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gaišinėdami vokiečiams pris
tatyti} maisto. Tuomi pelnytu 
ir |mty« talkininkai.

VOKIETIJOS DVASIA 
NE ATSIMAINIUSI.

Co 
Vo 
nu
ka

rau (Mskirstyti 
viešlmcius. Jie 
saugoti atgahe.

George Washington 
audros juosta.

ŽUVO PREMJERAS, KA
RES MINISTERIS IR 

ATSTOVAS.

SUKILĖLIAI ĮVEIKTI 
MUNICHE.

Savinasi jis ir Lietuvos sosti
nę Vilnių.
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tvarkoma biurokratiš
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ANTROJI LAIDA

Nušauta premjeras, ka 
rėš ministeris ir kiti

Paderewskis gieda senąją gie 
smę dėl Vilniaus

Paryžius, vas. 22.— Sugry- 
žo iš Vokietijos nuristo stovio 
i-pecijalistas, Dr. Alonzo E. 
Taylor.

Jis tvirtina, knd vokiis’ių 
valdžios valdymas šiandie 
lok* pat biurokratiškas, kaip 
kad ir prie kaizerio. Nauja 
vnldžin visai n<*|mrod<> jokių 
atmainų ir nereprezent uoju 

' tos dalies žmonių, kurie pra
vedė revoliuciją.

Kuone visi buvusieji vokie
čiai biurokratai dirba |M>seno-. 
vei valdžios ofisuose. Užsie
nių reikalų ofise dirba ir bu
vęs Suv. Valstijose aintasa- 
dorius Bernstorff. Jis veda a- 
merikoniskę skyrių.

Taip yra ir kituose ofisuo
se. Tik patra vyriausieji “bo
sai” yra nauji. Bet jie vaduo
jasi dažniausia hinrokratų pa
tarimais ir jų protu.

Prie tokio stovio, sako Tay
lor. gali biurokratai ir vėl at
gaivinti prislėgtų militariamų.

Ta* pat Dr. Taylor tečian 
tvirtina, jog maisto stovit Vo
kietijoje labai kritiškas. Jis

Susektas radikalų suo
kalbis Chicagoje

Londonas, vns. 22. —Jtnva
ri jos sostini*je Muniche vakar 
(atšauta premjeras Kurt Eis- 
ner. karės ministeris Rosslut]>- 
ter, vidujinių reikalų ministe- 
ri* Auer, viena* seimo atsto
vas ir kitu du šalies valdinin
ko.

Mirė nno pošovimo premje
ras, karės ministeris ir atsto
vas Onei. Kiti pašantieji ko
voja *u mirtimi.

Kol-kas negalima tikrai pa
žirti, ar tai bo» moaarchiidų 
suokalbis, ar gal mųatvykęs 
ROIM’B IMty MuKniTiIBD.

Atalnai teėiau spėjama, jog 
tai bus pasekmė nepap-kusio 
Bavarijos bolševikų sukilimo. 
Kuomet jiems nepa
vyko sukelti revoliucijų, jie 
(audėjo galabinti šalie* val
dininkus.

Hrmianria nušauta premjeru.

Premjeras Eisner nušauta* 
? gatvėje, kuomet jb ii užsienių 

reikalų niinistcrio ofiso ėjo 
pinnojon steigiamojo susirin
kimo serijon, anot pranešimo 
ii Mtmicho. •

Jj nušovė leitenantą* grafas 
Areo Valley. Paleido jie du 
tariu ii užpakalio j premjerų 
ir abudu pataikė galvon.

Leitenantų tuojau* nutvėrė 
sargyba ir mirtinai afunušė. 
taip kad jis mirštu*.

Aitą žmogžudystė mieste pa
darė didelį sujudimų- ,

Šaudymai raiirinkime.

Kiek palaukus atidaryta 
steigiamojo susirinkimo sesi
ja. Vidujinių reikalų ministe
ris Auer susirinkusiem* atsto
vams ir publikai pranešė n- 
pie premjero nužudymų.

