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METAI-VOL. V. No. 9 

Taika su Vokietija 
x _ 

Sunaikintos Trys Rusų PASIBAIGIA KARĖ SU 
VOKIETIJA. 

Bolševikai Bucharoj ir 
Novočerkaske 

Tuojaus bus atnaujinti santi-
kiai su Vokietija. 

BOLŠEVIKAMS TEKO 
KRASNOJARSKAS. 

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ 
BUCHARA. 

Pranešama apie didelius 
grobius. 

Londonas, sausio 1.0.—Iš Ma
skvos bevieliu telegrafu pra-

Armija koncentruojama 
Turkestane. 

Londonas, sausio 10.—Angli
jos-.karos ofisas paskelbė, jog 

nešta, jog bolševikai paėmę rusu bolševike kariuomenė in-
miestą Krasnojarską rytinėj ėjo Burbama sost inė n Bueba-
Siberijoj. 

Be to, depešoje sakoma: 
"Mintis pasidavė liekanos 

pirmosios, antrosio s ir trečio
sios priešininko armijų. Lig-
šiol suskaityta ligi f>0,000 ne
laisvi u. 

Krasnojarskas stovi ties Si-
4«-rrjos geležinkeliu, už k >Wu 
300 myliu r>rtuose nuo Tom
sko. Salt* miesto praeina upė 
J en i si ei. 

Dideli k a r ė s grobiai. 

ron, centrai i nė j Azijoj. Toliaus 
i vakarus, kaip žinoma, sovie
tu kariuomenė jau yra paėmu
si Krasnovodska. 

Koncentruojasi Turkestane. 

Tiesioginis susisiekimas ge
ležinkeliu su Transkaspi ja Iml
iem : . m dabpr leis savo stip-

Paryžius, sausio 10.—-.Po il
gu spėliojimų ir visokiu truk
dymu pagalinus šiandie ratifi
kuojama taikos sutar t is talki
ninku su Vokietija. 

Tas reiškia, kad daugiau 

HUGHES PASMERKIA 
NEW Y 0 R K 0 LEGI-

SLATUR0S VEI
KIMĄ. 

TROCKIS KALBA APIE 
SUKĖLIMĄ REVO

LIUCIJŲ. 

Sako, toks pasielgimas nėra 
amerikoniškas. 

New York, sausio 10. — Bu
vę* Xew Yorko gubernat'orius, 
buvęs augščiausiojo šalies teis-
itm narys ir laives kandidatas 
į prezidentus 1916 metais, 

kaip po penkerių metų baisios ] C h a r , e s E n m s Hughes, pft-
karės šiandie p a d a m m a g a l u t i - j s m o r k i a N e w Y o r k o legislatu-
na taika. Vokietija ir vėl bus r o s j ) a s i e i ^ m t t n ž p r a š a l i n i m a 
drauginga šalis talkininkams. 

Bet ta pat i Vokietija kol-kas 
ir toliaus pasiliks karės stovyj 

penkių soeijalistų atstovų. 
Tą patį padaro ir New Yor

ko unijų federacija (Central 
su Suv. Valstijomis, nes šitos F e d e r a t e d ;T n į o n ) f h i r i n t i ( i a n . 
ligšiol neratifikavo taikos su 

Pulk Ruggles pasakoja apie 
stovį Rusijoje. 

Baisios Žemes Drebėjimo 
Pasekmes Meksikoje 

PASKANDINTA 7 MEKSi- irosiose žuvo daug žmonių, kat 
K 0 S MIESTELIAI. 

Vietoje miestelių šiandie liū
liuoja ežeras. 

rie ieškojo prieglaudos nuo pa-
kilusios katastrofos. 

į Patvirt inama žinia, joi. so
džius L\bautan visai sunaikin
tas. 

Tik vieni griuvėsiai. 

Pražuvę miesteliai su savo 
gy verti ojai 

: ! : 

giau 200,000 narių. 
Hughes laišku legislaturos 

va - | • v • 
tarties. 

Šiandie tarpe 5:00 ir 0:00 \ a . . . \ . pirmininkui Sweet pažymi, jog 
kare talkininku atstovai susi- , . , . , • , . 
. , v. . j toksai legislaturos pasielgi

mas absoliučiai priešinasi mū
sų valdžios 'pamatiniams prin-

rinks prancūzų užrubežinių! 
reikalu ministerijos bustan. 
Ten bus ir vokieėiu atstovai. 
Vienoj salėj kaip vokiečiai, 
taip talkininkų atstovai pasi
rašys po taikos sutart ies pro
tokolu ir po kitais dokumen
tais. 

Tais parašais bus ratifikuo
ta taikos sutart is . 

Pudėjm* parasite momenta-

cipams. 
Kas kita butų, jei tie soeija-

listni atstovai butu prasižengę 

Rockford, 111., sausio K). -
Čia iš Pasijos sugrvžo pulk.! »» • MU . •.» « . 

. -I)
,, . \ . . . \ . - j Mexico City, sausio 10.—Su-

Jameg A. Kuggles, nuli ta rmes ,. . v . . . ' fe •• . v . , li.ir gautų naujausių žinių is pa-
Innsijos Rusijoje viršininkas. J l i e s t u ž e J 1 ^ s drebėjimo apylin- Cardoba apskri ty j visi mie-

I ulk. Kuggles kituomet i s j fc į į pietuose nuo Ja lupa žemės oteliai paliesti žemės drebėji-į 
Volog<los buvo pakviestas Pet- į ( j r ebėjimo metu vanduo užlie- »K>. Visi apgriauti , kai-kuriuo-
rogradan tenai konferuoti su , j 0 s e ptyn i s miestelius. Vietoje w nelikę sveikų namų. Visur 
bolševiku viršininkais, kat-1 miestelių šiandie yra ežeras. matosi tik vienį griuvėsiai, 
riems norėjosi gauti ameriko
niški] ekspertų sutvarkyti sa
vo geležinkelius ir amerikoniš
kų ofieierų lavinti bolševikinę 
armiją. 

Konferavo su Trockiu. 
Pulk." Kuggles Petrograde 

konferavo su Trockiu. Trockis 
pasakė, jog jo tikslas sukelti 
revoliuciją, visam pasaulyj ir 
panaikinti kapitalistų vai-

zias. 
Troekiis sakė, jog naujos vai-

Tlatanalan, Quiezmitj>ti, Coas 
taleca, Tosicjue. Ixthrliuacan. 

Tresaguase sunaikintos ke-
s i r su viskuom yra : lioe bažnyčios i r daug žmonių 

i, Coas- palaidota griuvėsiuose. Žmo-
an, "ės buvo susibėgę manydami,; 

Cboloya ir San Jose Acliilehi- jog prisiartino pasaulio pabai-
ca. . ^a. 

Nelengva ir negreit bus ga-j Tenai visi lig vieno namai 
linui pat ir t i , kiek žmonių žuvo apgriauti . 70 trobesių visai siu 
nuo to baisaus kataklizmo Ve- griuvę. 
ra Cruz valstijoje. 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ttUO 
UGNEKALNIO PLYŠIMO. 

Daug žmonių sužeista, kuo
met jie po pirmojo drebėjimo 
buvo sugryže i namus pasiimti 
sau reikalingus ar branginti
nus daiktus. Sekantis smarkes-

riaš spėkas sukoncentruoti >liai Įvyks senai laukiama tai-
Turkestane. [ka. 

Iš ten bolševikams bus pa- Bet tai bus taika tik vakari-

sti tegalės progos diskusuoti 
įstatymų klausimus. 

Hughes pa«zymi, kad toksai 
pasielgimas soeijalistų partiją 

,^avo žygiais ką nors laimėtų 
Suv. Valstijose. 

Moterys nacionalizuotos. 
Pulkininkas * tvirt ina, jog 

ranku pasiekti Kaukazo ap- nė j Europoj. Kad tuo tarpu | s tumte-stumia ^ukiliman. I r jis kai-kuriose liolševikinės Pusi-
kriėius vakaruose ir įsibriau- rytinėj Europoj posenovei bus tikisi, kad legislatura a tmai- l jos dalyse moterys tikrai naci-

Kitoje depešoje iš Maskvos 
pranešama apie karės grobius. 
kokie tekę bolševikams pieti 
nėj Rusijoj. 

Xuo iren. Denikino paimta: 

ti Persijon, paskui Afganista-

xšinndie Persija yra Anglijos 
globoje. 
• Bolševikų valdžia paskelbė. 

liejamas kraujas. uys savo taktiką. 

400 anuotu , 1,000 kuHcasvai- *°^ ^ f V r s i ^ m*&™ u ž ' n , , t i 

tižių. 11,000 šautuvų, 18 šar
vuotu t raukiniu, 200 lokomoti-
vų (garvežių) , 10,(KM) vagonų, 
didelės kiekybės maisto ir 
amunicijos, pagalinus 35,000 
nelaisvių. 

Denikino stovis baisus. 

(ien. Denikino armijų deši
nysis sparnas a ts idur ia baisian 
stovi n. Nes jei bolševikams, 
veikiantiems rytiniais Kaspi
jos jūrės pakraščiais , pavyks 

per Cborossan. kaip tiK paims 
savo kontrolėn Kaspijos jūres. 

DEPORTUOTI RADIKALAI 
BUS IŠSODINTI SUO

MIJOJE. 

Stockholmas, Švedija, sausio 
10.—Oia pranešta, jog depor-

Išilgai Cborossan fronto bol- t l l o t į jg S u v > Valstijų radika-
evikų garnizonai kareivių M % , a i v ( ) Buf(>V (1 h u ^ i S s 0 . 
kaitllumi })adidinti. I | h l H S u o n i } j 0 j e g t e n g e l e ž in -

ANGLAI MEKSIKOS 
KLAUSIME. 

j imas voruona aj>y-
linkėse, Meksikoje, kaip galu
tinai pat i r ta , įvyko pradė jus ' Netoli San Francisco <le La* 
veržties nedideliam prigesu- i P ( i n a < sutruko Žemė ir iš ply
šiam ugnekalniui Cerro de San s iU Pradėjo veržties nuodingos 
Mi'»uel. |dujos. Ir nuo to turėjo žut žmo-

l 'gnekalnyj atsidarė naujas \nnl-
krateras . iš kurio ir šiandie I San Carlos žmonės pasakoja 

ti. 

Londonas, sausio 11. — Bu
vęs Anglijos generalis konsu-l 

į lis Meksikoje -Orahame P i - ' 
' cbards savo laiške, padėtam i 
laikraštyj Pall Mali ( lazet te ' 
ragina Suv. Valstijas paga-

! liaus pradėti veikti prieš 
užpuolant Britanijos Indija. J miestų Novocerkaskų po smar- Į Meksika, kur nepildomi tarp-

Sakoma, j iems nesunku bus kaus mušio su gen. Denikino tautiniai įstatymai. 

Pienuojama prieš Indiją. 

Svarbiausias bolševiku tik 
slas pakelti koVą prieš Angliją. į — 

keliu busią pr is ta tyt i Petro-
gradan. 

-v 

savo pusėn pa t raukt i afganis-
tanu g i r kitus Azijos musulma-
nus, pakursčius juos pakelti persimesti per jure ir p a i m t u . ^„ • i • 

1 .. . . v kova iiz savo įslamiznm. Baku, tuomet jie galės užata 
kuoti Dono kazokus ir kitą ar
mija iš užpakalio. 

_, . . . , ,. su propaganda Persrjon ir 
Tuomet gen. Denikino dėsi- „ : ^ ......... 

Tuo tiksiu bolševikai jau pa
siuntė tūkstančius savo agentu 

kariuomene. 
Novocerkaskas yra už 20 mv 

lių šiaurrytuose nuo Rostovo. 

