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grūmoja ir Kaunui 
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Wilsonas 

Vilniaus gubernija paskirta 
'išnaikinta" 

PREZIDENTAS V7ILS0NAS 
KALBĖJO ITALIJOS 

PARLAMENTE. 

Geležinkelio stotyje jį pasiti
ko karalius. 

BOLŠEVIKAI LIETUVOS 
SOSTINĖJE VILNIUJE. 

Vilniaus gubernija pažymėta 
išnaikinimui 

Rymas, sausio 4. — Vakar 
ryte čionai atkeliavo prezi
dentas \Vilsonas. Geležinke
lio stotyje jį pasitiko ir pas
veikino karalius su karaliene' 

Varšava, sausio G (Rašo 
korespondentas Jeffries). — 
Menas narys lenkų komiteto, 
kurio tikslas buvo išgelbėti 
Vilnių nuo bolševikų, pasakė 

Didelio džiaugsmo visiems bu- \ m a n > J°* Vilniaus stovis yra 
vo, kuomet karalienė prizeden-! b e J o k l o s V l l t i e s ' 
to Wilhono žmoną pabučiavo.! Be to vienas Vilniaus lenkų 

Iš geležinkelio stoties prezi-1 atstovas Valovceky man r)?a-
dentas iškilmingai nulydėtas Į • nešė, kad bolševikai jau yra 
Villa Savois rūmus, kuriuose • Lietuvos sostinėje. Tenai jie 
laikinai apsigyvens. Tenai Iiupsai jau organizuoja raudo-
pinniausia buvo pagaminta i nąją gvardiją ir paims mies-
pietųs. Po pįetų prezidentas j tą savo ranko^na, kaip veikiai 
atliko konferenciją su karą-į iš ten pasitrauks vokiečių ka-
lium, premjeru Orlando ir už- • riuomonė. 
sienių reikalų ministeriu Son-j Visos'Vilniaus namų sienos 
nino. Konferencija tęsėsi apie i r t v o r o s a p l įpį n tos raudonais 
valandų. Po konferencijos; p r a n e š i m a i s , jog neužilgo mie-
laikraščiuose paskelbta, jog 
konferencija visus patenki
nusi. 

Paskui prezidentas buvo pa
kviestas parlamentam Tenai 
jis pakalbėjo j atstovus. Par
lamente buvo kaip karalius, 
taip visi italų ministeriai. Bu
vo atėjusi ir karalienė su Wil-
sono žmona. 

Prezidentas kalbėjo, jog po 
šios karės prasidėsianti nauja 
era visam pasaulyj, jog Itali
ja yra laimėjusi tą, ką per il
gus metus buvo tik svajojusi. 

Italams labai patiko jo kal
ba. Ovacijoms nebuvo pa
baigos. Vakar vakare Rymo 
taryba prezidentą "VVilsoną pa
skelbė Rymo piliečiu. 

Prezidentas labai patenkin
tas tokiuo širdingu ir karštu į lenkai T jį kreipėsi suprašymu, 
italų priėmimu. Tuo labjau, kad jis nepavestų miesto 
kad Italijos karalius ne tik Trockio gaujoms, 
savo sali valdo demokratiškai, j je t pulkininkas 

gyvena. bet demokratiškai ir 
Prezidentas aplankys žy

mesnes Italijos vietas ir, sa
koma, ateinantj antradieni ar
ba trečiadienį sugryž Pary
žiun, kur imsis taikos darbo 
— dalyvaus taikos konferen
cijose. 

Rymas, sausio 6.—Aną die
ną Kvirinalo rūmuose prezi
dentas Wilsonas kalbėjosi su 
italų laikraščių redaktoriais, 
kurių 30 atėjo pasveikintų 
prezidentą ir paklaustų apie 
taikos reikalus. 

Prez. Wilsonas redakto
riams pažymėjo," kad taikos 
kongresas pasidarbuos įsteig
ti tautų sąjungą ir kad viso
kie atskiriu tautų klausimai 
bus išrišti sulig pačų tų tautų 
noro. 

• 

lenkams 
atsakė: 

"Gaila. Turiu iš Berlyno į-
saKymą apleisti Vilnių. Labai 
man gaila jūsų žmonų, dukte
rų ir vaikų. Bet nieko negali
ma padaryt i ' ' . 

Kuomet lenkų komitetas pa
reikalavo pulkininko pasaky
ti, su kokiuo tikslu vedama 
tokia politika, Wėrnher atsa
kė: 

' 'Mes nenorime but mulkiai, 
kad imti iš ugnies kaštonus 
Anglijos rejkalais. 

Pagaliaus pulkininkas pasa
kė, kad tasai kraštas paskir
tas sunaikinimui ir todėl jis 
su savo kariuomene turėsiąs 
veikiai apleisti Vilnių. 

Dvinsko apylinkėse bolševi
kai jau nužudė 6 kunigus, a-
not Yaloveckio pasakojimo. 

BAISUS DAIKTAI VEIKIA 
SI LIETUVOJE. 

Šalį užplūsta bolševikai galva
žudžiai. 

Londonas, sausio 6.—Laik
raštis Express rašo, jog Ang
lijos karės laivai atšaukiami 
iš Estonijos pakraščių, gi Ja
ponija savo kariuomene at
šaukia iš Siberijos. Šitiedu 
apsireiškimu, anot laikraščio, 
kuoaiškiausiai paliudija, kad 
talkininkai atmaino politiką 
Rusijos reikalais. 

Iš tikrų versmių sužinoma, 
jog Anglijos karės laivai pa
sitraukė nuo Pabaltijos pak
raščių dėl ledynų ir minų. Tai 
padaryta tik rytiniais pakraš
čiais. Bet vakariniais Pabalti-

Š. V. KARĖS LAIVYNAS 
YRA GERIAUSIAS. 

REIKALAUJA NAUJOS 
ARMIJOS. 

Taip tvirtina admirolas 
Rodman. 

Washington, sausio 6.—Ad
mirolas Rodman, kurs karės 
metu vadovavo S. Valstijų ka
rės laivynui Šiaurinėse jūrė
se, kongreso laivyno reikalų 
komitetui andai pasakojo, jog 
kaip amerikoniški karės lai
vai, taip jurininkai kur-kas. 
perviršija Anglijos karės lai
vus ir jurininkus. Taigi Su v. 
Valstijų karės laivynas šian
die yra geriausias visam pa
saulyj, ir* 

Admirolas Rodman be kitko 
pasakė, kad paimti vokiečių 
karės laivai netinkami talki jos pakraščiais anglų karės 

laivai pasilieka. Tenai lau-) ^ ^ k ^ ^ 1 ^ l ^ a ^ s m 

kiama atplaukiant dar dnu-

stą valdvsias sovietas. 
4. ar TC 

Bolševikų raudonoji gvardi
ja yra užėmusi Švenčionis, už 
45 viorstų nuo Vilniaus. Bol
ševikai taippat šeimininkauja 
i r Molodečnoje. 

Vakaruose "\iiio Vilniaus 
bolševikai jau varo savo dar
bą, terorizuoja gyventojus., 
Naktimis tame šone matosi 
tik vieni gaisrai. Tai bol
ševikai degina sodžius išsker
dė juose užkluptus gyvento
jus, katrie jiems priešinasi. 
Vokiečiai iš visur be pasiprie
šinimo bolševikams pasitrau
kia apiplėšdami visą kraštą. 

Vilniuje vokiečių kariuome
nės komendantas yra pulki
ninkas \Vcrnher. Vilniaus 

giau laivų. 
Užsienių reikalų ofise kol-

kas negauta jokių žinių apie 
anglų kariuomenės išsodinimą 
Pabaltijoje. 

Be kitko pažymima, jogei 
neteisinga žinia buvo paduo
ta, buk Anglijos admiralite
tas pasiuntęs vokiečiams ul
timatumą, kad jie sulaikytų 
bol?e*-iki^ briovimąsi. 
Bolševikai Pabaltijoje briau-

jasi pirmyn su dviem armijom. 
Viena eina ant Rygos, kita 
ant Vilniaus ir Kauno. Vokie
čiai niekur nesipriešina bolše
vikams. 

Iš Varšavos į Times prane
šama, kad bolševikai pasiekę 
jau Vilnių ir šitą tuojaus pa
ims, kaip tik pasitrauks iš 
ten vokiečiai. 

Visa šalis vakarų pusėje 
nuo Vilniaus liepsnojai Tai 
bolševikų darbas. 

Pačiam Berlyne baisus suju
dimas, išgirdus apie bolševikų 
veikimą Pabaltijoje. Norima i 
tenai pasiųsti stiprią kariuo
menę. Nes nesulaikyti bolše
vikai nepasitenkintų viena 
Lietuva, bet briautusi dar ir 
Vokietijon, paskui save palik
dami kraujo klanus ir nuodė
gulius. 

kitoniškos rųšies. Kad ;juos 
pertaisyti savotiškai, tai reik
štų tik pinigų eikvojimą. 

Admirolas patarė geriausia 
butų tuos laivus sunaikinti. 

Tai busianti laikina, kol nebus 
pravesta taika. . 

Į 
I M I GELBSTIMI KAREIVIAI 

ANT TRANSPORTO. 

New York, sausio 5.— Aną 
dieną audros metu S. "Valstijų 
transportini* laivas Northern 
Pacifie su keliais tūkstančiais 
kareivių, tarp kurių yra dau
gelis ir sužeistų, užplaukė ant 
seklumos netoliausia nuo Fire 
Island ir įstrigo* dumblam 

Jau kelinta1 diena kamuoja-
masi, kad paimti nuo laivo 
visus kareivius, ypač sužeis
tuosius. I r nors garlaivis rio
gso netoli pakraščių, tečiaų 
sniegas ir audra neleidžia duo
ti tinkamą pagelbą karei
viams. 

Kas aršiausia, kad ten ne
gilioje vietoje negali priplauk
ti kadir mažesni garlaivėliai. 
Kąreivus prisieina imti į val
tis ir gabenti arčiau krašto. 
Bet ir šitų negalima suvaldy
ti dei ošiančių vilnių. / 

Kasdien paimama nuo tran
sporto po kelis šimtus karei
vių. Yra žinią, kad sužeistieji 
jau visi paimti. 

Washington, sausio G.—Ka
rė* sekretorius Baker kongre
so militariniam komitetui pa
davė bilių, kuriuomi reikalau
jama autorizuoti karės depar
tamentą suorganizuoti iš lais-
vanorių 500,000 armiją ir tam 
tikslui paskirti reikiamą pini
ge sumą. Toji armija butų už
laikoma tik tol, kol neįvyktu 
Europoje, galutina taika. 

Pirm karės S. Valstijos tu
rėjo nepęrdaugia usia regule-
rės kariuomenės. Toji ir to-
liaus šiandie pasilieka kaip 
yra buvusi. Tuo tarpu karės 
metu suorganizuota kariuo
menė šiandie turi but palei
džiama. J i veikė irjrera buvo 
tik karės metu. Visus karės 
metu paimtus kareivius paba
džius, šaliai pasiliks tik mi
nėta regulerė kariuomenė, ku
rios neužtenka kol bus pada
ryta galutina taika. 

Tad vietoje paleidžiamos 
kariuomenės vyriausybė dabar 
ir nori suorganizuoti naujų 
iš 500,000 vyrų armiją, kuri 
galėtų tarnauti Hgi galutinos 
taikos. 

i 

Tokią armiją suorganizuoti 
vyriausybė galėtų iš tų pačių 
dabar paleidžiamų kareivių. 
Nes daugelis tų kareivių ne
noromis turi pamesti karei
viauti ir gryžti civiliu gyveni-
man. Daugelis apsiimtų laisvu 
noru išnaujo-tarnauti kariuo
menėje kokį laiką. 

Iš karės sekretoriaus kalbos 
patirta, jog vyriausybė ligi 
galutinos taikos.nenorinti Eu
ropoje laikyti daugiau kaip 
500 tūkstančių kareivių. 