Staiga iš publika* nuo gn- 
lerijos pasigirdo šūviai. Tuo 
jaus krito negyvas Auer. Ki
ta kulipka paguldė atstovų O- 
srl. Be to sužeista dar du val
dininku. [ socijalistai pagrols* šalii** vai-

Aandymo metu pakilo balsi džių. Soeijalistam* vadovųvo 
' pasiauta. Susirinkimas per- taigi nužudyti Eisner. Jis 
4 h raukta. Pašaukta kariuome- pasiskelbė premjeru, aprišta- 

aš. |tė socijalistai* ministeriais ir
* Bet nepešose nieko nemini valdė šalį, 

ma. kas tie žmogžudžiai ir ar
• jie imilkti.

I

Variavo, va*. 22. — Ix*nkų 
susirinkimas (seimas) pripa
žino gen. Pilsudskį, kai(>o vy
riausių lenkų armijos vadų li
gi tok kol bus n|Mlirhta lx*n- 
kijai konstitucijinė raidynui 
forma.

Ihemjeras Padcvmrski pra
neši* seimui, jog šalyje stovis 
reikataujųM, idant seimas iš
reikštų i«sitikėjimų kabine
tu. - '

Kullsstanui* jis (lareikatavo 
taniajai skaitlingos armijocdlNltaria, kad talkininkai np- 
kad p:i*ckiningai kovoti prieš 
bolševikizmų.

Pmlerevski* (atžymėjo, jog 
lenkai neturėtų |mniiršti. kad 
l>*nkijui priklauso m* tik 
Tescben (f), lu-t ir tokie mies
tai. kaip Vilnius.

Lietuviams su rutenai* 
(baltarusiais), anot Pa<lerews. 
Icio. bus leista auklėti savo 
kalhų. papročiu* ir turėti nuo- 
aarias mokyklas.

Lauianne, van. 22. — Čionai 
ir Genevoj suareštuota kelio
lika bolSevikų. padariusių 
suokalbį nužudyti vyriausias 
taiko* konferencijos galvos 
Paryžiuje.

Tie suokalbininkai buvo nu- 
samdę ir Kinile Cottin. kur* 
pašovė Prancūzijos premjerų.

Ik* kitų suokalbininkai bu- 
manę nužudyti ir preziden

tų B'ilsonų.
Šveicarijos-l*raucuxi jos pn- 

niliežiu sustiprinta sargylia.

Basei, va*. 22.— Anę vaka
rę Bavarijos sostinėje buvo 
pakilę demobilizuoti bavarai 
jurininkai.

Pirmiausia jie baro užpuo
lę seimo botų. Paskui pagro
bi* saro rankosna telegrafų o- 
fisų ir policijos vyriausių sto
vyklų.

Bet kiek (miaukus valdžios 
kariuomenė sukilėlius apval
dė.

Sukilėlių vaitai areštuojami 
ir bus nutausti už užpuolimų 
seimo buto.

SEIMĄ.

Streikas plečiasi Ruhr dis- 
trikte.

Berlynas, iu*. 22.—Anų die
nų Bnininricko (trnvinrijo* 
seimų buvo nžpiiolnri tadnr- 

' bių žmonių minia. Tai įvyko 
M-sijo* metu. Seimo pirminin
kas ir dnug'-li* atstovų ap
mušta.

Viena* at-tova* |trmlėjo 
šaukti, jog didžiuma l**darbių 

, esu chroniški Imtarbiai. Už tn 
bednrbini jį (mgririiė ir skau
džiai a|>mušė.

Riaušininkų buvę* apie 2.<«*i. 
Jie buvo atėję iš vieno save 
susirinkimo.

Streikai plečiasi.
Streikas Ruhr distrikte ple- • 

ėiasi ir daro didelius nešina- Bostone jiasakys tik vienų 
gumus valdžiai. Visuose pra- kailių ir tuojaus. nelaukdamas 
nešimuose liudijama, kad sto- jokių iškilmių, iškeliaus U’asli 
vta neinu* geryn, tat ris ar-! ingtonan. Nes įtarta jam tta- 
^y»- ' siog užversta.