Leninas prieš sukilimą, 
Italijoje. 

anot 
;pulkininko* nėra jokios tvar-

Patariama S. Valstijoms veik-;kos. Kuone kasdien gatvėse pa
sitaiko kruvinų susirėmimų. 

Plėšimai mieste—tai papra
stas daiktas. 

Kas prapuldė Yudeničą. 
Pulk. Puggles pasakoja, jog. 

gen. Yudeničo armiją, veikian
čią prieš Petrogradą prapuldė 
daugiausia badas. 

Armija buvo gerai išrengta, 
stipriai laikėsi savo pozicijose. 
Bet talkininkai jai nepristatė 
maisto ir amunicijos. 

Badaujantieji Pet rogrado 
gyventojai valga, žiurkes, ka-

jonalizuotos. Bolševikai mote-
ris pakeitę paprastuoju p a d a - j ^ ž i a s i kamuoliais durnai, pe- Jie matę kaip viena žemės da
ru ir prekėmis. l e n a i i r b'epsnos. Lava iš k ra - jbs drebėjimo metu visai pra-

Pačiam Petrograde, terio liejasi į apylinkę, ku r yra • gaišus. Nusiritus atsivėrusion 
prapultin. 

I" po išsiliejusi ir vanduo 
ėmęs bėgti nauja vaga. Pake
liui sunaikinti namai ir su 

žuvę apie 200 žmonių. 
Iš Vera Cruz pranešama, jog 

Cordoba apskri tyj Įvykęs že
mės drebėjimas sunaikino 
daug namu ir bažnyčių. Pasta- Į žmonėmis. 

Revoliucija Pakilusi Bulgarijoj 

Rieliards - užtikrina, jog 
Anglija visuomet parems tą 
veikimą ir ta šalis bus pat-
varkvta . 

PLEČIASI REVOLIUCIJA 
BULGARIJOJE. 

Stipri kariuomenė saugoja 
karaliaus rūmus. 

tes, šunis ir arklieną. 

Kaukazan. 
Iš Rymo pranešama jog I^e-

Agentai aprūpint i 'ninas pasiuntęs laišką Italijos 
soeijalistų vadams radikalams. 

Leninas pataręs jiems neda-
Dvinske badas. 

Bas Latvių generalis š tabas pra
neša, kad kuomet latviai su 
lenkais paėmę Dvinską, ten at
radę siaučiantį badą. Be to, vi
sam mieste siaučianti šiltinė. 

ma iam sparnui bus sunku issi 
'•'. * Anglijos pinigais 

sukti . , , ,. 
klastingais. 

Vienur ir k i tur priešbolševi- ryti jokių sukilimų Italijoje. 
kinės valdžios imasi priemonių J J o nuomone, tie sukilimai ne
sustabdyti tą agentų veikimą, jbutų pasekmingi ir pakenktų 

„ , . , . , . . , . , . , , , i pačiai bolševikinei Rusijai, 
Sukilėliai laikosi Irkucka. ; . v. ,. , , . . • • ,. 

v ka t ra šiandie darbuojasi įsige
r i a gauta žinių, jog prieškol-.venti ir užmogsti komerciji-

čakiniai sukilėliai nepaleidžia nius rvšius su pasauliu, su bur-
Gyventoiai atrodo, kaip nunii- .v i T i i ,• . • v • *. y . . . 

iš savo rankų Irkucko, r y t m e j z u j ų viešpatijomis. 
i Siberijoj 

Sukilėlių šiandie esama apie 'soeijalistai , sako, pasiuntę Ru-

BAISUS STOVIS 
JOJE. 

AUSTRI- ' Streikininkų vadai šaudomi. 

Geneva, sausio K — I š Serbi
jos sostinės Belgrado praneša
ma, jog Bulgarijoje plečiasi 
revoliucija kaip didžiausiais 

Petrograde vyrai ir moterys j gaisras. Revoliucija aphua ne 
kasdien miršta šimtais. Daug 

Washington, sausio 11. — žmonių sušaudo bolševikai. 
(Jauta žinių, jog Austri joje! Pulkininkas sako, jog šios 
baisus stovis, veikiai pakils .šalies streikininkų vadai radi-
anareliija, jei nebus sulaukta Ikalai turėtų pagyventi Petro-

rėliai. 

greitu pagelba nuo talkininkų 
ir iš Amerikos. 

Gyventojus spaudžia badas. 
Badas privers žmones pakilti 
vienus prieš kitus. 

Viennoje pakeltas suniany-
Italijos parlamento atstovai į mas konfiskuoti privat inius 

tur tus . 

KORĖJOJ PAKILUSI 
REVOLIUCIJA. 

Londonas, sausio 10. n 

9,000. Jų skaitlius kasdien di- sijos delegaciją studijuoti ten 
dinas. J i e tur i kulkasvaidžių ir stovį. 
lėktuvų. 

Gen. Semionov su savo spė
komis laikosi netolies Čita. I r 
vargiai jis viena s galės pradėt 

Yudenič einąs pagelbon 
Denikinui. 

Iš Stockholmo pranešama, 
Maskvos bolševikai pvanoša. w i k y < š a k j i s I u k e r i l l o j t t jog gen. Yudenič Su savo armi 
»__ i rs- r . * . . . „ i . : i : i : . . . . . i • •>• •> . . v 1-1 . . • • 

GEN. MARCH GAL NETEKS 
VIRŠININKO VIETOS. 

JAPONIJOJ SIAUČIA IN-
FLUENZA. 

kad Korėjoje pakilusi revoliu 
ei ja prieš .Japoniją. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.S .S) . 

pagelbos nuo japonų 

Paimta Novočerkaskas. 

jos liekanomis iš Estonijos ei-
jnąs pagelbon gen. -Denikinui. 

Es ta i sut ikę gen. Yudeničo 
Iš Maskvos pranešama, jog į karei vi us praleisti pietinėn Ru-

bolševikų kariuomenė paėmusi \ sijon vandeniniais keliais. 

Washington, sausio 11. — 
Senatui induota bilius, sulig 
kurio štabo viršininku turės 
but paskir tas gen. Persbing, 
kaipo vyriausiag savo ranga. 
Tuomet dabart inis štabo vir
šininkas gen. Mareli turėtų 
pas i t raukt i iš užimamos vietos, i 12,000 kareivių. 

grade ar kitam Rusijos mieste, 
tuomet jie patirtų, ką reiškia 
šiandie garsiai šaukiama " l a i 
sva Rus i j a . " 

Tenai bolševikai streikinin
kų vadus suima iu^tiesiog su
šaudo. Tokia tai " l a i s v ė " Ru
sijoje. 

Pulk. Rogglx\s kituomet yra 
gyvenęs Petrograde, kaipo mi-
li(arinis ambasados palydovas. 

tik darbininkus, bet ir valstie
čius.. 

S. V. LAIVAI IŠPLAUKS 
VLADIVOSTOKAN. 

Sunaikinta tiltas. 

Pranešama, jog streikininkai 
bulgarai sunaikinę dar viena 
svarbų geležinkelio tiltą. 

Karalius Borisas su savo se
serimis užsidaręs ruinuoseį So
fijoje. Kūmus saugoja stipri 
kariuomenė. 

Nėra patvirtinančių žinių. 
i 

Iš Paryžiaus pranešama, jug 
tenai negauta patvirtinančiu, 
žinių apie revoliuciją Bulgari
joje. 

Ir todėl nelengva pasakyti , 
•kas tikrai ten veikiasi. 
! 

Paims iš ten slavių-kareivius. S L 0 V A K I J A TIKISI MAGI-

Washington, sausio 9. — JARŲ UŽPUOLIMO. 
'Sb ipping b o a r d " vakar pa

skelbė, jog Vladivostokan bus Copenhagen, sausio 10. 
pasiųsta S. Valstijų transporti- H Pragos pranešama, jog 
niai laivai, kuriais iš Siberijos ĮČekijos-Slovakijos karės mi-
bus pa imta čekų-slovakų, len- nisteris pareiškęs turis žinių, 
kų ir rumunų kariuomenės. jog magijarai (ungaraį) ren-

Tomis dienomis pirmiausia jffiasi užpulti Slovakiją-, 
išplauks laivu President Grant 
ir America. 

• Kas mėnuo iš Siberijos bus 
paimama po 10,000 kareivių. 

Tokyo, sausio: 11. Influ- Kareiviai bus pervežami tų 
enzos epidemija pakilo Japoni-1Šalių (Čeko-Slovakijos* Lenki
joje. Daugiau milijono žmonių' jos ir Rumunijos) lėšomis, 
serga. Tarpe, sergančių esama 

DUOS PAŠELPĄ RADIKA
LŲ ŠEIMYNOMS. į 

Washington, sausio 11. 
Teisdarystės departameiil 
skelbia, jog bus duodama pa-

Tam tikslui tos šalys čva gavolšelpa čia pasilikusioms depe 
paskolų. | tuotų radikalų šeimynoms. 
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HJBTUV1Ų KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Įfcgl kasdieną iilskyrua nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAUTA: 
CHICAGOJ IR l iSIENYJE: 

Metama f 6.00 
Pusei Metij 3.50 

SLV. VALST. 
Metams • >••• • # o.uu 
Puael Metų 8.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos ne 
nuo Naujy Mėty. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia slysti iSper-
kant krasoje ar expreee "Money Or-
de. ' arba įdedant pinigus l regis
truotą laišką. 

"Draugas" Publishing Co. 
1800 W. 46th St. Chicago, 01. 

Telefonas McKinley 6114 

V • • f * v l »v 

Kareivio Laiškas is 
Kauno. 

Kaunas, Auto Šarvuotas Bū
rys, Karo Mokykla, Alponsas 
Končiavičius gruodžio 2 d., 
1919 m. 

Skubinuos pabrėžti keletą 
žodeliu prie savo brangiausio 
tėvelio (Augustino Končiavi-
čiaus, 4422 So. Artesian ave., 
Chicago, 111.) ir linkiu viso la
bo, kad Dievas padėtu laimin
gai gyventi. (Kiną asmeninės 
žinios, paskui rašo:) Viskas 
butų gerai tarnauti Lietuvos 
kariuomenėje, tik kad nemoka 
pinigų. Antru žodžiu, kad nėra 
Lietuvos pinigu. Ale kad ir ne
moka po tris-keturis mėnesius, 
kaip duoda valgyti, kad ir nu
skurdę menkai valgo esame, bet 
mėgstame ten būti. Nenorime 
duoti Lietuvai pražūti. Ksame 
pasirjžę lig paskutinio lašo 
kraują lieti, bot už savo tėvy
nę. Turi mūsų tėvynė laisva 
būti, bet ne svetimom tautom 
tarnauti. Nors mums ir reikės 
kraujų lieti už savo tėvynę Lie-, 
ttrvą, tai nors brangus broliai 
nebus pavargti, o galės ]u>>sai 
gyventi. Daug yra priešų. .Jie 
nori pavergti, užgrobti, bot 
ačiū Dievui sumušėme bolševi
kus, o dabar sumušėme vokie
čius ir dau«: turimo karo gro
bio paėmė- S anuotas, 30 aero 
planų, 2t motorų aeroplanams, 
S automobilius. 1()0 kulkasvai-
džių, 9 mynosvydžius, 4 bom-
bosvydžius, 1 elektros motorą, 
daug smulkios medžiagos. Žo
džiu sakant, milijono verčios. 

Toliau eina meilinai pasvei-
kiuimai ginrinėnis su maldin
gais Dievo paminėjimais, ant 
galo parašas Alponsas Končius. 

Norėtume, kad skaitytojai 
įsidomėtų šio laiško turinį. Lie
tuvos kariuomenė nuvargusi 
nepilnai pavalgiusi, negauda
ma algų rengiasi kraują lieti 
už tėvynės laisvo ir lieja. 
Alums tik reikia pirkti Lietuvos 
Paskolos ženklus. 0 ar perka
me? 

