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Kongreso komitetas ty
rineja bolševikizmą
S. Valstijose
Vokietija jau turi savo
prezidentą
BOLŠEVIKŲ VIEŠPATAVI . r labai mažai bolševikų propa
MUI ARTINASI GALAS.
gandistų yra patekę šion ša
lin, kadangi yra didis apsun
Overmano komitetas veda tar kinimas jiems su pasportais.
Toliaus jis sakė, jog bolše
dymus.
vikui nėra vokiečių sąjuniniWashington. vas. 13.— Se
kai, išėmus nuosavuosius rei
nato teisiu komiteto subkomikalus. Bolševikai ėmė nuo vo
tetas, vadinamas Overmano
kiečiu pinigus, kad sulaužyti
komitetu, užvakar
pradėjo
talkininku stiprumą. Bet jie
tardymas reikale bolševikizmo yra didžiai priešingi Vokieti
platinainęsi šioj šalyj. Ir pir jos valdymo formai, kaip
mąja tardymu dieną paaiškė priešingi kiekvienai nesoeijajo, jog Lenino viešpatavimas listiškai šaliai.
Rusijoje yra labai trumpas,
I)r. Huntington
paskaitė
.lis veikiai turės sugriūti ir vieną dokumentą, kokį bolše
be pašalinio Įsimaišymo i rusu viku centralinė valdžia buvo
i eikalus.
paskelbus visiems savo sovie
Pirmiausia išklausinėta du tams praeito rugpjūčio mėn.
liudininku: J)r. VVilham CnaRaginami prie skerdynių.
pin Huntington ir Chicagos
universiteto profesorius Sa
Iš bolševiku valdžios nutamnel X. Harper.
rimo vienas posmas
taip
Pirmasis iliras laikas gvve- skamba:
no Rusijoje, kaipo prekybos
" T e g u bus padarytas galas
palydovas Suv. Valstijų am-j apsileidimui ir švelnumui. Vi
basadoje. Antrasis
daugeli j sos soeijalrevoliueijonierių tei
kartu lankėsi Rusijon tyrinė sės, žinomos lokaliams sovier
ti bolševikizmą.
tams, turi but tuojaus sustabAbudu liudininku vienmin dvtos. Visa eilė užstovu turi
čiai pažymėjo, jog Rusijoje but paimta iš tarpo buržujų
bolševikizmas nepavykęs ir ir oficierų klesės. Be pasigai
jis veikiai turės sugriūti. Nes lėjimo traškinti kiekvieną ma
nei vieno savo pažadėjimo žiausią pasipriešinimą. Šito
darbininkams ir valstiečiams visa
inieijativa
specijaliai
neišpildė bolševiku
lyderiai. priguli lokaliems pildomieŠiandie bolševikiška valdžia jiems komitetams".
palaikoma tik su terorizmo ir
Skaityta dar keli laiškai
baisiu persekiojimu pagelba. nuo vienos amerikoniškos mo
Nei vienas, nei kitas liudi ters iš Petrogrado apie žmo
ninkas
nepripažino,
idant nių mirtingumą tenai del niaibolševikai savo moksli} platin sto stokos.
tu šioj šalyj. Aubudu pažymė
AMERIKONAI PANAUDO
jo, jog bolševikai neturi jo
SIĄ VOKIEČIŲ LAIVUS.
kiu santikiu su įvairiais nenuoramomis Amerikoje.
Tais laivais DUS gabenama na
mo kariuomenė.

Bolševikų agentas.

Jis yra Amerikoje.

By the order of the President, l

PIRMOJI LAIDA

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, SA(/SI0 (FEB.) 13 D., 1919 M.
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l)r. Huntington pasakė, jog
Arthur Ransome, Xew York
Times korespondentas Petro
grade, parkeliavo iš Rusijos
Amerikon su bolševikų įgalio
jimais "pasakyti visą teisy
be apie sovietų valdžią".
Kuomet Aansome prieš ke
liavimą Amerikon nuėjo Šve
dų konsuliatan Maskvoje, kad
tas pavizijuotų pasportą, konsulis atsisakė tai daryti.
Ransome su savimi pas ken
suli buvo nusivedės Radek'ą,
kurs šiandie bolševikams agentauja Berlyne.
Po Radeko paaiškinimo konsulis sutiko vizijuoti pasportą
ir Ransome parvyko J Suv.
Valstijas. -
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New York, vas. 13.—Už ke
lių savaičių Amerikos kariuo
menės iš Prancūzijos gabeni
mui namo bus pasinaudojama
ir vokiečių didžiuliais garlai
viais. Tam tikslui busią apie
300,000 tonų garlaivių. Tais
garlaiviais per mėnesį bus ga
lima pargabenti apie 60,(KK)
vyrų.
Taip tvirtina S. V. "shipping b o a r d o "
pirmininkas
Hurley, kurs čionai parkelia
vo transportu Leviatban.
Hurley sako, jogei tas klau
simas išrištas mieste Treves
sausio 1*7 d., kuomet buvo at
naujinama armistieija su vo
kiečiais.

VOKIETIJA TURI PIRMĄJĮ JAPONIJA UŽGINA SAVO KONGRESAS PRIĖMĖ KA
RĖS LAIVYNO BILIŲ.
PREZIDENTĄ.
GRŪMOJIMUS KINIJAI.

Mobilizuos kariuomenę prieš
bolševikus.
—

Weimar, vas. 12. (bevieliu
telegrafu per Londoną). —
Tautiškas vokiečių steigiama
sis susirinkimas vakar Vokie
tijos prezidentu išrinko Dr.
Friedricbą Ebert'ą, kurs po
kaizerio prašalinimo ligšiol
buvo valdžios galva.
Iš 379 atstovų

Ebcrtą

balsavo 277.
Reiškia, jog visos vokiečių
partijos Ebertui pasitiki, jei jį
pakėlė
augščiausion
šalies
vaidvietėn.
Ebert skaitosi soeijalistas.
Bet jis yra daugiau vokietis
tautininkas, kaip soeijalistų
partijos palaikytojas ir užta
rėjas.
Po to tuojaus nuskirta pre
zidentui ir alga — 250 tuks
iančių dol. per metus.
Paskirta naujas kabinetas.
Po prezidento rinkimų tuo
jaus paskirta ir naujas ministeriu kabinetas iš 14 žmonių.
Premjeru - kanclieriu yra
Scheidemann; ekonomijos įhinisteriu Augnst Mueller;darbo
— Bauer; šalies apginimo ir
tcisdarystės — Landsberg.
Kabinetan ineina ir Eduard
David, kurs rezignavo iš pir
mininko vieton susirinkime. J o
vieton paskirta Konst.Fehrenbaeli.

Kabinetan ineina ir centrnlistas M. Erzberger.
Grafas
von
BrockdorffRantzau, žinomas anti-socijalistas, yra užsienių reikalų ministeris.
Ministerių kabinete soeijalistai turi 7 vietas, ty. pusę.

Bus mobilizuojama armija.

Per sekančius trejis metus
laivynas bus didinamas.

Paryžius ,j vas. 13.— Havas
agentūra skelbia liudijimą vi*
ce-grafo Chinda,. Japonijos
ambasadoriaus Anglijoje, kurs
šiandie savo šalį reprezentuo
ja taikos konferencijoje.
Chinda tvirtina, jog esanti
netiesa, kad« Japonija jnėgintų
kokiuo nors būdų varžyti Ki
nijos atstovus taikos konfe
rencijoje. Tos visos kalbos ir
žinios — tai tik paprastas
prasimanymas.
Chinda sako, jog Japonija
prie Kinijos tiek bendra turi,
kiek ir kitos šalys. I r todėl
Japonija nei grūmoja, nei
spaudžia Kinijos atstovų, nei
nenori užimti jų vietos taikos
konferencijoje.
"Nežiūrint to visa, mūsų
santikiai su Kinijos respubli
kos prezidentu ir su ministeriais yra širdingiausi", pažy
mi ambasadorius Chinda.

Washington, vas. 13.—Kol
taikos konferencijoje dar nieko nebuvo tariamasi karės lai
vynų apribavimo reikale, kon
gresas suskubo pravesti šios
šalies karės laivyno padidi
nimo reikale bilių.
Žemesnysis kongreso bu
tas j)o ilgi] debatų didžiuma
balsą priėmė trejų metą lai
vyno programą ir tam tikslui
užgyrė 721 milijoną dol.
Šitie milijonai karės laivy
nui bus panaudoti sekančiais
f i skaliais metais. Gi paskui
bus skiriama daugiau pinigų.
Suv. Valstijoms pirm visako
reikalinga turėti milžiniškas
karės laivynas.
Daugelis atstovų priešinosi
karės laivvno didinimui. Bet
.
tas nieko negelbėjo
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ANGLAI ATSIĖMĖ INTER
NUOTĄ LAIVĄ.

—

BOLŠEVIKAI PAŽANGIUO
Amsterdam, vas. 13.—Ang
JA BERLYNE.
lą torpedinis laivas — destroBasle, vas" 1 3 . — Bolševiku yeris aną dieną įplaukė Ham
(spartakų) agitacija Berlyne burgo uostan ir paskui išplau
didėja, ypač valdžios kariuo kė atgal su garlaiviu Cosma.
Cosma yra anglų laivas.
menės tarpe, anot gautų čia
v * *
Karės vokiečiai tą laivą buvo
zmių.
internavę.
Sakoma, jog tai bolševikiš
kai agitacijai vadovauja ru ANDRASSY KEIJAUJA
sų . bolševike agentas Radek. :».- ' V I '
ANGLIJON. •
Jš Breslau depešoje sako
ma, jog 6-tojo vokiečių kor
Paryžius, vas. 13.—Viennos
puso visi ofieierai sustreika laikraščiai praneša, jog gravę del įvairių savo kareivių .fas Andrassy, buvo* Austrijospasipriešinimų ir reikalavimų. Ungarijos užsienių reikalų mi
TALKININKAI ATMUŠŽ nisteris, iš Šveicarijos iškeliaBOLŠEVIKŲ UŽPUO
vęs Anglijon.
LIMĄ.
—

i

N
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PRANCŪZIJA DEMOBILI
Londonas, vas. 13.—Praeitą
ZUOJA KARIUOMENE

šeštadienį ties Sedmokrenga,
šiaurinėj Rusijoj, bolševikų
pėstininkai stojo atakon prieš
talkininkų pozicijas. 'Bet vei
kiai buvo atmušti.
Bolševikai su dideliais nuo
stoliais nugalėti ir pietuose
nuo Kadish, ant Petrogrado
kelio.Tenąi amerikonai, anglai
ir rusai pagerino sau pozici
jas-

Pranešama,
jog
Berlyne
kuoveikiaus
bus
paskelbta
konskripeija visiems ligi 35
metu amžiaus vvrams.
Steigiamajame susirinkime
tuo tikslu tariamasi.
Nori
ma atnaujinti stiprią armiją.
Vokiečiai tvirtina, jogei tas
daroma del grūmojančio pavo
jaus iš rusų bolševikų šono.
Teeiau niekam tikrai nežino ATRADO DU VAIKU UŽ
ma, kokius tikslus turi armi
TROŠKUSIU.
jos mobilizavimas.
Po num. 1713 W. 18 gat. iš
DEPORTUOSIĄ 8,000 SVE namų
basemento
suuosta
troškinantieji nuodingi garai.
TIMŠALIŲ.
Nueita basėmentan ir ten at
Washington, vas. 12. — Čio rasta du negyvu vaiku. Už
nai patirta, jog immigracijos troško nuo kurenafnų anglių
biuras trumpu laįku depor garo.
tuosiąs apie 8,000 svetimšalių,
Vaiku yra Stanley Hijec, 17
negeistinų šiai šaliai gaivalu, metų, ir Edmund
Stachokatrie buvo suimti karės metu. wiak.
» "

Prancūzų spauda nerimauja.
Paryžius, vas. 13.—Prancū
zijos vyriausybė nesustabdo
kariuomenės demobilizacijos,
nežiūrint skleidžiamų visokią
paskalų.
"Spauda tuo tarpu baisiai ne
rimauja. Nerimavimas ypač
padidėjo, Juiomet
maršalas
Foch armisticijos komisijai
andai buvo pranešęs, jog Vo
kietija į šešias savaites ga
linti sumobilizuoti 2 milijonu
kariuomenės.
Visas
vargas
prancūzų
x
spaudai, jog ją spaudžia aš
tri cenzūra.
— (j ranto stovvkla, Rockford, 111., vas. 12. — Vakar čia
buvo taip šilta diena, kad ka
reiviai sugavo kelis žiogus.
Kaikur ėmė žydėti pienės.