Visuotinojo militarinio la
vinimosi reikale karės depar
tamentas neturi pagaminęs jo-
kių pienų. 
• 

- Wasbington, sausio 4.— 
S. Valstijų admirolas Rodman 
reikalauja, kad vokiečių lajvai 
butų nuskandinti. 

Buvusįs kaizeris kalba apie! > 
"garbingi mirti" 

Už Vokietijos apleidimą jis j Įėjęs pats pasiduoti bile vie 
kaltina savo patarėjus. 

Hague, Olandija, sausio 5.— 
Buvusis vokiečių kaizeris tei
sinasi už savo pabėgimą O-
landijon. Už tai visą atsako-
mvbe sukrauna ant savo bu-
vusių, prieš nieką neatsakan
čių patarėjų. Patarėjų eilėn 

nam talkininkų vadui-genero-
lui. Bet toks pasielgimas butų 
buvęs dar didesnis pažemini : 
mas neįreiktąjai vokiečių ko
mandai ir nenugalėtai vokie
čių armijai. 

Be to, kaizeris turėjo progos 
visas savo armijas pasiųsti 
paskutinėn atakon prieš tai-

pMta toma^on H.ndenburga*, k i n i n k k a < 1 . . g a r b i n g a i > . 
Ludendorrtas ir užsienių rei-jr 

kalų departamento atstovai. 
Laikraštis llandclsbad apie 

tą rašo: -
Profesorius Lanz, kurs bu-

vusį kaizerį gydo nuo influen-
zos, turėjo progos išsikalbėti 
su buvusiuoju Vokietijos val
dovu. J is tvirtino, jog buvęs 
nusprendęs karės fronte atsi
laikyti ligi paskutinio momen
to, bet kuomet revoliucija ėmė 
plėsties tarpe kareivių Belgi
joje r visu Pareįniu, tuomet 
jis likęs visai atskirtas nuo 
savo šalies. 

Nežiūrint t(Į stovio, jei kai
zeris butų pasilikęs sugavo ka
riuomene ir tolesniai prie
šinęsis talkininkams, šitie su 
savo blokada butų privertė; 
kaizerio kariuimenę badauti 
ir pagaliaus jiems išduoti ji 
patį. Toksai darbas butų bu
vęs didžiausias pažeminimas. 

Toliaus, kaizeris butų ga-

kad nuolat grūmojo laikina 
numįrji už savo tėvynę. Bet 
santaika, kurios vokiečių ka
reiviai ir žmonės buvo labai 
pasiilgę, kaizeris atsisakė paš
vęsti savo armijas ligi pasku
tinio kareivio. Kareiviai Vo
kietijai reikalingi. Jų gyvas
tis turi but brangintina^ 

Pagaliaus, jis galėjo su stip
ria jam ištikimąja kariuome
ne eiti ant Berlyno ir tenai su 
kardu apdrausti sau ištikimy
bę. Tečiau to nepadarė. Nes 
iš to galėjo pakilti naminė ką-

« 

re. 
Kaizeris, anot jo paties pa

sakojimo. Šalį valdė kaipo 
konstitucijinis valdovas. Kalį* 
pirm karės, taip ir karės metu 
jis veikė sulig patarėjų nuro
dymų. Ir pagaliaus sulig anų 
nurodymu jis Turėjo atsidurti 
Olandijon. 

Tajp save pateisina buvusis 
vokiečių kaizeris. k 

AIRIJOS RESPUBLIKOS 
ATSTOVAS. 

VVashington, sausio 4. — 
Naujai paskelbta Airijos res
publika čia turi savo atstovą. 
Juo yra Dr. Patriek McCar-
tan. 

Šitas atstovas vakar šios ša
lies valstybės departamentui 
ir visų kitų šalių ambasado
riams ir reprezentantams in-
teikė Airijos respublikos lai
kinos vyriausybės notą. 

Notoje sakoma, jog Airija 
turi teisės apsispręsti apie sa
vo tautos reikalus ir todėl to
liaus jau nepripažįsta -ant sa
vęs Anglijos viršenybės. Taip
pat nepripažįsta Airijos ka
ralium Anglijos karaliaus. Su
vienytos Anglijos ir Airįjos 
karalystės jau pasibaigė. Ai
rija nuo šiol skaitosi savisto-
vė šalis. 

VOKIEČIAI PASITRAUKĖ 
IŠ RYGOS. 

BUS PALIUOSUOTA 
1,700,000 VYRŲ. 

Washington, sausio 4.—Ka
rės sekretorius Baker prane
šė, kad iš armijos 700,000 vyrų 
paliuosuota. Dar vienas mili
jonas vyrų bus paliuosuotas 
sekančių penkių savaičių lai
k u i 

PARKELIAUJA 2.000% 

KAREIVIŲ. 

Sumušti vokiečiai vakaru fronte visa& keKais traukia į savo "Faterlandą;". 

Washington, sausio 4.—Ka
rės departamentas gavo žinią, 
kad iš Prancūzijos išplaukė 
keturi transportai su 2,000 a-
merikoniškų kareivių. 

Tie transportai yra: Toloa, 
Ulua, Abangarez ir Minnešo-
tan. 

Kareiviai atsisaką kovoti 
prieš bolševikus. 

Copenhagen, sausio 4. — Is 
Berlyno pranešama, kad rusų 
bolševikai* spėkomis privertę 
vokiečius ^pasitraukti^ iš Ryi 
gos. Vokiečiai iš to miesto at
simetė už kelių mylių ir už
ėmė augštumas apylinkėse. 

Iš Rygos laikraščiui Vos&L-
sche Zeitunį pranešama, jog 
Pabaltijos provincijose stovis 
nuolat aršėjąs. Ir patiems 
vokiečiams, sako, nežinia kas 
prisieis pradėti. 

Vokiečių kareiviai, sakoma 
pranešime, atsisaką tenai 
veikti. Atsisaką net apsau
goti geležinkelius, kuriais vo
kiečiai turėtų tvarkingai gryž
ti Vokietijon. 

Be kitko iš Berlyno dar pra
nešama, kad į Pabaltijos pro? 
vincijas iš Vokietjos iškelia
vo 10,000 laisvanorių karei 
vių, kurie gerai aprūpinti vo-
sokia karės medžiaga. 

VOKIEČIAI GERIAU P A 
VALGĘ KAIP TALKI

NINKAI. 

Londonas, sausio 7.—Talki, 
ninku karės laivyno nuskirto
ji komisija, kuri apvažinėja 
visus Vokietijos uostus, pasa
koja, kad Vokietijos gyvento
jai geriau maitinami, kaip tal
kininkų. Vokietijai negrumo-
ja bado pavojus ir todėl vel
tui šaukia Eberto valdžia, kad 
vokie6iai badauja. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽEKLELIUS (W.S.S.). 
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- - I TautŲ Sąjunga. 

. 

i 

J a u daug svkiii anie ja ra-
šėine ir dar daugiau rašysimo, 
iki kol ji Įvyks. J u g nuo jos 
priklauso visu mažųjų tautu 
ateit is, tui-^i ir Lietuvos. Yi-
.sos lietuviu partijos sutaria, 
IkatI Tautu Sąjungų pasauliui 
būtinai reikalinga. Apie jo< 
•naudingumu nesenai •••Nau
j ienos ' paraše gražu straips
neli-

Ar ta Sąjunga įvyks, ,tai 
sunku pasakyti . Uepublikonų 
dienraštis " T h e Cbieugo Tri
b ū n e " pyksta ant Suvienytu 
Valstijų už paskelbimą Tautu 
Sąjungos reikalo ir užtatai ši
t a salį vadina pasaulio pliuni-
lieriu (vandeniniu dudu taisv-
to jum) . Je i , sako, kthn nors 

Į Juumiose plaušinėje arba skal
bykloje užsikemša ir, vande
niui nebėgant, darosi nešva
ru, tai tik patelefonuoja ir 
Suvienytos Valstijos atbėga 
pataisyt i . Tas plumberis ir už 
darbi) nieko neima ir nesėdi 
rankas sukeitęs kol pagelbi-
ninkas atneša neva netyėia už
mirštas mages. 

' • Dienrašt is nemini preziden-
to vardo, bet matomai jam 
taiko šita išjuokianti prilygi
nimą. 

" T r i b ū n e " ' sako, kad Japo
nija apie tautu sąjungą reiš-
kiai tyli. Anglija ją priima, 

, bet sau pa/i laiko viešpatavi
m e ant juru. Prancūzijos mi-
E 

nistrų pirmininkas Clemen-
eeau pasisako nevisame su
t inkąs su prezidentu \Vilsonu, 
i e s vokiečiu kariškai jiegai 
žuvus Prancūzija, turbūt , 
rengias i vadovauti Kuropos 
salSžemėje, pasiremdama savo 
3ie*omis. Italija taip-gi turi 
savo tikslu, kuriu gal nenorės 
pavesti aptar t i kitoms tau
poms. \ e t ir Vokietijoje gene
rolą** von (iroeiier, Luden-
•lorffo įpėdinis, tikisi sudarvti 
jjiegų panašią šveicaru milici
j a i . ' 

Minėtasis dienrašti sako. 
įcad tar]> tą ginkluotu viešpa
tijų tik viena Amerika miego
dama pakilo iš lovos ir lwisi 
ninėia vienmarškinė ima vaik* 
£=ei©ti audroje. Siulijr " T r i b ū 
ne 'os * * Suvienytų Valsti jų 
•Senatas turi , apsaugoti šia ša
lį, kad ji nepadarytų nelaimės 
sau ir kitiems, bevaikščioda
m a mieguose. 

Visų tų protestų prieš Tau
tų Sąjunga kapitalistų, laik
raščiai nerašė kol buvo karė. 
1'ada reikėjo žmones kuomi 

nors nuramint i , kad eitų į Eu
ropa savo kraują l ieti . Ame
rikos visuomenė tikėjo savo 
valdžios skelbiamaisiais akai
siais, norėjo Tautų Sąjungos 
i? plaukė per Atlant ika, ir 
statė savo galvas ir krut inės 
priešų šūviams. Kada tie prie
šai tapo įveikti, tai pasirodo, 
kad ponai valdantieji " T r i b ū 
n e " tu r i kitokių tikslų, kad 
melu prigaudinėjo tuos du 
milijonu vyrų, kurie rudines ir 
karabinus nešiojo bei kelias de
šimtys milijoną kitokiais bu
dais dalyvavusiu šitoje karėje. 

Ne, ponai senatoriai, ne 
Wilsonas miegodamas vaikš
čioja ir šneka. J u s sapnuojate 
mintydami, buk Amerikos vi
suomenė dėlto kariavo, kad 
keli šimtai piniguočių, sudėju
siu savo dolerius i Anglijos 
bondsus, nuostoliu neturėtų. 

Amerika kariavo už Tautų 
Sąjungą ir ta Sąjunga tur i 
būti. Jei ne, tai nebus "T r ibu -
n e ' o s " . nei jai panašiu. Prezi
dentas \V ii šonas žino, ko Ame
rikos žmonės nori ir ko nori 
visas pasaulis. Milijonieriai 
turi iš ko ir šiaip pasipelnyti; 
tegul jie_apseis be padaugini
mo savo pelnu iš šitos karės. 

Šimtas inflijonir Amerikoje 
gyvenančių jmouių netoki 
tamsus, kad butu galima jiems 
parodvti gražiu idealu, jais i-
velti i kare it paskui špygą 
pakišt i ! America 's YVord is a 
bond. Amerikos liaudies t 'ardu 
pasakyta , kad bus Tautu Sa-
junga. Tą tegu žino " T r i 
būne' ir jos užpakalyje sto
vintieji senatoriai, kad mili
jonus Amerikos žmonių per
daug pavojinga yrą ant juoko 
laikyti. Ką reikš demokrati
ja, jei Šimto milijonų ameri
kiečiu valia taps paniekinta. ' 
rCas nenorėjo Tautą Sąjun
gos, tas turėjo priešintis Ame-
riko> Įstojimui i šią karę. Da
bai- jau ne laikas grįžti. 