Juk turime padaryti, kad pa
sišventimo pilni vaikinai galė
tų būti privalgę, gerai apsiren
gę, šiltose triobose po vargų 
pasilsėti ir gyvybės pavojais 
užpelnytą algą laiku gauti. Tą 
vigą padarysime, jei dolierio 
kito nepasigailėsime Lietuvos 
Laisvės Paskolai. 

Mys Tiesiogine 
Priedermė. 

-
Mes policijoje netarnaujame 

ir butų betvarkė, jei imtume 
kištis į jos priedermes. Bet 
policija negali aprūpinti visų 
salicr reikalų. Policija yra 

organizuota jiega tvarkai ap
ginti. Policija kištųsi į nesavo 
dalykus, jei ji užsiimtų proti
ne kova su pavojingų klaidu 
platintojais. Protinė kova n * 
policijos darbas. 

Tečiaus be to darbo negali 
apseiti šalis tokiais laikais 
kaip dabar ir nei kokiais ki
tais laikais. 

Pasaulyje yra daug klaidų. 
Su jomis visomis reikia kovo
ti pTotu. Bet pirmių pirmiau
siai reikia kovoti su pavojin
giausiomis. Tarp tų pirmutinę 
vietą užimą bolševizmas. Gai
la, kad mes mažai turime ži
nių apie .jį. J i s pa t s tyčia sle
piasi visaip, kad tik negalė
tume jo nutverti, dangstosi į-
vairiais galimais ir negali
mais uždangalais, tai darbi
ninkų reikalais, tai kova su 
kapitalizmu, tai kuomi kitu. 

Bet kelios yra šakninės bol
ševizmo klaidos. Pirmiausiai, 
jis nepripažįsta skirtumo tarp 
žmogaus ir gyvuolio. Tai-gi 
kas skelbia ir kitus įtikina, 
jog žmogus turi nemirštančią 
dusią, ir sąžinę, kurią Dievo 
teisė privalo valdyti. Tas jau 
kovoja su bolševizmu. 

Antra bolševizmo klaida yra 
nepripažinimas visų žmonių 
lygybės. Bolševikai kalba a-
pie proletarijato diktatūrą. 
Proletarais jie pavadįs ir mi
lijonierius, jeį tiktai tie mili
jonieriai prisidės prie suokal
bio panaikinti pasaulio tvar
ką,, ypač krikščioniją. Kapi
talistu jie pavadįs žmogų ne
turintį nuosavybės visai, bet 
kovojantį už laisvės pastovu
mą ir už visų luomų lygybę. 
Ta ig i su bolševizmu kovoja 
kiekvienam, kas platina min
tis, jog *visi žmonės turi lygias 
teises, ir jog nei vienas luo
mas neturi teisės būti dikta
torium. 

Trečia bolševizmo klaida y-
ra vadinimas nuosavybės va
gyste. Nuosavybė nėra vagys
tė, o laisvės šaltinis ir apgi-
nėja. Darbininkas gali gintis 
nuo fabrikanto, kada turi ką 
valgyti. Bet jei jis neturi ką 
valgyti, tai badas priverčia jį 
vergauti darbdaviui. Je i v isus 
pasaulio turtus valdytų ne 
fabrikantai, o bolševikų orga
nizacijos valdininkai, tai tie 
valdininkai butų diktatoriais, 
o visi kiti butų vergais, nes 
turėtų pildyti tą, ką lieptų 
maisto dalintojas. Todėl kas 
pripažįsta ir skelbia, jog nuo
savybė yra laisvos šaltinis, 
tas kovoja su bolševizmu. 

Dar yra ir daugiau bolševiz
mo klaidų. Mes čionai pami
nėjome tik tris ir tikimės, 
kad lietuviai netingės skleisti 
tarp savųjų nors tas tris tie
sas, priešinga^ trims neabejo
tinoms bolševizmo klaidoms. 
Tokis darbas, ne gana kr mus 
pačius apsaugoja nuo gręsian
čio pavojaus, bet jis taip-gi 
stiprina tautą. 

Įtikėjimas į žpiogaus augš-
tąją vertę, į sąžinės brange
nybę ir" Dievo teisės reikalą 
gamina tautai pasišventusių 
veikėjų eiles. Įtikėjimas į 
žmonių lygybę ir brolybę 
mažina vaidus ir skriaudas 
l>ei lengvina darbus. įtikėjimas 
į nuosavybės naudingumą dau 
gina darbų išnašumą, gerbūvį, 
mokslą ir dailę. Mokslas neša 
šviesą o dailė linksmybę tei
kia žmonėms. 

Tegu policija isgaudžiusi 
bolševikus išveža juos į tą 
Rusiją, iš kurio s mums <*3so 
tiek vargų. Tuomtarpu mes 
rūpinkimės, kad nei vienas 
mųs pažįstamas neliktų užsi
krėtęs bolševizmo klaidomis. 

PIRKITE LIETUVOS VAL
STYBĖS BOSŲ. 

Draugo Ofise, 1800 W. 4* St. 
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Naujausiais laikais Europoje 
i r Amerikoje teismo pasmerk
tus prasikaltėlius vyriausybė 
pakardavo, arba kitaip nužu
dydavo, kalėjimo kieme anks
ti ryta tik prie valdininkų a-
kių. Dabar Chicagos kalėjimų 
valdyba sumintijo daryti ki
taip, būtent, mirties bausmę 
pildyti, jei ne visai viešai, tai 
nors kitiems prasikaltėliams 
matant. Iš tos naujos kalėjimo 
tvarkos laikraščiuose kyla gin
čas, kas geriau, ar žudyti pas
merktuosius viešai ar mažai 
kam matant. 

Butų maloniau geresniais 
dalykais užimti skaitytojų do-
mą, bet tarp kitų gyvenant ir 
mums reikia turėti savo nuo
monę apie klausimą rūpintį ki
tiems. Visokį dalyku lengviau 
yra suprasti žinant kaip buvo 
seniau ir iš kur atsirado da
bartinis įprotis. 

Nuo pačios žiliausios seno
vės Europos teismai mirties 
bausmę pildydavo viešai. Daž
niausiai tą darydavo arba mie
ste ant didžiausios rinkos, ar
ba už miesto ant kokios nors 
kalvos, arba sale didžiųjų vieš
kelių, einančių į miestą. 

Aštuonioliktojo šimtmečio 
pabaigoje pačiose šviesiausiose 
pasaulio tautose pasirodo taip 
vadinamas sentimentalizmo.ar-
ba jausmingumo krypsnys. 
Gražioje raštijoje tas krypsnys 
pagamino daug liūdnų verks
mingų dainelių ir nedainuoja
mų eilių bei pasakėlių. Ta pati 
sentimentalizmo, arba jausmin
gumo, pakraipa i>erėjo ir į tei
sių mokslą. Kas kart daugiau 
ėmė atsirasti teisininkų rašti
ninkų sakančių, kad patį mir
ties bausmė yra nedora, ir kad 
viešas prasižengėlių žudymas 
žiūrinčius į tai žmones padaro 
kraugeriais. 

# 

Gražioje raštijoje sentimen
talizmo, arba jausmingumo, pa 
kraipą neilgai tebuvo. Jos vie
tą užėmė taip vadinamas ro
mantizmas. Bet teisių moksle 
jausmingumo sukeltoji pažval
ga likosi ir plėtojosi savaime. 
J ą visomis jiogomis stiprino 
kaikurie patys didžiausieji ro
mantiško krypsnio raštininkai, 
ypač prancūzas Victor Hugo. 
Šito raštininko, jo pasekėjų ir 
garbintojų įtekmė padarė tiek, 
kad Prancūzija nebedrįso mir
ties bausme pildyti viešai. 
Prancūzijos pavyzdį pasekė 
visos kitos viešpatijos Europo-
. " • 

Tiktai Rusijoje 1881 metais 
tapo viešai pakarti Peterburge 
ant Semionovski rinkos šeši 
Aleksandro Antrojo žudytojai. 
Taip buvo įsakęs jo sunūs 
Aleksandras Trečiasis. 

Dar prieš tai Italijoje Lam
boroso ėmė skelbti, kad nusi
kaltėlių visai nėra, o yra tik
tai ligonių. Tas profesorius 
tikėjo, buk žmogus neturi 
liuosos valios, ir buk kiekvie
na žmogaus veiksme esanti 
taip neišvengiama, kaip šir
dies plakimas, kaip reikalas 
valgyti išalkus ir t. t. Iš šitos 
Lamboroso pažiūros daugelis 
išvadžiojo, kad neturi būti ka
lėjimų, o reikia tik ligonbučių, 
ir kad teismas bausdamas 
žmogžudį mirtimi pats lygiai 
nedorai elgiasi, nes žudo ligo
nį ir baudžia tą, kurį reikėtų 
gydyti. 

Lamboroso pažvalga buvo 
kilusi iš klaidos, ir pati buvo 
klaida ir kitų klaidų pagami
no. Po jo įtaka rusas Lev Tol-
stoi skleidė pažiūras, jog kiek
vienas teismas yra nedorybė. 

Kalu gyvenimas yra bran
gesniu už gražių, nors neteisin
gų, žodžių rašymą į knygas, 
ta 

tvarką žmonėse, apgina jų tur
tą, laisvę ir gyvybę. Tolstoi 
smarkiai klydo. Lamboroso 
pažvalga kaskart labiau silp
nėjo, kaskart daugiau faktų 
pririnko jos priešininkai. Ma
žyn einant materijalizmo paž-
valgoms filosofijoje, sumažėjo 
ir Lamboroso šalininkai teisių 
bei psichologijos moksluose. 
Šiandien jų jau beveik nėra. 
Dėlto ir Cliicagos kalėjimų 
valdyba, kurioje yra žymiti 
teisininkų, jau ima elgtis 
griežtai priešingai, negu buvo 
norėjęs Lamboroso arba Hugo. 

Senthnentalistai, romanti
kai, lomboroziniai ir tolstoji-
niai sakydavo, kad švelnus 
apsiėjimas su prasikaltėliais 
mažina jų skaičių. Šešių dešim
čių metų prityrimas taip platus 
kaip pasaulis, parodė to saky
mo, klaidingumą. Nei vagys, 
nei žmogžudžiai nesidaro ger-
resni del mandagaus apsėjimo 
su jais. 

Chicagos kalėjimų teisinin
kai spėja, kad jie taps geres
ni matydami mirtį kitų niekes
nių už save. Mirtis ištiesų daro 
didelį įspūdį 'žiūrinčiam į ją. 
Bet no visų žiūrinčių yra vie
noki protai. Ne vjenokias jie 
daro išvadas ir žiūrėdami į 
mirtį. Keno dvasia yra pratu
si daryti geras išvadas iš kiek
vieno reginio, ta s gerą išvadą 
padarys ir iš prasikaltėlio nu
žudymo. Keno dvasia yra pra 
U. s i daryti blogas išvadas ii 
visko, tas i r iš žmogžudžių 
korimo padarys blogas išva
das. Tokiu būdu nėra ko'lauk
ti didelės naudos ir didelio 
nuostolio iš įvykusių permai-

miega ir nuo jų, L. Raud. K. 
Rėm. reikalais, nie^o negir
dėti. Dievulis žino, ką jos iš
miegos. Gal lauks* kol pas 
juos kas nors ateis ir pradės 
jų prašyti prisidėti prie vei
kimo ir gelbėjimo Lietuvoje 
nelaimingųjų. Darban broliai, 
laikas jau pabusti! 

