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prieš • ii lševikus 
Prancūzija bijosi Vokie

tijos atgijimo 
Nauji spartakų sukilimai 

Berlyne 
JAPONIJA SIUNČIA KA 

RIUOMENC PRIEŠ R U 
SŲ BOLŠEVIKUS. 

PRANCŪZIJA PRISIBIJO 
VOKIETIJOS. 

Omsko valdžia sutinka su ja
ponų pasinlynais. 

Paryžiaus spauda apie tą bai
mę daug rašo. 

Vladivostokas, vas. 11.-- Iš 
Omsko pranešam;', jog tenai 
line ru>ų valdžia sutiko Japo
nijos pasiūlymą sntruškinti 
bolševikus Rusijoje. Tam tik
slui Japonija duodu kareivius, 
ginklus ir reikalingus p nigus. 

Šit.-; žingsnį Omsko valdžia 
i.uspreiidė Įvykinti, kuomet 
nugirdo, kad talkininkai at
šauksią savo kariuomenes iŠ 
Siberijos. 

Omsko valdžia laippat yra 
Miomonės, kad kuomet bolše
vikai susieis konfefen'Mjon sa
lėje Prince su intktuinkų at-
s!o\ais, galimas daiktas, kad 
talkininkai ims ir pripažins 
bolševiku valdžia. 

Het japonai juk ne wltui 
patarnaus Omsko valdžiai sa
ve kareiviais, gink h'.'* ir kita-
lai i ! | i i . 

-Japonija už tai gaus nuo 
T» n -i f >» konce-ija geležies ru
dos >r anglių {'paniuro aps
krity j . 

(Matyt, Japonija <u tuo 
pasiūlymu senai buvo pasi
u n t u s i . Bet On. ko valdžia ti-
Vjosi ir be to įveikt! bolševi
kus. (Ii kad šiandie artinasi 
rusu tautai kmi s , .Japonijai 
duodama ką tik ji nori, bį 
tik bolševikus sutraškinti ir 
paliuosuoti Rusiją iš tų nihi
listu nagų). 

NAUJI SUKILIMAI BER
LYNE. 

Išnaujo ten pakilę bolševikai. 

Zurich, vas. 11.—Gauta ži
nių, kad Berlyne bolševikai 
(spartakai) išnaujo buvo su
kilę praeitą šeštadienį. 

Kareiviai ir jurininkai, va
dovaujami buvusio bolševikiš
ko Berlyno policijos viršinin
ko Eichborno, užėmę Aleksan
dro piečių. 

Prieš juos tuojaus pakvies
ta valdžios kariuomenė. Hitą 
atidarė ugnį iš kulkasvaidžių 
prieš bolševikus. 8 žmonės už
mušta ir 40 sužeista. 

Smulkesnių žinių trūksta, 
nes šiandie visos žinios iš Ber
lyno išeinančios stipriai cen
zūruojamos. 

Matyt, vokiečių valdžia ne
nori, kad pasaulis žinotų, kas 
šiandie veikiasi Vokietijoj. 

Paryžius, vas. 11.— Prancū
zija žymiai susirūpino Vokie
tijos atsigaiveliojimu, ypač po 
Eberto kalbos, pasakytos stei
giamajam vokiečių susirinki
me, Weimar*e. 
Kuone visa prancūzų spauda 

tvirtina, jog Vokietija pose-
novei gaminanti ginklus ir 
iaksrytuvus, jog turinti su
mobilizavusi 1,000,000 karei
vių, jog nepildanti pilnai talki
ninkų įsakymo sugrąžinti 
pranenzams užgrobtas mašine
rijas, jog nežadanti lenkams 
atiduoti Poznaniaus. 

Vis. didesnė baimė apsireiškia. 
Daugeli* prancūzų nuomo

nių uja, jog negerai buvę pada
ryta, kuomet armisticijos są
lygose nebuvo pareikalauta vi 
suotinos vokiečiu armijų de
mobilizacijos. Sako, dabar vo
kiečiai palaiks skaitlingą ka
riuomenę ir tik laukią talki
ninkų demobilizacijos, kad 
paskui išnaujo pakilti. 

Vokiečiai pasipriešinsią. 

Londono Daily Express ko
respondentas iš Weimar, Vo
kietijoj, praneša, jog vokiečiai 
pakilsią ir pasipriešinsią, jei 
tik pasirodysią jiems persun-
kios taikos sąlygos. 

Vokietijos laikraščiai plati
na smarkią propagandą, kad 
Alzase-Lorraine yra vokiečių 
ir turi palikti vokiečiams. 

Taikos konferencijos nus
prendimas, kad buvusios Vo 
kietijos kolionijos nebus su
grąžintos Vokietijai, steigia-
jnajam susirinkime pakėlė bai
si} trukšmą ir protestus prieš 
talkininkus. 

LENKIJOS STEIGIAMASIS 
SUSIRINKIMAS. 

Paderewskis busiąs pirmutinis 
prezidentas. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiii 
LIETUVIAI APSIlTVIA STO

TI TARYBOSNA. 

Bet reikalauja pirmiau nepri
klausomybės pripažinimo. 

Varšava, vas. 11.— Marijos 
institute užvakar atidaryta 
steigiamasis lenkų tautos susi
rinkimas, kuris paskirs Lenki-V 
jai nuolatinę valdžią ir paga
mins konstituciją. 
Sakoma, kad Lenkija busian

ti respublika, gi * pirmutinis 
Lenkijos prezidentas busiąs 
Paderewskis, dabartinis prem
jeras. 

Naujos valdžios kabinetan, 
sakoma, ineisiąs ir žinomas 
generolas Pilsudskis. Juk jis 
pirmutinis tlangiausia vietoje 
veikė lenkų tautos reikalais. 

Susirinkime yra apie 200 at-
stovų.Iš jų daugiausia yra neci 
jonalistų demokratų (endekų) 
ir valstiečių partijos atstovų. 
Yra ir 8 žvdai atstovai. Soči-
ialistų atstovu tik 1 1 O juk 
socijalistai buvo ketinę Lenki 
joje pravesti socijalistini rojų. 

Svarbiausias susirinkimo už
davinys, tai žemių padalini
mas tarpe valstiečių ir beže
mių. Yra sumanymas visoj 
Lenkijoj uždrausti vienam as
meniui turėti nuosavybėje 
daugiau 1,000 margų žemės. 

Taippat yra sumanymas po 

(The New York Times speci 
jale kablegrama). 

SU KULKASVAIDŽIAIS 
SAUGOJAMOS KA

SYKLOS. 

Pasiunčiama daugiau 

/« kareivių. 

Butte, Mont, vas. 10. — In-
dustrijalistams paskelbus 
streiką, uždaryta kuone visos 

PARYŽIUS, va<. 6 (suvė- * i a i r a P y l i n k ^ s e kasyklos. 
?inta).-Lietuviu delegacija K a i k l » ' i e mdustrijalistai apsi 
Paryžiuje, repreaentuojanti vi
są, Lietuvf Rusijoje, kur skai
toma apie 15,000,000 gyven
tojų, nusprendė priimti taikos 
konferencijos pakvietimą pa
siusti atstovus konferencijon į 
salą PrinMpo (Prnce) tik su 

ginklavę ir visur jie sulaiko 
darbininkus, norinčius eiti į 
darbą. 

Kasyklas saugoja kariuome
nė. Kaikuriose dirbama su 
mažu skaitlįu darbininkų. 

Šeštadien] suareštuota 20 
sąlyga, kuomet taikos konfe- i streikininkų ir apkaltinta už 
rencija pripažins Lietuvai ab- betvarkės kėlimą. Tarpe su-
.soliute autonomiją ir nepri 
klausomybe. 

.Lietuvių delegacija tos rų 
sies autonomijos reikalavimus 

areštuotų buvo du kareiviško
se uniformose. Sakoma, jogei 
iš tarnybos paliuosuotu karei
viu. Juos visus suareštavo po-

Bolševikai bėga iš Vilniaus 
Trockis nori but Rusijos caras 

BOLŠEVIKAMS PASIDARĖ ANKŠTA VILNIUJE. 

BASLE, Šveicarija, vasario 10. — Iš Kauno gauta žinių 
jog rusų bolševikai kuoveikiausiai kraustosi iš Vilniaus. Ne
senai lietuvių kariuomenės didelis laimėjimas, gf šiandie suo
mių ir estų kariuomenių pažangumas privertė bolševikus ap
leisti Lietuvos sostinę. 

jau indavė tam tikrai taikos l i e m o n a i i r * e r i f o ******** 
konferencijos kornsijai. 
MEKSIKOJE MIRĖ 436,000 
iiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

DEPORTUOJAMI NEGEIS
TINI SVETIMŽEMIAI, 

Atkeliauja daugiau 
/ nuomenes. 
Užvakar buvo pranešta, jog 

į kasyklas prisiunčiama dar 
250 kareivių daugiau su kul-
kąsvaidžiais. Kaip šiandie tie 
kareviai turi but jau savo vie
tose. Išviso bus dabar prie ka
syklų su pirmiau atkeliavu-

TROCKIS GALI BUT RUSIJOS CARAS. 

Varšava, vas. 10. — Iš Rusijos čia atkeliavusieji įvairių 
tautų pabėgėliai pasakoja, jog bolševikams visai nepavyko 
pavergti Rusijos savo nihilistinin socijalizman. 

Šiandie bolševikų vadas Trockis ieško išėjimo iš to ne
pavykusio bolševikų žygio. Yra aiškių* ženklų, jog Trockis 
bile dieną gali pasiskelbti Rusijos imperatorium arba caru. 
Tai gali padaryti, kad ilgiau palaikyti savo griūvančias po-
zicijas. 

Šiandie Trockis jau nedevi civiliais rūbais, neturi raudo
no kaklaryšio, bet visur pasirodo su blizgančia uniforma. 
Važinėja buvusiais caro vagonais, automobiliais ir karieto
mis. Gyvena parinktiniausiuose rūmuose. 

Šiandie jo visa ambicija būti caru, nes tuo būdu jis ma
nąs pravesti geresne tvarką savo kariuomenėje. 

VOKIEČIŲ SOVIETAI NEPATENKINTI. 

Tik vakar paaiškėjo, kad, 
u , ,.̂  . . šiais 340 kareivių. Ka-ovviii 

praeitą sekmadienį po pietų į . . 7* 3 > 

Berlynas, vas. 10. — Vokiečių steigiamasis susirinkimas 
visus suorganizuotus sovietus paliko užpakalyj ir veikia sa
vo darbus. Sovietus labai įžeidė toks susirinkimo pasielgi
mas. 

Tad jie ima ginkluoties ir sako neklausysią steigiamojo* 
susirinkimo nusprendimų. Sako, tegu susirinkimas taikosi 
su sovietų norais. 

Kiel'e pakilo bolševikai. Valdžios kariuomenė jų bn-
rius nušlavė su kulkasvaidžiais. 

per Chicagą į rytus pravažia
vo traukinis su deportuoja-

patroliuoja miesto gatvėmis. 
Šerifo ofisan dažnai prane-

taikos uždrausti išeivyste iš mais į Europą industrijalis- s a m a a P i e 

Lenkijos ir pakviesti lenkus 
namo, ypač iš Amerikos. 