SS9S 

Apie sidaryaą Lietuvos 
Laikmesire Vaidžios. 

i • -

Paryžiuje, S-KII-IMS m. lietuviai Didžiosios ir Ma*V 

U E T O V O B LA&iNOJI s i a * ( p e s W lietuviai atsi-

g 

A. 

Vokiečių revoliucija paliuo
gavo visa Lietuva iš vokiečių 
eležinių pančių. Ka ip teko 

skaityti lietuviškus laikraščius 
iš Lietuvos ir ta ip girdėti , tai 
jau Lietuvoje y ra t ik ra Laiki
noji Lietuvos Valdžia. Tautos 
4 ' T a r y b a ' ' Vilniuje pavedė 
prof. Aug. Valdemarui, kaipo 
ministrų pirmininkui, sustaty
ti minstrų kabinetą. Prof. A. 
Valdemaras 9 lapkričio, 1918 
m., perstatė Taryl)ai sekantį 
ministrų kabinetą: 1) . Pirmi-

skyrė IIUAI vokiečiu išrinkdami 
savo Taryba, kurios mrminin-
ku yra Br. W. Gaigalaitis) 
Lietuvos sukruto prieš tokį 
pavojų ir išreiškė, savo užsiti-
kėjima laikinai Valdžiai priža
dėdami ją palaikyt i — doriš
kai ir medžiaginiai. P i rmas 
stojo mūsų didžiai gerbiamas 
J . M. Vyskupas Karevičius su 
savo 150,000 Žemaičių parašų, 
o po jo pasekė ir kit i žemai
čiai, dzūkai ir tt. Ki t i lietu
viai gyvenantieji užrubėžyja, 
kiek galima buvo, stengiasi 
palaikyti mūsų Lietuvos pir-

ssr 
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ninku ir užrubėžinių dalykų mąją valdžią i r ' pe rs ta to , kam 
^laikinai karo /a rba apsaugos) 
prof. A. Valdemaras; 2) . Vi
daus (laik. maitinimo) adv. 
vladas Stašinskas (1874 —'45 
metų ) ; 3 ) . Finansų (laik. su
sisiekimo) adv. Martynas Yčas 
(188<> — M m . ) : 4) . Teisingu-
mo—adv. Petras Leonas ( l#64 
—»V> m , ) : 5) šviet imo moky
tojas Jonas Yčas (1880 — 39 
m.) ; (i) Tkio ir Valstybinio 
turto-agi-. V. Tūbelis (1882— 
')7 m.). Nėra dar paskir tų: 1) 
susisiekimo; 2) karo arba ap
saugos: 3) maitinimo i r darbo. 

Katalikai ir Kare 
—— — " ' 

Prieš Suvienvtoms Valsiv-
joms įstojant į paskutinę pa
saulio karę, kataliku vadai šio 
jo šalyje kardinolai sakė vy
riausybei, jog tat pavojingas 
dalykas, bet žadėjo paremti 
tėvynę reikule. 

Pačiame sunkiame laike, 
kada vokiečių ir talkininku 
armijos stovėjo susirėmusios 
baisia jiega ties Chateau-
Tlnei iv , Prancūzijoje, ameri
kiečiu kareivių vadas tenai bu 
vo generolas Bullard. 

J i s iš štabo gavo isakvmą 
pasitraukti atgal, bet neišpil
dė tik t a r ė : "Amer ikos vėlia
va nesitraukia atbula. Mano 
vyrai nesuprastu kitokio įsa
kymo, kaip eiti p i rmyn . " Tie
sa, generolo Bullardo vyrai 
ėjo pirmyn, o vokiečiai pasi
traukė ir nesiliovė traukėsi 
iki įvyko tarpukaris . 

IJullard'o atsakymas pasi
da lė garsirs visoje Amerikoje. 
Visi su pasididžiavimu minė-
jame tą atsakymą. Bet retas 
težino, kad geuerolos Bullard 
yra iš Monterey, Kalifornijos 
valstijos, kad jisai gimęs pro
testantu, vėliaus priėmė ka
taliku tikėjimą ir yra Kolmn-
l>o Vytis. 

Cbicagoje yra katalikiškas 
universitetas vadinamas Loyo-
la Pniversi ty. Bcmažko vie
nuolika šimtų studentą to 
universiteto- pastojo karei
viais, neskaitant tit, kurte na-
ri ie mokinasi kareiviavimo 
tVčia stiulentains pask/rtuose 
lavinimo korpusuose. Iš buvu-
ifiu to« mokyklos studentų dvi
dešimt penki kunigai t&\*> ka
rės kapelionais. Iš tarpo stu-
dentų-kaieivių 2^ gyvybe pa
dėjo tlž Suvienytas Valstijas. 

Nors į tą ministeriją neįeina 
krikščionių demokratų atsto
vai, kaipo skaitlingiausios 
partijos, teeiaus jie prižadėjo 
palaikyti tą.Laikinąją Valdžių 
iki Steigiamojo susirinkmo, 
kurs turi būti vasario mėnesy
je, W19 metų. Vieni tik bol
ševikai nori griauti laikinąją 
Lietuvos Valdžią. Visi miius-
teriai yra t ik pildantieji ir at
sako prieš Tarybą už savo dar
bus. Išreiškus Tarybai savo 
nepasitenkinimą ministrais, f i - f ^ ^ , k u n e ^ r m u s m w s u T ^ 

vynes laimę, rttmes su pasi-
biaurėjimu vant visados, kaipo 

sas kabinetas tuoj atsis tatydi
na. AugŠčiausią valdžią su
daro Tarybos pirmininkas p . 
A. Smetona su viee-pirm. kun. 
Jus t . Staugaičiu (rodos antru 
viėe-pinn. yra baronas St. Ši
lingas) ir Sekretorius F - rods 
agr. Stulginskas) . Visa Lie
tuva daugybėje telegramų iš
reiškė tai laikinai Valdžiai sa
vo pilną užsitrkėjimą ir fialai-

Pabaigoje lapkričio 
m. turėjo būti peri ūkimas Ta
rybos ir padaugintas skaičių*. 
Žydai, rodos jau prisideda, 
vien tik lenkai spiriasi. Laiki

noji Valdžia s#darė miliciją del 
tvarkos palaikymo. Nekurie 
lietuviai užrubežyje norėjo su
daryt i iš kelių lietuvių Auk
ščiausiąją Lietuvos valdžią ir 
su pageiba vokiečių (pir
ui iaus) , o dabar, po vokiečių 
revoliucijos, su pagelba Ali-
jąntu kariuomenės nori nu
versti Tarybą ir pastatyt i vie
toje kabineto ministrus i r Ta
rybos patys save ir savo žmo
nes. vTam tikslui pasiekti 
buvo jie perstatė dabart iuę 
Tarybą ir ministeriją alijan-
tams kaipo vokiečių šalinin
kus. Taryba, sužnojus visą 
pavojų padarę 21-23 lapkričio 
naują konferenetja, kuri iš 
naujo peliuko Tarybos nar ius 
ir padidino skaitlių iki 50-60 
narių, kad nebūtų užmetimų, 
kad Taryba y r i išr inkta iš vo-

reikia tų kelių lietuvių judo-
šišką užmanymą. Tikimos, 
kad prancūzai, anglai ir ame
rikonai, sužinoję apie t ikrą 
Lietuvos valdžią, ir kad ta lai
kinoji Lietuvos valdžia y ra 
atsidlivusi kūnu i r dusia Lie
tuvai ir yra t ikra draugė Ali-
jantų; juose tik mato išgelbė
jimą Lietuvos, kaipo nepri-
gulmingos Valstijos pripažins 
Lietuvos nepriguimybe, Laiki
nąją1 Valdžią ir pri ims Lietu
vos atstovus savo sostinėse, o 
taipo-gi leis a ts tovaut i Lietu
vos reikalus patiems lietu
viams taikos tarybose. 

Taipogi t ikiaš visa Lietuva, 
kad mūsų broliai lietuviai, ku
rie gyvena Amerikoje, Angli
joje, Brazilijoje, Kanadoje ir 
kitose šalyse paduos ranką do
riniai ir medžiaginiai Laiki
nai Lietuvos Valdžiai; padės 
sutvarkyti ir privesti J ą prie 
nuolatinės tikros, pastovios 
valdžios, kuri prasidės Steigia
mu Susirinkimu. Tuos-gi lie-

išdavikus, galvažudžius. Vie-
nykimės visi, broliai lietuviai 
ir sesutės lietuvės, mūsų Tėvy
nės Saulei betekant! 

išt ikimas Lietuvos Sunūs 
Kun. Adomas! Vilimavičius. 
P. S. Laikinoji Valdžia jau 

paskyrė Berlynan Lietuvos 
ministru J)r. Šaulį. 
Mano an t rašas : 

A. Vilimovicz, 
14, rue de Urenelle. • 

Par is . • 
( I Š " l ) a r b . " ) . 

4 * O vienok Lietuva 
Juk atbus ji kada, 
N*wetttui ji tjek iškentėję. 
Skausmuos spėkos suaugs, 
Atgimimo sulauks, 
Nes kryžius gyvatą žadėjo" . 
Mūsų . dainiaus, Mjaironio, 

žodžiai pildosi. Lietuva at
gimsta. Visuose kraštuose gy
venantieji jos snnųs kelia savo 
balsą, reikalauja sugrąžinimo 
jų tėvynei jos šventų teisių. J ų 
pakeltas balsas nenueina vel
tui. Su lietuvių reikalavimu 
skaitosi ir didžiulės valstijos. 
I r turi skaityties, nes kaip ki
tos tautos, ta ip ir Lietuva tu
ri teisę pasaulyje egzistuoti 
nesuvaržyta, ne kaipo vergė, 
bet laisva. Lietuvis suprato 
Šio momento svarbą i r stojo į 
darbą savo brangios tautos 
apgynimui. Tr apgins j i e Lie
tuvą. Liudija šią dienų su
bruzdimas, Amerikiečių gau
sios aukos ir Lietuvoje gy
venančiu broliu pasiryžimas 
žut-but, bet apginti savo tei
ses. 

i š visko ir matome, kad 
mūsų aukos ir darbas nenu
eina ant nieko. I r visi, kurie 
aukauja ir aukauja tiek, kad 
nekurieins paskausta, turi 
pilną teisę ir iš kitų tėvynai
nių prašyt i , tiesiog reikalau
ti. J e i vienas gali net ir di
dele auka Lietuvą apdovano
ti, tą ir kitas gali ir privalo 
padaryt i . J u k ne vieno-kito 
Lietuva, bet mūsų visų. Už~ 
tad visi už jos laisvę ir pri
valome kovoti, jai aukauti . 
Rodos, jau daug sudėjome, 
šimtą su virsmu tūkstančių, 
bet atminus -ant siu dienų 
Lietuvos 'reikalavimų, tai 'tik 
lašelis vandens .į didelę juj*a 
tėra. Nedidelis būrelis lietu
vių tą sumą sudėjo, bet .jei 
būtume vjsi dėję, milijonus 
jau turėtume sukrovę. 

l>ar turime laiko iki sau
sio 28 d. Tad dar sykį išmė-
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KABĖS P J * B I N I N K « S S 
GRĮŽTA NAMON. 

VVashingtone išlengva demo
bilizuojama 100,000 armija. 