Japonija grūmoja kare Kinijai
Japonai tečiaus užgina tuos
grūmojimus
DIDINASI JAPONIJOS-KINIJOS KRIZIS.
'

Europos diplomatai nežino
nei kas daryti.

:

; .: ; įU.

.:/V.

Mlliiniškas

i„4t

ilgai karei turi pasigaminusi
ginklų ir amunicijos.
Taippat turi pusę milijono tonų:
laivų ir kas valanda pasiren-|
gusi veikti.

Kinai atstovai pradėjo
Washington, vas. 12. —
nusiskųsti.
Smarkus Japonijos pasistaty
Kuomet Kinijos atstovai nu
mas prieš Kinijos atstovus
taikos konferencijoje nustebi keliavo Paryžiun be slaptų su-:
no visus suvažiavusius Pary tarčių kopijų, tuomet dar 1 atp
jaus juose pakilo pagieža prieš
žiuje diplomatus.
Anot gautų čia oficijalių ži Japonijos priespaudą.
Atstovai tad žodžiais pra
nių, Japonija tiesiog grūmoja
kare Kinijai, jei šitos atstovai nešė apie kai-kurias tų slap
arba pati vyriausybė paskelbs tų sutarčių dalis kaikuriems
atstok
viešumon padarytas tarpe tų taikos konferencijos
dviejų šalių slaptas sutartis. vams.
Nugirdo apie tai japonai at
Tos sutartys paliečia visas tei
ses ir koncesijas Kinijoje, ko stovai. Ir tie tuojaus pareika
kias Japonija ten įgijo pirm lavo, idant kinai liautųsi su
tokiuo savo pasielgimu,
šitos karės.
ko, padarytos slaptos sutar
Kare pagrūmojo Japonijos
atstovai taikos konferencijoje tys slaptybėje turi but ir už
oficijalių pranešimu. Be to laikomos.
Japonija oficijaliai ir neatmaiNe visos sutartys patvir
nomai pareikalavo sau Mar-i
tintos.
shail ir Caroline salų Pacifiko I
,
m
i
•
Kai-kurin tu slaptu sutarvandenvne.
Tas salas japo- w. T_. .. *• \
\ : ,
v
*, .
i.. •
cm Kimios vvnausvbe dar nenai šios kares metu ateme nuo
J . ..
.
.
. . x.
patvirtinusi, nors senai tą vra
vokiečių.
i
, • •
••
.
.
padariusi TJaponija.
Kinijos atstovai taikos kon- * - . - * .
,. T
.. , . w
...
. .
. . . . . . fT* T a d šiandie Japonija
kieku
£
terencnoie mėgina stipriai lai,.,
,v. T^. •
.,,
, . galėdama dar spaudžia Kmikyties sa\
r
,'o
nepnklausomvbes
?
-.. .
teisiu.
Noi
. ,.
. . r :, v ,. ją,
idant
šita
kuoveikiaus
patr
virtintų
visas slaptas sutartis.
Jon
liuosai
išreikšti
....
savo mintis ir pasiskųsti di
Tos slaptos sutartys palie
džiulių valstybių atstovams.
čia Shantung provinciją, kur
Kinijos atstovai tikisi, jog dijaponai pasirūpino gauti saa
svarbias koncesijas.
MNebūtų perdaug stebėtina,
Bet Japonija mėgina ki jei Japonija pakiltų • karėn.
nams užčiaupti burnas.
Prieš ją niekas šiandie nega
S. Valstijos negali gelbėti lėtų stoti. Japonija galinga.
Kinijai.
Ir ji mėgina naudoties dabar
Suv. Valstijos pasiuntinys iš tiniu Europos spėkų nupuoli
Pekino praneša, jog Kinijos mu.
užsienių reikalų ministerija ti
kisi sau užtarėją rasti Suv.
Valstijose.
Bet pasiuntinys
nemato, kokiuo gi būdu Suv.
Valstijos galėtų pagelbėti Ki
nijai, ypač šiuo momentu, kuo
met Suv. Valstijoms ir Ang
lijai yra pilnos rankos darbo
Europos reikaluose.

ATIDARYTA ANGLIJOS
PARLAMENTAS.

Londonas, vas. 12. — Va
kar čia karalius atidarė par
lamento sesiją.
Skaitė savo
pranešimą.
Priminė apie da
bartines suirutes
Anglijoj.
Paragino parlamentą pagaPražuvo sutarčių kopijos.
minti įstatymus prieš bolše
vikizmą. Paragino uoliai pa
Kuomet Kinijos taikos at
rekonstrucijiniais
stovai nukeliavo Paryžiun, jie, sidarbuoti
pranešė, jog slaptų sutarčių su °- a r D a i s Japonija kopijas jie vežėsi saKalbėjo ir premjeras Lloyd
vo bagažuose.
George.
Kopijos iš bagažų staiga
SUKLUPDYSIĄ VOKIE
pražuvusios jiems keliaujant
TIJĄ.
per Japoniją. Todėl jie tų su
tarčių ištisai iš atminties neParyžius, vas. 12. — Vyriaugali pasakyti. Gi jos yra la- s i o jį talkininkų karės taryba
bai indomios. Kinijos atsto- \ n u s p r e n d ė suklupdyti Vokievai buvo manę tas kopijas pilvtiją. Ligšiol Vokietija nepilnai
nai viešai paskelbti.
pildė armisticijos sutartis —
nepristatydavo . talkininkams
Japonija pasirengus ilgon
karėn.
laiku reikalaujamų daiktų.
Toliaus taip nebusią. TalkiAnot gautų čia žinių, karės n m k f t i k a s 1 Q d i e n ų
d w y g y
grūmojimus pirmiausia išreiš- a r m i s t i c i j o s s u tarties reviziją
kęs Japonijos pasiuntinys Pe- i r v o k i e č i u s l a b j a u s p r i s p a u ,
kine Kinijos užsienių reikalų fei .
. . . . . .

ISPANIJOS KARALIUS KE
LIAUJA AMERIKON.

Paryžius, vas. 13. — Gauta
Dr. Huntington buvo pa
klaustas, ar Ransome šiandie žinių, jog Ispanijos karalius
iškeliaująs
yra Amerikoje. Atsakė, jog Alfonsas tikrai
|pietinėn Amerikon. Bet iške
taip.
Dr. Huntington manąs, jog l i a v i m o diena nepasakoma.

už

Japonai sako, tai tik prasi
manymai.
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mimsteriui.
Tuomet jiems nereiks gruJaponijos pasiuntinys atvi- m o t į talkininkams.
rai pasakė, jog su Japonija nė- j
ra ko perdaug šposauti. Japo- j — Paryžius vas. 12. — Pre^
nija šiandie palaiko daugiau zidentą Wilsoną Murato ruSS3SSSS ?:•:•
mmmmrnc: $ mm;^mm^^:yvm<^
Suv. Valatijų styrinis orlaivis 0-1. Su juo jau buvo atlikta viena tolima milijono kariuomenes, turi tai muose vakar aplankė Valijos
kelionė. Orlaivio įguloje yra 6 vyrai ir oficieras.
(kariuomenei pilną išrengimą, t princas.
':^ • -''---1 ' * * - « * .
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Anglijos Lietuviai.

