Ofitiuirtf
X

*r
S=

sc

DRAUGAS
MlllLVVLLV

DAII.V

FIRST EDITION

FRIEND

Piibllsiietl Dailjr Except Sundajt by
DRAUGAS PUBLISHING CO., Inc.,
1800 W. 46th St., Chiėago, Illinois.
Phone: McKJulcy 6114. Establ. 1908
S5.00
$3.00
$2.00

One Year
Six Months .r
Thurcday's KUmou

.

LITHUANIAN DAILY FRIENI)

Published and distributed under permit (No. 468), authorized by thę Act oi Octobcr 6, l t 17, on « l o a t the Post Office of Chicago, IUlnois.
—*.

KAINA 2 CENTAI
PR1CE

CENTS

iJ

.

:

—

Pakvietimas konferencijon
bolševiku įžeidžia rasų
tauta.
Paryžius, sausio 26,—Vy
riausioji taikos konferencijos
taryba prezidento
\Vilsono
incijatyva pakvietė rusų par
tija atstovus konferencijon su
talkininku atstovais
saloje
Prince. Taryba tuo pakvieti
mu ne tik pažemino rusų par
tijas, bet dar tuo patini pripa
žino bolševiku uvvavima ir
veikimą.
Taip tvirtina koresponden
tas Dillon, kuriam teko kalbėties su čionai viešinčiais ru
su partijų atstovais.
Nenori turėti reikalų su
bolševikais.
Korespondentas yra autori
zuotas pranešti, jog kaip Oms
ko, Jekaterinodaro ir Archan
gelsko, taip ir Krimo rusų vyriausvbės kategoriškai atsisako siusti savo atstovus konfet-

rencijon su savo žmonių gal
važudžiais ir tėvynės sunai
kintojais.
Toms vyriausybėms nelei
džia taip.daryti jų patrijotizmas, žmoniškumas ir pats moralis instinktas.t

Bolševikams patinka pakvieti
mas.
Kiek
žinoma,
bolševikai
prielankiai atsilieps apie tą
talkininkų tarybos pakvieti
mą. Ir jie skirs savo atstovus.
Iš Londono pranešama, jdgei su tuo pakvietimu konfe
rencijon sutinka ir Kerenskis
su savo šalininkais.
Taigi sutinka visos socijalistų frakcijos, kurios juk yra
bolševikams artimos, nes vie
nodą darbą dirba.
Su pakvietimu sutinka vi
sos rusų tautos atmatos, iŠ
kuriu susidaro bolševikai ir
didžiuma socijalistų.
Bet pakvietimui konferenci
jon yra priešingi tikrieji ru
sai pabijotai.
Talkininkai turi gerus norus.
.Vereikia neį kiek abejoti,
kad vyriausioji taikos konfe
rencijos taryba neturėtų gerų
nori] sumanydama visų parti
jų atstovų konferenciją.
. Talkininkų yra vienatiniai
viena mintis kokiuo nors būdu
pagelbėti Rusijai pakilti iš da
bartinės • baisios anarchijos.
Talkininkų veikimas yra šir
dingas.
Tik visas vargas tame, kad
talkininkų taikos atstovai ne
pažįsta arčiau nei bolševikų
purvino* sąžinės, nei jų juodų
jų darbų.
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BOLŠEVIKAI DIRBA PINI TALKININKAI PERSPĖJA
KARIAUJANČIAS ŠALIS.
GUS DIENOMIS IR
NAKTIMIS.
Liepia tuojaus padėti ginklus.
Petrogradą, pasidalinę krimi
Kasdien atspausdinama 620
nalistai.
Negavę iš niekur maisto, jie jos, kuriose gaminamas rnais*
miHjonų^rubliu.
Paryžius, sausio 25. — Vy
tas. Visos tos provincijos y n
Gelsingforsas, sausio 25. —
turės suklupti.
Omskas, sausio 26\ —Vietos riausioji taikos konferencijos
priešbolševikų rankose. Tik
Bolševikai apleidžia Petrogra
Archangelskas, sausio 26.— du nežymiu plotu turi užėmė
laikraštis paduoda indomių ži taryba nusprendė bevieliu te
dą. Miestas pavestas plėšikų
nių, kaip bolševikai gamina legrafu pranešti visoms šian Jei Rusijos bolševikai nesuras bolševikai. Tai Samaros ir
gaujomis ir didžiausiems kri
poperinius pinigus. Pinigu, ga die kariaujančioms, šalims už priemonių, kaip save aprūpin Penzos gubernijų dalys.
minalistams, katrie vįsas lai
kad ti reikalingu maistu, tuomet
minimui bolševikai turi dvi teritorijų pasisavinimą,
kas sėbravosi su bolševikais.
Bet ir šitose derlingose da
spaustuves: vieną Petrograde, jos paliautų kovojusios ir tuo jie suklups taip, kad daugiau
Tie kriminalistai šiandie mie
lyse valstiečiai atsisako duoti
jaus padėtų ginklus. Ne gink- jau neatsikelti.
kitą Penzoje. >
ste pasidalinę į dalis pasek javų bolševikams. Xesenai bol
lai
Ir
abejose
spaustuvėse
dirba!
*
^
k
i
a
atsiimti
savas
te
Šiandie
didžiuma
Rusijos
Ką sako vietos rasai.
mingesniam jo apiplėšimui.
ritorijas, bet savo reikalavi maisto (nes septinta-dešimtoji ševikai, negaudami gražumu,
ma
dienomis
ir
naktimis,
tri
konfiskuotu
Vietos rusai patri jotai iš to i A P i e t a i P a n e š a rusų lai k
mus reikia paduoti taikos dalis) yra tyse provincijose, sumanė javus
mis
darbininkų
atmainomis.
Tuomet prieš juos sukilo vals
talkininkų sumanymo štai ką rastis Russkii Listok.
kur veikia nebolševikai. Tenai
Petrograde spaustuvėje kas? konferencijon.
Tas apeina lenkus ir kitas yra ir daugiausia javų. Jei tiečiai. Bolševikai tūkstančius
išveda:
Bolševikai
galvatrūkčiais ,.
..
,;' n n
,
.v
,r. , .
dien atspauzdinama 180,000,- tautas, kurios- šiandie su gin Maskvos bolševikams pasisek valstiečių išžudė, daugelį so
. .
...
.'
Pirmiausia, tasai sumanymas kraustosi is miesto, visokius ^ ^
,
.
. ., ,
.. 000 popermių rublių, gi Pen- klais mėgina pasisavinti joms tų atidaryti tų provincijų svir džių sudegino ir sunaikino.
l
visai nepavykęs, nes visos ru brangesniuosius daiktus iš
f ,.
At^rJnnk^
, prigulinčias teritorijas.
nus su javais, tuomet bolševi Bet ir šiandie ten valstiečiai
sų partijos atsisako su bolše
. °.. .
.
zos — kasdien 440,000,000 rubkai ne tik patys puikiai pra neatlaidžiai laikosi savo ir
Tas
apeina
ir
bolševikus,
vikais ne tik tarties, bet ir ka privatinių namų paima ir ve- j .
simaitintų, bet dar tų javų už bolševikai labai mažai pelnija
kurie
šiandie
terioja
Lietuvą
ža arba į Maskvą arba i Nižni' lv .. .
..
me nors susieiti.
,
tekti! ir visai centralinei Ru- javų.
ir
Latviją.
,
,
Bolševikai
spauzdina
viso- Antra, talkininkų sumany x
•
Teritorijų
klausimą
išris . . .
Archangelskas apsaugotas.
oua
»
mas dar labjaus sustiprina N ovgor
sijai.
vf
;
'
.v
..
kios
rųšies
pinigus:
savo,
cnT
Nepa
Iskraustomos
ir iš muzeiu
, .,
. TIZ
i • % *i taikos konferenciją.
bolševikus ir duoda jiems iš
Čia, Archangelske, yra 600,Rusijoje
stovi
žinantieji
,. .
ro laikų ir Kerenskio laiku, klausiusieji to talkininkų per
visos
liekanos.
.
•
.
..
•
tvermės labjaus piktadariauti
žmonės sako,, jog šiandie bol 000 gyventojų. Visi apsaugoti
., .
. . .
. x.Nes ne visur imami vienodi spėjimo paskui gailėsis.
0 . \ , „
Bet
bolševikai,
apleizdami
.
;
ir pakilti prieš visą pasaulį.
talkininkų,
- .
ševikai badmiriauja. Gi po jų nuo bado, ačių
miestą, nepalieka savo kalinių p
maisto komitetui, kurs gyven
Bolševikai nori ir Lietuvos. ir internuotų žmonių kieno
Laikraštis
pažymi,
kad AUG&ČIAUSIAS TEISMAS valdžia esantieji gyventojai
tojams pardavinėja ir išdali
iaTldie
senai badu miršta.
KLAUSIAMAS PALAI
nors
priežiūroje.
Paeiliui
vi*
*
*
•
*
*
•
»
tais
banTrečia, talkininkų toks vei
nebus lengva tą
na visokį maistą.
notlus
loy(
kiai,
vaikai
paliekami
be jo kvyriausybei
KYTI DĖBSO NU
Milijonai rusų badauja.
sus
juos
galabina.
Tu
kalinių
™V
*
™
ą
Rusiją
kimas pripažįsta bolševikus
piniginę
•
Komitetan ineina civiliai
tai
k a c l apyvartą sutvarkyti.
kios
globos.
BAUDIMĄ •
ir
internuotų
žmonių,
namišP>
*******
busimąja.
už veikiančią frakciją ir lei
Kai-kurie bolševikai tų pi
Milijonai rusų badauja, kuo žmonės iš ambasadų: ameriko
Suareštuotas
Krilenko.
džia jiems, kaipo savistonigų (bumaškų) turi prisikro
met pašalinėse jų provincijo nų, anglų, prancūzų ir italų.
Socijalistas turės eiti ka
viams, pilnai reikalauti tokių
se javų yra užtektinai ir pil Be to vienas narys ineina ir.
Suomijoje gauta žinių, jog vę pilnus kampus ir nežino net
lėjimam
sau teisių, kokių jie nekuomet kilposna papuolė praporščikas j k u r J u o s padėti. Kiti tuos pinai galėtų prasimaitinti. Šu iš vyriausios talkininkų kai^
lls
negali turėti civilizuotam pa Krilenko, kituomet buvęs vyvy ™£ paslepia " juodę j a i " vaWashington, sausio 25. — revoliucijos pradžia sumažėjo stovyklos.'
saulyj.
riausias bolševikų armijos va landai. Bet, turbūt, jie nežino, Vyriausybė pranešė augščiau- Rusijoje visokia produkcija.
Iš didelių maisto sankrovų
jog tie pinigai jau dabar be
Bet
maisto
visur
vra
užtektiJ a u ir be to bolševikai šian das.
siam teismui, idant jii nalaikomitetą* maistą
padalina
veik
neturi
nortės,
gi
paskui
nai,
kad
apsisaugoti
bado.
die sapnuoja įkurti didelę bol , iį& šnipo rolę lotdamafr mė
k y t į sotirjalisto Dėbso 'nubau
efer ir provincijų gyventojams.
Bolševikų valdomoji terito
ševikišką imperiją, susidedan gino ineiti gen. Krasnovo ka nebus verti paprasto pop*>rt,a dimą 10 metų kalėjimu už jo
Čia kiekvienam suaugusiam
rija yra apjuosta javų svir1
k
męi
ast08 niu
čią iš daugelio respublikų.
riiimita
tVrį^ūTten tarp' ?' ™
P
J » *į pasakytą prieŠvaldiŠką kalbą
žmogui per mėnesį išduodama:
riausybė.
nais,
kuriuos
saugoja
prieš1
5
baltos d
vie
Bolševikai nori pasisavinti kareivių platinti savo propa
mieste* Canton, O.
Daugiausia tų pi'iigų bolše
kariuomenes. •
ne tijv Lietuvą, Estoniją, Livo gandą.
Pranešime sakoma, kad jei bolševikiškos
nes svaras cukraus, 2 svarai
vikai
atiduoda
valstiečiams,
Pačiam
centre
siaučia
badas.
niją, Kurlandiją, bet taippat
Tekiau buvo pažintas ir su
augščiausias teismas palaikė
avižinių miltų ir ketvirtdalis
pirkdami
nuo
jų
visokį
mais
Gi
aplinkui
badaujančius
gy
ir Suomiją. Iš Rusijos dalių areštuotas.
kongreso veikimą armijos pasvaro arbatos. Vaikams per
tą.
Gi
valstiečiams
kas
gal
ventojus
ir
bolševikus
turi
ap
ir iŠ paminėtų šalių jie galvo
dinimo reikale, tai visi tie,
mėnesį skiriama 5 svarai duo-.
voje.
Ima,
bile
pinigą.-'.
juosę
kazokai,
ukrainai,
sibeja sudaryti bolševikiška im- SENATAS PASKYRĖ 100
katrie prieš armijos padidini
nos kiekvienam.
Uralo
fronte
bolševikų
ka
riokai
ir
čekai-slovakai.
periją.
mą veikė, turi but baudžiami.
MILIJONŲ DOL.
Už maistą užmoka iokalė.
reiviams, katrie veikia prieš
Maskvos
bolševikams
šian
Gi po tokio talkininkų pa
— Sioux Falls, S. D., sau
— — — ^
valdžia, kuri paskui iškolekpriešininką, mokama kiekvie
die
yra
tik
vienatiniai-vienas
kvietimo jie dabar dar lab Buvo labai karčios diskusijo.5.
sio 25. — Mrs. Olara Ilanson,
ttfo".]a nuo gyventojų.
nam po 50 rublių valandoje.
išėjimas:
arba
prasimušti
per
jaus pakils kovon prieš civi
35 m. amžiaus, nušovė visus
BolSevikų kareiviams, kurie
penkis savo vaikus ir pati savo priešininkų sieną ir gau Turi, but sprendžiamas veiki
lizaciją.
Washington, sausio 25. —
c'alyvavo Ufos paėmime kiek
ti javų arba badu mirti.
mas.
mirtinai pasišovė.
Pagaliau senatas balsų didžiu
Kas bus toliaus.
vienam išdalinta rn 1,000 rub
— New York, sausio 25. -—
ma priėmė bilių, sulig kurio
šimtai miršta kasdien.
Dabartinė talkininkų politi-'
lių.
Jeigu šita talkininkų tary skiriama 100 milijonų dol. ba
Garlaiviu Leviathan PrancuBado dramos atbalsiai ir ši ka Rusijoje labai apgailėtina::
Kas
dabar
gali
sakyti,
kad
bos sumanvta su rusais konfe- daujantiems foįropos gyvento
zijon iškeliavo S. V. ambasa
arba
privalo]
čia girdimi. Atkeliavę iš Rusi Talkininkai
bolševikai
neturi
pinigų,
kad
rencija neįvyks, kas tuomet jams.
dorius Sharp'
jos gilumos- kareiviai ir civi smarkiau ii* atviriau stotį
jie
nesugeba
valdyti
šal.
f
Dar
bus pradėta Rusijos reikale?
prieš bolševikus, arba visaį
Tą bilių pirmiau buvo pat
liai žmonės pasakoja, jog mai
ir
kaip!
Bus pamota su ranka?
NUSIŽUDĖ DVI SESERYS.
pasitraukti iš Rusijos. Nes d a 
virtinęs žemesnysis kongreso
sto stovis centralinėj Rusijoj
PRANCŪZŲ MOTERYS
bartinė palaikomoji politikaVargiai tas bus padaryta, butas. ^
yra baisus daiktas. Vienoje
Bordeatuc, sausio 27.—Se
REIKALAUJA BALSA
Rusiją tik gaišina, veda pra-į
kadangi Rusijoje yra sukišta
Biliaus reikale per kelias
Maskvoje kasdien po kelis
pultin.
VIMO TEISIŲ.
serys Gladys ir Dorothy Cromdaug talkininkų pinigų. Rusi dienas senate sekė karčios di
šimtus žmonių miršta badu.
well iš New Yorko nuo garlai
ja talkininkams daug skolin skusijos. Buvo prikaišiojama
Talkininkai geriausiai pada-H
Petrograde gyventojai turi
Paryžius, sausio 25.—Pran vio La Lorraine įšoko Garon- kelių rųšių maistą. Visiems rytų, jei tuojaus imtųsi
ga.
administracijai visokių nebū
Kad neprarasti tų skolų, tų daiktų ir sąryšių net su cūzų moterių teisių sąjunga ne upėn ir nuskendo.
dirbantiems rankų darbus dar autruškintų bolševikus. Tuo
Jos nuo karės pradžios dar bininkams skiriama po tris met milijonus žmonių išgelbė
prancūzų parlamentui padavė
bus ieškoma kitokių priemo gyvulių skerdyklomis.
nių; pakelti Rusiją iš vargo ir
Teciaus šalies administraci reikalavimą, idant Prancūzi bavosi prie Amerikos Raudo- ketvirtadalius svaro juodos tų nuo bado ir veikiau šalis
bolševikiškos anarchijos. Gal jos šalininkai senatoriai gavo jos moterims pilietėms butų npjo Kryžiaus. New Yorke duonos. Visokios rųšies rašti butų sutvarkyta.
duotos balsavimo teisės.
plačiai buvo žinomos.
bus sugalvotas kas nors išga- viršų.
Talkininkų oficieriai tvirti-*
ninkams ir sovietų valdinin
ningesnj^.
kams kasdien išduodama duo na, kad jei talkininkai nod"
nos nedaugiau, kaip tik ket padaryti intervenciją Rusijon
TAIKOS MEDALIAI.
virtą dalį svaro kiekvienam. je, privalo tam tikslui paga
(H visiems tiems, katrie kituo minti ir daug maistn.
Rymas, sausio 27.—Su tai
met buvo turtingi, gi šiandie
kos padarymu taikos atmini
nieko neturi ir nieko nedirba, DAUGELIS PINIGŲ GELI
mui bus padirbdinti Vatikane
skiriama kasdien duonos tik ŽINKBLIŲ PAGERINIMUI.
medaliai. Ant vienos medalio
aštunta dalis svaro ir viena
pusės bus Šventojo Tėvo pa
silkė.
Waahington, sausio 2$r
veikslas su parašu: "Benek a i s t o kainos baisiai augš- Generalis geležinkelių direk-Į
dietus XV. Principis Paeis
tos. Bulvių svarui 60 centų; torius Hines tomis dienomVicarius". Ant kitos pusės —
miltų svarui $1.25; juodos duo pareikalaus kongreso pasktl"i
Atpirkėjas su angelais.
nos svarui $1.60; mėsos svarui nemažiau 700 milijonų dol.]
įvairiems geležinkelių pataisy
$2.75.
10 MILIJONŲ BEDARBIŲ.
Suprantama,
maistas iš mams.
duodamas tik tiems, kurie pil
. .New York, sausio 27.—New
nai už aną užsimoka. Neturin STREIKAS PARYŽIUJE.
Yorko valstijos darbo biurų
tiems pinigų reikia but neval
federalis direktorius, Dr. Geor
Paryaius, sausio 27.—Čiofiij
giusiems.
ge W. Kirchway, tvirtina, jog
streikuoja darbininkai «at
*
Valstiečiai
slepia
maiat*.
šiandie Suv. Valstijos* bedar
Ties centralinės Busijos ru- žeBunių g%ležinkilių. gatt
Parodomi,, kaip vitnoj* Ameriko* karfe «ta*yfcldje iš tttrayboi paliu«mojemi kareibių skaitlius siekiąs 10 milijo
bežiais yra keturios provinci karių ir omnibusų.
nų.