Essuose božševikai turi savo ‘ Viena* iš lydinčiu garlaivi 
stiprių stovyklų. Turi jie ten 
rara (tusėje ir gana stiprių 
kariuomenę.

Ruhr diatrikto kareivių ir 
darbininkų taryboje (soviete) 
ririininkaųjn talševikai. Na- 
lig jų noro taryta nuspremK* 
suorganinot^jjar kokį tai na
vos rųžie* (mrtamentų. Tasai 
parlamentas paskelbė, jog dar
bininkų streikas turįs Imt tę
siamas su visa jėgt) intempi- 
mu taip ilgai, kol riebus su- 
socijaiizuoto* visos maino*, 
dirbtuvės ir visokie kiti įtar
iau kaip IthincĮandi*. taip 
Westphalijoj.

Ruhr distrikte^a^iM^pro- 

dakrijn žymiai sumažėjo. Tik 
vienam Bortini distrikte strei 
kuoja darbininkų.

Yra Žinių, 
žada užimti 
jri vokiečiai 
su streiku.

I>augi*l virtose įvyksta misi- 
rėinimai streikininkų sn ka
riuomene.

Vokiečių vėliava.
lž Wriniar gauta žinia, jog 

susirinkimo komisija, kuriai 
liavesta pagaminti respublikai 
vėliavų, Vokietijo* vėliavai 
parinkusi tris dažu*: juodų, 
raudonų ir auksinį. Tai esanti

Washington, vas. 22. -Gar 
krivis George Waxliington. 
kuriuo (mrkeliaųjn iš Enro|*>. 
prezidentas \Vil*onns. anų die
nų buvo knipir |rnsimelę*. Ne
buvo gnliimt -ti juo snsim*šti 
ls-vieliniu telegrafu. Garlai
vis buvo inėję* didelė* aminis 
juost on. tnip knd -ii-iimšimn- 
nebuvo gulimas.

Ihitar išnnujo su juo silsi ne
šama. Manoma, kad Giurgv 
\Vnsliingtnn šilų pirmadienį 
pinu ]>i<-tų bus Bostone, knr 
prezidentas laukiamu*.

I Nuo George \Vn-liington 
gauta žinių, jog prezidentą-

' radikalai tikrai jau pienuoja 
kokį tni ginkluotų sukilimų.

Kurstomi darbininkai.

Platinami talševikiški atsi- 
liepimai geriau-ia (uiliudija 
radikalų -uniiinnim-.

At-iliepituuo-e raginami 
Mariiininkai tuojau- -nkilti ir 
luinikinti tą "vergiją” kokią 
jie dnlmr velką. Imdami k»- 

......... pitali-tų junge.
lai Im-' Sakoma, dtii biniiikni ne mi

* siog užverst n.
Mena* iš lydinčių garlaivį 

i George AVashington kari** lai
vų. . Nev Mezico. paliko toli 
už|mkalvj. smnažinę* plauki
mo greitumų. Sakoma, jog 
sugedusios mašinerijos, ar ka* 

j tokio.

IAMBRIKOS KABIUOMKMt
BERLYNE.

talotnis galį poriliuosuoti. liet 
ginkluotu sukilimu. Tad aiš
kini kur-loma (irie revoliuci
jas.

Teisdaryrtė* depnrtuniento 
biuro viršininkas pilnai pasi
tiki, jog unistai darbininkai 
neklausys tų kurstymų. Uni
tai itarbininkni turi savas or
ganizacija*. savus radus. Tad 
(ik anų nurodymų klauso. Bet 
nektausv* talšcrikiškų kurs
tymų.

Viršininkas pasitiki. kad u- 
nistai <tarl>ininkai visuomet 
pri*i<lės prie vyriausybės pa
dangų jianaikinti visokių apri 

' reiškiančių anarchijų.

Nekantrieji turi tylėti.

Nebaustieji tari tylėti. T7

Londonas, vas. 22.—Iš 
. |>enlmgi*no praneėla. knd 
t kieti jos sostim*n Ih-rlynnn 
| keliavusi amerikoniška 
■ riuammė.

Kareiviai 
|x> įvairius 
ten (>asių*ta 
namų maistų.