(Paba iga) . -• • ' • • 

domos, tai l inkimas eiti dirbt i 
» v o apylinkėj , iš kur ios da r 
bininkės 'yra kilusios. J o s bu
vo saukiamos ta ip svarbiam, 
netikėtam darbui , t a ip kaip i r , 
kareiviai iš įvairių, gyveninio 
aplinkykrų. Nei 89#\*o Ite 
partaroentas , t nei Karės reik
menų darbdavys ne tu r i t o s g ą 
lybės, kokią t u r i karės depą r 
tamentas , kad demoKlizuoti 
savo pajėgas pą p a t dūr inus . 
Daugiausiai buvo remiamos 
an į žmogaus supra t imo i r an t 
viešosios opinijos, \ idant p a -
siekti fei, kas buvo pasiekta 
link moterių darbininkių. Biu
ro viršininkai prisi laiko t o s ^ 
politikos, suteikiant vietas mo-
te į ims korios nori d i rbt i a r tai 
ten kur dabar dirba a rba i r 
savo apylinkėje, 

priguli prie tos klesos.Betb yra4/ 0 e r i a u s i a p a g e U m ^ i e k t i 

u Daug karės darbininkių ei
na iš d i rb tuvių" , Samdymo 
Biuro vkvotėjos praneša iš ki
tos valstijos, <4Mes praėji1.šiais 
mėnesiais turėjome šioje apy
linkėje gerai padirbėt i i r daž
nai atsiliepti į patrijotizmą, 
kad gauti užtektinai moterių 
darbui , kurį būtinai reikėjo 
padaryt i . Žymus skaičius mo
terių, kurios niekados buvo ne
dirbusios, ta ippat i r tų, kurios 
nedirbo po apsivedimo sako, 
jog 'eisiančios namon nors an t 
t rumpo laiko. Kareivių my-
LimosiosMr moterys taip-pat 

-

ir kitų, kurios tik sako, man 
nereikia dirbti už duoną. Ma
nės čia daugiau nereikia. Ta i 
gi aš einu namon. Nors kai-
kurios iš tų motel ių ir sugrįž 
vėliau, t ada bus viskas geriau 
sutvarkyta ir mes, lieabejonės, 
turėsime joms iš daugiau vie
tų duoti pasir inktu", biuro 
moteris aiškino. 

Vienas <Įžiauginaiičių daly
kų apie visą šį pokarinį dar
bininkų judėjimą, ir jį kurį 
vyriausybė kreipia daugiau 

šiuos sumanymus y r a didžiau
sios nloterų organizacijos su 
jų pajėga į d i r b t i viešąją opi-
niją. Moterių organizacijos 
savo atsišaukimais į moter is , 
indomaujaneias ypatingomis 
industri jos šakomis, prisižadė
jo remti moterų skyrius pr ie 
Samdymo Biuro. 

^ 

GAILESTINGUMAS. 
gs-Kar tą dramblys bežin 

įduodamas įžiūrėjo pakylan
čią paukštytę . Priėjęs ton 
vieton, randa mažytį lizdelį su 
keturiais įvairių spalvų kiau
šinėliais. Sustojęs prie lizde
lio įsižiūrėjo į kiaušinėlius ir 
apsiverkė. Mat, sako, niekše 
motina — paukštytė , apleįdo 
kiaušinėlius, paliko susalti. 
Kasžin kame .sau laksto, iš
tvirkėlė. 

I lgai nemąstydamas ėmėsi 
gailestingo darbo. , įį 

J i s ga lvo jo / Jei mažas 
,paukštelis pajėgia, kiaušinė
l ius bešildydamas išperėti ; tai 
aš .daugiau . šilumos turėda-

, . . . . . . , . r„ mas, kur kas pasekmingiau tą 
k«K-nur* i^tikunų zmomų. T a L ^ a t u k ^ Tatai nieko 
periitkta Taryba ir ministrų 
kabinetas turės privesti , kai
po laikinoji Valdžia, Lietuvą 
iki St e i g i ar no jo susirinkimo 
vasario M*ė]tt., 1^19 m. Vi>*i 

nelaukdamasv ir užsirioglino 
ant lizdelio su kiaušinėliais. 

Kokios btifvo to drainbiio 
perėjimo pasekmės, tai svei-
ka.s temgvai i r p a t s į s p ė s i . 

ginkime savo jėgas, nes iki 
tos dienos apie pusantro šim
to tūkstančių dar surinkti 
privalome. \ 
Nauji Tautos Fondo skyriai. 

Gruodžio 8 d. susitvėrė T. 
Fondo naujas, 13() skyrius, 
Providence, B. T. VaUiybon 
išrinkti sekant i : J . Adamonis 
pirm., Cine. Baukauckas rast . 
Ai»t. Sut ra i t i s ižd. 

Tą pačią dieną pranešama, 
jog Brigbton, Mass., susitvė
rė 137 Tautos Fondo skvrius. 
Valdybon pateko š ie : Anie. 
Baržinskas, pirm., S. Kude-
rauskas rast., L. Jaučauskas 
iždininku. 

Iš Dubois, l*a., pranešama, 
kad irgi naujas Tautos Fon
do 138 skyrius susitvėrK Val
dybon pateko šie: Kun. J . M. 
Urbonas pinu. , .N. Bruzgie-
nė rast., J . S. Bogdon iž<l. 

Gruodžio K) dieną Indiana 
Earbor , lud., susitvėrė nau
jas Taut . Fondo 139 skyrius. 
Valdyba išrinkta iš šių as
menų : Vincas Ciparis pirm., 

P. Milius rast.,1 Jonas Joeis 
izd. 

Riunford, Me. gruodžio 20 
susitvėrė naujas 140 Tautos 
Fondo skyrius. Valdybon pa
teko sekant i : Z. Sabaliaus
kas pirm., A. Maliauskis raš-
tin., J . Hopis iždininku. 

Gruodžio 23 d. So. Cbica-
go, III., susitvėrė 141-nias T. 
Fondo skyrius. Valdvbon iš-
r inkta sekant i : A. Kaspara
vičius pirm., K. Vasiliaus
kas rast., K. Ei tut is ižd. 

L. š imutis , 
T. F . Sokret. 

45(5 Grand St., 
Brooklvn, N. V. 

8V. ANTANO D R A U G I J O S 
AD1AINISTRACUA 

-

WaTikegtn, UI. 
, i ^ i , 

aUeks iTtnkaTBflrai — pirm. 
•JS — 8th St.. 

Antaną* Taučaa, 'Tice-pirm., * 
1123 So. Lincoln St. 

Ant Semaška — 
1406 Lincoln St. 

Ant. Bakšya — iždininkas, 
1327 So. Vietom St., 

L. Bakšig, Fia. rait., 
1331 So. Park Ar r , 

Iždo globėjai/ 
1. Makuaeviee, 
2. P. Kazdeleriče. 

alarSalkot. 
Pr. Dapkus,' 
M. Galinis. 

Pranas Bujanauskas, — organo 
priž., 1112 — 10 S t 

Pr. Kapturauskas, Knygius. 
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Dar daug kitų pavyzdžiu*teks tos naudos. 

galima laitų surinkti į ' pr iro
dyti, jog kataiikanui teko pa
ti sunkiausia .dalis šioje ka
rėje. Kada atseus kalbėti apie 
kartas atneštą naudą, katalikų 
vardai bes daug retesni ir i Tokie žmonės galvoja, kad 
menkesni t a r p tų, kuriems be jų, tai Lietuva butipai pra-

| žus. J i e mano, kad jųjų iš 

svajota tvarka, tai vienatinis 
tėvynei išganymas. 

Būdami storžieviais jie ne
supranta kilnesnių ir augštes-
nių daigtų. Benorėdami taisy
ti visuomenes tvarką, ta ip ją 
sugadiifa, kaip dramblys v\--
ti»rk) k i a u š i n i u i . 

Kiaušinėliai sutritiškėjo;I Taip padarė bolševikai Ru-
di'amblys nei nepajuto. Bet 
netat svarbu. 

Visose tautose, gi ypat ingai 
mūsų lietuvių tarpe, yra ne-

sijoje. Taip daro daugelyje 
lietuviškų parapi jų neišma
nantieji taisytojai. ^Kaikuris 
patekęs į komitetą su gerais 

maža gailestingų dramblių. j norais kr mažusišmanymu taip 
s^pSainioja parapi jos u i e , kad 
nei ]mtaisyti nebeg-alima.^ ' 

Tėmijantis. 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Admiuistracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
ba naujai ji užsisako. Įveda naują pakvitavimui metodą, apie 
ką čia paaiškinsime. Ta' nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasazenkdiams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. 

Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per paetą. Nauja metodą ve kokia: ^^v 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per įaetą^ 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželi, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavariė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligSiol buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. .Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4—3—8; 2—26^9; 7—15—9; 1—22—20 k t. t. 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
menes], antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—26—9 (reiškia:>vasario 26 d. 1919 nu) ; 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t. t. •/":• 

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, itad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d , 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei įnetų^ ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. ' •' • -

Šitie .ženklai bus s k a i ^ t o j a i u s n e tik aiškus pakvitavimas , 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puiku* 
bus palankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. • 

Kitokie posenovei pakvitavusiai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams/katrie būtinai tokių reikalaus, 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra'vpraigim prane|H 4jJ 
užtėmytąs klaidas, ar kokius i m a m u s . Tada a 
sime arba per dienrąštj paaiškinsime.. 
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Lietuviai Amerikoje. 
S — — • » 

HOMESTEAD, PA. 

Iš Tautos Fondo skyriaus 
veikimo. 

Sfkmadienvi. gruodžio '22 
vakari' Tautos Fondo 23 skyr. 
buvo surengęs prakalbas. Kal
bėtojais buvo gerb. kun. J. 
Strimas ir kareivis, .] . E. Ka-
rovSas. Vakaro viniuju buvo 
visu i;vrb. klebonas, kun. S. .[. 
rapanoni>. 

Pirmiausiai gerb. kun. S. J. 
Čapanoniv paaiškino susirin
kusiems prakalbu tikslą. Pas 
kui perstat«"- kalbėtoją, gerb. 
kun. J. Strinią. P/.baigus Ši 
tam kalbėtojui, buvo persta
tytas kareivis .f. K. Karosas 
Kaip vienas, tai ir kitas kai 
bėjo įspūdingai. Kareivis J 
K. Karosas po savo prakal 
b o s , p r a d ė j o k v i e s t i k i e k v i e n : 
e i t i p r i e s t a l o i r a u k o l a n 
s a v o b r a n g i o s t ė v y n ė s a u k u r e 
P i r m u t i n ė a u k ą p a r i r o d ė t r i s 
d e š i m t i n ė , a n t r a p o n k d e š i m t i 
n ė . P a s k u i p r a d ė j o k l o t i > im 

t i n ę s i r d a u g i a u . K u d i k i a 
S-- 10 m e t u , m a t y d a m i k a l b ė 
t e j ą k v i e ė i a n t a u k o t i , a u k o 
. į an t i p a g i r i a m , p r a d ė j o p r a 
s y t i m o t i n u , k a d i r į u - m s d u o 
t u d o l i e r i n ę . A u k a t a p o s u 
r i n k t a v i r š $ 1 . 4 0 0 . 

P i l n o s a t s k a i t o s k o l k a s n e 
g a l u p a d u o t i , n e s n e k u r i e p a 
> i ' / , adė ju s i e j i d a r a u k o s n e a t i 
d a v ė . I t e i k i a p a ž y m ė t i , k a i 
a u k o j i m e v y č i a i u ž ė m ė p i r m ; 
v i e l ą . I>e; \ -y tė> . t a i t i k v i e n a 
Uita.* 

i ' . i m p r a U a l b i i k o m e s t e a v l i e 
ėiai tui'e'f-. t r i n k ę Kalėdini-
Kiuidan s"!.«ii)(i. Manau ne 
a;>>irik.-!u pa.-akęs, kad iipar 
paminėtu ^kaitliar> dar tuks 
tanun-j sulipdysiu*. Visu au 
k.ttoju Nardai bu- pagarsint 
vėliaus. 

Antrą tia-aą ivaledij Tauto; 
Korulu- im\o si;rengę> pasi 
Imksiujiur.iė \akarą. Vaka 
i'i'.s pavyko puikiau, negu ka< 
luivo tikėtasi. Žmonių prisi 
rinko jūlnute svetainė (dau: 
-M'timtauėiu buvo), tad ii 
pelno liks nemažai, šokiu per 
traukose buvo išlaimėjima; 
urojainos mašinos, vertės $65 
kurią paaukojo nekurie Tau 
los Fondo nariai. 1 z minėte 
mašiną gpyno pelno 
š'!a!>.7"». 
ui" reįĮą jo daug, bet pasek 

likc s . 
Darbo ir pasisventi 

Ml. d/auguianeios. \'i šiems 
kurie prisidėjo prie išparda
vimo tiekietu. Tautos Fonui 
vanlu, tariu aėiu. 