RUSAI PRIEŠINGI KONFEREN
CIJAI SU BOLŠEVIKAIS
Apleizdami Petrogradą bolše
vikai žudo kalinius
PRIEŠININKAMS PRIGELBSTAMA — SAKO
KORESPONDENTAS.

PIRMOJI LAIDA

BOLŠEVIKAI GALABINA
VISUS KALINIUS.
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Badauja rusų bolševikai

DRAUGAS
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kuose. Nei kokis seimas libe
ralus-! autininkus to padoru
mo neišmokins. Pačiose sun
UTMVAMIĄM
DMT/V FRTIPWI>
kiose Lietuvos valandose, ka
PttbUshed Daily Except Sundays b)
ORAlG-aS FUBJUISHIKG OO., Inc. da Amerikos Lietuvių atsto
(SS* W. 4Uk Su, Chirm*o IUJBOI vai Europoje baigė savo sun
VCRM8 OF SI BS( RIPTIOH
kų ir naudingą darbą, liberaJtikB TwiT
•••
fB.fl* lai-tautininkai vežimus purvo
j '4ix. Months
tS.OO
tiems atstovams ant
t'bur*day,!» Editton
f 2 0 0 krėtė
Ai N'EWS-STANDS 8c A OOPf
galvų. Tat buvo daroma su
^Hbttrttpitoflr ralee oa appllcauui.
tikslu sumažinti katalikų gar
s y - a - - ••••••
bę už išgavimą Prancūzijos
U M T l V I i ; ILATALEKV DIENRAŠTI*
pripažinimo Lietuvos ministe
rijai.

Lietuvos Atstovybe Amerikoje
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. D-ras Šaulys, Lietuvos ministras-įgaliotinis, •
įgaliojo
čionykštį Pildomąjį Komitetą,
kad atstovautų Lietuvos vieš
patiją Suvienytose Valstijose.

Ambasadų organizacija.
Iki šiol diplomatijoje buvo
įsigyvenusi tokia tvarka, kad
vieną viešpatiją kitoje atsto
vaudavo vienas asmuo. Jis be
veik visuomet turėdavo pagelbininkų, nes dažniausiai vie
no žmogaus jiegos negali ap
imti visos tautos reikalus. Kai
kada tokių atstovų arba am
basadoriaus
pagelbininkų
skaičius siekdavo kelias de
šimtis, kartais net kelis šim
tus. Ambasadorių pagelbininkai vieni būdavo oficijališki,
kiti neoficijališkį. Didelėse
viešpatijose didelių viešpatijų
atstovai, arba ambasadoriai,
neoficijališkai, . padedančių
jiems dirbti žmonių kartais
turėdavo netoli tūkstančio ar
ba ir daugiau. Visa ta daugy
bė oficijalių ir neoficijalių am.
basadoriaus pagelbininkų vi
suomet būdavo taip organi
zuota, kad tiktai vienas skaitydavosi savo šalies atstovas.
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* Panašh| priemonių liberalaiGtu* k*odi«t\ą Uskjrua nedėldieniu*
tautininkai griebsis visuomet;
PRKHUMERATOS KAINA:
tik katalikai ką gera
M«uun«
$5.0i kada
Poaal m«ty
$3-W darys.
Tai, norint lietuvių
Prenumerata moka»i iškaino. Lai
kas skaitosi nuo užsirašytu o dieno* partijas sutaikinti, reikėtų n
&• nuo Nauju Metų. Norint permai mokinti . liberalus-tautininkus
aytt adresą visada reikia prisiųsti u
•aaaa adresas. Finišai geriausia siu padoriai apseiti su tautiečiais.
ftt ilperkant krasoje ar expres« To seimas nepadarys ir negali
"Money Orderi" arba įdedant pinigupadaryti.
t registruotą laišką.
Visų
Amerikos
lietuvių
"DRAUGAS" PUBLISfllNG CO
stiprus reikalavimas neprigul1800 W. 46th Sfc, Chicago, III
mybės tėvynei jau yra užtek
Telepnoue McKiniey 6114
tinai garsiai išreikštas. Tą
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padarė

pernykštis

seimas,

tų.

