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Lenkai pagaliau einą Lietuvon Kongreso komitetas ty
Vokiečiai sutikę ten 

juos praleisti

INDUSTRUAUSTAI BUS 
DEPORTUOJAMI.

Didžiuma jų bu iš Chicagos.
Kansas City, Kans.. va<. 1?.. i

I

JAPONU
ORUMO

Japonai

UŽGINA 8AV0 KONGRESAS PRIĖMĖ KA
US KINIJAI.

o. tai tik prasi- 
nymai.

RĖŠ LAIVYNO BILIŲ.

Per sekančius trejis metus 
laivynas bus didinamas.
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L
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rineja bolševikizmą I

Vokiečiai neleidžią Lietuvon 
talkininkų misijos

LENKŲ KARIUOMENĖ EINA LIETUVON.

VIENNA. vaa. 13. — čia gauta bevieliu telegrafu depe 
ša iš Varšuvos. Sakoma, jog lenkai su vokiečiais padarę su
tartį, sulig kurios vokiečiai jiems leido užimti Baltstogę ir 
liuosų praėjimų Lietuvon, kad tenai sulaikyti bolševikų vei
kimų.

Vokiečiai ištraukia savo kariuomenę iš Baltstogės į Lopy 
(?) Volkovisk. Ligi tos linijos lenkai pertaiso kelius. Balt
stogę vokiečiai apleisiu vasario IS dienų, gi Vilkovisk vasa
rio 90 d.

f/mdonaa, ras. 1.1. — Anot depešos iš Amsterdamo, vo
kiečių valdžios atstovai nno annisticijos komisijos mieste 
Kpo pareikalausiu liūdimo ftavartoti karės laivus prieš rusų 
bolševikus, kurie užimdinėja Baltijos jūrių pakraščiai* mies
tu*. Be to vokiečiai įrašysiu talkininkų, kad ir jie ra savo 
karės laivais vokiečiams (Migeli irių tame žygyje.

JoHuo bodu negali būt pripa
žinta bolševikų valdžia.

Londonu, vmi. 13. — Vakar 
parlamente antru kartu kal
bėjo premjeras Lloyd George. 

. Aiuo kartu apie bolševikus ir 
. stovį rytuose.
P Jis pažymėjo, jog taiktata- 

kų ekiųmdirija Bosijan nors 
nepilnai pavykusi, bet ji tari 
gM^sias savo puses.

Pasakė, jog bus daromos pa
stangos kaip norą Kurijų su
tvarkyti. Nes be to sutvar
kymo negalima tikri irs Ku
mpoje taikos.

Sakė, jog prie tos ekspedici
jos mažai kuo prisidedanti A- 
merika. Visa sunkenybė su
gulusi ant Anglijos ir Pran- 
enzijos.

George Lloyd neatmaimmuii 
(Mžymėjo, jog talkininkai ne- 
kuomet nepri|iažins bolševikų 
valdžios, kuri yrn žmogžudiš 
kn ir iNtrluiriška. kurios nega
lima (Milyginti prie kuomet 
nors kur buvusių revoliucijų.

Rusų (Mirtijų sušaukiama 
konfereneijii tik todėl, knd k<>- 
kiuo nors budu lų šalį sutvar
kyti. surasti tinkamų priemo
nę veikiau Imlševikizmų su
griauti, kaip jį pripažinti.

Premjeras tarp kitko dar 
pažymėjo, jog rusų Imlšcvikų 
veikimas <lį<lėjų>. Bet nieko 

* ^tokio m*|UM>okė, kas t dėsniu i 
bus veikiama Rusijos teika-

f

Taip tvirtina Varšuvos lenkai.
Variava, va*. 13. — Vokie

čiai ir vėl pasirodė su savo ne
paprastu atkaklumu, kuomet 
anų dienų jie j jų užimtos IJe- 
tuvos dalia nuleido talkininkų 
ofirirrių.

Aiuo kartu tie ofieieriai yra 
amerikonai, priklauantieji 
prie maisto komisijos, kuri pa
tikrina Vokietijos ir kitur 
maisto stovį. Jie norėjo ap
lankyti Gardino apylinkes, 
bet vokiečiai juos sustabdė ir 
neleido toliau keliauti.

Tai jau antru kartu tas.at
sitinka ra talkininkų misija. 
Vokiečiai nenori, kad talkinta 
kai patirtų-tikrų* ten stovį, 
kad nugirstų įtaisius daiktu*, 
kaip jie gyventojos skris u 
džia.

Taip pasielgiama todėl. kad 
visa* laikas ir šiandie vokio- 
kiečiai atima nuo Lietuvos gy
ventojų |*u*kutinį jų maistų ir 
joibena j rytinį Prusijų. Ir 
taip daro visu annistieijos lai
ku.

Gauta informacijų. jog trau
kiniai paskui traukinius va
žiuoja iš Lietuvos Prūsijon su 
maistu ir visokia gyventojų 
manta. Lietuva |Miliekama be 
maisto.

i— Suv. Valstijų immigracijos 
komisijonieiius Ising vakar 
čia prnm-šč, jngri jis gaminus 
pienus de|M>rtnoti visus indus- 
trijnlistiis kalinius kurie šian
die atlieka bausme Is-avcn- 
u'ortll kalėjime.

Bu.- de|Mirtu<>jnini nopi lie
čiu i ir tie visi, katrie Suv.j 
Valstijose neišgyieilę js-nke-i 
rių metų.

Didžiuma tų imtasirijalistų 
(I.WAV.) (ateina iš Chicagos. 
gi kiti iš San Enincisco.

BUVO PLEKUOJAMA NU
ŽUDYTI PREZIDENTĄ.

Praeitų spalio mėnesį iš 
Lravcnvorth kalėjimo buvo 
patiuoravtas induetrijalistas 
Pietro l*ierre. Jis tuojau* at
vyko Chieagon, kad čia gau
ti reikalingų fondų. (Mtskui ke
liauti IVasbingtonan ir ten at
likti savo grnmojimų — nužu
dyti prezidentų Wilsonų..

Aitų to industrijalisto žygį 
vakar čia, Chicagoje, išvilko 
aikštėn kapitonas Tliomas I. 
Porter, vietos federalių detek
tyvų viršininkas. Pažymėjo, 
jog Pierre jau suareštuotas 
(levelutlde.

Tečiau Pierre *s sumanymų 
detektivai suardė. Ir jis ne
keliavo Washtagtonnii. liet 
pasileido j vaknrus.

Visur (Miškui jį sekiojo dr
iekti vaL Galėjo jį tuojau* su
imti. Bet tas nciiaryta. Nes 
norėta patirti, ra kuo jis sėb- 
raujast Norėta susekti anot 
kalbiu.

Pagavaus jam užteko nau- 
iloties lairae ir jis tomis dieno
mis suareštuotas (levelande.

Iš ten jis bus pasiųstas j 
Kansas City ir Ims teisiamas 
už norėjimų pasikėsinti prieš 
prrzdento gyvastį.

Detektivai sužinojo, su kuo 
jis sėhraujasi. Aiandie ir jo 
sėbrai detektivų sekiojami.

Paryžių, vos. 13.— tiaras | 
agentūra skelliia liudijimų vi- 
ce-grafo (liiiitla. Ia(xm:jo>- 
nmki.'-ad<iriau> Anglijoje,, kur.- 
šitimlie savo šalį reprvzciituo- nprilKiviiim reikale., kon-
ja laikos konferencijoje.

Cliinda tvirtina, jog esanti 
netiesa, kad -lajsmija mėgintų 
kokiuo nors Itmlu varžyti Ki
nijos atstovu- taikos konfe
rencijoje. TV- visos kalime ir 
žinios — tni tik pnprastn* 
prasimanymas.

Cliinda sako, jog Japonija 
prie Kinijos liek bendra turi, 
kiek ir kitos šalys. Ir todėl 
Japonija nei grūmoja, nei 
spaudžia Kinijos atstovų, nei 
nenori užimti jų vietos taikos 
konferencijoje.

‘•Nežiūrint to visa, musų 
santikiai ra Kinijos respubli
kos prezidentu ir su ministe- 
riais yra širdingiausi*’, pažy
mi ambasadorius Cliinda.

Washington, va-. 1.1. Kol 
|w taikos koiifei-eįicijoji* dar nie- 

. ko nebuvo tariamasi karės lai-

gresas rasknlsi pravesti šio- 
štdie- karės Inivyno futdidi 

! nim«> reikale bilių.
Zrinesnysi* kongre-o bu

tas (si ilgų deluttų didžiuma 
Imlsų priėmė trejų indų lai
vyno |>roi*ninių ir tam tikslui 
užgyrė 721 milijonų dol.

Aitie milijonai knrės laivy
nui bus (Minandoti sekančiai* 
fiskalini* metais. Gi (mskui 
Ims skiriama danginu pinigų. 
Suv. Valstijoms pinti visako 

' reikalinga turi-li milžiniškas 
karė* laivynu*.

Daugelis atstovų prh*šino*i 
karės laivyno didinimui. Bet 
tas nieko nrgells-jo.

ANGLAI ATSIĖMĖ INTER
NUOTĄ LAIVĄ.

BOL9EVIKAI PAĖANGIUO
JA BERLYNE. į Aiutonlam, ras. 13.-Ang-

Bade, v^ 13.- Bolševikų
(spartakų) ngitocij. Berl.rae 'w”‘ “J*"*
didėja. vnaljraldžim karino- ■ l’ur8° U4W,an r.’*”1 “‘P1“"- 
menės tl££ anot gnul/^ *“ C<*W*

žinių.
Kakonui. jog tni Išdavikiš

kai agitacijai vadovauja ru
sų bolševikų agentas Railek.

BOLŠEVIKŲ VIEŠPATAVI
MUI ARTINASI GALAS.

Overmano komitetas veda tar- 
dymus.

Ke

tas (Mivizijuotų |m>(Mirta. kon- 
sulis atsisakė lai daryti.

Rausome su savimi ims kon- 
siilį Imvo nnsive<lęs lindėk ’ų. 
kurs šiandie Itolševikams a- 
gviitniijn Berlyne.

I'<> llndeko paaiškinimo kon- 
sulis sutiko vizijuoti |m*j>ortų 
ir Rausome parvyko j Suv. 
Valstija*.

Jis yra Amerikoje.
Dr. IImitingiem buvo pa

klaustas. ar Ransoin? šiandie 
yra Amerikoje. Atsakė, jog 
taip.

