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nuo Vokiečių - Rusų 
pasirengusi susitai-

kinti su bolševikais 

PASKIRTA KOMISIJA SU 
TAIKINTI. ANGLEKASIUS 

SU KOMPANIJOMIS. 

Kompanijos išreiškia nepa
sitenkinimą. 

Washington, gr. 22.—Prezi
dentas VVilsonas paskyrė komi
sija iš trijų žmonių ir anai pa-

BOLŠEVIKAI KALA PRIE 
KRYŽIŲ ŽMONES. 

Taippat degina gyvus. 

Geneva, gr. 22. — Jš Kijevo 
per Konstantinopolį čia par
keliavo 9 Šveicarijos piliečiai. 

DARBO PARTIJA STOVI 
UŽ AIRIJĄ. 

Apsaugojami aukštieji Angli
jos valdininkai. 

Londonas, gr. 22. Darbo 
partijai Anglijos parlameni o 

Anų tarpe yra ir Šveicarijos'nepatiko vyriausybės vedama 
vedė išlveinti skirtumus oaki- konsulio Kijeve sesuo, Jenni. politika Airijoje. Tos partijos 

uen. Yudenič kabinasi prie 

GAUJOS PLĖŠIKŲ APLEI 
DO LIETUVĄ. 

Talkininku misija iškeliauja 
Paryžiun. 

Ryga, gr. 1P- (Suvėlinta).— 
Pulkininko Avalovo-Bermond-
to paskutiniai kariuomenės 
būriai apleido Lietuvą gruo
džio 14 diena. 

Pirm apleidimo Lietuvos tie 
vokiečių-rusų būriai buvo pa
virtę plėšiku gaujomis. Apleis
dami Lietuvą jie plėšė, kas tik 
Jiems pakliuvo po ranka. 

Talkininku misija Pabalti-
joje neturėjo jėgų sustabdyti 
vokiečiu-rusu nedoruosius dar-
bus. 

luslos tarpe streikavusių angle-
ka.;ių ir minkštųjų anglių ka
syklų kompanijų, pasiremiant 
u^neralio prokuroro Palmerio 
pasiūlymais, kokius 4 angleka-

!>iu viršaičiai priėmė ir sutiko 
atšaukti streiką. 

Komisijon paskirta: 
Henry M. "Robinson iš Pasą 

(Iena, CaJ. Jjs atstovaus publi
ką. 

Jobn P. White, buvusis a i-
glekasių organizacijos prezi-

|dedas , Jis atstovaus darbinin-
Jkns. 

Revelis. gr. 22.—Gen. Yude-I ****** p < ^ Pennsyl-
nič pasiuntė talkininkams rei-. ***&* ™gt<*asyklų operato-
kalavimą, kad talkininkai sep-

Parketiavusieji pasakoja a- atstovai įžiūrėjo, jog airiai 

ESTONIJA LINKSTA PRIE 
TAIKOS. 

pie negirdėtas baisenybes, ko- bereikalo žiauriai persekioja- V»8™<™ |»mai>u sąrašą 
kias prisiėjo pergyventi bol-'mi. ių v o k l w ' m * katrie kares me- B n v u s i o vokiečių imperato-

Talkininkai teis 1,500 

Paryžius, gr. 23, — Valsty- I Išviso, sakoma, busią ap'n-
bės pasekretorius militarinės 11,500 žmonių, katruos talki-
teisdarystės reikalu, Ignace, Ininkai skiria patraukti aisa-
iškeliavo Londonan. Tenai jis komybėn už atliktas ^visokias 
pagelbės padaryti sąrašą visu! piktadarybes karės metu. 

ševikų valdžioje. 
Sako, bolševikai savo prie

šininkus žmones be pasigailė
jimo torturuoją: prikalą prie 
kryžių, pavartoja verdantį a-
liejų, deginą gyvus ir tt. 

Yudenič eina prieš Latviją. 

rina. Atstovaus kasvklu kom-
tvniu Jienu laikotarpiu leistu j P a n , J a s -
jam su jo kariuomenės lieka-1 Kasyklų, kompanijos išreiš-
nomis užimti frontą Latvijoje k i a nepasitenkinimą. J o s sako, 
su tikslu perorganizuoti ' t o n . 1 ^ generalis prokuroras k.tuo-

PARDUOTA UŽ 700 MILIJO 
NŲ DOL. KARĖS 

MEDŽIAGOS. 

savo kariuomenę. 
Reikalavime Yudenič pažy

mėjo, jog jo santikiai su Esto-, 
nija taip blogi, kad ėia jam 
negalima perorganizuoti savo 
kariuomenės, 

Gen, Yudenič) smarkiau ėmė 
PaJiuosavus Lit4uvą uuo- ro- | v o 0a i po to," kuomet Estonijos 

met jiems nebuvo pasiųlęs jo
kių santarvei sąlygų. Tr todėl 
nebūtų reikalo šiandie tarties 
su anglekasiais. Kasyklų savi
ninkai sako, jog anglckasiams 
užmokestis padidinta ir todėl 
komisija atrodo bereikalinga. 

Wa^hington, m: 22. ša-

Kad ištirti visus vyriausy
bės pasielgimus Airijoje, ta* 
partijos atstovai iš savo tar
po paskyrė deputaciją ir pa
siuntė Airijon. Deputacijon pa
skirta patys žymiausieji darbo 
atstovai: Arthur Henderson, 
\Villiam Adamson ir J . S. 
Clynes. Visi yra partijos ly
deriai. 

Po ištyrimų jie paduos su
gestiją, kaip geriausia butu 
airius patenkinti. 

Lloyd George apsaugbjamas. 

Po pasikėsinimo prieš Airi
jos valdytoją lordą French 
Dubline, šiandie visi augštes-
nieji Anglijos valdininkai de-
tektivų apsaugo jam i. Ypač ap-
>augojamas premjeras Lloyd 
George. 

Kaip šiandie premjeras turi 
Paryžius, gr. 22.-~Praiwia-jkafteti parlamente Airijos 

ma, jog Berlynan nukeliavęs .klausime. Tad su didžiausiu 
priešbolŠevikinės rusu armijos . a tW#ui*u išduodami tikėtai 
gen. (iurko. Hfckoma, tenai jis apsilankytojams parlamente. 

New York, gr. 23, — Suv. 
Valstijos visokios karės me
džiagos pardavė už 700 mili
jonų dolierių Angjijoje, Pran
cūzijoje, Belgijoje, Italijoje ir 
Vokietijoje. 

Tik viena Prancūzija nu
pirkusi automobilių už 400 mi
lijonų dolierių. 

GEN. GURKO BERLYNE. 

tu prasižengę ir katrų bus pa 
reikalauta išduoti. Sąrašo SO-lgĮri 
statyme dalyvauja Anglija, 
Prancūzija ir Belgija. 

Pasak laikraščio Kebo de 
Paris, prancūzių vyriausybė tu
ri surinkusi 500 prasižengusių 
vokiečių pavardžių. 

Tarpe anų yra buvęs vokie
čių sosto įpėdinis, buvęs Ba
varijos sosto įpėdinis, keli ge
nerolai ir nelaisvių stovykla 
komendantai. 

Anglija su Belgija turi sky

riaus klausima* statomas «fc-s 
Sakoma, jis atskiriHi 

busiąs teisiamas specijalio 
tarptautinio tribunolo. 

Iš Brusselio pranešama, įfįg 
tenai tikrai patirta, kad O-
landijos vyriausybė jokiuo bū
du nesutiksianti išduoti buvu
sį vokiečių imperatorių. 

Visi prasižengusieji bus tei
siami arba Paryžiuje, arba 
mieste Lille 1920 metais. 

Vienas vokiečių kapitonas 
rimu surinkusi šimtus pra*si- ir keturi leitenantai jau lai-
žengėlių vokiečių. < , komi prancūzų kalėjime. 

AŠTRUS BILIUS PRIEŠ NE-1 VYRIAUSYBĖ SKOLINS 
GEISTINUS SVETIM

ŠALIUS. 
PINIGŲ UŽ BONDSUS. 

OLANDIJA LAUKIA TAL
KININKŲ REIKALAVIMO. 

Kaizeris sutinkąs stoti 
teisman. 

Hague. Olandija, ^v. 22. — 
Olandijos vyriausybė tomis 
dienomis tikisi nuo talkininkų 
gauti formali pareikalavimą 
išduoti buvusį vokiečiu kaize
rį. 

Kai-kurio augštesnieji šalies 
valdininkai tvirtina, jog to
kiam atsitikinfe nežinia ką pa
darys olandų vyriausybė. Per-
silpna priešinties gi'iežtiems di
džiulių viešpatijų reikalavi
mams. 

Kiti tvirtina, jog kaizeris 
daug geriau padarytų, jei jis 
apleistų Olandiją ir sugryžtų 
Vokietijon. 

Geneva, gr. 22. — Iš Basle 
pranešama, jog buvęs vokiečių 
imperatorius sutinkąs stoti tal
kininkų rengiaman teisman. 
Bet bylai vietą ir laiką turėtų 
paskirti vokiečių ekspertai ir 
advokatai. 

Toje pačioje depešoje pažy
mima, jog buvęs vokiečių sos
to į pėdini s nenorįs nei prisi
minti apie kokią nors bylą. 

REIMSO KATEDROJE BUS 
PAMALDOS. 

Londonas, gr. 22. — Karės 
metu apgriauta puošni Reimso 
(Prancūzijoje) katedra laiki
nai aptaisyta. Viena koplyčia 
apdengta lentomis, vidus tin
kamai apvalytas. Kalėdų šven
tėje ten įvyks pirmosios po ke
lių merų pamaldos. Kardino
las Lucon celebruos Sv. Mišias. 

nepriklausomybę pripažins 
adm. Kolčakas, gen. Denikinas 
ir talkininkai. 

Latvija pakelia protestą. 

Jš Rygos pranešama, jog te
nai konferenciją turi gen. Yu
denič ir prancūzą armijos gen. 
Etievant su estų ir latvių vy
riausybių atstovais. 

Prancūzų generolas ir pats 
Yudenič reikalauja, kad Latvi-
ja duotų prieglaudą Yudeničo 
kariuomenės liekanoms. 
• Bet latvių atstovai, kaip pra
nešama, griežtai atmetę tą rei
kalavimą. 

Pasirodo, jog Yudeničo nie
kas nenori ir jo kariuomenės 
liekanoms nebus vietos Pabal-
tijoje. 

ReikiaN Jaukti, kad Yudenič 
pagaliaus ar tik neprisikabins 
pr i e Lietuvos. 

Lietuva.su Latvija vos spėjo 
atsikratyti su pulk. Avalovo 
gaujomis/gi čia dabar pakyla 
Yudenič. 

Tas paskubins taiką. 
* 

Kuomet Prancūzija uoliai 
paremia rusus reakcijonierius, 
čia spėjama, jog Estonija pa
siskubins susitaikinti su bolše
vikais. Nes tik taika šitą šalį, 
pačių estų nuomone, išgelbės 
nuo reakcijonierių. 

Ką padarys Latvija, gi pas
kui aną Lietuva, tai svarbus 
klausimas. 

Estonija nenori taikos su 
bolševikais ir priešingi kai-ku-
rioms jo sąlygoms. Bet jei 
įvyks kitaip, bus kalta ne pati 
Estonija. Bus kalti tie, katrie 
norį i r vėl visą Pabalti ją su
grąžinti Rusijai, kuomet bus 

konferuosias su vokieeiu-rusu 
kariuomenės vadais. 

(Jurko yra veikęs bendrai,su 
talkininkais Murmansko fron
te. 

DEPORTUOTA 249 
RADIKALAI. 