Užsiėmę Lietuvos neprigulmybės reikalais mes mažai dtoPnbliahed Daily Excei>t Sandays by
ORAI GAS P t B L l S H l N G CO., Inc., mos atkreipdavome į lietuvius,
1800 W. 4Sth St., Chieago, Illinois. mažesniais būriais
išmėtytus
TERMS O F SI liSCRIPTION
visose pasaulio šalyse. Deltb
One Yemr
$5.00
retai rašėme apie Anglijos lie
SHx Months
$3.00
Thursday *s Edition
$2.00 tuvius, nors jų ten yra, nors
jie gražiai veikia.
A i NEWS-STANDS 2c A COPY
Advcrtising rates on application
Pėtnyčioje, sausio 10, jie bu
vo susi važiavę
Glasgow'e,
LDETUVIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS Škotijoje ir pavyzdingai suta
ii
rė gana daug daigtų.
Pir
miausiai jie išreiškė užsitikėEina kasdieną išskyrus nedėldicnius.
jimą ir pagarbą naujajai Lie
PRENUMERATOS KAINA:
1
pasitikėdami,
Metams
$3.00 tuvos valdžiai,
i Pusei Metų
$S.OO kad ji suorganizuos armiją
'Prenumerata mokasi iškalno. Lai tvarkai ir riboms apginti, kad
kas skaitosi nuo užsira.šymo dienos ne
, nuo Naujii Mettj. Norint permainyti ji surengs steigiamąjį
Seimą,
< adresą visada reikia prisiųsti ir senas
• adresas. Pinigai geriausia siųsti išper- kuris išdirbs ir įves Lietuvos
kant krasoje ar exprese "Money Order"
arba įdedant pinigus ] registruota žemės konstituciją.
j . laišką.
Toliaus Glasgow'o Šeimas
!
j "DRAUGAS" PUBLISHING CO. kreipiasi prie didžiulių pasau
1
1800 W. 46th SU Chicago, III. lio viešpatijų: Anglijos, Pran
Telefonas McKinley 6114
cūzijos ir Amerikos, kad jos
NltlIlIlHilIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIitlIlItllHIlHH pripažintų Lietuvos neprigulmybę ir kad priimtų jos at
stovus į Taikos Konferenciją.
Anglijos ir Škotijos lietuvių
Seimas pripažįsta demokrati
jos principus taip kaip juos
išreiškė Woodrow Wilson ir ža
da visomis jiegomis kovoti,
kad įvyktų Tautų Sąjunga, ir
kati Lietuva butų, tos Sąjun
gos nariu.
Tas pats susirinkimas taip
gi parėmė ir patvirtino rezo
liucijas Lietuvių Tarybų po
Iš socijalistų šaltinių gauna sėdžio, buvusio New Yorke
me patirti, buk Vilniuje susi viešbutyje McAlpin 27 lapkri
darė bolševikų sovietai. Nuo čio, 1918 m.
kiekvienų 50 darbininkų ren
Anglijos ir Škotijos lietu
kainas atstovas. Iš 250 tų at viai įgaliojo kun. Vilimavičių
stovų susidarąs sovietas. Nors būti jų atstovu ir ginti Lie
ne visi, bet didesnė dalis tų tuvos reikalus pas Prancūzi
atstovų dabar esą komunistai jos užrubežinių dalykų minis
bolševikai ir jiems pritarianti. trą Taikos Konferencijos me
I
Taryboje esą keturi žydai so tu.
Visų šitų nutarimų kopijos
či jalistai. Į jos pasėdžius atei
ną, svečiai — vokiečių soči ja tapo išsiuntinėtos Anglijos mi
listai.
nistrų pirmininkui ir užrube
Bolševikai skelbia,buk Šiau žinių dalykų ministrui, taip-gi
liuose, Kauno gubernijoje ir Prancūzijos užrubežinių daly
Naumiestyje, Suvalkų guber ku ministeriui ir Amerikos
nijoje bolševikai sudarė savo prezidentui.
Po sutarimais pasirašė Lie
tarybas ir atsimetė nuo Val
demaro ir jo draugų valdžios. tuvos Neprigulmybės Sąjunga
Bušų bolševikų laikraštis dviem vardais: P. Bansevi"Sievernaja Komuna" 7 (20) čius ir G. Lebedis, Lietuvių
Blaivininkų dr-jos vardu J.
gruodžio rašė, kad pavieti
Kieris, Lietuvių Darbo Bend
niame mieste Vileikoje, Vil
rijos pirmininkas V. Miliūnas,
niaus gubernijoje susidarė bol
Lietuvių Savy tarpinės Apsau
ševikiška valdžia: " Kapsukas gos pirmininkas J. Liudvinas,
Mickevičius, Aleksa-Anga rie''Išeivių Draugo" redaktorius
tis, Cichowskis ir kiti". Bol
J. Norbutas ir Londono bei
ševikų laikraštis nepraneša
Manchesterio lietuvių delega
koki yra tie *'kiti *\ Matoma
tas A. Šveistris.
jie yra ne lietuviai, o rusai, su
kurių durtuvais
Kapsukas •Anglijoje lietuvių, prisiun
platina po Lietuvą bolševikiš tusių delegatus į minėtąjį su
važiavimą esą apie 4,000, o
ką " laisvę".
Škotijoje apie 10,000. Suva
Kapsukas ir jo draugai ap
žiavimo posėdžiai buvo Šven
garsino manifestą Lietuvos
to Linko misijos svetainėje
gyventojams. Jame jie skel
Glasgowe.
bia, kad vokiečių okupacijos
Džiaugiamės Anglijos ir
valdžią ir Lietuvos žmonių iš
Škotijos lietuvių rimtu darbš
rinktos Tarybos valdžią pa
naikiną. Tik savo manifeste tumu. Jis atneša tėvynei nau
naujieji Lietuvos carai nemi dos. Karjerizmo nuodai dar
nėjo, kad ta jų paniekinamoji turbūt neužkrėtė Didžiosios
Taryba buvo Lietuvos žmonių Britanijos lietuvių. Bepig bu
tu? jei jie niekad jo nežinotų.
išrinkta.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
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Bolševikai ir Lie
tuva.

Manifestas skelbia panaiki
nąs vokiečių valdžią, o tuom
tarpu iš vokiečių ima ginklus.
Vokiečių kariuomenė, pasi
traukdama iš Lietuvos, viską
perleidžia bolševikams. To
kiu būdu vokiečiai atkeršija
lietuvių tautos valdžiai už jos
neprielankumą vokiečiams; to
kiu būdu įgilia ir talkinin
kams, kurie pareikalavo, kad
Brest-Litovsko sutartis butų
panaikinta.
Kol kas [vargę žmones, ka
rės persekiojimų
įbauginti
nenori kariauti su bolševikiš
kais carukais. Bet neilgai tru
kę ateis ramesni laikai. Tav

da pirmieji rinkimai nušluos
bolševikus nuo Lietuvos že
mės į tą Rusiją, kurios durtu
vais jie įsigalėjo.

Kokią pagelbą

suteikti NAUJAUSI ATSITIKIMAI
LIETUVOJE.

ri leidimą ir važiuoja per Lon
doną Paryžiun. •
4. Tarybos narys p. Vailo
kaitis atvažiuoja Šveicarijon.
5. Viena telegrama praneša,
kad bolševikai stumiasi pir
myn ir užėmė Panevėžį ir
Širvintus (Vii. gub.). Prie
Kauno buvp mušis su bolševi
kais. Bolševikus nuo Kauno
atmušė. Šios dienos (Sausio
20) telegrama praneša: "Bu
vo didelis mušis tarp bolševi
kų ir lietuvių prie Kaišcdorio."
Daug bolševikų suimta ir už
mušta. Lietuvių nuostoliai ne
dideli. Lietuvių kariuomenė
pasirodė labai narsi.
M. Yčas su pačia ir p. Kli
mas jau Šveicarijoje. Šį va
karą bus Berne. Pasimatysiu
ir naujienas už savaitės Jums
prisiųsiu.
Jūsų
K. Pakštas.

13 1919

TAUTOS TOKDO VALDY
BOS ADRESAI
Pirm. Kun/ K. Urbonavičius,
20 Webster S t ,
Brockton, Mass.
Vice-pir: p-lė B. Vaškevičiutė,
f
71 Warwick St.,
Newark, N. J.
Vice-pirm. J. Bickis,
583 Hudson Aye.,
Rochester, N. Y.
Sekret. L. Šimutis,
456 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.
Iždininkas B. Vaišnoras,
1514 Carson St.,
Pittsburgh, Pa.
Iždo globėjas Kun. F. Kemėšis
4943 W. 15 S t ,
Cicero, UI.
Iždo globėjas J. Grajauskas,
2016 Sarah St.,
Pittsburgh, Pa.