Dr. Iluntington manus, jog 
laimi mažai Imlšcvikų propa
gandistų yra (mtekę šion ša
lin, kadangi yra didis apsun
kinimas jiems ra (msportais.

Toliau* jis sakė, jog bolše
vikai nėra vokiečių sųjunini- 
kai. išėmus nuosavnosios rai

Washington. va*. 1.1.
įeito teisių komiteto siihkonii- 
tetas, vndiiuiiuus Ovennnno 
komitetu, užvilktu' pradėjo 
tardymu* reikale bolševikizmo 
idatinnmųsi šioj šalyj. Ir pir
mųjų tiinlyinų dienų ptuuškė- 
j«>. jog l**nino viešjiatavima“ 
Rusijoje yra laimi trumpa*. 
Jis veikiai turi?* sugriūti ir 
be (mšalinio įsimaišymo į rusų 
ivikalu*.

Pirmiausia išklausinėta du 
liudininku: Dr. IVilIiam Clia- 
pin Huntington ir Chicagos 
universiteto jirof«*sorius Ka
milei N. Haųier.

Pirmasis ilgas laikas Bortai ėmė ra-
no Rusijoje, luipo prekybos pinigus, kad sulaužyti
palydovas Suv. \ aisti jų am- taikftiinkų stiprumų. Bet jte 
Imsadoje. Antrasis daugelį vra priešingi V«kieti-
kartų lanki-ri Rusijon lyrinė- vaWymo kaip

11riešingi kiekvienai 
listiškni šaliai.

|

šti mdševikir.mn.
Almdu liudininku vienmin

čiai pažymėjo, jog Rusijoje 
Itolševikiziiuis nepavykęs ir 
jis veikiai turės sugriūti. Ne* 
nei vieno savo (mžadėjimo 

Iilarbiniiiknms ir valstiečiams 
neišpildė bolševikų lyderiui. 
Kiandiv Itolševikiška vnldžia 
imlaikomn tik su terorizmo ir 

tas Andrass?*.b.nY> Austrijos-(,wi^ l*r*kiojimų pagellm. rimo viena* posmas 
Ungnrijos užravių reikalų ml-1 vienas, nei kita* lindi- *kmnU: 
nirteris, iš Aveicarijos iškelia- “į“* .n<*Pn|»*no. «ant
ve* Anglijau. lmlserikai savo mokslų platin-

_______________ itų šioj šalyj. Aubndu pažymė
jo, jog bolševikai neturi jo
kių santikių ra įvairiais ne
nuoramomis Amerikoje.

Bolševikų agentas.
Dr. Huntington imsakė, jog 

Artliur Rnnsoine. New York 
Tilta** korespondentas Petro- _
grnde, (mrkeliavo iš Rusijos * priguli lokaliems pddomta- 
Amerikon su bolševikų įgalio- jiems komitetams“, 
jinmis “pasakyti visų teisy-l Skaityta dnr keli laiškai 
hę apie sovietų valdžių**. nuo vieno* amerikoniško* mo- 

Kuomet Annsomc prieš ke- terš i- Petrogrado apie žmo- 
Ravimų Amerikon nuėjo Avė- nių mirtingumų tenai dėl mai- 
dų konraliatan Maskvoje, knd sto stokos.

ra got----------------- -
('oram yra anglų laivas. 

Karės vokiečiui tų laivų buvo 
internavę.

' 7 . . ANDRA8SY KELIAUJAIš Breslnu depešoje sako-
ANGLUON.ma. jog (i-tojo vokic«-ių kor-1 

puso risi oficierai sustreika
vę dcl įvairių savo kon-ivių Paryžiui, ras. .13.—Vien no*
IMUtipriešinimų Ir reikalavimų.taikraščiai praneša. jog jpu-

Dr. Huntington jmskaitė 
vienų dokumentų, kokį lmlše^--- 
vikų crntralinė valdžia buvo 
(atskeltais visiems savo sovie
tam* praeito rugpjūčio mėn.

Raginami prie zkerdynių.
Iš bolševikų valdžios nnto-

“Tegu bus padarytas 
apsileidimui ir švelnumnL 
sos soeijalrevoliucijonierių 
sės. žinomos lokaliam* sovie
tam*, turi Imt tuojau* sustab
dytos. Visa eilė užstovų turi 
Imt paimtu iš tarpo buržujų 
ir oficien; klesė*. Br (msigal- 
lėjimo traškinti kiekvienų ma
žiausių |m*iprie*inimų. Aito 
visa inicijativa specljaliai

Londonas, rus. 13.—Praeitų 
šeštadienį tien Seduiokrengn, 
šiaurinėj Rusijoj, bolševikų 
pėstininkai stojo atakon prieš 
talkininkų ]*osicijas. Bet vei
kiai Imvo ntmušti.

Bolševikai ra dideliais nuo
stoliais nugalėti ir pietuose 
nuo Kadish. ant Petrogrado 
kelio.Tenai utnerikonai. anglai Į 
ir rusai pagerino sau pozici-1 rJ 
jas.

PAREIKALAUS PASAKYTI 
VISŲ TEISYBE.

Parytiu, va*. 1.1 - Kndim _ Melbonrne. ras. 13. - 
gi vis daugiau ir plncmu Anjdijll Australijai pmlovano- 
ma kalbėt ir rašyti apie stop- J2 (j|. _ (.
tas sutarti* Japonijos su Ki- į^roveru* ir (i nanlančuu. 
mja. didžiulės valstyln** nu- |njvwi' 
sprendė pareikalauti, knd Jn ' ___________
ponija imti išdėstytų taikiniu PIRKITE KARES TAUPY- s|Miiidui. jog ji.i s|mudžia nš- 
kam* ta> slnptas sutarti*. MO ĖENKLELIUS (W.8.8.). tri cenzūra.

PRANCUZUA DEMOBILI
ZUOJA KARIUOMENE

Prancūzų spauda nerimauja.

Paryžius, ras. 13.—Prancti- 
. zijos vyriausyls'* nesnstabdo 
kariuotm*nės demobilizacijos, 
nežiūrint skleidžiamų visokių 
paskalų.

Sjiaudii tuo tarini baisiai ne- 
riitutu.itL Nerimavimas ypač 
|iadidėjo, kuomet maršnln- 
Foeli nrmislirijo* komisijai 
andai buvo pranešęs, jog Vo
kietija į šešias savaite* gn- 
tinti sumobilizuoti 2 milijonu 
kariuomenės.

Visas vargu* prancūzų

I (
4

AMERIKONAI PANAUDO
SIĄ VOKIEČIŲ LAIVUS.

Tais laivais bus gabenama na
mo kariuomenė.

sausio 17 <1.. kuomet buvo at- 
naujinama armisticij* su vo- 
k iečiai*.

ISPANUOS KARALIUS KE
LIAUJA AMERIKON.

Paryžius, ras. 1.1. — Gauta 
žinių, jog Ispanijos karalius 
Alfonsas tikrai iškeliauju* 
pietinėn Amerikon. Bet iške
liavimo diena nepasakoma.

— Granto stovykla. Roek-

•fc

Londoną*. ras. 13. — Angli
jos mainierių federacijai, kuri 
grnmoju streiku, vyriausybė* 
atstovai pasiūlė nutikti ra 
kompromisų. ty. sutikti

New York. va*. I.T.—l*ž ke
lių savaičių Amerikos kuriuo- 
mi-nės iš Prancūzijos gals*ni-| 
ūmi mimo bus (uisinaudojania 
ir vokiečių didžiuliais garlai
viais. Tam tikslui Imsiu apie 
.'UK).(MN) tonų garlaivių. Tai«j 
garlaiviais per mėnesį bus ga- ford, 11L vas. Ii — Vakar čia 
įima pargabenti apie CHVMMl |,uv„ Uip ^itn diena, kad ka- 
vyrų.



2 ORAUGAS Ketvirtadieni*, ras. 13 1919

*‘ nummiiitiiiiuimmmiuiiiimiiiumi 
“DRAUGAS” 
UTHTAMIAK DAtl.V IIUIlMi 

iHilh Su»hIm>> >»>
1>RAVGV» Fl lil.lMIIAG <X>ų Im., 
IMM» W. 4<lh M . 4 tlUttttita

TKltMS oi’ M liM ItlITKiN 
One Vrar................................. .... S**
li*t ..................... ............. A3.oo
Tltur»dj*>,« lAlilkm......................... B.'.Imi

At AEW»-srAMl* 8t \ < f»l*V 
Adw«fit'«»l< tuto* n(rf»lw AIHHI

Anglijos Lietuviai. Kokia pagelba galim suteikti NAUJAUSI AISIIHUMAI
LIETUVOJE.

UKVVVH KATAI.IKV UII.MtV.il*.

“DRAUGAS"
lilnn Ka->lb«* Si-4.1 ru, te-iei«ll>tiln^

PRKM MI.IC.VnMi kVIVA:
MrUm............................................. SX.no
ru^-l Melo ......................................

rrsaonH-rutii inokiul Hl.aln». Mi
ksa akaltoM nuo tu u 4i.no, n.
nuo Narni, Norint s-rn>«in>ti
ndraa* viaada rinkta |wimui.l> ir r. na, 
a*r<-/f l^n*i i r»r,'n. < , ■ ....
kam kruaojo nr • »|>n ■ 'kloni > i >»•!. i • 
arto |Uv4.ni i.micu, ,
IslSk*.

“DRAUGAS" PUBLiSHING CO. 
1800 W. 4oth SL Chicago, III.

Tvirtam* .M« hinh jr • ! 11

Bolševikai ir Lic 
tuva.

TAUT08 FONDO VALDY- 
B08 ADRESAI. '

ri leidimų ir važiuoja per Lon
donu Paryžiun.

4. Tarybos nary* p. Vailo
kaiti* atvažiuoja Šveicarijon.

5. Viena telegrama praneša, 
kad bolševikai stumiasi pir
myn ir užėmė Panevėžį ir 
Širvintų* (Vii. gub.). Prie

i Kauno buvo mntis su bolševi
kai*. Bolševikus nuo Kauno 
atmušė. Šios dieno* (Sausio 
20) telegrama praneša: “Bu
vo didelis muši* tarp bolšcvi-. 
kų ir lietuvių prie Kaiši Jorio. 
Daug talševikų suimta ir už
mušta. Lietuvių nuostoliai ne
dideli. Lietuvių kariuomenė 
pasirodė labui narai.