padarė lietuvių, delegacija pas
Wilsoną, tą padarė krūvos
veikalų, atspaustų pracuziš
kai, angliškai, švediškai ir
vokiškai.
Tų pastangų pasekmės jau
aiškiai matomas visiems no
rintiems matyti. Siaudie jau
nebėra laikraščio, nežinančio
Lietuvos ir jus neprigulmybės
reikalavimo. Net ir lenkai tv
neprigulmybę. pripažįsta teo
ri joje Ir liooseveltas ir Taf
Iš liberalų - tautininkų lai ta^ jau įvardijo Lietuvą.
kraščių kyla sumanymas su
Dabar mums jau nebereikia
šaukti visatinį lietuvių su
važiavimą Amerikoje.
Su šnekėti apie savo tautos neprantama, tat butų tik atsto prigulmyby, bet reikia apseiti,
kaip pridera neprigulmingai
vų suvažiavimas.
tautai. Lietuviai katalikai AJei tas suvažiavimas butų
merįkoje jau parodė apsėjimu
tokis pat, kaip paskutinis
savo pribrendimą. Vietoje dė
New Yorke 1918 m., tai de ti 60 tūkstančių į geležinkelių
legatų butų netoli tūkstančio. kompanijų kišenius, sudėjo 60
Kelionė Xew Yorkiečiams, ži tūkstančių dolierių su viršum
noma, atseitų pigiai. Bet, su Lietuvos reikalams. Dalis tų
važiavimui užtrunkant tris pinigų jau dirba tėvynės dar
dienas, kiekvienas ir New bą Paryžiuje, kita tapo pasiųs
Yorkietis prastotų 15 arba 18 ta Lietuvos ministrų pirminin
dolierių mažai skaitant. Ke kui, keliaujančiam j Londoną,
lione iš Mihvaukee užimtų še- kad ten jam nereikėtų vargti.
šias dienas ir geležinkelis, var
Tegul tiek pat ir taip pat
gingai važiuojant, atseitų 70 gerai padaro naudos tėvynei
dolierių. Priskaityti prie to liberalų-tautininkų partija, tai
šešių dienų uždarbio prastoji nereikės nei Seimo šaukti:
mą, bus 30 arba 40 dolierių. mes busime su jais geru. Bet
Mažiausios lėšos Mihvaukee kol vietoje darbų, jie užsiima
apylinkių delegatams yra 100 dirbančiu šmeižimu, tai seimas
dolierių. Mažiausios vietinių nepadarys naudos.
New įorkinių delegatu i šiaiuos yra 15 dolierių.
Diduma delegatų bus ne
New Yorkiniai ir ne MihvauVienas didelis
Chicagos
kiniai, o iš įvairų įvairaus to
ėmė
spausdinti
lumo vietų. Vidutiniškai jų dienraštis
išlaidas imant, bus vidurys straipsnius p-no George Bertarp dviejų minėtųjų, t. y. iiard Staw. Ant jų viršaus di
$57.50 Tai-gi tūkstančio dele delėmis raidėmis skelbiama,
gatų suvažiavimas atseis pen kad išvelkamos aikštėn Anglų
Prancūzų
imperijalistų
kiasdešimt septynis tūkstan ir
čius penkis šimtus dolierių. paslaptys. Tečiaus nežinomų
neteko rasti tuose
Prie to dar reikia pridėti ma faktų
žesnes išlaidas, kuriu prisi- straipsniuose. . Tiesa, keistai
Prancūzų
rinks į pustrečio tūkstančio. atrodė radikalės
Tai-gi Seimas atseis apie še respublikos sutartis su autjšiasdešimts tūkstančių dolie k ratine atžagarei ve Rusija ir
liberalės anglų valdžios bro
rių.
liavimasis su tautų prispaudė
Suvažiavimo tikslai.
jais carais ir jų ministrais.
į Liberalų-tautininkų
laik
Bet tie keisti faktai vra s eraščiai paduoda tris to bran ni ir visiems žinomi. Nauja
gaus suvažiavimo tikslus. 1-o yra tik tiek, kad didelis an
užreikšti, kad Lietuva nori gliškas dienraštis, stovintis
nseprigulmybi-s. 2-o sudaryti gana arti prie Amerikos augs[Vieną bendra, fondų aukoms r lųjų valdininkų, dabar ima
3-ia sutaikinti nesutinkančias rašyti apie tuos visiems žino
partijas.
mus keistumus.
Apie bendro fondo suda/yKai-kurie politikai iš eiina. nėra nei kalbos. Kas k.ir džiųjų laikraščių pakraipos
uori ten duoda savo aukts. bando įspėti negarsinamus d.iJos vistiek eina Lietuvos ni~ lykus. Taikos konferencijoj,
kalams. Nuklampinti bend:o beabejonės, įvyksta gana sta n
fondo pinigus taip, kaip n i- bių negarsinamų dalykų. Jt g
klimpo Lietuvių Dienos p ii i- šiaip tos konferencijos vdarb; i,
gai, mes neketiname nei neno posėdžiai nebūtų vedami sla >
rime.
eiai. Jeigu įtekmingi AmeiiSutaikinti liberalus-tautiniu- kos dienraščiai ima stebėtis
Įikus su katalikais galėtų ti v- Anglijos ir Prancūzijos nede
;tai įprotis civilizuotu bu* u mokratiškumu, tai numan LI,
prisilaikyti padorumo sami- kad tarp Amerikos ir minėjų

Sumanyto Suvažiavimo Brangumas.

Žinomos Paslaptys.
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Ambasadoriaus pasportas.
Atvažiavęs į sau paskirtąją
žemę tas atstovas kreipdavosi
prie augščiausio tos žemės as
mens, t. y. karaliaus arba pre
zidento, jam įteikdavo taip
vadinamąjį savo pasportą, t.
y. raštą, kuriuomi tapo pas
kirtas atsovauti savo žeme
svetimoje šalyje. Ant to rašto
turėdavo būti pasirašęs augščiausias asmuo žemės, pasiun
tusios atstovą. Jei ambasado
rių siųsdavo į svetimą šalį ka
ralija, tai karalius pasirašy
davo ant ambasadoriaus pas
porto., Jei savo atstovą svts'
tur siųsdavo respublika, tai
prezidentas pasirašydavo ant
pasporto.
Nemokykime Ameriką demo
kratiškumo.
Kiekvienas turi teisę min
tyti ką nori apie šitą atstovų
siuntimo tvarką. Bet mes ne
galime reikalauti, kad didžio
sios viešpatijos prisitaikytų
prie mųs minčių. Kol neužėmėme ir nesapnuojame užimti
pirmąją vietą tarp pasaulio
tautų, tol pritiktų mums tai
kintis prie svetimų, nusistovė
jusių minčių, o nereikalauti,
kad svetimi taikytusi prie
mųs naujų sugalvoji!nu.
Lietuviškos atstovybės pas
kyrimas
Amerikoje dviem
daigtais skiriasi nuo įsigyve
nusių diplomatijoje įpročių.
Pirmasis skirtumas yra tame,
kad Pildomąjį Komitetą įga
liojo ne aukščiausioji Lietu
vos įstaiga, t. y. ne jos prezidijumas, o tik vienas to prezidijumo narys, D-ras Šaulys.
Jis, tiesa, yra vice-prezidentas. Bet Suvienytos Valstijos
yra taip rimta viešpatija, jog
viee-pirminmkas turėtij pasi
rašyti ant Lietuvos ambasado
riaus pasporto tik tuomet, jei
pirmininkas, A Smetona, sirgtų.
Pralenkimas šitų įstatų gali
kai kam išrodyti lyg atsitrau
kimas nuo senovės monarm»+

dviejų viešpatį jų \ darosi kas
nors negerai. Greičiausiai ky
la nesusipratimų apie tarp
tautinį pasatdio sutvarkymą.
Tie nesusipratimai galį iš
dilti, bet gali ir padidėti. Ta
da mums atseitų naujų sun
kenybių patirti. Bet tos sun
kenybės bus vaisingos ir nau
dingos, nes jos galutiniai su
stiprins teisybę ir laisvę pa
saulyje.

ebistiŠkų palikimų, bet nežinia ar Suvienyto* Valstijas į
tą žiuri kaip į moarchizmo
palikimą. Lietuvai dar nepri
tinka mokinti Suvienytas Val
stijas demokratizmo. Jei lie
tuvių valdžia užsidės sau -to
kius juokingus
uždavinius,
kaip mokinti demokratizmo
Suvienytas Valstijas, tai vei
kiausiai nęišpildys tų reika
lingų ir naudingų uždavinių,
kuriuos gali ir turi išpildyti.
Atstovų paskirimas į sveti
mą šalį paprastai būva taip,
kad ta šalis, kuri siunčia savo
ambasadorių,
neof icijališkai
sutaria su ta šalim, kuriai
siunčia apie atstovo asmenį.
Tiktai santikiams aršėjant ši
ta sutartis būva praleidžia
ma. Žinant tik tiek, kiek yra
p. Oesnulio telegramoje apie
Pildomojo Komiteto įgalioji
me, atstovauti Lietuvą Suvie
nytose Valstijose, negalima
tvirtinti, kad ta sutartis buvo
praleista. Bet matant, jog vie
na diplomatinė taisyklė tapo
sulaužyta, užeina abejonė, ar
išpildyta yra kita.
Komitetui neparanku ambasa
doriauti
Antras neabejotinas skirtu
mas tarp įsigyvenusių diplo
matijoje, įpročių ir tarp lietu
viškos atstovybės paskirkno
Amerikai yra tas, kad atsto
vu tapo įgaliotas ne asmuo, o
komitetas. Komitetas papras
tai skaitosi demokratiskesnis
už vieną asmenį. Tai-gi ir ši*
tuo žvilgsniu Lietuvos atsto
vybės paskirime Amerikai
matytis demokratiškumo krypsnys.
i.