Airijos sekretorius lan Mc-
Pberson iškeliauja iš čia Airi
jon. Jį lydi keliolika detekti-
vii. 

jog 

Anų tarpe yra Goldman ir 
Berkman. 

New York, gr. 22.—Vakar 
vietos uostą apleido garlaivis 
Sofom. Tuo garlaiviu Euro
pon išvežta šioj šalyj-suimtieji Itan ir tenai paleisti 
visokios rųšies radikalai, kat-1 Daugelis iš radikalų norėjo 
rie suokalbiavo prieš vyriausy- (keliauti savomis lėšomis ir ten, 

kur jiems pa t i nama . Tečiaus 
su tokiais jų norais nesutiko 
vyriausybė. Sakė, jog radika
lai bus pristatyti ten, kur 
jiems patinkama. Tečiaus su 

Iš Dublino pranešama 
nesusekti ir nesuimti pasike-

Xes garlaivio kapitonui induo-' sintojai prieš lordą Frencb. 
ta uždarytas laiškas su in
strukcijomis. Laiškas liepta 
atidaryti vandenyne tik pra
ėjus 24 valandoms. 

liet abelnai yra namona, jog 
visi radikalai išvežti "raudo
no j o n " Rusijon. Bus jie prista
tyti bile katran bolševikų uos-

Kongresas pravedė jį 
vienbalsiai. 

Tuo keliu norima apdrausti 
bondsų savininkus. 

Washington, gr. 22. — Že 
mesnysis kongreso butas pra
vedė bilių, atkreiptą prieš vi-^ 
stis svetimšalius, katrie turi 
sąryšį sn/xanarchistinėmis or
ganizacijomis. 

Tą bilių pagamino immigra-
cijinis but0 komitetas. Sulig 
bfliaus, visi tokie, kaip aug-
ščiau sakyta, svetimšaliai turi 

$ashington, gr. 2,1 — Ma
žų ją sumų laisvės bondsų sa
vininkai šiandie savo bondsus 
parduoda visokios rųšies pir
kliams, netekdami žymios da
lies pinigų už bondsus. Tas da
roma todėl, kad daugeliui yra 
reikalingi pinigai. 

KaH apsaugoti bondsų savi
ninkus ir padaryti kiek pelno 
šalies iždui, vyriausybė suma-

pa-bę ir kurstė darbininkus 
kelti revoliuciją. 

Sakoma išvežta keli šimtai 
radikalų katrie praeitą savaitę 
iš įvairiu miestu specijaliais 
traukiniais buvo sugabenti sa- l o k l a i s ^ n o r a i s nesutiko vy 
lon Ellis. 

Tarpe deportuotų esama ir 
pavojingų anarebistų. Iš jų 
pažymėtini ypač Einma Gold
man ir Alexander Berkman. 
Emmai Goldman augščiausias 
teismas leido apeliuoti prieš 
deportavimą. Bet jinai nesuti
ko su apeliacija, kuomet tokia 
apeliacija buvo atmesta Berk-
manui. Pasakė, kad jinai neno
rinti persiskirti su savo drau
gu Berkman. y 

Emma Goldman ir Berkmati 
kokį laikotarpį išbūva kalėji
me už prieškarinį veikimą ka
rės metu. Kuomet nesenai 
Berkman buvo paliuosuotas iš 
kalėjimo, jis sakė, jog Suv. 
Valstijų vyriausybė nedrįsian-
ti jo deportuoti. Nes jis. per
daug turįs žinių apie Ameri
kos vyriausybę. Bet viskas iš f 

ėjo priešingai. 

Turbūt, išvežti Rusijon. 

.Niekam nežinoma, katron pu-

Tečiaus suareštuota daug in-
tariamų. 

Žinovai tvirtina, jog tai bu
siąs darbas kokios nors gan-
jo8 radikalų. l r todėl to nega
lima antmesti sinn-feineriams 
arba kaltinti visa airi u tauta. 

but deportuoti. Nei vienas at- i™ bondsų savininkams pąs-
stovas nebalsavo prieš bilių. jkolinti pinigų už bondsus. jjž 

Debatų metu pasigirdo rūgo- $r>° b o n d s 3 t i m H u b u t skolina-

SENATAS ŠVENTĖMS PER
TRAUKĖ SESIJĄ. 

Pravesta geležinkelio bilius. 

Washington, gr. 22.—Praei
tą šeštadienį vėlai vakare se
natas šventėms pertraukė se-I^T-" ".""'. " T '17 ~- " 

JV . .. . . Oluo pareiškė, jog jis mielai 

nių, jog ligšiol gyvuojantieji 
deportavimo įstatymai neganė
tini. Nes štai kad ir toksai ru
sų bolševikų atstovas Martens 
New Yorke. .Tasai bolševikas 
užima poziciją, kaipo koks 
augščiausias valdininkas. Ir 
nepagalvojama apie jo depor
tavimą. 

Buvo kalbama ir api e socija-
listą Bergerį, kuris tomis die
nomis išnaujo išrinktas atsto
vu kongresan. Atstovas Fess iš 

nuversta bolsVrikų valdžia. |sėn išplaukė garlaivis Buford. 

riausybė. Sakė, jog radikalai 
buą pristatyti ten, iš kur jie 
buvo atėję. 

Yra trys moterys. 

Deportuoti radikalai sugau
dyti įvairiuose miestuose. Bet 
daugiausia jų iš New Yorko ir 
Pittsbųrgho apylinkių. Buvo iš 
Philadelpliijos, Clevelando, 
Hartfordo ir iš kitur. Daugelis 

t 
iš jų buvo veikę tarpe strei
kuojančių plieno dirbtuvių 
darbininkų. 

Praeitą šeštadienį iš įvairių 
miestų daugelis atvežta speci
jaliais traukiniais. Kaikuriems 
pavojingesniems buvo surakin
tas rankos. 

Tarpe deportuotų yra trys 
motervs—Emma Goldman, Do-
ra Lipkin ir Ethel Bernstein. 
Visos žydės. Pastarosios dvi 
dar visai jaunos. 

Immigracijos komisijonie-
rius saloje Island sako, jog 
daugelis iš deportuotų su savi
mi išsivežė po kelis tūkstan
čius dolierių. 

siją. Išnaujo sesijon susirinks 
sausio 5 dieną. 

Truputį anksčiau sesiją per
traukė ir žemesnysis kongreso 
butas. 

Bet senatas pirm to priėmė 
du svarbesniuoju biliu: kontro
liuoti geležinkelius ir cukrų. 

Sulig biliaus geležinkelių 
klausime, geležinkelius valdys 
privatinės kompanijos. Bet jos 
bus vyriausybės kontrolėje. 

Geležinkeliečių streiko klau
sime nepravesta joks įstaty
mas. 

prisidėtų prie tokio biliaus, 
sulig kurio butų galima depor
tuoti patį Bergerį. * 

VOKIEČIAI ATMOKĖJO 
DALI ATLYGINIMO. 

Apie tai pranešė Erzberger. 

ma $45, gi už $100 bondsą-
$90.Vyriausybei tuomet gryžtu 
nuošimtis, kokį šiandie prisi
eina išmokėti bondsų savinin
kams. 

Sulig sumanymo, daug gera< 
butų patiems bondsų savinin
kams, nes jie*neprarastų bond
sų. Pelnytų ir pati vyriausy
bė. 

Kaip šįmet, taip ir ateinam 
čiais metais bus pardavinėja
mi karės taupymo ženkleliai. 
Apie tą paskelbė pinigyno de
partamentas. 

Washington, gr. 22.—Karės 
departamentas nusprendė civi
liams žmonėms parduoti 3,-
800,000 armijos čeverykų. Kai
na porai paskirta $7.50 i r 
$8.25. 

PARKELIAVO TAIKOS 
KONFERENCIJOS 

ATSTOVAI. 
• ti 

New York, gr. 22. — Lš Pa
ryžiaus čia parkeliavo taikos 
konferencijos atstovai: valsty
bės pasekretorius Polk, gen. 
Bliss i f daugelis kitų. \ 

Pasakoja, jog turėję labai 
audringą kelionę. Polk sako, 
jog Suv. Valstijas žadėjęs ap
lankyti maršalas Focb. 

Berlynas, gr. 22.—Vice-prem-
jeras ip finansų ministeris Erz
berger nacijonaliam susirinki
me pranešė, jog Vokietija di
desnę dalį iš 5 milijardų dolie
rių jau atmokėjo talkininkams 
auksu, kaip to reikalauja tai
kos sutarties sąlygos. 

Erzberger pridūrė, jog tal
kininkų ^moralė priedermė pa
gelbėti Vokietijai žaliąja me
džiaga ir maistu. 

Naci jonai is susirinkimas ra
tifikavo talkininkų padarytą 
protokolą, sulig kurio panaiki
namas 61 skyrius Vokietijos 
konstitucijoje. Sulig to sky
riaus vokiečių parlamentan at
stovai galėjo ineiti ir iš Aus
trijos. 

UBAI PAVYKO VYČIAMS 
LOŠIMAS. 

Lietuvos Vyčių Cbicagos ap
skričio eboro vakar, gr. 21, pa
statyta scenoje opera "Korne-
vilio Varpai ," labai pavyko. 
Puikiai išėjo muzika, dainos. 
Publikos buvo daugybė. 

Vakaras įvyko Aryan Grotto 
Temple, 8 gat. ir Wabasb ave. 
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Rytoj, gruodžio 24 A., 
"Draugo" ofisas bus atdaras 
tiktai iki pusiaudieniui. 

"Draugo" Adm. 
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Lietuvos Ateitis. 
Rūpinamės šios dienos rei

kalais ir gerai ^arome, bet 
t au ta negali būti be rytojaus. 
T a r p didžiųjų šios dienos rei
kalų y ra prirengimas žmonių 
galėsiančių dirbti ryto. Tai-gi 
labai turime įžiūrėti į jau
nuomenės reikalus, ypač tos 
jaunuomenės, kuri eina anoks-
lus, i r kuri pasirodė, kad nori 
ir moka dirbti. 

Mes amerikiečiai mėirstame 
pakri t ikuoti savus ir svetinius', 
tur ime daug ir gerų ypatybių, 
bet turime ir viena stambią 
silpnybe: nemokame suprasti , 
ka kenčia žmonės einantieji 
mokslus. 

Merginos Amerikoje gumą 
kramto, a u k s 0 žiedais dalina 
si, keistomis skrybėlėmis puo
šiasi, o kurpės jų, kurpės... 
Kai \Yool\vorth'o triobos! 
Tuomtarpu Šveicarijon suva
žiavo lietuvaitės mokintis, nes 
Lietuvoje nėra universiteto. 
Viena J . Ž. pusiau badmiriau-
dama džiovą gavo ir dabar gy
dosi Davos-Platz 'o kalnuose. 
Kita M. A. da r paeina. J i ra
šo: 

" K a i p toliau bus, nežinau.. 
Gal priseis visa metus namo 
j Lietuvą važiuoti, bet taip 
norisi mokintis, Dievuli ma
no! Kar t a i s vaitoja, dejuo
ju ; kar ta is šalta pasidarau 
kaip uola. E... nepražūsiu! 
Mokjsiuos kiek galėsiu, ne-
galėsiu, bus ir taip gera. 
Tiek vargo, t iek darbo! Su
siriečiau, susi traukiau iv 
laukiu ką dar naujo sun
kaus man gyvenimas ant 
pečių uždės. 