Gauti pinigai. 
Pastaruoju laiku gauta pi

nigai iš sekančių skyrių: 
Duryea, Pa $150.00 
E. St. Louis, Dl 128.30 
Chicago (Roseland) . . . . 19.oG 

! Philadelphia, Pa 10.00 
Boyne City, Mieli 1.00 
Gary, Ind 41.35 
Trenton, N. J 48.00 
Shenandoah, Pa 23.00 
Waukegan, 111. . ' . . . . . 160.00 

Nauji 1920 ženkleliai. 
Šiomis dienomis bus išsių

sta kiekvienam L. R. K. R. 
skyriui nauji 1920 metų žen
kleliai. Kuriems trūksta ar 
kurie negautų, lai atsišaukia 
Centran, o bus prisiųsta. 

Senuosius likusius ženkle
lius, 1919 metų, kiekvienas 
skyrius privalo sugrąžinti 
Centran. 

m i . 
. Mtie tik stebimės tai,s laik

ius ii ninkuis, kurie pasitarnau
ja asmeninis, norintiems dary
ti blogas išvadas iš įvykusios 
Cluoagoje permainos, paduo
dami pilnai išdirbtą tų blogų 
protavimų ei 

Atskaitos. 
Daugumas L. R. Kr. Rė

mėju skyrių jau yi'a prisiun-
tę atskaitas, gi kiti dar ne. 
Taigi prašytumėm tu, kurie 
dar laukia paraginimo, kad 
pasiskubintų ir prisiųstų sa
vo skyrių atskaitas. 

Visai reikalais malonėkit 
kreiptis pas: 

J. Tumasonis, 
L. R. Kr.* K. sekret. 

4.">(i (irand St-., 
Brooklvn, N. V. 
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A. L. R.-K. LABD. SĄJUN
GOS CENTRO SUSI

RINKIMAS. 

Gruodžio 28 d., 1919 m., Die
vo Apvoizdos parap. svetainė
je (Union ave. ir 18-tos gat.) 
įvyko Labd. Są-gos Centro 
priešmetinis susirinkimas. J is 

Naudinga yra piktadarbiui s a vo rimtumu buvo panašus į 
parodyti i r . duoti pajusti jo 
darbo blogąsias pasekmes. 
Tuomi žvilgsniu gali kartais 
įsibauginti asmuo pradėję/ 
linkti blogumon, bet da r ne-
nupuolęs iki dugnui. Kruvini 
reginiai atbukina žmonių 
jausmus, todėl kenksminga bu
tų pras'žongelių korimą pildy-
t . v • i v esai. 

L RAUDONOJO KRYŽ, 
RĖMĖJŲ KAMPELIS. 

Su naujais metais Lietuv. 
Raud. Kryžiaus Rėmėjų sky
riai turės padvigubinti na
rius ir pritraukti savo tar-
pan visus Amerikos lietu
vius lv lietuvaites. Nes kas 
gi nežino, kad mūsų broliai 
Lietuvoje reikalauja pagel-
bos, kuri kai kartais skubiai 
reikalinga. Taigi visi dar
ban i r spieskimės prie L. B. 
Kryžiaus Rėmėjų. Metinė mo
kestis — vienas dolieris. 

Kaikurie skyriai veikia. 

Brooklyno L. R. Kr. Rė
mėjų skyriai surengė Baza-
rą, kuris šią savaitę eina vi
su smarkumu. Nors šaltis ir 
nemalonus, bet noras šį bei 
tą laimėti traukia žmones 
Apreiškimo Pan. Šv. parapi
jos svetainėn. Kaip matyti, 
tai pasekmės bus neblogiau
sios. 

Kitos liet. kolonijos irgi 
darbuojasi. Daugumas . jų 
rengia i'erus ir kitokiais bu
dais renka aukas. Joms taip-

\ . v 

gi garbė pripuola už darbą. 

Bet ne visi dirba. 

Kaikurios, ir tai dar neinama to. jog teistttą* palaikomos lietuvių kolonijos, dnr 

seimą. 
Posėdis atidarytas su malda 

po 2 vai. i>o pietų, o uždarytas 
0:30 vai. vakaro taip-gi su mal
da. Tame posėdyje daug rim
to darbo nuveikta. Bet daug 
darbo liko ir nejudinta del sto
kos laiko. Atrodo, kad neužil 
go priešmetiniaį susirinkimai 
turės tęstis per kelis vakarus, 
kaip tęsiasi ylidelių organizaci
jų seimai, svarstantieji daug 
reikalo;.1 

Svarbiausieji nutarimai. 
Kolektoriais per namus ir 

turtingiausias įstaigas apsiėmė 
būti kun. F. B. Serafinas iki 
gegužio mėnesiui, 1920 m. Bet 
kuopos sau paskirtą sumą vis
gi turi pačios būtinai surinkti, 
nežiūrint kiek kolektorius su
rinks. Nes tik tada našlaičiams 
prieglaudos namas Ims pradė
tas statyti, kada visos kuopos 
sau paskirtą sumą surinks, iš 
kurios susidarys nemažiaus 
kaip $50,000.00, neskaitant ko
lektoriaus rinkliavos. 

Buvo sumanymų, kad dabar 
tuo jaus pradėti-statyti našlai
čiams prieglaudą, o paskui da
ryti pastangas aukų rinkimui. 
Kai-kurie aukavę šimtinę ska
tina greičiau pradėti triobą 
statyti ir žada pridėti. .Bet iš 
prityrimų pasirodė, kad netir^ 
rint užtenkamai pinigų, jokiu 
būdu negalima prieglaudos 
pradėti. Pažadais negalima už
mokėti nė ui plytas, nė už dar
bą. Todėl į darbą, kas tik gy
vas, o prieglauda stosis tada, 
kada pinigų užtenkamai bus 
rankose. 

Šiandie Centro iždas stovi 
šitaip: 
1. Ižde yra $11 ,̂801.04 
2. l*ž žemę išmokėta : 

Valdybon inėjo beveik visi 
tie patys asmenys su visai ma
ža atmaina, kai-kuriems asme
nims atsisakius. Kun. Ig. Alba-
vičius išrinktas iždininku vie
toje kum Bučio. 

Prie buvusios ir vėl pasili
kusios valdybos organizacija 
sparčiai paaugo. Reikia tikėtis, 
kad prie taip veiklios valdybos 
dar *parČiaus augs ir tobulin-
sis. 

Valdybos nariai bus skel
b i ami / 'Drauge" taip, kaip ir 
praeityje. 

24,296.78 I Posėdis uždarytas su malda. 
Broliai ir seserys, lietuviai-

24.75 (es)! Matome šios brangios 
i Dievui ir artimui organizacijos 

Visas turtas . . . . . . .$36,122.57 vaiski ir jos pasidarbavimą 
Reikia pažymėti, kad už tą nuo susitvėrimo per t£ penkė-

a) pirkimo pinigų 
$18,690.00. 

b) nuošimčių 
$1,897.95. 

c) "VVėsteri* ave. 
Sewer system 
$303.00.' 

d) Savo žemėje 
Sewer system 
$2,232.00* 

e) mokesčių mie
stui $1,096.18. 

f) teismui ir adv. 
už užrašų su
tvarkymą 

, «p 11 . oo . . . . . . . 
3. Sąskaitų knygos ir 

antspaudai 

žemę, už kurią Labdaringoji 
Sąjunga užmokėjo už 10 akrų 
arba 90 lotų aštuoniolika tūk
stančių su viršum, šiandie ji 
verta jau Jengvai $45,000.00. 

Tokiu būdu šiandie Labda
rybės turtas pilnai vertas ne
be 36 tūkstančius, bet apie 
$57,000.00. 

Tikiu, kad metinėje atskai
toje pasirodys dar kiek priaug-
lio. 

(Prierašas. Po to kaip šis 
pranešimas sustatytas, da r į-
plaukė pinigų į iždą.) 

• 

* Kuopų raportai. 
Iš kuopoms paskirtos sumos 

surinkti augščiausiai šiandie 
stovi 3-čia ir 8-ta kuopos. Jos 
surinko ir Centro iždan pri
siuntė jau po $500.00. Kitos 
kuopos ]>o mažiaus, bet yra 
kuopų ir su O. 

Kun. Pr. Bučys aiškino kuo-
pų iždininkų susirinkime su
manytą projektą, tilpusį "Dr -
g o " 303 num. Buvo rengiama 
išleisti knygą su garbės narių 
paveikslais ir jų sąrašu Suma
nymas atidėtas kuopoms nii-
svert ir ant sekančio .Centro 
susirinkimo apdirbus priduot 
Centrui. 

Sumanymas įkūnyti Garbės 
nariams diplomus ir juos pri-
siųst kiekvienam Garbės na
riui užgirtas. Juos pagaminti 
įgaliota komisija, kun. Pr. Bu
čys, Jonas Purtokas ir p. Gu-
rinskas. 

Kun. F. B. Serafinas vien
balsiai be diskusijų pakeltas į 
Garbės narius už nepaprastą 
pasidarbavimą našlaičių labui. 

Atstovas į Federaciją išrink
tas kun. Ig. Albavičius. 

Visų kuopų raštininkai būti
nai turi prisiųst Centrui savo 
kuopų skaitlių narių Federa
cijos reikalams. 

Kvitas, vietoje išsibaigusių, 
pagamins ta pati dipliomų ko
misija. Kvitos bus paganu ntos 
Centrui ir visoms kuopoms. f 

Metiniam baliui su perstaty
mu svetainė 1 arba 2 nedėlia 

tą metų. Bet tai tik Chicagos-
ir jos artimiausių apylinkių 
pasidarbavimas. O vienok vi
sos Amerikos lietuvių našlai
čiams būtinai reikalinga ši ren
giamoji našlaičiams prieglau
da. Šis Centras pirmiausia yra 
pasibrėžęs. aprūpinti, įgijus 
prieglaudą, tik Illinois, India
na, Michigan ir AVisconsin val
stijas, o vienok reikalas pagal
voti ir visoms Amerikos lietu
vių kolonijoms, sudarant Ap-
skričius patogiausiose koloni
jose. 

Kadangi Chicaga su savo 
artimiausiomis apylinkėmis 
jau tokią gražią pradžią yra 
padariusi, todėl laikas pakelti 
dvasią visiems lietuviams, o 
pasigailėjus našlaičių, žųstan-
čių svetimtaučių bangose, im
ties visiems darbo del meilės 
Dievo ir artimo! 

Laikas paskubinti surinkti 
reikalingą sumą pinigųxnašlai-
čių namui! 

Laikas atkreipti domę į ži
nias, tilpsiančias spaudoje, 
ypatingai '4 Drauge, ' ' apie Lab
darybės veikimą! 

Laikas pradėti visoms kolo
nijoms susirašinėti su Centru 
Chicagoje reikale suorganiza
vimo kuopų visose lietuviais 
apgyventose kolonijose, nežiū
rint, ar jose yra parapijos, ar 
ne. 

Reikale suorganizavimo bile 
kolonijoje Labd. Są-gos kuo-
rpos reikia kreipties šiuo adre
su: Julius Šliogeris, 1447 So. 
50th»Ave., Cicero, 111., o bus 
pasiųstas agitatorius vienas iš 
5 Centro įgaliotų su visomis in
formacijomis. 

J ui. Šliogeris, 
1314 So. 49tb Ct., 

Cicero, 111. 

gavėnios. 

M M B ws.s. 
WAR SAVTNGS STAMPS 

ISSUED BY THE 
UNITED STATES 
GOVERNMENT 

44 DRAUGO" KNYGYNE 
Galite gauti 

6 Veiksmų, 9 Paveikslų Dramą. 
"KANTRI ALENA" 

Parašė 
Pr. M, Juras. 