Ką sako Dernburg. 

Dr. Bernhard Dernburg vie
nam pasikalbėjime pasakė: 

•' Mes pripažįstame, prezi 
dento Wilsono sąlygas, nes 
mes jas suprantame kaipo be-
pusiškas. Bet taikos konferen
cijos nusprendimas nėra be-
pusiškas. Ar ne visos kolioni
jos, taippat prancūzų ir anglų, 
bus sutarptautintos! 

"Mūsų teisės prie mūsų ko-
lionijų negali but aptari aruos 
ir mes stovėsime už savo tei-

PRADĖTA ATAKA, KAD 
APSAUGOTI AMERI

KONUS. 

Kovos pasekmės dar nežino
mos. 

Archangelskas, vas. 11.— 
Praeitą penktadienį angiai su 
rusais ir amerikoniškos kul
kasvaidžių kompanijos pradė
jo smarkią ataką prieš bolše
vikus pietuose nuo Kadisb. 

Atakos pasekmės dar neži-
nomos. 

Infanterija puolėsi mušin, 
kuomet kanadų artilerija nu
tildė bolševikų artileriją po 
kelių valandų smarkaus bom
bardavimo. 

tais, bolševikais ir kitokiais 
neramiaisiais svetimšaliais 

v 
gaivalais. * 
Pakeliuje iš Chicagos paimta 

5 svetimšaliai. Išviso 54 žmo
nės, tarpe kurių yra viena mo
teriškė. 

Visi jie surankiota po kelis 
Montana, Colorado, Wasbing-
tono ir kitose valstijose. Tai 
daugiausiai rusai, suomiai, 
norvegai ir švedai. 

Tegu jie'bolševikizmą pla
tins Europoje, jei nenorėjo 
naudoties šios šalies laisve. 

Ta ataka pradėta, kad ap
saugoti amerikonų pozicijas 
ties Sedmakrenga, uč 30 mylių 
į rytus nuo atakos linijos, 

bolševikai smarkiai bombar
duoja amerikoniškas pozicijas 
Vaga fronte. 

streikininkų riau
šes prie kasyklų. Tad tuo
jaus yra siunčiami deputie-
riai su kareiviais. Be ligšiol 
dar niekur nebuvo susirėmi* 
mų. 

Kuone vi%as kasyklas strei
kininkai piketuoja. Tarpe pi-
ketninkų yra ir moterų — suo
mių, kurių vyrai yra indnstri-
jalistai. 

Kiek sužinota, Butte dis-
trikte streikuoja apie 65,000 
darbininkų. 

Sugryžo prįe darbų inžinie
riai, pečkuriai ir pųmpmenai, 
anot kaikurių tvirtinimo. Tie 
darbininkai priguli prie inter-
nacijonalės kasyklų unijos. 

— Londonas, vas. 11.— Bu
vęs Anglijos užsienių reikalų 
m misteris, vice grafas Grev, 
paliko neregiu. J is senai aki
mis buvo nesveikas. 

—*- - J V - -

• 

_ II steigiamojo vokiečių 

' . • • : 

*** 

ses >> 

— Madridas, vas. 11.—Pcr-
turalijos valdžia koncentruoja 
milžiništeą kariuomenę prieš 

PIRKITE KARĖS TAUPY- ' Oporto, kur yra visa monar-
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). \ chistų tvirtovė. 

Weimar, vas. 10. — Čionai 
atkeliavo 12 buvusių Alzaso 
gyventojų, kurių tarpe yra ir 
gen. Schench, buvęs Prūsijos 
karės ministeris. Jie visi pa
sisakė yra liuosnoriai tos 
provincijos atstovai steigia
majame susirinkime. Be jų 
Alzaso ir Lorraine provincijų 
atstovais pasisakė ir daugelis 
pabėgėlių iš tų provincijų. 

Tų provincijų atstovai pa
reikalaus steigiamojo susirin
kimo pagaminti oficijalį rei
kalavimą, kad gyventojams 
butų leista plebiscitu apsi 
spręsti sulig prezid. Wilsono 
išreikšto noro. 

Susirinkimo galva — David. 

/Dr. Eduard David, ilgus me
tus vokiečių socialdemokratų 
partijos buvęs lyderis, vienbal
siai išrinktas susirinkimo pi r 
mininku. Iš 399 atstovų už jį 
balsavo 374. Likusieji atsto
vai yra bolševikai ir tie atsi
sakė balsuoti. 

David kalbėdamas pažymė
jo, jog senoji vokiečių struk
tūra sunaikinta ir susirinki
mas turįs pagaminti naują, ge
resnį bustą. 

Vice - pirmininkais susirin
kimo išrinkta: centristas Feh-
erenbach, demokratas Hauss-

Amerikonai pildo militarinę sargybą Vokietijos mieste Coblenz ties upe Rhine. Ant man ir konservatistas Diet-
vaisdo atokumoje matomi suniurę tvirtovės Ehrenbreitenstein murai. į riek 

susirinkimo 
DAVID STEIGIAMOJO SU

SIRINKIMO PTPTVI 
NINKAS. 

Bus varžytinių už kabineto 
narius. 

Bus varžytinių už kabinetą. 

Tarpe svarbiųjų šito susi
rinkimo problemų — tai nau
jo ministerių kabineto nusky-
rimas. Juk socijalistai norės 
kabinete turėti didžiumą bal
sų. To tarpu jiems truks spė
kų tas tikslas atsiekti. 

Pagaminta sumanymas, i-
dant ministerių kabinetas su
sidėtų iš 1$ žmonių, iš kurių 
turėtų but: 7 socijalistai, 4 
centralistai ir 4 demokratai 

Vadinasi, socijalistai, kaip 
ir reikia, neturėtų balsų di
džiumos. Tuo socijalistai tad 
ir nepatenkinti. 

(Anksčiau buvo pranešta, 
jog susirinkimo pirmininku iš
rinktas socijalistas Kautsky). 

NUO EKSPLIOZIJOS ŽUVO 
8 ŽMONĖS. 

20 žmonių sužeista; 5 žmonės 
nesurandami. 

Platteville, Wis., vas. 10. — 
Čia vienam dideliam buste biz
niavo j miesto daly j pakilo gai
sras. Gaisro metu vienoj bus
to krautuvėj ekspliodavo ga
zoliną ir sugriovė visas busto 
sienas ir aplinkinius namus. 

Žuvo 8 žmpnės; 20 žmonių 
sužeista ir 5 niekur nesuran
dami. 

Buvo baimės, kad gaisras 
apsiaus visą miestą. Bet pa-
galiaus prigesinta. 

Washington, vas. 10. — Va
kar čia suareštuota 65 sufra-
gistės. Jos priešais *Baltuo-
sius Rūmus sudegino preziden-
do Wilsono pavydalą. 
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Pranešimasis Washingtono. 
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bų Pild. Komitetas gavo visą 
. v pluoštą pranešimų iš ŠvėTca-
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to pras ideda neoficijaliai san- ^ ™ * į Uetu\08 P r o v ^ ° -
tikiai t a r p dvasiškijos ir mi- n a l ? s v a l ( k l 0 ? M a t i n i o S T O -
nisterių. Dėlto kardinolas A- c a r i J ° 3 e * 
met te dalyvavo iškilmėse, ka
da Prancūzijos prezidento aki-

" Lietuvos ministerija suda
ry ta sekančiai: veikiantis pre-Prenumera t a mokasi iškalno. Lai

kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos ne 
nuo Nauju Metu Norint permainyti vaizdoje Anglijos ka ra l ius ' zidentas Šleževičius; užrubeži 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas ** . w v 
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k a n t krasoje ar exprese "Moncy Order" 
a rba įdedant pinigus j registruotą 
laišką. 
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Nauji Kataliky 
Vyskupai. 

Šv. Tėvo atstovui, B. Ceret-
t i , a tvažiavus į Ameriką, tapo 
apgarsint i šitie kataliku vys
kupų paskyrimai . 

Į vietą nabasninko Irelando 
arkivyskupu mieste Saint 
Pau l t ampa vyskupas Austin 
Dowling D. D. J i s nuo 1913 
m. buvo vyskupu mieste De 
Moines. 

Vietoj mirusio vyskupo Cu-
sack mieste Albany, X. Y. vys
kupu tampa kunigas E d m u a d 
F . Gibbons. Iki šiol jis buvo 
Šv. Teresės bažnyčios klebonu 
mieste Buffalo, N. Y. r -

Vietoje vyskupo Daugherty, 
kur i s nesenai tapo Philadel-
phijos arkivyskupu, vyskupu į 
miestą Buffalo t ampa paskir
tas kunigas "VVilliam Turner 
D. D., kuris iki šiol buvo vice-
dekanu Katal iku Universitete 
AVashingtone. 

Vyskupu j Grand Rapids 
t ampa paski r tas pavyskupis 
Edwardas D. Kelly. J i s iki 
šiol buvo pavyskupiu Detroite 
i r mirus vyskupui Foley, jo 
vietoje valdė vyskupiją. 

Kunigas \Villiam A. Hickey, 
kur i s iki šiol buvo šv. Jono 
klebonu Cliton, Mass. tampa 
pavyskupiu mieste Providen-
ce. Kadangi to meisto vys-
kupas sunkiai serga ir nėra 
vilties, kad išgytų, tai j au jam 
mi rus , dabar t in is pavyskupis 
taps vyskupu be naujo pasky
rimo. 

Nors gana daug šiuom tar
p u , paski r ta vyskupu, tečiaus 
da r ne visos vyskupijos turi 
savo vyskupus. I r De Moines 
i r Detroit, matomai, pasilieka 
po laikinų valdytojų priežiūra, 
be nuolatinio ganytojo. 

Ši tame paskyr ime matyt is 
naujas įprotis Bažnyčios vai 
dyme. P i rma neperkeldavo 
vyskupo į kitą vyskupiją be 
paskyrimo jam įpėdinio. Da
bar t a t pasidarė nesenai su 
Buffalo i r visai naujai su De 
Moines. Šitas paprotys , kiek 
teko pastebėti , prasidėjo 1914 
metais . Turbūt tai asmeninė 
kardinolo Gasparr i pažvalga. 
J o pranokėjai vengdavo tuščių 
vyskupijų. 

čiausią karišką atsižymėjimo 
ženklą. Dėlto ir prof. Band-
ri l lart , katal iku universiteto 
rektorius, sugrįžęs iš Ameri
kos atsi lankė pas Prancūzijos 
prezidentą R. Poincarre. 

Kun. Bandri l lar t kalbėjo, 

nių dalykų ministeris Valde
maras , vice-ministeriai: J anu
lait is i r Rosenbau'm; vidaus 
dalykų — Jonas Vileišis, vice-
ministeris Alekna; teisių mi
nisteris Leonas , viee-ministe-
ris S t a rkus ; finansų — M. Y. 
čas, vice-ministeriai: Garnec-

Lietuvos laikinosios vai-

BUKITE nereikia, o busite tur t ingos,— 
atsakė joms Rockefelleris. 