BUS PERGALEI PASKOLA

Tvisdnrj .-lės ib*|i:irtainoiitii 
biuru <'liiragiij.* viršininką* 
l'hilip .1. Barti vakar pratie
sė. jog etatini feileralini agen
tai -iisckė taiji diiibiniukų 
tmislų |>l:iliiuiiuiis ntsiliepi- 

, mus. idant jie prisijungtų prie 
indii-lrijnli-lų (I. \V. \V.) ir 
bolM-vikų ii Is-ndrai *u šitai- 
|iak<-llii gink luotą ivv<>liuciją.

lt,- t<> *ii-<-kta pienai anar- 
clii-lim*i t evoliucijai Cliicn I 
g«*.įe. lokiai, kokia and 
oi mėginama sukelti mieste 
Seitltlo. \\'n*liingtoiio vnl-li- 
joj.

Radikalų veikimas Cliieagr. 
je |m*markėjo tnojniis jm nu 
bandinio kalėjimu ns-ijalisti 
Bergerio iš Mil«*ankee ir ja 
keturių draugi).

Bergeris kalbėjo apie re
voliucijų.

I'rieš pat nuteisimų kalėji 
num.Bergeriui ir jo keturiems 
drnugums teisme buvo įrišta 
|mkallM-ti. išreikšti savo nuo
motą*. kuomet teisėjas neli*i«l<» 
jiems atnaujinti bylos.

Bergeris kalindamas tarp 
kitko (tažymėjo. j°P*i 
nrišvi*agtina ir-turės 
revoliucija (»riež kafiitalizmn I ^.„kj soeijalistų vadai paliuo- 
Suv. VnlstijiĮse, Prancūzijoje |M, |Wrankn ajieliaiijos
ir Anglijoje*”. metu. į-akytn jiems visas lai-

Taipgi jis |uisakė, jog šita kas turėti užetarytas burnas, 
kan’* tavo kapitalistų ir ėian- .\*e» kitaip jų paranka bus pa- 
die knpitnli-tiii daro taikų. naikinta ir jie atsidurs kalė- 

Pagyrė ji* vokiečių sorijn- jiiitan.
lietus, kurie (msckiningni pra- Vyriausybė* agentai juos 
veilę revoliucijų. ; visur sekioja. Podrang iežko

Kaip matosi. Bergerio kai-1 atsiliepimų autorių ir suokal- 
ta nebuvo tuščia. Ne* vakar: hininkų prie* gyvuojančių in* 
feileraliai agentai patyrė, jagilyje tvarkų.

jog talkininkai 
Ruhr distriktų. 
nepaliausiu t<«

l

Paryžių, vns. 22. — Čionai 
'oficijaliai paskelbta, kad tal- 
į kininkai pri|mžins lenkų val- 
; tižių, kurios priešakyje stovi klesižki vokiečių nųnihliko- 
l'adereirski. nizmo žiiiklsi.

Waahlngton, ras. 22.—Bu
vo imskellita. kad Pergalė- 
Latevės imskola busianti (ui 
mainyta vyriausyls-s notomis.

Piuigyno sekretorių* Gins* 
tnd praneša, jog tas netiesa. 
Bu»ių Įieskolo* tand*ni. bu
siu ir notos. Bondsai Imsiu 
(iradėjus Ą*i(l. Notos Imsiu Iu* 
kiiĮMinų.

Pergalės taisvė* (makota, 
prn-idėrianti Imtandžio 21 d., 
arba anksėinu.

Paryžius, vns. 22. 
nicnccnit paėovėjų Cottin t,-i 
karė* teismą*.

(b*

NANTAS.

Smogžudis taippat primuštai.

Washington, vns. 22.— Vy- 
riausvls** {taškeli*** leidimų 
tuojaus pradėti vesti preky- 

I buvusiomta 
Vokietijo* kolionijomis, ka
rias kan-s metu (mėmė tal
kininkai.

Londonas, va*. 22. — Bava
rijos premjera*. socijalistas 
Kurt Eisra-r nušauta*.

Anot <le|s*šo* iš Bavarijos •;? kituomet 
sostinės Municho, jį nušovė 
leitenantu* grafas Arro Val
ley.