M. Yčas su pačia ir p. Kli
mas jnu Šveicarijoje, ftj va-

Užsiėmę Lietuvos noprigul- 
mybės reikalais m<*s mažai do
mu* atkreipdavotno į lietuvius, 
innže-nini* būriais išmėtytu* 
visose pu.-uiulio šalyse. Deltoj 
retai rašėme apie Anglijo* lie- 'prie apsaugojimo Lietuvos gy 
luvin*, nor* jų ten yra, nor*|vyW« j«« lai*vė* užtikrini-1 
ji>* gražini veikia. j ,n,,> tat 'lungiuruis iš musų ne

l’ėtnyėiujv
jv«» MiMvnžiuvę GInsgou’c, 
Škotijoje ir |>iivyz<lingai suta
ri* gniut daug duigtų. Pir
miausiai jie išreiškė užsitikė- 
jimų ir |mgarl>ų naujajai Lie
tuvos riildžiai. pasitikėdami, 
kad ji suorganizuos armijų 
tvarkai ir ritama apginti, kad 
ji surengi- Meiginmųjį Seimų. 
!:nri- i’ilirl ir )V<*« Lietuvos 
Žemės koli-litueijų.

Tolinus Glaseu" '«• Seiliui* 
kreiptai prie ilulžiiiiiii |»isaii 
liu vie.š|«itijų; Anglijos, Pran
cūzijos ir Amerikos kad jos 
piijinžintų IJetuvos noprigul- 
niyta ir kml priimtų jos at
stovus į Taikos Kunf«*n*m*ijų.

Anglijos ir Akotijos lietuvių 
Seimas pri|tažista deiimkrali 
jos principu* taip kaip juos 
1-rviškč \\ oodrotv \Vil*on ir ž-*i- 

j'ia visomis jiegomis kovoti, 
kad įvykių Titulų Sųjungn, ir 

I kml I.lėtinu luitu tos S:ijtiii-.| 
g<»* nuliu.

Tas pat' eiuirinkimus taip
gi pun-inė ii putvirtino rezo
liucijas Lietuvių Tarybų |x>- 
radžio, buvusio New Yorke 
via*šbutyje McAlpin 27 lapkri
čio, 1918 m.

Anglijo* ir Škotijos lietu
viui įgaliojo kun. Vilimavičių 
Imti jų atstovu ir ginti Lie
tuvos reikalus pas l*rancuzi- 
jo* užrultežinių dalykų minis
trų Taikus Konferencijos me
tu.

Visų šitų nutarimų kopijos 
tujio išsiuntinėtos Anglijos mi
nistrų pirmininkui ir užmta- 
žinių dalykų ministrui, taip-gi 
Prancūzijos tižrnltržiiiių daly
kų ministeriui ir Amerikos 
prezidentui.

I’o sutarimais pasirašė Lie
tuvos Neprigiilmyltės Sųjunga 
•Iriem vardais: P. Bansevi- 
ėius ir G. Lebedis. Lietuvių 
Blaivininkų dr-jo* vardu J. 
Kicris, Lietuvių Darbo Bend
rijos pirmininkas V. Miliūnas, 
Lietuvių Kavytarpinės Apsau
gos pinuiniukas J. Liudviua*. 
“ Išeivių Draugo” redaktorius 
J. Norbuta* ir Ismdono tai 
Mancbestcrio lietuvių delega
tas A. Sveistrie.

Anglijoje lietuvių, prisiun
tusių deiegaiu* į miiH-tųjį su
važiavimų e*ų apie 4JXM), o 
Škotijoje apie 10JMI0. Suva
žiavimo (Misėdžiai buvo Aren
to Linko misijos svetainėje 
Giasgoirc.

Džiaugiamės Anglijos ir 
Škotijos lietuvių rimtu darhš- 
tumii. Ji* iitm**a tėvynei nau
do*. Karjerizmo numini dar 
turbūt neiūkiėtė Didžiosios 
Britanijos lietuvių. Bepig hu
tu, jei ji»* niekad jo nežinotų.

Lietuvai.

I

Iš socijalistų šaltinių gauna
me patirti, buk Vilniuje susi
darė bolševikų sovietai Nuo 
kiekvienų 50 darbininkų ron 
karnas atstovas. Iš 25(1 tų at
stovų susidūrus sovietas. Nors 
ne visi, liet didesnė dalis tų 
atstovų dabar <*ų komunistai 
bolševikai ir jiem* pritarianti. 
Taryboje esu keturi žydai so- 
djalistai. J jos posėdžius atei
nu svečiai — vokiečių racija- 
lietai.
. Bolševikai skelbia,hult Ama

liuose, Kauno gubernijoje ir 
Naumiestyje, Suvalkų guta*r- 
nijoje bolševikai sudari* savo 

'tarybas ir atsimetė nuo Vai- 
denaro ir jo draugų valdžios. 

Rusų bolševikų laikrašti.- 
“Sieverntija Komuna ’ 7 (20) 
gruodžio rašė, kad pavieti
niame mieste Vileikoje, Vil- 
niaus gubernijoje susutarė tal- 
ievikiška valdžia: “Kapsukas- 
Mickevičius, Atakea-Angnrio- 
tis, Cicboaski* ir kiti”. Bol
ševikų laikraštis nepraneša 
koki yra tie “kiti”. Matoma 
jie yra ne lietuviai, o rusai, su 
kurių durt urais Kapsukas 
platina jai IJetuvų bolševikiš
ku "laisvę”.

Kaimukas ir jo draugai ap
garsino nuinifestų IJetuvo* 
gyventojam*. Jame jie skel
bia, kad vokiečių oku|mcijo* 
valdžių ir Lietuvos žmonių iš
rinktos Tarybos valdžių pa- 
naikinu. Tik savo manifeste 
naujieji Lietuvo* carai neini 
nėjo, kad ta jų paniekinamoji 
Taryba buvo Lietuvo* žmonių 
išrinktu.

Manifestas skelbia jionniki- 
nųi> vokiečių valdžių, o tuo m 
tarpu iš vokiečių inui ginklu*. 
Vokiečių kmiu<*m«*ii<'. pmd- 
traukihinin iš Lietuvos. visky 
perleidžia bolševikam*. To
kiu bu*lu vokiečiai atkeršija 
lietuvių tautus valdžiai už jo* 
neprielankumų rokiečinui*; to
kiu bodu jgilin ir talkinin
kams. kurie pareikalavo, kml 
Drest-Litovsko sutartis luitų 
panaikinto.

Kol kas įvargę žmonės, ka
rė* persekiojimų (baugiu t i 
nenori kariauti tu talsevikiš- 
kais carukais. Bet neilgai tru
kę ateis ra merai laikui Ta-

Purvas,
Alntnštais mes vndinnitie lai

kraščiu*. neprisilaikančius c- 
tikus. Etikų laužo dienraš
tis. tada rašo nulh*sų. žilus la
mas, jog tat netiesa. “Lietu
va” žino, kad “Draugas” len
kam- tu*|mtniknuja. tėčiam, ji 
10 sausiu. 1910 iii.. 34 rašo. Imk 
“amini ir Draugas |wkrv|K»” 
lenkis kojon pusėn.

Čia jau ne partijų kova, čia 
žemos nnKĮziuūigu prainuuinko 
šmeižtas ant konkureuto. ku
riam geriau sekasi

ATĖMĖ BBBST-UTOVKKĄ.

Pirm. Kun. K. Urtannvičius,
20 Wetatcr St, 

Brockton, Mass. 
Vicc-pir. p-lė B. Vatkevičiutė, 

71 IVarvick St.,
Newark, N. J. 

Vice-pirni.-J. Rieki*,
583 lludran Avė., 

Ita-liester, N. 
SckrcL L Simutis,

456 Grand St., 
Brooklyn, N. 

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1514 Carson St, 

Pittaburgh, Pa. 
Iždo globėjas Kun. F. Kemėšis

4943 W. 15 St, 
Cicero, TU.

Nespėjusiu* iš Vilniaus iš
važiuoti Lietuvos ministerius 

Biržiškų (apšvietus) ir 
Aug. Janulaitį (užsienio rei
kalų) bolševikai suareštavo. 
Jeigu bolševikai areštuoja net 
tutsiu racijalista, tai aišku, 
kml kitų jmrtijų vadus ir vei
kėjus dnr smarkiau persoluo* 
ja.

OI iikiua nviw.-ij.r- m.i n- _

Amerikos Lietuviu Tary-I Vyskupų J.
ta»* atstovams atai>nkins Tau
tos Fondų nukišti, arta bent 
jo veikimų sulaikyti, kaip to. 
litaralui reikalavo, o jo vi. ton' 
kukj ft-ii kitų įverti, piie ka 
rin ir liberalai turėtų lygias 
teises, tuomet- libi-ialiii užieiš- 
kė: “jri jau pinigų neduoda-' 
te lai nksų mum.' nereikia” 
ir daiktų linkime išvien dirb
ti atsisakė.

' Jei jnn liberalai šiame rei
kale dirbti atsisako, mes jų 
paisyti neprivalom. Kuriose 
kolonijom* Tautos Eon<Jo sky-' 
rili nesiranda, tenai turėtų sa- 
siduryti tani t ikru - komitetas 
ir tuoj visiems imtis už dcr-1 
ta.

Kokius daiktus linkti reikia’ 
Italus, kiekvienas galėtų j šį 
klausimų lengvai atsakyti, imi- 
žvelgęs kas jo paties gyveni
me yra reikalinga. Taip, su
prantama: kepurių, marški
nių. čeverykų, sermėgų ir į- 
vairių įvairiausių drabužių, 
tinkamų kaip vyrams, mote
rim* taip ir vaikams. Įvai
riausi rakandai ir indai taip
gi bus Lietuvos vargšams la
itai reikalingi Plaktukai, žir
klės. kirviai, Sakės, lopetos ir 
tiems |>a našų* dalykai neapsa
komai bus Lhhtvoję brangi
nami. Dar nikiu |>akaitoti, 
kad kiekviena* iš musų gera 
žino kas. i mtail Ii aui gyveni-

Kuone kiekvieno* iš musų taip puikiai iki ši*J |M»*idar- 
norėtume kuomi nor* prisidėti tavę, turėtų savo v<**kiaių 

r- daiktų rinkimui praplėsti. 
Itakutiniaina Amerikos Lie 

tuvių Taryta* siivažinviiue, 
sausio 10, jie bu-Į*uran»lam tinkamų būdų, ku- bendroje konferencijoje su 

riuos galėtumu pasekmingai tautininkais • liberalai*, daig- 
jiunauduti. Į tų rinkinio klausimu* buvo iš-

Nekurieuis u t rodo, knd vie- koltas; norėta sudaryti centrų 
nintėlis būda*, kuriuo kiek- ir tum tikras komisija* išrink- 
vienas gali prisidėtų tai viena ti. . 
kita dolicrinė; tų (lakiojus dū
saujama ir laukiamu Lietuvos 
laisvės pražydiut. (iainlome 
kiekvienų žinutę, kiekvienų 
pn-k.ilij, gerokai ja* padidina
mo ir (taškui imtys jų Imido- 
niė*. Paaukotoji dolierim**. 
tarsi, mus užhipnotizuoja, ma
nom. jog juu viskų iillikom 
kn* buvo galimu ir su nekali 
trumu laukiame taip lutai pn- 
geidaujamų pasekmių.