Kaina 35c. 
Ją galima gauti taippat ir pas Lietuvos Vyčrų 5-tos kuo

pos ingaliotinį p. S. Mureiką, 1700 Wabansia Ave., Phone 
Monroe 5191. Chicago, UI. - J; 
2. GRAŽIŲ LAIŠKŲ — su paveikslėliais, gėlėmis ir gra

žiais linkėjimais a) į tėvus; b) į pačią-ir vaikučius; c) į 
brolius; d) į si-scris; e) į gimines, Rašantiems laiškus 
j Lietuvą pazuliname jų įsigyti. Kaina vieno 10c. 

3. PAVEIKSLŲ -
a) Atminimui Pirmos Komunijos po 16c. 
b) Atminimui Dirmavones \ m p D 15c, 
c.) Atminimui Siiubo p 0 jįg^ 

Jie yra su i am tikrais atspaustais žodžiais, kurių tarpe 
galima dasirašyti, kas reikia, atsižvelgiant į žmogų ir vietą. 

1800 W.46-th Street, 
'DRAUGAS" PUBLISHING C0. 

CkiojfcV.llL 
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ŠHEBOYGAN, WIS. 

L. Raud. Kryžiaus rėm. 27 sky
riaus rezoliucija. 

Kadangi 27 skyrius savo lai
kytame posėtlyj, sausio 4 d., 
1920 m., nutarė, kad Kaudono-
jo Kryžiaus veikimo pasiseki
mas priguli nuo visuomenės 
pasitikėjimo tais žmonėmis, 
kuriems pinigus siunčiame; 

Kadangi p. daktaras A. Rut
kauskas yra žinomas kaipo tei
singas žmogus ir turi mušu vi
suomenės pilnu pasitikėjimą: 

šiuomi L. R. K. rėm. 27 sky 
rius Centraliuės Valdybos pra 
šo, kad surinktuosius pinigui 
siustu ne daktarui Aleknai, bei 

i. C 

mušu atstovui, p. daktarui A. 
Rutkauskui. 

J. Austriavičius. pirm.. 
A. Karčiauskaitė, pa g.. 
P. Čeginskas, ižd.. 
V. Belekevičia. rast. 

bonas, B. Visockis, K. Bur-
kauskienė, J . Sukantis. 

Aukos pasiųstos Tautos 
Fondam 

Gražiai \vaukeganieeįai pra
leido senus j r sulaukė Nauji} 
Metų. 

Lietuvis. 

2 = 
D R A U G A S 

= 

VALPARAISO. IND. 

Prie progos meldžiu pataisy
ti šiuos vardus aukavusių, nes 
negerai pavardės pagarsinta 
dienrašty j "Drauge , " sausio o 
d., 1920 m. 

Oia seka vardai: Al. Kaza-
kiavyėia, J . Digrius, A. As-
tramskis, K, Lyberis, J . Cika 
na, J . Simanynas, V. J atidegi s. 
Ii. Liudavyrius. 

Jei butų galima, meldžiu pa
taisyti šiuos va/dus, nes man 
yra įiesntagunių. 

(Jero velijantis. 

Valparaiso universitete yra 
nemažas būrelis Hetuvhj mok
sleivių, kurie turi net ir lietu
viu kalbos klesa ir lietuvį mo
kytoją. Lietuvių kalbos klasoje 
mokinama rašomoji' kalba ir 
sintaksė. Gera proga lietu
viams geriaua išmokti savo kal
bos ir gramatikos. Tą kiesą 
lanko nemažai lietuvių moks
leivių. 

Lietuvių čia randasi visokiu 
pažiūru, taip-gi visi turi sa
vas kuopas, arba draugijėles. 
Tiktai viena yra didesnš drau
gija, prie kurios visi priklauso 
—tai Literatiška draugija, ku
ri užlaiko didelį lietuvių knygy
ną. Priklausydamas prie šios 
draugijos narys ir užsimokėda
mas 2.V i bertaini, veltui nau-
dojasi knygomis. Be to, drau
gijos tikslas: lavinties iškalbo
je, sakyti prakalbėtos, eiles, 
laikyti paskaitas ir tt. 

Draugija susirinkimus laiko 
kas penktadieni, kuriuose būva 
išpildomi programėliai, suside-
da n tieji iš prakalbų ir eilių pa
čių moksleivių. 

Praeitam penktadionyj, sau-
Vincas Belekevičia, s>° - ( l - *• »»•> draugija laikė pa-
1429 Huron AveM prastą susirinkimą. Kaip visa-

Shegoygan. Wis. da* t a i P *r t{) vakarą buvo iš-
jpildvtas programa*. Kalbėjo 

Red. prierašas. Žodžio padt* 
to -tarp pavardžių K. Lyberis 
ir J. Cika na negalėjome gerai 
išskaitvti. Jei tat buvo pavar-
dė, tai meldžiame ją dar kaną 
pranešti. Atspausdinsime Įsak
miai. 

WAUKEGAN, ILL. 

Vakare prieš Naujus Metus, 
t. y. seredoj, gruodžio 31 d. L. 
Vyčių 47 kuopa buvo surengus 
šeimininį vakarėlį, kokio praei
tais metais nebuvo. Nežiūrint. 
kad \vaukeganieėiai yra suvar
gę del streiko plieno išdirbys-
tėje, teėiaus skaitlingai susi
rinko praleisti senus ir sulauk
ti Naujų Metų. 

Artinanties 12 vai. nakties 
vakaro vedėjas, p. J . Bukantis, 
visus pakvietė už stalų ir pasa
kė įžanginę prakalbėlę. Po už
kandžių prasidėjo linkėjimai. 

Visųpirma kun. J. lvlioris 
savo kalboje linkėjo visiems 
laimingų ir pasekmingų metų. 
Paskui S. Misiūnas sveikino 
visus susirinkusius su Naujais 
Metais. Prie to ragino visus 
šelpti tėvyne, kuri šiandie pa
skendus varguose. 

Po jam kalbėjo p. Bujanaus-
kas. Pirmiausia pasveikino 
draugus vyčius, linkėdamas at
einančiais metais daug veikti 
Bažnyčios ir tautos labui. Kal
bėjo ir apie vargus mųs tėvy
nės. Po kalbu-kalbelių sūdai-
nuota keletas tautinių daine
lių. 

Tėvynės reikalams tame va
kare \vaukeganieėiai sudėjo 
30 doi. Aukavo: 

Po 1 dol.: P. Janušauskas, S. 
Rajūnas, J . Latvaitis, P. Bag
donas, S. Misiūnas, Iv. Kqrz<1-
nas, kun. J . Klioris, J. Žavies-
kis, YV. Pocius, M. Skilius, P. 
Bujanauskas, J . Lažas, .J. Sku-
tonas, J . Povilaitis, J . Petkevi
čius, J . Bakšis, P. Jarutis , A. 
Surviliutė, J . Petrošius, V. 
Zupkuitė, P. Stanislovams, J . 
Marozas, K. Stulginskis, S. I r - kelotą puslai^ų. 

du kalbėtoju. 
Paskirtame laike pirminin

ką.̂  atidarė susirinkimą. Trum
pai paaiškinęs draugijos reika
lus, perstatė kalbėtoją ir pa
prašė, kad užimtų savo vietą. 
Pirmas kalbėtojas kalbėjo iš 
Arabų istorijos, kultūros bei 
jų civilizacijos. Pabaigus pir
mam kalbėtojui, ir dar nesiran-
dant antro, sekė kritika pirmo 
kalbėtojo, kaip visada yra da-
joma. Atsakius kalbėtojui vi
siems kritikams, prasidėjo 
svarstymas dr-jos reikalą. 
Knygius išdavė raportą ir pra 

nešė, kad J . Šivickas draugijai 
paaukavo 15 knygų įvairaus 
turinio. (P-as Šivickis per 
Šventes turėjo Valparaise va-
kacijas). Pakeltas klausimas, 
kai]) jam išreikšti padėką už 
tokią auką. Vienas išsitarė, 
kad jam, kaipo katalikui, ge
riausia padėkoti per " Drau
gą.' ' Knygius tam pritarė. Ki
ti stovėjo už tai, kad per visus 
laikraščius butu, išreikšta pa
dėka. Knygius vėl aiškina, kad, 
girdi, neužsimoka visuose laik
raščiuose talpinti ir jam tokią 
didele garbę atiduoti, nes jam 
" D r a u g a s " už vis brangiau
sias, tai užteks per vieną 
4 'Draugą." Klausimas leista 
per balsus ir nubalsuota, kad 
padėką p. Šiviekiui išreikšti 
per visus dienraščius. 

Baigiant svarstyti reikalus 
pribuvo ir antras kalbėtojas, 
kuris, užėmęs vietą, visų atsi
prašė, kad negalėjo laiku pri
būti, pasiteisindamas, jog bu
vo ant rusų kalbos gramatikos, 
kurios mokinasi ir iš kurios 
norįs šio to daugiau pasisemti. 

Pasakė neturįs nieko gera 
pasakyti, nes neturėjo laiko 
prisirengimui, tiktai paskaity-
siąs šį tą iš biografijos gar
saus rusų rašytojo Maksim 
(Jnrkio, kurią išvertęs ir para
šęs angliškai. Taip ir pradėjo 
skaityti Maksimo Gorkio bio-

•v 
g rali ją, kurios turėjo parašęs 

Bukantis J., Burba P., Bur-
kauskaš A., Docis A., Docis J. 
$., Gustas A., Grieievičia V., 
Jocius J., Kairaitis V., Kuz
mickas J., Kundrotas J., Kun
drotas 8., Kryžas S., Latvaitis 
Jonas, Latvaitis Juozas, Lat
vaitis Jurgis, Latvaitis P., 
Mickus S., Masulis A., Masu-
lis J., Minia N., Navait&uskas 
K. N., Podzitmas ]>., Podziu-
nas J., Podziunas T., Pocius A., 
IJulevičia B., Kulevičia B., 
Shilinskis S., Ekiera V., 
kus P., Vasilius K. 

Korespondentas. 

UNITED STATES SHIPPING 
BOARD RECRUITING 

SERVICE. 

Pabaigus skaityti, ką jis tu
rėjo, prasidėjo kritika* Vieni 
kritikavo uš trukumus, už ne-
ištarimą angliškoB kalbos žo-
džių. J i s ir-gi visiems turėjo 
atsakyti. 

Vienas laisvamanis išreiškė 
jam padėką, kad, girdi, už tokį 
pasišventimą ir didelį pa
gerbiau), tokio didvyrio, 
reikia ištarti ači.j, nes, girdi, 
dabar tik du didvyriu pasau
lyj y ra : Leninas ir Gorkii. Gir
di, kožna tauta visus didvyrius 
gerbia, tai ir turime gerbti. 
Nepasisakė tiktai,kad ir jis ru
sas, nes jiems kas rusiška, o 
dar bolševikiška, tai brangiau
sia. Gaila, kad jie dar lietuvio 
vardą nešioja ir svetimtaučių 
akyse lietuvių tautai gėda da
ro. 

— » 

Paskui Gorkio biografijos 
autorius, atsakydamas savo 
kritikams, ant galo, padėkojo 
tam, kuris jį pagyrė už tokį di
delį jo darbą, pažymėdamas, 
kad, norįs apšvietos ir geriaus 
susilažinti su Gorkio raštais. 
Visiems, sako, patarčia pasi
skaityti Gorkio raštus, nes, gir
di, kaip Maironio raštus skai
to nekatalikai ir socijalistai, 
kurie nusikopijavę jo eiles 
džiaugiasi, taip ir Maksim Gor
kio raštus turime visi skaityti 
ir didžiuoties. 

Ateityje reiktų savus didvy
rius pagerbti ir jais pasigerėti, 
o ne kitais. Nestebėtina, kati 
Maironio raštais visi gėrisi ir 
juos skaito, nes jis yra ulusų 
tautos (įidvyris ir poetas. V i si 
mes turime didžiuoties, kad 
mūsų tauta turi tokių didvyrių, 
o ne Leninais ir Gorkiais. 