Vieną sykį *ae multi-milijo-
nierius atvažiavo New Yorkan. 
Išlipęs iš t raukinio an t stoties 

Taupumą galima p r a k a i t y t i 
džios ofieijaliai sudary ta dėle- pr ie kitų doryb ių ' ska i t l i aus . ; 
gacija lapkričio 11 d.; 1918 m., j Taupumas visiems žmonėms beeinant pr ie savo automobi-
kelionėje su Tarybos prezi- y ra labai reikalingas, ypač liaus patėmijo ant grindų cen-
dentu ^Valdemaru ir Yču prie- lietuviams, kurie tur tų neper- ' t ą . Tas liguistas senis pasilen-
šakyje. Laukiame jūsų delo- daugiausia tur i . - į kė i r pasiėmęs centą įsidėjo ki-
gacijos. P r a šau kablegrama« Taupumo nereikia nraišį^i šenėn sakydamas, jog ir "een-
duoti patvir t inant į įgaliojimą s u gykšĮumu arba skupumu. j tas yra p in igas , "mi l i jona i pa-
žemiaus pasirašiusiems a t s % - į š y j ^ o l k ^ 
vauti Amerikos l ietuvius: fcas> fcul.js n e į neišleis pinigo Socijalistai pasmerkia tur -

Oscar Lubicz, Milosz, Gal-, ten, kur reikia t ikrai . Fanat i - tuolius, bet turtuoliai tveria 
wonowski, Adam Vil imo-.ko bet kokioj idė jo je niekas žmonijai kultūrą. v 

vitez, Didžiosios Bri tani- nemyli, kadi r jo idėja turė tų] Toksai Rockefelleris žmoni-
savo pamatą. Vidurinis kelias jos kul turai y r a daugiau pada-

kad Mexicos santikiai s tač ia i .k i s ir Rachmelevičius; agri-
nežmoniški i r kad reikia ką ( kul tūros Tūbel is ; apšvietos 
nors padaryt i ,kad katal ikai tu- Biržiška, vice-ministeris J o 
retų laisvės toje šalyje. Pre
zidentas maloniai išklausė už-
reiškimo, ištarė savo užuojau
tą ir žadėjo pasikalbėti su už-
rubežiniu dalykų ministeriu,p. 
S. Piehon. 

Tuomtarpu į Paryžių susi
rinko vietinio katal ikų univer-

nas Yčas; vice-ministeris ko
munikacijos Šimal iunas; dar
bo ir prekybos Šimys; karės 
Viličkis; ministeris be portfe
lio Stulginskis^ Varanko 
Baltgudžių reikaluose ir Vi-
gotski žydų reikaluose. 

Informacijos Biuras Loza-
globėjai arkivyskupai n o J e l ikviduotas. Visais rei-

ir vvskupai, išviso dvidešimt k a l a i * r e i k i a adresuoti Dau-
su viršum augštu asmenų. J i e | m a n t u i > vyriausiam Lietuvos į-
sutarė išreikšti užuojautą ' galiotiniui Šveicarijoj. Lie

tuvos padėjimas y r a kr i t iškas . 
Vokiečiai ir bolševikai viską 

Mexicos vyskupams. Pary
žiaus arkivyskupas ?kardinolas 
Amette, tą visa išreiškė viešu 
iškalbingu laišku, pasiųstu 
{) uadalajara \s arkivyskupui . 

Šitas Prancūzijos vyskupų 
apsiėjimas labai palengvina 
Suvienytų Valstijų diplomati
jos žingsnius. J i s parodo ta ip
gi, kad santikiai t a rp katal ikų 
Bažnyčios ir Suvienytų Val
stijų valdžios kuogeriausi. 
Tiesa.to santikių gerumo veik
smai visi vien iš katalikų pu
sės, bet ir iš Amerikos pusės 
nėra nei vieno neprielankaus 
ženklo. 

vagia ir naikina. Susidariu 
šioje Lietuvos armijoje entu- . 
zijazmas neapsakomas, bet 
stokuoja j iems ginklų. Susi
rėmime ties Kaišedoriais j ie vi 

jos Lietuvių a t s tova i " . 

Sekantis y r a Pilei. Komiteto 
a tsakymas į virš tilpusią kab-
legramą: ' 

Šliupas ir Naruševičius i š ; 

plaukė Anglijon. J u m s pa
siuntėme pinigų, bet įgalioji
mo Amerikos lietuvius atsto
vaut i nesimatėme. Jūsų dar
bas ir pinigų naudojimas pr i
valo koordinuoti su komitetu 
po Ališausko vadovyste ir tu
r i būt i santaikoje su Laikiną
j a valdžia Lietuvos. Pinigai 
bus siunčiami minėtam komi
t e t u i ' \ 

Taipgi Pild. Komitetas pa
siuntė Mastauskui sekančio tu
rinio kablegramą: 

**Ar komitetas Paryžiuje, e-
santis po Ališausko vadovyste, 
tur i įgaliojimą nuo Vilniai . : 
Tarybos? Mūsų Taryba yra 
priešinga siuntimui pinigų pa-
vieniems asmenims; bus pa
siųsta vardu kelių komiteto 
narių. Mes jokio komiteto, ne-
pripažinsim, kur is nedirbs iš
vien su Laikinąja valdžia Lie-
uvo j ' \ 

Vėliaus gau ta nuo Ališaus
ko sekanti kablegramą: 

" P e n k i u s tūkstančius i ran-siškai sumuse bolševikus. Mu- ,. .. , 
, . . • , , , i kų priėmiau. K a m jie buvo 

sų kareiviai drąsus, bet sunku . • *. T . . . * jiems kar iaut i , nes bolševikus 
vokiečiai remia. Amerikos pa
gelba y r a neatbūtinai reikalin 
ga ir tuo jaus reikalaujama. 

Dobužis pinigų dar negavo; 

siųsti ? Delegacijai tuojaus 
reikalinga šimtas tūkstančių 
frankų. 

i 
Ališauskas . " 

Sekančiai Ališauskui atsa-

Paryžiuje Skanda
las. 

C X J 

H M t SAVINOS STAMPS 
I8SUEP BY THB L 

UNITED STATEf ] 
GOVERNMENT | 

t—mmmmmmmm—M • • ! l i J 

Nesenai turėjome praneši
mų, kad Paryžiuje y ra lietu
vių ambasada: kun. Alšaus-
kas, advokatas Rosenbaumas, 
J . Doviatas, D. Semaška ir se
kretorius Gabrys. Apie tos at
stovybės teisėtumą negalėjo: 
me abejoti dėlto, kad joje bu
vo reprezentuotos įvairios lie
tuvių partijos ir ypač dėlto, 
kad joje buvo Vilniaus Tary
bos nar ia i : Alšauskas su Se
maška ir užrubežinių dalykų 
viee-ministras Rosenbaumas. 

Dabar t rys privat iniai žmo
nės: p . Lubicz-Milosz, p. Gal-
vanovski ir Adomas Vilima-
vičius anuos apskelbia uzur
patoriais. Čia kas nors y ra ue-
taip. 

Kun. Vilimavičius mėgsta' 
vartot i perdaug radikal iškus 
žodžius, kalbėdamas apie "mo-
nės, nepadedančius j am dirb-
tis karjerą. Todėl uzurpaio-
r iaus vardą mestą tokiam vei
kėjui, kaip K. Alšauskas ir 
vice-minis trui Rosenbaumui 
mes tur ime a tsk i r t i . Pa t i de
legacijos sąstatą parodo, kad 
j i ne iš uzurpatorių susideda. 

Bet visai be p a m a t o VHiina-
~ičius su Lubicz-Milosz'u gal 
but ir neebįsę tėkšt i tą žodį. 
Pamatas-gi galėjo būt i šito-
kis. Nesenai įvyko permaina 
Lietuvos ministerijoje. Val
demaras pas i t raukė iš minist
rų pirmininkystės. Papras ta i 
gabinetui persimainant, su-
spenduojasi, tankiai ir maino
si, ambasados. 

meldžiame tuoj jam pasiųst i ky la : " Į kelias dienas bus 
per tarpininkystę Amerikos le-! jimis pasiųsta dešimts tuks-
gacijos Berne. Meldžiame tuoj tančių doHerių, prisiųsim dau-
a t saky t i . ' , Igiaus kaip tik pr ibus Pary-
s Tarybų Pild. Komitetas pa- žiun delegacija su Valdemaru 

siuntė Daumantui per Pakš tą ' priešakyje. J iems pr ibuvus 
sekantį a tsakymą: 

"Dobužiui buvo pasiųsta 
penkiolika tūkstančių dolierių. 
Sudaryki te jungtinį komitetą 
iš visų dirbančių santaikoje su 
Lietuvos Laikinąją valdžia, 
kur iam butų galima pinigai 
adresuoti. Ta ryba y r a priešin
ga siuntimui pinigų pavie-
niems asmenims, neturint iems 
įgaliojimo nuo Vilniaus Tary
bos. 

š l iupas ir Naruševičius iš
plaukė Londonan. Šiuo t a rpu 
Žilius i r Česnutis sudaro Pild. 
Komitetą; ki t i p r ibuna . " . 

Sekanti kablegramą gau ta 
nuo Vilimavičiaus iš Pary
žiaus: • 

• 

T a t matomai įvyko i r su lie 
tuvių delegacija Paryžiuje. Įe 

vietą senosios atkeliauja nau
ja. Vietą v iceminis t ro užims 
pats ministras AiValdemaras. 
P r i e įo pr is ideda seniau Pa
ryžiuje buvęs su Rusijos parla
mentare .delegacija Mart inas 
Yčas. 

Ši ta permaina y ra prot inga 
ir p a g i r t i n a Bet didelį pa
smerkimą užsipelno ponai, ku
r ie Tizurpatoriais pavadino na
r ius seniaus įgaliotos delega
cijos. . 

Diplomatijoje y r a taisyklė: 
neremti pr ivat inių asmenų, 
kovojančių prieš oftcijalius į-
galiotinius. Mųs dipliomatija 
tos taisyklės neprisilaikė. 
Vilimavičius gavo paramos, 
kovodamas su ofieijaliais A-
merikos delegatais. Pas idarė 
skandalas tarp^l ietuvių Pary
žiuje. 

meldžiame tuoj mums praneš
t i / ' 

Pr ibuvę Lietuvos atstovai 
Paryžiun, matyt , deda visas 
pas tangas i r išnaudoja visus 
t u d u s , kad įvairių tau tų atsto
vus, suplaukusius Paryžiun, 
supažindinti su Lietuva i r jos 
reikalais. Rengiama Paryžiu
je lietuviškas koncer tas ; be a-
bejo, prie tos progos bus su
rengta ir paskaitos apie Lie
tuvos šiandieninį padėjimą ir 
jos reikalus. VilimaviČius pa
reikalavo kablegramą nuo Pil
dančiojo Komiteto, kad tuo
jaus prisiųst i Paryžiun lietu
viškų gaidų; tas y r a daroma. 

Aiškumo dėlei matome rei
kal ingu pr idėt i keletą pasta
bų. Daumanto pranešime pa
sakyta , jog Lietuva randasi 
kr i t i škame padėjime. T a ži
nia, besibejo, kiekvienam l ie tu
viui bus labai skandi. Bet, 
reikia pastebėti , kad dalykai 
gerėja. Pirmesniuose užrube
ži nės presos pranešimuose bu
vo pasakyta , kad Švedija ža
dėjo Lietuvai mili tarę riagel-
bą. Vėliausiuose, ne oficija-
liuose, pranešimuose skamba, 
kad jau dalis, švedų armijos 
pasiekė Liepojų; pulkai esą 
sudaryt i vien t ik iš liuosno-
rių. J e i t a žinią pasirodys tei
singa, mes esame linkę t ikėti , 
tai butų begalo l inksmas atsi
t ikimas Lietuvos istorijoje. 