Tiesa, piniginis prisidėji
mą* yra viena* iš svarlriausių. 
Ix*t anaiptol ne vienintelis 'ir 
tų kiekvienas (irivalom 
omenyje.

Nors kiekvienam iš 
rupi sužinoti apie visas 

. mos (uistanga* ir jų pasekme* 
Lietuvoje laisvės reikalo, vie- 

. nok neturėtume laiko gaišinti 

. žvejojimui (lusekmių savo 

. menku imsidartavimu, kuomet 
• tiek svartaus įtarta (iries mus 

guli.
Politiško įtarta atlikimui 

mes turim suorganizavę Ame- 
i riko* Lietuvių Tarybų; Tary

tam rinkom ii savo tarpo tin
kamiausiu* žmones ir, iki šiol 
Tarybos atliktasai darbas pa
rodo mums, kad musų atsto
vui yra vertais pilno pasitikė
jimo. Todėl privalom negai
šint! brangaus laiko ir darbo 
netrugdyti als-jotiuų žinių 
gaudymui; politiškų darbų at- 
liks musų atstovai, mes patys 
turėtume surasti budus ir 
priemones, kuriomis galėtume 
kuoitaugiausia prie Lietuvos 
utslatyino prisidėti.

Nejaugi tik dolerinėmis 
mes tegalime prisidėtiJei m*, 
tai kuom-gi dauginu* galim 
Lietuvai pagelbėti T Užtenka 
tik pažiūrėti iš arčiaus kas y- 
ra žmogui reikalinga, kad ji
sai galėtų tinkamai gyventi, 
tuomet mums bsu aiškn kuomi 
tikrai galim prie Lietuvos val
stijos atbudavojimo prisidėti.

Gerai žinom, kad Lietuvoj 
išgriauta namai, sunaikinta 
rakandai, sudaužyta indai 
Vokiečiai ir rasai išvogė ir 
*unaikino audeklus, drabužius 
ir avalinę. Trum]>ai sakant, 
išvogta ir sunaikinta viskas, 
kas namuose ir ukėje yra ne
atbūtinai reikalinga. Visiems 
turėtų Imti aišku, kad Lietu- 
v<»je gyvenanti žiuonriiai lo vi- 
*ko šiuo (arpu įeitais) ti nega
lės; linų neturi, nes neturi 
kuomi ūkės inlirbti; neturi 
vilnų, ne* vokiečiai visa* uvu 
smilė. Avalinės įsitaisyti ne
gali. nes vokiečiai visus gy
vuliu* su skurs ir kolitais su
ėdė. Nei vyžų pasidirbti ne- 
gali, no* visos 
kinio*, 
išdirbystės sunaikinta, arta 
sustabdyta mašina* Vokietijon 
išvežant, todėl matom, tad 
žmone* neturi kuomi pasida
ryti ka* gyvenimui yra nest- 
bntiuai reikalinga. Iš kuy-gi 
jie tų viskų paims ? Ka* jiem* 
pagelta* (gyti tų. ta ku nega
lima gyventi?

Amerikos lietuviai, šiai yra 
proga kiekvienam iš musų 
Lietuvos labui gerokai ųori-

I urėti

mtiMy 
•Inro-

liepos išimi-
Visokio fabrikai ir

. sirupinkime tokiu* daiktu* su 
, rinkti

Jau suvaimi 
ma. kad reikia 
gerus daiktus; 
kiaurom alkūnėm, čeverykai 
be (>adų.sutaiikstytuii šaukštus, 
arini sutrunėjuses kėdes rei
kia išvežti už miesto ir sude
ginti. lietuvo* vargšams rei
kia jei jau m* naujų, tai bent 
apinaujų dalykų; mums pa
tiems butų gėda kitokiu* mu
šti. Jei duodama truputį pa
dėvėtus drabužius, reikia žiū
rėti, kad jie hutų tvarus, ge
rai išplauti.

Kur dėti surinktu* daiktus? 
šiuo tarpu surinktus daiktus 
kiekviena kolonija turėtų nnt 
vietos pasilaikyti — lengvai 
gulima sandėliui tinkamų vie
tų surasti. Daiktų sųrušų rei
kėtų pasiųsti Amerikos Lietu
vių Tarytai. tirta Tautos Fon
dui. Kaip tik atsidarys kelius 
j LietUVų, tuoj galė.-ilil visus 
surinktus daiktu/ tonais pn 
siųsti: taipgi galėtume pasiųs
ti komisijų tų daiktų išdalini
mui.

Kuri kolonija šiame raika
le bus pirmutinė?

X. Y. Daukšas.
Redakcijos prierašas. J*ri- 

tariame visiems tėvynę šel
piantiems siiintdiynMuii* ir ši
tam taip gi. Tik mums rodosi, 
kad pradedant jį vykinti kils 
gana stambią k Bučių. Neleng
va bus rasti duigtams sandėli, 
reikė* jiems sargo, perveži
mas per jurų atoeta kartai* 
taip brangini kaip paties daik
to vertė. Nelengva bu* ir iš
dalinti aukotu* daigiu* Lie
tuvoje. Dol tų raakenybių ne
verta atmesti

yra supranta- 
riukti tiktai 

sermėgos su

Matulaitį trūksta žinių: neži
nia knip bolševikai su tuomi 
įlarbininkų privlelium elgiasi 

Pietų Lietuvoje talševikų 
gaujos jau baigia iitii-s prie 
lx*nkijoa ribų, virkų pakeliuj 
naikindamos. .Stnmta*snė> tal- 
sevikų pajėgus randasi Lydo
je, Baranovičiuose ir Skutime. 
Jie juu užėmė svarbių gelžke- 
lio stotį Mastus (Mušty. Gar
dino gulu ant Nemuno), iš 
kur stumiasi pietų ir vakarų 
linkui.

Is Lietuvos vidurio t. y. ry
tinės Kauno gub. dalies žinių 
negnumuiie.

Mintaujn jau talševikų ran
kose. Tarp Mintaujos ir kiau
lių traukiniai nebevaikščiojo. . 
tatvijos valdžia persikėlė Lie- 
pojlllU

; Lietuvos valdžia dar Kaune 
laikosi, bet atrodo, kad neilgai 
ten išsilaikys; turės krites 
kur nors j vakarus — gal būt 
Liepojuti arba Tilžėn.

Alijnutoi savo kariuomenės 
nežaila prieš bolševikus Lietu
von siųsti Jei Lenkijoje a- 
narchiju ncišsiplėtos, tai len
kų kariuomenė bandys Lietu
von jsibriauti. Bet tai ne mu
sų, bet Lenkijos intetoų gin
ti Tada Lietuvai dar didesnė ‘ 
nelaimė butų nei bolševikams 
valdant; lenkų kunigai ir po- ( 
nai visai užkamuotų Lietuvos , 
valstiečius, darbinnkus ir žy
dus.

Jeigu Amerikoj 
šių vyri;, nebijančių 
šių vyrų, nebijančių 
gų, nei mirties, tai 
laisvė butų apginta. Tai musų 
kariuomenei aiijantai, rodos, 
sutiktų duoti ginklų, amunici
jos ir Lietuvon gerai apgin
kluotus nuvežti. Ne skoitliuje 
galybė, bei geruose ginkluose 
ir disciplinoje. Visi sųžiningi 
Lietuvos žmonės mažai lietu
vių kariuomenei visame kame 
gelbėtų. Bolševikai yra bailus 
ir, pamatę ginkluotus vyrus, 
be didelių mūšių iš Lietuvos 
išliėgtų. Bolševikams tik dėlto 
sekasi, knd vokiečiai Atėmė 
lietuviams visus ginklus.

i 
į

atsirastų 
nei Var
nei var- 
Lietuvos

NAUJOS ŽINIOS IS LB-
TUV08.

(Hulyr telegramų iš Lietuvos 
l’asiuiitinv ta'-s Bei Iv uv.)

1. I.i.'tuvns valdžia Taikos 
Konferencijn* Komtaijon nuš
iūri*:

Ant. Smetonų (pužang.), 
kun. Dr. Puryckį (kr. dent)

Jonų \ ih*išį (soc. liaucL) Jo
nų Aimkų (tapą r t.)

Mnitynų Yčų (pažang.) Ca- 
pinskų (hk'. deni., buvęs Lie- 
|M>jnus Komericijus Mokyklos 
direktorius).

Petrų Klimų (rac. deut) 
Lastaudcų (nuo gudų)

Prof. Aug. Valdemarų (pa- 
Uug.)

Adv. A. Janulaitį (*o*. 
deni.) Dr. RoMtitauui’ų (nno 
žjdų).

2. Delegacija, pirmiau au- 
važiavuai Paryžiun (kun. Kan.

Y.

Y.

karQ bus Benio. Pasimatys™Į I£<1<, j.Grajauskas,
ir iiaujieims už savaitės Jum* 2016 Sarnli St.
priduriu.

Jūsų K. Pakštas.
Pittshurgh, Pa.

I

DETROIT, MICH.

L. Vyčių vakaras ir prakalbos.

JEIGU NORITE
Imli uveiki, lai žiūrėkite, kad ba
lų gera* virškinimai nei kada 

Sutatoj, vasario 15 d., 19191 virškinai viduriu.**, tai

nn, L. Vyčių 79 knoi>a, ren- ,‘*KK’" <>"** kū
gio didelį, nepaprastų vakarų, 
I. A, S. Hali, prie Mieliignn ir 
24 gaivių. Stato scenoje juo
kingų veikalų: “Dėdė Atva
žiavo”. Apart to, kalbės “Vy
čio” redaktorius. Matas Zu- 
jus. “Vyčio” s|mustuvės rei
kalais. Todėl yra kviečiama 
visa Detroito visuomenė atsi
lankyti ; tų didelį vakarų. 
Kas neatsilankys, tas gailėsis.