Nespėjusius i š Vilniaus iš
Kuone kiekvienas i š mūsų taip puikiai iki šiol pasidarvažiuoti Lietuvos ministerius
norėtume kuomi nors prisidėti bavę, turėtų savo vesiimą
M. Biržišką (apšvietos) ir
prie apsaugojimo Lietuvos- gy- daiktų rinkimui praplėsti.
Ąug. Janulaitį (užsienio rei
vybės ir jai laisvės užtikriniPaskutiniame Amerikos Liekalų) bolševikai suareštavo.
mo, bet daugumas iš mūsų ne- tuvių Tarybos suvažiavime
Jeigu bolševikai areštuoja net
surandam tinkamų būdų, ku- į bendroje
konferencijoje su
tuodu socijalistų, tai aišku,
riuos galėtume pasekmingai tautininkais - liberalais, daig-[, , , . , ' ' '
. . . : •,
i +;
. •,•
1, .
,
.T , kad kitų partijų vadus ir veipanaudot
ioti.
. .
tų rinkimo klausimas buvo is-!. . .
J* *- • "v.
.
kejus dar smarkiau persekioNekųriems atrodo, k a d vie- keltas; norėta sudaryti centrą
nintėlis būdas, kuriuo kiek-! ir tam tikras |komisijas išrink- ,•' '
«#
A ie
vienas gali prisidėti, tai viena ti. Amerikos Lietuvių TaryP . Vilniaus vyskupą J.
Įeita dolierinė; tą paklojus du- bos atstovams atsisakius Tau- Matulaitį trūksta žinių: nežisaujama ir laukiama Lietuvos tos Fondą nakinti, arba bent m a kaip bolševikai su tuomi
laisvės pražydint
Gaudome'jo veikimą sulaikyti, kaip to darbininkų prietelium elgiasi.
Pietų Lietuvoje bolševikų
kiekvieną žinutę, kiekvieną liberalai reikalavo, o jo vieton
paskalą, gerokai jas padidina- kokį ten kitą tverti, prie kū gaujos jau baigia irties prie
me ir paskui patys jų baido- rio ir liberalai turėtų lygias Lenkijos ribų, viską pakeliuj
mės.
Paaukotoji dolierinė, teises, tuomet liberalai užieiš- naikindamos. Stambesnės bol
tarsi, mus užhipnotizuoja, ma- kė: "jei jau pinigų neduoda- ševikų pajėgos* randasi Lydo
nom, jog jau viską atlikom j te tai rėksų mums nereikia" je, Baranovičiuose ir Slanime.
kas buvo galima ir su nekan-;ir daiktų rinkime išvien dirb- Jie jau užėmė svarbią gelžkeDETROIT, MICH.
1
lio stotį Mastus (Mosty, Gar
trumu laukiame taip labai pa- ti atsisakė,
sveiki, tai žiūrėkite, kad bu
geidaujamų pasekmių.
.Jei jau liberalai šiame rei- dino gub., ant Nemuno), iš L. Vyčių vakaras ir prakalbos.
tų geras virškinimas nes kada
_ ^ — —
Tiesa, piniginis prisidėji- kale dirbti atsisako, mes jų kur stumiasi pietų ir vakarų
valgiai virškinasi viduriuose, tai
Subatoj,
vasario
15
d.,
1919
mas yra vienas iš svarbiausių, paisyti neprivalom. Kuriose linkui,
duoda organizmui tas dalis, ku
m.,
L.
Vyčių
79
kuopa,
ren
bet anaiptol ne vienintelis ir kolonijose Tautos Fondo skyrios reikalingos sveikatai.
Iš Lietuvos vidurio t. y. ry
gia
didelį,
nepaprastą
vakarą,
tą kiekvienas privalom turėti rių nesiranda, tenai turėtų su- tinės Kauno gub. dalies žinių
Virškinimas svarbiausias daly
I.
A.
S.
Hali,
prie
Michigan
ir
omenyje.
įsidaryti tam tikras komitetas .negauname.
kas; dėlto, kada sugenda viduriai,
24 gatvių. Stato scenoje juo gali iš to pasidaryti blogų pasek
i r tuo
visiems
u ž dar
Nors kiekvienam iš mūsų
i
^fis
'
Mintauja jau bolševikų ran kingą veikalą: "Dėdė Atva
kose. Tarp Mintaujos ir Šiau žiavo". Apart to, kalbės "Vyr mių tankiai net pavojingų svei
rupi sužineti apie visas daro- bo.
katai. ,
mas pastangas ir jų pasekmes
Kokius daiktus rinkti reikia f lių • traukiniai nebevaikščioja,
čio" redaktorius, Matas ZuTodėl jeigu jums skauda galvą,
Lietuvoje laisvės reikale, vie- Rodos, kiekvienas galėtų į šį Latvijos valdžia persikėlė Lie- jus, "Vyčio" spaustuvės rei
neturite apetito jaučiatės nesma
nok neturėtume laiko gaišinti klausimą lengvai atsakyti, pa- pojun.
kalais. Todėl yra kviečiama giai burnoje darosi rukstu, liežu
žvejojimui
pasekmių
savo žvelgęs kas jo paties gyveniLietuvos valdžia* dar Kaune visa
vis esti baltas, norisi žaksėti, šir
visuomenė
atsi
.
.
.
.
Į
*1
1"
fV '
»AOU» Detroito
i'CUUUU
VlūUUlIlCilV.. O.
l/Oi"
menku pasidarbavimu, kuomet me yra reikalinga. Taip, su- , a i k o s i > b e t a t r o d o , kad neilgai, lankyti į tą didelį vakarą dį siaudžia, — vienu žodžiu sa
tiek svarbaus darbo prieš mus prantama:. kepurių, marski-' ten išsilaikys; turės kelties Kas neatsilankys, tas gailėsis. kant, esate nasilpnėję ir neturite
guli.
»ių, čeverykų, sermėgų ir į-kur nors į vakarus — gal but
noro dirbti, tai žinokite, kad vi
Širdingai kviečia.
vairiu
Politiško darbo atlikimui
- įvairiausių drabužių, Liepojun arba Tilžėn.
duriai nešvarus
„.
Kp.
Valdyba.
Nieko neatidėliojant tą patį va
mes turim suorganizavę Ame- tinkamų kaip vyrams, moteAli jautai savo kariuomenės
karą einant gulti reikia suvalgyti
rikos Lietuvių Tarybą; Tary- j n m s t a i P i r vaikams.
ĮvaiARIZONOJ
STEIGIAMI
nežada
prieš
bolševikus
Lietu
3 saldainius Partola, kurie per
bon rinkom iš savo tarpo t i n - ! n a u s i rakandai ir indai taipSOVIETAI.
naktį išvalys vidurius ir visą ne
kamiausius žmones ir, iki šiol j S 1 b l l s Lietuvos vargšams la- von siųsti. Jei Lenkijoje asveikatą prašalins. Ant rytojaus
Tarybos atliktasai darbas pa- b a i reikalingi. Plaktukai, žir- nąrchija neišsiplėtos, fai len
atsikelsite sveiki.
rodo mums, kad mūsų atsto- k , ( ' s ' kirviai, šakės, lopetos ir kų kariuomenė bandys Lietu Phoenix, Ariz., vas. 13.—Čio
Kiekvienuose namuose visados
vai vra vertais pilno p a s i t i k ę - j t r m s P*?»*W <Wykai neapsa- von įsibriauti. Bet tai ne mū nai imta steigti kaipir kokie
turi būti šitų saldainių. Gaukite
jimo.
Todėl privalom negai- l k o l n a i b u s sietuvoje brangi- sų, bet Lenkijos interesų gin kareivių ir darbininkų sovie
ją tuojaus išanksto. Visa dėžutė
šinti brangaus laiko ir darbo ! l i a i m ^ r e i k i a pakartoti, ti. Tac]a Lietuvai dar didesnė tai. Prie to darbo antkart, sa
kaštuoja 1 dolieri, 6 dėžutės tik
netrugdvti
abejotinų žinių j k a d kiekvienas iš mūsų gerai nelaimė butų nei bolševikams koma, prisidėję apie 15 buvu tai 5 doL
gaudymui; politišką darbą a t - 1 ž i n o k a s žmoniškam gyveni- valdant; lenkų kunigai ir po sių kareivių ir jurininkų ir aAdresuokite tiesiog į
liks mūsų atstovai, mes patys ! m i u v r a reikalinga; todėl pa nai visai užkamuotų Lietuvos pie šimtas darbininkų.
APTEKA PARTOSA
Tuo tikslu turėta susirinki
turėtume surasti budus ir I surūpinkime tokius daiktus su- valstiečius, darbinnkus ir žy
160 Second A ve., New York
dus.
mas. Padaryta rezoliucija tuopriemones, kuriomis galėtume;1'111**1
N. Y. Dept. L. 4
Jeigu Amerikoj atsirastų jaus paliuosuoti iš kalėjimų
Jau savaimi yra supranta
kuodaugiausia prie Lietuvos
(142)
ma, kad reikia rinkti tiktai sių vyrų, nebijančių nei var- industrijinius kalinius ir at
atstatymo prisidėti.
Partola saldainiai už geras ypa
gerus daiktus; sermėgos su sių vyrų. nebijančių nei var šaukti amerikonišką kariuo
tybes gavo aukso medalius šešiose
Nejaugi tik dolierinėmis
kiaurom alkunėni, čeverykai gų, nei mirties, tai Lietuvos menę iš Rusijos.
visasvietinėse parodose.
mes tegalime prisidėti! Jei ne,
be padų,sulankstytus šaukštus, laisvė butų apginta. Tai mūsų
mmm
tai kuom-gi dauginus galim
kariuomenei
alijantai,
rodos,
arba sutrunėjuses kėdes rei
Lietuvai pagelbėti! Užtenka
kia išvežti už miesto ir sude sutiktų duoti ginklų, amunici
tik pažiūrėti iš arčiaus kas yginti. Lietuvos vargšams rei jos ir Lietuvon gerai apgin
ra žmogui reikalinga, kad ji
kluotus nuvežti. Ne skaitliuje
sai galėtų tinkamai gyventi, kia jei jau ne naujų, tai bent galybė, bet geruose ginkluose
SVARBUS PRANEŠIMAS.
tuomet mums bus aišku kuomi apinaujų dalykų; mums pa ir disciplinoje. Visi sąžiningi
.
>
tikrai galim prie Lietuvos val tiems butų gėda kitokius sių Lietuvos žmonės mažai lietu
Pradėjus 1919 metais "Draugo'' Administracija dienraš
stijos atbudavojimo prisidėti. sti. Jei duodama truputį pa vių kariuomenei visame kame
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
dėvėtus drabužius, reikia žiū
Gerai žinom, kad Lietuvoj
gelbėtų/ Bolševikai yra bailus
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimai metodą, apie ,
rėti,
kad
jie
butų
švarus,
ge
išgriauta namai, sunaikinta
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
ir, pamatę ginkluotus vyrus,
rai
išplauti.
rakandai, sudaužyta indai.
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
be didelių musių iš Lietuvos
Kur
dėti
surinktus
daiktus?
Vokiečiai ir rusai išvogė ir
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams
išbėgtų. Bolševikams tik dėlto
Šiuo
tarpu
surinktus
daiktus
sunaikino audeklus, drabužius
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
sekasi,
kad
vokiečiai
atėmė
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui
ir avalinę. Trumpai sakant, kiekviena kolonija turėtų ant
lietuviams visus ginklus.
vietos
pasilaikyti
—
lengvai
išvogta ir sunaikinta viskas,
Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
—
galima
sandėliui
tinkamą
vie
čiamas per paetą. Nauja metodą ve kokia:
kas namuose ir ukėje yra ne
NAUJOS
ŽINIOS
IS
LIE
Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna '*Draugą*' per pačtą,
atbūtinai reikalinga. Visiems tą surasti. Daiktų sąrašą rei
kėtų pasiųsti Amerikos Lietu'TUVOS.
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį,
turėtų būti aišku, kad Lietu
\
vių Tarybai, arba Tautos Fon
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir* adresas. Be
voje gyvenanti žmoneliai to vi
j(Sulyg
telegramų
iš
Lietuvos
dui. Kaip tik atsidarys kelias
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo
sko šiuo tarpu įsitaisyti nega
Pasiuntinybės Berlyne.)
į Lietuvą, tuoj galėsim visus
reikalingi tik vienai Administracijai., Tie ženklai yra, pav.,
lės; linų neturi, nes neturi
'
1. Lietuvos ' valdžia Taikos
surinktus daiktus tenais pa
tokie: 4—3—8; 2—26^-9; 7—15—9; 1—22—20 h- t. t.
kuomi ūkės išdirbti; neturi
siųsti; taipgi galėtume pasiųs Konferencijos Komisijon nusKą tos skaitlinės reiškia f Jos reiškia: pirmosios paeilinį
Yilnų, nes vokiečiai visas avis ti komisiją tų daįjktų išdalini
kirė:
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir
suėdė. Avalinės įsitaisyti ne mui.
.taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai);
Ant. Smetoną
(pažang.),
gali, nes vokiečiai visus gy
2—2G--9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia:
Kuri kolonija šiame reika kun. Dr. Puryckį (kr. deni.)
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena
Šlamštais mes vadiname lai vulius su skūra ir kaulais su le bus pirmutinė?
Joną
Vileišį
(soc.
liaud.)
Jo
1920) ir t. t
kraščius, neprisilaikančius e- ėdė. Nei vyžų pasidirbti ne
X.
Y.
Daukšas.
ną
Šimkų
(bepart.)
Taigi nuo šiol šitais ant. adresų ženklais skaitytojai bus
tikos. Etiką laužo dienraš gali, nes visos liepos išnai
Martyną
Yčą
(pažang.)
ČaRedakcijos prierašas. Pri
Visokie fabrikai ir
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį.
tis, kada rašo netiesą, žinoda kintos.
pinską
(soc.
dem.,
buvęs
LieKas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems
mas, jog tat netiesa. " Lietu išdirbystės sunaikinta, arba tariame visiems tėvynę šel
pojaus
Komericijos
Mokyklos
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir
va" žino, kad "Draugas" len sustabdyta mašinas Vokietijon piantiems sumanymams ir ši
direktorius).
*
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kams nepataikauja, tečiaus ji išvežant, todėl matom, kad tam taip-gi. Tik mums rodosi,
Petr^ KHmą (soc. dem.)
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba
10 sausio, W19 m., 34 rašo, buk žmonės neturi kuomi pasida kad pradedant jį vykinti kils
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės
Lastauską (nuo gudų)
"andai ir Draugas pakrypo" ryti kas gyvenimui yra neat gana stambių klinčių. Neleng
pusei metų, ant adreso atras; 8—10^—9, tai#/i: Rugpjūčio
Prof. Aug. Valdemarą (pa
būtinai reikalinga. Iš kur-gi va bus rasti daigtams sandėlį,
lenkiškojon pusėn.
10 d., 1919 m.
Čia jau ne partijų, kova. Čia jie tą viską paims? Kas jiems reikės jiems sargo, perveži žang.)
Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas,
Adv.
A. Janulaitį (soc.
žemas nesąžiningo pramoninko pagelbės įgyti t$, be ko nega mas per jurą atseis kartais
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus
taip brangiai kaip paties daig- dem.) Dr. Rozenbaum'ą (nuo
šmeižtas ant konkurento, kulima gyventi?
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
žydų).
Amerikos
lietuviai,
štai
yra
to
vertė.
Nelengva
bus
ir
iš
riam geriau sekasi.
tytojams.
proga kiekvienam iš mūsų dalinti aukotus daigtus Lie
2. Delegacija, pirmiau nu
Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems
Lietuvo
važiavusi
Paryžiun
(kun.
Kan.
tuvoje.
Del
tų
sunkenybių,
ne
ATĖMĖ BEEST-LITOVSKĄ.
» ^bui gerokai pasi
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus.
Olšauskas,
Daujatas,
Siemaško
verta
atmesti
sumanymą,
o
tik
darbuoti. Štai priemonės, kuKartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti
VarŠava, vas. 13. — Lenkų rias kiekvienas galime paimu-1 reikia jį apsvarstyti spaudoje. ir Rozenbaum), neturi įgalio
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums ašie
kariuomenė atėmė nuo rusų doti.
Rinkime Lietuvai rei- Dėlto kviečiame skaitytojus jimų Taikos
Konferenėijon
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
?
bolševikų
Brest-Litovską, karingus daijftus! '
išreikšti nuomonę apie p. (išskirus Rozenbaum ą).
sime arba per dienraštį paaišldnsime.
Baltstogę ir Kovelį.
Visi Tautos Fondo skyriai, Daukšo sunianym*
S. Prof. Valdemarą* jau tu^ !
mmmm
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GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS.

