti ir aukavimo klausimą 
kelti susirinkimuose. Manau, 
kad neviena nepasiliks neišpil-
džiusios savo užduoties. Pavie
nių ir-gi > yra priede nnė 1 >t 11 i 
nar iais- iėmėjais L. K. K. Ar
t inas Kalėdos. Kiekvienas per
kame kam nors kokią dovaną. 
Šįmet atiduokime tą dovana 
Lietuvai per L. R. K., kurį nu-
šluostis ne vienam ašaras , ap
rengs, pavalgydins, suteiks pa-
gelbą sei-gantiems, priglaus 
tuos mažus kūdikėlius, kurie 
1 i k v našlaičiais šaukiasi nmsų 
pagelbos. 

Šioj kolonijoj yra susitveręs 
taip vadinamas "Maskin is 
Kliubas.'P P r i e jo priklauso ne
mažas būrelis vyrų, vaikinų, 
kurie, pasitaikius niaskiniam 
baliui, gauna pirmą dovaną. 
Bet moterys tuo kliubu nepa
tenkintos, kam vyrai visuomet 
gauna pirmas dovanr. . Bet ne
reiktų pavydėti1, kuomet tas 
kliubas atlieka gražų darbą. 

Andai dr-ja Šv. Pe t ro ir Po-
vylo buvo surengus maskinį 

Gruodžio 10 d. roehesterie- balių. Minėtas kliubas gavo 
čiai iškilmingai priėmė pas sa - !p inua dovaną $25.00 ir nutarė 
ve du svečiu: gerb. kun. Lau-1 paaukauti L. R. Kryžiui. J . 

t i su jų vargais . 
Lai nmsų širdyse uždega tė

vynės meilė! 
Lazdynėlis. 

4 
m . . . . . . . . • II •• į i ^ l . l . . I i i . . . „ . •„ „ . , 

ROCHESTER, N. Y. 

Tarnas Maknevičius . . . 1.00 
K a s paseks pavyzdį tų tėvy

nainių r Į 

K. J. Krušinskas, 
T. F . Sekretorius, 

4 5 6 G r a n d S t . , 
BrookrVn, N. Y. 

ALASKOS ANGLIŲ 
KASYKLOS. 

T -

LAIŠKAS REDAKCIJAI. 

kaiti ir K. (Vsnulį. Liuosavi-
mui savo brolių Lietuvos ]>a-
krašėiuose iš lenkišku nagu su-
na iė aukų $607.00. 

Kun. J. Kasakaitis. 

HOMESTEAD. PA. 

Meluoja per akis.' 

Dambrauskas pinigus jau pri
davė L. K. K. rėm. skvriui. 

Širdingai ačiū! Lai kliubas ir 
toliau taip gražiai elgiasi. 

Lazdynėlis. 

ROSELAND, ILL. 

Susirinkimas L. Vyčių 8 kp. 
šiandieną 17 d. gruodžio, Visų 

Lapkričio 30 d. vietos lenkai :Šv. parap. svet. 7 :«'>() vai. vak. 
buvo surengę prakalbas. Kai- L. V. 8 kp. Korespondentas. 
bėjo iš \Vashington, 1). C. at- -
stovas, 'nesenai atvažiavęs iš TAUTOS FONDO REIKALAI 
Polščįaus. Norėjau sužinoti, a r | 
tas asmuo, kuriam Polščios di- Kritiškame momente, neapleis-
j)loinatija prisiuntė 888 kvortas 
baltakės, tečiaus nepavyko. 

Pasakojo apie Polščiaus 
'*deniokratingumą" ir "ge ra -
daringumą. ' (Jalų gale sakė, 
kad visoje Kanopoje nėra kitos 
tokios tautos, kuri pasišvęstu. 
" g e r o v e i " kitų tautų, kaip pa-
sišvenčia Polščius. 

Sakė,> kad prie Polščios ne
nori priklausyti Baltgudija, 
Lietuva, ypatingai Suvalkija. 
Bei turės priklausyti, o jei ne, 
tai varu priversime. 

kime Lietuvos. 
— 

Lietuva, bekovodama su 
daugybe priešų, ta ip nusilpo, 
kad bile didesnis priešų užpuo
limas gali ją klupdyti. Mes ža
dame tėvynei pagelbą, bet tik 
žadame. Tikrenybėje labai ma
žai ką duodame, o kaikurie ir 
visai nieko neduoda. Tat da
bar, arba niekados, mes gali
me pagelbėt tėvynei sunkioje 
jos kovoje už laisvę. 