Širdingai kviečia.
Kp. Valdyba.

r.-

-Phoeniz, Aria, va*. IX—Čio
nai imta steigti kaipir kokie 
kareivių ir darbininkų sovie
tai. Prie to darbo antkart, sa
koma, prisidėję apie 15 baru- 
fių Kareivių ir juranmcų ir a- 
pie šimtas darbininkų.

Tuo tikslu turėta susirinki
mą*. Padaryta rezoliucija tuo
jau* paliuosuoti ii kalėjimų 
industrijinius kalinius ir at
šaukti amerikoniškų kariuo
menę ii Rusijos.

Juoda oiimnizitmi ta« dalis, 
ri<M rr-ikalititr* sveikatai.

Virškinimai! starbinuuas <laly- 
I kas; ilrlto, kada Suscnda viduriai, 
rali iš tu pasidan li blogų paack- 
mių tankiai net pavojingų svei
katai. ,

Todėl jeigu jums skauda galvų, 
neturite apetito jaučiatės nesma
giai burnoje darosi rutilu, licžn- 

Iria esti baltas, norisi žakaėli. šir- 
i dj spaudžia, — vienu indžiu sa
kant, esate iinsilpnėję ir neturite 
noro dirbti, tai žinokite, kad vi
duriai ticšitrųa.

Nieko neatidėliojant ų patį va
karų einant gulti reikia suvalgyti 
3 saldainius Partola, kurio per 
naktj išvalys vidurius ir visų ne- 
sveikatų prašalina. Ant rytojaus 
ataikriaite svrikl

Kiekvienuose namuose visados 
turi būti aitų saldainių. Oaukita 
jų tuojaua tanksta. Visa dėžutė 
kaštuoja 1 doberj. C dėžutės tik
tai S doL

Adresuokite tiesiog į
APTEKA PAKT0SA

160 Seoond Ata, N«r York 
N. Y. Dept L. 4

(142)
Kartota saldainiai už grras ypa

tybes gavo aukso medalius šeštam 
visasviclinėac parodose.
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IVestvilIicčiai susilaukė 
naujų savo parapijai klelmnų. 
kuris pradėjo rūpintis ne tik 
parapijos reikalais, bet ir 
Tautos Fondu. Sausio 22 <L 
parapijos svetainėj atsibuvo 
susirinkimas Tautos Fondo.

Aukojo šie asmenys:
Kun. A. Dėsnis.......... $50.00
Jonus Kiužas.....................50.00
Jonas Gustas.................... 20.00
P. Vargonus .................. 15.00

1*0 10 dol.: J. Genis,..l, Ilu- 
gaišia, J. Ix*la. A. Mikučionis, 
S. Petkus, J. KurĮuivičia $G.

I’o 5 dol.: Urbonas, J. Ser- 
petis, K. Stačiokus, U. Šim
kienė. M. Mičiudienė, V. Dau- 
jotis, A. 1-nurinaitis J. Urba. 
J. Arnašius ir J. Rimkus, M. 
trim 3 dol.

Po 2 dol.: J. A. Kakauskis. 
.1. Glumba. A. Goštautas, 
Morkus.

Po I dol.: S. Jurgutis. 
Rakauskienė, E. Kaisicnė, 
Vainauskis, A. Aponaitis, 
IlakuuskiN B- Mockus.

Visi džiaugiasi tokiomis 
sekinėmis. Bet lai niekas 
mano, kad jau viskas, 
širdžių žmonių W«*stvillėj ra
sis ir daugiau. Musų nepri- 
gulmingicji arba, kaip žmonės 
vadina, liolševikai buvo kelis 
sykius surengę prakalbas su 
tikslu, kad pakenktu Tautos 
Fondui. Bet katalikai mažai 
dornoa kn*ipia j jų daronut; 
kliūtis. Jie už surinktas pi
nigus a|nnokėjo svetainę ir už 
apgarsinimus. Kur diugu Ii- 
kasieji pinigai -— nepagaraili
tą. Negirdėti, kad butų tekę 
tėvynės laisvei. ‘

VaatriUatis.

prieš kmistitucijų veikiamų. 
Apie konstitucijų neprisimink 

Į jiems, (nes jie pas "Am. Lie
tuvio” leidėjų išlaikė kvoti- 
mus, knip kritikuti konstituci
jų). Toks veikimas neilgai, te
galėjo iMtnauti. Atėjus vyčių 
6-tam šeiniui, tajai nuspręstas 
dekretas. Po seimo dekreto 
rųoiiiuaišiiio. Nekuriu “tušai” 
luri-jo atleisti vyčins, tik pa- 
likdami keletu savo |iaseliėjų 
(knip juos vadina: “cibulių” 
.rgviitais). Bet pastarieji guli 
irgi susiluukli tu. Dm net val
dyt h» jo būdami, sėdi ant dvie
jų suolų; prie laisvamanių 
••Aušrelra” priguli Ir ten va
karais “spyrius” duodu: lai 
kykiiuės. aušrit<čiai. ir tt.

Vyčiai |>u visų audrų buvo lyg 
(Miilsę. Bet daliar pradėjo 
veikti, tik jau atsargiau*.

Prieš Nauju* Metus turėjo 
.•urengę vakarienę, draugiškai 
■msitikti Naujus Metus. Ant

M I .akuiienės buvo ir svečių, ku JJ 
A J rie išreiškė daug iHisitikėjiuu- ■ 
M.i ■•■yčiuone, labinusiai šiame nio ■

E
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didelis išpardavimas
Žieminio Ta voro
Prasidėjo Ketverge, Vasario 13 d. 

ir Tęsis Tik Per Šešias Dienas

j.

JMI- 
nv- 

Gera-

L. Vyčių 26 kuopos gyvenimo 
verpete.

Pastarais laikais iš muat.i 
kolonijos gana daug žinių 
laikrašėiose matosi apie viso
kius veikimus įvairių-jvairiau- 
sių draugijų. Bet apie L. Vy
riu* nieko, o nieko nematyti, 
lyg, rodos, jų jau nėra ar nie
ko neveikia. Bet tėmijaut j 
jų gyvenimų ir veikimų, botų 
galima gal daugiau prirašyti 
negu iš visų draugijų veikimo. 
Taigi stengsiuos pabriežti 
noru pastarųjų laikų masų vy
čių nuotiidus.

Musų 1* Vyrių 26 kuu|ia 
guiui smarkiai įsils-gusi pra
džioje 1918 metų savo gyve
nime nesijuto kaip suklupo. 
Nes'per jauni būdami neprisi
laikė senovės | mindė*: “Lrn- 

,gviau važiuosi.- toliau busi”. 
Taip ir musų vyčiai jm-t jnbė- 
gimų vaikinu! ir smarkiu au
gimu kuopos. iHųuisijulo kaip 
pasinaudojo “panūdo” veikė
jai (dnugiansini “Aliu lietu
vi o” agentui i na, ir jo viso
kie kūmai daug pragaišti™ at
nešė būdami * vilkais avies 
kailyje. Tokie dauginusiai įsi
skverbia į valdytų. Na, tada 
jau ir pradeda tempti ant sa
vo kurpalio veikimų.

Pasirodžius negeistinam 
veikimui. ta|w per dvasiškų 
vadovų perspėti liauties tokio 

* veikimo. Tada musų suiarlroo- 
g liai tapo neužganėdinti. Susi

spietę pas kokį teu baradasku- 
tj. pagaudami dar silpneanluo- 
•iua vytukus, na, ir darė ple-

■» pagal aąvotarpalio prieš

5

e
♦

uientc. Kalbėjo bcknnti sve
čiai: kleb. kun. J. Jakaitis, 

. kun. J. Čapliką* ir kun. J. 
švagždi*. Taipgi ir kiti vyčiai 
išreiškė savo jausmus. Laike 
vukarienė* buvo puikus pro 

t gramus musikos bei dainų, 
i Naujų Metų vakare, sulošė 
i '‘Beauštant! aušrelė”! i/ušt- 
i inas nusisekė gana puikiai.

Pelno atliko apie $50.00. Da
lia r rengiasi stfiošti: ” Mirtie, 

. bet ue pinigai” vasario 16 d. 
; Taipgi nuginsi sulošti paikų 

veikalų: “Mirga”. Per gavėiię 
mano turėti daug ] nudegi tų, 
prakalbų ir tt. Vienų žodžių, 
veikti kuopuikiausiai. Be to 
dar j Kalėdinį Tautus Fondų, 
taiku vieno susirinkimo sudė
jo: $105.00.

Vasario 2 d. laikė mėnesini 
susirinkimų. Suairinkiinan at
silankius, jau visai kitokiu 
dvasia veikia. Atrodo vien
minčiai, rimtai svarsto savo 
reikalus bei užduotis. Tarp 
kitko liko uutarta: pavesti sa
vaitėje vienų vakarų savo na
mo kambarius dėl kareivių, 
katrie yra eagrjie ii kariuo
menė*, pasimankštinti, kad ne
užmirštų, bet toliau lavintųsi 
muštro. Na, podraug bus pro
ga ir kitiems lavinti™. Taigi 
kas myli turėti prakilnių 
dvasių ir sveikų kūnų, tegu! 
ateina kas nerėdo* vakarais j 
vyrių namų, 22 Wavcrly str., 
pasilavinti.

Čia turiu priminti, jog daug 
pasidarbavo ir nukentėjo vi
sokių nesmagumų |>irnu p-le 
Ona Vasilaitė, kuri |s*r visas 
audras iškentė ir tvirtai išlai
kė vyrių principui. Įmiki* vi
sokių nesusipratimų sugils-jo 
puikiai, nuindagim sutvarkyti 
ir išrišti keblumus. Daug pa 
neš** sunkumo koliai .atities* 
vyčių veikimų į tikras vežės. 
Metiniam susirinkime .išreiškė 
džiaugsmų, jog jos risi stun
giai. kai kada ir ašaros, išėjo i 
galop ant naudos. Dar pridė- I 
jo, jog musų L Vyrių 26 kuo
lui, pergyvenusi kritiškas va- 
laudas, visokių išnaudotojų 
musų jaunuomenės, likosi per
galėtoja.

Savo karštais iodiaals pa
linkėjo išrinkti naujų valdybų 
ir tai valdybai laikytiea visada

S
Motinos, kurios nori šutau, 

pyti pinigus ir parėdyti savo 

sūnaičius ir dukraites, lai at- 
Eilanko į šitų krautuvę laike 

šio išpardavimo.