Jonas J. Grebliunas, 
T. I'. _!.") sk. raštininkas. 

WATERBURY, CaNN. 

.UiMi liberalai . verkia "Tė-
\\ni-s' L'O iiiiin., kad katali
kai jiems kenkia aukų rinki-
nie. Nabagai taip verkia, kad 
net graudu ir žiūrėti. Sako, 
jie. katalikai. skaldo vienybę, 
jie kenkia laisvės reikalams. 
Sako. tautininkai buvo suren
gę prakalba^ lo gruodžio, 
per. metu. (ii kataliku vadai 
sužinoję surengė net dvejas 
prakalbas: po pietų ir vakare. 

Sako, fanatikai, nenori vie-
nvbės. neina i Draimiiu Sarv-
šį,-kur galėtu Imti pasekmės. 
Taigi ėia kaip tik ir susidu
ria, delko liberalai pirma už
bėgo už akiu rinkiniui aukų. 
Kai reikėjo pradėti organizavi
mo darbą, tai liberalai pradė
jo tuojau sakvti, kad neužeitu 
pirma katalikai. Delko mūsų 

nybę aukų rinkime. Kada 
pamatė, kad katalikiškos drau
gijos anko.ia šimtais, tada pra-
dėjo katalikus šmeižti. Tur
būt jie manė, kad katalikų 
vadai nesupras jų politikos Ir 
vež juos savo vežimėlyj. Bet 
kur tau!' Dar mūsų libera
lai nespėjo sugalvoti šito, o 
jau katalikai suprato ką libe
ralai gamina. Katalikai pa
matę jų pinkles, nepaisė ant 
nieko ir kaip tik atėjo laikas, 
tai tuojau griebėsi už darbo 
ir pradėjo dirbti. Surengė 
vienas prakalbas —-r surinko 
tOOo1 dol., surengė antras — 
aippat surinko 4000 dol. Dar

bas dar yra varomas pirmyn 
:e paliovos. 

Šiandie katalikai turi surin-
ę $11.000 su viršum. 

T. F. Mylėtojas. 

Levukas Brazauskas . . 15.00 
Po n i*oL:. S. ŠtariuH J. 

Tamulis, A. Klimanskis, VI. 
Raynis, J. Bružas, S. Kajudis, 
J. Jasiulis, L. Armelaitė. 

Po 5 dol.: J. Grinius, N. 
Vaitkevičia, P. Vaiįšniėnė, J. 
Juškienė, A. Anksulevieia, J. 
Damoševieia, J. Žvirblis, J. 
Narsutis, M. fMtwtinki«nė 4 
dolierius. C 

Po 2 dol.: V . Gindulis, M. 
Štaras. 

Po 1 dol. A. Gamalionienė, 
P. Vaieunas. Viso $1,241.25. 

T. P. 47 sk. sekr. 
P. M. Valuckas. 

SCRANTON, PA. 

Kalėdų tarpšventėse, regė-
; na - p u i k ų v a k a r ė l į . V i e t i -
.ės parapijinės, sv. Juozapo, 
okyklos vaikai, svetainėje 

.t. Mary's Hali smagiai užbo-
i jo p e r p o r a v a l a n d ų s k a i t -
n g a i s u s i r i n k u s i ų p u b l i k ą , 
s įvairios programos man 
įiutin Įstrigo mažų mergaiėių 
'rilius: "Noriu miego", «li-
esnių mergaičių gimnastiką; 

loŠmas: * * Močiutės akiniai ' ir 
Daina be galo". Gaila bu

to, kad taip greit užsibaigė 
akarus. Jauni artistai savo 
•jles atliko gerai. Garbė se-
erim mokytojoms u/, gražų 
'aikelių lavinimą. 

Vakaro pelnas kurio liko 
loma/.ai, skiriamas mokyklos 
laadai. 

Lietuvis. 

SUGAR NACTH, PA. 

MELROSE PARK, ILL. 

NedėliDj. Ji! d. gruodžio, 
»ra«iiu metu. Krank ir James 
\vtnineje Tautos Komio 47 
'vyrius srtrengė Laisvės Sa-
a- •'•> prakalbas. Kalbėjo 
v. V kun. K. Kemėšis. Pra-
al'oos buvo gana pasekmin
es melrospnrkieėianis, nes po 
-rakalbų tuoj pasipylė šim-
iii's. penkdešimtinės. Kat-
ie neturėjo prie savęs pinigų, 
ažadėjo bondsus, kuriuos tuo-
aiis sugražino ir kaip beina-
ai suauki-jo suvirs dvylika 
-imtii, vietoje paskirto šimto. 
Lūkiu būdu surinkta dvylika 
:artų daugiau. 

Šios kolonijos lietuviai dar-
mojasi labai del Lietuvos, bet 
lar tik pradžia. Kisime prie 
Ivieju tukstanėių, kad kitas 
iolonijas pralenkti. Dar įna
šai aukoju mūsų biznieriai, — 
ik vienas šimtinę, tv. A. Les-
rauskas, -us įpratęs lietuvis. 
\Š manau, kad ir kiti (kai ku-
,:ie jau aukojo) nepasiliks. 

Aukojusių surašąs: 
Motiejus Kaala $100.00 
Povylas Sakenas 100.00 
Adomas Leskauskas . . 100.00 
Augustas Urbeiis . . . . . . 55v0O 
Juozapas Urbei is 50.00 
P. K. Metrikas . . , 50.00 
Petras Vaiehunas . . . . . . 50.00 
Pr. M. Valuckas 50.00 
Marijona Judaiciutė . . 50.00 
Agota Muzeikintė . . . . 50.00 
Rokas Kibelis 50.00 
Stanisl. Pakenas 50.00 
Antanas J. Bružas . . . . 50.00 
V. Zimantraviėia 50.00 
Antanas Slabis 50.00 
Ignacas Hersieuas . . . 30.00 
Jonas Lapinskas 30.00 
Petras Gudzeviėia 25.00 
Leonas Simaitis - 25.00 

-JO.UU 

ŽIMOS Iš LIETUVOS. 
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VADŽGIRYS 
Ras. ap. 

Dar prieš k&rą kun. Dar-
gužas pastatė mokyklai, namą. 
Bestatant, kai kas kreitėjo: 
girdi, kam išlaidžiai, kad jau 
yra viena gudų mokykla ? JL\v 
bar jau mato, ar reikėjo lie
tuvių mokyklos. Kun. Vila-
niškis jų pradžioje karo sus
tojusią atgaviuo. > Mokyto-
java p. Kebonytė. Dabartinis 
klebonas P. Katelė deda vis$ 
savo širdį [mokyklą. į jaunimo 
švietime, gal pasekdamas sa
vo bendravardį a. a. Panemu
nėlio Katelę. 

Tyrų P&triubočųis. 
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ŠVENČIONYS, 

o.) 
—-

- IX paskutinį karta, 
kalbėjo lietuvių liaudies name 
gerbiam. kun. R. Verbickas. 
Trumpais žodžiais prabilo, tet 
giliai klausytojams į širdį įs
mego. Kun. V. Darbštus, ne
pailstas darbininkas Iy*istaus 
vynyje ir tautos dirvoje; la
biausia rūpinosi mokyklomis 
ir jaunimo švietimu. Dirbo 
sunkiomis aplinkybėmis, daug 
kovodamas, daug persekioji
mų kęsdamas, visokių išga
mų trukdomas ir apšmeižia-
mas. Vis dėlto pasiekė savo 
tikslų, tiesiu keliu eidamas. 
Švenčionis jis apleido, bet jo 
dvasia ten paliko. 

PAKROJYS. 
J o j i . a]) . 

Šis miestelis yra nemažas. 
Dirbtuvių jame nėra, o vien tik 
anglių kasyklos. Darbai gerai 
eina ir žmonės gerai uždirba. 
Uždarbis nuo 4 iki 10 dol. į 
diena. Tarpe kitų randasi ne
mažas būrelis ir lietuvių. Yra 
vaikinų ir merginų, tik gaila, 
kad visi nesidarbuoja^i Baž
nyčiai ir tautai taip, kaip kai-
kurie. Daugelis atšalę nuo lie
tuvystė**. 

Parapijos čia nebuvo pir
miau. Lietuviai katalikai baž
nyčios neturėjo, todėl šventa
dieniais žmonėn turėdavo va
žiuoti Į VVilkes Bar re. Keli me
tai atgal lietuviai susiorgani
zavo ir sutvėrė parapijų. Nu
pirko nuo pąotestonų mažę 
bažnytėlę ir daba*: jau žmo
nėms nereikia važinėti bažay-
įčion į kitų. miestų. Pamaldų at
laikyti čia atvažiuoja visų gerb 
kun. Šupšinskas. Kun. Šupšia- į susekta gauja pkšikų ir 
skas yra darbštus ir remia vi- j į ^ ^ valdžiai. Visų butą tos 
sus prakilnius užmanymus. vietos gyventojų. Buvo apsi-

Gruodžio 26 d. pobažnytiilė-1 ginklavę šautuvais, revoive-
je svetainė ji' buvo surengtas riais. Suimta ii* įV>šikų vadas 
vakaras. Vakare buvo leistas J. Kaškelis iš Kulicių kaimo. 
ant išlaimėjimo pečius. Pelnas 
buvo skiriamas bažnyčios nau-
dai. Vakaran buvo atvažiavęs 
. , v v. , \ bkaudv. ap 
IT kun. aupsinskas su vargom- v •. 

m . . v. . Nuo pernai metu darbua-mnku. Taipsri atvažiavo ir mer-i . ,T r , „ , , . ° jasi mokvkla. Per vasarų 1 anginu, kurios po vadovvste var- ! t . 0 * .. , . , , . . ^ : , J. . , : l ke ja 30 vaikų. Dabar klebo-
gomuko gražiai padainavo ke-' 
lias daineles. Gerb. kun. Hup-
šinskas pasakė prakalbų apie 
draugijas ir organizacijas. 
Taipgi paaiškino ir apie 8us, 
L. VR. K. A., apie spaudų.. Sakė, 
kad išeina dienraštis "Oran-
gas' \ kinis visiems darbinin
kams labai naudingas. Paaiški
no taipgi ir apie kitus laikraš
čius. Nepamiršo persergėti 
žmonių nuo bedievišku laikraš-
čių. Publika užsilaikė ramiai. 
Tik kažkoks S. Kuuigonis ban
dė daryti betvarkę, M greitai 
buvo nutildytas ir turėjo užda-
rvti burrha. 

tauta, reiškia turtinjgum^ k 
džkiugsmų visiems žmoniems. 

Tauta, kuri vadaojas tais 
principais industrijoj, remia
ma žmonių, kurie formuoja tą 
industrijų, ko augSčiaasiai tik 
vienų kartų teieško pirkliavie-
čių, nes kartų jas suradus pa
čios pirkliavietės ieško tos 
tautos ir tų žmonių. 

Nei viena šalis visoje svie
to istorijoj neturėjo pasaulio 
turgaviečių taip plačiai atda
rytų perduoti savo prekes, 
kaip Amerika, .kad turi šian
dienų. Karės reikalai tas du
ris atrakino, sentimentas da
bar laiko jas atviras. Bėdos 
jau praema. Sentimentas ne-
poilgo bus tik atsimkimu. 
Tečian Amerika turi laikyti 
tas duris atviras savo geres
nės rųsies prekėmis. 

Amerikos drąsa, Amerikos 
dvasia, turi būti išspausta i 
Amerikos plienu. Amerikos 
bobudis turi būti inaustas į 
jos audeklus. 

Saulė teka Amerikos indus
trijos naujai dienai. 

Tos dienos pienai turi huti 
pastatyti ant pasitikėjimo, su
tikimo ir kooperacijos. 