Ketvirtadienis, vas

1,'! 1919
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•
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WESTVILLE, ILL.

prieš konstituciją veikiam^.
Apie konstituciją neprisimink
Westvilliečiai
susilaukt*; jiems, (nes jie pas "Ani. Lie
nauja, savo parapijai kleboną, tuvio" leidėją išlaikė kvoti
kuris pradėjo rūpintis ne tik mus, kaip kritikuti konstituci
parapijos reikalais, bet ir
ją). Toks veikimas neilgai, te
Tautos Fondu. Sausio 22 d. galėjo ponauti. Atėjus vyčių
parapijos svetainėj atsibuvo G-tam seimui, tapo nuspręstas
susirinkimas Tautos Fondo.
dekretas. Po seimo dekreto
=—
apsimalšino. Nekurie " t ū z a i "
Aukojo šie asmenys:
Kun. A. Dexnis
$50.00 turėjo apleisti vyčius, tik pa
Motinos, kurios nori sutau
Šita didelė drapanų krau
likdami
keletą
savo
pasekėjų
Jonas 8lažas
50.00
tuvė yra gerai žinoma Clevepyti pinigus ir parėdyti savo
Jonas Gustas
20.00 (kaip juos vadina: "cibulių'*
lando lietuviams. Kiekvienas
P. Vargonas
15.00 agentais). Bet pastarieji gali
sūnaičius ir dukraites, lai at
pirkęs
joj
kokį
nors
drabužį—
Po 10 dol.: J. Genis, J. Ra irgi susilaukti to. Dar net val
silanko į šitą krautuvę laike
bus nusipirkęs geresnį ir už
gaišis, J. Leta, A. Mikučionis, dyboje būdami, sėdi ant dvie
i
.
šio išpardavimo.
S. Petkus, J. Karpavičia $6. jų suolų; prie laisvamanių
pigesnę kainą.
•.
Po 5 dol.: Urbonas, J. Ser- 'Aušrelės" priguli ir ten va
mam
2*
=
=
• • » •
petis, K. Stačiokas, U. Šim karais "spyčius" duoda: lai
kienė, M. Miėiudienė, V. Dau- kykimės, aušriečiai, ir tt.
jotis, A. Laurinaitis J. Urba, Vyčiai po visų audrų buvo lyg
J. Arnašius ir J. Rimkus, M. pailsę. Bet dabar pradėjo
TAIGI NESIVELUOKITE
Urba 3 dol.
veikti, tik jau atsargiaus.
Po 2 dol.: J. A. Rakauskis,
Prieš Naujus Metus turėjo
J. Glumba, A. Gestautas, J . nuengę vakarienę, draugiškai
Mockus.
pasitikti Naujus Metus. Ant
Po 1 dol.: S. Jurgutis, M. vakarienės buvo ir svečių, ku
Savininkas
Rakauskienė, K. Raisienė, A. rie išreiškė daug pasitikėjimo
Yainauskis, A. Aponaitis, M. vyčiuose, labiausiai Šiame mo m
I,
O
h
i
o
Rakauskis, J3. Mockus.
mente. Kalbėjo sekanti sve
Visi džiaugiasi tokiomis pa čiai : kleb. kun. J. Jakaitis,
sekmėmis. Bet lai niekas ne kun. J . Čaplikas ir kun. J .
mano, kad jau viskas. Gera švagzdis. Taipgi ir kiti vyčiai
i
širdžiu žmonių VYestvillėj ra išreiškė savo jausmus. Laike
čių. Apleidę L. Vyčius suma
sis ir daugiau. Mūsų nepri- vakarienės buvo puikus pro
nė duoti į pašone vyčiams iŠ
gulmingieji arba, kaip žmonės gramas muzikos bei dainų. kitos pusės. Tam tikslui sut
vadina, bolševikai buvo kelis Xaujų Metų vakare, sulošė vėrė neprigulminga, (tik del
sykius surengę prakalbas su "Beauštaiiti aušrelė". Loši apgavystės) draugijėle "Auš
ttikslu, kad pakenkus Tautos mas nusisekė gana puikiai. relę".
"Na, i r pradėjo sa
Fondui. Bet katalikai mažai Pelno atliko apie $50.00. Da vo "boni'-' varyti. Pas kata
domos kreipia i ju daroma bar rengiasi sulošti: "Mdrtis. likus sakosi—katalikai-vyėiai,
*
kliūtis. Jie už surinktus pi bet ne pinigai" vasario'16 d. pas laisvamanius-laisvamaniai,
Mirė 11. d. vasario, 4 vai. išryto. Velionis paėjo iš
nigus apmokėjo svetainę ir už Taipgi rengiasi sulošti puikų pas raudonuosius-drauguėiai.
Kauno gub. Raseinių pavieto. Tauragės parapijos, Balapgarsinimus. Kur dingo Ii veikalą: "Mirga". Per gavėnę Kaip pas čigoną: kokios vietramiejiš^o Kaimo. A. a. Antanas Simaškus turėjo 34
kusieji pinigai — uepagarsiii mano turėti daug paskaitų, ros nori, tokios galia buti.Siusimetus. Ame* »coj pragyveno 7 metus. Prigulėjo prie Šv.
ta. Negirdėti, kad butu tekę prakalbų ir tt. Vienų žodžių, spietė visokio plauko po glo
Antano Dr-jęs įr. Baltramiejaus, Liet. Vyčių 47 kp. Jo
kūnas bus nulydėtas į Šv. Baltramiejaus Bažnyčią 13
tėvynės laisvei.
veikti kuopuikiausiai. Be to ba "Sandaros". Kad daugiau
d. vasario, o 14 d. vasario bus iškilmingos trejos gedu
dar į Kalėdini Tautos Fondą, pagauti į savo sūkurį, suma
Westvilietis.
lingos Šv. Mišios ir nulydėtas į Mt. Olivet kapines.
iaike vieno susirinkimo sudė nė sutverti choro, ir dar tokį
Kviečia visus giminės ir pažįstamus dalyvauti laido
WORCESTER, MASS.
jo : *105.00.
dideli, kad net visas "Ustetuvėse. Jo kimas yra prie J. Muluteno, 1408 So. Lin
Vasario 2 d. laikė mėnesinį ris" drebėtu. Choro Vedėją
coln gat.
L. Vyčiu 26 kuopos gyveninio susirinkimą. ISusirinkiman at parsikvietė net iš Bostono
Nuliūdę:
verpete.
silankius, jau visai kitokia komp. M. Petrausko. Choras,
F. Sebestijonas ir J. Matulenas
dvasia
veikia.
Atrodo
vien
žinoma, susidėjo iš geriausios
Pastarais laikais iš mušu
kolonijos gana daug žinių minčiai, rimtai svarsto savo medegos: vienų senmergių ir
reikalus bei užduotis. Tar\) senbernių, ir kelios moterėlės
laikrašėiose matosi apie viso
kitko liko nutarta: pavesti sa priguli. Sausio 26 d. tas
kius veikimus įvairiu-įvairiauvaitėje vieną vakarą savo na "garsusis"
—
choras
turėjo
siu draugijų. Bet apie L. Vy
M.9
į #%•
mo kambarius del kareivių, kdhcerta, kuris, buvo garsina Vis dar niaueia ir su savim nrčius nieko, o nieko nematyti,
katrie yra sugrįžę iš kariuo mas, jog bus garsiausias kon šasi lukstaneius aukij kiiric be
lyg. rodos, ju jau nėra ar nie
menės, pasimankštinti, kad ne certas visoje Naujoje Anglijo laiko mirata
Uršule Čeponiene
ko neveikia. Bet tėmijant j
lnflncnza
h*
Gripas
tankiausia
užmirštų, bet toliau lavintųsi je, kokio dar nėra buvę. Bei
Mirė vasario 12 d. 1919
ju gvvenima ir veikimą, butu
užpuola
tokius
žmones
kuriij
or
muštro. Na, podraug bus pro tiesa, tokio dar ir nebuvo. Vis
9:30 vai. išryto, 40 metų am
galima gal daugiau prirašyti
ga ir kitiems lavinties. Taigi kas atbulai atsitiko. Iš "gar ganizmas yra nusilpęs, ir kurie žiaus.
kenčia nuo aneinia, kurių kraujas
negu iš visų draugijų veikimo.
kas myli turėti
prakilnią siausio" pasirodė prasčiau
Velione paėjo iš Kauno Gub.
nėra tvirtas ir negali dalaikyti.
Taigi stengsiuos
pabriežti dvasią ir sveiką kūną, tegul
Ičada kur buvo. Jeigu Taigi kiekvieno yra priedermė Vilkmergės Pavieto Vzulunių
nors pastai'uiu laiku mušu w - ateina kas seredos vakarais į sias
jau žemiau kritikos buvo, tai apsisaugoti prie influcnza, sus Sodžiaus. Amerike išgyveno
ėių nuotikius.
vyčių namą, 22 "YVaverly str., neverta nei rašyti apie j j . tiprinant savo organiznuj, pada 6 metus. Paliko- dideliame nu
Mūsų L. Vyčių 20 kuopa pasi lavinti.
"Darbininko" 15 mun. buvo rant krauju raudonu ir geru, su- liūdime vyra Mykolą ir stmų
gana smarkiai Įsibėgusi pra
Čia turiu priminti, jog daug trumpai parodyta jų galybė, budavojant savo visą systemą var Povilą 16.
džioje 1918 metų savo gyve
tojant visiems žinoma budavotoja
Laidotuves atsibus subatoj
nime nesijuto kaip suklupo. pasidarbavo ir nukentėjo vi ir koncerto gražumas. Katrie
ir
Tonika;
Elixir.
Nes perjauni būdami neprisi sokių nesmagumų pirm., p-lė kuvo tame koncerte, tik girdėti Kuris atnaujins jūsų visa. syste- 15 d. vasario 1919 8 vai. išryto
laikė senovės patarlės: "Len Ona Vasilaitė, kuri per visas pasakos visokios: tai tie bol ma priduos jums naujo kraujo ir iš Aušros Vartų baž, į šv.
gviau važiuosi, toliau busi". audras iškentė ir tvirtai išlai ševikai apgavo mus. Ne vie sustiprins jūsų muskulus, nervus Kazimiero kapines. Velionės
kūnas randasi po num. 23o4
Taip ir mūsų vyčiai per įsibė- kė vyčių principus. Laike vi nam atsidarė akys ir pamatė
ir kilus reikalingus dalykus, k u - | ^ ^ p ] Į a c e > *~
gima veikime ir smarkiu au sokių nesusipratimų sugebėjo jų klastas. Jų darbeliai paro rių
jums trūksta
do,
jog
jie
yra
tikrai
"kitri
Visi giminės ir pažįstami
puikiai,
mandagiai
sutvarkyti
gimu kuopos, nepasijuto kaip
Negalima atidėlioti ues čionais
pasinaudojo "pscudo" veikė ir išrišti keblumus. Daug pa durneliai". Tikiuosi, jog kata labai svąrout dalykas, liifluenza yra nuoširdžiai kviečiami da
jai (daugiausiai "Am. Lietu nešė sunkumo koliai atitiesė likai nesiduos toliaus save su baiškina i kiekvienas ciuritf ir gali lyvauti laidotuvėse '
Nuliūdę
vio" agentai) na, ir jo viso vyčių veikimą į tikras vežės. vadžioti ir prasišalins iš jų su tave pasirinkti už savo auka. Tuo
. Mykolas Čeponis, vyras
met gailėsiesi, kad neįsigijai- ParGluosnis.
kie kūmai daug pragaišties at Matiniam susirinkime ,isreiškė
Povilas Čeponis, sunūs
toglory iš laiko, liet bus po laikui.
nešė būdami ' vilkais avies džiaugsmą, jog jos risi smū
Padaryk ta šiandiena, nepra
kailyje. Tokie daugiausiai įsi giai, kai kada ir ašaros, išėjo
leiskite sio draugiško pranešimo.
skverbia į valdybą. Na, tada galop ant naudos. Dar pridė
P a i c š k a u savo vyro J o n o R a d z e v U
Šeši l)utoliai šio visiems žinomo
jau ir pradeda tempti ant sa jo, jog mūsų L. Vyčių 26 kuo
čiaus 42 metų. Jis p a e i n a iŠ Suval
Blixir Partoglory kaiunoja tiktai kų gub., Bartininkų yalfičiaus. Mudu
pa,
pergyvenusi
kritiškas
va
vo kurpalio veikimą.
$5.00. Vienas butelis, vienas do- v e d o m Alvite, Suv. K a i p a t v y k o m
Pasirodžius
negeistinam landas, visokių išnaudotojų
Kunadon jau 12 metų.
lieriy. Mes gerai supakuojame ir
Pranešame
plačiai
kataliku
1914 m. jis išvažiavo į Suvienytus
mūsų
jaunuomenės,
likosi
per
veikimui, tapo per dvasišką
valstijos.
visuomenei kad 25 d. Lapkri siunčiame savu kastu, adresuoki Meldžiamleje atsiliepkite a r b a pra
vadovą perspėti liauties tokio galėtoja.
te tiesiai įj n e š k i t e apie jį.
veikimo. Tada mūsų smarkuo- • Savo karštais žodžiais pa čio įgaliojome p. A. Petkevičių
Marijona Radzevičienė
APTEKA PARTOSA
bai tapo neužganėdinti. Susi linkėjo išrinkti naują valdybą atstovauti "Draugo" reikalus.
po t ė v a i s ž v l n g i l i u t ė
2 L a l o n d e St.
Montreal, Canada.
Jam
pavedame
priiminėti
pre
160—2nd
Ąve.
Dept.
L.
4
spietę pas kokį ten barzdasku ir tai vaidybai laikyties visada
New York.
tį, pagaudami dar silpnesniuo savo obalsio: "Viskas Lietu- numeratas, steigti agentūras,
PARSIDUODA
sius vytukus, na, ir darė pie vai-Lietuva-gi Kristui". Val- pardavinėti šėrus ir knygas ir
krautuvė saldainių,
cigarų, cigaretų
nus, pagal savo kurpalio prieš dybon pateko pirmi. J. Bačis, kolektuoti užsilikusias skolas.
— . ~ I C ir kitų m o k y k l o s r e i k m e n ų .
Gera
T e l e f o n a s P u l l m a n 60
"Drauge" /Sdm.
dvasišką vadovą. Atėjus vy ižii P. Puišys. Šiedu yra
vieta lietuvių apgyventa, arti teatrų.
DR.
W,
A.
MAJOR
Priežastis pardavimo, s a v i n i n k a s eina
čių susirinkimui, atsiveždavo darbštus ir padorus jaunikai P a l a i k a u darbo į namus, m o k u
GYDYTO.IAS I R
j kitą bisnį.
K r e i p k i t ė s Šiuo adresu:
CHIRURGAS
visą gaują "kitrų durneliu/% čiai.' Iš jų mūsų vyčiu, kuopa virt. kept, siūti i r k i t u s prie n a m o
Ofirias 11712 M k l i i - a n Avtu
r e i k a l i n g u s darbus dirbti.
Meldžiu
A d y n o s 8:30 iki 9 ii^yto — 1
kaip juos vadina. Didžiūnu* daug ko pasitiki susilaukti.
Mr. J. Gritis, >
ateiSaiikti sekančiu adresu:
iki 2 po p i e t ų — 4:30 iki 8:20
5 926 Eliza bet h St.
nubalsuoja pagal savo kurpa
3553 S. Halsted St.,
vakarą.
Nedėliomis nuo l t
Dar keletas žodelių apįe poCl»icauaro. J U - •
G
iki 1 1 iSryto.
Ohicago, UI.
Uo, tada kibta tjiuHmas* Ž S aai&Lu*. katrie atskilo nuo x*rT e l e f o n a s KormAJ 4266.
» »-