Žmogžudį premjero sargy
ba taip apmušė. kud jis taip 
|iat mirštu-.

Eisiier buvo žymu* socija- 
listų vadu* Vokietijoj. Nor* 
ji* buvo radikalus. Is-t SU prū
sų bolševikais nenorėjo su«i- i kuomet 
dėti atvirai.

NEŽINIA KADA SUGRĄ
ŽINS GELEŽINKE

LIUS.

VVaihington, vas. 22.—Kon- 
grasiii lmvo (auluota* kilius, 

vyriausybė turi su
gražint i geležinkeliu- privati- 

j nėm* kompanijoms. Bet kon 
gn**a* nepriėmė sumanymo ir 
atsisakė (m-kirti 
laikų.

— IVnshington. 
Kol-kas senatas 
žemesniojo buto priimtų dide- 
’io karės laivyno Dilių. Bi- 
lių sulaikė patys administra- 
rijos lyderiai.

tani tikslui

UŽMUŠTA 700 BOLŠEVIKŲ
VASARIO 28,

va*. 22. - 
ncsvarstyi

Kaip kitur, taip ir Bavari
joje fK» karaliaus prafalinimo

Bolševikai kelis kartu* mė
gino jo valdžių nuversti. Bet

PRINCAS SUGRĄŽINTAS 
PRŪSIJON.

I

Basei, van, 22. — Buvusii 
kaizerio sūnūs princą* .Io 
achim buvo suareštuota* Bu 
vari jo* sotinėje Muncheii ii 
:š ten išsiųstas ITunijon.
Munriiene princą* gyveno |m 

m vadinęs grafu Mm.
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Liberty Bondsų 
verte.

Er^zsaaooi
si vienijimo” veikėjų (pp. But
kaus, Dimšos, Bacevičiaus, 

> Dargio ir kitų) ir iš katalikų 
idėjininkų (pp. Ig. Stankaus, 
Mažeikos, p- A. Nausėdienės, 
p. Varanavičienės^ kun. F. Ke
mėšio' ir kitų) — knd sutai
kius ir suvedus į vienų Imndrų 
organizacijų senųjį susivieni
jimų su naujoms {tajiegomis. 

! Norėta palaikyti Susivieniji
mu čarteris ir konstitucija, 

| kuri turėjo būti gana radika- 
’ liai permainyta, prašalinant 
iš jos visus puiktua, kataliky
bės žvilgsniu nepriimtinus.

Komisija darė daugelį posė
džių. Tarybos ir derybos tęsė
si ilgų laikų. Vienų laikų jau 
atrodė, kad pageidaujamoji 

I vienybė įvyks. Teėjau ji vis 
I dėlto neįvyko. Susivienijimas 

savo susirinkime. kuriame 
j dalyvavę apie S0 atstovų nuo 
daugelio pašelpinų draugijų, 
nutarė griežtai nenusileisti 
nuo savo pamatinio reikalavi
mo, kad draugijų išrinktieji 
atstovai vestų svarbiuosius pa
rapijų reikalus. Taip daly
kams nukrypus. — Katalikų 
idčjininkams nebebuvo kito 
kclio,kaip pradėti organizuoti 
“Katalikų Vienybę” nnt tik
rai katalikiškų—tautiškų pa-

'steigtas “Basivienijimas Chi
cagos ir lUinojaua valstijos: 

1 L. 1L-K. (Mišelpinių Draugi
jų.” Ir šis bandymas nemtai- 
sekė. Organizatoriai padarė 
dvi stambias klaidas:

l) būdami po žymia įtek
me katalikybės priešininkų jie 
tarp vyriausių savo uždavi
nių pastatė kišimusi į parapi
jų ir parapijinių mokyklų rei
kalus, ir netik kišimusi, bet ir 
visiškų tų reikalų paėmimų į 
savo rankas. Tokiu budu ra- 

, M sivicuijimas atsidūrė poziebo-
tas: imtoje msų tautų sųjun-.^ chj ,.
gus sudaryta kai-kunų nes- dv8Rižkija ir 8U j. Arki. 
liauju sutartis. \ tetoje l»anai- 
kiniųm karių, sudaryta prie- 1 
monč |iasckniiugiau kariauti.

l’inuutinis idealia ir gražu
sis dalykas yra stumdyta* ir 
suplėšytas. Jo tik skutai teli
kę. Antras, žemesnysis dalykas 
yra sveikas. Jis sudraskė pir
mąjį savo aštriais kampais.