Lietuvos karžygiai, didvy-
Polščia. sakė, turi apimti 35 riskai kovodami už Lietuvos 

milijonus gyventojų. laisvę, yra sunkiausiame padė-
Antras kalbėjo amerikonas, jinie. J iems trūksta amnniei-

1918 m. Alaskoje iškasta 7o,-
600 tonų anglių vertės $41L-
850. Tai galima palyginti su 
1!)17 m. iškasiinu, kuomet bu
vo pasiekta 53,955 tonai ver
tės $265,317. Praėjusiais me
tais daugiau anglių iškasta 
Alaskoje, negu kuomet nors 
pirmiau per-visą Alaskos ang
lių kasimo istorija. 40% dau-
giau už 1917 m., kuriais bu
vo daugiau iškasta, negu pir
miau. Yra manoma, kad ang
lių kasimo industrija jau iš-
tikrųjų Alaskoje prasidėjo. 
Daugiausia iškasta 1918 m. 
Matanuskos lauke, būtent 63,-
092 tonų. Likusioji d a l i s buvo 
iškasta aštuoniose ar dešimtyje 
kasyklų, išsklaidytu po ivairias 
daliiS tos teritorijos. Visose to
se kasyklose, Išskyrus Mata-
nuskos ir Berįnr River laukus 
l>ei vietas ties Port (iraliam, 
l)uvo kasama laisvai su namų 
vartojimui leidimais. Buvo 
dirbama 12 kasyklose. Dirbo 
239 vyrai, vidutiniai «imant, 
po 254 dienas per metus. 

Matanuskos lauke Eska 
Creek kasyklose buvo (kubas 
vedamas Alaskas Engineeriim 
Commission, kad pagaminti 
kuro geležinkeliui ir kitiems 
valdiškiems reikalams. Chie-
kaloono kasykloje, prižiuria-
moje tos paėios komisijos, 
svarbiausia* da: !>a.s buvo iš
tirti ir sutvarkv; ; kasimą, 

(Pabaiga nuo 2 pusi.) 
pat ir t i , koks skirtumas yra tar
pe Susivienijimo L. Kareivių 
Amerikoje, ir L. L. Sargų, ir 
prie kurių geriau prisidėti. 

Tikimės, kad tamstos suteik
site atsakymą pirm 18 d., šio 
mėnesio. 

Su. augš,ta paagrba, 
Antanas Jonča, 

Box 569, 
Melrose Park , 111. 

Atsakymas. Mes žinome tik
tai Lietuvos Liuosybės Sargų 
organizaciją. J e i kas bando jai 
kenkti, tai to tikslai yra neaiš
kus ir tokio reik saugotis, (io-
nerolas \Y. S\vartbout Ameri
kos Lietuvių Brigados vadas 
n e ' p a t s save apsiskelbė tokiu, 
o yra Lietuvos valdžios pa
skirtas. J i s iuri teisę paskirti 
žemesnius oTicierius. Priduo-
kite vardus tų žmonių, kurie 
šmeižtais kenkia Amerikos Lie
tuvių kariuomenę organizuoti. 

!'Drauffo'' Redakcija. 

REIKALAUJA. 

Uždirbk 
$35iki $50 

į savaitę 
Karpejiai ir kriaučiai yra reikalau

jami visuomet, jie turi trumpas va
landas ir lengva darbą. 

Mes galime jus išmokyti šio darbo 
j trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant siuvamu Power maši
nų. 

MASTER SCH00L, 
J. F. Kasnieka, PerdėtinLs 

190 N. State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 labos 

H» » m m m mmmt. •P' • 
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REIKALINGOS moteris ir mergi
nos dirbti; lengvas darbas; prie išskir
stymo sekly; geras uždarbis. 

Leonard Seed Co., 
228 W. Kinzic St., Chicago, IU. 

REIKIA VYRŲ. 

Dirbti prie lumberio. Atei
kite ant 7 vai. ryto. 

Užmoka kasdiena. 

Antras kalbėjo a m e r i k o n e . .)mio. j iems uuKsia auinniu- m . > • 
v • i - V - l I r l * i , , ' iMilm i r Į r i t u ••oilriiiMMH I*'/ , n 1 ^ ' n W X « l : l l l g l l U UUVO p U g U -
\ . irt. »ie Kos.iusko, kelis kartus ,]o^, n i h ų i i kitų leiKinunų. i / - , **» ** i ̂  

i • v> -i 11.1i..1iv;u ,M>c;i;i^ i.iiiu«it I-4.II iMinta, norf, ir t iek 'nebuvo tt-
sake Kascijosko. pakal \ je pasilikę taippat ken- .» % 

rn v- I n • • ..,« i i /.;., Ko.i.i ;•• ^oift .,/.v i i«>iiiv<w keta>i. 1!MS m. i)irmą karią 
I reeias kallieio ( zlonek <'i*i ŪMIĄ n »^alti, nes, L ieunos i «• 

Komitetu Obywateiskiego." valdžia negali kaip pridera ap-
Pastaras is sakė, kad l^ lše ia rūpinti visų jos reikalų. 
turi susidaryti iš 30 milijonų! N a> ° 1U('S a r skubinamės su 
gyventojų, nes tų, sako, sakė ir page lba l ! 
ponas lioover Buffaloj, X. Y. Lietuvi, jei turi nors kibirk-
laike }>rakalbos. štėlę tėvynės meilės, aukauk 

Iš to matosi, kad nejuokais j savo dali ant tėvynės aukuro, 
paliokai taiko Lietuvai užner t i ' aukauk Tautos Fondo Kalėdų 
virvę ant kaklo. Budėkime. | "La i svės S a v a i t ė s " fondan. 