Žieminio Tavoro

Prasidėjo Ketverge, Vasario 13 d.
ir Tęsis Tik Per Šešias Dienas

Si Krautuvė Yra Didžiausia iš Šioje Apielinkeje Krautuvių
•

-

Mes s i ū l o m e geriausio aržuolo s k u ros p a d a m s sfnoteflu* n u o 20c iki
85c už porą, geriausio aržuolo skureles nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis,
ylas, g u m i n i a i apeacai,
plaktukai,
a p e a c a m s peilis, guzik&i ir kitokios
reikalingos tulšis už labai ž e m a s kaimis, a t e i k i t e Ir persitikrinkite.

Leather & Findmg Store
K. Kaplan & Sons
4608 So. Ashland Ave.

| P
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Resid. 933 So. Ashland Blv. Chlcage
Telefonas H a y m a r k e t 2544

DR. A, A. ROTH,
R u s a s gydytojas Jr cbtrurgas

I ii

Ppee'jalistas MoteriSkų, VyriSlfu
Vaikų ir visų chroniškų ligų

'

I i •nAlli l

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Cbicago
Telefonas P r o v e r 98SI
P o valgiui neužmirSk, k a d geriau
V A L A N D O S : 10—11 ryto 2 — t po
sias vaistas t a v o skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus n e s m a g u m u s pietų 7—8 vak. N e d ė l i o m i s l t — I I d.
suvirškinimo, o t a s reiškia, k a d rei iiiiitiiHifiiiitiiiiiiiiiiiiiiHiuiiiiiiuftnnii
kia pamėginti vieną.
Parduodama
m m m m » * m m — m m —M
pas v i s u s aptiekorius.

Dr. M. Stupnicki

y

Tel. D r o v s r

1

744*

3109 So. Morgam Street
OBJCAGO, ruuaom

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS D S a n i S T A S
T a l a n d o s : n u o 9 ryto Iki 9 v a k
N*d*lioml* parai sutarimą
r „Jėliomis pagal sutari mfc
4 7 1 1 SO. A S H L A N D AVKsTUst

•ra 47-eei Ctatrfe

Telefonas Yards 50«J.
V a l a n d o s : — 8 iki 11 i š ryto;
6 po pietų iki 8 vak. Nedėliom l s nuo E Iki 8 vai.

y«*°.»-»».

v

Dr. G. M. GLASER
Dr. M. T. Strikol

P R A K T I K U O J A 2« METAI
G y v e n i m a s ir ofisas
|
S 1 4 t be. M o r g a n St.. K e r t ė 2 2 SU
C H U A G O , ILL.
Specijalistas
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų
Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO V A L A N D O S
Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisaJ uždarytas
Telefonas Y a r d s 687.

LIETUVIS
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
1758 W . 4 7 t h St., -Chlcago, 111.
Ofiso Telefonas Boulevard 160
—

—

—

—

—

i

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

J. - • »m ^~m~

•

-' - - -1,—-ll 1 !-

» m • » » » » • » » — mm•

»*«M

Pr A. E. RUTKAUSKAS

Veda Bilas Vitmose Teisu uoi»
Ofisas Didmiesty}:
• • W. WA8HlKGTON STREET!
Kambarį* 60b
Trt. Central 5478
Ofisas ant Brldfoporto
S208 SO. MORGAM STRKJE7I
Tel. Y a r d s 7 8 t
G y v e n i m a s , 812 W. 2Srd
d St i
Tai. Yards 4681

Telefinas McKlnley

5744

, G Y D O VISOKIAS IJtGAS . .
84i>7 South tVestern Bonletartf
Kūrenas W. tZ-to* pvrves

m — F»n m\ m I U S » • « # .-*».•..» m*m**t+ ** 'm-^.

•'•

••

Dr.Gydyu>jas
ivnumir Chirurgas
c. BBRLAND
2 0 t SO. S T A T E STR.
K a m p a s A d a m s gaty6s.
A d y n o s n u o 1 ikt 4 po pietų
P ė t n y č i o m l s n u o 1 iki 7 vak.
Nedeliomia nuo 10 iki l ? 19 ryto.

c

INFLUENZA IR GRIPAS.

II

3307 AUBURN AV*.

FATONIC

ANTANAS SIMAŠKUS

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU
JANTIS AGENTAS.

Taipgi dides
ne dalj grabų
p a t y s dirbame

Telefonas Yards 8404

2012 St. Clalr Ave.,

•

Lietuvis
graboriup.
Atlie
ka v i s o k i a i
laidotuvas kopijdauslai. Tu
rtu savo kafftb o n u s ir a u t o 
mobilius.

PUSPADŽIAM® SKŪRA.