Norėjau mokintis soeijo-
logijos i r politiškos ekono
mijos, bet Švietimo Minis
terija atsakė, kad ta mok
slo šaka man esanti nesvar
bi, i r kad dėlto negalį ma
ne šelpti. Paėmiau dabar 
istoriją. Buvo sunku laužti 
save prie to, prie ko jokio 
noro nėra. Bet ką aš nepa
daryčiau, kad tik galėčiau 
mok in t i s ! " 

Taip rašo mergina lietu
vaitė jau išėjusi gimnaziją ir 
norinti išei t i universitetą, kad 
galėtų stoti tautos darbinin
kių eilėn. Tai merginai Lietu
vos valstybė davė poperą, kad 
ji gali gauti stipendiją, bet 
pinigų nedavė. Mergšė savo 
pinigaib a tvažiav 0 Į Šveicari

ją, juos išbaigė ir gavo bado 
paragauti. Amerikos lietuvai
tės, ar jųs žinote, ką reiškia 
tie pabraukt ie j i žodžiai? J u s 
šiandien gėritės gautomis Ka
lėdų dovanomis, o jųs seserys 
gyvena lyg elgeta ša l e kelio. 
Pasi ta iko geras žmogus, su
šelpia kelioms dienoms; ne
pasitaiko — ta i jos 'pabūva 
kelias dienas nevalgiusios. 
K a d paskui džiovą gauna, be
ne kam taH; rup i ! 

O jums t a t a r rupi f Tautos 
Fondas keliais atvejais po ke
lis tūkstančius dolierių siun
tė į Šveicarija lietuviams stu
dentams, i r lietuvėms studen
tėms, bet nežmoniška brange
nybė daug prarija.Visiems jau
nuomenės gražiems reikalams 
neištenka, ypač nedrąsioms 
merginoms, ypač branginan
čioms save taip, kaip mergi
nos tur i branginti . 

Amerikos Lietuvaičių užda
vinys šitose linksmose šventėse 
yra paklausti savęs, kiek kuri 
prisidėję prie to, kad Tautos 
Fondas nebūtų tuščias. 

cagos 

Gėliy Paroda. 
_ _ 

(Jražnos jausmą žmonėse 
gerina visoki dirbtiniai gra
žumai, bet dar labiaus gražus 
augalų žiedai. Tai-gi šviesių 
ir kultūringi) šalių vyriausy
bė rūpinasi duoti lengvos pro
gos žmonėms matyt i daug 
gražių augalų su puikiais žie
dais. 

Tuom pačiu tikslu ir Chi-
miestas pačiu žiemos 

laiku daro žiedų parodą. Va
sara j j ir be darymo įvyksta, 
nes viskas visur žydi. 

Ypat inga žiedų a rba gėlių 
Viduržiemio Paroda yra Gar-
t'ield P a i k o žiedyne, arba kon
servatorijoje. Pradžia 21 gruo
džio, pabaiga 4 sausio. Šildo
moji augalų tr ioba bus a tdara 
svečiams ir viešnioms nuo 8 
ryto iki 10 vakare, išskyrus 
seredą 24 gruodžio. Kučioje 
ta paroda užsidarys 5 valan
da po pietų. 

Parodoje bus apie 8,000 į-
vairių augalų ir sėklų. Dau
giausiai bus žiedų vadinami] 
Poinsettios. j 0 s bus Įvairių 
spalvų: raudonų, baltų ir ki
tokių. Taip vadinama salmon 
spalva y ra naujiena. Dar tik 
pirmą kartą pasisekė išau
ginti didelį skaičių tos spalvos 
žiedų. 

Ten bus taip-gį taip vadi
nama*. Begonia Optima, t. y. 
geriausias bijūnas. Bus kele
tas tūkstančių nareyzų baltų 
ir geltonų. 

Visą tą parodą rengia ko-
mi.>ijonieriai, prižiūrintieji 
ChicagOs vakarų parkus . 

A. L. R. K. Federacijos Programas 
ir Konstitucija. 

Šį rudenį Federacijos sekre-
tar i ja tas išsiuntinėjo mūsų vei
kėjams naują laidą Federaci
jos programo ir konstitucijos. 
Mūsų veikimo programas ir 
mūsų organizacijos konstituci
ja—tai mūsų pamata i i r mūsų 
kelias. Pamatus p rava r tu nuo
lat st iprinti , o kelius gerinti . 
Užtat ir nmsų programas su 
konstitucija turės būti nuolat 
taisomi i r gerinami. Malonu 

sylvanijoj įvyko pirinasai ka
talikų suvažiavimas, kuriame 
buvo užmegsta Am. L. R. K. 
Federacija. Tame pirmame 
katalike kongrese " n u t a r t a da 
paskir t i koniisjį$ programo 
išdirbimui taijai mūsų nąujai-
jai organizacijai.Komisiją tepa 
skiria kongreso p rez iden tas" 
(Žiūrėk knygute: •"Pirmasis 
Amerikos Lietuvių Katalikų 
K o n g r e s a s " 190(3 m., puslapis 

sulaukti iš mūsų veikėjų įvai- 21). 
rių pastabų, kritikų ir įnešimų. 
Tie, kuriems paskir ta Federa
cijos reikalai vesti , tur i būti 
ypač jau t rų s į mūsų visuome
nės balsus. Tik tų balsų įsi
klausant, geras mintis pagali
nant ir pri taikant—galima jau-
sties einant pažangos keliu. 

Ligšiol turime du balsu del 
mūsų Federacijos programo ir 
konstitucijos: vieną iš Chica-
gos gerb. kun. P . Lapelio, an
trą iš Pennsylvanijos—gerb. 
M. D. Kun. P. Lapelio 4 
straipsniai apie Federacijos Kat . Federacijos programą ii 

Ant sekančio 22 pusi. skaito
me " P o pertraukai kun. prezi
dentas (Kun Jonas Kuras) pa
garsino komisiją, išrinktą pro
gramo apdirbimui mūsų naujai 
organizacijai. Štai vardai į tą 
komisiją išrinktųjų: kun. A. 
Kaupas iš Scranton, Pa., kun. 
A. Milukas iš Shenandoab, Pa., 
p. Kudirka iš AVaterbury, 
Conn., p. Stasevičius ir p. J . 
(•irajauckas iš Pi t tsburgh, P a . " 

Dar tais pačiais 1906 m. mi
nėtoji komisija surašė Liet. 

reikalus buvo išspausdinti 
" D r a u g e . " J isa i mėgino nuro
dinėti programo ir konstituci
jos trukumus ir žadėjo dar pa-v 

išspausdino jį atskirioje kny
gutėje, užvardintoje "Lie tuvių 
Katalikų Federac i ja . " 1906 m. 
Gyvenusieji tais laikais Ameri-

rašyti apie tai, " k a i p galima ko j e liudija, kad prie to prog-
prieiti prie liogiškos, praktiš
kos, r imtos konstitucijos nmsų 

naši drauge bernaičiai ir mer
gaitės. Aplinkui y ra didis mo
kslo bruzdėjimas. Visi nori 
stoti į gimnazijas ir mokintis. 
Visi supranta mokslo naudą. 

Šiauliai. 
Tą miestą laikė apėmę vo

kiečiai, pasivadinę "Kolčaki -
n i a i s . " Ta rp jų buvo maž
daug penkta dalis t ikrų rusų, 
kurie buvo karės metu patekę 
vokiečiams į nelaisvę. Vo-
kiška-rusiškai kariuomenė 
durtuvais išgainiojo gimnazis
tus iš namo, sužeidė direkto
rių, mokintoją ir 27 gimna
zistus. 

Redakcijos prierašas, š i t a 
korespondencija yVa sustaty
ta iš daugelio laiškų, atėjusių 
iš Lietuvos* Atsitikimai su
rinkti taip, kaip tuose laiš
kuose minėti, praleidžiant as
meninius visuomenėj nerupin-
čius dalykus. Žinios iš Kaimo, 
Naumiesčio bei Telšių y ra im
tos iš laiškų žmonių* gyvenan
čių tuose miestuose. Žinios iš 
Šiaulių yra imtos* iš laiško 
žmogaus gyvenanči0 Telšiuo
se ir buvusio Šiauliuose. 

Antradienis , » o < l . 23, 1919 

NEPAMIRŠKITE PAPUOŠTI 

KŪČIŲ STALĄ 

•-LIETUVOS VĖLIAVA-: 
Kas da neturi, gali gauti "Drauge 

Turime tik šilkinių po $1.00 

» 

Lietuvos Neprigulmybe. 
(OFICIJALĖS ŽINIOS.) 

(Pranešimas iš Washingtono) . 

ramo sudarymo daugiausiai 
v ra prisidėjęs a. a. kun. A. 

Federac i j a i " ( " D r a u g o " 2 7 3 | k a u p a s . Jo jo mokslu ir raštais 
muu., lapkričio 19 d.). Nuo to įgytas autori tetas mūsų visuo-
pažado praėjo jau visas mė- ' menėje padarė tai, kad progra
mų), o tų nurodymų ncsusilau- minė konstitucijos dalis liko ta 
kėme. O tikrai gaila, nes juk be pati po šiai dienai, nors dabai 
abejo, kaipo iš žmogaus **spe- jau, rodos, ji butų reikalinga 
cijaliai studijavusio organiza- įkai-kurių atmainų. Techniškoji 
ei jų esmės p rob lemas" būtume gį konstitucijos dalis,—apie 
šio to t ikrai rinito susilaukę. p a t į susitvarkyme—buvo nuo*-

L lat Federacijos kongresuose 
mainoma ir gerinama. Dvi žy-

Ual nevienam kun. P. Lape- miausios atmainos padarytos 
liui atrodo, kad Federacijos IV-ame kongrese Ohicagoje ir 
programas ir konst i tuci ja* 'yra IX-ame kongrese VVorcestery-
nežinia kieno surašyta ir sank- j e . 1914 m. Chicagos kongrese 

buvo nu ta r ta pereiti nuo aukų 
sistemos—į regulerių mokes-

EKZEKUTYVIO KOMITETO 
PRANEŠIMAS. 

. 

Lietuvių Ekžekutyvis Ko
mitetas gavo nuo kapitono 
Bielskio iš Londono sekantį 
kablegramą: 

" L a t v i ų politiškai-militarė 
misija Kaune, svarstant eko
nominius klausimus, sutiko 
veikti iš vieno prieš vokiečius. 
Lenkų veržimasis link Kalva
rijos ats tumtas, bet jie t raukia 
ant Alytaus. Mūsų kariuomenė 
pasiryžus kovoti su nagais ir 
dantimis, jeigu r e ikės . " 

Liet, Ekžekutyvis Kom. 
per M. J. Vinikas 

ei jonuota" ir paskui mėgina
ma kaip koks jungas uždėti vi
suomenei pildyti. Todėl bus ne n ių sistema. Tik vien parapi 
pro šalį atsiminus to programo j 0 s , kun. klebonams pareikala-
ir konstitucijos dar neseną is
toriją. 

Amerikos lietuviai katalikai 
į politinę sriovę pradėjo orga-
nizuotiės da r 1906 metais. Tais 
metais balandžio 17 i r 18 dd. 
Wilkes-Barre ,s mieste, Penu-

vus, liko po senovei su priža
da i s duoti aukųFcd. reikalams. 
Be to tame kongrese buvo ge
riau sutvarkyti reikalai Tautos 
iždo, įsteigto 3-iame kongrese 
Pi t tsburgh, Pa . 

(Toliau bus), 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS, 
NAUMIESTIS ANT ŠEŠU 

PŽS. 

D'ANNUNZIO PASILIKS 
MIESTE FIUME. 

Fiume, gr. 22.—čia plebisci
tas neįvyko i r tas sumanymas 
panaikintas. Lakūnas d 'An-
nunzio apie tą pranešė ir pa
reiškė, jog jis ir toliaus be jo
kio plebiscito pasiliksiąs čia. 