Prakalbose mačiau vienų iš- ; Praei tų savaitę šie Brookly-
gamų-lietuvį. Kada kalbėtojas no tėvynainiai paaukavo tėvy-
pasakė, kad Lietuva tur i p r i - jne i : 
gulėti Polšėiai, tai tas paliok- Veronika Jueai tė . . . . 
b t rn i s daugiausia rankomis Marė Kazlauskai tė . . . 
plojo. Minėtas asmuo da* yra Stasys Čirba 
narys Sv. Juozapo dr-jos. Konstantinas Žemaitis 

$100.00 
20.00 
20.00 
10.00 

Ar gali būti tokiems išga- Antanas Rimkumis . . . . Ti.tK) 
moms vieta lietuviškose drau-i August. Rimkunas 

gijos* S. L. R. K. A. 134 kp. 
Žinantis. iJieva Mareinkeviėiutė 

5.00 
3.00 
1.00 

Matanuskos* anglys *l»uvo is 
vežtos už Aneliorage. Privatiš
kas kasyklų darbas buvo ve
damas dviejų kontraktorių 
Matanuskos lauke, bet nors ir 
prikasė kiek anglių, teeiau, 
abelnai imant, jų darbas buvo 
nenašus. 

RED. ATSAKYMAI. 

T-nui M. Šauėiuveiuii. Chi-
cago, 111. J a u du raš tu patai-
pinom, iš kurių matyt , kad 
p. At'ras apsiriko, dėlto Tamis-
tos straipsnio jau nebetalpįsi-
me, nes butų treeaas apie tų 
patį dalykų. Šiuomi tai])-gi 
užbaigiaiiK1 ginčių apie tų da
lyką. 

LORD & RUSHNELL. 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Itoselande: 10900 So. >Uebi««a Av«. 

TelefMas I^illinan 348 ir Follmaa 31M 
Chlcagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvergo vakake nuo* 5:30 iki ":00 
Telefoną* Tards 7t3. 

Telefonas Pnllmaa 850 

I Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

—»w BAROENAS VYEŲ 
DRABUŽIŲ. 

Vyrų Ir Jaunų Vaikiau padirbti 
ant orderio siutai ir overkotai. bet 
neaUiža ūkti; vėliausių modalių nuo! 
$20.00 iki $45.00. 

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

Vyrų Kelinės po $3.00 ir aug&čiau. 
Vaikų Siutai po $5.00 ir augSCiau. 
Pirk savo overkota dabar prieš 

Kiemą, kuomet kainos pakjla. 
Mes taippat turime pilna eile bi-

skutį nešiotų siutų ir overkotų nuo 
$8.50 ir augičiau. 

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

Atdara kiekviena vakarą iki 9 
v»» Nedėliomis iki < valandai. Su-
butouAia visą. diena iki 10 valandai. 

S. GORDON, 
1415 S. HsJsted St., Cbicago, IU. 

įsteigta 1902. 

10657 So. Michigan, Avenue 
A Roseland, III. 

TALANDOS: 8 iki 9 rakare. 

— — — • ^ — • — — — j į 
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Su 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsville, Penna. 

visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki 3 vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

m 

t J. P. WAITCHES 
ATTORNBY AT LAW 

L I E T U V I S A D V O K A T A S 
4 5 4 2 S. W O O D S T R E E T 

O H I O A G O . 

BUS BRANGIAU. 
Užsisakikyte Gero MEDAUS 

5 Svaru Viedrukas $1.80c. Pri
statau j namus, Chicago, III. 
Adresuokite 

W. Strygas, 
General D. P. 0. Chicago. 

Ypatiškai galite gauti po 
šiais adresais: 

K. Marknckas. 
2123 W. Coulter Str. 

Arba prie A. M. 3022 W. 40th. 
Str. Ant antru lubų Chicago, III. 

Telefonas Pullman et 
DR. W. A. MAJ0R 

GYDYTOJAS IR 
OHLRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Ave. 
Adynos 8:S0 iki 9 išryto — 1 iki] 
2 po pietų — 6:30 iki 8:S0 vakare.] 
Nedėllomis nuo 10 iki 11 išryto 

S*— 

»«-.»a 

2424 So. Laflin Str. 

KEIK ALINGOS. 
10 uiermtičig 17 metu ir daugiau 

prii: lengvaue darbo ant mašinos, 
švariam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi Uiretų metu paliudi
jimo. 

Atsišaukite: 
Pett A- Tjrrrant Mfjr Co. 

17:J5 N. Paulina Str. 

K EI KALINGI 
Vaikai 17 metu amžiaus ir suvirs 

prie lengvaus darbo ant mašinos 
švariam i a brike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėti metu paliudi
jimą. 

Atsišaukite: 
Felt & Tarrunt Mfg. Co. 

1735 N. Paulina Str. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietu vys Graborius I>M tarnauju, laido-

tuvėtMt ko pigiausia. Reikale meldžiu at-, 
Kib&ukti. o manu darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, DI. 
Tel. Ganai 21W. 