•

3

GUABORIU8

ATMDTCIAI V A R P A I
BfcShanne B e l l F o o n d r y Co.
B a l t i m o r e . Md.. U. S. A.
11III i 11111llllllllllllllllillllllllllllllllllllllll

IŠPARDAVIMAS

• >•»•;

AL£X. MASALSKIS

a .v

T
• Telefonas Boulevard 7179

I

DR. P. ŽILVITIS
DAKTARAS
IR
CHIRURGAS
S o u t h Halstcd Gatve
OHICAGO, ttL.
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Mokykis K i r p i m o ir Designing
Vyriškų h* Moteriškų Aprėdalų
Mūsų s i s t e m a ir ypt-tiSkas mokini
m a s paadrys j u s žinovu į trumpą
laitca.
JAe» turime didjiausios i r gerian
čius kirpimo-designing
i r siuvimo
skyrius, kur m e s s u t e i k s i m e praktiš
ką patyrimą, k u o m e t jus mokysitės
E l e k t r a v a r o m o s m a š i n o s m ū s ų šla
v i m o skyriuose.
Jųs esate užkvlečtami aplankyt! ir
pamatyti m ū s ų m o k y k l ą bilo laiku —
dieną Ir vakarais ir gauti epeoijaliikal pigią kainą.
Petrenos daromos pagal J ū s ų mit
rą — bile stailės arba dydžio, tt W»
'e a m d ų knygos.
,
MASTER DESIGNUTG 8CHOOL
J. P. Krasoicka, PerdAtiftls
118 N. L a Salle gat., prieš City Hali
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LIETUVIAI

Dr. A. R. Blumenthal i . D.

kur?e Jdomsujats uka, skaitykit* i i
platinkite vieninteli n k ė s
laikrait
"AMERIKOS ŪKININKĄ".
Kreipkitės sekančiu adresu:

A K I C SPECIJALISTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. N e d ė l i o m i s 9 iki 12
4849 S. A s h l a n d A v e . k a m p . 47 St.
Tolefonas Yards 4417
Telefonas Boulevard 1497

AMERIKOS ŪKININKAS
P. O. Box 96,
HART. MICHIGAN.
Paieškau
P e t r o Burincko, paei
nančio iŠ Suvalkų Gubernijos Peracką.s Parapijos Žarvinų
IČaimo. Gir
dėjau kad t a p o u ž m u š t a s mainose,
tūrių labai svarbų reikalą, k a s apie
jj žinote m e l d ž i u m a n pranešti šo
kančių adrcsij:
Andrus čėpla
P . O. B o x 185
D u Bois Penua. I
P a i e š k a u J o n o Sakalausko, paei
nančio K a u n o gub.
Raseinių pav.,
P a u p e r i ų Kaimo, šeši metai atgal,
j i s g y v e n o Phlladelphljoj, Pa. T ū 
rių labai svarbų reikalą prie jo. Jis
pats a r k a s k i t a s žinantis apie j j
meldžiu m a n pranešti sekančiu ad
resu:
Mrs.
Aima Ramanauski,
318 M e a d o w Ave., J o l i e t - R o c k l a l e , III

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

Chioago, IU.

i

DUGydytojas,
LEO Chirurgas,
AVV0T1N

Akušeris
1020 So. Halstcd 84., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai
ir ruBlskal.
Valandos: 14)—11 rytą: •—9
vakarą.
Tel. Canal 4117