Aštuoniasdešimties penkių 
metų senelis prelotas Salomo-
na s Hollakas, Naumiesčio pa
rapijos klebonas pergyveno vi
sus baisiosios karės žiauru
mus. J o kleboniją i r tvar tus 
anuotos nugriovė. J i s pats tu 
r e Jo gyventi rūsyje. J o bažny
čią šūviai apdaužė, o jis tebė
ra sveikas ir pa t s užrašinėja 
metrikus į knygas. Nors me
tr ikai sutrumpėjo ir parapija 
sumažėjo, bet vis-gi netoli de
vyniasdešimties metų žmogui 
tai didelis ir sunkus darbas. 

Nuo Naumiesčio' parapijos 
ats idal in 0 21 ka ima s ir prisi
dėjo prie naujai susidariusios 
Žvirgždaičių parapijos. Sena
sis vargoninkas taip-gi ne
grįžo iš Rusijos. Dabar Nau
miestyje vargoninkauja Vla
das Bagdanavyčius iš Slavikų. 
UŽ egzekvijas jis gauna 60 
kapeikų, už palaidojimus l r, 
60 k. Iš tų įeigų vargoninkui 
susideda 60 rublių į mėnesį. 
Šiaip viskas pabrango, t iktai 
uz pamaldas liko beveik tie 
patys davimai kaip seniau. 
Dėlto Naumiesčio vargonin
kas negalį laikyti su savim 
pačios, nes malkos brangiom 

60 arba 70 markių vienas ve
žimas. Dėlto vargoninko pati 
gyvena Slavikuose ant savo 
žemės, kur tur i kuomi pašerti 
karvę i r aifclį bei nusipenėti 
kokį paršą. Laiks nuo laiko 
vargoninkas važiuoja į svečius 
pas pačią, o pat i kartkarčiais 
atvažiuoja į viešnias pas var
goninkas 

•Naumiestyje y ra " Ž i b u r i o ' ' 
gimnazija. Kol kas j i dąr ne, 
pilna, nes at idarytos tik ke
turios žemesneg kiesės. Gimna
zijos direktorium yra kunigas 
Dambrauskas. Matyt senasis 

L RAUDONOJO KRYŽ. 
RĖMĖJU KAMPELIS. 

Lietuvių kolonijos su Ka
lėdiniu P'ondu jau skubinasi. 
Kaikurios net tivigivbai jau 
yra prisiuntusios. Daugu
mas jų yra pasižadėję prisių
sti Kalėdiniam Fondui dar 
daugiau. Lai būna garbė 
toms liet. kolonijoms, kurios 
atjaučia Lietuvos vargšų gel
bėjimo reikalingumą. • 

Atliko sav0 "ąuotas". 

Pereitam " l i a r s o " numeryj 
buvo. paminėta, kur io j liet. 
kolonijos pirmiausia atliko sa
vo užduotis. Tas pranešimas 
paragino i r kitas liet. koloni
jas nepasilikti užpakalyje. Nes 
yra žinoma, kad daugumas jų 
turi surinkę pinigus bet ko
kių tai priežasčių dėlei laiko 
juos savo ižde. Taigi tuom tar
pu pasiskubino prisiųsti savo 
" q u o t a s " šios liet. kolonijos: 
— Hazleton, pa. su kaupu, 
Plymoiitli, Pa., Braddock, Pa., 
Cumbola, Pa., Bayonne, N. J . 
su kaupu, Melrose .Park. 111. 
su kaupu, Homestead, Pa., 
Chieago, 111. (Br. P ' k } , Phila-
delphia, Pa., Cambridge, Mass., 
Harrison, N. S. su dideliu kau
pu, ir Pi t tsburgh, Pa . 

Lauksime, kaip pasirodys 
didesnės liet. kolonijos. J u k 
jau laikas butų savo auką pri
siųsti Centram 

Pataisymas. 
4 ' G a r s o " 48 num. L. R. K. 

Rėmėjų kampelyj įsibriovė 
klaida. B u v 0 pagarsinta, kad 
pinigai 75 dol. gaut i iš Spring-
field'o, 111., be po teisybei tie 

prelotas nenąrėjo apsimti tos 'pmigai buvo prisiųsti iš Spring 
• T T 1 1 T U m • • J 1 1 * 1 • 

arbės, palikdamas ją jaunes
niam. Jrašai į gimnaziją atsei-
na 200 rublių. 

Apie Naumiestį ruduo buvo 
labai šaltas. Nuo Visų Šventų 
prasidėjo tikroji žiema po 3 
ir po 5 laipsnius žemiau žero, 
o penktą lapkričio buvo net 
10 laipsnių šalčio sulig Reau-
mur 'o . Tai bus apie 12 laip
snių Falirenheito. Laukuose 
stovi medžiai su nesuskubu
siais nunokti ir nukristi la
pais. Daug ir -bulvių užšalo 
dirvose. Žmonėms pasidarė 
daug nuostolių. ' j 

1 
•Celšiai. 

Telšiuose vėl atsidarė gim
nazija. Tik dabar ji yra jau 
lietuviška. Tenai jau -atidary-

Valley, III. Taigi tą klaidą ir 
atitaisome. 

Drabužiai. 

Perei ta savaite gavome 

\ 
tos visos šešios 

jau 
kiesės. 

skrynias drabužių. Viena iš 
jų buvo iš Elizabeth, N. J., 
gi 2 iš Clev<>land, Ohio. Skry
nios ir draunžiai labai gera
me stovyje. Vien prašytumėm 
L. R. Kr. Rėm. skyrių, kad 
jie siųsdami drabužius, sudė
tų juos į baksus 2 pėdų augš-
čio, 2 pėdų pločio ir 3 pėdų 
ilgio. Taipgi, jeigu galima, ta i 
rinkti geresnės rųšies — 
tvirtesnius dra'bužius. Už pri
siųstus drabužius tar iame 
ačiii. 

Bayonne, N. J . skyrius y-
ra jau prisiuntęs K) 

(Tąsa) . 
4. Reikalauti mūsų valdžios, 

kad ji, nepaisydama jokių 
priešų pastangų, imtų mus ir 
mūsų tur tą ir jėgos keliu paim
tų tai, kas teisingai mums 
priguli—laisvė ir nepriklauso
mybė. 

5. Reikalauti , kad mūsų val
džia kuogreičiausia sukviestų 
Steigiamąjį Seimą, kuris tik 
vienas reikšdamas tikrąją tau
tos valią, šiuo sunku metu, ga
li išvesti mūsų tautą ir vals
tybę į laimingesnę ateitį, į-
vesti šalyj tvirtą tvarką ir su
daly t i nesugriaunamą atsparą 
prieš visus mūsų priešus; 

6. Pareikšti tvirčiausi pasi
ryžimą sukrauti visas savo jė
gas ir tur tą ant Lietuvos lai
vės ir 
kuro. 

Arba galingai žūti pasau
lio akyse, arba likti laisvais ir 
nepriklausomais! tai vieninte
lis Šiandien mūsų tikslas. Tų. 
lai žino visi mūsų draugai k 
priešai. 
Susirinkimo pirm. (pasirašė) 

Girkalnis. 
Rezoliucija Protesto mitingo, 

įvykusio Višakio Rudoje 24 
Rugpjūčio m. dieną, 1919 m. 

Iš-pat pasaulinio karo pra
džios Lietuvai teko nešti visos 
karo sunkenybės. Lietuvą de
gino caro armija, slėgė sunki 
vokiečių okupacijos letena, 
naikino ir plėšė mūsų kraštą 
rusų raudonoji armija, paga-
liaus slegia ir kankina lenku 
dvarininkų ir imperijalistų ba-
talijonai. 

Lenkai, santarvės visu kuo-
šelpiami ir ai&kiai palaikomi 
prancūzų misijos Lietuvoje, 
jau paėmė didžiulį mūsų Vals
tybės 3emės plotą, išplėšė, iš 
mūsų sostinę Vilnių, slinkda-
mi vis gilyn į. mūsų tėvynę ir 
jau pasikėsinę užimti Seinus ir 
kitas grynai lietuvių apgy
ventas vietas. 

Tiek iškentėjus^ už savo lai
svę, Lietuva tu r i teisės išnau-
jo savo kraštą ats tatyt i , tur i 
būtį laisva ir nepriklausoma 
Valstybė. 

Nesulaukę bemaž iš niekur 
pagelbo s Lietuvai a ts tatyt i , iš 
visų pusių priešų apnykt i , ne
tekę kantrybės, stvėrėmės 

ginklo • v 

is visiems okupantams 
tėvynės išvaryti . 

Mes reikalaujame, kad len
kų kariuomenė apleistų mūsų 
okupuotojo k r a š t 0 žemes s u 

sostine Vilnium. 
Mes protestuojame prieš 

santarvės, ypač prieš prancūzų 
politiką Lietuvoje, kur i padė
dama lenkams, leidžia jiems 
okupuoti mūsų kraštą ir vis 
toliau skverbtis į jo gilumą. 

Mes kreipiamės į Laikinąją 
Valdžią ir reikalaujame iš jos 
imtis visų priemonių organi
zuoti ginkluotą kovą su visais 
Lietuvos okupantais . 

Visai pasi t ikėdami Vyriau
sybe įsakom e j a i sergėti mu
šu krašto nepriklausomybę 
ir pasižadame visomis išgalė
mis remti jos žingsnius, ve
dančius prie Laisvos, Nepri
klausomos Lietuvos, Denio-

nepriklausomybės au- j e t i n ė s Respublikos. 
Kreipiamės į visus Lietu

vos tautiečius * i r šaukiame: 
"Tau t ieč ia i ! Tėvynė pavoju
je ! Už ginklų į kovą su visais 
niusų krašto o k u p a n t a i s / ' 

Mes susirinkę i mitingą apie 
tiOOO asmenų, įgaliojame ši 
protestą pasirašyt i Juozą El-
ertą, Jurg į Mikušauskį ir Vin
cą Smolenskį ir pasiųsti L. L. 
Valdžiai paskelbti pasauliui. 

T ikruma parašų J . Elerto, 
J . Mikušausko ir Vinco Smo-
kensko šiuomi l iudi jam e Vi
šakio Rudos Valsčiaus Vykdo
mojo Komiteto Pirmininkas , 

(pasirašė) 

J . KainbaceviČius. 
už Raštvedį (pas.) 

K. Žemaitytė. 

Petition. 

Atskiri Ženkleliai. 

ir amžinąją narių 
jau tuojaus bus 

numog-
Moki-'sių s}\ eterių. 

Garbės 
ženkleliai 
siunčiami skyriams. Kaikurie 
skyriai dar nėra pridavę mums 
aukavusiųjų po 25.00 (garbės 
narių) ir aukavusių p 0 $50.00 
(amžinųjų narių) vardus ir 
adresus. 

Prašytumėm j u o s skubiai 
prisiųsti, nes ki ta ip mes nega
lėsime jiems viršminėtų ženk
lelių persiųsti. Ženkleliai yra 
auksiniai ,ir kiekvienas gavęs. 

, ;• - J . Tumasbnis. 

B r o o k j L N. ^ 

of (justav Boelmke, citizen oi' 
Shantzy (suburb of Kovno) , 

Richter gatve. 
Untii the kivasion of the 

Poles 1, Gustav Boelmke, ha ve 
been employed as forester i n 
the \voods of Buravičiui , of t h e 

Seinai volost. AVhen on Augus t 
27th this place was occupied 
by the Poles, they kept me a 
fe\v days as a \var prisoner, 
and then tr ied to make me 
sign a n agreement to the effect 
tha t I was to become Polish 
citizen, and tha t they 0 n their 
par t would set nic free, res tore ' 
me in my former empioyment 
and give me back my proper-
ty. As Li thuanian citizens, my 
wife and myself positively de-
clined to do so, and escaped 
to Kovno. 