Tel. Drover 7043] 

Dr. C. Z. V eželis 
I A E T L V I S D E N T I S T A S 

V a l a n d o s : s u o 9 r y t o iki 9 v a k ] 
N e d ė l i o m i s p a g a l s u t a r i m ą 

4 7 1 2 S O . A S H L A N B A V E N U E 
ar t i 4 7 - t o s G a t v ė s 

TKL. McKINLKY 4988 

DR. S. BIEZ1S 
GYDYTOJAS IK CHLKUGAS 
VALANDOS I iki 8 Vakaro 

:<114 \\. 42nd Str. 
Arti Kediie ave. 

Dr. S. Naikelis 
LIETUVIS 

G Y D Y T O J A S IK C H I H C H G A S 
4 7 1 2 So. Asl iUuuI \\V. 
P h o n c D r o v e r 7 0 4 2 

V A L . N u o 9 iki 12 i šryto , 2 iki 
t>o p i e t ų , 7 iki 9 v a k a r e . 

R c i i d e u c i j . i S336 W . 6 « - t h St . 
l ' h o n e P r o s p e c t 85b5 
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Mums yra labai malonu pranešti Chicagos ir apielinkių 

LIETUVIAMS 
• 

kad suorganizavome nauja lietuvių korporocija Chicagoje, vidurmiestyje, 
* 

Ii ai tie Consultation Bureau ir 
i) Siunčiame prekes Lietuvon~exportuojame 
2) Siunčiame pinigus Lietuvon ir kitur, 
3) Važiuojantiems Lietuvon parūpiname PA-

SP0RTUS ir affidavitus, 
4) Visokiuose reikaluose informacijas sutei
kiame dykai. % 

i : 

Turėdami reikalą kreipkitės ypatiškai arba rašykite į 

CONSULTATION BUREAU 
Room 1508, 105 W; Monroe St. Chicago, 1)1. 

i 

i 

e 

i i 
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Reikalingas pardavėjas prie 
Lumbor ir Mill darbo tokis kuris 
turi gera pažinti su kontrakto-
i-iais. Gera proga gerani žmogui. 
Atsišaukite. 

Heitemann Lumber Co. 

5852 S. Ashland Ave. 

Telefonas Procpect 4000. 

PAIEŠKO 
Paieškau Jono Pociaus paeinančio 

15 Raseinių Apskričio Kvedarnes 
parap. Sautlaukio kaimo apie 40 me
tu senumo. Tūrių labai svarbų rei
kalą, jis pats arba kas apie ji žinote 
praneškite sekančių adresų: 

.Juozus Stasytis, 
3 2 0 2 A u b u r a A v e . 

Paieškau brolio Jono šiujukuičio, 
paeinančio iš Kauno (luber. Rasei
nių pav. Jurbarko miesto, 4 metui 
atgalios išvažiavo iš Cjhieagos i 
(o37 Metropolitan Slr. Bro<$klyn, N. 
V ) tfpie L'5 metų amžiaus. Jis pats 
arba ,kas apie ji žinote malonėkite 
pranešti šiuo adresų: 

Marijona šitmik.vlė, 
1«>:*. I s. Paulina Str., ( lucągo, III. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typowriting, pirklybos tei
sių, Suv. Vaist. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo C 
iki 10 vai. 

3106 So. Halsted St., Chicago. 

Dr. G. M. GLASER | 
Praktikuoja n tu%>%*i 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro St., Gliicago. III. 

SPECIJALISTĄS 
Moteriškų, Vyriškų, 'taipgi ehro 

ni.škų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo i> ryto 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, nuo • 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 1> iki 2 po piet 

Telefonas Yards 687 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRK0LTS 

LIETUVIS 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė savo gyvenimo vieta 1 
Brightbn Park. 

2914 W. 43rd Street., 
Tel. McKinley 26S 

OOaae: 175? W. 47tk 8»., 
(47 ir Wo«d gat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po piet g, C: 30 iki 
8:30 vakare Nedėliomis » iki 12 rytai* 

Tel. Boulevard 160 

įS» » » » » » ! 

Dr. A K. RUTKAUSKAS 
Telefonas McKinley 6784 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South Western Boulevard 
Kampa* W. I5-to« gatvės 

M -

K - * * * * * * mmmm» 

Du M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

OHIOAGO, ILWHOI6 
Telefoną* Yarcto 5032 

Valandos: — 8 Iki 11 IŠ ryto: 
6 po platų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

« • - - - • • m m mįį 

Iicsid. 93:J SO. Ashland Hlv. Ohicago. 
Telefonas Ha > marke t 3511 

DR. A. A. ROTH, 
RusaN gydytojas Ir chirurgą » 
specijalista.s Moteriškų. Vyriškų. 
Vaikų ir visu clu,oni.šikų ligijr 

Ofisas: 3354 So. Halst<*<l St.. Chicago 
Iciefonas Dupver »«93 

VALABll>AS: J«—lt ryto 2—3 po 
ph?tŲ 7^-8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

J.. .? I 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

K -
J0SEPH C. W0L0N 

-ietuvis Advokatas 
38 SO. LA SALLE STRKET 

Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 22-nd Street 

Tel. Rockwell 6999 
CHICAGO, U-L. 