P i rm kiek laiko Amerikos 
spaudoje buvo tilpę praneši
mai, buk bolševikai užėmė 
Lietuvos feostinę Vilnių. 
Sprendžiant iš šiandieninių 

yra geriausias vi suomi 1. Tau-
puolis nemėtys pinigtį ten, kur 
nereikia, bet kur reikia, jų ne
sigailės. 

Lietuvių t au ta taupu'v>.o t1o-
rvbės maža turi . Kas kita žv-
dai, ačiū taupumui, lošia žy
mią role žmonijoje. J i e tu r i 
daug pinigų. Turėdami pinigų 
užėmė žymią pramonės i r pirk-
lybos dalį. Be taupumo prie 
gerbūvio negalima prieiti . Tą 
visi žinome. Kas netaupys, tas 
visuomet pasiliks kitų vergu, 
nes savystoviai negalės gyven-
t i . 

Palaidumas atlieka didelę 
destrukciją. Štai žinome ypa
tų, kurios nemažai uždirba, 
esti geroj sveikatoj, bet kišenė 
visuomet tuščia, net persona
lių skolų užsi traukia tiek ir 
t iek! ' 

Sakau, taupiu būti nereiškia 
būti šykštuoliu. Aukos labda
ringiems tikslams ir visuome
nės reikalams tur i būti gau
sios, bet nedidesnės pagal sa
vo kišenės svarumo.3 " N e i š 
mintinga viską atiduoti ki
tiems, kad pačiam reiktų pra
šyti nuo kitų i šmaldos / '—pa
lakė vienas f i lantropas. 

A^isuomenės gerovė, tautos 
pramonė, pirkiyba priklauso 
nuo kapitalo, kurį sudaro pa
vienės ypatos. Mes neturime 
pavydėti ypatoms turėt i daug 
pinigų, žinodami, kad jie yra 
investinti į atsakančias orga
nizacijas, kurios tveria šalies 
kultūrą. Be pinigų nieko nega
lima padary t i . 

Lietuvoje netrukus prasidės 
s avys to vis lietuvių gyvenimas. 
Pradžioje ten bus labai šunim 
kultūros darbą dirbti , nes ne
turime didelių kapitalistų. 
Amerikos lietuviai tu r i dau
giau pinigų, negu mūsų broliai 
tėvynėje pasilikę. Ta ta i jie tu
rėtų sutaupytus savo pinigus 
investinti į pramonės ir pirk
ly bos organizacijas, kurios, be 
abejo, ims tvert is ta ikai įvy
kus Lietuvoje. 

Žinodami kaip svarjma da
lykas yra t u r t a s arl>a pinigai, 
klausimas kila, kaip tapt i tur
tingais. K a s ųėra girdėjęs 
apie didžiausią Amerikos nu-
lijardierį, J o h n D. Rockefelle-
r į ! Tas vyras yra turt ingiau
sias šiame krašte . K a r t ą Med
uos mergai tės , dirbančios jo 
rūmuose kaipo tarnai tės už 10 
dol. savaitėje, paklausė j o : 

— Šlovingasis Pone, kas, da
ryti , kad turėt i daug pinigų? 
I r mes norėtume tapt i tokios 
turtingos, kaip Tamsta . 

— Bukite1 taupios,—čėdykite 
pinigus, neišleiskite ten, kur 

ręs gera, negu visi socijalistai 
krūvon paimti nuo pa t Markso 
laikų. Nes tasa i vyras buvo 
taupus. Tik ačiū savo taupu
mui i r darbštumui j is priėjo 
prie didelio kapitalo, kuriuo 
naudojasi šimtai tūkstančių 
žmonių. Rockefelleris y r a .d i 
džiausias f i lantropas. Daug 
milijonų dolerių kasmet išlei
džia mokslo įs tangoms i'* lab-
darybei visokios rųšies. 

Taupumas y r a dorybe. 
Bukite t a u p u s ! 

Kun. P . Lapelis. 

Redakcijos pr ierašas . Tau
pumas yra , beabejonės, geras 
daigtas . Bet a r Rockefelleris 
ta ip daug padarė naudos kul
tūra i , ta i da r klausimas. Ka
pitalas šį-tą reiškia kultūroje, 
bet ne j is ją sudaro. Kultūrą 
veda dvasia *o ne materi jal is 
tur tas . • 

Vyčių 4-tos kuopos, Dievo A p -
veizdos parapi jos . Užtai nei 
vienas nepraleiski te progos, 
k a d nereiktų gaileties pb lai
kui. Tol iau kolektoriai L. 
Vyčių spaus tuvės naudai išda
vė rapor tą i r suteikė $54.00, 
kuriuos pe r -šią savaitę surin
ko. Tikimės, jog jie i r dau
giau pasis tengs surinkti . 

Toliau už atsižymėjimą vei
kime tapo pakelti į garbes na
r i u s : p . P . Bal tut is , vargoni
ninkas, J . J anušauskas , p-lė 
E . Jovaišai tė , p-le E . Gedgau
dai tė i r p . M. Stambriu tė . Šie 
visi asmenys y r a daug pasi
darbavę 16-tos kp. labui. 

Da r pr is i rašė nau ja - narė , 
p-lė T. Macijauskaitė i r buvęs 
37-tos kp. "VVaukegan, 111., L. 
Vyčių na rys , p . S. Aus tynas . 
Ta i vis d a r ne daug. Mųs ko
lonijoj tiek jaunimo. Tik kaž
kodėl d a r j is vis nepris i rašo 
pr ie L. Vyčių vietinės kuopos. 

Ateinančią seredą vietoj su
sirinkimo, bus žaislės i r pro-
gramėlis, Visus, kurie norėtu
mėte rjfrisirašyti, nuoširdžiai 
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kviečiame. 
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v. 
SV. ANTANO D R A U G I J O S 

ADMINISTRACIJA, 
Waukegan, m . 

* 
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IŠ BRIDGEPORTO. 

Praei tą seredą, vasario* 5 
d., š. m., L. Vyčių 16-ta kuo
pa laikė mėnesinį susirinkimą, 
kuris nors nebuvo labai skait
lingas, bet gyvas. Buvo ma
tyti daug gerų norų, daug jau
smo. P i rmiaus ia liko išrink
ta darbininkai del ateinančio 
vakaro, kuris įvyks 16-tą die
ną šio mėnesio, Šv. Ju rg io pa-* 
rapijos svetainėje. Pelnas šio 
vakaro j au buvo minėta, kad 
yra skiriamas parap i jos nau
dai. Šiame vaakre bus suloš
ta puikus veikalas " J o n o Šir
d i s " . Ar t i s ta i bus net iš L. 

. 

Aleks Jankauskaa 
919 — 8th St , 

Antanas Taueaa, Vice-pirm., 
1125 So. Lincoln S t 

Aut. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St. 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Victoria S t , 

L. Baksis, Fin. rast,, 
1331 So. Park Avc, 

Iždo globėjai: 
1. Makuševiče, 
2. P. Kazdeleviče, 

Maršalkos. 
Pr. Dapkus, 
M. Galinis. > 

Pranas Bujanauskas, — organo 
priž., 1112 — 10 St. 

Pr. Kaptnrauskas, Knygina. 

! 
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GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Pradėjus 1919 metais i« ugo 
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M Administracija dienrafi-

l (vasario 5 &) pranešimų ižei-j 

tų, kad / ta i buvo per grei ta 
žinia, nes pranešama, kad bol
ševikai, sulyg Daumanto kab-
legramos, ties Kaišedoriais li
ko- sumušti , daba r užėmė Vilk
mergę ir ViihiuB da nesąs už
imtas. 

Ka ip Ališauskas praneša sa
vo kaDlegramoje, maty t jisai 
y ra gavęs penkis tūkstančius 
frank% bet nežinąs nuo ko i r 
kam. Mes i rgi šiuo t a rpu ne
žinom kas jam bvttį pasiuntęs. 

InfonnacŲos Biuras. 

! 

čio 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 krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. 

Cia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pactą. Nauja metodą ve kokia: 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adredas. 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 ir t t 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. I r 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 

. 2—2C—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.) ; 7—15—9: (reiSkia: 
Uepos 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 
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa-
svituojama8 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 puikus 
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojams. 

« Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranftšti mums apie 
užtemytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tad* mes Dataiav 
s W arba per dienraštį paailkiniiine. r**w 

* 

i 

-

i 
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AURORA, ILL. 

Graži auka Lietuvos Laisvės 
Reikalams. 

Vasario 9 d. Šv. Kazimiero 
draugija buvo surengus pra
kalbas, kuriose nedidelis bū
relis lietuvių suaukojo Lietu
vos laisvės reikalams 401 dol. 
75 centus. 

Platesnis aprašymas ir au
kotojų pavardės bus pagar-
tos vėliau. 

TRENTON, N. J . 

Nedėliojo, vasario 2 d., š m., 
vietos T. F . 55 sk. atsibuvo 
metinis susirinkimas. Pirmi
ninkas, A. Junča I I , prašneko 
į susirinkusius, paaiškindamas 
delko mes priklausom prie T. 
F., taipgi ragindamas ir ant 
toliaus darbuoties del Tėvynės 
labo. Paskui buvo perskaityta 
atskaita surinktų aukų per vi
sus metus.—Mėnesinių duoklių 

ton išrinkta p-lė Br. Šlegaitė. 
Nauja rezisorė yra išrinkta 
p-lė A. Jakavičiutė. Išrinkta 
komisija "Vyčio*' spaustuvės 
steigimui aukas rinkti. Lai nie
kas neatsisako aukauti šiam 
prakilniam dalykui. Išrinkta 
komisija surengimui vakaro 
&v. Kazimiero dienoje. Daug 
svarstyta, visokių komisijų iš
rinkta. Dabar tiktai reikia vei
kimo, o knopa žydės savo se-
įtoviškoje grožybėje. 

Raseinietis. 

CICERO, ILL. 

Reikia paminėti,kad L.Vyėių 
14-tos kuopos baliuje vasario 
2 d., Šv. Antano par. svetainė
je muzika buvo po vadovyste 
Pr. Rupšio, kuopos nario. 

Kerta, lenkiškas galūnes. 

Jau pradžia yra padaryta 
kirtimui lenkiškų galūnių. P-lė 
Aug. Jakavičiutė jau paskelbė. 
kad nuo šiol vadinsis Aug. Ja-

pe r vi sus metus buvo -surinkta . .. r> ». r *-
* mm • . . kaitė. Parode pavyzdi. Kas 
$6,>,io; per prakalbas, Laisves t , , ? , , Savaitę ir šiaip atsitikimuose 
surinkta $1,363.47. Sykiu per 
1918 metus liko pasiųsta į T. 
F. Centrą $1,429.22. 1917 m. 
buvo pasiųsta $141.35. Tokiu 
būdu per du metu T. F . 55 sky
rius pasiuntė į T. T. Centrą 
$1,570.57. Nariai pasižadėjo ir 
šiais metais dirbti taip, kati 
neliktų užpakalyj kitų koloni
jų-

Valdyba šiems metams liko 
išrinkta iš sekančių ypatų: 
pirm. A. Junča II , fili. rašt . -
K. V 
ku 
—M. 