Bet ar tat bus paranku f Ir
senosios respublikos,
kaip
Šveicarija, ir jaunosios , kaip
Portugalija, ir ^vidutinės, kaip
Amerika, visuomet savo atsto
vybę pavesdavo ir paveda vie
nam asmeniui, nuo kurio pri
klauso visi jo pagelbininkai.
Monarchizmu tat išrodo tik
žmonėms, nedirbusiems amba
sadorių darbo.
Vienos tautos atstovybė ki
toje tautoje turi dirbti nuo
sekliai, prisilaikydama vienų
minčių, įvykindama dalimis
vieną, dažniausiai painų pie
ną. Tokis giliau ir plačiau apmintytų pienų vykinimas yra
negalimas komitetui, kuriame
vieną dieną yra vienokių pa
žiūrų dauguma, kitą dieną ki
tokių. Komitetuose balsavi
mas šiandien duoda viršų vie
nam principui, ryto kitam.
Deito nuo komiteto priklau
sančioji atstovybė būva pri
versta šiandien atsižadėti tų
principų, kuriais rėmėsi va
kar. Tokia atstovybė tampa
nenuosekli ir netenka pagarbos
šalyje, kurioje atstovauja savo
žemę. Ambasadoriaus darbas
labai panėši į karės vado dar
bą. Todėl pačios demokratiš
kiausios respublikos if karės,
vadus ir ambasadorius skiria
pavienius asmenis, o ne komi
tetus. Jos žino tų darbų pri-_
gimtį.
Dėlto ir man išrodo, kad
Lietuvos atstovu Amerikoje
butų buvę geriaus paskirti
Pildomojo Komiteto pirminin
ką, p. T. Naruševičių, o ne vi
są komitetą. Kij;i komiteto na
riai galėtų būti jo pagelbinin
kai, bet neturėtų nešioti lygių
su juomi atstovybės teisių,
Naruševičiui yra tautininkaą;
Pildomame Komtete yra nnrių katalikų. Tegu jie pabūtų
po jo valdžia, kad tik Lietu
vos atstovybė išeitų nuosek
lesnė.
įstu Komitetą Lietuvos
Atstovą.
Pasakiau ką mintijau apie

mmm
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lietuviškos at»o*ybės pMkirimą Amerikon. Labai nuorė
jau tos priedermės, bet publi
cistas turi parodyti viešas
klaidas, jei mato, kad joa ga
li tapti blėdingos. Lietuvos
valdžią pripažįstu ir pripažįs
tu Pildomąjį Komtetą tos val
džios atstovu, bet prisibijau,
kad del formos klaidų tam
mųs atstovui gali prisieiti pri
tirti nereikalingų
sunkeny
bių.
Jeigu Suvienytų Valstijų,
valdžia, ypač užrubežinių da
lykų sekretorius Lansing, ne
prisileistų mtjs atstovo prie sa
vęs, tai butų mums skaudu,
bet užtatai neturėtume teisės
kaltinti p. Lansing 'ą, tik rei
kėtų apgailestauti savo pada
rytas dvi klaidas.
Mes dar nepratę prie tarp
tautinių santikių, todėl kartais
perdaug džiaugiamės ir kar
tais perdaug
nusimename.
Kaikurie, perskaitę šituos iš
vadžiojimus, gal nuleis rankas
ir vilties netekę tvirtins, jog
viskas pražuvo. Jiems atsako
me. Ne, toli neviskas pražu
vo. Darbą pradedant niekuo
met neapseina be klaidų. Mes
padarėme jų ir dar padarysi
me, bet, be didelio trukšmo ir
ramiai
jas apsvarstydami,
pamažėli visas atitaisysime ir
prasidės rimtas gyvenimas.
Ta klaida pataisoma.
Klaidas, padarytąsias pas
kiriant Lietuvos atstovybę Amerikai lengva yra* pataisyti.
Užtenka tik apgarsinti, kad ta
atstovybė nėra oficijalė Lietu
vos ambasada. Tokis apgarsi
nimas taip-gi ne visai pato
gus, nes viena viešpatija netu
ri daryti savo agentūrų kitoje,
nesusitarusi su šita. Tai-gi ir
Lietuvos valdžia negali visai
grynai nusiteisinti prieš Su
vienytas Valstijas. Bet dabar
tiniais suirutės laikais Suvie
nytų
Valstijų
vyriausybė
lengvai mums dovanos agentū
ros įsteigimą.
Pats noras pasiteisinti klai
dingą žingsnį žengus bus žen
klas, kad juomi nenorėjome įžeisti Suvienytų Valstijų. Jų
diplomatai žino, kad mes netu
rime diplomatų profesijonalu,
ir kad pačios Suvienytos Val
stijos savo neprigulmybės pra
džioje
taip-gi
padarydavo
klaidų.
Trumpai sakant, mųs jau
noji valdžia padarė klaidą. K*
jos didelių blėdingų pasek
mių, greičiausiai, nebus. Tik
turime mokintis, kad daugiau
nedarytume panašių klaidų.
Kun. P. Bučys
PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešu, kad visas
tiesas kaslink taisymo ir išlei
dimo veikalo: "Gims Tautos
Genijus ,, , dramos II dalyse
per kun. L. Vaioiekauską, perspauzdinto "Vyčio' J No. 41,
42, 43 ir 44, pabaigoje 1917 m.
ir pradžioje 1918 metų, pasi
laiko autorius.
Su gilia pagarba,
Kun. L. Vaiciekauskas.
ITALIJA DAUGIAUSIAI
NUKENTĖJO DEL
KURO STOKOS,
"mm•—
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Italijos žmonės per karę bu
vo be anglių ir Be gazo. Jie
nukentėjo tuo žvilgsniu labiau,
neg kitos alijantų tautos. Taip
praneša Suv. Valstijų Kuro
Administratoriaus, H. A. Garfiejdo, į Europą siųstosios ko
misijos raportas.
Šveicarai, kuriems tas.tru
kumas pradeda labai grūmoti,
nesutikimų laikais gaudavo
anglių įvairiais keliais iš Vo
kietijos, nors j kaip raporte sa-«
koma, jie turėjo priimti labai

II
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neprielankiai Ulygas. Pran«uzjja ir dabar aduačia fivedtaram» tiek anglių kiek jiems
siųsdavo Vokietija is Alzaeijos. Priei karę Šveicarai gau
davo sau anglių beveik tik iš
Vokietijos.
Belgija, komisija sako, ga
lės pati pasigaminti anglių
daugiau, neg jai reikia, nes ji
negali jų sunaudoti savo pramonijoj, kuri taip labai buvo
sugriauta vokiečiams užėmus.
Italijos valdžios
atstovai
stengias gauti 12,000,000 to
nų, kurių reikia turėti būti
niems reikalams, nes "nors
žmonės ir kentėjo trukumą,nesipriešindami
laike
karės,
tečiau karei pasiliovus tru
kumas anglių gali iškelti pavo
jingus nesutikimus".
^
Visos anglys turi būti įvežtos iš kitur, nes Italija sa
vo turi tik labai prastos
minkštosios anglies (lignito).
Tečiau karės aplinkybėms spiriant tų p r a s t ų lignito

anglių

turėjo prikasti 1918 m. net
2,500,000 tonų, vietoj pirmiau
prikasamųjų 700.000 tonų.
Italija paskutiniais karės
metais gaudavo tik 7,000,000
tonus anglių, raportas sako,
vietoj mažiausiai reikalauja
mų 10,000,000 tonų.
Per tris pirmuosius 1917 m.
mėnesius uždaryta Italijoj 120
gazo dirbtuvių (išviso buvo
128), paliekant tik didžiuo
siuose miestuose. Nuo balan
džio 1, 1917 m., iki lapkričio
l, 1918 m. žmonėms teleido ga
zo vartoti virimui tik per ke
turias valandas dienoje. «Per
1917 ir per dalį 1918 m. audi
mų, poperos, stiklo ir kitos
ne karės išdirbystės tedirbo
tik dešimt nuošimčių to ką
dirbdavo normaliais laikais.
Raporte lyg abejojama ar
didžioji Britanija galės atsi
žvelgiant į reikalavimus namie
ir svetur siuntinėti kas metai
po 8,500,000 , tonų į Italiją,
kaip ji darydavo prieš karę.
Lapkričio 18, 1918 m., ir ėsant Kuro Administracijos
Komisijai Ryme, valdžia suta
rė išimtinai paimti į savo ran-

kai a&gMft ir kil«t*
lytai, tarp kmrių yra nafta,
cukrus, kava ir arbatą. Sako
ma, jog buvo tikėta gamti
specijalį patvirtinimą i i Par
lamento. Tokio monopolians
sudarymas, komisija* nurodi
nėja, žymiai permainys sąly
gas del Suv. Valstijų ir Ita
lijos anglių pirklybos, taip
kaip ir pirklybos kitaia pana
šiais dalykais, k a, nafta ir
P"
Šnekant apie

U
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exportavimą

anglių iš Suv. Valstijų į Itali
ją, raporte sakoma, jog " i i
dalies del karės ir del didžio
sios Britanijos anglių kasėjų
streiko buvp išsiųsta 287,000
tonų 1914, 1,714,000 tonų. 1915
ir 1,040,000 tonų 1916, vietoj
82,000 tonų 1913 m. Tos skait
mens Italijos valdžios suteik
tos ir mažesnės už Suv. Valstyų paduotąsias.
Po 1916 m. išsiuntimas iš
Suv. Valstijų nmpuolė iki tiek,
kad per pirmus devynis mėnesius, 1918 m. buvo išsiųsta
9,700 tonų. Tai buvo, pasak
to paties raporto, del labai
augštų kainų ui pervežimą ir
del trukumo laiyų, nes įve
žimas Amerikos anglių į Ita
liją, taip kaip ir į kitas vietas
Europoje, yra tik klausimas
kaip jas nuvežti ir kiek nuvežimas atsieis.
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"VYČIO" SPAUSTU V *
BUS.
y
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"Vyčio" spaustuvės reikalu
maršrutas.
"Vyčio spaustuvės reikalais
lankysiuos į kuopas:
Sausio 27 d. pas 8-ta. kp.
Roseland, Chieagoje;
Sausio 29 d. pas i 6-tą kp.
Bridgeport, Chieagoje;
Sausio 30 d. pas 4-tą kp.
Dievo Apveizdos par., Chias/goje;
Vasario 2 d. pas 79 kp.
Detroit, Mieh.;
Vasario 5 & pas 25 kp. Cleveland, Ohio.
Vėliau bus paskelbta toli
mesnis maršrutas.
Matas Zujus,
"Vyčio" i*d.
•K

GERS. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS.
'
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SVARBUS PRANEŠIMAS.'
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Pradėjus 1919 -metais "Draugo'' Administracija dienraiČio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį 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 krasaženkliama siunčiant skaitytojams
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dionrasoio pagerinimui
Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja metodą ve kokia:
Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą,
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželi,
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be
iito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav.,
tokie: 4r-3—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 i? t. t
Ką tos skaitlinės reiškiat Jos reiškia: pirmosios paeilinį
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir
taip : 4 — 3 — 8

(reiškia:

balandžio

3 diena

1918

.

metai) ;

2-n£6~--9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 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 ui laikraštį.
Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems
metams-pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m.' ir užsimokės
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio
10~ d., 1919 m.
Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas,
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puiku*
bus parąnkumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams.
Kitokie posenovei pakvitavimai bus. siunčiami tik
skaitytojams, katrie bųtinai tdcįų reikalaus.
Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranc
ultėmytas klaidas, ar kokius > neaiškumus. Tada
sime arba per dienraštį paątffuisjine.
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KONSTRUOJA

Katalikų Vienybės Skyriai ir jų Santikiai
Centru.

se

-n*

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU
su
JANTIS AGENTAS.