S — 

SERGĖKITE SAVO Al 

Smetonos gerai pritaikinti akmiu 
bus palengvinimu dcl Jūsų akiu. 
Kuomet tų kenti nuo fralvos skau
dėjimo, kuomet raidės licjani j km] 
v;,, kuomet skaitai ar siuvi ar r. 
SaX tai tuomet yra ženklas, kadi 
reikia Jums akinių. Mano 1$ meijj 
patyrimas priduos Jums geriausi*Į 
patarnavimą už prieiname, kn | 
net taip žemai nčt iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chic 
l".R*araina> -.uteikiamas dykai. 

Kampai ib-Mm gatvės. 
ii-t-io* lubes > irš Platt*o aptiekos 

Kambaris 11, 15, 16, 17 Ir 18 
Tėmykite į mano paraše. 

\ Valandos: nuo 7 vai. iSryto iki 
> vai. vakare. Panedėliais, Sc-reds 
< m i s ir T>ftnv«'iorr«iK. 
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Trečiadienis, gruod. 17 1919 

CHICAGOJE. 
KATAUKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Trečiadienis, gruod. 17 d., 
Šv. Kvartalinė diena (pasn.). 

Ketvirtadienis, graod. 18 d.. 
Sv. Teotimas. Rufas. 

ST. PAUL GELEŽINKELIS 
PASKELBĖ EMBARGO. 

iŠ CHICAGOS LIETUVIU 
ĮOLOMUy 

IŠ NORTH SIDE. 
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BAUDŽIAMI NAMŲ SAv*I 
NINKAI. 

Gabens tik reikalingas pre
kes ir anglis. 

Turi apšildyti apartamenti-
mus namus. 

ą 
i 

Sveikumo komisijoniorinus 
Dr. Rot>ertsono pastangomis 
rv'isi namu savininkai, katrie 
noapšiKlo kaip reikiant nu
samdytu žmonėms pagyveni
mu, patraukiami teisman ir 
aitriai baudžiami. 

Municipaliniu teisine jau 
Į nubaustas $200 pabaudos ir 
I teismo lėšomis vienas "land-
I lordas". Tasai vra Alcxaiuler 

i i 

; Zuraekov, 492b' Grand blv. J is 
vienuose savo apartamenti-

! minose namuose Salėtu metu 
šaldė net 31 šeimyną, kurios 
ir/ flatns yra pilnai užmokė
jusios. 

Dr. Iiobertson tvirtina, jog 
bausmė neaplenks nei kitu 
*'landlordu.M Xe s neapšildo
muose pa gyvenimuose ima 
pradžia visokios ligos. 

Cbieago, Mihvaukee & St. 
Paul geležinkelio vaklininkai 
paskel))ė embargo prekiniams 
tiaukiniam s ant 10,000- gele
žinkelio mvbu. 

Paskelbta, jog su vakar die
na prekiniai traukiniai tuo 
geležinkeliu galės vežti tik 
anglis i r būtinai reikalingas 
prekes. \ įsokin pašalinių pre
kių vežimas pilnai uždraus
tas. 

Tuo tikslu norima pasku
binti pristatyti augliu į reika
lingas vietas. 

Regis, ir ant kitu geležinke
liu bus Įvestas uždraudimas 
gabenti pašalines prekes. 

PAUKŠČIAI SKRINDA Į 
ŠIAURIUS. 

SALIUNAMS TEISMO 
DIENA. 

Turi jie but uždaryti lig vieno. 

Negali pasakyti, kodėl taip 
yra. 

Albert Stapleton, 6619 So. 
Ashland a ve., užvakar matė 
kelis pulkus paukščiu, sklin
dančiu į šiaurius. 

Stapleton negalėjo išaiškin
ti to apsireiškimo. 

Manoma, jog paukšėiai ka
me nors nnjauėia šiltesnio oro 
juosta. 

MIESTO MAJORAS NAMIE. 
Kuomet augšėiausias šalies 

teismas patvirtino karės meto 
prohibiciją, Cbieagoje drąsiau 
ėmė veikti ir federaliai valdi
ninkai ir agentai, katriems Į-
sakyta prižiūrėti, kad butu 
pįldoma svaigalu prohibitija. 

Miesto ina»,jorn> Tliompson 
parvažiavo iš YVashingtono la
bai patenkintas. Nes jam ir jo 
-alininkams pavyko naeijona-
lę repul)likonu partijos kon
venciją patraukti Chieagon. 

Paivyke- majoras tuojau* 
Saliunams tad prisiartinoj . . - . ' . , . . . ' . 

'emesi ir vel to nelaimingo u 

Gruodžio S d. Šv, Mykolo pa* 
rapijos svetainėje Įvyko pir
mas susirinkimas Kataliku 
Vienybės skyrio, kurio senai 
laukėme susitveriant šioje ko
lonijoj. 

.Valdyba liko išrinkta iš se
kančiu asmenų: pirm.—A. Ba
cevičius, viee-pirm.—A. Bugie
nis, sekr.—J. Sloksnaitis, ižd. 
—J. Pažereckas, iždo globėjas 
—J. Kaitulis, t'in. rast. - A . 
Mureika, maršalka—P. Alek
na. 