1 beg that indemnity should 
be granted to me for the things 
ąuoted below which I have 
been deprived of by the Poles, 
and that an empioyment 
should be given me, as I have 
nothing to live upon. 

(Signed) Gustav Boehnke. 
Kovno, Sept. 2o"rd., 1919. 

List of Property Lošt. 
1 tor»e • M. 4.000, 
2. cows, 2000 M.ea. . . 
2vpigs. 150 M.ea. . . . . . 

? | 2 . i ron beds 1.00 M.ea. . 
iau busj, 

) 

X I \ 
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. |300 
.. 200 
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Antradienis , D R A U G A S 

D E T R O I T , MICH. 

Pas ta ruo ju laiku daug čia 
veikiama, daug ir gi r iamasi , 
kad r ia tas ir tas yra, t a s li
tas nuveikta . Žinoma, ko čia 
n e r a s i : L. D. S. kp., L. L. Sar
gų būrelis, S. L. R. 1\. A. net 
t r i s kuopas ir kitokių kuopų, 
kuopelių, bendrovių ir bendro-
vėlių, kaip t a i : t raktor ių ir au
tomobilių, L. S ta tymo, a rba 
S ta tymo ir Paskolos bendrovę 
ir tt. ' 

Pastaruoju laiku Detroi-
tan privažiavo daug lietuvių iš 
kitų Suv. Vai. miestų. Gaila tik, 
kad atvažiavusieji lietuviai ne
sispiečia į vienų krūvų ir nesi
stengia arčiau viens >u kitu su
sipažinti . 

Man rodos, atvažiavusiems 
l ietuviams Detroi tan geriausia 
y r a pr is i rašyt i prie gyvuojan
čių organizacijų ir arčiau susi
pažinti su senesniais Detroito 
l ietuviais. Tada bus linksmiau 
i r smagiau. 

Dabar , padėkime, čia yra 
Tautos Fondo skyrius ir L. R. 
K. rėmėjų skyrius. Kiekvienas 
lietuvis katal ikas turėtų pri
klausyti prie tųdviejų skyrių 
su mėn. mokestimi po 25e. ar 
daugiau, nes tiedvi organizaci
ni teikia pagelbą mus tėvynei, 
Lietuvai ir padeda mus bro
liams kovoti su jos priešais. 
Tečiau pakalbink Įsirašyti na
r iu T. T., tai ranka numoja, pa
siteisina ir gana. Daugelis j au 
dabar kalba apie grįžimų tėvy
nėn, o nežino,-kad, grįžtant tė
vynėn, reikės gauti paliudiji
mas iš Tautos Fondo skyriaus. 

Sakoma, kad Detroite dabar 
y r a apie 10,000 lietuvių. Dalei-
skim, kad pusė yra tokių, ku
riems nerupi tėvynės likimas, 
kurių galvos apsuktos kažko
kiomis teorijomis, bet tikiu, kad 
ki ta pusė yra tikri tėvynės my
lėtojai. Tai kur-gi j i e ! Prie 
Tautos Fondo skyrio priklauso 
tik apie 150 narių. Ar matote 
dabar , kiek Detroite yra tikrų 
lietuvių, da r ir tie nenori lan-
kvties i susirinkimus. Kodėl 
ta ip yra . ' (lai pirmininkas ne
geras ar kitkas. Bet jeigu pir
mininkas negeras, tai galima 
išsirinkti kita, o susirinkimus 
visi turė tume lankyti . T. Y. 
Centras Detroito kolonijai pa
skyrė surinkti $13)0.00. K a tai 
reiškia tokiai kolonijai. Je i vi
si aukautume, tai neišeitų nė po 
$1.00. Bet kad mažai kas lanko
si į T. F . susirinkimus, tai ne
galima nė prasidėti . 

Toliaus, L. R. K. rėui. sky
r ius buvo suorganizuotas pa
stangomis kun. F . Kemėšio ir 
A. Saeiko. I r kas:' Kun. Kemė
šis, kaipo klebonas, begalo už
imtas parapi jos reikalais. Ne
gali vienur ir ki tur viską apei
ti . Sacikui vienam beveik atsė
jo nešti viso darbo sunkuma. 
P e r pusę metų surinkta apie 
$600 ir G skrynios drabužių. 
Dabar vėl rūpinasi mezgimu 
svederių ir pančiakų. Tat kat
ros moterys ir merginos jau
čiatės t ikromis lietuvėmis, pa
dirbėkite del mųs kareivių. 
Kreipki tės į A. G. Nacikų, 2187 
Kussell st., gausite • vilnonių 
siūlų ir galėsite dirbti gražu ir 
naudingų tėvynei darbų. Me
nas negali visko aprėpt i . x\.tsi-
r adus dauginti darbininkų, 
daugiau i r -naudos padarysim 
tėvynei. . . 

Taigi, broliai ir seserys, pra
dedami Naujus Metus, pradė
kime nauja gyvenimą. Pradėki
me energingiau darbuoties, 
telkties vienybėn, kad galėtu
mėm atlikti visas savo užduo
tis. O tik tada galėsim pasi ro 

CICERO, ILL. 

Iš darbininkų judėjimo. 

Liet. Darbininkų Sąjungos 
49 kuopa laikė priešmetinį su
sirinkimų gruodžio 13 d., Šv. 
Ant a/no-parap. svetainėje. Ka
dangi prie kuopos priklauso 
prakilnių norų žmonės, dau
giausia kolonijos veikėjai bei 
veikėjos, užtai ir susirinkimai 
būva tvarkus ir duosningi nu
tar imais , kurie visados gyve-
niman įkūnijami. 

Yisųpirma išklausyta įvai
rus rapor ta i : prakalbos pavy
ko, balius- nusisekė, vietinis 
draugijų Sųryšis šiaip ir t a ip , ĮFre l inghuyse n av., už $o0,(X)0. 
daug minčįų iš Katal ikų Vie
nybės, L. D. S. apskri t is duos-
ningas puikiais sumanymais, 
kuriuos kuopa užgyrė. Nutarė 
surengti vakarą. 

Išrinkta valdyba ateinan
tiems metams: kun. H. J . Vai
čiūnas—dvas. vad., J . Brazau
skas—pirm., J . Šliogeris—pir-
min. pag.,* A. Jvreneius—-įiut. 
rast., A. Zakaras—fin. r a s t , J . 
M i kol aini a—ižd., V. Zaleskiutė 
ir A. lgnatavičiutė—iždo glo-
bejos, Pr. Zdankus—koresp., 
J . 'Brazauskas—režisierius, J . 
Zalaginas—rez. pagelb. 

Turint tokių veiklių valdyba, 
be abejonės, kuopa augs ir bu
jos. 

Pr . 

bus iškasta giliau ir čia susi
darys s t iprus por tas . Su kitais 
darbais ir-gi panašiai yra. 

Paskut in iu laiku sumanyta, 
ir galutinai sutarta , pasta tyt i 
ar t i Broad-Markes gatvių du 
dideliu namu po 16 augštų. 
Pr ie Mil i tary Pa rk jau prade
damas statydint i dideliausias 
vieš-butis su 5000 (f) kambarių, 
kokio Netvarkė dar nebuvo. 

Ateinančiais metais bus sta-
tomi namai a r dirbtuvės: (čia 
pamenu tik svarbesnius) : New 
York Telephone Co., pr ie Wa-
sliington st., namo priedas 
$300,000.00 Avon ave. (per
mainyta) $150,000.00, Bloom-
field ave. $200,000.00, General 
Leather Co. (di rbtuvė) , Fre-
lingbuysen ave., už $380,000.00. 
J . M. Byrne, $500,000.00, J . 
Liehtman, leather l'actory, 

CICERO. ILL. 

L: Raud. Kryž. prakalbos. 

}L Rami. Kryžiaus rėmėjų 59 
skyrio prakalbos buvo nedė-
lioj, gruodžio .14 d., ftv. Anta
no parap . svetainėje. 

Kalbėjo kun. V. Kulikaus
kas, nurodydamas, kas užsiima 
labdarybės darbu ir kaip tas 
darbas atl iekamas. Ragino su
sirinkusius dėtis į L. Raud. 
Kryžiaus rėmėjų skyrių. 

Paskui kalbėjo kun. .H. J . 
Vaičiūnas. J i s , kaip papras ta i , 
savo iškalbingumu ragino sto
ti į L. Kaud. Kryžių. Daugelis 
žmonių Įsirašė ir surinkta kiek 
aukų. 

c 

Pr. 

00, VVaterman Fountain Pen 
Co., 247 Peddie st., už $1,200,-
000.00, Merehants National 
Bank, -prie Broad ir Clinton 
gatvių, už $600,000.00. 

Maniau didžiumų sutraukęs 
paduoti skaitytojams, bet nėra 
g a l i m a , p e r d a u g v i e t o s už imtų . 
Tai-gi čia nė dešimtos dalies 
nesutraukiau, kiek Newarke at
einančiais metais bus pas ta ty ta 
viešųjų namų ir dirbtuvių. 

Nepažymėtų randasi tokių, 
kurie atsieis net po $4,000,tXX),-
00 jų pastatymui. 

I š visko matosi, kad N'evvar-
kas nepaprastai pradės kilti ir 
plėtoties. 

Beje, sausio 2 d., 1920 m., 
prasidės gyventojų surašinėji
mas. Geistina, kad visi lietuviai 
užsirašytų lietuviais. Tas ne
p a p r a t a i svarbu ne tik kas-
link mūsų tėvynės, Lietuvos, 
bet ir mums patiems butų la-

domi labai greitai su didele 
nauda kompanijai. 
. Prieplaukos yra pripildytos 
darbininkais, taip kad net kib-
žda, tarsi , skruzdėlynas baisia-

-me įnirtime. Sistematiškas dar
bo vedimas tenai pers ta to tų 
milžiniškų darbininkų minių, 
kaip kokių mašinerijų, kuri 
spekuliantui daro stebuklus 
savo judėjimp ir greitu darbu. 

Nematantieji šių faktų savo 
akimis, kas atsitiko šiame lai
ke dėlei darbininkų streiko, ga
li rugoti ant kompanijų, per 
kurias jie y ra išsiuntę savo 
daiktus kiton pasaulio šalin 
kad jų daiktai nebuvo išsiųsti 
laiku arba nebuvo duotas jiems 
teisingesnis patarnavimas. Bet 
aš nekuomet dabar negalėčiau 
ta ip mąstyti arba ir kalbėti, nes 
pa ts savo akimis mačiau ir 
persi t ikrinau dalykų stovį. 

Eržvilkietis. 

f tiiitiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiif liiiiiiiiitiiiiiini 

Daug žmonių kreipėsi į ' 'Drau
go" knygyną, norėdami gauti j -
vairių "Gaspadinių-Virėjų" arba 
aiškiaus sakant knygų, kaip ga 
minti valgius. Taigi pranešame, 
kad jau tokią knygą turime. J i 
vadinasi: • 

* "VALGIŲ GAMINIMAS" 
Jos kaina be apdarų ... .$L25 

su apdarais $1.50 

Taippat turime kitą labai gra 

Y.'.:} didžiai naudingų knygų: 
" M E I L Ė S G A L Y B Ė " 

Kaina su apdarais 75c. 
Kaina be apdarų 45c. 