TITAViNAI. 

nas V. Pacevičius pasirūpino 
padaryti jų dvildase. Leidunų 
jau gavo. Mokslas prasidės 
spaliu 17 d. abiejose klasėse. 
Mokytojaus išįvjęs Kaune vo
kiečių mokytojų kursus Vin
cas Siparis ir Kazys Paulaus-
kis. Mokinių bus apk* 150. 

Z. Mielasis. 
("L. A."). 
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KOOPERACIJA. 

liberalai nešaukė tada j vie-
nvbe l Kada jau suniko pora: Anelė Berzenait* 
tūkstančių dol. ir pamatė, kad j Mykolas Silaikis 20.(K) 
• langiau negalės surinkti, tai: Jurgis Deokas 20.00 
tada pradėjo kalbėti apie vie-1 Stanisl. dilesnis 15.00 

Paėmus tokių irukšniadarių 
socijatistų pirmiau buvo nema
žai bet dabar pakriko lyg Gri
go bitės. Vieni prasigėrę'kas-
žink kur išsidangino, kiti išmi
rė, treti, būdami laisvos meilės 
skelbėjais, kur nors būdami 
ant burdo "puruu i jo" su gas-
padinėuus, palikdami žmone
lių^ su pulku vaikučių. Tie 
rauda sakydami, kad jau dau
giau socijalistų ant burdo ne
priims. Tokių atsitikimų buvo 
\Vilkes Barryj ir aplinkiniuose 
miesteliuose. 

Tai tiek šį s\;ki. 
V. Jucevičius. 

PADįKA. .# 

Nuoširdžiai dėkojame vi. 
šiems giminėms, pažįstamiems 
ir visiems dalyvavusiems lai
dotuvėse, a. a. Paulinos Ma-
kar. ketverge sausio 2 d. 
1919 j 

Pasiliekame su nuliūdimu 

Antanas Makaras 
Dr. J. E. Makar 

E. G. Makar 

Namus statant reikia turėti 
pienų. Namų statytojas nega
li kalinėti vinių vienon vieton 
k dėti lentas kiton, vesti sie
nas vėl kiton, kaip nepakliu
vo ir tuo tikėtis pastatyti už-

tbaigus namus. Jis turi dirbti 
pagal pienų. 

Taip-pat ir kad pastatyti 
industrijų reikia turėti pienus 
užbrėžus raiškiais brūkšniais. 

Taigi Darbo Departamen
tas, kada po karės užsibaigi
ami pardėjo statyti ramiem-
siems laikams industrijų, pa
dėjo jai pamatus ant kietos 
žemės. Nekalinėjimas vinhj 
kur tik papuolė, nededama 
paliclų skersinių; nestatoma 
langų kur nepakliūva. 

Jis stato namus ant gerų pa
matų—pasitikėjimo, sutikimo, 
kooperacijos. Taip pastatyti 
namai turi ilgai ir tvirtai sto
vėti. Pasitikėjimas geriau 
kaip nepasitikėjimas, jis yra 
tveriantis. 

Sutikimas geriau, kai vai
dai jis sujungia krūvon. 

Kooperacija geriau, kai pa-
skyrumas, ji suvienija. 

Industrija,, kuri yra pasta
tyta ant tokio pieno tikai turi 
bujoti. 

Bujojanti industrija, reiškia 
sujojančių tautų. Bujojanti 

AUKOS. 
i . . . _ i n I _ I i i 

. Pildomojo Tarybų komiteto 
iždan iki 10 Gruodžio įplau
kė: 
1) nuo lietuvių iš Elizabeth, 
N. J. prisiuntė p. Augustas 
Lutvin. $1,500.00 
2) Nuo lietuvių iš Kelmora, P. 
prisiuntė p. J. Sinkevičius, 
$15.00 
3) Nuo Saldž. fciird. Vieš. Jė
zaus Drautf., Ckicago, 111. pri
siuntė p. B. Butkus $271.00 
4) Nuo &v. Kazimiero Karai. 
Draug., Chieago, 111. prisiuntė 
p. J. Ridikas. $100.00 
5) Nuo lietuvių iš Harrison ir 
Kearny N. J. prisiuntė p. 
K. Nekrašis. $50.00. 
%) Nuo lietuvių Aušros Vartų 
parapijos; Chieago, 111. pri
siuntė p. J. Bagdžiunas. $5G.50 

Viso $1,991.50. 
Gruodžio 10, 1918. 

Pildomasis Komitetas taria 
visiems aukotojams Širdingai 
ačiū, praneša kad iškašČiai 
kas dien dauginas ir pinigai 
yra reikalingi. 

T. Naruševičius. 

" P A R T O U 
GERA 

ČYSTA 
SVEIKA IK 

GERIAUSIA. 

dėl valymo vidurių ir kraujo. 
Būtinai reikalinga, kuomet 
būna užkietėję viduriai, nėtė-
guleriškas maisto virškinimas, 
nustojimas epetito, galvos 
skaudėjimas ir vkų kitų ne
galėjimų, kurie paeina nuo 
užkietėjimo vidurių. 

A U 5 X MAgALfKIS 

letuTiB grabo-
AtU«k» 

>klM laido 
iree koplgls-n 

Tnrin •»• 
karabonus Ir 

Lutomobiliua 
Taipgi dldM-

d»it smbu 
dirbam*. 

3807 Auburu Ave. 

C. 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes eiuloine geriausio aržuolo 

skuros padams šmotelius nuo 20c Iki 
85c. o i pora, geriausio aržuole sku-
reles nuo 70c iki $100 už svarą 
vinis, ylas, guminiai apcacal plak
tukai, apeacams peilis, gusikai ir 
kitokios reikalingos tulSis už labai 
ėetnas kainas ateikite ir persitik
rinkite. 

Leather & Finding Store 
K. K&plan & Sons 

4608 So. Aahland Ave. 
Tefefonoa Tards 84«4 
3 K -rr= 

y. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

OClSM 
• • W. WAt»mHQTOM H f i U U n 

Te. Central I47t 
Ofisas a n t Brldgepovto 

StOft BO. ĮgORftAg 
TeL Tardė 7S« 

811 W 

, UL •• . '. 
t 

BSSS 

Mokykis Kirpimo te Deslgning 
. Vyriakų ir Moterižkų Ipi^ĮsJa 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokibi 
mas padarys jus Žinovu i 
laika. 

Mes turima didžiausius ir 
alus kirpimo-designlng Ir slart 
skyrius, kur mes suteiksime piatUJi 
ka patyrliaa, kuomet jus mokyatUs. 

Elektra varomoi masinos mm&ų 
suvimo skyriuose. 

J u s esate užkvlefiiami aplankyti Ir 
r ^ a . f v t i nųgu mokyki* Wla laiku-* 
uiena ir vakarais Ir gauti speoijaUi-
kai pigią kaina, 

Petrerioe daromoa pagal Jūsų mie
tą — blle stailės arba dydžio, II bl-
le madų knygos. 

MASTER DE8IGNTNG SCHOOL 
J. F. Kasnirka, Perdėtinis 

118 N. La Salle gan, prieš City Hali 
Ataišaukit ant 1-to augSto. L 

& 4 
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8148 8. 

D r . G. M. GLASER 
PRAKTEttUOJA M METAI 

Gyvenimas ir ofisas 

Moteriškų* Tyrtlkk^lr Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligsj 

OFISO VAXJLNDOS: 
! iki 9 ryto. nuo 12 iki f po ptet 
] ir nuo 8 iki 8:80 rak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždaryta*, 
Telefoną* Yards 687. 

* ^ ^ ^ X » » » • » » • » » • • • • • • • • • • • M l 

Te Telefonas: MeKinlay B7i4 
Dr. A. K. RUTKAUSKĄ 8 

OmO VISOKIAS EIGAS 

A - W. tft-toa Oatvfls 
m»m»»•»w m — 

i . i r » i 

Dr. k. R. BftMMtlitl D. D. 
AKIŲ BFECIJ AUSTAI 

Ofiso valandos: noo • i i ryto iki 
t vai. vakare. BTedettomls 9 iki 1S 
4«49 8. Ashland Ava. kaanp. 41 l t 

Telefonas Yarels 4S1T 
Tolef os>as Bomlera** S4SY 

S 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ELLTNOIS 
Valandos:—8 iki 12 UI ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Ned^lio-

Tclefonas Yards 5082. 
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

* • * 
Tel. Drover TO4 2 

Dr.CZ, V eželi* 
LIET L ; I i DEXTIST.\S 

a — m — 

DR. LEO AVVOTIN 
v a ^ *A# a*'4 •™"*9 ~-™** ! • * ^^saw| 

Kalaav lietuviškai, latviškai 
tv rusiškai. 

Valandos: 10—1 a ryta; 
TeL Panert 

D R . M . H E R Z M A N 
U RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per . 19 
metų kaipo patyręs gydytojas, aai-
rurgas ir AKUfiERIS. 

Ofisas ir Labarotorija: 191B W. 
18th bt., netoli Fisk 8t. 

VALANDOS: Nuo 19—12 pietų 
ir 4—8 vakarala. Telefonas 
Canal 8119. 

GYVENIMAS: 8411 8. Raiste* 
Street. 

VALANDOS: 8—9 ryto tUeMLr 

iiswuiiHuwiMnsiim»»iii»niiiiin9Misi 
JOSEPE C. WOLON 
Lie tu via Advokatu 

29 SO. LA SALLE STREMV 
Gyvenimo Tel. Humboldt 97 
Vakarais 2911 W. 22ni 

Tel. RockvreU |999. 
CHICAGO, DLL. 

iUfUIIIIIIilUllllllllllllllllllllllUII 

Resni. 938 S. Askland Blv. Chtsagn 
Telefonas Hayuarket 2544 

DR, U . ROThy 
gydyto4aa Ir 

Speciialisas Moteriškų, Vyriškų. 
Valkų Ir Tisų chroniškų ligų 

Ofisas: Sffta So, Iisli»o<l Si-, Ckiaagn 
Telefonas Drover 9 l i t 

VALANDOS: 19—11 ryto 2—1 po 
pietų, 7—4 vak. ItadeMonaa 19—11 4 . 

= = 2 = 5 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 
Nedėliomin pagal »utarimą. 
Nedėliemii pagal sutarimą 

4713 SO. AfiHLAKD AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

iTelsfonas FoulffraHI T1T9 
IJ±. t. kUiiVlTIsI 

• •ssij 

» • • * 

gydytojas fai*nioje saLdainlų 
maloni del skonio ir tinlsa kaip 
dideliems, taip ir mažiems. Ji 
veikiai paiiųosnoja vidurius ir 
išvalo kiraiyg, bei atnaujina 
visą žmogaus orginiamą. 

) B. P. Novelty 
116 Nassau St. Dept. 0 . 

ANT 1919 METŲ 
Labai gražų kalendorių siun
čiame kožnam prisiuntusiam ^^^CZ-viT^S 
užsakymą su l^dol. del Parto- " e w X O r K ' U ' ^ * 
la. " Laiškus ir pinigus siųs
kit į : v 

APTEKA PAJITOSA, 
160 Second Ave. Dept. L. 4. 

New York, N. Y. 
(22-i) 

KETURI SPECIJALIŠKU-
MAI ŠIOS DIENOS. 

Garsaus Swiss sudėjimo 
laikrodis. 

Tikras k x t r a flat 
moderniški laikro
džiai. 14 knrat auk
sinis, turintis 12 ru-
bies TIKTAI $10.00. 
Labai puikus sidab
rinis, labai reikalin
gas, užsisuka kas 
aštuonios d i e n o s , 
titkai |10 . Geriau
sias laikrodis, kuris 
puikiai rodo laika 

naktį arda tamsume. 
Iiadiant Lumi'naus is nikelio tiktai 

$6.60. DYKAI labai gražus lenciūgė
lis, gvarantuotas ant 20 metų su už
šaldymu, jeigu iftklrpes prisiusi «į pa
garsinimą su bile iš vienu iš tu trijų 
laikrodžių. Labai gražus moteriški 
bransslitlniai laikrodžiai visokių ru
sių TIKTAI $6.00. 