Kataliku Vienybės North Si-
įles. skyriiin įsirašė sekančios 
dr-jos: Šv. Mykolo Ark. dr-ja 
Xo. 2, Šv. Juozapo Apiekuno, 
šv. Cecilijos, Motinos Dievo 
Aušros Vartų ir L. Vyčiu 5 kp. 

Visi atstovai pasižadėjo dar-
huoties ir raginti i si rašyti 
draugijas, kurios dar nepri
klauso. 

Garbė tiems, kurie darbuoja
si tėvynės labui. 

Lai gyvuoja Katalikų Vieny
bės Xorth Sides skyrius! 

J. K. Sloksnaitis, rast 

P. K. BRUCHAS 
Jubilierine Krautuve 

3321 S. Halsted St. Chicago. 

s 

Mii.su krautuvė yra pripildyta, n.iujitnisios mados tavom del kak-du 
dovanu. Tamistn nupii-ksil dovanas tikros vertės mušu krnuluVšj. Ir 
bukit užtikrinti, kad Jus nUpirksit geriausia tavora. žemiausia gauna
ma kaina. Atsilankiusiems, užtikrinant uJįranėdijima ir teisinga pa
tarnavimą. 

ISsiskirimas: 
Deimantiniu žiedu, 

l,avoleriu. uuskariu, 
Laikrodėliu, lenciūgėlių, 

Itranznlfctu, Albonui ir lt. 

P R I B L U r E LIBERTY BOXDS. 
Krautuvė a t idaryta kožna va
karą i r nedėlioms iki Kalėdų. 

Puikus kalendorius visiems 
dykai. 

A . 

teismo diena. Agentai pradės 
juos uždarinėti ant visuomet. 
Saliunininkai buvo pasitikėję, 
kad teismas panaikins laiki
n į probibiciją ir ligi sausio lti 
dienos jie padarys puiku 
^businessą.' Tam tikslui bu-
įv0 pasigaminę nemažai degti-
Įnės ištekliaus. Tškalno buvo 
apskaityta, kaip smarkiai 

įplėšti svaigalų mylėtojus. 
Bet tas pasitikėjimas pasi

rodė lyg muilo burbulas. 
Anot patarlės, skęstantis 

žmogus ir šaudo griebiasi. 
Taip šiandie daro ir svaigalu 
mylėtojai ir svaigalu šalinin
kai. 

Kadangi kova karės meto 
probibieijos klausime pasibai
gė, tad jų advokatai dabar 

Btaisosi ofensyvon prieš visai i-
s" ims probibieijos amendmeiitą. 

Tai paskutinė viltis. Bet ta 
kova, maTyt, bus pasekminga 
tik jų advokatų kišeniams. 

neaiškaus gatvekarių klausi
mo. Jis sakosi būtinai norįs 
sugrąžinti 5 centus už važinė
jime gatvekariais. Tuo tarpu 
nei teismuose, nei komisijose 
kova neduoda pageidaujamų 
pasekmių. 

Kas ėia gali pasakyti, kai}; 
nuoširdžiai ta kova vedama. 

Gruodžio 7 d. Labd. Sąjun
gos f> k]>. laikė mėnesinį susi
rinkimą, šv. Mykolo Ark. para
pijos svetainėje. Susirinkiman 
atsilankė nemažai narių. 

Nutarta gruodžio 20 d. su
rengti bazarą. Buvo nutarta 
rengti bazani gruodžio 14 d., 
bet kad Mot. SaJ. kuopa rengė 
vakarą, tai bazaras nukeltas į 
gruodžio 20 d. 

Tai-gi, gerb. mdterys ir mer
ginos, katros at jaučiate našlai
čių likimą, meldžiu paaukauti 
ką nors, kurios ką galite, kad 
ir nebrangiu daiktu. Aukas 
meldžiu atnešti klebonijon. 

S. B. 

AIRIŲ PASKOLOS KAMPA 
NIJA CHICAGOJE. 

I š TOVVN OF LAKE. 
• 

Užpraeitą sekmadienį, gruo
džio 7 d., School Hali svet. L. 
Vyčių 13 kuopa, ant To\\n of 
1 ake, parengė puikų teatrą. 
Vaidinta "Išgriovimas Kauno 
pilies." Darbavosi apie 40 ak-
orių, kurių tarpe buvo dvi 

n.Tgaiti. Lošimas visame ka
me gerai pavyko. Visi artistai 
gyvai lošė, nors ir nemažai jų 
tarpe buvo naujokų. 

Publikos buvo pilna svetai
nė, nes apačia ir viršus mirgė
te mirgėjo. 

Įspudingas lošimas atvaidi
no senovės lietuvių gyvenimo 

MĖSA ATPIGO. 

| PENKIS KARTUS APVOG 
TAS. 

Maurice J. Korsbak, 918 E. 
63 gat., turi krautuvę su bran 
giais kailiais. Nuo rugpjūčio, 
1018, ligi vakar jo krautuvė 
penkis kartus apvogta. 