LIETUVIU I U . VIENYBES ILLINOIS 44. Bem\ trys Liet. R. K. organizacijos, esančios vienoje parapijoje, priimančios Lietu
Pranešame plačiai kataliku
dabar prisieina keliauti į toli
VALSTIJOJE
vių R. K. Vienybės Konstituciją, gali sudaryti visuomenei kad 25 d. Lapkri
/
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GTiABORIUB
Lietuvi*
boriua
Atlie
ka v i s o k i a •
laidotuves kopiglausial. Ta*
riu savo karabonus Ir auto
mobilius.
Taipgi dides
ne dAii grabų
patys dirbame.

mą Union, IU., arba dar toli
vietinę Vienybę ir gauti iš Centro Čarterį.
čio įgaliojome p. A. Petkevičių
(Pabaiga.)
Muaų neprigulmingoji arba, mesni Janesville, ASfia. pasi
45. Vietinė Vienybė išrenka aštuonis žmo atstovauti "Draugo" reikalus.
kaip žmonės vadina, bolševikų pirkti " š t o f o " .
43. Laike seimo posėdžių, arba atstovų su nes į savo valdybą: Pirmininką Kapelioną, vie Jam pavedame priiminėti pre
parapija, tai tikras cirkus.
sirinkimų, kiekvienas atstovas, norėdamas kal ną vice-pirmininką, du raštininku, iždininką ir numeratas, steigti agentūras,
du iždo globėju, gi pilną vietinės Vienybės są
Žmonės nesigaili dešimtuko,
bėti, turi pasiprašyti balso pas prezidentą ir,
pardavinėti serus ir knygas ir
3307 ATJBURN AVE.
l>eja, yra mūsų tarp* žino gavęs leidimą; turi kalbėti ramiai tame rei statą sudaro tie aštuoni valdybos nariai ir po kolektuoti užsilikusias skolas.
kad nuėjus i jų kirkužę ir pri
tris atstovus nuo kiekvienos draugijos ar kuo
TelephonaH Drover 41 St
sižiūrėjus į šposus, kokius jie mi), panašių į anuos juodva- kale, kuris yra svarstomas; taip-gi tame pačia
pos, prie Vienybės priklausančios.
"Drauge" Adm,
balius, kurie didžiausį uigane- me reikale vienas atstovas negali gauti balso
tenai krečia.
46. Vietinė Vienybe daro susirinkimus bent ANT PARDAVIMO, ant* 2 pagyve
dinimą
gauna,
kuomet
pradeda
Štai kadir laidotuvės Juozo
nimu 2924 W. 38 Place, S ir d kam B . i . « . . i n « • » • • . .
daugiaus kaip tris kartus; kalbančiam ne savo vieną sykį į mėnesį.
barį i), f 100 Caah o kitus ant ismokni'sties mešluose,bet gali būti, vietoje arba ne tame reikale, arba trukdan
Bernoto.
kosčlo.
Kaina $9980, gatve išmo
47. Centro Viefcybė susidaro iš,
kėta.
Pragyveno vyrukas itock- kad ir jie yra taip-pat reika čiam kalbėti kitam, taip-gi abelnai nesilaikan a) centro valdybos narių,
McDonnell,
čiam
tvarkos
prezidentas
turi
tiesą
atimti
bal
b)
iš
atstovų
nuo
vietinių
Vienybių
po
3
nuo
lingi,
kaipir
tie
juodvabaliai,
2630 W. 33 St.
forde apie 3 metus. Bažnyčia,
ADVOKATAS
Atdara
'nuo
9
iki
9
kasdieną
•—
kiekvienos
parapijos
Vienybės.
Tada Bilą* vituo** Taismaoaa
nei išpažintis jam nebuvo rei nes gal sužadina prakilnes są tame reikale, arba per visą susirinkimą;
Nedėlioj.
Ofi*a* DidmiastyJ:
kalinga. Susirgo, regis, plau niuose žmonėse pasibjaurėji taip-gi tam pačiam atstovui, nesilaikant tvar c) iš atstovų nuo kiekvienos atskiros draugi .'« ,i ,",:. . „, - !'• t f i '" , 'f , • ' i e
• t W. WASHUrGTOir
jos, ar kuopos, prie Vienybės priklausan REIKALINGOS — Merginos ir mo
kos
ant
kiekvieno
susirinkimo,
Centro
Valdyba
mo
jausmą
prie
visko,
kas
že
čių uždegimu, nuvežė į 8v.
tery* prie i&ekiratimo popieroa.
Ge
čios.
Tai. Central 5478
tur kreiptis^ į draugiją, iš kurios tas atstovas
ma,
nekrikščioniška,
netautiŠra
mokesti*.
Atsišaukite
tuojau*
Antano ligoninę ir tenai turėjo
Ofisas
ant Bridfeporto
48. Kiekvienas delegatas Centro susirinki 1411 Indiana Ave. 1 pietus nuo 14
atsiųstas su pranešimu, kad draugija jį at
ka
ir
paragina
dirbti
dar
uo
1208 SO. MORGAM STREBT
jį laikyti pririštą prie lovoa,
me gali atstovauti nedaugiau, kaiį) vieną drau- •jatTea •
Tel. Tardi 78*
šauktų,
o
į
jo
vietą
išrinktų
ir
prisiųstų
kitą
at
nes buvo nustojęs žado ir pro liau Bažnyčiai, tėvynei, žo
Gyvenimą*, 812 W. SSrd M,
stovą. '
Paleekau HITO tetos Barboros Aukdžių,
viskam,
kas
šventa
ir
Tel. Tardo 4881
to. Kaip gyveno, taip ir mi
49. Įstatų punktai, paliepiantieji tikėjimo sorlkes, Ji dabar yra redus, Jo* pa
t
įmmtmt
+• m»•»m > •
prakilnu.
Kuomet "bimba
Abelnai, laike susirinkimų visi turi pri ir doros reikalus negali būti mainomi nei tai varde* po Tyrai nežinau. Ji paeina
rė.
18 Kauno Gubern. Raseinių Pav.
3C
=
=
lai" pradėjo zirsti, bitelės silaikyti geriausios tvarkos.
somi.
Tenenių Parap.
AušbikaTo Sodo*.
Kun. Taškunas atsisakė jį
Turiu labai svarbų reikalą, ji pati l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l
pradėjo uoliau lankyties į baž
primti į bažnyčią ir nepavelino
arba kas apie Ja žinotų meldžiu at9SS So. Ashland Blv. Calc
nyčią, dar gausiau aukoti pa
•Įšaukti
sekančių
adresui
Telefonas
Haymarket 2544
laidoti katalikų kapinėse. Bet
į burną atnešė, lyg varna ant kurios yra lietuvės, bet agita-1 w a t e r and Co., Inc., siuntinėrapijos užlakymui, josios sko
Ona Gedmlntatte
kur čia tau laidos be apeigų,
sąšlavyno.
ciją
varė
už
lenkus,
buk
j
o
s
j
tokiu
leidimu
gautas
0
su
po
vyrui Dimsklene
lų atmokė ji mui.
Jei kunigas atsisako pakrapylenkės, nors Lietuvoje užaugu- j a n g i į 3 McKinney Steel Com- 460« t . Weils St*.
Chlcago, m .
Neužmiršo
ir
apie
tautą
ir
Rusa* gydytoja* ir chirurgą*
*
*
ti, tai nors velnias tegu apsios ir lenkiškai nemoka kai- p a , i y vartoti prie tos KomSpecijalistas Moteriškų. TyrtSkų
člakšto su uodega, bile tiktai josios vargus. 15 d. gruodžio
Taigi, kodėl Mikalauskas ne bėti. Taigi laikas susiprasti p a n i j o s koksų deginimo, Ohio
Taikų ir vi*ų chroniškų ligų
kun.
Kemešiui
atsilankius
ne
isrodytų, kad yra neva tai
parašė kun. Taškunui to loty ir tokias lenkes atremti ir te- valstijoj. ' Kad
Ofisą*: 8854 So. Halsted S t , Cnlc
McKinney
pilnai
į
valandą
laiko
sumetė
Telefonas Drover 8888
Mes
siūlome
geriausio
aržuolo
skųkrikščioniškai palaidotas. Tai
niško užkvietimof
Labai, la gul nesimaišo
lietuviškose S t e e l Kompanijai buvo tokių roa padams šmotelius nuo 20c iki
TALANDOS:
l t — 1 1 ryto 1—S
Sic ų i pora, geriausio aržuolo akure- pietų 7—8 vak. Nedėliomi* 14—11
gi nuvežė į bambiznyčią. Mi $1,300.00 Tautos Fondui ir au- bai stebėtina.
Kun. Tašku draugijose.
Į anglių perdaug prisiųsta, tai les nuo 70c iki $1.00 ui svarą, vinis,
4
KOS
vis
dar
tebeplaukia.
Bet
guminiai apeacai, plaktukai, tiiiitiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiii
kalauskas, kurį bambiziniai
nas, štai, nuolatos sako, jog yTaigi broliai ir seserys, į ji siuntinį atmotė. Cleveland ylas,
apeacams
peilis, guzlkal ir kitokios
turi pasisamdė už kunigą, gie ir prie to prakilnaus darbo at ra įšventintas į kunigus a. a. darbą, į darbą už Lietuvą, nes and "YYestern Coal Company, reikalingos tulšis už labai žemas kai
dojo, krapijo. smilkė ir išly sirado blogos valios žmonių. vyskupo Girtauto, buvusiojo atėjo laikas visiems pabusti. kuri yra agentu William C. nas, ateikite Ir persitikrinkite.
Leather & Finding Store
dėjo į kapines su kapa net ap Ignas Misevičius, duonkepys, Kauno vyskupo ir galįs visuo Štai ir mūsų du biznierių pa Atwater and Company, Inc.,
K. Kaplan & Sons
paaukojo $100.00; kitas duon met tai prirodyti, jog turi at
sisiautęs.
klojo stambias aukas: vienas- atmestąsias anglis išpardavė
4608 So. Ashland Ave.
Latvėnas sakantį mokslą ir gali priro
Žmonės katalikai, žiūrėdami kepys, p. Valerus
smulkioms
pirkliams.
A. Leskauskas pirmiau šimti
Telefonas Yards S404
į visą tą komediją, tegalėjo tik paaukojo $25.00. I r štai tuoj dyti, kur jį įgijęs. Mikalaus nę paaukojo ir Ignas Vaičiulis
Kuro Administracija patėpradėta
grasinti,
kad
už
ką
kas
tečiaus
užsiganėdina
pra
juokties iš kvailių ir gailėtis
$101.00. Du prasti darbinin mijo tada, kuomet vienas tų
Phono Boulcvard 1*0
jųjų. Ne vienas stebėjosi, kad jiedu aukojo, juos boikotuosią vardžiavimu kunigo Taškuno, kai taipgi po šimtinę, ty. Kaz- smulkiųjų pirklių apskelbė, jog
Mokykis Kirpimo Ir Designinf
Tyriškų ir Moteriškų Aprėdai*
mūsų nežaliežninkai ant tiek ir uždėsią tam tikslui trečia o apie save anei vampt!
la ir Šakėnas. Labai ačių už jis turįs parduoti Atwaterio
Mūsų sistema Ir ypatiškas mol
sukvailėjo, ir tai per tokį trum kepyklą. I r ištikrųjų atsirado
raa*
paadry* jus žinovu \ t u
P-as Mikalauske, ar tai ne tokias aukas. Kas daugiaul Pocasontas anglių. Kadangi
Gydytojas ir Chirurgas
laiką.
trečioji
Lietuvos
priešų
kepykpą laiką, jog mano, kad kokia
būtų daug geriau, kad nueitu Kas negali aukoti daug, duo Anglių Leidimo Biuras nebu
Mes turime didjiauslu* ir
a
sius klrpimo-designlng ir arai
ten bambizėlio komedija gali Į ! - Tvėrėsi ji tenai, * u r pa mei pas kun. Taškuną, pasi- kite mažesr.es aukas. Viso ikiskyrius, kur mes suteiksime prakl
vo leidęs tų anglių pardavinė
prastai
susirinkdavo
bažny
ką patyrimą, kuomet jus mokyi
Valandos:
11
ryta
Iki
3
po
piet
pagelboti žmogui, kuris gyve
Kalbėtum su juo, sakysime, šioi Tautos r o n d o 47 sk. yra ti, tai Kuro Administracijai
Elektra varomos maSi&oa mūsų
7 to 9 vakare.
no ir mirė be Dievo. Kiti tei čios niekintojai, Amerikos ne kad ir lotyniškai apie tikėjimo surinkęs $1,379.25, kurie jau prisiėjo prieš tai veikti.
vlmo skyriuose.
NedėUomis 19 ryto lai a po
Jųs esate užkv!e<Marai aplankyti j
pietų.
singai sako. jog kaip gyveno, ištikimi piliečiai, Lietuvos iš mokslus.
J e i jį pevtikriutu- pasiųsti Tautos Fondo Cent
pamatyti
muaų mokyklą bile laiku
1757 W. 47-th St.
Tečiau
neesant
*
prirodymų,
dieną
ir
vakarais
ir gauti speci
kaip mirė, taip liko ir palai gamos ir kitokie doriškai nu uiei, galėtumei jį pribūti arba ram
Rczid. 1007 S. Oakley Boul.,
kai pigią kainą.
jog buvo koks nors susitari
puolę.
Phone Seeley 430
Pctrenos daromos pagal Jūsų
dota?.
už "vikarijušą" arba prirodyT.* F. skyriaus sekr.,
rą — bile stailė* arba dydaie, Ir
mas
įvežti