Pr. 

MELROSE PARK, ILL. 

Kaž koks A. Staškus verkšle
na "Nauj ienų" 26 num. kores
pondencijoj, aprašydamas bol
ševikiškas prakalbas, kad, gir
di, nebuvo tokios, kokias ma
nyta surengti, nes, girdi, kle
rikalai tam pakenkė surengda
mi pramogų toje dienoje. Kei
stas tas korespondentas. Pe
ilio ja, kad jų prakalboms r>v-

m:. 
s, nut. rast.—J. Pos-1 k o n k ė kiorįkaiai, tuo tarpu ra 
J . Vehvis, ižd. glob., ^ k a a k } o r i k a i u p r a i r t o j 

Bužinskas. Aukų rinkė- b u v o ^ ^ t i k r o n ą ( J j a i > s t a g . 
jais ,»o namus: J . Poškus ir P. j k u s g a l n e S i l l 0 f k a ( l t a n u> va_ 
Lapimauskas. j k a r e n e ki e r įk a ių buvo praiuo-

Tikimės, kad šios ypatos ^ūi tik dr-jos Šv. Jono Krik-

::''*:>:::::;%:S:*fe^»:::':-;<-;-:^:>v!?: 

New Yorko moterių organizacija, kuri rūpinasi išdalinti kareivių laiškus namiškiams. 
m • • - i i e i ' i i - ••' •• - -

deklemavo eiies. Gražiai pa-
•deklemavo ir visiems patiko. 
Paskui padeklemavo eiles p-lė 
Magdalena Petrauskaitė, lr-gi 
gražiai padeklemavo. Paskui 
šešios mergaitės, Šv. Onos 
draugijos narės, padainavo 
%iLietuvaitė." Gražiai padai
navo. 

Pasibaigus dainoms ir dek-
lemacijoms prasidėjo žaidimai 
ir skrajojanti krasa. Buvo trys 
dovanos paskirtos. Pirmų— 
staltiesę rankų darbo, laimėjo 
Antanina Klingaitė, antrų— 
keiką (cake), namie keptą 
Ona Žemonaitė ir trečia—ba
ra nkas Ona Čiginskaitė iš 
Worcesterio. Staltiesė buvo 
paaukota pirmininkės, C. Ma
tulytės, keikas—A. Klingaitės 
ir barankos—P. Puščiuvienės. 

viai klausia, kas tave taip su
daužė. J is atsako "kad tie pa
tys jo draugai, mat, girdi, bu
vom išsigėrę". Man bestovint 
atūžė ir dėdės su vežimu. Ran
da tik sumuštą, "o mušėjai jau 
buvo išsislapstę. Klausia dėdės 
sumuštojo: " A r pažįsti tuos, 
kurie tave mušė ir kur jie 
yra? ' J is dėdėms atsako: 
"kad mane mušė svetainėje 
raudonais drabužiais apsvilkę 
su maskonus. Jie primušę iš
lakstė, aš negaliu pasakyt, kur 
jie y r a . " PoKcmonas pamatė, 
kad ir pats sumuštasis yra gir
tas. Tuo tarpu priėjo du vai
kai prie poliemono, paėmė už 
rankos ir sako: "Eime, mes 
parodysime tuos žmones, kurie 
mušė; mes matėm katran na-
man jie suėjo." Ir. nusivedė. 

daug gero tėvynės labui nu
veiks. Prie vietos T. F. sky
riaus priklauso šios ypatos ku
rios mėnesines duokles moka 
sekančiai: po 50c:—A. Junėa 
II , K. Veli vis, K. Vaitą viėius 
J . Poškus ir P. Judickas. Po 

štytojo. Staškaus vadinamieji 
klerikalai niekados nebijo ren
gti pramogą ir nežiūri ar kur 
kokie bolševikai rengia ką ar 
ne. Kaip visados, taip ir šį sy
kį draugija pelnė kelias de-

Paskui buvo lietuviški žai- Pradėjo ieškot po namą, gi ir 
dimai. Vakare buvo daug jau-! randa sulindusius po lova. Dė-
nimo ir senesnių žmonių. Gra- į <^s už kalnierių išsitraukė, ai
žiai pažaidę visi išsiskirstė. ^ i v e c l ė P ™ svetainės, įsisodino 

Pas mus darbai gerai eina ir >tovnatj vėdiną ir nudulkėjo 
visi žmonės dirba. Nematyt į Saltojon išsimk->ti. Ant ryto-
nei vieno nedirbančio. J a i l s t u r « J ° užsimokėti po ke-

Emilija Puščiutė. Į k ' t a doBerįį už " g e r ą " nakvy-
; nę. 

Tai kokie baliai būna laisva
maniu. 

Praeivis. 

DETROIT, MICH. 

šimts dolierių, gi bolševikai 
25c—J. Velivis, J . Lapurka, P. j gal dar ir į skylę įlindo, nes 
Lapinauskas, K. Jokubavieius,; jeigu butų turėję pasekmes. 
D. Gribauskas, V. Poliavicms, j nebūtų verkšlenę "Naujieno-
A. Junėa I, F. Milinavičius, K. 
Turonis, F . Biekšia, M. Joku
bavieius, J . Čenkus, B. Gab-
rileviėius, M. Bužinskas, J . Di-
džiulLs, A. Staciavičius, K. Je-
seviėius, P. Jekeliaviėius, F. 
Seinauskas, J . Mjolis, »S. Va
rau is. 

Viso narių T. F . 55 sk. turi 
2t>. Ateityj, tikimės gauti dau
giau. K. Velivis. 

T. F : 55 sk. rast. 

se 
»? 

P. M. Valuckas. 

ATHOL. MASS. 

SIOUX CITY, IA. 

s>io 
Del korespondencijos tilpu-
s "Drauge ' No. 28-nie iš 

Sioux City gauname praneši
mą, kad tenai nėra nei jokių 
kompanijų mėgstančių gerti 
svaigalus ir rengti mitingus. 
Būva tik parapijos susirinki
mai keturisyk i metus ir drau
gijų posėdžiai kas sekmadienį. 
Sioux City lietuviai yra geri 
katalikai ir.jokių niekšų neįsi
leidžia j savo tarpą. Pataria
ma nerašinėti į laikraštį nebū
tų daigtų. Taip ražo p. Jonas 
Zabulionis, Šv. Kazimiero pa
rapijos sekretorius. 

CICERO, ILL. 

Iš vyčių veikimo. 
• 

Gražus būrelis jaunimo, pri
klausantis prie L. Vyčių 14 
kuopos susirinko s e rėdo je, sau
sio 5 d., Šv. Antano par. sve
tainėje. Stasys MikŠa atsisakė 
nuo imt. ra&tininkystės. J o vie-

Vasario 2 d. įvyko vaiku-
blaivininku susirinkimas. Ati
darius susirinkimų su malda 
pirmiausia buvo priimamos 
mėnesinės mokestvs. Paskui 
išrinko mergaites-darbininkes 
j t'ėrus už pradavinėtojas, ku
rie įvyks vasario 18, 19 ir 20 
dd. >Sekanėios ypatos išrink
tos: Emilija Pusėiutė, Emilija 
Tamosunaitė ir Anelė Baltre-
nasiutė. Tos mergaitės par
davinės saldainius ir kitokius 
daigtus. Paskui Antanas Da-
mosimas padainavo dainelę ir 
Marijona Braskaitė padekle
mavo eiles, taipgi B. Šimkiutė 
ir kitos. Pirmininkė buvo— 
Ona Vištartaitė, Emilija Puš
čiutė—rast., Antanina Dama-
šunaitė—ižd. Valdybos naujos 
nerinko, tai tos pačios pasili
ko šiems metams. Užsimokė
jus visiems, susirinkimas buvo 
uždarytas. 

* * 

Vasario 2 d. Šv. Guos drau
gijos buvo yakaras. Pirmiau
sia kalbėjo klerikas, Jonas 
Bakšys, apie moterių draugijų 
ir gyvenimų. Papasakojo, kaip 
moterys pirmuose amžiuose 
buvo paniekintos. Pabaigus 
jam kalbėti viešnia iš Worces-

Linksmas vakaras. 

Sausio 25 (L L. Vyčių IV 
kuopa statė scenoje veikale 
' ' Ka t r iu tė ' \ Veikalas gražus, 
tai ir atvaidintas gerai. Ge
riausia atsižymėjo p-lė D. Gu-
staičiutė Katriutės rolėje, p-lė 
Šlikiutė Geneitienės rolėje, K. 
Grigaliauskas Petro ūkininko 
rolėje ir Magdės, p-lė O. Va- į sveikatos nepirksi, 
lioniutė. Tos, aukščiau minė- Y r a t o k i ž m o n i k a d 

tos, ypatos lošė gerai. Vienu 

INFLUENZA IR GRIPAS, 
Vis dar siaučia ir su savim ne

šasi tūkstančius aukų kurie be 
laiko miršta. 

Influenza ir Gripas tankiausia 
užpuola tokius žmones kurių or-
ganiznias yra nusilpęs, ir kurie 
kenčia nuo anemia, kurių kraujas 
nėra tvirtas ir negali dalaikytl. 

Taigi kiekvieno yra priederme 
apsisaugoti prieš Influenza, sus
tiprinant savo organizmą, pada
rant kraują raudonų ir geru, su-
midavojant savo visą systemą var
tojant visiems žinoma budavotoja 
ir Tonika, Elixir. 

Kuris atnaujins jūsų visą syste
mą priduos jums naujo kraujo ir 
sustiprins jūsų muskulus, nervus 
ir kitus reikalingus dalykus, kurių 
jums trūkta. 

Negalima atidėlioti nes eionais 
labai svarbus dalykas. Influenza 
barškina j kiekveinas duris ir gaii 
tave pasirinkti u? savo auka. Tuo
met gailėsiesi, kad neįsigijai Par-
toglory iš laiko, bet bus po laikui. 

Padalykite ta šiandiena, nepra
leiskite* šio draugiško pranešimo. 
Šeši buteliai šio visiems žinomo 
Elixir Partoglory kainuoja tiktai 
$5.00. Vienas butelis vienas do-
lieris. Mes gerai supakuojame ir 
siunčiame savu kastu, adresuoki
te tiesiai j : 

APTEKA PARTOSA 
160—2nd Ave. Dept. L. 4 

New York. 

PRANEŠIMAS 
Braddock, Pa. gyventojams 
Nuo 10 d. sausio šių metų 

įgaJiojame p. MOT. VITAR-
TĄ, bučerių (937 Washington 
Ave.), rinkti prenumeratas, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
uDraugo" numerius ir abel-
nai atstovauti "Draugo" rei
kalus. Svarbiausia del jus, 
tai tas, kad p. Vitartas laikys 
savo store po keliasdešimtys 
"Draugo" numerių del kas
dieninio paradavinėjimo. 

" D r a u g o " Adm. 