Anot jo paties liudymo, pir
mu kartu paimta kailių ver
tės $15,000; antru kartu $17,-
000; trečiu — $16,000; ketvir-
P — $12,000. Gi paskutiniu 
įtartu, užvakarykščių naktį, 
išnešta $14,000 vertės kailių. 

Po kiekvieno apvogimo im
tasi naujų priemonių. Krautu
vės durys, langai ir net stogas 

ap ta i sy t a skambalais. 
'Bet plėšikai su tais prasi

lenkia. Atranda jie tinkamą 
. kelia. Pastaruoju kartu iš-
Įgrianta siena, prisiglaudžiusi 

nrie pašalinių namų. 

Pranešama, jog su vakar 
diena žymiai atpigo visokios 
rūšies mėsa. Armouro kompa
nija aiškina, jog šiandie dau
giau galvijų pristatoma į 
skerdyklas* Todėl ir atpigusi. 

Airijos nepriklausomybės 
reikalams paskolos kampanija 
Chicagoje prasidėsianti sausio 
17 dieną. Air i jos paskolos bon-
dsų komitetas šiandie patvar
ko tam tikslui darbininkus, 
katrie veiks kiekvienoj mies- j irtjkns, būtent, kaip jie "kariavo 
to daly j . xvy s a v o tėvynę, Lietuvą, saugo

jo ją nuo priešų-kaimynų. . 
Perstatymo metu publika ra

miai užsilaikė, tik leidžianties 
uždangai pasigirzdavo griaus
mingas delnų plojimas. Tai 
liudija, kad tas ir anas aktas 
žmonėms patiko. 

Neklysta pasakęs, kad vyčių 
13 kp. ima pažangiuoti scenos 
mene. 

Town of Lake publika myli 
teatrus ir gerą turi supratimą 
apie juos, nes dažnai pas mus 
esti teatrų ir susirinkę žmonės 
tą jau senai žino, kada reikia 
šnekučiuoties, juokties ir pa-
galiaus ploti delnais. Čia nėra 
tos mados, kad tėvai prisivestų 
salėn vaikų ir juos paleistų te
nai žaisti. Jei kas ir atsiveda, 
tai tik dėlto, kad nėra kam na-

Ateinančiam ketvirtadienyj, mie juos prižiūrėjus. Lošimo 
t. y. gruodžio 18 d. L. Vyčių laiku patys tėvai prižiūri atve-
36 kp. įvyks svarbus susirin- j stuosįus vaikus, kad netrukdy-
kimas parapijinėje svetainėje tų lošėjams lošti ir publikai 
7:30 vai. vakare. Visus narius klausytis. 

GENERALIS PROKURORAS 
CHICAGOJE. 

Cbieagon atkeliavo genera-
lis prokuroras Palmer. Čia jis 
konteruoja su valstijos valdi
ninkais ir miestų majorais a-
pie papiginimą pragyvenimo. 

SUSIRINKIMAS L. VYČIŲ 
36 KP. 

kviečiame tan susirinkiman. 
Tarp kitko, reikės apkalbėti 
rengiamojo vakaro reikalus. 

Valdyba. 

D. A. Rutkausko 4 metų sū
nelis, išėjęs ant estrados, sakė 
monologą. Keletas vaikučių 
pribėgę arčiaus estrados klau

sėsi jo, bet tas niekam nekliu
dė. 

Ypatingai pasižymėjo lošė
jos: K. Norvilaite ir Z. Bajo-
rinaitė. Jiedvi lošė taip pui
kiai, kad kaikam ir pavydas 
•ėmė. Ypač p-lė Z. ^Bajorinaitė, 
yra visai jaunutė artistė. J i pir 
mą kartą lošė tarp didžiųjų, 
l>et savo rolę taip gerai'išpildė, 
kad yra viltis, jog iš jos bus 
gabiausia artistė. K. Norvilai-
tė ir yra į\u daug atsižymėjusi-
artistė. 

.. , V. 

Prierašas: Skaičiau p. Afro 
korespondenciją apie tą patį 
vakarą, tilpusią " D r a u g o " 
290 num. ir stebėjausi, kad vi
si užmetimai yra iš piršto iš
laužti arba iš pavydo pasaky
ti. Netiesa, kad publika nege
rai užsilaikė. Artistės nebuvo 
išsimiltavusios, o kaip visada 
teatruose daroma, prisiebarak-
terizavusios prie lošimo. P-nas 
A f ras kaltina net kaikuriuos 
asmenis už lenkiškas jų pavar
džių galūnes, tarsi nežinoda
mas, kad ir Lietuvos preziden
to pavardė yra slaviška, ir p. 
Šleževičiaus ir Galvanausko 
pavardės yra lenkiškos. Tur 
kur nors iš mūsų fanatizmas 
apsistoti. Jeigu žiūrėsime į 
žmonių pavardžių galūnes ką 
bežiūrėję į jų darbus, tai nie
kad gero neturėsime. Teatro 
surengimo komitetas, surašęs 
lošėjų vardus ir paduoda pro
gramą spaudom Numesti vicz 
nei spauda neturi teisės, nei 
komitetas. Pavardžių mainv-
nms gali įvykti tiktai per aug-
ščiausiąjį šalies teismą. Laikas 
butų tą žinoti visiems. 