Užsakymus siuskite šiuo adresu 

"Draugas'' Publ. Co. 
1800 W. 46 Str., Chicago, m. 
iiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiii 

L. RAUD. KRYŽIO R Ė M Ė J Ų 
REIKALAI . 

__— 
Gauti pinigai. 

B r i d g e p o r t , Conn. . . $100.00 
Ne\v York .$f).0() 
Spring Valley, 111 75.00 
Buenos Aires, Argent. 10.00 
Maspeth, N. Y 5.00 
Philadelphia, Pa. (kun. 

Zimhlio par.) 21.75 
llazelton. Pa 290.00 
Plymoutli, Pa 43.60 
Brooklyn, X. Y., 18 ,sk. 40.00 
Manchester, Conn 5.00 
Braddoek, Pa 100.00 
Cumbola, Pa 33.00 
Klein, Mont . 5.00 
Buffąto, X. Y 1.25 
Albany, N. Y 5.00 
Oil City, Pa 10.00 
MontacĮUe, Mass 3.00 

REIKALAUJA. 
OL1VK PAKIEKIAI . 

Didžiausios algos mokamos prity
rusiems stiek pakeriams. Atsišaukite 

Hlicrcr — Giltott Oo. 
1707 S. Clark *Hr. 
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KALEDU DOVANOS 
Deimantai, auksiniai žiedai, špilkos, laikrodėliai, branzalėtai, l en

ciūgėliai, lookctai. yru vėliausios mados gaunami mūsų krautuvėj . 

Didel is pasir inkimas gramafonu ir Lietuviškų rekordu. Kainos že
miausios ir parduodame ant lengvų išmokėj imu. 

i 
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s 
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Užprašome visus savo ko&tumerius senus 

duosim gražu kalendorių veltui. 

ir naujus . Kiekvienam " 

H i : i h \ i , i \ o o s . 
10 mergaičių 17 metų ir daugiau 

prie lengvaus darbo ant mašinos, 
švariam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėtu metų paliudi
j imo. 

v Atsišaukite: 
Fe l t & Tarrant Mfg Co. 

1735 N. Paul ina Str. 
i 

m . . I 

R E I K A L I N G I 
Vaikai 17 metų amžiaus ir suvirs 

prie lengvaus darbo ant ,niašinos 
švariam fabrike. Prityrimas nerei
kalingas. Turi turėti metų paliudi
jimą. 

Atsišaukite: 
Fe l t & Tar iant Mfg. Co. 

1735 N. Paul ina Str. 

I J N K K D A M S LINKSMI KALEDU IR LAIMINGU N A U J U METU. 

| JUOZAPAS F. BUDRIKAS, 
3343 S. Halsted Street, Chicago, Illinois, j 
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DR. J. SHINGLMAN 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4930 W. 13 St. 

K a m p . 49 Court 
Ites . 1220 W. 4» Avenue 

% Telefonas Cicero 3658 
Ofiso Cicero 49 

K A L B A M E LIETUVIŠKAI 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Boeelande: 10090 So. Michlraa AY©. 

Telefonas Pollman 342 ir Pallmaa UM 
ChicagoJ: 4515 So. Wood «*r. 

Tik Ketverpo vakakc nuo 5:30 Iki 7:00 
Telefoną* Tardą 7*3. 

K — 3 

* } * : * * * * » * * * : 

bai svarbu sužinoti, kiek NY\v- jBayoiim\ N. J . 

NEWARK, N. J . 

Darbai. 
0 

Šiuo laiku Ntnvark^ darbai ei
na vidutiniškai. Pragyvenimas 
gana brangus. Dauguma tur i 
nemaža vargo su namų pagy
venimais. Kurie seniau galė
davo pasi samdyti gyvenimui 
namus kokie jiems tinka, tai 
dabar džiaugiasi gavo bile ko
kius. Dažnai pasitaiko, kad 
žmogus pr ivers tas apleisti gy
venamąjį namą, .jo savininkui 
reikalaujant, ir turi eiti ten, 
kur gauna mokėti nuomos tiek, 
kiek isnuomuotojas reikalauja. 

Manyta, kad karei pasibai
gus namu nuomos atpigs ir 
daug namu liks tuščių pasišali
nus iš Ne\varko darbininkams, 
kurių' nemažai buvo suplau
kė karo laiku. Dabar pasirodo, 
kad taip nebus. 

N'opersenai dar manyta, kad 
už metų Port Nevark'e darbai 
pasibaigs, ues Por t Newarkas 
netikęs laivų s ta tymui : vanduo 
nepergilus ir dėlto didžiųjų 
laivų nebus galima išvežti. Čia 
ir kitaij) atsitiko. 

Einanti upė pro Por t Xew-
ark'ą, vadinama Ne\vark Bay 

arke yra lietuvių. 
Keikėtų, kad vieni kitus pra

dėtų ragint i ir aiškinti, kad r i 
si, n iek 0 neslėpdami, užsira
šytu lietuviais. 

Labai gaila, kad, nors sura
šinėtojų, kurie eis užrašinėda-
nn, bus apie 350, bet vargiai 
lietuvių rasis , dėlto, kad darbi
ninkų rinkimas buvo paskelb
tas labai t rumpu laiku ir, ne
sant čia ar t i lietuvių dienraš
čių, lietuviams nebuvo galima 
pranešt i . 

V—is. -

_ . 

KAIP ATRODO NEW YOR 
KO PRIEPLAUKOS PO 

"LONGSHORMEN'Ų" 
STREIKO. 

263.00 
135.52 
100.00 
20S.li1 

300.00 
Philadelpliia, Pa. . . * . . . 100.00 

M ei ruse Park, III. 
Jlomestead, Pa. . 
Chieago, 111.- I ir. 
Harrison, "X. .1. 

P'k 
. . . . . . 

CambrVlge, Mass. . . . 
Už senu s drab. gauta 
Pittsburgli , Pa. 
Coaldale, Pa. 

200.00 
30.00 

332.75 
. 1.00 

J . Tumasonis, 
L. R. K. hem. sekr. 

JL-

ŠV. KAZIMIERO DR-TĖS 
Sheboygan, Wis. 

Reikalingas pardavėjas prie 
Lumber ir Mill darbo tokis kuris 
turi tferu pažinti su koulraklo-
riais. Gtara proga gerąja žmogui. 
Atsišaukite. 

Heitemann Lumber Co. 
5852 S. Ashland Ave. 

Telefonas Procpect 4000. 

lieikalinpri vaikai 16 metų 
virš del lengvaus fabriko 
Atsišaukite. 

ir su-
darbo. 

— . 
R o c k w d l Bariu *s Oo. 

dyt, kad ir mes trokštam lais-
vos ir neprigulmingos Lietu
vos, u 

Detroitietis. 

Pas taromis dienomis turėjau 
prog$ aplankyti didžiulio New 
Yorko prieplaukas, kame pa
mačiau tą, ko nekuomet savo 
mintyje negalėjau įsivaizdinti. 
Visokios rųšies vežimai su įvai
riomis prekėmis neužmatomo 
ilgumo eilėse stovi nuo ryto iki 
vakarui ir laukia progos, kad 
kaip nors įvažiuoti prieplau-
kon ir iškrauti paskirton vieton 
prekes persiuntimui jų laivais 
nurodyton destinaeijon. Nevie
nam iš tų vežimų, veltui lauku
siam per dieną progos iškrauti, 
prisieina grįžti -namon neiš
krovus dėlto, kad prieplaukos 
yra pilnutėlės, o prekių skait
lius vis tvinsta, nelyginant uj)ė 
pavasary j . 

Laivai lioduojami gudriais 
sumanymais, kad kaip nors i š 
darius vietos keliems- tukstan-
ėiams vežimų iškrauti. Laivų 
kompanijos, dėlei darbo spar
tumo, suman^ padaryt i tam 
tikrus pienus, kuriais stambes
nės prekės yra sudedamos ant 
prieplaukos, kaine laivas gal ' 
šalę sustoti, ant tam tikrų prie-
taisų-padėėkų, nuo kurių su ma 
šmerijų pagelba paima vienu 
pakėlimu kelis šimtus arba 
tūkstančius tonų ir padeda gre
ta stovintiii laivam Tokiu tai 
būdu kaikurie laivai yra pi ipil-

• Valdybos Adresai: 
T. Grigai imi as. pirm.. 1437 So. 

Ilth St., 
Jurgis Kutaitis, vicc-pinn.; 1428 

So. Il th St., 
Aug. Juknialis, fin. rast., 1626 

New J e m y ave., 
Prot. sekr. Kazimieras Smai-

džiunas, 1017 Swifts Ave. 
Ižd. Antanas Čižauckas, 1318 

New York Ave. 
Kasos glob. Kazimieras Lukšis 

ir Jonas Joeis. 
Maršalka Pranas Daugirda. 
Susirinkimai atsibūva kas antrą 

nedėldienį mėnesio. 

823 S. Wabash Ave. 

Telefonas Harrison 2700 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
K e i t ė 32 ro St., Cuieago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyriikij. taipgi chro 

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

iki 8 valandai vakare. 
Ncdt l i omis nuo 9 iki 2 po p i e t 

Telefonas Yurus 687 

Ui 

t 

I 

Telefonas Pollman 854 j 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10657 So. Michigan, Avenue. 
Raeeland, UL 

VAXANDOS: 9 Iki 0 Takam. 

į f • • • • • • • ! 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

GHICAGO, IliliTNOIS 
Telefoną* Tardą 6039 

Valandos: — 8 iki 11 i i ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėl lo-
mis nuo 5 iki 8 vaU vakare. 

I 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Pottsvil le , Penna . 

Su visomis l igomis priima nu 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nuo 1 iki S vai. po pietų 
Nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

K " » I » M m • » » mĘĮ 

Reikalingi leiberiai del fondres, 
darbas pastovus. 

I Juk lU'H C'oinpany 
39th ir S teuar t Ave. 

Reikal ingas siuvėjas prie vyrų ko
tų turi gerai žinoti visa kostumerska 
darbą, Kali uždirbti po $40 į savaite 
ir daugiau. Atsišaukite. 

Joseph P . Sabel, 
833 l ierkley Ave. Youngsto\vn, Ohio. 

fOR VOUR STOMACH'S SlKJ^ 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pat visus aptiekorius. 

IIUIHIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllIHllllll 

Uždirbk 
$35iki*50 

į savaitę 
Kirpejiai ir knauCiai yra reikalau

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

Mes gal ime jas išmokyti šio darbo 
į trumpa laika dienomis ar vakarais, 
už maža kaina. Specijalis skyrius 
mokinimo ant s iuvamu Powcr maši
nų. 

REIKALINGI. 
CAN LABEUBLS. 

GERA UŽMOKESTIS 

i V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS ! 

Vetla Hilas Visuose Teismuose 
Ofisas DUlmiestyj: 

69 \ \ . YVASRINGTON S T R E E T | 
Kambai i> 609 

Tol. Central 5478 
Gyvenimas. 812 YV. ??vū St. 

Tel. Vania -iool 

Telefonas Pul lman 60 

DR. W. A MAJOR 
GYDYTOJAS I R 

CHIRURGAS 
Ofisas 11719 Mlchlgan Ave. 

Adyrioa 8:80 Iki 9 Išryto — 1 iki 
2 po pietų — 0:20 iki 2:20 vakare. 

Nedėl iomis nuo 10 Iki 11 Išryto 

» — 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

* 
Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 

Nedėl iomis pagal sutarimą 
4712 SO. ASHLAND AVEBTLE 

arti 47-tos Gatvės 

I 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 
Dr* S. Naikelis 

LIETUVIS 
GYDYTOJAS I R C H I R U R G A S 

4712 So. Ashland A v e 
P h o n e Drover 7042 

VAL. N u o 9 iki 12 iSryto, 2 iki 4 
po pietų, 7 iki 9 vakare. 