, > • — H l 

raSPADŽIAMS SKUBA. „ B L > . A : R 0 I H » 
Mes s iūlome ra-lanslo aržuolo ski:-

TOS> padams šmotel ius nuo SOc iki 
3 5-: už pora. geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c Iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apca< ai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzfkai ir kitokiot 
reikal ingos tulšis už labai žemas kal
nas, ateikite Ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Tardą 3404 

ft-* 
TeJ. Drorer tttf) 

Br. C. Z Vezeliš 
AOliiTLVIS D E i m S T A t t 

Talandos. a n o 9 ryto iki 9 rak 
Nedėl iomls pagal sutarimą. 
Nedel lomls pagal sutarimą 

4711 SO. ASHIiAHD ATVWUB 
arti 47-tos Gatve*. 

» - - - - -

ALEX. MASALSKIS 
GRABORTr> 

Lietuvis gra-
borrm Atlie
k a r i s o k i a # 
laidotuves k" 
pigiausiai. Tu-
#ru savo k a m -
bonuH Ir auto
mobili UB. 

Taipgi d H w 
ne dal) grwf 
oatvi. di rfi»>-. 

1307 ATTBURN AVI 
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Iffllllllllfllllllllllfllftlllllllflllllllllilliltllli 
Reald. 9€8 So. Aahland Blv. Chicaao 

Telefonas Haymarket 2644 

Rusas gydytojas ir cbirurgas 
Specijalistae Moteriškų. Vyriškų 

Vaiky ir visų chroniškų ligų 
o f i sas : 3S54 So. Halrted S t , Chicago 

Telefonas Drover 949S 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų T—8 vak. Nedėl iomis 19—12 d. 

mnjimiitniiiimiHiHitiiiiifiiHiitiniiiHi 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 6c. Morgan Stre«l 

rrercAGO, ILUVOIS 
i 

Telefonas Yards 5081. 
Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
b po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mls n n o i iki 8 vai. vakarą. 

i j<p»» » » » • » • > » » » • ! » » » » » • » • • • mįį 

i 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St 
R o o m J07, Tcl. Central 220 

OklICAGO, ILLINOIS 
Gyv.: SI 12 Ko. Halstcd Stri-oi 

Telefonas Yards 2390 
. . 

TAUTOS FONDO VALDY-
BOS ADRESAI. • . 

no 

žodžiu sakant, minėti artistai paiso sveikatos ir jeigu, padė-
gabumus labai gerus turi. M; k i m e> ^ g e n d a viduriai, lai jie 

niekis es*į ir Rutkauskui, Jono rolėje truko 
drąsos ir gyvumo. 

Kiti artistai atlošė viduti
niškai, kaip ta i : Adomo «— J. 
Taukus, Rozalijos, jo žmonos 
— M. Valioniškiutė, Mato — 
M. Adomaitis, Agnės — T. 
Skambaiėiutė, Barbutės — K. 
Vainoraitė, Čigonės — E. Ve-
HoniSkiutė. Su laiku gaii tap
ti gerais aitistais. Žmonės 
buvo visi nžganėdiuti ir pagei
dauja, kad jaunimas tankiai 
lošti) tokius veikalus. 

Po programo buvo šokiai ir mai veikia tikrai, lengvai Ir 
žaislės. greitai. Visa dėžutė saldainin 

Genys. 

VVAUKEGAN. ILL. 

Sausio 26 d., š. m., vietos so
či jai istai surengė kaukinį ba
lių A. Krypo svetainėje. Su
sirinko jų nemažai. Žinoma, 
laisvamanhi paprotys yra pir
miausia prisitraukti rudžio, ta 
da eiti į balių.Taip jie pasielgė 
ir siąme baliuje. Išpradžilj 
dar linksminosi žmoniškai, bet 
paskui pradėjo vienas kitam 
galvas daužyti. Eidamas į mie
ste pamačiau būrį žmonių prie 
svetainės. Užsuksiu, pamaniau 
ir aš pažiūrėti. Na-gi, priėjęs 
žiūriu: vienas laisvamanis sto
vi su sudaužyta galva ir išpū

tė rio, p-lė Oua Oiginskaito pa- ' tusia burna. Praeidami praei-

100 9000 DOLIERty. 
Tai didelis pinigas, visi tai 

pripažįsta, o mes visgi tvirti-1 
name, kad sveikata brangesnė j p i r m K u n . "rTurbonavičins, 
už pinigus, nes ir už pinigus j - 20 Webster S t , 

Brockton, Mass. 
Viee-pir. p-lė B. Vaškevičiutė, 

71 Warwick S t , 
Newark, N. J . 

Vice-pirm. J . Rickis, 
583 Hudson Ave., 

- Rochester, N. Y. 
Sekret. L. Šimutis, 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1514 Carson S t , 

Pittsbnrgh, Pa. 
Iždo globėjas Kun. F . Kemėšis 

4943 W. 15 St., 
« Cicero, 111. 

Iždo globėjas J . Grajauskas, 
2016 Sarah St., 

Pittsbtirgh, Pa. 

TfĄTONlC 

įjiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiitiiiummiiiiim 

ERNEST WEINER 
URV Q O O D 5 

1800 W. 47th kamp. Wood Sis 
Mes duodame dvigubas stempv. 

Ketvergais ir S u batomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami 

Visokie materijolai, va ikams draDu 
žiai, šlobės ir jakutės. 

a „ » « » » » • » • • ~ - » 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 

S149 80 . Morgan St.. Kerte S2 St. 
CHICAGO, Uuli. 

Specijalistas 
Moteriško* Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS 

Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlioc 

i vakarais ofisas uždarytai* 
Telefonas Vards «S7 

n 
t. 

D r a . K. RUTKAUSKAS 
Teiefinas M-Kinley I 7 i 4 

GYDO VTSOKIAS ljfOAS 
5-1*7 South W a a t w c noulrv&r<! 

i Kampas W S6-to» gat-vėe ! 

PLUNKSNOS. 
;iiiiiiiiiiiiiimmimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! 

mano, kad tai 
taip praeis. 

Tuo tarpu labjau prityrę ir 
išmintingi žmonės žmo, kad 
sugedus Miduriams, kraujas 
pasidaro nešvarus, skauda gai-
vą, žmogus ima žaksėti, nori 
v^inti, neturi apetito ir jaučia 
si silpnas. 
• 

Tokiuose atsitikimuose, rei
kia paimti 3 saldainius Parto-
la einant gulti, o ant rytojau? 
atsikelsite sveiki. Tie saldai-

Dr. M. T. Strikol 
LIETUV'S 

t 'artola kaštuoja 1 dolierį, 6 
dėžutės siunčiame už 5 dol. 

GYDYTOJAS I R CHUlLRGiVS 
1758 W. 47tli St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

MA5TEP 5Y5TEM 
Mokykis Kirpimo ir Desifrning 
Vyriškų Ir Moteriškų Apredalų 

Mūsų s is tema ir ypatisk&s mokini
mas paadrya jus žinovu } trumpą 
laiką.. 

Mes turime didjlaustus Ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jus mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų siu
vimo skyriuose. 

Jus esate u-ikviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti spectjali* 
kai pigią kainą, 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
rą — biie stailės arba dydiio. Ir b! 
|e amdų knygos 

MASTER DESIGNIITG SCHOOL 
J. F . Kru-nicka, Perdėt ia i i 

118 N. La Salle gat., prieS City Hali 
Atsisankit «nt ^-to augsto 

8 ~ - » - » . » - , . 

P o valgiui neužmiršk, kad ger iau-
M e s g a u n a m e i Š V l S U r d a u g > - , š ias vais tas tavo skilviui yra EATO-

bc laišką su padėkavone. Pa^ 
mėginkite ir Jųs , ta taippat 
pausite tuos saldainius kaip Ir 
kiti. 

Partola saldainius reikia 
tureli visur, kad prirtikus tuo-
jaus gaHma butij pasinaudoti 
Dėlto užsisakykite jų išankstp. 

Kiekveinuose namuose rei
kia turėti tų saldainių. 

Užsakymus su pinig*ais siųs
kite šitaip: , 

APTBKA PARTOSA 
160 Second Ave., New York 

N. Y. Dept. Lv 4 
(146) 

NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia* kad rei
kia p a m ė g i n u vieną. Parduodama 
pas v i sus aptiekorius. 

i 
! 

-; 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bi las Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiestyj: • 

• 9 W. W A S i n N G T O N S T R E E T j 
Eambar l s «0& 

Tel. Central 547 8 
Ofisas ant Bridgeporto 

8208 SO. MORGAN S T R E E 1 
Tel. Yards 78* 

GyVeBlmaa, 812 W. S8rd 8L 
Tel. Tards 4881 

NAUJAS DRAUGO KELMU 
JANTIS AGENTAS, 

Pranešame plačiai katalikų 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti "Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti šėrus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias škoto. 

"Dranga" A#n. 

Dr. Lf 9NARD C. BORLAND 
Gydyvojas Ir Chirurgas 
209 SO. STATE STR. 

K a m p a s Adams ffatvėe. 
Adynos nuo 1 iki 4. po pietų 
Pėtnyč iomis nuo 1 Iki 7 vak. 

Nedėilomia nup 10 Įkl Į? ta ryto. 

« « 

m 
Telefonas Boulevard 7179 

DR. 2. ŽILVITIS 
'DAKTARAS 

I R 
CHIRURGAS 

8815 South Halstcd Gatve 
CHICAGO, ILL. 

RimuniriiiimiiiifniiiiHiiiiiiiiinniiiiii} 
1 JOSEPH O. WOLON 

Iaetnvis Advokatai 
99 SO. LA SAJLIiS STRERT 
Gyvenimo Tel. Hurnboldt 97 

ti Vakarain 2911 W. 22ttd Street 
S Tel. Rockwell 9999 
S CHICAGO. ILL. S 
!iHUUn!fllHfH»fHnrH!H»fH!'MPmi'lflW 

DR. LEO AVYOTIN 
Gydytojas, Chli u i p i , 

1930 So. Halsted e t . , Chloaco. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

Ir ruaiSkaL' 
Valandos: 19^—lt rytą; 9—9 
vakare. Tel. Canal 4S9T 

DR. M. HERZMAN 
U R U S U O S 

Gerai l ie taviams ž inomas f « r 99 
metų kaipo patyręs ardytojas , chi
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorlja: 1991 W 
l t t h St., netoli Flak B t 

VALANDOS: N n o 19—11 pietų 
Ir t—8 vai. vakarais . Telefonas 
Canal S119. 

GYVKNIMAS: 9419 So. Haflrted 
8 t r e e t 

VALANDOS: 9—9 ryto t i k t a i 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTOS. I Federarijos prezidentas Dun-
* ean McDonald. 

Antradienis, vasario 1 1 d . . Chicagos Darbo FedeTaciįos 
šv. Marija P. Liurdo. 

ff,itfulM.U^ftf<Ul, l , , , . , '^ , 'V , ' 
MtTft^i^S. VM*rf© U 1#19 

2E 2255 =P5 

Trečiadienis, 
Šv. Modestas. 

vasario 12 d. 

:, U UŽTEKTINAI BUS DARBU. 

Visokiems darbams busią iš
leista 100 milijonu dolieriu. 