L. Vyčių 13 kuopa pastatė 
didelį i r gražų veikalą, už tai 
reikia juos pagirti. 

V. 

svetainę. Kada bus vakaras ir 
kur, bus pranešta vėliau. 

T Kataliku Vienvbės seimą 
delegate liko išrinkta Z. Jnr-
gaičiutė. , 

Linksma, kad visi alumnie-
čiai gražiai darbuojasi. 

Nesenai 1 kp. alumniečiai 
Dievo Apveizdos parap. svetai
nėj labdariams išpildė progra
ma. Gražų darbą jie attiko. 

Gerb. Sesuo Tharsilla di
džiai pasidarbavo, nes jos pa
stangomis alumniečiai taip 
gražiai suvaidino veikaluką. 
Mes, alumniečiai, didžiai jai 
esame dėkingi. 

Prie pasišventusių alum-
nams reikia priskaityti ir gerb. 
kun. N. Pakalnį. J is negaili pa
švęsti savo laiką. Ateina į su
sirinkimus ir geromis patar
mėmis stiprina mųs dvasią. J is 
darbuojasi, kad mųs knopa žy
dėtų ir butų pavyzdžių priau
gančiai kartai. 

Valio alum na i! 
Alumnietė. 

KAPITALAS 
$200,000 

PERVIRŠIS 
$25,000 

n s p ^ -'*^5S» 

Siųskit Pinigus Lietuvon 
Savo gentims ir 

Padarykit Linksmas Šventes 
Suteikdami jiems savo pinigišką, paramą. 

* 

Mųsų bankas turi specijalį pinigų siuntimo skyrių, per 
kurį galite išsiųsti pinigus Lietuvon labai prieinama 
kaina. Lietuviai pas lietuvius! 

BANKO TURTAS VIRŠ $1,800,000,00 
Parankus — Stiprus — Saugus Bankas 

VALDYBA 
J O S E r H J. EL1AS, TREZ. 

WM. M. AXTONISEX, VICE-PREZ. 
JOHX T. BAGDŽIUNAS, 

DR.J, 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

Kamp. 49 Court 
Res. 1229 VV. 49 Avenue 

Telefonas Cicero 3656 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIŠKAI 

VICE-PREZ, IR KASIERIUS. 

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 South Halsted Street Chicago, Illinois 

VALANDOS.—Kasdien nuo 9 ryto iki 5 po ptetu. r t a r n i n k o 
ir BtitMtoA vakarais nuo 9 ryto iki 8:30 vakare. i 

W.V-V.VJW-\W-W-W.V^AW.W/JV'JW • - • 

Xuo senai L. V. 13 kp. yra 
Įvesta paprotis, kad kiekvie
nam susirinkime, po apsvar
stymo kuopos reikalų, išpildo
mi programėliai. Vieni pakal
ba apie šį ir ta, kiti padainuo
ja, ypae mergaitės, padekle-
muoja, paskambina ant pijano 
ir tt. 

Praeitam susirinkime gra
žiai pakalbėjo A. Ramanauskas 
ir J . Parkauskas. Gi Z. Mas-
fauskaitė, M. Joeaitė ir. Z. Jur-
gutaitė padainavo solo. Mok
sleivis A. Dikselis pasakė gra
žią, prakalbėlę. 

Geistina, kad toks gražus pa
protys tęstųsi per visą žiemų, 
nes kiekvienas turėtų progų iš
mėginti savo talentus. 

Praeitų vasarą mųs kuopa 
buvo įsteigusi Visuomeniškus 
Kursus, kuriuose pamokas 
davė gerb. prof. kun. Pr . Bu-
5ys. Tie kursai dar nepasibai
gė. Vėliau vėl turėsime progų 
klausyti gerb. prof. paskaitų, 
tik jau iš kitos mokslo šakos. 

Korespondentas 

: -• 

Alumnai 1-mos kuopos laikė 
savaitinį susirinkimą. Visi su
sirinkę svarstė kuopos reika
lus. Įnešta surengti Gavėnioje 
vakarų. Tam tikslui "liko iš
rinkta ko.misija, kad išrinktų 
kokį veikalą statyti scenoje ir 

Pinigus Lietuvon 
3 GALIMA SIUSTI. 

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. 
Persiuntinr^ Jus Patis Kontroliuosite. 

Mes išduosime Tamstai čeKj kuri Tamsta pasiusi pats laišku j Lietuvą. Su 
tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 
pinigu negalės sulaikyti. 

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

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

į 120 Tremont St, 
WAWAPJ,J,AW.V.WAVWVWy 

Boston, Mass. 
\ 

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

PAIN-EXPELLERI 
••UruuĮrą R e i k a l e " 

iinynop, kurios kartą dažinojo jo veikiančia jiega, daugiausbc jo neapsieina. 
Yra tik vienas Puin-Ex>>e!leris ir del jusn apsaugojimo, jis yra paženklintas 
mušu vaizbaženkliu 

^ ANCHOR (Įls-streis) ^ 
J.-igu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekoue po 35c. ir 05c. Taipgi galima ganti pas iftdirbejus : 
P . AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York 
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