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

T 

PASTOVUS T)x\KBA8. 

ACME PAOKING CO. 
2226 S. La Salle Str . 

ANT PARDAVIMO. 

MASTER SCHOOL, 
J. l\. Kasnleka, Pcrdėtluis 

190 N: State Str. 
Kamp. Lake Gat. 4 luuos 

Naujas pijanas mažai sraintus aš 
pati mokėjau $400'parduesiu už $300 
iš priežasties neturėjimo vietos kur 
padėti. 

A. N . Hildažiutė, 
38» U a l m i l Str. Ncvvark, N. .f. 

Ant pardavimo biznis lietuvių apgy-bizn 
ventoj vietoj , priežastis pardavimo sa
vininkas išvažiuoja j kita miestą. 

J . CENOSKY. 
I l l l l l l l l i l l imi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l - U I YY. 10 Plaee t hieago. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi : kr u 
Vv, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHNSMETANA / 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Kgzaminas suteikiama.-* dykai. 

' K a m p a s i8 - tos gatvės. 
3-ėios lubos >irs Platt 'o aptiekos. 

Kambaris 11, 15, 16, 17 ir 18 
Tėraykit^ i m a n o parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare, l 'anedėliais , fcSeredo-
mis ir Petnyčioniis . 

« • » ^ ^ « • • • m%i 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

I.IKTUVI8 
Gydytojas Ir Chirurgą* 

Perkel© savo gyvenimo vieta 1 
Brlghton Park. 

t9l4 W. 43rd Street., Tel. McKinley 263 
OAMM: 1757 W. 47th St., 

(47 ir Woad c s U 
ValunUos: 10 ryto iki 2 po plotu. C:30 Iki 

( 8:30 vakare N«dėliomis 9 iki 12 rytai* 
Tel. Boulevard 160 

S. D. UCHAWICZ 
' X-i*-"tuvys Graboritts patarnauju. lai'Jo-
tuvone Ko pigiausia. Roika!« meldžiu at-
•iteUkti. o mano darbu busite užganėdinti. 

2314 W. 23 PI. Chicago, IU. 
Tel. Canal 21W. 

• * • " " " • • • • J 

J.P.WAITCHES 
ATTORNEY A T LAW 

LIETUTIS ADVOKATĄ* 
4512 S. U O O D RTREET 

CHICAGO. 

H » » « • • • • » • » • » » » » » ! '»»»• 
JOSEPH C. W0L0N 

Lietuvis Advokatas 
a t SO. IaA SAl i l iB 8 T R E E T 

Gyvenimo Tel. Humboldt t ? 
Vakarais 1911 W. 2 2 - c d ftitratt 

Tai. Rockwal l f « f t 
CtfICAQO. P 

/ 
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DRAUGAS Antradienis, gf'od. 23, 1919 

CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. °ARBp FEDERACIJA STO 

VI PRIEŠ DEPORTA-
Antradienis, gruod. 23 d.; 

šv. Viktorija. ) 
Trečiadienis, gruo4j__^4 d., 

Sv. Adomas fr Jieva. 

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ MO-
į TERĮ. 

VIMA. 

Išvystys veikimą, kad nebū
tu deportuojami unistai. 

. i j , , A ( I K I !' i m / H I Jliiiliaitfiiiiiiiliiiiiimffi 

Iš CHICAMS LIETUViy * R_ B R U C H A S 

MŪSŲ MUZIKA. 

Suimta du intariamuoju. 

Mirė Mrs. Mary Kusman, 
53 m. amžiaus, 172.") Wes1 
Hastings gat. Mirė Vno ap-

; daužymo plėšikų. Mirusioji 
su savimi nešiojo $120. Tie 

t pinigai pražuvę. 
Policija suareštavo du in

tariamuoju. Bet tiedu kaip 
oyvu ginasi. 

Kaimynės pasakoja, jog Mrs. 
Kusman ir seniau buvo užpul
ta dviejų plėšiko. Bet jinai 
Apsigynusi. Pasakiusi polie-
įnctaui ir tas tuodu buvęs su
areštavęs. Paskui paliuosavęs 
ir pataręs Mrs. Kusman gauti 
warantą. 

Šiandie tad atkreipiama do-
ma ir j ta. poliemona, kuris 
buvo paliuosavęs nurodytus 
užpuolikus. 

Anuodu tad šiandie intaria-
mu ir suareštuota. 

Reikia pažymėti, jog jiedu 
yra anglių išvežiotoju vienos 
anglių kompanijoms. 

Moterims reikia labai atsar
giai apsieiti su visokiais pseu-
do-agentais, anglių ir ledo iš-
\1pžiotojais, visokios rūšies 
pedlioriais ir kitais. 

Šį sekmadieni Oliieagos 
Darbo Federacija susirinkime 
davė pradžia veikimui, kad 
šalies vyriausybė nedeportuo
tų negeistinų svetimšalių, ka
trie priguli prie unijų, gi tos 
prie Amerikos I)arb0 Federa
cijos. 

Radikaliai gaivalai susirin
kime pažymėjo, jog vyriausy
bė daugiausia deportuoja strei
kuojančių plieno darbininkų 
vadus. Tad kapitalistams pa
daroma daug džiaugsmo. Bet 
darbininku unijos skriaudžia
mos, ** 

Tuo tikslu Cbicagos Darbo 
Federacijos unijų atstovai bus 
sušaukti susirinkimam Bus pa
sitarta, kas veikti, kad apsau
goti unistus nuo deportavimo. 

Pasakojama, jog tie patys 
radikalai išreiškę pasigailėji
mą, kad. iš Amerikos depor
tuota anarchistai, kaip tai 
Goldman, Berkman ir kiti. 
Sakė, tie anarchistai daug pa
sidarbavę darbininkų tarpę ir 
išdalies pakėlę jų sąmonę. 

GEN. PERSHING IŠKELIA 
VO Į VAKARUS. 

BUS STATOMAS NAUJAS 
PAŠTAI BUSTAS. 

Būstui jau parinkta ir vieta. 

Cbieagoje bus pastatydinta 
dar kitas paštai bustas, nes 
dabartinio yra permaža didė
jant miestui. Tas bustas atsi
eis mažiausia b' milijonus dol. 

Būstui jau parinkta ir vieta. 
Stovės ant dviejų žemės blo
kų tarpe gatvių: Canal, (Tin-
ton, Madison ir Adams. 

Kongresas tam tikslui dar 
nepaskyrė pinigų. Bet jau pa
žadėta. Šią savaitę Washing-
tonan tuo reikalu keliaus Cbi
cagos postmasteris Čarlile ir 
kiti. 

I GARVEŽIS UŽVAŽIAVO 
ANT GATVEKARIO. 

Konduktorius sužeistas ir dar 
apmuštas. 

Labai svetingai Chicagoje 
buvo priimtas gen. Pershing. 
Pats generolas tuomi buvo be 
galo sujaudintas. Visokios iš-
kilmybės, susirinkimai, pas
veikinimai i generolą padarė 
dideli Įspūdi. J is ne veltui iš
važiuodamas pareiškė, jog 
Chicago jam yra brangiausias 
miestas ir jis bevelvtu čia vi-
suomei apsigyventi. 

Jam išvažiavus daugelis iš
kėlė klausimą, ar nebūtų gali
ma gen. Pershingo pastatyti 
kandidatų j prezidentus atei
nančiais metais. 

Cen. Pershing yra militari-
nis žmogus. Sak0 nenori ma; 
šyties politikom Jis tylus, bet 
gražiai pakalba. Yra geras pa-
trijotas. -Ve kodėl jis taip visų 
gerbiamas. 

Chieugos Apskričio Vyčiu cho
ro darbštumui pasidėkojaut, 
turėjome progą išgirsti lietu
viu kalboje triahię komišką 
opera "Koruevilio Varpai." 
Kad lietiniai mėgsta muzika 
liudija apie tai jų skaitlingas 
apsilankymas. Užsilaikė labai 
ramiai, mat suprato veikalo 
srarbą.' * 

Pa t ėm i jau " Drauge' ; garsi
namą operą "Koruevilio Var
pai ." Veikalo perstatymas tu
rėjo Įvykti gruodžio 21 d., 
Aryan (Jrotto Temple, 8th ir 
YVabash a ve., vadinasi, vidur-
miestyje. Kaslink veikalo išpil
dyme pasisekimo nebuvo jo
kios abejonės. Mūsų gabus ir 
uolus muzikos srityje veikėjas, 
p. A. S. Pocius, jau kad ką pa
ima į savo rankas, tai nepralei
džia dalyko aplamais. Jo nuo
dugnus, sistematiškas muzikos 
žinojimas, bei mokinime gabu
mas, visuomet užbrėžia pasek
mę. Bet ir pasekmė turi savo 
laipsnius. Qperą ' 'Koruevilio 
Varpai"-priskirčiau prie labai 
pasisekusių. 

Apie porą metų atgal man 
teko matyti tą pačią operą an
glų kalboje. Ją statė tuomet 
Boston Opera Co., Strand te
atre. Tenai mat lošė visi pro-
t'esijonalai, bei Lietuvos Vyčių 
Cliicagos Apskričio choras 
pralenkė juos pasisekime visa 
galva. Bravo, Vyčių choristai, 
lai gyvuoja jūsų vadas p. A. S. 
Pocius bei pavyzdingas jūsų 
tarpe susiklausymas. 

Lošime turi didžią reikšmę 
ir nudavimas (mimika). Ponas 
J . Balsis pasirodė talentuotu 
režisieriumi. Negana, kad jis 
patsai puikiai lošė (Jra10 Kari
ko de Kornevill rolę, bei ir ki
ti jo gabios dažiuros išlavinti 
puikiai atliko nudavinio parei-
gas. 

Apskritai imant, visi lošė 
puikiai.—Ypatingai pasižymė
jo ponia O. Pocienė. Šį kartą ji 

Jubilierine Krautuve 
3321 S. Halsted St. -

Telofonas Drover 9687 
Chicago. 

Mušu kmuluvi"' yra pripildyln, nnujinusios mados tnvoru del Kai ėdi; 
dovanu. Ta.mi.stii nupirksit dovanas likros vertės mūsų' krautuvėj. Tr 
bukit užtikrinti, kad jus nupirksit geriausia ta vora, žemiausia gauna
ma, kaina. Atsilankiusiems, u?tikrinam užganėdljima ir teisinga pa
tarnavimą. 

f.':siskirimas: 
, Deimantiniu ži< du, 

l.avokiiti. auskariu, 
Laikrodėliu, lenciūgėliu. 

Rrnnzalictn, Albomų ir tt. 

PRITMAME LIBERTY BONDS. 
Krautuvė atidaryta kožna va
karą ir nedėUoms iki Kalėdų. 

Puikus kalendorius visiems 
dykai. 
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PLĖŠIKAI REIKALAUJA 
ATNAUJINTI BYLA. 

Sekmadienio vakare ties 
Leavitt gatve, 47-toje gatvėje, 
įvyko baisi nelaimė. Gatveka-
riui važiuojant skersai gele
žinkelio užbėgo garvežis ir 
suskaldė gatvekarj. Daugelis 
-žmonių sužeista. Sužeistas ir 
gatvekario motormanas su 
konduktorių. 

Susibėgusieji žmonės sužeis
tą konduktorių dar apmušė. 
Atvykusi policija išgelbėjo 
jam gyvastį. Konduktorius 
buvo kaltinamas, kam jis da
vęs ženklą motormanui važiuo
ti, pirmiau neapžiurėjęs a-
1)iem šonais bėgių. 