Chicagos Prekybos Asocia
cijos ir ^miesto tarybos deleira 
ei ja važinėjo Washingtonan 
darbo reikalais, kad neleisti 
prasiplatinti bedarbei Chicago 
je. Delegacija sugryžnsi užtik
rina, kad Chicagoje ir apylin
kėse busią darbu. Darbu busią 
ir visoj valstijoj. Visokiems 
viešiesiems darbams skiriama 
100 milijonu dolieriu. Ir tai 
busianti tik pradžia. Toliaus 
busią daugiau i vairi u snmanv-
mų, iš kuriu pakilsią darbai. 

Bus sušaukta konferencija. 

Iš tų milijonų pusantro mi
lijono busią paskirta didžiuliu 
'ežerų prieplaukai, kuri busian
ti ne kur kitur, kaip tik Clii-
cagoje. Prekybos Asocijaeijos 
biznio manadžeris Beach sako, 
jog prieplaukai pinigai jau už 
tikrinti. Tam prielankus ir ka
rės laivyno sekretorius Dan
iels. 

Sugryžusieji delegatai re
komenduoja, kad Prekybos 
Asocijacija Chicagon sušauk
tu tautinę konferenciją rekon
strukcijos reikalais. Konferen-
cijon turėtų bu t pakviesti žy
miausieji šalies biznieriai. 

Kiek kokiems darbams ski- . 
riama. 

Manadžeris Beach, kurs taip 
pat važinėjo \Vasbingtonan, sa 
ko: 

"Dvi dieni mes išbuvome 
\Vashingtone. Manau, pralei
dome darbšėiansia laika savo 
gyvenime. 

f'Jinsij pagamintų darluims 
išlaidų programa tokia: 

Prie kelių gaminimo l'edera-
lė vyriausybė prisidės su $;>,-
000,000. 

Valstija išleis keliams $7,-
000,000. 

Pavietai keliams $1,000,000. 
Sanitariniam distrikte pa

gerinimai $7,500,000. 
Lokaliai pagerinimai $G\-

000,000. 
Rynų pravėrimas $2,300,-

000.' 
Tiltai $6,000,000.' 
Vandens departamento dar

bams $6,000,000. 
Mokyklų taryba darbams 

$5,000,000. 
Pagerinimai prie geležinke

lių $11,000,000. 
Privatiniai sumanymai $20,-

000,-000. 
Visokie industrijiniai pro

jektai $6,900,000. 
Visokie darbai miesto paša

liais $5,800,000. 
Prie sumanomų ir sumany

ti} viešųjų darbų reikia dar 
priskaityti mieste Union stotį, 
viešuosius bustus ir didelius 
privatinius sumanymus. 

Kad tik tas viskas įvyktų. 
Tuomet, suprantama, nebūtų 
var&o su darbais. 

sekretorius Xockels sako, jog 
Illinois neturėtų užsitraukti 
tokios gėdos, kaip tą yra pa-
dariusi Pennsylvanijos vals
tija su savo kazokais. 

Bilių legislaturon padavė 
senatorius Dunlap. Sumany
mas tikrai autokratinis. Tik 
d irstei kitę: 

Valstijos policijai superin
tendentą (viršininką) paski
ria gubernatorius. Superinten
dentas skiria sau asistentus, 
kapitonus, leitenantus, ser
žantus, korporalus ir papras
tuosius vyrus; taippat jis pa-
siskiria stenografus ir kler
kus, kokie tik bus reikalingi. 

Visi tie paskyrimai neturi 
turėti nieko bendra su civiliais 
įstatymais, t y. neturi priklau
syti tu istatvmu jurisdikcijai. 

Superintendentui skiriama 
$5,(MM) per metus, d o asisten
tams po $3,500. Kitiems vi
siems policijos nariams algas 
nustato superintendentas. 

Be kitko tai policijai turi 
but leista žmones areštuoti be 
.jokio \varanto. 

Iš CHICAGOS LETOVlįl 
KOLONUI. 

PRŪSŲ LIETUVIŲ VA-
KARAS. 

PAMINĖJO MIRUSI PULK. 
ROOSEVELTĄ 

Praeitą sekmadienį kaip 
Chicagoje, taip daugeliuose 
Amerikos ir Europos miestuo
se paminėta miręs žymiausias 
šios gadynės Amerikos veikė-
jas-diplomatas, buvęs Su v. 
Valstijų prezidentas, pulkim 
Theodore Roosevelt. 

Auditorium teatre, Chicago
je, buvo susirinkę keli tūks
tančiai žmonių. Jie klausėsi 
žymių kalbėtojų, kuru* apver-
tino mirusį šios šalies patrijo-
4 

•mvęs gubernatorius K . 
Dunne mirusį Hooseveltą paly-
g'no su dynamo mašina. Nes 
kur jisai pasisukdavo, visur 
paskui save palikdavo fiziškas 
ir morales žvmes. Mažai ui'tt 

m t 

panašių žmonių \ra pasauli > 
istorijoj. 

Ne visi Amerikos >monės 
mirusi Rooseveltn pažinojo. 
Bet jo vardas — - Teddy Roo
sevelt, visiems buvo žinomas. 

PRAŽUVCS ŽMOGUS ATSI
RADO. 

GRŪMOJA STREIKAS ILLI 
N0IS VALSTIJOJE. 

Jau pagrūmota generaliu 

Praeitą ketvirtadienį iš dar
bo namo (2714 Xo. Bockwell 
gat.) nesugryžo Louis Pease. 
Mrs. Pease apie tą pranešė po
licijai. 
Policija dvi dieni ir nakti ieš

kojo pražuvusio vyro. Bet nie
kur nesurado. 

Praeitą sekmadienį Pease 
staiga parsibeldė namo su 
tuščiais kišeniais, nors po dar
bo buvo gavęs geroką " p ė d ę " . 

J is taip nusiskundė savo 
žmonai: 

" P o darbo aš užėjau saliu-
nan, ant kampo Madison ir 
Halsted gat. Išgėriau tik vie
ną. Man pasidarė labai bloga. 
Vienam saliuno kampe radau 
kėdę ir atsisėdau. Kaip tik at
sisėdau, taip ir užmerkiau a-
kis. Kuomet išbudau, žiūriu, 
kad jau sekmadienis. Aš kuo-
greiciausia namo 

y f 

Toks pasakojimas labai in-
t ariamas. 

Pittsburgh, Pa., vas. 10. 
darbininkų streiku Illinois vai Aną dieną čionai , buvo apsi-
stijoje, jei valstijos legislatu- lankęs pinigyno sekretorius 
ra pravestų bilių, kuriuomi Glass. Kalbėdamas prekybos 
valstijai skiriami konstabula- bute jis pažymėjo, jog ateinan-
rai arba valstijinė policija, ti "Pergalės paskola" nebu-
paprastai vadinama kazokais, sianti paskutinė. Po to tos bu-

Streiku grūmoja ne kas ki-j sianti dar viena paskola — 
tas, kaip tik Illinois Darbo [tai "Padėkavonės paskola".. 

Subatoje, vasario 8 d., Š. 
m., truputį po 8 vakarę; p. Mel 
dažio svetainėje prasidėjo 
Prūsų Lietuvių prakalbos ir 
koncertas. Vakaro vedėjas, p. 
Uganda s, trumpoje prakalboje 
pažymėjo reikalą visiems lie
tuviams būti išvien, nežiūrint 
tikėjimo skirtumų. Baigdamas 
jis labai išgyrė " B i r u t ė s " cho
rą ir kvietė visus įsirašyti į jį. 

Tas choras, tuo pasirodė ant 
.scenos. J is , p. Šimkaus veda
mas, tikrai gražiai padainavo 
ilgą eilę tikrai gražių liaudies 
dainų. P. St. Šimkus supranta 
mus tautos dainų jausmus ir 
sugeba to supratimo išmokyti 
savo chorą. Jeigu p. Šimkus 
toliaus lavins šitą savo talen
tą, jei nepasiduos lengvoms 
pagundoms nukrypti į salį, tai 
gali užsipelnyti labai gražią 
vietą lietinių mitzikos istorijo
je. Klausytojams vis-gi labiau
siai patiko profesoriaus Sauer-
\veiuo eilės, sustatytos sulyg 
čekų pavyzdžio ir prasidedan

čios "Lietuvis aš esmi gimęs." 
Choras tas eiles dusyk daina
vo. 

P. Šimkus taip-gi pasakė ir 
prakalbą apie Prūsų lietimus. 
Joje hjtivo l>e padailinimu iš
reikšti įspūdžiai iš apsilanky
mų Prūsų Lietuvoje. Tie įspū
džiai buvo nuoširdžiai ir be 
blogo noro išreikšti, tik abejo
jame, ar jie patiko Prūsų Lie
tuviams ir mintijame,kad juos 
priderėjo palikti kitokioms ap 
linkyliems. 

Visą vakarą sugadino p. 
Žemaites paskaita. Tat buvo 
žemiausios rūšies pliurpalas 
prieš katalikų tikėjimą, jo dva
siški ją ir prios lietuvių katali
kų garbinamąsias vietas: Kre
tingą, Palangą, Kalvariją, šid-
lavą, Vilniaus Aušros Vartus. 
Prūsų lietuviai taip gražiai 
buvo užkvietė lietinius katali
kus vienytis, taip iškilmingai 
buvo žadėję pagerbti jų tikėji-
minius jausmus, o čia kalbėto
ja visu savo paskaitos ilgam", 
į.ieko neveikė, tik tuos jausmus 
išniekino, prikergdama pabai
goje keletą pagyrimų prūsams. 

Tos paskaitos laiku publika 
gana garsiai šnekučiavo tarp 
savęs, bet nei jokio netakto ne
padarė. Katalikų vt»vcln tapo 
išreikšta vakaio vedėjams, kad 
jie pažeidžia katalikus ir to
liaus iki vakaio pabaigai apsi
eita ramiai. Katalikai supran
ta, kad čia ne prūsų lietuvių 
kaltė. .1 ie nesitikėjo, kad p. Že
maitė užsidės sau tikslą ardyti 
gerai ir gražiai pradėtą jų dar
bą vienvtis visiems lietuviams. 
P. Žemaitė yra bajorė nuolat 
lošianti sodietės rolę ir socija-
listė. Tokis didelis tautos rei
kalas, kaip susivienijimas Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos 
socijalistams neparankus, dėl
to jų atstovė Prūsų Lietuvių 
vakare įžeidė Didžiosios Lietu
vos katalikus. Tečiaus šitie su
pranta intrygą ir del blogo nė-
naudės moteriškės liežuvio ne
siduos sukiršinti prieš prūsų 
lietuvius. 

Protestantų kunigas Kazo
kas dviem atvejais kalbėjo 
apie Prūsų Lietuvą. Ypatingai 
antruoju atveju jis karštai iš
gyrė tikrai daug gero padariu
sius kun. Duonelaitį, kuu. Fr . 
Kuršaitį ir kitus žymesniuo
sius protestantus veikėjus. J is 
tiki, kad Emanuel Kant buvo 
lietuvis. I r mes linkstame į tą 
pusę, nors dar neturime pilnai 
įtikinančių prirodymų. Kada 
tautiškai atgiję prūsų lietuviai 

riaii ištirs Ivarrfo tėviškės 
ap^tgardę, t. y. tą vietą, i$ kur 
jo tėvas persikraustė i Kara
liaučių, tada, tikimės, bus ne
abejotinų prirodymų, kad 
Emanuelio Kanto tėvas buvo 
lietuvis. Kantas buvo daugiau 
suvokietėjęs, negu Misevičius 
sulenkėjęs. 