Moksleivis. 
priimami 

Red. prierašas. M. Gorkii yra , > a l y r i l n o „ tu rė j imas nėra socijalistas, bet ne bolševiką*. 

NEV7ARK, N. J. 
————— 

Pradeda darbą. 

Nepersenai susiorganizavus 
» ? 

pra-dr-ja t4 Lietuvos Aušrelė 
deda veikimą. 

Gruodžio 29 d. laikytame su
sirinkime daug laiko pašvęsta 
tinkamesniam susitvarkymui. 
Išrinkta komisija, kuri užsi
ims rengimu paskaitų ir disku 
sijų. Mėnesiniai susirinkimai 
nutarta laikyti kas trečią pir
madienį kiekvieno mėnesio. 

Pakelta klausimas apie pla
tinimą katalikiškos spaudos ir 
tt., bet stokos laiko dėlei pa
likta apsvarstyti busiančiuose 
susirinkimuose. 

Prieš pat Kalėdas L. Vyčiai 
palaidojo savo vieną daroščią 
narę, a. a. B. Aidukaičiutę. 

P-lė B. Aidukaičiutė buvo 
gana darbšti vytė ir keliais sy
kiais buvo N. Y. ir N. J . Ap
skričio raštininkė. 

V—is. 

(Suv. Valstijų siuntimo užvaiz
dą Verbavimo tarnystė). 

Camp Stuart, Virginia. 

Jauni vyrai, norintieji greit 
ką atsiekti, norintieji gauti ge
rą ir sveiką išlavinimą, ir no
rintieji pamatyti įvairias pa
saulio šalis nesigailės ištyrę 
kokią progą jiems teikia Vaiz
bos Jūreivystė (Merchant 
Marine). 

Dabar Suvienytos Valsti
jos, Dėdė Šamas, paėmė į savo 
rankas gyviausius marininku 
klausimus; kaip va: algą ir pa
kėlimą bei užžiurėjimą. Mari-
ninkystė po Amerikos vėliava 
yra kur kas prakilnesnė ir sau
gesnė už kitų valstijų mari ui n-
kystę, užtai ateiviai stengėsi 
jon įsiskverbti, bet jiems tas 
nepasisekė. Pilni šimtą nuo
šimčių amerikonai (One Him-
dred Percent Americans) \ m, 

. . . . . . ' 
tiktai 

> 

WAUKEGAN, ILL. 

Gruodžio 30 d. kliubo kam
baryje 6v. Baltramiejaus at
letų kliubas laikė metinį susi
rinkimą. Išrinkta nauja valdy
ba iš sekančų narių: S. Skar
balius—pirm., A.. Masulis—vi-
ce-pirm., K. Vasilius—prot. 
rast., S. Kundrotas—l'in. rast., 
J . 8. Docis—iždininku, V. Kai
raitis—iždo globėju, T. Burga 
—maršalka. Direktoriai arba 
" t rustees"—K. J. Navardau-
skas, J . Latvaitis ir D. Podziu
nas. 

S valdininkų administrato
rius—K. J. Navardauskas, jo 
padėjėjas—J. Latvaitis, virši
ninkas—J. S. Docis. 

Valdyba susideda iš gabiau
sių nariu, todėl tikimasi nema
žo veikimo. ę 

Žemiau seka surašąs visų na
riu., priklausančią prie atletu 
kliubo. 

Aleksoms A., Buitims K., 

periškada. .1 • '• tik išlaikys gy
dytojaus kvotin:MK, t. y. jeigu 
tik bus sulig reikalavimą svei
ki, tai bus siunčiami lavintiesi 
i Camp Stuart, Virgiui jon (ne
toli nuo Old Point Coni'ort & 
Norfolk), gi už šešių ar aštuo
nių savaičių laiko jau bus siun
čiami okeanan kaipo jūreiviai 
(seamen), ugnakuriai (t'ire-
!aen), virėjai (cooks), arba 
valgių dažiurėtojai (mess at-
t«'utants). Jaunikaitis patsai 
sau išsirenka vieną iš tų darbų 
koksai jam patinka. 

Yra didžia proga sutaupyti 
ateičiai pinigų. Besimokinant 
vaizbos jūreivis gauna $30.00 
mėnesiui ir visos išlaidoiS ap
mokėtos; gi kuomet prisirašo 
kaipo įgulos narys okeaninio 
laivo, jo alga, kaipo jūreivio, 
yra $70.00 mėnesiui; tapačią 
algą gauna ir valgių (įažiurė^o-
jas ; kūrėjas gauna $90.00 mėi 
nesi u i. algos. 

Tiems, kurie mokinasi, pakė
limas augštesnėn vieton yra la
bai lengvas. Pataikavimas bei 
. 'katumas visai yra nežinomi 
dasigavime jureivijos garbės 
kopėčiomis. Jei kuris yra tikęs 
į oficierius, toks yra veltui la
vinamas tani tikroje mokykloje 
(Sbipping Board Scbool) ir, 
sulig jo gabumų, suteikiami 
jam laipsniai. 

Rckrlitavimo oficieriumi yra 
p. Ed\vin J . Zimmer. »ris ran
dasi po tumi. IK) N. Dearborn 
S L, Chicago, 111. J is noriai pa
aiškins by kam dalykų stovį, 
boi atsakinės į įvairius klausi
mus. Kreipianties privalo atsi
nešti su savim savo krikšto 
metrikus, jei buvęs kariuome
nėje privalo turėti atleidimo 
liudijimą, gi jei žemiau 21 me
lą privalo atsinešti ir gimdyto-
ją .:< idimą drauge su metrikais, 
l evų leidimas turi būti notaro 
patvirtinta*. 

Įstok į vaizbos jureiviją ir 
pamatysi pasauli. Vyrai! Pasi-
naudokit iš progos. Geras dar 
bas. Geras mokestis. Greitas 
užsitarnavimžls. 

REIKALAUJA. 
REIKALINGI LEIBERIAI. 
Yardų Boilieriai 
Boilierių Plovejiai 
Anglių Nešejiai 

Geros pastovios vietas 
9 vai. į diena 

Atsišaukite Roscoe Str. ir 
California Ave. 

22ra ir Fisk Gatvių 

25th i r Quarry Gatvių 
Commonwealth Edison Co. 

REIKALINGI 

Mekanikai prie Viso darbo 
turi būti geri filleriai, darbas 
viduj. 

Atsišaukite 

Union Special Machine Oo. 
311 W. Austin Ave. 

Reikalinga mergina ar moteris, ga
li turėt ir viena kūdiki prieabelno 
namų darbo gera mokestis, mažoj 
šeimynoj plaut drabužių nereikia 
Kreipkitės 
3548 S. Halstctl Str. Chicago. 

Vienais Išliptais 

licikuiingoK moterys suvirs 16 
metų amžiaus del len^vaus fabri
ko darbo. Prityrimas šiame darbe 
nereikalingas. Darbas pastovus. 
Fabrikas subatomis užsidaro anl 
piet. 

<r~ . i — — — — — 
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Dr. I. E. MAKARAS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Kotidande: 10909 8a. Mlchlrao Ava. 

T t l t t N H ruUaiM) 348 Ir PsUauu 
Chioagoj: 4515 So. Wood Str. 

Tik Ketvcvffo vakake no* 9:30 Iki 7:00 
TtAmtooas Tards TOS. 

įį..m-~- • • ' » • • • - - • ? — » • • • • • • » » g 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILIJHOI8 
Telefoną* Tardą 508* 

Valandos: — 8 iki 11 ii ryto; 
(» po pietų iki 8 vak. Nekėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

iiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiinifltaiu 

Uždirbk 
$35ikil50 

l savaitę 

s—. 
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J. P. WAITCHES 
ATTORNEY AT LAW 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4642 S. WOOD STBfiET 

CHICAGO. 
81» » ^ » » — » « » » » » » » » » » » » » » » M » ^ S 8 

PRANEŠIMAS. 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

LIETUVIS * 
Gydytojas ir Chirurgas 

Perkėlė aavo gyvenimo vieta 1 
Brigbton Park. 

2014 W. 43rd Street.. 
Tel. MrKinley 268 

Ofisas: 11B7 W. 47th St., 
(47 Ir Wo*d «rat.) 

Valandos: 10 ryto iki 2 po pietų. 6:30 iki 
8:20 vakare Nedaliomis t iki 12 rytala 

Tel. Boulevard 160 

J0SEPH C. W0L0N 
lietuvis Advokatas 

99 SO. LA SALLB STREET 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W. 22-nd Street 
Tel. Rockvrell «»»» 

CHICAGO, K-L. * 
gį • . . , • • • • • • , • • • • • • •• i B 

Kirpejiai 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-

MASTER SCH00L, 
J. F. Kasnicka, Perdėtmih 

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIUIHIIIIIII 

Continental Can Co.. Inc. 

54ll W. (55th Stroet 

Paimkite Šiaurini ar Pietinį va
žiuojant] kar.i iki G3-eiai gtfoci 
(S3rd o: Austin) kar^ iki Central 
avenue; paeikite «lu blokus j pietus. 

v 
. 

KHIKALINCrOS 
75 merginos 

del fabriko darbo 
nuo štukio 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty!: 

00 \V. WASHTKGTON STREET 
Kambaris 609 

Tel. Central 8478 
Gyvenimas, 812 W. 38rd St. 

Tel. Yards 4881 

l •• Į » * 9 '•• J H ' " » — • 

gfr» » » * • • • • • • • » • • • — • • » » » » » < 

Dr. G. E GLASER 
Praktikuoja 28 metai 

Ofisas 3148 So. Morgan St. 
Kertė 32 ro S t , Chicago, IU. 

SPECIJAIISTAS 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro 

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

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2, po piet 

Telefonas Yards 687 

* « { » • » » » » » » » » f » » M » » « M « » » M » 1 

$18 iki $21 

American Insulated Wire & 
Cable Co. 

954 \V. 21st St. 

PAIEŠKO 

Smetonos serai pritaikinti akiniai 
biiH palengvinimu del Jūsų akių. 
Kuomet tų kenti nuo galvon skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi j fcru 
v.*-. Kuomet skaitai ar siuvi ar la 
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos -Juras geriausia 
patarnavimą už prieinama kaina 
net taip žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specijalistas 

1801 S. Ashland Av. Chicago 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
il-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 18, K ir 18 
Tėmykitc į mano parašą. 

Valandos: nuo 7 vai. išryto iki 9 
vai. vakare. Panedėliais, Seredo-
mis ir Petnyeiomis. 

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

Kamp. 48 Court 
Res. 1220 W. 48 AveniM 

Telefonas Cicero 3658 
Ofiso Cicero 49 

KALBAME LIETUVIfiKAI 

« 

88 

TelefeaiM Pullmsui I M ] 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

1085? 8o. Michigma, Avenua 
Jssrlssrf. HL 

VALANDOS: e iki 9 Takiu-?. 

Palaikau savo pusbrolių Aleksan
dro ir Juozapo Janų, paeinančių iš 
Kauno gub., Telšių apskr., Junapolės 
parap., Slosnių kaimo. 10 metų atga
lios gyveno So. Boston, Mass. Jie pa
tys, arba kas apie juos žinote, praneš
kite .šiuo adresu: 

Mizamt JatNiiitė, 
(l*o vyru žekien^) • 

911—8th St., \Vaukegan, 111. 

Paieškau brolio Stanislovo Buivy
do, paeinančio i.š Kauno gub., Telšių 
pav.. Kartinos parap., Ragaviškių kai
mo. Pirmiau gyveno Braddock, Pa. 
Jis pats, arba kas apie j | žinote, ma
lonėkite pranešti sekančiu adresu: 

Kazimieras Buivydas. ' 
3317 A ubu m Ave , Chicago, IU. 