TAIGI NESIVELUOKITEi
4
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♦

Siu didelė drapanų krau
tuvė yra gerai žinoma Cleve- 
lando lietuviams. Kiekviena? 
pirkęs joj kokį nors drabužį— 
bus nusipirkęs geresnį ir už 
pigesnę kaina.

Rapolas Žitkevičius
Savininkas

2012 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio

Į

i

“Urtr-
Vedėjų

rių. Apleidę L Vyčiu* *uinn-, 
nė duoti j |mšonę vyriaiiiK iš I 
kiton punėn. Tam tikrini nui- 
vėrė nepriguluiiugų, (tik d< 1 
apgavyMėr) draugijėlę “AuA-j| 
relę”. Na, ir pradėjo sa
vo “birai” varyti. Ihm kata
liku sakosi—katalikai-vyriai. 
pas laisvaiuanius-luisvamaiiiai. 
pas raudouuusius-drnugučuii. 
Kaįp ]mis rigouų: kokios vie
ns* nori, takios galiu ImtiJiuMi- 
spirte vištikių plauko |K» gle
bu “Samiaros”. Kad daugiau 
imgauti į savo riikurį, ruuia- 
uė nutverti chorų ir dar tokį 
didelį, kad net visas 
ris” drebėtų. Choro
parsikvietė m*t iš Bostono 
koiup. M. Petrauskų. Choras, 
žinoma, susidėjo iš geriausiu* 
medi-gos: rimtų m*iuuvrgių ir 
senbernių, ir kelios moterėlės 
priguli. Sausio 26 d. tau 
“garauais” choras 1 luri-jo 
koBoęrtų, kuris baro garsiim- 
maa, jog bu gorainuoja, kon
certas riaoje Naujoje Anglijo
je, košrio dar nėra buvę. Bei 
tiesa, tokio dar ir ncliuvu. Vis
kas atbulai atsitiko. Iš “gar- 
siausio” pasirodė prasčiau
sia* ka<la kur iravo. Jeigu 
jau žemiau kritikos laivo, tai 
neverta nei rašyti apie jį. 
“Darianiako” 15 nunu laivu 
truiujiai jiurmii-ta jų gailis*, 
ir koncertu gražuma*. Katrie 
kuru tame koncerte, tik girdėti 
pasako* visokio*: tai tie bol
ševikai apgavo mus. Ne vie
nam ntsubire akys ir paimti<■ 
jų klastas. Jų darindiai |ain>-Lfij jum. truL-uu 
d<». jog jie yra tikrai “kitriĮ NomUms « ura reaiais
durneliai”. Tikiuosi. j«g katu Ubai mariai* t*!yLi« fifluenra 
likai neuiduu* toliau* šute su- tarškina j k- Kliena* dari* ir tn.li 
vadžioti ir pinsišalius ii jų mi tave fusiriuku oi rai<>*uk*. Tu<>-

Otaftant* nu-t gail-^ai.i kad nepigij*> Par- 
—- " ■ ■ - 1 | lotflori ii laiko. 1*1 ta* po laikai.

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU
|AUTI0 AQC|ITAQ J*’*’ talriini ta luaetu* žinomo

•MUVUIv į Einu r l,art<>.-.>>iy kaiunuju tiktai
--------------- AV00. Viena* butriia. lieuaa d<> 

livro. Mt * s. ral aupokuujiiiiiv ir 
muiiriaiiH- raiti kaitų n<lrv*uoki- 
Ir ttaiai j:

APTEKA PART0BA 
160—2nd Ava. Dept L. 4 

New York.

Pranežame plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 <L Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti “Drau&j” reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigt i agentūras, 

ttrta ir knygai ir

i

l*o roUt.ui aouaiairSk. kad svrou 
•U. vanta* toro akdvltu rra UaTo 
MIC. IToAalitiM li.ua noamarurnu. 
•uvirikinin.o. o l»i roiU.ii. k>4 r»i 
kla pam/piati rirn«. Farduodomo 
!*• Tiaua apUrkorlua

!
r»! nro.*r -*»l |

Or.C.Z Vezelis '
, UITI n* UtarTtSTlM
V*1**4o- tu, t ryta iki * i*t 

Noe/hoiu* p*ir*l intarlr >* 
-rtlooU* P*<*1 *cur«m* 

*n* BO. AMIUMTD AV*.-»ry 
■m c-v, irai,««

I
«

I

IĮ
iimiiii'.miiittii:uii:iiimiimniimiuum 
<*m41 *11 s*. Aahiaa-1 tu*, cateno* 

Trlctooa* lUymvkel ?144

DR. A. A. ROTH,
,.vu ■ *)01:iuJ«* ir cuu'itVM 

r,.. :>ti*u- Motill.tu. \»r>»k*
I v įku ir vi* e*r«al*l» ura 

■r..*- siet s, Il»vt-1 Pi, i-btraao 
Ti -foa*. l*r*v»r M I*

i •-M- l» II < t* S—* po 
t-, •--• ve* ■•Mivrara i*—13 e.

; iirii imumiunitimumiiniiimunuim 
«

Dr. M.Stupnicki
3109 So Morgan Brieet 

inickon. nxia«>ra
Trkl. na* I »r4, UM. 

v.UniliT « iki II • nto 
C |... plot i » rak. Nrali Uo

« nun * tkl ( m vakar*.

■«■

4t

A. “I“ A. 

ANTANAS SIMAŠKUS
Mirė 11 d. vasario. 4 vaL išryto. Vėlionia paėjo ii 

Kauno gub. Raseinių pavieto. Taurage* parapijos, Bal- 
tramiejiško Kaimo. A. a. Antanas Simalkus turėjo 34 
metu*. Am. <x>j pragyveno 7 metu*. Prigriėjo prie Bv. 
Antano Dr-Jos .y. Baltramiejau*, Liet. Vyčių 47 kp. Jo 
kūnas btu nulydėtu į Bv. Baltramiejaus Bažnyčių 13 
d. vasariu o 14 A vasario bu iškilmingo* trėjea gedu
lingos ūv, Mišios ir nulydėtas į Mt Olivet kapine*. 
Kviečia vLus giminės ir pažįstamu dalyvauti laido
tuvėse. Jo kursas yra prie J. Muluteno, 1408 So. Lin- 
eolu gat

Nuliūdę: 
_______________ F. Sebes Ii jonas ir J. Matulenas______

INFUIENZA IR GRIPAS.
Vi* dar n suris ir su s* imi ne

šasi tukstau- >ua aukų kurie l>c 
laiko adrila

lnflnenaa ir Orifsui tnukiaUMs 
ulpuuls tokius žiiMuii-s kurių or- 
aantana* yra mikiljH*. ir kūne 
keuria mm ar <aia. karių kraujas 
nėra tvirta* ii nešąli <W«ikyli.

Tsitri ki<-t.' --no yra pradr-rmė 
a|Miiau*<iii p>>e Inflis-tosi. w»- 
tipriiuoit nu. argsiiiviiA, frarts 
raut kraujų i. aduiiu ir tp ru. 
budsvojsiit su io vnuj oi Minui t»r- 
bijsitt vhietus žilumui l>u-hv<Aoja 
ir Tonikų, Eh\ir.

Kuris atnaujina jusi; ii-o *>st<- 
iim |>ri<lu<» jiiuoi nauju ktuujo ir 1 
Miriipriiis ju»i| muskulu*, tu riu*1 
ir kinis n it . ugi?. <D;kus Lu

A. f A. 

Uiiute Čeponime
Mirė vasario 12 A 1919 

9 JO vai išryto, 40 metų am
žiaus.

Velione paėjo iš Kauno Ghd>. 
Vilkmerge* Pavieto Vnhndų 
Sodžiau. Amerika išgyveno 
6 metu*. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Mykolą ir *unų 
Povilą 16.

Laidotuves atsibus sukatoj 
15 A vasario 1919 8 vaL išryto 
iš Aušros Vartų baž. j iv. 
Kazimiero kapines. Velionės 
kūnas iiradasi po num. 23o4 
W. 23 Place.

Visi giminės ir pažystami
i yra nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse

Nubudo
Mykolą* Čeponis, vyra* 
Povilas Čeponis, siutus

Mrn l'JT- JoO-l ll*4* rl- 
■ MU* SS MWIH JK. UM-IO* I* Morai- 
*u auK. Ikirtiainky vMMaoa. Mudu 

Alrrto, Mur Kala atiykoui 
K,Uad<4l Jau lt matu

1*14 m Ji* it««*i*ro | Movimi, ton 
lalMIJn*.

M«40<|an,l»>a *la*lwHklt* *>h* |W*. 
BrM.il. api* M-

Marijau* HaUtmaraė 
po iviai* tvi&ohutr

3 LalueOe N. Manierai. CaaaO*

PABSIDU0DA

Dr. M. T. Strikol
LIETUVIS

<AVin*nMAM nt < iiuti ttcusi 
17SS W. 4:th M.. M!.
<*(i*o TerMon^Ji lAovl<*mvd

Dr. G. M. GLASER
fllAKTlKlAklA M METAI 

G,,.-uUn>« tr ot*«o*

SUS Hr. Morcan M_ K-Ct* SS M. 
CIUCAOO, IUU.

Mutmlfcs. VjvMfc* * 
Talirai CtamJk* U** 

OF1HO VALAKUOS 
Iki S ryto. nuo lt iki S po plot 
ir aito > IM »:SS rak. NoSMtaa 

rakarMo riursT
A

i ■ —
..j—

I

- ~ .TĮl* l' .
............. .

<MA5TEP

MiAylfe Kirpo*"* O ■
l,ruAa ir MM.vilKv

M u. s olataaa Ir ,-palMkaa 
maa poadrya Jin Jlaoru | 
-alka-

V*, turltu* au t»u*.iu Ir 
MM *irpu*ir-4«m*BiM 
akyrlUK kur m—, .atraki 
k* p*<,rliu*. kuo-net Ji

■taura varoraa* oraAU 
nuo akyrtvoM,

Ju rante ullrl.'iltd 
paatnlrU mttraj mokyki* b 
1u-n» sr **k*r«la ir rauti 
kai p>«ta kaina

ertTnun* itar (■■*<» :•*<*! !'**’> 
r* — *«*a.'a ars* SvO/i* ’r •*
•» *m4tj knyv**

MAuniK nEMOMaa M-aooa
i. tr. lUaraiMa. FtrJ»IIMa

ll» N. I« K*llr <*l, prtM Clty 14*0
A««,4A« |ri« ««*• ė »4g g

LIETUVIAI
kur* jeoraai4*t* ok*. *k*tlrktt* u I 
l _

1 -AMEMKO* VKINIRKA“.
Krotpkllio Mkauri. O4ro*n: 

AMERIKOS ŪKININKAS
P. 0. Box 96, 

HART, MICHI0AN.