anglių
į
Ohio
val
Dabar žiurėsme, ar mūsų tumei kur bolševikams už kle
le amdų knygoa
Gyveno kaipo bedievis, mi
P. M. Valuckas.
rtm
stiją,
kad
išsisukti
nuo
regu
MASTER DESIGNING SCH<
ft~T T"»1>
I T I - T T —ir l T Tl IT - Į - - t W - W ¥ T Įfc
rė be išpažinties ir atskalūnas tarpe yra daugiau tokių, ku boną; jei-gu jis tamsta atver
J. P. Kramicka, Perdėtinto
liavimų,
ir
kaip
pasirodė,
kad
Telefonas Boulevard 7179
palaidojo, nes panašus panasų rio rems tuos, kurie tėvynei stų prie tikro tikėjimo, galė
118 N. La SalLe gat., prie* City
LONG LAKE, WIS.
Cleveland and Western Coal
DR. P. ŽILVITIS
aukojo,
ar
rems
tėvynės
prie
maloniai priima.
tum likti pas jį zakristijonu j
Atsiiaukit ant 4-to augate
.
DAKTARAS
Company
iždavė
tik
atmestą
IR
I
.
j
.
._'
— " ^ — * — y y w f
Bet ta bambizų komedija, tai šus.
arba kadir paprastu parapi-) Praeitose Kalėdose farmeris sias anglis ir tai tik spįriant
CHIRURGAS
U 1 5 South Halsted Gatvė
Politikavimo laikas pasibai- jonu. Ką ant to sakysit Juk (ūkininkas) Antanas Macius
tik vienas iš daugelio juoku.
OHICAGO, ILL.
reikalui, tai vietoj atimti nuo
Kokie jo laidojami nabašnin £ė. Nei vienas negali sėdėti jei teisybe ką sakai, kad parengti
vaikams
eglaite, kompanijos leidimą (laisnį),
kai, tokie ir parapi jonai. Pa v. ant dviejų kėdžių, nes nuo mokslas yra ne pas jį, bet pas " P a p u o s e " tą eglaitę senojnis
buvo pasiūlyta, kad kompanija
»»»»»•>•>*»»»'
vienas lenkas,kuris ,eina į bam abiejų nukris. Skirkime drą tamsta, bus tai lengvas darbas. | poperomis ir kitokiais " g r a —t
paaukautų Kryžiui tūkstantį
Mes,
biznyčią yra ėmęs eourte šlu siai pelus nuo grudų.
Tadas Beleckas.
žmnynais' \ Kaipo Kalėdose, dolierių, kaipo bausmę už per Dr. G. M. GLASER
Dr, 1 R. Blumenttial g.
bą : daugelis, kurie davė bam- Katalikai, niekuomet neužmirš
metinėse šventėse, ūkininkas žengimą valdžios įstatymo.
PRAKTIKUOJA 26 METAI
AKIŲ SPECIJALISTAS
biznyčios pastatymui prisipa tame, ką Kristus pasakė apie
Gyvenimas ir ofisas
perdaug prisiragavo degtinės
MELKOSE P ARK, ILL.
Patarimas Dykai
Ofiso
valandos:
nuo t i i ryto
žino atvirai, jog jiems bažny save ir savo Bažnyčią: " K a s
814S So. Morgan St.. Kertė M St.
ir užmigo ant grendų. Buvo
9
vai.
vakare.
Nedėliomi*
9 iki
OHICAGO, ILL.
čia nerūpėjo ir nerupi; kiti nėra su manimi, tas yra prieš
Pas mus nors lietuvių nėra šalta, Pradėdamas pagiriot* ėSpeoijaliatas
4649 S. Ashland Ave. kamp. 47
Moterišku, Vyrišku ir Vsika
vėl seniau, būdavo, nemokėję uiane". Klausimas yra tame, tiek, kiek kitose kolonijose, bet mė drebėti nuo šalčio. Mažos
Telefonas Yards 4817
Taipgi
Chroniškų
Ligų
Telefonas
Boulevard 4487
nieko į parapiją arba labai, ar tikybiniai ir tautiniai bol visgi neatsiliekame nuo kitu, mergaitės, matydamos, kad tėOFISO VALANDOS
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet
mažai, pasiimdavo velykines ševikai paims viršų, ar sveiko dar ir pralenkiame-savo auko-,vas sušalęs dreba, ėmė ir už
Neapsileisk, kad šykštuolio ba ir
nuo S iki 8:80 vak. Nedėlios
Mums, kata mis kitas didesnes kolonijas. degė eglaite. Eglaitė užsidegė, das tave apvaldyti}, nes tai yra
vakarais ofisaa uždarytas
korteles sau ir vaikams, pa proto žmonės.
IMIIIIHMIIIKUIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII
Tardą S87.
kui pardavinėdavo • kitiems. likams, rupi tik kaip greitai Čionai nors visai nebuvo gir na, ir, žinoma, visas namas. vienas iš bjiauriausių būdu, toki* įĘ.MįL—IW wTelefonas
n « « » » o i » »• ^ » » « l ^ « » » » i > '
J jossjeac. WOLON
Kiti vėl tesilankydavo į baž bolševikai žlugs. Apie jų iš dėti apie aukas Lietuvos lais Viskas žuvo ugnyje. Žmogelis žmogus niekuomet neužsiganedina
LietuTis AdTokatai
savimi,
jis
bijo
atsiskirti
nuo
aa-|i<«—
'
i
»
»
»
»
«
i
»
>
«
•
m0imim+rm^Į
nyčią tik tolei, kolei bučiavo nykimą tik kvaila* tegali abe vės reikalams ir rodėsi, kad paliko be turto, be pastogės.
|
2S SO. LA SALLE STRESU
vo
piningu.
/
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
kolektoriais, arba kolei galė joti.
! |: Vakarais
lietuviai snaudžia.
Bet ne.
Vai s tie svaigalai, kiek jie
2911 W. 12nd
Bet
būtinai
reikia
labai
atsar
Z
Tel.
RockweU 4999
jo turėti vakacijas kituose už
Jie girdėjo, kaip kitos koloni ne turto ir elgetų padaro.
=
CHICAGO,
ILL.
giam būti ir sykščiam kuomet pri
parapijai (?) kolektuojamu?
3109
So.
Morgan
Street
TiiiiiiiiiitiimnmiiiiHttii
jos darbuojasi ir aukoja. Bet
- J. Skubikis.
eina klausimas, išeikvojimo sveika
CBTCAGO, ILLDIOIS
pinigus.
Sausio 12-tą d. bambiziniai štai surengė prakalbas T. F .
tos bereikalingai, nes sveikata ir
>m m m>
aosj.
% • • » • • • • » • • • • • • • • • •
Taigi nieko stebėtino, kad surengė " d e b a t u s " arba " p r a  47 skyrius ir su vieno sykiu, I * ANGLIŲ KOMPANIJOS energija tai yra svarbiausias da
Valando*:—8 iki 11 ii rytoj
tokios rūšies ''parapi j o n a i " kalbas". Plakatuose pagar rods, 48 ypatos sudėjo $1,327& po pietų iki & vak. NedėlioREIKALAUJA $1,000.00.
lykas*
ml* nuo S iki t vai. vakarą
liko neprigulmingais ir kad sinta, jog " y r a užkvieČiamas... 25 išgavimui Lietuvai laisvės.
Norint užsilaikyti geroj sveika" - - - »
Gydytojas, Chirurgą*,
Raudonam Kryžiui
Suv.
jųjų " k l e b o n a s " laidoja to Kun. Taszkunas". Kun. Taš Mūsų kolonijai buvo paskirta
t6j reikia vartoti saldaincs Parto= =
19)90 So. Halsted St.,
kunas, tečiaus, bažnyčioj pa šimtas dolierių surinkti^ su Vai. Kuro Administracija pa la, kurios išvalio vidurius ir už
kius.
' m mm*»m»mmm%
Kalba lietuviškai, lati
aiškino, jog jokio užkvietimo rinkta trylika kartų daugiau. reikalavo iš Clevelando and laiko juos normaliam stovij, jos
ir rusiskaL
. Tai. Drover TS4J
*
Valandos:
19—12 rj
noi frastu nei asmeniškai nėra Taigi pradžia jau yra ir mel- Western Coal Co., Cleveland, padeda sugrumuliuoti maistą ge
vakarą
Tel. Canal 4S<
išmokėti
cielą rai ir greitai, užtat išgelbsti jus
Kalėdą naktį. 12 valandą, gavęs ir, kadangi dar buvo po rosparkiečiai netikėtai sumu Ohio,
LIETUTIS DKHTISTAS
5 =
=
=rr
tūkstantį dolierių (1,000.00), nuo žarnų užsikimšimo, negrumuValandos: nuo 8 ryto Iki 9 vak.
Mikalauskas turėjo bambizinių rą valandų iki paskirtiems šė kitas didesnes kolonijas,
•»•»••»»»•»•»•!»»»••
NedėUomis pagal sutarimą
kirkužėje ''mišias*' ir " p a  "debatams'', patarė, kad MiĮ darbą visi del laisvos Lie kapo bausmę už laužymą Ku liavimo, skaudėjimų viduruose ir
Nedėliomi* pagal sutarimą
Dr. A. K. BUTKAUS
t.
t.
ro
Administracijos
taip
vadi
4712
SO.
ASHLAND
ATĖNUS
mokslą".
Kalbėjo, jog Bet- kalauskas užkviestų jį į deba tuvos? Štai ir draugijos MelTeleflnae McKinley 574
arti 47-to* Gatves.
namosios
zonų
regulacijos.
Vartojant
Pąrtola
kiekviena
va
lėjus yra netoli nuo Jeruzalės. tus lotynišku laišku. Butų tai rose Parko atjautė tą reikalą.
%įm • » • » » • • • • « ' f
GYDO TISOKIAS LIGAS
••'
karą
pagelbės
jums
užlaikyti
savo
Tos
reguliacijos
užgina
S467 South Weatern
ac
Vienaa iš nezaliežninku atsilie prirodymas, sakė, jog Mika Kitos nutarė surengti vakarą
Kampas W. SaVtoe g a t t i s
sveikata naturališku ir normaliu
p i jog tiktai septinioliką my lauskas turi nors šiokį-tokį ir pelną paskirti Lietuvos la įveižti Pocahontas anglis į
88*»'» mm m m• ^«xfc—wx»—^»^^wWmtmW
Dr. LEONARD C. BORLAND
Ohio valstiją
be specijalo ,budu. Dėžute Partola kainos tiklių. Turbūt tai darė turėda mokslą kunigui priderantį, jei bui.
Gydytoja* ir Chirurgą*
tai viena* doliejrius. Pel patarna
20t SO. STATE STR.
L. Bepublikohų kliubas 4 d. tam leidimo iš Kuro Admi vimo žmonijos mes siunčiame 5
mas omenyje ne Jeruzalę ir moka nors lotyniškai, reiškia,
Kampas
Adams gatve*.
sausio buvo surengęs vakarą; nistracijos. Tame leidime tu dėžutes tiktai už $5.00.
Adyno* nuo 1 iki 4 po pietų
Betlėjų, bet Rockfordą ir Be- gali'suprasti bent mišiole.
DR. M.
Pėtnyčlomis nuo 1 iki 7 vak.
loit, Wis. Mat nuo Rocforcto Ir ištikrųjų kvailas butų, Sa girdėjau, kad pelnė apie $2Q, ri būti nurodyta, kam ir ko
Nedėllomls nuo 10 iki 1? 1S ryte.
Adresuokite tiesiai j
(1)
I i RUSUOS
kiam
tikslui
tokių
anglių
rei
=
—
S =
iki Beloit y va tik 17 mylių. kysime, inžinierius, jei sutiktų Nors neturtingas kliubas, bet
SĖS
Gerai lietuviam* žinoma* per
APTEKA PARTOSA,,
Lietuviai vadina Beloit - Bilo- diskusuoti apie mašinas su sakė, kad dar sekančiame kia. Panaudoti 'tas anglis ki
matų kaipo patyrė* gydytąja*,
rurgas ir AKUŠERIS.
jus; skamba panašiai į Betlė piemenuku, kuris nėra savo susirinkime paaukos: Taipgi tiems reikalams, negu leista, 160 2-nd Ave., Dept. I* 4,
Telefoną* Pullman SS
Ofisas ir Labaratorlja: 1484
New
York.
ar
.pasiųsti
kitiems
be
spėcijaamžyje
mašinos
matęs.
18tn
S t , netoli Fiak S t
nariai
žadėjo
,
paaukoti
sulig
jų. Beloit iki praeitam pava
DR. W. A. MAJOE
GYDYTOJAS IR
TALANDOS: Nuo 10—]
Mikalauskas tėčiam* lotyniš savo išgalių. Štai vėl 6v. O- lio sutikima Kuro Admini
sariui buvo " š l a p i a s " . Neste
CHIRURGAS
ir 4—8 vaL aakaesin
Tali
PARDUOK
SAVO
"JUNK"
stracijos
yra
draudžiama.
.
Canal
8110.
nos
dr-ja
paaukojo
iš
kasos
Ofisas
1171S
Micbigan
Ave.
ko
užkvietimo
neprisiimto
tik,
bėtina, kad kaikuriems žodis
Adyno* 8:80 iki • iiryto — 1
GYVENIMAS: 9411 So.
Betlėjus primena, kad Bilojus nuėjęs į salę ir atsigėręs van $50.00. Labai ačių jai už au •* Kuro Administracijos Lei (ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
iki 2 po pietų — 6:3S iki 8:M
8tre*t
vakare.
Nedėliomi* auo 1«
Girdėjau, kad dimų Biurui betyrinėjant, pa NOJO KRYŽIAUS KUPO
VALANDOS: 8—9 ryto
tėra tik 17 mylių atstu nuo dens, sustiprinimui kinkų (Jre- ką Lietuvai.
iki I I taryto.
l
sirodė,
kad
Williams
C.
AtNUS.
Rockfordo, turbūt gailisi, jog bėjimo, pliauškė sau ką sailė buvo atsiradę tokių moterėlių,