PARSIDUODA 
Pardavimui namas po num. 5805 

So. Paulina St., 2 pagyvenimų 5 
kambariai; lotas 25x125 pėdų;, ąžuo
lo floriai ir trlmingai; pavienis ga-
radžius. Kaina $4300.00. Atsišaukite 
pas savininką: 

DOLAN 
3942 Van Burcn St., Chicago. 

Tol. Garfleld 4083. 

PARSIDUODA. 
bučorn« ir grooerne liet. ap-
gyvcnloj vietoj. Priežastį pa
tirsite ant vietos. Atsišaukite: 

J. Naudžiūną?, 
4064 S. Artesian Ave. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIItlIlIHIlIlIlIl 

VYRAI. 

NAMAS ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis akmeninis frontas, base-

mentas ir 3 aukščių, viskas geriau
siam padėjime kas ateis nepasigailės 
nes kiekvienam patiks, o- pigesnos 
Cliicagoj neras. I mokėt mažai reikią 
o pelno atneša namas. Pilnas inmo-
kėjimas Liberty lwnsais morgečiais 
lotus mažas namelis arba keletą ak-
riij farma, kreipjtitės prie savininko. 

t u o s. Paulina Str. 
2 lubos nuo užpak.-lio 

Pasisavinkite sau geresni gy
venimą padarydami savo 

liuosa i**** uidngUĮi 
Mes turime suorganizav(» 

lietuvių skyrių ir reikalaujame 
keletą intelegentiškų ištikimų 
vyrų dirbti su mumis, keletą 
valandų kasdiena arba keletą 
dienų kas savaite per visus me
tus. Jus galite atlikti šį dar
bą labaį lengvai be atsitrau
kimo nuo dabartinio jūsų už
siėmimo. Geras pelnas pui
kus pakilimas gyvenime. At
sišaukite nuo 10 vai. ryte iki 
1 po piet arba nuo 6 iki 9 
vai. vakare, klauskite 

ADAM MARKŪNAS 
Lietuvių Skyriaus Vedėjas. 

Room 847 First National 
Bank Bldg. 

68 W. Monroe Str. 
Chicago, BĮ. 

tllllllllllflllllllllllllllliuilllllllllllllllllllll 
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DR. S. BIEŽIS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas 
2&01 W e * t 2 2 n d Ht. 

K a m p a s S. I jeav i t t St. 
T e l e f o n a s C a n a l 6222 . 
V a l a n d o s 1-—1> ir 7 iki 'J v a k a r e . 
R e s i d c n s i j a : 

3 1 1 4 W . 4 2 n d S t. 
T e l e f o n a s M c K i n l e y 4988 

V a l a n d o s : iki 10 i šry to . 

= f c 

Dr.A.BURKE 
(Lietuvis) 

418 W. Market Str. 
Fotthville, Peaina. 

8u visomis ligomis priima nuo 
Nuo 8 iki 10 vai. ryto 
Nao 1 iki 3 vai. po plotai 
Nuo « iki 8 vai. vakaro. 

» B » ir 
Telefonas Pullman M 

DR. W. A. MAJ0R 
QYDTTOJ A8 I B 

CU1KLROA8 
Ofisas 1171S MlciiigaP Avo. 

Adynos 8:81 lkl 9 Išryto — 1 Htf 
S po plotų — € : ! • iki 1:10 vakar*. 

Nedėliomis nuo 10 iki 11 iirjrt» 

Tel. Drovor 7041 

Dr. C. Z Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: suo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V K N r * 
arti 47-toe Gatvės 

»^«»»»»» « . . . > • * * ! » *m\ 

.;,!,? r.'B f i ' 

A n t p a r d a v i m o buc*erne l ie tuviŲ a p 
gyvento . ! v i e t o j . Geras- b i zn i s p a r s i 
d u o d a i.š p r i e ž a s t i e s ligon. A t s i š a u k i t e : 

HiiUzik. 
1858 \V. N o r t l l A v e . 

- _ <-* 

DR, S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

C.VDVTOJAS ER CHLKtKGAS 
Ofi««ę ir Oyv«uiui» v!«ti 
31*3 So. Balotai str* 

VsUudoB: nuo 9 iki 11 ryte: nu» S \M 
po pi*ty: nųo T:30 JŲ 9:13 vaU«r« 

Telefonas Varo* 9S4I 
Otisas: 4712 So. AftUand Ava. 
Vai. 4:S0 Iki 7 v. vak. 

Triefotia* Drovor 7049 
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- 4 D R A U G A S Pirmadieni?, sausis 12 1920 

i ^ • * ^ • » • 

CHICAGOJE. I' 

, — _ a • • * 

PRANEŠIMAS, 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS- I M O T E R I Ų S U S I R I N K I M A I 
PRIEŠ BRANGENYBĘ. 

d.,( ' , 
i Įvyks sausio 21 keliose viešo-

Pirmadienis , sausis 
Sv. Tationa, kank. 

-Antradienis, sausis 
Šv. Potitas, kank. 

12 

13 d. 

PAIEŠKOMA GAUJA PLŽ 
ŠIKŲ. 

se mokyklose. 

Cfriettgps inotorys veikėjos 
Jig£iol tik savo siauruose ra
teliuose i r per laikraščius kal
bėjo prieš maisto ir kitų daik-

i tos g a u j o T l 3 žmonių j a u ^ J b i t i n g ^ r b c . 
suimta Dabar pranešama, jo^- jos 

tais tikslais jau šauks moterių 
Chiea-on atkeliavo iš NVv susirinkimus ( .nass-mitin-us) 

Vorko " O m u i Aeeident i n - ! i r > ) , a<' i au i r a tvir iau ims 
ttemnity" kompanijos reprezen V ( ' , k t i P " M augStas karnas. 
tau tas John Louisi. Apsilankė 
valstijinio prokuroro ofisan. 
Konferavo su prokuroro sek
retorių. 

Paaiškėjo, jog Ohicagoje 
paieškoma 14 žmonių, katrie 
priguli prie organizuotos plė
šiku gaujos, ka t ra veikia įvai
riuose miestuose. 

Tryl ika žmonių iš tos gaujos 
jau suimta Ne\v Yorke. Ketu
riolika kitų žmonių yra Cbi-
ca^oje . I r tuos re ik ia su imt i . 

Apie tą, ir kalbėtasi su pro
kuroro sekretorių. 

John Louisi pranešė, kad to
je organizuotoje plėšikų gau
joje y r a politikieriai, advoka
tai , policmonai, bankų valdi
ninkai ir darbininkai. 

Ta gauja per praeitus fi mė
nesius apiplėšė daug bankų 
įvairiuose miestuose. Pasida
lino daugiau kaip du milijonu 
dolierių. 

Ta gauja nužudė Xew Yorke 
vaikiną, kuris iš vienos firmos 
ofiso bankon nešė $170,000 
laisvės bondsų. 

Omahoj apiplėšė banką, iŠ 
kurios paimta $110,000. 

(Jaujoje y r a - i r jaunų pato 
gių merginų. Tos su savo mei
lumais prieina prie bankų val
dininku ir iš anu gudriai iš-
gauna reikalingas paslap
tis, , ypač apie pinigu 
siuntimų iš vienų vie
tų į kitas, iš bankų į bankas. 

\> i 4.v i • 11- • . Sausio 9 «. Coniness vies-
Po to atliekami uzpuldine- * 

•• • buty.j turėjo rsavo metini su.i-
J i m a i * • i • % • . . . T 1 I . • , , 

Prokuroro ofiso detektivai r , " k l I 1 1 « "' l " , k v l ' I I I l n 0 l s M i ' 
pasiteir iaus apie tuos plėšikus " " f f * " " 1 - Associat.on. Bu-
Chioa^oje. v o k e l ' kalbėtojai. 

Kalbėjo ^kongreso atstovas 
Good iš Iowa. J i s pasakojo 
apie taupumą. Ekonomija bū
tinai reikalinga, nes Šalies 
vyriausybė turi milžiniškas 
išlaidas. * 

Ateinančiais fiskaliniais me
tais 'šalies . vyriausybė turės 

Moline, 111., suareštuotas ir $5,250,000,000 "išlaidų, kas iš-
Chicagon atvežtas Illinois vai- .puola kiekvienam šios šalies 
stijos komunistų parti jos sek-.žmogui po $47 per metus, 
retorius E d g a r Owens. Čiai Pa t s kongreso atstovas ste-

"Draugo" Bendrovės šėri-
ninkų susirinkimas bus utar-
ninke, Sausio 20 d., 1920 m. 
Šv. Kryžiaus par. svetainėje. 
W. 46th ir So. Wood St., 
7 : 0 0 vakare. Chicago, 111. 

"Draugo" Valdyba. 

KOLONIJA 
L. VYČIŲ CH. APS. DRAMOS 

RATELIO NARIAMS. 

ATVIRAS LAIŠKAS 
"PRAUGO" RE

DAKCIJAI. _ 

Pirmieji moterių susirinki
mai jvvks sausio 21 d. Bus 

Į 

tą dieną net 10 susirinkimu 
viešose mokyklose. Susirinki
mai prašalės 2:00 po pietų. 

Susirinkimai įvyks šitose 
mokyklose: 

LE M d Y N E SCHOOL, 845 
Wave!and avenue. 

CLEVELAND SCHOOL, 
3850 North Albany avenue. 

K O S C i r S Z K O * SCHOOL, 
1424 N o r t h Cleaver s t ree t . 

BYFOR1) SCHOOL, 5600 
Iowa street. 

JRVTX<I SCHOOL, 2140 
\YVst Lexington street. 

FA RRAįtH fT SCHOO L, 2.1.°>f) 
South Spaulding avenue. 

11 KALY SCHOOL, 3037 
Wallaee street. 

LEYHS CHAMPLALV 
SCHOOL, 320 West Kngle-
wood avenue. 

SOANLAN SCHOOL, 11725 
Perry avenue. 

PARKSTDK SCHOOL, Kast 
En<l avenue.-

Tai busianti kovos pradžia 
prieš brangenybę. Paskui to
kie susirinkimai įvyksią daŽ-
niau įvairiose miesto dalyse. 

Rytoji t. y: sausio 13 d.*, 1920 
m., jvvks L. V. Ch. Apskr. 
Dram. Ratelio pamokos Me-
Kinley Park 'o svetainėje, prie 
Areber ir VVestern avenues. 

Visi nariai ir dar nepriklau
santieji kviečiami suvažiuoti. 
Kas nori vaidinti tea t rus , - tas 
pirmiausia turi išmokti valdv-
t i balsą ir daryt i judėjimus, 
d a - g i kiekvienas- galės to iš
mokti. 

Kadangi pamokos gali būti 
iki tO vai. vak., todėl meldžia
me visų laiku suvažiuoti. 

Pamokos prasidės lygiai 7:30 
vai. vakare. 

. Raštininkas. 
t 

JS TOWN OF LAKE. 

Gerbiamoji Redakcija:— 
" D r a u g o " 288 mini. tilpo 

nemalonus užgavimas maųęs, 
taip-gi ir L. Vyčių 36 kp. 

1) Pasaky ta : "(r i rdėjome, 
kad p. J . Miekelinnas, vietinės 
vyčiu kuopos narys, nežinia 
kokios komisijos vardu kvieėia 
kareivių i r šiaip žim uių lietu
vių susirinkimą j p . A. Salduko 
raštine, gruodžio 9 d., 7 : 30 vai. 
2) Susirinkimo tikslas y ra pr i
siruošti pr ie priėmimo Milita-
rės Misijos, kurią į C!ii< agą už-
kvetė liberalų-tautininkų/orga-
nizaeijos. P-as A. Saldukas yra 
pasižymėjęs socijalistų veikė
jas , ypač " N a u j i e n ų " platin
tojas. Matyt Brigbton Parko 
vyčiai eina į naujas vėžes, kad 
pas soeijalistą susirinkimą da

ro. y y 

Visiems žinotina. 
—— 

ILLINOIS MANUFACTU 
RERS' ASS'N. POKYLIS. 