Toje vietoje perdažnai pasi
taiko nelaimių. Bet pagaliaus 
nepagalvojama apie geležinke 
lio bėgių iškėlimą. 

PAGAUTA KETURI PLĖ-
SlIvAl . 

Keturi plėšikai vidumiestyj 
užpuolė du žmogų ir apiplėšė 
Tuojaus pranešta policijai. 
Detektivaį veikiai užėjo visus 
plėšikus vienam restorane ir 
visus suėmė. 

Kriminaliam# teisme prisie
kusieji teisėjai, pirmininkau
jant teisėjui Lewis, apkaltino 
tris plėšikus: IVter Ko\valski, 
Stanley Stepic ir \Villiam 
YVhite, kurie praeitą pavarj a-
piplėšė Humboldt State ban
ką. 

c 

Už tai juos laukia bausmė 
nuo vienerių metų ligi gyvos 
galvos, kalėjimo. 

Apkaltinti pareikalavo at
naujinti bylą. Tas prigulės nuo 
to paties teisėjo. 

ŽMOGŽUDŽIUI PASKELB 
TA IŠTARMĖ. 

Kriminaliam teisme .teisėjas 
Kersten pasmerkė pakarti va
sario 20 dieną žmogžudį Jobn 
G'Brien, 22 metų, kurs kituo-
met vienam saliune Bridgepor-
t e nužudė poliemoną Burke. 

Žmogžudžio motina ir sesuo 
pos perskaitymo nusprendimo 
teisme pakėlė trukšmą. 

ws.s. 
m a SAVIKGS STAMPS 

1SSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

savo gabumu pralenkė ny?t pati 
save. Neveltui jai suteiktas di
delis gėlių pluokštas. Panelė O. 
^ulckaitė lošė ir dainavo ne
paprastai puikiai. P-as A. Šla
pelis ir-gi daro žymią pažangą 
pirmyn. Laikui bėgant prie uo
laus darbo gali lietuviai susi
laukti iš pono Šlapelio lietuviš
ko Dodi, Jornetto, Plancono, o 
gal net Šalapinui panašaus 
basso. Poniui J. Kudirka savo 
maloniu tenoru ir neatsi
liko muzikos meno lenktynėse. 

Lošimo laike publika užsi
laikė nepaprastai ramiai. Lo
šimui užsibaigus'lviekvieno vei
de buvo galima išskaityti užsi-
ganėdinimas. 

Gaila, kad tokį veikalą po 
taip darbščiam prisiruošimui 
tik vieną kartą teperstatoma. 
Būtinai reikėtų jį pakartoti. 

Vyčiai darbuokitės ir ateity
je nenuilstančiai muzikoje. Lai 
jūsų dainos jiega, tarsi, trimi
tas sužadina apsnūdusius bei 
labiau uždega besidarbuojau
čius prie brangios tėvynės at
gaivinimo darbo. 

Tėmijantis. 

tautiškus vardus nešioja, o 
darbais remia visokius inter
nacionalistus. Taip-gi pas mus 
netrūksta nei sooijalistų ir ko
munistų, ir jiems panašių kuo
pelių. 

Tarp katalikiškųjų draugijų 
daugiausia darbuojasi L. Vy
čių 36 kp., kurį turi pusėtinai 
išlavintą lošėjų būrelį ir bažny
tini vyčių chorą, kurie karts 
nuo karto rengia teatrus il
siai}) vakarus su dainomis. 
Cboras gražiai padainuoja vi
sokių tautiškų dainelių, o nė-
dėldteniais puikiai gieda baž
nyčioje, iš ko vietiniai žmonės 
yra labai užganėdinti. 

Negaliu praleisti nepatėmi-
jęs, kad tarp choristų yra kele
tas, kurie nevisai gražiai elgia
si laike giedojimo bažnyčioj. 
Tenka girdėti, ir toliau esan
tiems bažnyčioje, kaip choris
tai šnekasi, juokauja. Tas ne
gražu ir neleistina. Bažnyčia— 
tai namai maldos, o ne pašne
kų, pajuokavojimų. Bet kas ar
šiausiai, kad vienas, kitas iš 
choristų pasirodė "polaisvų 
pažiūrų," nes, kaip teko gir
dėti, varė diskusijas su kata
likais prieš tikėjimą. Kam to
kioms ypatoms priklausyti prie 
choro ir giedoti bažnyčioje, jei
gu abejoja arba suvis netiki? 
Bet štxai paaiškėjo jų tikslą*. 

NYpcrsenai pradėjo r varyti 
agitaciją tarp choro nariu, 
prikalbinėdami tverti kokį tai 
naują "Dailės ratelį," reiškia 
"laisvą." Matyt kaikuriems 
mūsų choristams pasidarė auk 
šta bažnytiniame chore, užtai 
stengiasi jį sugriauti ir tverti 
naują, pagal savo kurpalio. 
Aš patarčia vyčiams apsižiū
rėti,- o organizatoriams laisvų 
ratelių negriauti bažnytinio 
choro. Braitonietis. 

Pelnas bus padalintas pu
siau: pusė eis draugijėlės iž-
dan, o kita pusė mokyklos nau
dai. 

Aniolų Sargų dr-jėlės 
Valdyba. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi pranešame, jog tikie-
tus į moksleivių vakarą, kuris 
įvyks sausio 4 d., 1920 m., bro
lių Strumilų svetainėje, ant 
107-tos gat. ir Indiana ave., 
Roselande, galima gauti iškal-
no pas Cbicagos moksleivius ir 
moksleives. Prašome visų iškal-
no įsigyti. Taip-gi kviečiame 
lietuvius koskaitliugiausia atsi
lankyti. Korespondentas. 

Dauguma lietuviu vra skai-
čiusi gyvenimą "Kantr ios Ale
nos" ir, gali sakyti, retas 
kuris perskaitęs ta knyga nesu-
sigriaudino. Bekalbant kartais 
su žmonėmis apie vaidinimus, 
kai kas klausdavo, kodėl to vei
kalo niekas neperstato. Vienas 
buvo atsakvmas: veikalas nėra 
parašytas taip, kad galima bu
tų jį vaidinti. 

Dabar-gi galima jau praneš
ti, kad gyvenimas Kantrios 
Alenos jau liko pritaikintas 
scenai. Veikalą parašė klieri
kas Pr. Juras ir Naujų Metų 
vakare L. Vyčių S k]), statys ją 
scenoje. Galima tikėties, kad 
bus ko pažiūrėti, nes artistai-
mėgėjab uoliai rengiasi. Per
statymas bus Yondorf svet., 
prie North ave. ir N. JFalsted 
St. Tikietai jau pardavinėja
mi. Galima gauli pas kiekvieną 
kuopos narį bei narę, ir P. S. 
Mureikos krautuvėje, 17(M) \Va-
bansia ave. 

Kas norite pamatyti gražų 
veikalą, pasiskubinkite iš ank
sto nusipirkti likielą, nes gali 
pritrukti. 

P. Stasys. 

PINIGUS LIETUVON 
| JAU VEL SIUNČIAM 

Dabar Siunčiam Tiktai Vienas Markes. 

Pirm negu siųsite savo gentims į Lietuvą pinigų — 

5 pasiklauskite *pas mus jųjų kurso. Mes siunčiame pi-

I giau.s negu visi kiti ir už pinigus pilnai atsakome. 

Kursas mainos kasdien. Rašvkite šiandien: 

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

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

?iiiiiimiiiiiiiifiiiiiiiiiiiumiiii!iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiii^ 

LIETUVIŠKOS GAIDOS. 

ja 
^ ^ 

1. šokių Rinkinys stypij orkestre!, 11 
k n y g u č i ų . 

2. *okių Rinkinys No. 2 stygų orkestrai 
10 knyg-učių. 

3. Tr imitas . įSokių Rinkinys pučiamai or
kestrai, 10 knyguč4ų. 

4. šokių Kinkinys, Pianui. J a m e yra 18 
liciuviAku nokiu. 

f'i a yra (vniriausiij lietuviškų šokių, maršų, liimnų, suktiniu, overturų ir 1.1. P ia 
no knygutės i>o $1.00. Kitų instrumentu po 50c. Visai orkestrai t ik ta i $4.00. 
t. Kaiitasia, .smuikui solo, su pr i tar imu Piano . 75e. 
(i. l 'enkios dainos. Pr i ta ikytos molo klų c h o r a m s ' . 50c. 
7. šešios sicsniea lotynų kalboj maišytam ihorui 35c. 

Parduodam gaidas, Pianus, g ro jamas mašinas, styginKis, pučiamus, instrumen
tus. Viską ka.s >ia muzykoj . 

V. NICKUS Musical Instruments. 
10308 Michigan, Ave., Chicago. 

BRIDGEPORTIEČIŲ 
DOMEI. 

Susivienijimo xVmerikos Lie
tuvių Kareivių 3-eios kuopos 
susirinkimas utarninke, gruo
džio 23 d., 1919 m. 7:30 vai. 
va. šv. Jurgio par. 'svet. 32 
Place ir Auburn ave. Kvieeia-
me visus atsilankyti. 

Valdyba. 

j ResHL 933 So. Ashland BĮ v. Cliicaffo. 
Telefonas Įlavinai ko t 3544 ERNEST WEINER 

DRY OOODS 
* 
1800 W. 47th kamp. Wood Sts 

ntampti Mes duodame dvtgrubae 
Ketvergais ir Subatomla. 

Dideliame pasirinkime gaunami 
Visokie materijotal, raikama drann-
žiai. 61ebėa ir Jakutės. 

Pluksnos 
71c 

Pluksnos 
79c 

DR.M.R0TH, 
n«sas gydytojas ir tiri ringas 
Spet-ijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. ^Kcdėliomis 10—12 d. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

PLUNKSNOS. 

PIRKITE 
LIETUVOS CASKOLOS 

BONUS 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W. Monroe, Oor. Clark 

Room 1207, Tel. Central 220 
CHICAGO, ILLINOIS 

' Gyv.: 3112 So. Halsted Street 
Telefonas Tards 2390 

. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Kaip kitur, taip ir eia ran
dasi žmonių visokių pažvalgų, 
kurie didžiumoj sudaro skir
tingas draugijas ir prie jų pri
klauso. , 

Vienos katalikiškos-parapiji-
nės, kurios darbuojasi kiek 
galėdamos labui tautos ir Baž
nyčios, kitos tautiškos. Tarp 
šių kaikurios atsako savo var

i s NORTH SIDE. 

dui, nes šiek tiek darbuojasi 
tautos labui. Bet kitos—tai tik I pildys programą. 

Kalėdų dienoje parapijinėje 
svetainėje Hv. Mykolo parapi
jos mokyklos mokinių draugi
jėlė—Aniolų Sargų—rengi a 
eglaitę. Bus parengta vakarie
nė ir programas, kurį išpildys 
patys mokiniai. Programas, 
kaip teko girdėti, bus nepapra
stas. Jau -nuo senai mokiniai 
rengiasi prie jo, jpat ingai , kad 
tame vadovauja mokytojos— 
seservs Kazirnierietės. O kas iš 
mųs nežino, kokie gražus būva 
programai, surengti parapiji
nių mokyklų mokinių, vadovau
jant seserims-mokytojoms. 

Tat iš anksto pranešame 
northsidiečiams ir visrus kvie
čiame atsilankyti, ypa& kvie
čiame mokinių tėvus ir motinas 
pažiūrėti, kaip jųs vaikeliai 

I 

Pinigus Lietuvon 
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. 

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

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

Siunčiant pinigus del persiuntimo, siųskite 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 auksinų. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

120 Tremont St., Boston, Mass. 
r 
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