Jeigu po apl aikymui vieno iš Šilų 
bransalietjj nepatiktų, j,us« pint«s» 
bus sugrąžinami atgalios. 

SS1S> Bouth 
oraoAGo, nJjj. ^ 

Telefonas Pullman M 
DE. W. A. MAJOR 

CHIRURGAS 
Ofisas i m » ĮflntUijiS A T * . 

Adynos 8:8Š Iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų — «:M iki 9*9 
rakare. NedeUomis s v o l t 

iki 11 išryto. 
— m m m i m * * 

Paieškau savo giminių: pusbrolio 
ePtro aJkaičiuko, ir Julijono Jafcavi-
čiaus ir pusserės Johanos Strazdaus-
akitės, paeina iš aKuno gub.. šiau-
liypav., Papilės parap. 

eJigu kas apUi juos žinote arba Jie 
patys atsišaukite sekančiu adresu.: 

Ona Stąlkienr, 
po tėvais VarnjKHnskaitė), 

1513 So. 59th Ave., • Cicero, 111. 

Vt CASH. 
^r • • ^rm^mwm^* 

• " X I mf^m*_ mmmwmmmm^±ti% mM ^m\wmw« 
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Pirmadienis, sausio 6 1919 
a— 

CHICAGOJE. 
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POLICMONAI ĮSTEIGS NELENGVA PRIEITI PRIE 

i 

•i 

UNIJĄ. 

Pasklydęs gandas, kad Chi-
cagos polieraonai nori susior
ganizuoti unijon ir įstoti A-
merikos Darbo Federacijos 
organizaeijon. Spėjama, jog 
tas veikiama politikos tikslais. 

Jau seniau Chieagos polici
j a buvo galvojusi apie unija. 
tBet policijos viršininkai aš-

*-triai priešindavosi ir pačiu* 
sumanytojus bauzdavo. 

Naujas policijos viršininkas 
nesenai buvo pasakęs, kad 
policija turi stovėti nuošaliai 
nuo politikos. 

Policijos unija butų kenks
mingas daiktas, nes kaipo to
kia tuo jaus įsiveltų politikon 
ir miesto reikalai atsidurtų 
pavojun, nekalbant jau apie 
žmonių apsauga. 

SALIUNLNLNKŲ. 

SUIMTA KETURI PLĖ 
ŠIKAI. 

Policija suareštavo keturis 
plėšikus. Sakoma, ar tai tik 
nebusiu tie patys, kurie pra
eito gruodžio 20 d. apiplėšė 
banką Summit miestelvj. 

DŽIANITORIAI LAIMĖJO 
STREIKĄ. 

Nedaug džianitorių streika
vo Chicagoje. Bet ir tie laimė
jo streiką. <Streiką laimėti 
jiems pagelbėjo šaltis. Tai jie 
patys pripažįsta. 

Džianitoriai iškovojo geres
nes sąlygas savo užsiėmimuo
se. 

l . ' r>« 

SUAREŠTUOTA 21 FAR-
MERYS. 

Prieš Naujus Metu* vakare 
ir Naujų Metų vakare daugel 
Chieagos viešbučiuose žmonės 
maukė svaigalus ir po pirmos 
valandos naktį, kuomet visi 
barai su svaigalais biri but už
daryti sulig mieste gyvuojan
čio parėdymo. Policija tuos 
barų savininkus, peržengusius 
parėdymą, snsicaSė ir nuspren
dė patraukti atsakomybėn. 

Tečiau nelengva tas pada
ryti. Policijos viršininkas Ga-
rrity tuo reikalu kreipėsi j 
miesto advokatų, reikalauda
mas patarimo. Bet jam dau
giau nieko nepatarta, kaip tik 
išaiškinta parėdymas. Gi pa
rėdyme aiškiai pasakyta, kad 
jei žmogus viešbučių valgyk
lose pirm pirmos valandos 
nusiperka svaigalų, tai šituos 
gali tenai ir vėliau suvartoti 
viešai. Reiškia, bile tik pirm 
pirmos valandos už svaigalus 
užmokėta, tai nupirktus svai
galus saliunininkas bile kada 
gali paduoti žmogui. 

Chicagoje taip praktikuoja
ma. Taip, turbūt, leidžia dary
ti miesto parėdymas, surištas 
su sekmadienio įstatymu. 

Tad Naujų Metų šventėmis 
prasižengusius už svaigalų 
šinkavimą nelengva patraukti 
atsakomvbėn. Juk visi baru 
savininkai gali paliudyti, kad 
po pirmos valandos naktį jie 
nei už viena centą niekam ne-

4. t 

pardavę svaigalų. Gi gėrusie-
ji visus svaigalus buvę užsisa
kę ir pirkę prieš pi mm. 

Tuomet darvk ka darės. 

K CHicA6os UEniniy 
(010NUĮĮ. 
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I š DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Lake paviete, šalimais Chi 
cagos\ suareštuota 21 farme 
rys, pi^iogamintojas. Tie f ar 
meriai pakliuvo areštan 
skiedimą vandeniu 
kurs kasdien 
Chicago. 

MAŽAS DŽIANITORIŲ 
STREIKAS. 

Paskutinės dienos gruodžio 
mėnesio vakare Dievo Apveiz-
dos parapijos svetainėj," prie 
l8tos ir Union gatvių, buvo 
surengtas šeimininkas vakarė
lis laukimui Naujų Metų. Va
karėlį rengė 4-rios organizaci
jų kuopos: M. Sąjungos, Liet. 
Vyčių, L. D. S., ir Blaivininkų. 
Iš priežasties blogo oro" nesi
tikėta sulaukti daug svečių, 
bet, matomai, nepaisyta ant to, 
nes atsilankė svečių labai gra
žus būrelis. Vakarėlis savai-
mi labai pavyko (nemanau iš 
finansiško atžvilgio, nes ne 
tam buvo rengtas). Ant kiek 
programas buvo gražus, ant 
tiek vakarienė buvo skani 
(mat sajungietės gamino). 
Spėjant iš aplodismentų, .sve
čiai buvo pilnai patenkinti. 
Čia dainos, kalba, eilės ir vėl 
kalba ir dar daina tiesiog ža* 
vėtė žavėjo visus, - Kiek tai 
gražiausiomis mintimis pasi
dalinta, malonių gražių linkė
jimų išreikšta. Žodžiu sakalft, 
vakarėlis paliko didelį įspūdį. 
Pažaista, pašokta lietuviški 
šokiai ir išsiskirstyta links
mini. 

Prie tos progos noriu ačiuo-
ti visiems, katrie prisidėjo 
prie to vakarėlio, k. t. gerb. 
kun. Albavičiui, kuris visa šir
dimi linkėjo viso gero, p-nui 
Kudirkai, programo surengė-
jui iš muzkališko atžvilgio; 
p-lėms: V. Volteriutei, J. Put-
ramentaitei, Bernotaitei, Šul-
ckaitei, Bereckaitei, Petkiutei, 
Skiriutei; pp.: Matui ir Augu
stinui; kalbėtojams: p-nei 
Nausėdienici pp.: Karosui, Sa
kalauskui, Ilekiui ir Linkui. 
Šeimininkėms lieka didžiausias 

kun. A. Bfiška, pirm. Ig: Sa
kalauskas, yice-pirm. St. Ži
lius, piot rast. p-lė Alex. Auš-
raitė,,fin. rast. Ivinskaitė, ižd. 
Paškauskis (senas) iždo globė
jai: P. Kvietkus ir J. Šarka, 
maršalka T. Valkas rezisorius 
Z. Sakalauskienė. 

Ant galo buvo perskaitytas 
laiškas prisiųstas iš Prancūzi
jos kuopos nario, kuris tarnau
ja Dėdės Šamo kariuomenėj. 

Siame susirinkime, pargry-
žcs iš Detroit, Jfticb., persikėlė 
atgal buvęs kuopos narys T. 
Valkas. * 
^Naujai valdybai linkėtina ne

nuilstančiai darbuoties.\ 
Koresp. 

M M . I 

IŠ WEST SIDES. 

ATRASTA NUŽUDYTAS 
DARBININKAS. 

Angliški laikraščiai prane- ačių kurios taip skaniai paga
u n a , kad vakar streikavo vos I mino visokių valgių: Nauma-

pieno, tjj- jo džianitorių. Bet ir tie niutei, Ruikaitei, Bcnevičiu-
siunciamas Į kaip šiandie, pasitarę su darb- tems Liubinaitei Apulskaitei, 

dariais, sugryšią darban. Bartkaitei, Briedinei ir pp.: 
St. Šimuliui, Ruikiui, Baubkui, 

Iš Tautos Fondo 7-to skyr. 
prakalbų. 

Teko matyti laikraščiuose, 
kaip kitos kolonijos rengiasi 
prie apvaikšėiojmo Laisvės 
Savaitės, tat ir mūsų kolonija 
nenorėdama būti paskutinė, 
pasidarbavimu Tautos Fondo 
7-to skyriaus, surengė prakal
bas penktadienyj, 2 0 d . gruo
džio, Aušros Vartų parapijos 
svetainėje. Žmonių atsilankė 
mažas būrelis, ^al iš priežas
ties, kad buvo blogas oras. 

Kalbėjo gerb. kun. F. Ke
mėšis, puikiai nupiešdamas 
Lietuvos varginga šių dienų 
padėjimą. Gerb. kalbėtojas la
bai gražiai papasakojo iš Lie
tuvos istorijos apie jos gar
bingų praeitį ir kaip ji keliasi 
dabar ir nori būti vėl laisva. 

Baigdamas savo kalbų, ra
gino visus, kas tik jaučiasi 
lietuviu, kurio širdyje dega 
tėvynės meilės '"neužgėstanti 
ugnelė, kad aukotų ant tautos 
aukuro del išgavimo Lietuvai 
laisvės. 

PASIDĖK SAVO PINIGUS I 
Seniausia Taupinimo Banką Chicagoje 

• • 

• THE • 

Ant Taupomu 
Pinigų 

TAME BIZNIJE JAU 50 

Po Valdžios Priežiūra 
SUVIENYTU VALSTIJŲ PINIGAI ČIA LAIKOMI 

208 South La Salle Street 
Seniausiai gyvuoja. Saugi Taupinimui 

Masiunas, B. Maskaliunas, A. 
Stankevičia, J. Mikalajūnas, 

Po 1 dol.: J. Budrickaitė, J. 
Jucius, A. Šilčius, K. Vaičie-
kas, J. Vilkas, A. Kačkus, J. 
Kudulienė, J. Rokienė, J. 
Vaitkevičiūtė, O. Budreckienė, 
J. Benešiunas, P.Zaura. Smul
kių aukų surinkta $2.55. 

Viso tą vakarų surinkta 
$1,185.55. T. F. 7 skyrius 
pirmiau buvo surinkęs $5&00. 
Per įvykusias prakalbas ne
dėlioję, 15 d. gruodžio surink
ta $306.00. Tokiu būdu da
bar T. -F. 7 skyrius turi su
rinkęs $1,544.55. 

Kadangi Tautos Fondo Cen
tro valdyba paskyrė mūsų ko
lonijai surinkti 600 dolierių, 
tai surinkom daugiau kaip du-

Tuojaus ir prasidėjo aukoji-i syk tiek, bet nesididžiuokim 

JAUNIMUI GERA PROGA.'Stankui ir kitiems, kurių var-
dų netoko 8 užuot i. Ačių vi-

South Park'u komisijonie-
karduose, už krūvos statinių j r i a i . praueSa, kad šinutėmis 
~;—~*-_ 2.,,J„*.W, ^»vv:_:n_ičiužine{ies vietos pagamintos 
Įkas Guamo Palassi, kurs gy- i š i t u o s e parkose: 
|veno po num. 846 Gilpin pi. j Bessemer, (Jage, llamilton, 

Palassi nužudytas su api-! ^ a r k W , l i t o h Armour. 