Prieš aprašomo Prusai Lie
tuvių vakaro pabaigą buvo la
bai gerai atliktas juokingas 
monologas. J o turinys toks, 
kad lietuvis vaikinas, neturin
tys mnzikalės klausos, o tik 
galintys smarkiai šaukti, ban
dė tapti didžiu art istu: apva
žiavo Prancūziją, Italiją bei 
Vengriją ir iš visur tapo išvy
tas. Tik savieji juomi stebėjosi, 
garbindami jį kaipo užrubeži-
nj artistą. 

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Jų sudėjo 90 dolerių 
su centais. 

Vakaro programas užsibaigė 
pusiau vienuolikta. Po to pra
sidėjo šokiai. 

"KEISTUTIS" SCENOJE. 

Kovo 23 d. vidurmiesčio di
deliame teatre Lietuvos Vyčių 
Chicagos Apskričio artistai-
mėgėjai statys scenoje istoriš
ką tragediją "Keis tu t i s" . 

Rengkitės į tą didelį vakarą. 
Tikietus nusipirkite iš anksto. 

Komisija. 
— 

BRIGHTON PARKO IR 
APIELINKĖS LIE

TUVIAMS. 

Vasario 23 d. Nekalto Prasi
dėjimo Šv. P. M. bažnytinėje 
svetainėje Lietuvos Vvčiu 36 
kp. rengia šeiminiską vakarė
lį L. Vyčių bažnytinio choro 
naudai. Bus išpildytas gražus 
programas. Svečiai bus pa
vaišinti skania vakariene. 

Tikietus galima gauti jau 
dabar pas choro narius. 

Rengimo Komisija. 

VAKARAS, PRAKALBOS. 

Seredoj, vasario 12 d., ty. 
Lincolno dienos vakare, Šv. 
Jurgio "parapijos svetainėje 
yra rengiamas vakaras - pra
kalbos su muzikaliu progra
mų. 

Pelnas yra skiriamas pa
dengimui lėšų, padarytų Nau
jų Metų dienoje, kada buvo 
išneštas protestas prieš len
kus ir bolševikus. 

j 

certą. Žmonelių prisirinko pil
na svetainė. Visi susirinkusiem 
4i buvo pripildyti kokio tai ne
paprasto upo. Visi, rodos, 
rengėsi ką tai naujo sutikti, 
tartum vokiečius ameriko
niška kariuomenė. Na, ir štai 
pasirodo ant scenos vietinis 
vargonininkas su savo puikiai 
išlavintu choru. Pirmučiausiai 
\isiems atsistojus, buvo sudai
nuota Lietuvos himnas. Pas-
Jnli sekė programas, kuris liko 
puikiai atliktas. Prie to po kc. 
lis kartus susigrįždama daina
vo solo Brid-reporto žvaigždu
tė, p-ia M. Janušauskienė. 
Kaip \isados, taip ir šį sykį 
publika prašyte prašė, kad tik 
ji daugiau dainuotų. Taip-gi 
solo dainavo p.J.Ramanauskas, 
kuris ir-gi puikiai pasižymėjo. 
Žodžiu sakant, viskas buvo a t-
likta gerai. But geisfina, kad 
ir daugiau "Kank l ių" choras 
tokių koncertų parengtų. Va
karo pelnas paskirtas parapi-
jai. 

• Tautos Fondas. 
Tautos Fondo 32-r o sky

rius vasario 3 d. buvę šaukęs 
susirinkimą. Skyriuje priguli, 
jeigu nepameluosiu, 80 narių, 
kurie moka mėnesines duokles 
i Tautos Fondą. I susirinki-
mus dar pirmiau lankydavos 
skaitlingiau, bet dabar, tai tik 
keletas narių atsilanko. 

Na, o kur kiti? Gal namie 
sėdi prie pečiaus ir šildosi sau. 
Bet ne. Mes ne vien tik auko
mis turime prisidėti, bet dar 
ir darbu tėvynės reikalus rem-
ti. Taigi nuo šio laiko lai nei 
vienas susirinkimas nebūna 
apleistas. Tada žinosime ką 
darome, kur einame ir ko ieš
kome. Vik. 

.1 aunu s Vargonininkas paleškau 
vietos, galiu vesti chorą Jeigu kam 
iš grerbemu klebonu bm'iy. reikalin
gas. Meldžiu kreiptis sekančiu ant
rašu 

T. R. 
Al 4 Lincoln A ve., Rockford, 111. 
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ANTANO RADZEVIČIAUS I 
V A R G O N Ų K O M P A N I J A 

Dirbėjai ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular-
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

VARGONŲ 
* pEL ,— 

* 

N 

Bažflyčiyjeatry irRezidencijy | 
Taip-gi taisom, 
derinam Ir per* 
dirbam vargonus. 
Dedam elektros 
mptorns ir visokį 
darbą reikalingą 
p r i e vargonų. 

. Dirbtuvė apru-
I pinta naujausio

mis ir geriausio
mis mašinomis ir 
specljalistais dar
bininkais. Pienus 
Ir specifikacijas 
siunčiame veltui. 

ERašt ine ir j 7 7 H„„ V ~ mJL A « ^ N E W A R K, = loirbtuve 177 New YorkAve., N. J. I 
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DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Malnleriai, mechanikai, audėjai, fabrikas ir «iap visokie 

- darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini drangai 

PAIN-EXPELLER 
Jan tnrlri penkios-deSimtyg metu 
kaip Aitą pinki gyduole yra var-
tuojama sa geriausioms pasek
mėms, ttgydymui rnmatizmo, 
skausmu krutinėję, tonose ir rau
menyse, neuralgijos •trano, die
gimą ial3io ir kosulio. 

<"»! 

Paieška u Petro Burincko, paei
nančio ift Suvalkų Gubernijos Penic-
ka Parapijos Žarvinij Kaimo. Gir
dėjau kad tapo užmuštas mainos**, 
turiu labai svarbų reikalą, kas apie 
jj žinote meldžiu man pranešti se
kančių adresų: 

Audros č*epla 
P. O. Box 185 Du Bois Pcima. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Vasario 2 d. Lietuvos Vvčiu 
13 kuopa statė scenoje "Palo-
cius Ežero Dugnuose.' ' Artis-
tai-mėgėjai visi atliko savo ro
les kuopuikiausi ai, ypae mer
gaitės, puikiomis dainelėmis 
žavėte žavėjo žmonių širdis ir 
už tai užsipelnė nuo publikos 
padėką delnų plojimu. Publi
kos buvo pilna svetainė, ant 
galerijos net netilpo. Matyt, 
kad žmonės prijaučia Lietuvos 
Vyčių 13 kuopai. Žinoma, at
silankę žmonės į tokius va
karus nelieka apvilti, bvt pa-
sigrožėja puikiu vaidinimu ir 
kitokiais pam&vginimais. Fa 
lošimui buvo šokiai ir visokios 
žaislės. Laike .sūkių buvo ir 
skrajojanti krasa, per kuria 
galėjo vienas kitam išreikšti 
geriausius linkėjimu??. 

Girdėt, kad pelno liks virš 
100 d o b 

Valio Lietuvos Vyčių 13 
kuopa! Aug ir bujok kaip ne
vystantis žiedas Tautos i r 
Bažnveios labui. 

Ten buvęs. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

"Kanklių" choras. 
• 

Nedėlioj, vasario 2 d , š. m., 
"Kankl ių" choras, prie para
pijos Šv. Jurgio, surengė kon-

N«M>si*»"k pirkdamas pigius raistus didelase bonkose. Reikalauk geriausiu, kuomet pirksi 
PainlSpensr, persitikrink ar vr» IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. 35 centai ir 65 centai ui 

bonkute. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos. 
• F. AD. R1CHTER * CO., 74 -80 Wtfhliigton St.f Ncw York, N. Y.» / 

Paleškau savo vyro Jono Rudzevi
čiaus 42 metų. Jis paeina iŠ Suval
kų gub., Bartininkų valsčiaus. Mudu 
vedom Alvitfe, Suv. Kaip atvykom 
Kanadon jau 12 metų. 

1914 m. jis išvažiavo J Suvienytus 
valstijos. 

Meldžiamieje atsiliepkite arba pra
neškite apie jj. 

.Marijona Radzevičienė 
po tėyąis Žvingiliutė 

J Lalonde stJįįį Mbntreal, Canada. 
Paieškau Jono Sakalausko, paei

nančio Kauno gub. Raseinių pav., 
Pauperių Kaimo. Šeši metai atgal, 
jis gyveno Philadelphijoj, Pa. Tū
rių labai svarbų reikalą prie jo. Jis 
pats ar kas kitas žinantis apie jį 
meldžiu man pranešti sekančiu ad
resu: 

Mrs. Anna Ramanaaski, 
SIS Meadomr A v e., Jollet-Rocklale, m 

i 

Parsiduoda naujas mūrinis 
namas ant 3 lubų, randos neša 
$51 ant mėnesio, kaina $6,000. 
Priežastes pardavimo del sto
kos sveikatos esam priversti 
išvažinoti. Atsišaukite pas sa
vininką. 
941 W. 34 Str. Chicago, 111. 

PARSIDUODA. 
Namas greit ir pigiai ant 2 pagy

venimų 5 ir 6 kambarių randos neša 
$3(M)0. 

Atsišaukite tuojaus sekančių ad
resų: 

J. Mozeris. 
1447 So. 50 Ave. Cicero, m . 

. 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
v • 

arba 

: io Išpažintis 
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. 
Jv&ina t IK • ••« zuc« 

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

"Pražudytas Gyvenimas'' viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimb, 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 atspaus
dinta. 

Adresuokite: 
"DRAUGAS" PUBLISmNG CO., 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. 

. 

Skaitytojai remkite biznierius kurie 
garsinasi "Drauge" 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • n u m i n i ] 

Trumpu laiku išeis iš "Draugo ' ' spaustuvės, kelių geij). kunigų rūpesčiu, visiškai 
nauja, maldaknyge 

RAMYBE JUMS n 
J i tiks visiems: ir vyrams ir moterims ir Tretininkams ir Maldos Apaštalys

tės Nariams, ir Marijos Vaikeliams ir kt. Jon tapo surinkti paaiškinimai ir gra
žiausios maldos iš "Šalt inio", "Sveika Marija", "Pulkim ant kelių", • "Maldų 
Knygelės", "Pamaldų Vadovėlio" ir kitų dvasiškų knygų lietuviškų ir nelietu
viškų. Bus tai didžiausia ir parankiausia maldaknygė lietuvių kalboje,- su vir
šum 900 puslapių dydžio. Nepaisant ant didelių iškaščių jos išleidimui, kaina 
skirta labai maža. Tą toygą bus galima gauti visokiuose apdaruose, nuo prastų 
iki puikiausių. Su užsakymais kreipkitės 

"Draugas" Publ. Co, 1800 W. 46th St, Chicago, 111. 
= 

' 
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