M** Msaųysne u .
piane kita vtMiavu ūkta loUraM) į 

/ 
(

taor*a ■
* v»l

l'ulrMuiu l'ctr«» .*.
manėm tp *š<n«lku 4 šmI^cniam* f ••••'h |
Kn • Nntn'J-' kartinu K «ihi » (. ■ 1 
4r««u Ln<l tn|M* hmini**- I

UImi NvarBrii r«lkalN.
ji /mušt mrltfjm tuan pr^m<Ati »v- 
L«lkW

Vidm* (rjda 
F. <». tkrt l« IHj Ma

rašekkAM 8UK.Mmu»L<k |*«rl.
lijinZm Kauno sul* lumtmu 
PauMtiN Kaime *<-*« tnc«e« N«ra1 I 
jin PbllMl* I p Lijo i, Fa. Tu* j
riy labai »*arbu reikalą H»a >» J* | 
pat> ar kaa knaa tinamia apx J 
tt «14iiu maa pmaeMi MtaMTiU a4 ,

Nr*. Atuui >į*r»p«»*»*i.i 
SU Mrvdoto AtrM MBH-Ksm LUK. in

Parriduoda naujai mūrinis

DR. M. HERZMAN

Oonu UMutiamo tuuuaao p« 
OMtM aslas patyri* ardytojos, 
rara** ir AKCAKiua

i* niauru

t
> I

li.ua


BBRMJtfON PAkKO

KOLONIJŲ.
1S WE8T SIDES.

DU 2M0GU ŽUVO GAISRE

E

I
Bell System•h-I kitu-

Kp. koresp.

tanui ir lai ne ligi *2.85. liet •*&**”**•• dvasių.

lai

PABRANGO KAVA

i

Nevažinė jo 11 turtų Jobą

DARBININKAI NEDIRB 
ŠIA RINKIMŲ DIENOJE.

tuo tarpti 
pritrenk

Viraomrt (arėkite Kiškutį kantrybės ir pa- 
laukite duodami laiko tam žmogui a«*lkytL

Ai 
.•»«
I.

4

Du lavonu išimta iš j»o skal 
byklos griuvėsiu.

NORI SUMAŽINTI MIESTO 
BIUDŽETĄ.

PAGROBĖ PREKIŲ $500 
VERTĖS.

Vranfonl nv<*. ir 
nutouiobiliu 

Vintui.- Ijti'orin,

NELLIE BURKE PALIUO 
8UOTA.

atpy*kaiivio milo

7 --n1r----------------------------- ----------- -------------------

KATALIKIŠKOS ŠVENTES KITUS GELBĖDAMA PATI 
---------  ŽUVO.

Ketvirtadieni* vadino 13 d. 
žv. Katrinn

Penktadieni'., vakario 14 d 
ftv. Valentinus

trumu

Vakar |*> mini. 1117 \V** t 
Madison gul. dviejų nitgštų 
mediniuuie munno-e ap>ireiš 
kė gaisra*. Pirmiaii.ria liep iu, 
p:,inatyl.-i i'*iv< 1, iaiil i* kinų 
rkalbyklos džioviniino kniului- 
lio. Ant antrojo angšto buvo 
kaminu ini pagyvenimui.

Kol nlv.vko gnistiniuka*. 
liepsna visu* namu- Imvo np 
siaurinsi.

Ib-t veikiai užgi-sinta.
Paskui i* griuvėsių išimtri 

du lavonu. Manoma, jog tuo-*- 
nnmiioM- kinui buvo iižlnik*- 
opijiinio rok \ii,o urvą. Nu • ; 
tukusiu žinogii neturėjo -p' 
kų išIs'-L-ti lankau įuikilti- g:u 
srtii.

Be to vo-lia* žmogų* labai 
a|Klegr*. Tasai )*nvojiiigmu *!*• 
vyj nngalM*ntas ligoninėn.

Cliicagoje majoro rinkimai 
šįmet įvyks balandžio I «lieti-i. 
Nauja darbo (tart i ja (’liicugo 
je yra nnskyntri savo kandi . 
datų* į valdviele*. Knd I »i»* 
kandidatas orgnniv.im1.-i* dar
kau geriau |mremli) ir turėti) 
daugiau progos už juos 
marti, sumanyta rinkimų •lė
noje visas darbininku* |mk 
virsti genernlin širvi kati.

Sakoma. lasai simuinvma, 
įvyk*, jei tik duris, partijos 
vn<ini su Ino sutiks.

Ihirlm partijos taryta* p'l 
domasi* sekretorius Morton !„ 
Jolinson |m*ke|lM- unijom* 
pranešinu). Tarp kitko lemi 
štai kas rakoma:

"Mes pradėjome kniii|mn:- 
ją. kad išrinkti J«dm Eitapat- 
rieki) miesto majoru. Jolin Ki- 
kulskį miesto klerku. Kimi <«. 
Torkeison miesto iždininku, 
William E. Ilodriguez teisėju 
augėlesni n teisman ir Morri* 
N. Friedlnnd inunieipaliu tei
sėja.

“Kiti) dviejų senųjų parti
jų nuinadžerini jau ištlėstiaė- 
ja savo pienus, knd išrinkti 
savuosius kandidatus.

“Kiekvieno unisto vyro ir 
moters priedermė žiūrėti, kad 
paminėti čia 11111*11 kandidatui 
butų išrinkli. Knd pisekmiii 
ginu tų tik*lą ntriekti, gali 
mus ibiiktn*. jog darbo Įmrli- 
jn rink imi) dieni) Chiengoje 
paskelta geiiendj streiką visu 
organizuotų darbininkų. Tai 
bu* geriausia* užtikrinimu*, 
kud visi darbininkui gulė* bū
ti rinkimų vieto-e ir savo, 
kaip ir savo draugų (mirai*, 
užtikrinti •turis, piirtijni 
iiiėjiiiių“.

Kava itiuiujo kelini* rentai* 
ĮUtbrungo. Nuo nrniistirijo* 
pradžių* (lapkr. 11. 1918) |mi- 
hrnngo *< centai svarui.

Sakoma, ta* įvyksią lodei, 
kini daug karos |ui*iunėinma 
Euro|Miu.

TJ;’ Itud 
j uriim-i*.

• melų amsimi*.
Miliui** ■ j,, u.*,1110 i |«ai.ipi 

jin*-- mokyklm -11 -nv, 7 metu 
bioliiil.ti Toni ir kita 12 melų 
mergaite. M.'irvati'l U'alsli.

Nors vaikai buvo labai nl- 
»nrgi) einant *kerrai ratvė-. 
Is-i nelaimė (atitiko netikėtai.

Pirm eisiant ikerrai gatvės 
vaikai gerui apshlniri*. Bet ui 
*, iri,,, \;<’.iu,,jnm',,i vežimo m* 
|uirtets'-jo 
mobiliau*.

Mainė* 
broliuką 
1,-ido-i -l.errai "Ilties. \ki 
mirtoj |,iie« juo.- ūžtelėjo aii 
l<>iii*,1,iliii-. Uotui'* smarkiai 
rtiina* šalin broliuką ir 
mergaitę, kad tiedu m-t |M,r- 
viiln. Gi |m1i vieni, 
Lili,, miloimibiliaii-
In.

M,*rge|ė ne ra ve.
•ells'-jo.

Automobiliu važinio Jere. 
miali Ko iin-r. Priln-nktą mer
gelę ji* luojati- niivež,-* šv. 
\ntanu ligoninėn. Ir ienai ji 

mirė.
Liudininkai tvirtina, jog 

Ko-fner negreitai v«*žinv«*s.

(’liiengos liesosios veikmės 
biuro direktorius K«<eler prn- 
nešė, jog ji* tomis diemuui* 
miesto tarytai (insiulysiąs nu
mažinti miesto biudžeto nors 
pusseptinto milijono.

Kerim- tvirtina. j,ig (liimgni 
«kniltingesnė policija neyei- 
kalinga. Tik reiknlingns du- 
tarliitės |s<lirijo* riklesnis vei
kimo ištmšiimas.

Kas-ler sutinku, knd Imti) 
(uididint'is^taksos ant liejinio- 
mų nuosavybių. liet ta* turi 
Iri, |ui<luryln lik trejiems iii,-

ligi
Mi<*>to tarybos finansinė ko

misija tuo taqm •iarlmojasi 
knoveikinusiai |mduoti Irgi*, 
bilurni reikalavimą (mdidinti 
taktas.

IL-t jei viešosios veikim'** 
biuras paririatya, (liicaga 
Ittta (mliuostiota nuo sumano
mų nugali) Inkai) ir miertn* 
turės apsieiti su tiek pinigų, 
kiek ji) tari.

Nidlie llitrke. kurio* tikra 
imvnrdė vrn McEiirlnnd, pn- 
liuosuotn l»i iuiiiuduutl teisme. 
Valstijos pri ik lirom* atsisakė 
ji) kaltinti ir tęsti bylą.

Ni lli<* Iturke buvo |uitraiik- 
la t.-i-umn už Skinnerio nu
žudymą. Ih-t nužudyto moti
na ti*irfin* prašė atleisti Bur- 
kr’ei. ne. ir jinai atleidžianti 
imrginni. jei jinai yni knita 
jo* Mimiii* nužudyme.

To užteko valstijos proku
rorui. Teisėjas G neriu (Miliuo- 
ravo prisiekusiu* teisėjus.

i Aną rytmetį tie* Romiu- 
Įl*aum krautuve. VVest

8UVAĖINĖTAS VAIKELI8. J^‘«’j’’<Į>«Wi» nu-
______ i tomobiliu*. ls jo įsiuto 3 vy- 

Jol:n Kiteliu nutonubiliu-tai ir 1 nmteri*.
Viri jie iri

Nor* jau palaipinome vienų 
Pm u lietuvių vakaro apra
šymą. teeinu* talpinimo- ir ši
ta. knd skaitytojai žinotų na, 
rių žmonių įspūdžius.