8wift & Co. įstaigose, stoek-
irduose, už krūvos statinių 

Įatrastas nužudytas darbinin-

NUSIPIRKO DRABUŽIUS 
IR NUSIŽUDĖ. 

[plėšimo tikslu. Jis buvo g^ves 
$ 5 užmokesnio už darbą, ras 

(nužudytą neatrasta nei tų pi-
dgų, nei laikrodėlio. 

Sale lavono gulėjo sunkus Theresa Kenney susipirko 
[geležinis kujas, kuriuo jam reikalingus palaidojimui dra-
Isuskaldyta galva. bužius ir gazu užsitroškino 

Ritchie namuose, Evanstone, 
4 ŽMONĖS UŽMUŠTA IR 22 kur jinai tarnavo. 

SUŽEISTA Xusižudymo priežastis ne 
.susekama. 

Pakyla mieste labai daug 
gaisru. 

Ligi praeito šeštadienio vie-
Inas žmogus sušalo, vienas 
•žmogus atrastas negyvas (tur-
» u t , taipgi sušalo) gatvekarių i cj,įc 

NEPATIKO MERGELEI 
MIESTE DARBAS. 

[barnėse ties 69 gat. ir du žmo-

Mary La Four, 16 metų, 
pirm kokio mėnesio atkeliavo 

agon iš Rockfordo. Buvo 
pabėgusi nuo tėvų. Čia susira-

įgu užmušė gatvėse pravažiuo- j d o d a r b ^ i r d i r b o 
pantie ji automobiliai. ~ ,. , 

m . - , r , ^ Bet ana dieną, kuomet IOS Tai vis saleio aukos. Daug L. . T v, . J , . 
i :.~- * •* -i • te\ai ją visur įeskop, pati 
laimių pasitaiko gatvėse, , . .. • ,. .. 

\ •..... * Vv. . . Ilaisvanonai nuėjo policijos 
nuovadon ir pranešė, kad jinai 
nenorinti ilgiau gyventi Chi
cagoje, kur merginoms reikia 
sunkiai dirbti. 

Nėra geresnio daikto, kaip 
namie pas tėvus, pažymėjo 
Mary. , 

tuomet žmonės nuo šalčio turi 
Apsiraišioję galvas ir burnas. 

Be to 22 žmogų susižeidė 
uit slidų šaligatvių. Daugelis 
labai susitrenkė. Bet kiti su
silaužė kojas ir rankas. 

Chicagoje slidus šaligat-
tai tikroji pragaištis 

>raeiviams. Gyvuoja parėdy-
las, kad ant Šaligatvių nebu-

nei sniego, nei ledo. Už ne-
pvalym.i šaligatvių nuskir-

bausmės. 
Bet niekas nežiūri, kad tasai 
iridymas butų pildomas. 

SUBADYTAS UŽ MOTERĮ. 

Walter Kenivan susipešė" su 
Otto Brokel uį kokią tai mo
terį. Kenivan suraižytas pei
liu ir nugabentas ligoninėn. Gi 
Brokel patupdytas už grotų. 

uems. 
Gilma. 

Iš BRIGHTON PARK. 

Iš Lietuvių Vyčių 36 kuopos 
veikimo. 

Gruodžio '30 d., praeitų me
tų, L. Vyžių 36 kp. laikė 
priešmetinį susirinkimų. Šis 
susirinkimas buvo vienas iš 
skaitlingiausii} nariais, per
skaičius protokolų iš praeitų 
dviejų susirinkimų, pradėta 
svarstyti kuopos reikalai. Vi-
supirma buvo svarstyta 
vakaro reikalai, kuris įvyks 
sausio 12 d., š. m.. Schoo'l Hal-
Pėje, prie \V. 48 ir Honore 
gat. Tame vakare bus ir 
skraijojaati krasų su dovano
mis. Tam tikslui* p. R. Andre-
liunas paaukojo 5 dol. del nu
pirkimo vienos dovanos; p-lė 
Petronėlė Danisaitė paaukojo 
gražų rankų mezginį ant ko
modos ir p-lė Ivinskaitė paau
kojo saldainių dėžę. Tokiu bū
du bus trys dovanos. Paskui 
atvirukų skrajojančiai krasai 
paaukojo: p-lė Ivinskaitė: 250 
ir kiti penki nariai po 50. Viso 
atvirukų suaukota 500. 

Šitas apsireiškimas parodo, 
kad L. Vyčių 36 kp. nariai su 
pakilusia dvasia' stoja naujan 
reikiman. 

Paskui , išrinkta vakarui 
darbininkai, aptarta kiti kuor 

pos reikalai ir eita prie rinki
mo naujos Į919 metams valdy
bos. Naujon valdybon pateko 
šie nariai: dvasiškas vadovas, 

mas šimtinių, penkdešimti-
nių, dešimtinig, 'penkdorieli-
nių ir tt. Reikia pažymėti, 
kad tie, kurie aukojo šimtines 
ir penkdešimtines, tai nebuvo 
biznieriai, bet paprasti darbi
ninkai, dirbantieji dirbtuvėse, 
išskiriant Z. Balėikonį. 

Pirmiausiai šimtų dolierių 
(Liberty bond) paklojo. P. 
Mažeika. Paskui Ona Tuma-
šaitė taipgi 100 dol. (Liberty 
bond), B. Balčikonis 100 dol., 
F. Ligeika 100 dol. (Liberty 
bond). 

Paskui atsiliepta i draugi 
jas, gal kurios yra paaukavę 
į Tautos Fondų. 

-6tai sekančiųjų dr-jų dele
gatai " priduoda aukas. Pir
miausia L. Vyčių 24-ta kuopa, 
per p-lę S. Radzevičiūte, pri
duoda 126 dol. 

Paskui J. Simanavičių nuo 
Sv. Kazimiero draugijos pa
duoda 70 dol. 

Juozapas Saunoras paklojo 
80 dol. p. Saunoras jau yra 
paaukojęs per L. Vyčių 24-tą 
kuopų 10 dol., per prakalbas, 
įvykusias 15 d. gruodžio 10 
dol.. Viso 100 dol. 

• • • • 

K. Kazlausakitė . 
O. Gabarite 
J. Stankevičia . 
J. Mikaliunas . 
M. Ignatavičius 
A. Vingelis . . ;„ 
P. Bielskis ;. 

r 
. . . • 

- , 

$50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

S t Baravikas , 25.00 
Po 10 dol: V. Maekevičia, 

J. Bružas, J. Beržinskas, A. 
Grigaliūnas. 

Po 5 dol.: J. Januliauskie-
nė, A. Stankevičia, K. Sauno
ras, K. Pocius, M. Jukubaitie-
nė, St. Paulikonis, K. Beržan-
,aks, J. Juzėnas, J. Petraitis, 
M. Latvaltė, St. Paurazas, (kų 
tik pagrįžęs kareivis iš Dė
des Šamo kariuomenės), V.Da-
joras, F. Kelpšas, A. Maska
liunas. 

Po 2 dol.: I>. Stuogis, K. 

dar tuomi. pažvelgkime į ki
tas kolonijas, kurios surenka 
ne tiek, bet dešimts sykių dau
giau kiek buvo joms paskir-
ta. 

Taigi mes, westsidiečiai, ne
sakykim, kad jau išpildėm 
savo priedermę, kad jau pas
kirtų dalį surinkom, bet dirb
kim nenuilstančiai del savo 
tėvynės, kad nei vienas lietu
vis ar lietuvaitė nepasiliktų, 
neatidavęs aukos del išgavimo 
Lietuvai laisvės. 

Kurie jau atidavėt aukas, 
jums jauna Lietuvos gentkar-
tė nupins garbės vainikų. 

T- F. skyriaus narys, 
A. Valonis. 

Nusipirkite labai graži* knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
. >> Bend Šita knygelė vds tik išėjo iš spaudos. "Draugo 

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Kaina tik • . 20c. 

"Pražudyaas Gyvenimas'' tinka mūsų knygynams. Dau-
delį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

''Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas karta, ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap-
rašj-ta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkama* ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspauz-
dinta. 

Adresuokite: 
11 DRAUGAS" PUBLISHING CO., 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Surašąs aukotojų į Tautos 
Fondą. 

. (Tąsa). 
K. Cicinas, M. Petkelis, L. 
Petkelis, A. Giršienė, P. Stan
kevičius, J. Žabaras, T. Bik-
nevičius, J. Jesudavieius, P. 
Kusaitis, B. Tiškus, A. Vai
čiulis, M. Barkauskaitė, Al. 
Tamkunas, D. Mikolaitis, K. 
Dams^urdis, O. Bajorinienė, 
V. Greičius, M. Dervinskienė, 
M. Ezerskis, V. Brazauskis, P. 
Sadauskis, R. Šilieiiė, J. Pet
rauskis, K. Krauklis, A. Rim
kienė, K. Survila, V. Kirtavj-
čia, M. Petravičius, J. Vlady-
ka, A. Venskevičiuš, P. Cer-
nauskis, P. Klukas, ^V. Šepu
tis, Z. Grakauskaitė, K. Rum
šas, K. Apecenka, J. Viekus, 
J. Paplauskis, T. Pilitauskis, 
B. Kinduris, Z. Šiaučiuvenas, 
A. Adomaitis, P. Malinauskis, 
A. Petkunasr N. Blaževičius, 
J. Kugielis, J. JurŠa, J. Rau-
ba, V. Sabaliauskas, A. Vili-
mavičius, A. Aidukas, M. Ja
saitis, B. Baslivicaitė, K. Ra
simas, N. Saučiuvenas, M. 
Trukonas, A. Sobiauskis, J. 
Malkevičius, V. Kleinas, J. 

SVEIKATA 
A R U TIESUS IR TRUMPAS 

' KELIAS [ SVEIKATį. 
Sveikata turi kelis Šimtus )-.-i-

veiks!ij apie žmogaus kum suJ^jima. 
Aprašoma {vairiausi ap.-..:reJ^k;mai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip Žmogui apsisaugoti DUO 
visokiu, ligiį. Tokios knygos lietuvt'ij 
kalboj dar nebuvo.-Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $ 2 . 0 0 su prisiuntimu. 

PertopiltBS frstfaai gerą lotiiatt. 
Užsiukydami ir piaiįus sujsdanii, iaiy« 
kitę š»;io aJrc«u: 

S. P. TANIS, 
123S WEST 111-ttl PLACE, 

CHICAGO, ILL. 

United States Food Admlnfcrtrattoo lAcease Vo. MfOl 

Home Hlend vežimŲ 
pardavėjai ir d&ug 
krautuvių parduoda tą 
pačia kavą po 8S0. 

GERIAUSIS 
SVIESTAS 

68c 
OOOOA 

sulyginę «n 
bcnt,kokla, 
H «varo 

Geriausias Storage Sviestas, svaras už 
1510 WEST SIDE 

1644 W.Ghlcago av. 
187S Milwaukee av. 
2054 Milwaukee av. 
1045 Mllwaukee av 
9613 W. JTorth av. 

1856 Blae Island av 
1217 S. Halsted st. 
1882 S. Halsted st. 
1818 W. 12thst. 
3102 W. 22nd st. 
2880 W.Madlson s t 

• t 
SOUTH SIDE 

3032U enth worth a 
3427 S. Halsted st. 
4728 S. Ashland av. 

WORTH SlTUi 
W.IM vislon tt. 

710 W. North av. 
2640 Lincoln av. 
8411W. Clark s c 
8144 Indiana av. 

kevickis, K. Kloris, A. Ged
vilas, A. Markėnas, A. " Be-
lauskis, P. Bimkevičius, K. 
Dackevičius, V. Stasiulis, Go-
zaasMs, S. Pustienė, N. Sirvin-
skas, P. RaminauskiR,1 A. Kas
paras. (Bus daugiau)., 

PARlfUOK SAVO "JTJlXKn 

(*LAM8TUS) U2 RAUDO-
NOJ0 KRYŽUUS RUPO

KUS. 

\ 

.. 