V. W. RUTKAUSKAS,
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DR. A. A. ROTH,

FUSPADŽIAMS S U .

LIETUVIS

Dr.M.T.Strikol
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NEBŪK ŠYKŠTUOLIO.

•

Dr.M.Stupnicki
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DR. LEO AVVOTIN

Dr. C. Z. V eželis

•
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KnBAdi«*»»,

DRAUGAS
i

CHICAGOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

Iš S. L. R, K, A. CHICAGOS
APSKR SUSIRINKIMO.

i

»ii

—s;

P I

',.'•• 'iiAif i

BRICHTON PARK.
*L. B. K. Labdaringos Są
jungos 8-ta kuopa laikė^ savo
mėnesinį susirinkimą N. P.
Šv. M. parapijos svetainėje,
Susirinkiman atsilankė skait
lingas būrelis narių.
Pirm., J. Rupšis, Užklausė
kuopos narių, ar neatsiranda
norinčių įstoti į Garbės na
rius. Po užklausymni pasiro
dė, jog yra. Sekantieji pata
po Garbės nariais: Bernardas
Nenartonis, paklojo $100.00,
Jadviga Steponkartė $50.00,
Juozapas Ginčius* $5.00.
Panelė Jadviga Steponkaitė
paaukojo aukso laikrodėlį
vertės $30.00.
Matyt, jog žmonės pradeda
atjausti Labdaringą Sąjungą
ir tikimės, kad mūsų kuopa
ateityje galės daugiau ką nu
veikti.
J. p.

s

*usio

2

"