Redakcija.
Va-ario S d. atsibuvo l’rilsi) 

lietuvių vakaras ir koncertas 
Meldažio svetainėje, šio va
karo tikslas buvo suvienyti 
Pni'ii lietuvius -u Didžiosios 
I.irtuvo* lietuviais. Publikos
prisirinko pilna svetainė. Va
karo vedėjas paaiškino, 1-j.d 
progrumas sii'ideda iš dailių 
ir prakalbų. Pasirodė skait
linga* •• Birutė*“ choras, po 
vadovyste p. Šimkau*, ir sii-l 
• uiiuavo keletą tautiškų dai
nelių, kuriomis publika g- r- 
jo-i. Paskui p. Šimkus |>nra-
k, IruniĮių prakalk,’’•■ npi<* 
r-t,.*ų lieliiviiis ir Didžiosios
l. ii lovos lietuvius. Po pri
kalimi ir vėl elioia* pndainn- 
vo. Paskutinė daina buvo: 
"l.ieluviais mes esamo ginu.-“. 
Ta daina publikai laimi peli- L 
ko ir delnų plojimu p**v. rtėj 
•■borą alkartoti. Tikini neži
nia kodėl neilainavo «boras 
Lietuvos himno. Paskui va
karo vylėjas |»errtatė p. Že
maitę. }>aniškindnmns, kad p. 
Žemaitė puikiai nupieš apie 
Lietuvos gyvenimą. Na, ir iš
ėjo p. Žemaitė ant estrados. 
Atmašdo ir pradėjo |>askaitą 
skaityti. Pirmiausiai skaitė.

■ kaip visiem* yra gerai žino
ma. apie |>onų Vergiją. Apie 
vergiją neilgai skaitymas tę- 
sėsi. Paskui pnnk'-jo pliovoti 
ant katalikų tikėjimo, bažny
čios. šlinhų. krikštų, kapinių, 
kryžių pnkrlim, ant visų gar
bingų vietų k. L: Aidlavos, 
Kalvarijos. Jeigu reiktų ap
rašyti visą, ką Žemaitė iš- 
pliur|iė, tai reiktų prirašyti 
tokią |mt didumo knygą, ko
kių p. Žemaitė turėjo, iš ku
rios skaitė apie dvi valandi. 
Tai vis buvo išjuokimas katn- 
likyrti’**. C'ia tui publikos ir

, nro publika 
uradėjo neklausyti tokių

l'iauškalų ir negalinu buvo 
gi "dėti Žemaitės žodžių. Pin
tys lietuviai protertonai susi
rinkusieji suprato, kad prie 
garbingo tėvynės <larho tokie 
pliauškalai yra visai pažemi
nanti, tikriau sakant, griau
nanti garbingą tautos darbų.

Sekantis kalbėjo lietuvių 
pratęstom) kunigas. Jis pasi
rodė pilnas tėvynės meilės. 
Pmdėdnaias / knlbų pasakė, 
kad |i. Z<*maitė piešė* apie kn- 
talikų ir kunigų darbus; ji* 
|Hi*i*akė esą* |>rotertonų kuni
gas, ls*L rakė, šioj vietoj ne
manąs kalinti apie tikėjimą 
l»*i jmrtijas. Is*t .tiktai apie 
tėvynė* reikalu*. Ištiesų šis 
knlls-tojn* ir neužgavo tikėji
mo, nes |Mits kalbėtojas Žino
jo, kad šin vakaran susirinko 
įvairių Įmžiurų žmonės. Pas
kui *<*kė aukų rinkimą* dėl 
Lietuvos reikalų. Aukų su
rinkta m* daugiausiai — apie 
$78.0(1. Iš tiek daug publikos 
galima buvo surinkti daug 
daugiau aukų. Turbūt prieža
stis buvo įsimaišymas Zemni- 
tės, kuri savo pliauškalni* ati
traukė katalikus nuo aukoji
mo. nes katalikų vakare daug 
buvo. Reikėtų Prūsų lietu
viams. dirbant dėl tėvynė* la
bo ir šaukiant visus lietuvius 
prie vienyki**, tokių kalbėto
jų, kaip Žemaite, ncuuti.

Vasario C d. Lietuvos Vy
čių 3ti kp. laike mėnesinį su
sirinkimą. Snihiukiinan atsi
lankė gtužus bareli* jaunimo. 
Protokolai iš iavaitinių sil<i- 
rinkimų Įe-r-knitvii ir priimti. 
Po t„ 3ckė komitetu raportai. 
Komitetai reniifim vakaro, j 
kuri* atsibus kovo H, d. pra
nešė, kad švelninę |Mu'Hi<- 
Sclesd llnll'ę vieloj šv. .Inr 
gio |<nm|»ijinėa dėl M*knnčių 
priežasčių 1-nm, kad tame ne- 
dėldienyj nrtoliiuoj kolonijoj 
— Dievo Apveisd,,* (mrnpijoj 
atsibus nllaidau 2-ta. kad lo
šiant veikalų — Deaensano 
Mergelą.reikė* Vargonų ir erd
vos scenos.

Komitetui iš š' iminiško va-1 
korelio, rengiamo vasario 23 
•L iLIavė rn|M>rt.-<. iš kurio pa 
simdė, knd įlarltfis vima va- ■ 
romas pinn.vn. Vakarėlis ža
da Imti gražus ir indoiniM, 1 
Mergaitė* - vylė* (mganiin* 
puikią vakarienę, laike kurios 
Ims išpildyta* programa*, su- ! 
sidmlnnti* iš prakalbi), dainų, 
solų ir deklamacijų.
Pirmininkas pranešė, knd ne- 

•lėlioj !< d. vasario Ims Liet. 
Vyčių (•(,. Apskričio susirin
kimas ir (uiragino senąjį) val
dybą. kad |»rirvngtų metinį 
kuo]M,s veikimo rnjiortą ir 
kiek yra nariai suaukoję* Ka
lėdiniu Tautos Fomlan.

Išrinkti ant visų metų j Ap
skritį delegatai.

Veikiančioji komisija priža
dėjo sekančiam susirinkimui 
pagaminti nauju sumanymų 
dėl tolesnio veikimo.

Taipgi tane susirinkime 
pruirašė prie knopo* du na
riu: p-lė Ona Jurgntaitė, at- ’1““* **aU 
vykusi iš W«atvi!lės, III te- 
nykščios L. VyRų kuo|>o* vei
kėja ir p. Pov. Karaliūnas, ne
senai pagrižę* iš Dėdė* Namo 
kariuomenė*.

Sekantis kuopus susirinki
mas įvyks ketverge, vasario 
20 <1.

MUSįJ DIDŽIAUSIA 
UNKSMYBt

Musų didžinuaia linksmvliė. 
tai skaityti laiškas, kuru- atei
na kasdien nuo jaunų ir senų 
žmonių, kurie vi* vartoję Tri- 
ners Amrrican EUxir of Bit- 
ter IVine ir kaip jų šeimynos 
juomi pasinaudojo šituo vais
tu. Aimtai laiškų kurie atei
na kasdiena Ims užtikrinimu, 
kad mes sakome'teisingai išsi
tardami “Trineta niekmlos jū
sų neapvils“. Paskaitykite 
tiktai šituos du laiškus, vienas 
rašytas sausio 10, mitras '20. 
11119 m.,

“llamrayPHvn, Pa. — Aš 
krutėjau nuo vidurių ligos per 
6 metu*. Triaers Ameriean 
Elixir or Uitter Wiue mane 
pnyvlliėjo ir n* jį rekomenduo
ju kiekvienam. Jolin Pern- 
pat“.

“Ilnmilfon. (Ibio. — .Mmm 
žmona sirgo per du metu*. Ji 
kentėjo nuo vidurių ligo* ir 
galvos skniulėjimo. Trineis 
Ameriean Elivir jn |>ngellM*j<i 
ir nuo to įniko mudu nbudu jį 
vartojame. .Martin ir Julia 
Kosec“. VaistinyčioM* $1.19. 
Dvi reumntinuo, neuralgijos. 
Itimlmgo išM*tikftw) ir snputi- 
mų. geriausia vartoti Trinrr’s 
Linimentas. kuris m*kuoim-t 
jūsų neapvils. Vaistinyėiose 
35r. ir 65c„ |s-r paėtų 45c. ir 
75e. Joseph Triaer Company. 
133X43 80. Asbland Av.. Chi- 
caK«. IIL (Apg.)

TEATRAS IR BALIUS
RENOIA

LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPA
“ JONO ŠIRDIS” Penkių Velkamų Dramos Vaizdelis

Lot Liet. V. 4 tos kuopos gabiausi artistai.

Nedčlioj, Vasario-Febr., 16 d., 1919
Šv. Jurgio Parap. Svet,. 32-nd PL ir Auburn Avė.

Pradžia 6-tų vai. vakare. 
• įžanga nebrangi.

Visa* |kIiuis skiriamas šv. Jurgio parapijos naudai.
Gerbiamoji visuomenė, šis veikalėlis yra pirmu kartu statomas mušti npio- 

linkėje. Taigi, gerbiamoji visuomenė nepraleiskite šios progos ir visi atsilankykite. 
Grieš I’. lt. Ežerskio orkestrą, o kurie atsilankysite, Is-nlu-joiiės busite užganėdinti. 

Kviečia visu* LIETUVOS VYČIŲ 16 ta KUOPA.

PEARl QUEEN
KONCERTINOS

T inkini pasilaiko, kad žmogus šaukia numerį 
ir jeigu tuojau* kas neatsiliepia, tai už taro 
telefoną, jeigu j!s butų (miaukęs keli-1.? mi
tinti) nnugiau be nlejon-' kad Imti) ėrnk’r.- 
maris žmogus atsiliepęs.

•
. Uždarant telefonu tai ženklina, kad tavo lai

kas ir darbas operatorko*. viskas buvo už 
nieko. Kuomet tu uždarai telefono, tai at
šakiu* anam žmogui operatorka turi raky, 
ii. "Jka uždarė, telefono, atsiprašau

CHICAGO TELEPHONE COMPANT

GERA KNYGA

Skaitytojai remiate biznierius kurie 
garsinasi “Drauge

DIŪlUIISU ĮIETUnSU [UĮJTĮĮtt CIICKIME

NEMOKĖK PMGUS BEKEKALO 
Musų krautuvė—viena ii dMtlamhi Chlcagpja 
Parduodame ai žemiausią kainą. kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių lai&ama d rokuoti ir oTiao dariiama yra nau jau- 
siaa mados. Užlaikant visokius laikrodžius, žiedus, iiiubi- 
nitu ir deimantinius; gramafocus licturižkais rekordais ir 

) ir prarižkų iidir- 
kių tik reikia. Dir- 
■ome laikrodžius ir 
Kurie prisius trijų
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