DR.M.HERZMAN
Ii

RDSU09

Gerai lietuviams ž i n o m a s par 1 4
m e t ų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir A K U Š E R I S .
Ofisas i r Labaratorija: 1921 W.
18tb St., netoli Fiak St.
V A L A N D O S : N u o 10—12 pietų
Ir 4—8 vai. vakarais.
Telefonas
Canal 211*.
G Y V E N I M A S : 1411 09. HAista*
Street.
,»
V A L A N D O S : t — 9 ryto
tiktai
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Vasario 6 d. Lietuvos Vy
čiu 36-kp. laikė mėnesinį su
• »•••!
sirinkimą. Susirinkimai! atsi
KATALIKIŠKOS ŠVENTfiS. I KITUS GELBĖDAMA PATI
IŠ WEST SIDES.
lankė gražus būrelis jaunimo.
ŽUVO.
Protokolai iš savaitinių susi
Ketvirtadieni?, vasario 13 d.
RENGIA
Xors j a u patalpinome vieną rinkimų perskaityti ir priimti.
9v. Katrina.
Ties Crawford ave. ir Ar- Prūsų lietuvių vakaro apra Po to sekė komitetų raportai.
Penktadienis, vasario 14 d. thington gat. automobilius su šymą, tečiaus talpiname ir ši Komitetai rengimo vakaro,
&v. Valentinas
važinėjo Mamie Lagoria, 12 tą, kad skaitytojai žinotų įvai kuris atsibus kovo 16 d. pra
metų amžiaus.
riu žmonių Įspūdžius.
nešė, kad svetainę paėmė
" J O N O Š I R D I S " Penkių Veiksmų Dramos Vaizdelis
Mamie
ėjo
namo
iš
parapi
DU ŽMOGŲ ŽUVO GAISRE.
School TfalPę vietoj Šv. Jur
Redakcija.
Loš Liet. V. 4-tos kuopos gabiausi artistai.
,
jinės mokyklos su savo 7 metų
gio parapijinės del sekančių
Vasario 8 d. atsibuvo Prūsų
"
Du lavonu išimta iš po skal- broliuku Tony ir kita 12 metų
priežasčių 1-nio, kad tame nelietuvių vakaras ir koncertas
mergaite, Margaret Walsh.
dėldienyj netolimoj kolonijoj
. byklos griuvėsių.
Meldažio svetainėje. Šio va
— Dievo Apveizdos parapijoj
Nors vaikai buvo labai at
karo tikslas buvo suvienyti
atsibus atlaidai, 2-ra, kad lo
Vakar po mini. 1147 VVest sargus einant skersai gatvės,
Prūsų lietuvius su Didžiosios
Madisun gat. dviejų augštų bet nelaimė patiko netikėtas. Lietuvos lietuviais. Publikos šiant veikalą — Desenzano
Mergėlę,reikės vargonų ir erd
Pirm eisiant skersai gatvės
mediniuose namuose apsireiš
Pradžia G-ta. vai. vakare.
prisirinko pilna svetainė. Va vos scenos.
Įžanga nebrangi.
kė, gaisras. Pirmiausia liepsna vaikai gerai apsidairė. Bet užkaro vedėjas paaiškino, kad
Visas pelnas skiriamas Šv. Jurgio parapijos naudai.
pamatyta išsiveržiant iš kini) vieno važiuojančio vežimo ne programas susideda iš dainų ' Komitetai iš šeiminiško va
Gerbiamoji visuomenė. Šis veikalėlis y r a pirmu kartu statomas mūsų apieskalbvklos džiovinimo kainba- pastebėjo atpyškanėio auto- ir prakalbų.
Pasirodė skait karėlio, rengiamo vasario 23
linkėje. Taigi, gerbiamoji visuomenė nepraleiskite šios progos ir visi atsilankykite.
rio. Ant antrojo augsto buvo mobiliaus.
lingas "Birutės " choras, po d., išdavė raportą, iš kurio pa
Grieš P . B. Kžerskio orkestrą, o kurie atsilankysite, beabejonės busite užganėdinti.
kambariai pagyvenimui.
Mamie . paėmė už rankų vadovyste p . Šimkaus, ir su sirodė, kad darbas visas va
• Kviečia visus LIETUVOS VfiCIŲ 16-ta KUOPA.
Kol atvvko
gaisrininkai, broliuką ir kita mergaite ir dainavo keletą tautiškų dai romas pirmyn. Vakarėlis ža
liepsna visus namus buvo ap leidosi skersai gatvės. Aki nelių, kuriomis publika gėrė da būti gražus ir indomus.
E33
Mergaitės
vytės
pagamins
mirkoj prieš juos ūžtelėjo au josi. Paskui p. Šimkus pasa
siaubusi.
tomobilius. Mamie smarkiai kė trumpą prakalbėję apie puikią vakarienę, laike kurios
Bet veikiai užgesinta.
stūmė
šalin
broliuką
ir i Misų lietuvius ir Didžiosios bus išpildytas programas, siu
Paskui iš griuvėsių išimta
mergaitę, kad tiedu net par Lietuvos lietuvius.
Po pra sidedantis iš prakalbų, dainų,
du lavonu. Manoma, jog tuose
•
virto. (Ji pati viena tuo tarpu kalbai ir vėl choras padaina solų ir deklemacijų.
namuose kinai buvo užlaikė
buvo automobiliaus pritrenk vo. Paskutinė daina buvo: Pirmininkas pranešė, kad neopijumo rūkymo urvą. Xusi* 4 Lietuviais mes esamai gime*\ dėlioj 9 d. vasario bus Liet.
ta.
.
rukusiu žmogų neturėjo spė
Vyčių Ch. Apskričio susirin
Ta
daina
publikai
labai
pati
Mergelė ne save, bet kitus
kų išbėgti laukan pakilus gai
ko ir delnų plojimu privertė kimas ir paragino senąją val
gelbėjo.
srui.
chorą atkartoti. Tiktai neži dybą, kad prirengtų metinį
•
Automobiliu važiavo JereBe to vienas žmogus labai
kuopos
veikimo
raportą
i
r
nia kodėl nedainavo choras
apdegęs. Tasai pavojingam sto miali Kostner. Pritrenktą mer
*
Lietuvos himno. Paskuį va kiek y r a nariai suaukoję Ka
gelę
jis
t
no
jaus
nuvežė
Šv.
vyj nugabentas ligoninėn.
lėdiniu Tautos Fondam
Antano ligoninėn. Ir tenai ji karo vedėjas perstatė p . Že
Tunkiai pasitaiko, kad žmogus šaukia numerį
maitę,
paaiškindamas,
kad
p
.
Išrinkti
ant
visu
metų
į
Ap
DARBININKAI NEDIRB mirė.
ir jeigu tuojaus kas neatsiliepia, tai uždaro
Žemaitė
puikiai
nupieš
apie
skritį
delegatai.
SIĄ RINKIMŲ DIENOJE.
Liudininkai
tvirtina, jog
D a b a r y r a patvirtintos i r varto
telefoną, jeigu j ' s butų palaukęs keleli miVeikiančioji
komisija
priža
jamos
daugumos lietuvių, kurie gTaLietuvos gyvenimą. Na, ir iš
Kostner negreitai vėžiavęs.
nuriji daugiau be aVejojv': . kad butų ŠP.UKYdėjo sekančiam susirinkimui jija koncertina, ir augStai rekomen
Chieagoje majoro rinkimai
ėjo p . Žemaitė ant estrados.
duojama kaipo geriausia koncertina
liįasis žmogus atsiliepęs.
šįmet Įvyks balandžio 1 diemj. NORI SUMAŽINTI MIESTO Atsisėdo ir pradėjo paskaitą pagaminti naujų sumanymų padaryta Suvienytose Valstijose Adel tolesnio veikimo.
merike.
Mes galime j a s parūpinti
Nauja darbo partija ChicagoBIUDŽETĄ.
skaityti.
Pirmiausiai skaitė,
augšto
a
r
b
a
žemo tono.
Taipgi tame
susirinkime
je yra nuskyrusi savo kandi
.. [Iždnrant telefoną tai ženklina, kad tavo laikaip visiems y r a gerai žino prisirašė prie kuopos du na Reikalaukite katalogo, k u r | išsiun
datus į valdvietes. Kad t «o<
Oliiea^os viešosios veikmės ma, apie ponų vergiją.
Apie riu; p-lė Ona Jurgntaitė, at čiame dykai.
kas ir darbas oppratorkos, viskas buvo už
kandidatus organizuota^ dar biuro, direktorius Keeler pra vergiją neilgai skaitymas tę
vykusi iš WestVillės, Tll te-GEORGI & VITAK MUSIC CO.
ni-A'n, Kuomet tu uždarai telefoną, tai at
bas geriau paivmtu ir turėtu nešė, jog jis tomis dienomis sėsi. Paskui pradėjo pliovoti
nykščios L. Vyčių kuopos vei 1540 W . 47 Ui St.,
Chicago, m .
sakius anam žmogui operatorka turi sakvdaugiau progos už juos •al miesto tarvbai pasiūlysiąs su- ant kataliku tikėjimo, bažnvkėja ir p. Po v. Karaliūnas, ne
suoti, sumanvta rinkimu clie- mažinti miesto biudžetą nors čios, šliubų, krikštų, kapinių,
t i. " J a u nžda-iv telefoną, atsiprašau".
senai pagrįžęs iŠ Dėdės Šamo
noje visus darbininkus pak pusseptinto milijono.
kryžių pakeliui, ant visų gar kariuomenės.
viesti generalin streikan.
Keeler tvirtina, jog Chieagai bingų vietų k. t : Šidlavos,
. - - » • * - - «
Visuomet turėkite bisknlį kantrybės ir yia
Sekantis kuopos susirinki » « - • - - Sakoma, tasai sumanymas skaitlingesnė policija
nerei Kalvarijos. Jeigu reiktų ap mas įvyks ketverge, vasario
laukite duodami laiko tam žmogui a t * i k y t i
F.
P.
BRADCHULIS
įvyks, jei tik darbo partijos kalinga. Tik reikalingas da rašyti visą, ką Žemaitė iš
20 d.
vadai su tuo sutiks.
Lietuvis Advokatas
bartinės policijos didesnis vei pliurpė, tai reiktų prirašyti
•
Kp. koresp.
JAttorney
& b b U l U C J T CbV
Darbo partijos tarybos pi! kimo išųašumas.
at JLJO.YY
Law
tokią pat didumo knygą, ko
CHICAGO TELEPHONE COMPANY
105 W Monroc, Cor. Clark St.
domasis sekretorius Morton L.
kią
p.
Žemaitė
turėjo,
iš
ku
Keeler sutinka, kad butą
llooin 207,
Tel. Oentml 220
Johnson paskelbė
unijoms padidintos taksos ant nejudo- rios skaitė apie dvi valandi.
OkdCAGO, I M J I N O I S
pranešimą. Tarp kitko tenai mu nuosavybių. Bet tas turi Tai vis buvo išjuokimas kataGyv.: SI 12 8 0 . Halsted Street
Telefonas Y a r d s 2820
štai kas sakoma:
hut padarvta tik trejiems me- !&**«*• <3» t a i publikos ir
::
"Mes pradėjome kampani tams ir tai ne ligi $2.85* bet l l ž « ™ ^ dvasia, nes publika
Mūsų didžiausia linksmybė,
ją, kad išrinkti John Fitzpat- liid $2.05.
uadėjo
neklausyti
tokių
tai skaityti laiškus, kurie atei
rieką miesto majoru, John KiMiesto tarybos finansinė ko čiauškalų ir negalima buvo na kasdien nuo jaunų ir senų
B^
kulskį miesto klerku, Kunt G.
misija tuo tarpu
darbuojasi gi-dėt i Žemaitės žodžių. Pa žmonių, kurie yra vartoję TriLietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido 3avo lėšomis an.i?lų kal
J u s Galite Sulaikyti
Torkelson miesto
iždininku,
tys
lietuviai
protestonai
susi
boje
prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą " T H E
knoveikiausiai paduoti legisners American Elixir of BitHISTORY O F T H E IiITHl'.%NI.\K NATIOX AND I T S P R E S E N T
AVilliam K. Rodriguez teisėju
Plauku Slinkimą.
NATIONAL ASPIRATION8".
Kelis tūkstančius t ę s knygos egz.
laturai reikalavimą padidinti rinkusieji suprato, kad prie ter \Vine ir kaip jų šeimynos
augštesnin teisman ir Morris
Draugija
išsiuntinėjo
Suv.
Valstijų
augštesniems u r ė d n i n k a m s ir dip
garbingo
tėvynės
darbo
tokie
Dermafuica sulaiko plauku
taksas.
lomatams,
taipgi
i'žrubežių
diplomatams.
įteiktų, kad ir plačioji
1
juomi pasinaudojo šituo vaisr
slinkimą. praAalina pleiskanas,
N. Friedland munieipaliu tei
pliauškalai
yra
visai
pažemi
visuomenė
padkHų
knygą
išplatinti
t
a
r
p
įtekmingų
veikėjų čia ir užniežėjimą
odos
galvos,
augina
Bet jei viešosios veikmės
tu.
Šimtai
laiškų
kurie
atei
plaukus
priduodama
jiems
rubefcyje.
Knyga
kainuoja
$1.25,
audeklo
apdaruose;
$3.00 skuros
sėju.
reikalinga maistą.
biuras
pasistatys, Chieaga nanti, . tikriau sakant, griau na kasdiena bus užtikrinimu,
apdaruose.
P e r m a f u g a padarys kad j u " K i t ų dviejų senųjų parti
Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir a m b a s a 
bus pa Ii uos uotą nuo sumano nanti garbingą tautos darbą.
8U plaukai b u s tankus, švel
kad
mes
sakome
teisingai
išsi
dorius Kagan. Prezidentas Wilson, k u r i a m išvažiuojant į Prancūziją
jų manadžeriai jau išdėstinėnus ir skaistus.
Sekantis kalbėjo lietuvių
mų augštų taksi) ir miestas
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
Oda
jusu
galvoje
bus
tyra,
tardami '"Triners niekados jū
ja savo pienus, kad išrinkti
pleiskanos
išnyks
a
n
t
visados
jos
sekretoriui, pripažindamas, k a d TAIKOS K O N F E R E N C I J O J E
turės apsieiti su tiek pinigų, protestonų kunigas. J i s pasi
ir plaukai neslinks daugiaus!
knyga
busianti tikrai naudinga.
sų
neapvils".
Paskaitykite
savuosius kandidatus.
Reikalaujant prisiusime j u m • •
rodė pilnas tėvynės meilės.
kiek jų turi.
"DRAUGAS", 1800 WEST 46-th S T R E E T .
CHICAGO, ILI,.
pat'ta suvis dykai išbandymui
tiktai šituos du laiškus, vienas
"Kiekvieno unisto vyro ir
Pradėdamas kalbą
pasakė,
• • sampeli.
rašytas sausio 10, antras 20,
Prisigskite 10c. stampomis
moters priedermė žiūrėti, kad
NELLIE BURKE PALIUO kad p. Žemaitė piešė apie ka
persiuntimo lėšų, gausi išban
1919 m. ,
paminėti ėia mūsų kandidatai
dymui dėžute Pemafugos ir
talikų
ir
kunigų
darbus;
jis
brošiūra.
SUOTA.
butų išrinkti. Kad pasekmin"Ramsavto\vn, Pa. — Aš
ARGU i SPECIALTIES CO.
pasisakė esąs protestonų kuni
Box 87,
Philadelphia, P a .
giau tą tikslą atsiekti, gali
kentėjau nuo vidurių ligos per
gas,
bet,
sakė,
šioj
vietoj
ne
Nellie Burke, kurios tikra
6 metus.
Triners Ameriean
mas daiktas, jog darbo parti
manąs
kalbėti
apie
tikėjimą
Elixir or Bitter YVine mane
ja- rinkimų dieną Chieagoje pavardė yra MeFarland, pabei
partijas,
bet
tiktai
apie
pagelbėjo ir aš jį rekomenduo
paskelbs generalj streiką visu Huosuota kriminaliam teisme.
tėvynės
reikalus.
Ištiesų
šis
ju kiekvienam. John Peraorganizuotų darbininkų. Tai Valstijos prokuroras atsisakė
kalbėtojas
ir
neužgavo
tikėji
pat". m
bus geriausias užtikrinimas, ją kaltinti ir tęsti bylą.
ggg*
OIDŽIJUISIA IIETUVISIU KRAUTUVE CH1CA60JE
mo,
nes
pats
kalbėtojas
žino
Xellie Burke buvo patrauk
kad visi darbininkai galės bū
"Hamilton, Ohio. — Mano
jo, kad šin vakaran susirinko
ta
teisman
Už
Skinnerio
nu
ti rinkimų vietose ir savo,
žmona sirgo per du metus. J i
įvairių
pažiūrų
žmonės.
Pas
žudyme.
Bet
nužudyto
moti
kaip ir savo draugų balsais,
kentėjo nuo vidurių ligos ir
kui
sekė
aukij
rinkimas
del
na
teisine
prašė
atleisti
Bur
užtikrinti darbo partijai lai
galvos skaudėjimo.
Triners
ke'ei,
nes
ir
jinai
atleidžianti
Lietuvos
reikalų.
Aukų
su
mėjimą".
American Elrxir ja pagelbėjo
merginai, jei jinai y r a kalta rinkta ne d a u g i a u s i a i — apie
ir nuo to laiko mudu abudu ji
jos sūnaus nužudyme.
$78.00.
Iš
tiek
daug
publikos
PABRANGO KAVA.
Martin ir Julia
To užteko valstijos proku galima buvo surinkti daug vartojame,
m PHA*U.QUBBN KONCBRT1NA
Kava išnaujo keliais centais rorui. Teisėjas Guerin paliuo- daugiau aukų. Turbūt prieža Kosec". Vaistinyčiose $1.10.
Del reumatizmo, neuralgijos,
NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0
pabrango. ~-Nuo armistieijos savo prisiekusius teisėjus.
stis buvo įsimaišymas Žemai lumbago išsisukimų ir supūtipradžios (lapkr. 11, 191 S) pa
Mūsų krautuvė—viena iš didžiausių Chieagoje
tės, kuri savo pliauškalais ati mų, geriausia vartoti Triner's
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi.
brango 8 centai svarui.
PAGROBĖ PREKIŲ $500
traukė katalikus nuo aukoji Linimentas, kuris nekuomet
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
VERTĖS.
Sakoma, tas Įvyksta todėl,
sios
mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubimo, nes katalikų vakare daug jūsų neapvils.
Vaistinyčiose
kad daug kavos pasiunčiama
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir
Aną
rytmetį
ties
Rosembuvo.
Reikėtų
Prūsų
lietu
35c.
ir
65c,
per
pačtą
45e.
ir
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirEuropon.
baum krautuve, 252'j West viams, dirbant del tėvynės la 75c. Joseph Triner Company,
bysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir
North ave., sustojo didelis au bo i r šaukiant visus lietuvius 1333-43 So. Ashland Av., ChiSUVAŽINĖTAS VAIKELIS.
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų
tomobilius. Iš jo išlipo 3 vy- prie vienybės, tokių kalbėto cago, 111.
(Apg-)
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui.
John Kuehn automobiliu rai ir 1 moteris,
jų, kaip Žemaitė, neimti, nes
suvažinėjo 11 metų John t Visi jie įsilaužė krautuvėn, jie visuomet su savo pliauška PARDUOK SAVO "JUNK"
Byan, 1833 Washington boulv. paėmė prekių vertės apie $500 lais lietuvių vienybę tik ardo. (ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
4632 So. ASHLAND AVE.,
CHICAGO, ILL.
NOJO KRYŽIAUS KUPO
Nelaimė įvyko sale vaiko na dol., visa tai susikrovė autoTelefonas: DR0VER 7309
Ten buvęs
NUS.
mų.
mobiliun i r nutarškėjo.

TEATRAS IR BALIUS
LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPA
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Nedelioj, Vasario-Febr., 16 d., 1919

Šv. Jurgio Parap. Svet,
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32-nd PI. ir Auburn Ave.
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PEARL OUEEN
KONCERTINOS
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GERA KNYGA

Skaitytojai remkite biznierius kurie
garsinasi "Drauge"

Steponas P. Kazlawski
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