1919

i
<*

Nedėlioj, sausio 19 d. Šv
Kryžiaus parapijos svetainėje,
PRANEŠIMAS.
NESUTIKIMAI
TARPE
BREšKOVSKAJA CHICA
S. L. R. K. A. Apskritys laikė
SOCIJALISTŲ.
GOJE.
Lietuvių R. K. Amerikoje metinį susirinkimą. Delegatų
Labdaringosios Sąjungos, po susirinkiman atsilankė gana
Tarpe Chicagos lietuviškų Šv.Antano globa, metinis Cen skaitlingai. Visi susivineijiBreškovskaja yra rusų re
voliucionierė. Daug jinai iš- socijalistų pakilo dideli nesu tro susirinkimas bus utarnin- mo reikalai aptarta. Tarp
kent^jusi vargu, gyvendama tikimai. Tą paliudija socija ke, 28 sausio (January), 1919 kitko, nutarta nuo vasario
po caro valdžta. Ir nors jinai listų laikraščio '* Naujienų" metų, j 7:30 valandą vakare mėnesio, š. m., jau pradėti
daug yra vargusi ir pasenusi, redaktoriaus p. Grigaičio stai Dievo Apveizdos parapijos rengti,kur paranku, kolonijose
•,
MVSŲ GVAItAX.TIJA.
bet vis nepntaisytina senė. gus pasitraukimas iš užima svetainėje, prie 18to$ gatvės Apdraudos Savaite.
Tada
.Teiffu esi neuzsiganėdincs su Si*
Labai aklai jinai intikėjusi so- mos vietos.
ir Union avė., Clricągo.
ta dėžute attgščiausios šušte*,
bus
ir
Apskričio
susirinkimai
4
tai
tavo krautmninkas tau w *
eijalizmui, kurs juk žmones ve
Pastaraisiais laikais *Nau
Susirinkimo diena tapo per laikomi laiks nuo Įniko tam
tir^žins pinUrus atgalios.
da tikron pragaištin.
jienos' aštrią kovą vedė su kelta del svarbių priežasčių. tikslui.
Breškovskaja atkeliavo A- lietuviškais bolševikais.
Kuopų atstovas meldžiame Pabaigoje rinkta šiems me
merikon, pabėgusi nuo bolše- Bet tas negalėjo but svarbi skaitlingai susirinkti.
tams nauja Apskričio valdy
vikų. Dabar jinai yra Chicago- priežastis įvykti atmainai prie
Valdvba:
ba, kurion pateko šie asme
*
je. Ir keliausianti į kitus mies "Naujienų".
nys: dv. vad. kun. X. Pakal
Pirm. A. Nausėda,
tus. Jinai tikisi pasimatyti ir
Regis, svarbiausia pakilu- .
nis, pirm. — B. Jakaitis, viceRast. Jonas Purtokas.
su prezidentu TVilsonu, kuo siu nesutikimų priežastis bus
pirm. — A. Bruožis, rast. —
met tas sugry^ias iš Europos. ne kitokia, kaip tik ta, jog KATALIKŲ VIENYBĖS SU
UOMET tu perki dėžute WILSON'S CERTIV.
Balanda,
ižd.
—
K.
VaraSIRINKIMAS.
FIED KAVA tu gali būti tikras kad gauni
Breškovskaja
atkeliavus *' Nauj i enos'' nesuranda nauj ų
navičienė, organizatoriai: A. L. VYČIŲ CHICAGOS APS
augščiausios rūšies. Mu&ų gvarancija ant kiek
Amerikon milijonu rusų naš parėmėjų, gi seniesiems jau
Katalikų Vienybės Centro J. Sutkus ir V. Balanda.
KRIČIO SUSIRINKIMAS.
vienos dėžutes gali jus užtikrinti kad busite užsiganė
laičių reikalais. Xori čia su užtenka nuolat vilkti "sunkią nepaprastas, bet labai svar
Taipgi nutarta Apskričio
dinę.
rasti tiems našlaičiams tinka ją naštą".
bus, susirinkimas atsibus u- protokolą patalpinti susivieni L. Vyčių Chicagos Apskri
%
mą pagelba.
Tre WILSON kavos isdirbėjiai yra taip išdirbę ka,
Ar šiaip, ar taip, bet tarpe tarninke, sausio 28 d., 7:30 jimo organam
čio susirinkimas įvyko sausio
Senė išreiškia nuomone, jog
va geriausios rūšies taip kad išgėrus pirmaji puoduką
socijalistų pakilę nesutikimai. vai. vakare, Dievo Apveizdos
19
d.,
1919,
ft*.
Kryžiaus
par.
V.
S.
talkininku isimaišvmas Rusijus pamatysite kad "WILS0N BLEND" kava ir jus
Iš tų nesutikimų daugiausia par. svetainėje (18th ir Usvetainėje,
To\vn
of
,Lake
ko
joje tik tuomet butų pageipasidarysite draugai ant visados.
laimės, žinoma, visi tie, ku nion gat.), Chicago, BĮ.
lonijoje.
Delegatų susirinko
Iš NORTH SIDES.
•
dautinas, jei talkininkai Rusi
riuos ijgas laikas socijalistai
Valdyba.
virš
50.
4<
Tavo grocerninkas ja parduodava Raudonose dėžu
joje įsteigtų
tikrojo" sočimulkino savo tuščiais pažadė
Moterių Sąjungos 4 kuopa
1) Susirinkimą atidarė p.
tėse, gi Melinose Dėžutėse yra — tai mušu geriausios
jalizmo valdžią.
Iš
WEST
SJDES.
jimais.
laikė savo mėnesinį susirin M. Zujus,* buvęs viee-pirmininrūšies. Abidvi rūšis turi specijali VVILSON skoni kuri
Kitaip gi, talkininkų Įsimai
negali rasti rūšies kavoj.
Aušros Vartų parapija, sau kimą 14 d. sausio, š. m. Su kas. Jam pakvietus, užėmė jo
šymas ten negeistinas.
APIPLĖŠĖ GYDYTOJA.
sio 13 d. surengė vakarą su sirinko nors ne labai skait vietą naujas pirm., Ig. Saka
Peikia jinai bolševikus ir
Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. Jie yra
lingas
būrelis,
bet
atsilankė
lauskas.
prakalbomis,
dainomis
ir
ki
visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo grocer\tų .purvinus darbus. Jinai
keturios
moterys,
kurios
pri
Ant
22
gatvės
tilto
trys
ap
tais pasilinksminimais Tautos
2) Protokolą iš praeito susi
ninko. Paprašykite jo kad jis parvežtu ju jeigu dar
[tvirtina, jog bolševikai nesą
sirašė
prie
Mot.
Są-gos.
Da
siginklavę
revolveriais
plėši
laisvės išgavimo naudai.
rinkimo perskaitė M;Zujus,kujis neturi savo stocke. ,
" t i k r i " socialistai. Kas kita
•
bar kuopoj nariu yra 21. Del ris tapo priimtas su maža pa
kai
susistabdė
automobiliu
Visųpirma
Lietuvos
Kuni
.
[esą Kerenskio frakcija, kas
pasekmingesnio gavimo narių, taisa.
pravažiuojanti
Dr.
B.
L.
Viigaikščio
Vytauto
benas,
iš
25
tita visi socijalistai menševiTi / A
n
na, iš Cicero, ir iškraustė jo asmenų susidedantis, užgro nutarė surengti prakalbas, 3) Pirmininkas pareikalavo
:ai.
•JluimanK
V V I L S O N Be C O . y n u (juodame**
kurios ir j vyko 18 d. sausio. iš kuopų raportų. Pasirodė,
kišenius.
jo
tautos
himną,
ką
publika
Tokius niekus pasakoja se
Gerb. kun, Kemėšis labai gra kad ne visos kuopos turėjo
atsistojus išklausė.
V XI
te Breškovskaja, tarytum, ji
CHICAGO
PAĖMĖ $200.
Paskui buvo pertsatytas žiai nušvietė reikalą moterims juos pagaminę. Todėl kuopų
težinotų, jog bolševikai yra
"Žilius Pustelninkas", 4-rių apšvietos, ypae doros, tautišką raportai liko atidėti sekan
Bailiausias menševikų žiedas,
"THE WILSON LABEL PROTECTS YOUR TABLE"
susipratimą,
nes
tas
priklau
veiksmų
komedija.
Tas
vei
Šeši
su
kaukėmis
plėšikai
čiam
susirinkimui
.
iog bolševikai menševikams
*a artimiausieji sėbrai, jog užpuolė Armonr & Co. mėsos kalas visiškai netinka krikš so nuo moterių auklėtojų. 4) Pareikalauta iš Apskričionims vaidinti, nes yra pa- Kad jaunas kartas apsaugojusičio valdybos, raporto. 3 Pilną
svarbiausieji bolSeviku socija- sandelį po num. 1801 Nortli
juokinga Bažnyčios, apeigos nuo ištaiitėjimo, motina iš pat raportą išdavė M. Balsienė,
>tiniai principai yra menše- Leavitt gat.
Surišo jie 8 darbininkus, ka- ir šventieji.
mažens į kūdikio jaunute sielą Apskričio raštininkė, kuris
;ų principai.
Bereikalo ji giriasi su savo sierių privertė atidaryti gele Paskui kalbėjo gerb. kųn. turi įskiepyti tėvynės meilę. vienbalsiai buvo priimtas.
k
apie
nepaprastai Taip-gi išaiškino,, kad nėra S. Šimulis, iždininkas, taippat
ijalizmu. Visas pasaulis pa žinę spintą, paėmė $200 ir iš Kemėšis
~rr*
v
-*
ėjo.
svarbų
momentą,
ko&į
dabar
saugesnės
moterims
organizaišdavė
raportą.
Pasirodė,
gyrė socijalizmo mokslo ypatyPlėšikai apsiriko. Jie buvo pergyvena mūsų tautą, Lietu zijos, kaip Moterių Sąjunga. kad ineigų butą $278.59, išlai
kuomet socijalistai miteva, kurios ateitis priguli nuo Tai-gi iš kelių atžvilgių yra dų $275.90. Ižde lieka $2.69.
iojo Rusiją, gi šiandie terioja manę atrasią daug pinigų.
nuisų pačiu iluoshumo ir pa naudinga prigulėti prie Mot. Šis raportas sutiko su knygų
."ietuvą ir kitas šalis, kituosišventimo.
Nors
trumpai Są-gos. Prie prdkalbų sajun- peržiūrėjimo komisija. Talen
arba
MOGA APKALTINTAS.
ict priklaususias Rusijai.
kalbėjo, bet labai aiškiai išdė gietėš buvo parengusios pro- tų Ižde ineigų yra $78.40, išlai
žioplas Brėško vskos t virt iAPMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI
Nicholas Moga, Saddle and stė tą svarbumą ir reikalą au gramėlį. Mažytės trys mer dų $45.00. Lieka $33.40.
dmas, kad menševikai su bol.
|e vi kais neturėtų nieko bend- Cyclo kliubo daržų sargas, koti ir pasišvęsti, kadangi jos gaitės sakė eiles, paskui jos
5) M. Balsienei atsisakius
Ira, Tegu tik Leninas savo teisme atrastas kaltas už nu oriešai lenkai, vokiečiai ir padainavo lietuvišką, juokin toliau raštininkauti, rinkta
MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ.
raldžion įsileidžia menševikų žudymą vaikino AVilliam Ųr- olševikai, iš visų pusių ją ap- gą dainele. Taip-gi ir viena nauja ratšininkė. Iš peYstatys mtę, nori ją pavergti. Bu iš sąjungieeių padeklemavo. tų kandidatų: Mestauskaitės,
įtstovus, o šitie dar -geriau? ley.
Surinko kun. M. I. D—-as.
vo renkamos aukos tautos lai Vakarinė mokykla jau atsi Deivikaitės ir Liutkaus, di
įgebės galvažudžianti, kaip
Už tai skiriama nuo 1 me
•
svės
išgavimui.
Surinkta darė. Pamokos atsibuna kožno džiuma balsų' išrinkta Deivifatys bolševikai.
tu Ųgi gyvos galvos kalėjimo
$373.20.
Bolševikai su menševikais bausmė.
trečiadienio vakare. Mokinama Raitė, 8-tos kuopos vytė. Vi
,Įiek skirtumo turi taktikoje,
Per klaidi* liko tame vakare mezgimo, Lšsiuvinojimo, siu siems delegatams pageidau
Užsakymus su pinigais adresuokite:
vimo, taip-gi bus mokinama it jant, M. Balsienė sutiko pa
te t praktikoje jie yra tikri FARMERYS APSAUGOJO apskelbta JaugiausT
valgių gaminimo ir ruošos. rašyti protokolą.
Įroliai, dirbą vienodą praSAVO PINIGUS.
"Aukojo šie asmenys:
SACRED HEART RECTORY,
tištingą žmonijai darbą.
Taipgi, jei kas norės del pra6) Skaudos Savaitė atidėta
Aušros Vartų vyrų ir mo
Michael Fisher iš Durand,
terių draugija
$80.45 silavinimo, galės eiles sakyti ant toliau iki Spaudos DrauP. O. Box 73,
>AUG BEDARBIŲ CHICA Mieli., atvažiavo
Cbicagon. Dominikas Kazlauskas.. 50.00 arba apie ką nors pakalbėti, gija pradės veikimą.
GOJĘ
7) Kalėdinio Fondo rapor
Su savimi kišeniuje turėjo Petras Mažeika
50.00 arba skaityti garsiai ir tt.
SIVER CREEK, PA.
Moterys
neužmiršo
priežo
tas.
Tik
kelioms
kuopoms
pri
$1,100. Arti Grand Central Juozas Saunora
^.... 25.00
L'hicagoje skaitlius bedarbių geležinkelio stoties jis sutiko Antanas Malinauskas . . 15.0U džio: " K u r vienvbė — ten ir rengus, raportai išduoti atidė
lolat didėja. Vietos politikai nepažįstamą žmogų. Šitam ta
Po, 10 dol.: kun. Kemėšis, V. galybė". Todėl dirbkim visos ta sekančiam susirinkimui.
veikėjai tuo labai susirupi- rė:
8) Bazaras atidėtas ant to
*
Šperauskas, J. Judikaitis, V. išvieno, o- bus nauda ir mums
. Žinovai tvirtina, jog da- #<Esu farmerys. Xe Yla? na i Stankevičius 6 dol.
pačioms ir tėvynei.
liau.
Chicagoje busią arti šimto čia lankausi. Bijau pamesti
B. T.
9) iXVyčio" spaustuvė. M.
Po 5 dol.: P. Mileris* Legeitstaneiu bedarbių. Gi visoj pinigus. Tamsta atrodai pado lds.
Zujus, kalbėjo gana jausmin
lyj — milijonai.
IŠ TOWN OP LAKE.
gai apie reikalingumą nuosa
rus žmogus. Pavaikščiok su
Po 2 dol.: J. Lučauskas, A.
Ir tai tik pradžia. Ivarės manimi, kol eis traukinis".
vos "Vyčiui" spaustuvės. Iš
Pocius, J. Zaura, P. Guda viUnited States Food Administration LJcense JTo. 96901
Įtaigos uždaromos, kareiviai , Nepažįstamas paklausė.
Klaidos
pataisymas.
rodė
visus
keblumus,
neturint
cins.
leidžiami iš tarnybos. Juk
Po 1 dol.: kun. Meškauskas "Draugo" 15 rfumeryje ko savos spaustuvės. Priminė,
Farmerys išvažiavo su pini
ii. didžiausieji būriai darbi- gais. Tas nepažįstamas buvo (pirmiau aukojo 100 dol.), T.
respondencijoje,
aprašytoje kad važiuos per kuopas ir ko
Inkų, neturinčią užsiėmimo. poliemonas Tracy iš So. Clark Butkevičienė, V. Mockevičia,
Vytauto Gvardijos draugiją, lonijos, rinkdamas aukas sapuNežinia kas hns toliaus.
J. Baravikas, Ą. Mikelevičia, pasakyta, kad iš iždo paauko stuvės reikalams. Zujus duo
policijos nuovados.
S. Paulikonis, K. Pravelaus- ta $100 dol., o nariai sudėjo da mesimą padaryti čia pat
1ROSERNINKAMS PERS
kaitė, P. Bernatavieia, M. Jo $121.25. Turi būti taip: iš iž rinkliavą, pats pirmiausia pa
CICERO, ILL.
PĖJIMAS.
kūbaitis, N. Šleigira, Kudu- do paskyrė $200 dol. ir nariai klodamas 50 dol. (Liberty
Bond). Kiti delegatai pasekė
lienė, J. Kaminskas, A. Moc suaukavo $121.25.
Pranešimas.
Sjaiga
pradeda
atpigti
pavyzdį.
kevičius, B. Belikevicia, OpuJ.
Balnis.
Šiandieną, 27 d. sausio, bus lokaitė, P. Pronckunas, J. Mi
lestas, kiaušiniai ir kitokie
(Pabaiga bus).
krautoflg parduoda
pa&t kar% po 8 5 c
[aisto produktai. Bet dauge- extra susirinkimas "Draugo'' siūnas, A. Bakevičienė, C.
groserninkų laikosi seno- šėrininkų, 7:30 vai. vakare, Vazbutas,, Vingelis, P. Vazbu- IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllNIIIINiy
RteSa«t« 8vk»tM
OERIAUSU
augštų kainų. Jie išnaudo- parapijos svetainėje. Kvie tas, Jurevičius, J. Sakalis, BaLabai geras po
SYIBSTAS
čiame visų šėrininkų cieerie- žauskas, J. Biežis.
maisto vartotojus.
•
[Tokius groserninkus perspė čių būtinai atsilankyti. EinkDar keletas aukojo po doChicago, III. i
Suv. Valstijų prokuroro a-'sime valdybą kitiems metams lierį, bet nebuvo galima jų Į 5315 So. Ashland Ave.,
Geriausias Storame Sviestas, svaras už
tentas Frederick Dickinson. j ir pasitarsime apie dalyvavi- pavardžių perskaityti, todėl
1999 Blae Istamd •* 1519
federalė valdžia visuomet mą visuotiname '/Draugo" malonės aukotojai atleisti.
I O R T H BTDM
Taisome, tepliojamo ir darome
1944 W.Cbleafo ar, 1917 S. Halsted st.
404 W.Dli1aioa st.
gali patraukti teieman, šėrininkų susirinkime,
1171 jfniwMi»)ui aT. 1999 8. Hateted st.
TJTH 8XDK
naujus automibilins. Lietuviai kreip
790 W. Morth » T .
Mažesnių aukų
surinkta
90991
• T , 1414 W. l l t t t st.
9440
Lttnooln aT.
nubausti.
kitės prie savu žmonių. Taippat tnri4497 a ttalsted
4199
4414 17. CUrk st.
$30.45.
9919 W.
4749 6,AsblaadaT. •aaa s s o i a s a AT.
1 me ant pardavimo tirssro Lunousine Karą.
0augetk grosorninku but PIRKITE KARĖS TAUPY
Tikietų
išparduota
už
•*raukta teisman.
MO ŽENKLELIUS (W.S.S). $40.30.
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii
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Jųs Pamegsite Šitą Kava arba
Jūsų Pinigai bus Sugrąžinami

K

i

•

.

Nusipirk Naują Knygą

"Marijos Mėnuo"

0

Kaina tiktai 50 centų

Skaitytojai remiate biznierius
garsinasi "Drauge"

BANK
C0FFEE
527c

I

A. T. BIELSKIS BROS.
9

I Taisome

57c

51c

r