Pasakyta indomių kalbų. 

Šv. Cecilijos gied. dr-ja, prie 
pa ra p. Šv. Kryžiaus, rengia 
' ' l ietuvišką vodevilių," vfeną 
iš puikiausiu vakaru. Progra
mas susidės iš juokingo veika-
luko: " S e s e r s duk t e rv s , " mo-
nologų, solų. duetų, šbkių, dai
nų ir tt. Kas atsilankvs, bus 
užganėdintas. 

Vakarą* įvyks vasario 13 d., 
1920 m., Columbia svet., 4Sth 
ir So. Paulina st. Pradžia 7 
vai. vakar®, 

A'umnietė. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

SUIMTAS KOMUNISTŲ 
PARTIJOS SEKRETO

RIUS. 

Tai esąs stiprus radikalų 
vadas. 

jam teisėjas Pam paski r s pa
ranką. 

Owens, ka ip pranešama, sa
vo sūnų Aroidą lavina muzi-

bėjosi tokiomis milžiniškomis 
išlaidomis. J j s sakė, jog kituo
met prezidentaujant Tbomas 
Jeffersonui išlaidų kiekvie-

koje. J i s nori, kad jo sunūs nam žmogui čia išpuolė po 
butų revoliucijoninės orkes- 47c. Civilės karės metu kiek-
tros vadas pirmoje amerikoniš
kų revoliucijonierių susirinki
mo sesijoje. 

Owens pirm kelių mėnesių 
buvo 
Reed, 

vienam žmogui parėjo po $11. 
Bet šiandie jau kitokia ga

dynė, kitokie reikalai . 
Ve kodėl ekonomija reika-

parasę s laišką j John ' l i nga . 
ka t ras yra Lenino iri Prieš radikalus kalbėjo Frę-

Trockio ar t imas draugas. ; derick Landis iš Indiana. J i s 
Reed yra Amerikoj gimęs ra- \ sakė, jog didelė klaida daroma 
dikalas. deportuojant raudonuosius. 

Owens rašė apie savo sūnų: Geriausia, sako, juos .sustaty-
" M a n o visa ambicija, kad ti prie sienos ir sušaudyti , 

j is turi būti sukilėlis. Aš no
riu, kad jis butų revoliucijos 

. . 

, 

-

Amerikoje t u r i gyvuoti 
t iktai viena kalba — Lincolno 

muzikas. I r jaučiuos bučiau la- k a l b a " , sakė kalbėtojas. "Čia 
bai patenkintas, jeigu jis kuo neturį Imt svetimšalių laik-
nors prisidės nuversti dabar iraščių, jokių uždarytų dirbtu-
tinę, valdymo sistemą, paver- (vių, jokių generalių a r simpa-
giančią min ias . ' ' jtijinių streikų... Panaikint i 

Arvid Owens eina 14 me- konstitucijonalkis advokatus, 
rus. Nesenai j is vienoj augs- katr ie gina raudonuosius. Už-
tesnėj mokykloj Rock Islan- kalti užpakalines duris, pra-

Nv. Ju rg io mokyklos ahmmų 
susirinkimas įvyks utarninke, 
sausio 13 d., 1920 m. Nariai 
malonėkite visi pribūti . Taip-gi 
alėsite Įinksmai laiką pralei-

nes bus gintai . 
Rast. 

— 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Nauja A. L. Kareivių Kuopa. 

Gruodžio 9 d., 1919 m., buvo 
sušauktas susirinkimas per J . 
A. Mickeliuną. Iš priežasties 
Šalto oro, neperdaugiausia at
silankė kareiviu ir šiaip žmo
nių, bet vis-gi suorganizuota 
kareivių kuopa. 

Yaldybon pateko sekantiej i : 
J . A. Mickeliunas—pirm., S. 
Petrauskas—vice-pirm., P r . 
Pumputis—rast. , A. Saldukas 
—ižd., A. Kleira—iždo glob. 

Nuta r t a surengti prakalbas. 
Darbas pavestas valdybai. 

Pr. Pumputis, rast., 
4410 S. R icbmondSt . 

N Pranešimas. 

de, 111., atsisakė atsistoti , kuo
met buvo, grojamas Suv. Val
stijų himnas. 

vesti visatiną militarinį lavi
nimą ir ant visuomet skirties 
su po l i t ika" . 

Amerikos- Lietuvių kareivių 
8 kp. rengia prakalbas, kurios 
bus sausio 13 d., 1920 m., Ne
kalto P r a s . P . Šv. pa rap . sve
tainėj , pr ie 44-tos ir So. Fai r -
i'ield ave.-pradžia 7:3l) vai. va
kare. Jžanga visiems liuosa. 
Nebus nė kolektos. 

įįiaibės žymus kalbėtojas tik 
ką pargrįžęs iš Lietuvos. Ne
praleiskite progos. 

Po prakalbų bus galima pri
sirašyti pr ie kuopos. 

J. A. Mickeliunas, pirm., 
Pr. Pumputis, rast., 

4410 S. Richmond St. 

Kar iaudamas anapus jūrių 
(Archangelske, Rusijoj) ir iš
girdęs, kad Amerikos lietuviai 
organizuojasi j būrius grįžti j 
tėvynę ir kovoti už jos laisvę, 
visuomet sut ikau tuomi* 

Pagrįžęs iš Suv. Vai. kariuo
menės, t apau nariu Sus. Am. 
Liet. kareivių. Būdamas Cen
tro vice-pirmininku, buvau įga
liotas sutvert i Pr ighton Parko 
kolonijoj A. L. Kar . kuopą. 

Tikslas mūsų, kareivių, ka
riavusių Suv. Valst. kariuome
n ė j : 1) Sudaiyt i tam t ikras re
zoliucijas, reikalavimus i r įtei
kti Suv. Vai. valdžiai ir kitoms, 
kad pripažintų mūsų tėvynę, 
Lietuvą, neprigulminga valsty
be ; 2) Imti pr is i rengus grįžti j 
tėvynę ir kovoti iki paskuti
niam už jos laisvę ir te ises ; 3) 
pasit ikti Lietuvos Militarę Mi
siją, neatsižvelgiant kas ją pa
kviestų Chicagon. Pasit ikti ją 
ne kaip kokios sriovės pasiun
tinius, bet nulenkti galvas 
prieš Lietuvos valdžios pasiun
tinius, per kurią mes, amerikie
čiai, galėsime pasiųsti savo jie 
gas Lietuvon ir sustiprinti jos 
kariuomenę, kad nugalėti jos 
priešus. 

Pas p . A. Salduką, šaukda
mas viršminėtą susirinkimą, 
p i rm nesiteiravau, ką j is tiki, 
tik žinau, kad pirm mano išva
žiavimo į kariuomenę prigulė-
jom katalikiškoj dr-joj ir da
bar nėra priešingas katalikiš
koms dr-joms ir hiekas nega
lėtų prirodyti , kad p. Saldukas 
yra socijalistas. 

Apie kariuojnenę kalbant, 
mums visai apie ypatą nepriva
lėtų kalbėti. 

Su pagarba, 
J. A. Mickeliunas, 

4410 a Richmond st. 

Redakcijos prierašas. Susta
čius tą, ką parašė " D r a u g a s " 
288 num. 1919 m. ir tą, ką da
bar rašo p . Mickeliunas, pasi
rodo, jog " D r a u g e " buvo ra
šyta tiesa. Mes niekada neabe
jojome, kad p . Mickeliunas bu
vo kariuomenėje i r dalyvavo J Mes nelabai džiaugtumės 
Archangelsko ekspedicijoje. 

Militarė Lietuvos Misija vi 
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Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIŲSTI. 

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

t. y. 2 0 auksinių už kiekvieną dolierį. 

Mes esame po valdžios kont ro le ir kaucija . Pers iunt imas gva ran tuo jamas . 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 
Mes išduosime Tamsta i Čekį kuri Tams ta pasiusi pa t s laišku j Lietuvę. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas y ra 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 bu tu Lietuvoje išmoksti, 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 
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tų socijalistas, tai j is pa ts pa
rašytų aiškiai ir stačiai, kad j is 
nėra socijalistas. Bet j is to ne
daro. Tik p. Mickeliunas jam 
pasi tarnauja, kad p. Saldukas, 
neužsigindamas savo socijaliz-
mo, galėtų savo tikslus vykin
ti tose katalikiškose draugijo
se, kur io s įtikės p.«Mickeliunui. 

sus lietuvius norinčius i r galin
čius pris idėt i pr ie sustiprini
mo karinės lietuvių jiegos 
kviečia prisidėti prie Lietuvos 
Laisvės Sargų organizacijos. 
P-as Mickeliunas pasisako pr i -
gulys pr ie kitos organizacijos. 
Mes t iktai pažymime, kad Ame
rikos Lietuvių Kareivių Susi
vienijimas pasirodė nesutinkąs 
su Lietuvos Laisvės Sargais ir 
viešo pripažinimo iš imjs Mili-
ta rės Misijos neparodė. 

Toliau p. Mickeliunas bando 
įtikrinti " D r a u g o " skaityto
jus , buk p. Saldukas nėra soci
jal is tas . Nežinia a r t a t pavyks 
Brighton Pa rke , kur žmonės p . 
Salduką pažįsta. Mums teko 
girdėti , kad p . Saldukas moka 
lietuviškai rašyti . J e i j is nebū

tais veikėjais, kurie nekatali-
kams lengvina įeiti į katalikiš
kas draugi jas ir liktis jose. 

S. D. LACHAWICZ 
Lietuvys Graborlus patarnauja. laido

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

2314 W. 23 PI. Chicago; BĮ. 
Tcl. Ganai 2199. 

LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ
JUNGOS KRAUTUVE 

901 W. 33rd Street Ant Bridgeporto 
Tencaplankia jos nei vienas. Turime įvairių nesvaiginaneių 

gėrimų. Turime atsivėsinti ir ICE CREAM'O. Turime krasos 
skyrių išsiunčiame laiškus ir kitus reikalus atliekam. Turime 
įvairių laikraščių. 

Turime Prezidento A. Smetonos paveikslų ir spalviuotų 
Žvirgvaikių, Tegul kiekvienas vieną iš jų įgija. 

Čia yra "DRAUGO" agentūra. Galima eia gauti "Drau
gą" nusipirkti, paduoti į jį pagarsinimų ir darbų. Turime 
taippat knygų ir i maldaknygių. Prašome atsilankyti. 

i 

Resid. 93S So. Ashland BĮ v. Chicago. 
Telefonas Iiaymarket 3511 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas gydytojas Ir chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, "Vyriškų 
Vaikų ir v|sų chroniškų ligų 

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

VALANDAS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 Tale NedėUomis 10—12 d. 

Vienatims Amer. kultūrinis juokų ir pašaipos laikraštis 

"PERKŪNAS" 
Išeina kiekvienų mėnesį. Leidžia garsi 'Perkūno' Bendrovė. 
Užsisakyk 'Perkūną' tuojau. Perkūnui dievaičiui nenusidėk. 

Prenumeratos kaina 
Metams: $1.50; pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 
centų 'Perkūno* Bendrovės šėras $10.00. 
PERKŪNAS' 2 « 6 Cardoni Ave. Detroit, Mich. 

Pirmas 'Perkūno' numeris jau išėjo iš spaudos. 
'Perkūnui ' sandarbininkauja geriausi Amerikos lietuvių rašytojai, 

pbetai.s dalininkai. įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 
pasaulyj. 

Biznieriai garsinkites "Drauge". 
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