Dviejų priešingų <lalvkų su
sibėgimas .parodo, kad buvo 
dvi ucvienokios priežastys su
dariusios tuos 26 punktus. left- 
kodnmi tų dviejų priežasčių 
ideale* dalies mintis ir turinį) 
randame prezidento 

‘ knllMi.se, kuriomis jis uždegė 
amerikiečių širdis kovoti su 
Euro|ms mi Ii ta r iriau.

Ne vienas \Vilsoims sustatė 
tuos 26 punktus. Su juu dirlio 
ir Euro]>os diplomatai Maty
dami dvidešimt šešiuose punk
tuose ir militarizmo plieniu.* 
kuprų, žinome, kad ne \Vilso- 
nus jų ten įvedė, o Euiojios 
militaristai ir imperijalistai.

Wileonas negalėjo be įsiti
kinimo kalbėti, kada jis skel
bė augštus idealas vesdamas 
tuntus tūkstančių jaunų ame
rikiečių mirti į Europę. Wil- 
sunas negali būti }iats sau 
priešgynis, dėlto jisai tik 
gražiųjų dalį Tautų Sųjungoa 
padarė, o jų sugadino kuro-, 
pos beširdžiai.

Prezidentas grįžta namo. 
Jis nori žinoti kų jaučia A- 
merikos širdis. Jei Amerikos 
žmonės jiavelys Europos mi- 
litaristams sugadyti jo ir jų 
sumanytų gražų dalykų, tai ir 
prezidentas fiakentės. Jis yra 
demokratas, liet jei jis pajus, 
kad Amerikiečių širdis plaku 
taip pat, kaip jo, jei jis pa
matys, kad Amerika yra pa
sirengus, išpildyti pasauliui 
duotųjį žodį, norą neapsėta be 
ankų, tai jis ii Amerikos mo
kės pareikalauti, kad prie dvi
dešimt lęšių punktų butų pri
dėta tokių daigtų, kurie ati
ties visų pirmutinę visų lais
vų Tautų Sujungus grožybę.

Kun. Pr. Bučya.

8ugadytas darbas.

jsižiurint j dvidešimt šešis 
punktus, sudarančius Tautų - 
Sujungus konstitucijų, tuo
jaus iš pradžių matyt du kits 
kitam priešingi daigtai.

Pirmiausiai matyti ideali*
— padaryti, knd m l>u 

vi«š|mtijų atstovai. Siptinta lM daugiau* karių. Paskui 
me punkte jau aiškini pasaky- ’uatyti ideale nuiilia — suim
ta, kad tai bus kague uf s/ah’a,' T1' vienybę. Tai gi p:r- 
t. y. viešpatijų sųjungn.

Neilgai trukę išgii*iniv, kų 
senatoriai pasakys apie tų Sų- 
jungų, kuri nepatenkina nei 
mus, nors buvome labiausiai 
jos ištroškę.

Ncprisidėjimo priežastys.
Viešpatijų Sųjung"' kimšti 

tilciju, susidedanti iš dvide
šimt šešių punktų, n<*iu galuti
nai ntliaigtns dokinnentas. 
Dviejose vietose palikta lialta 
|M>|M-ra. Pirma baltoji vieta 
turės Imti užpildj-ta vardais 
tų vieš|>atijų. kurios taps pri
teistos prie Viešpatijų .Sujun
gus. Antra tuščioji vieta yrn 
lutlikla tam miestui, kuriame 
nuolatos gyvens Sujungus Pil
domasis Komitetas ir sekre- 
turi jutus.

Rodos mm tl lapkričio iki 
16 vasario, galima Imi o suži
noti kokios viešpatijos prisi
dės prie Sujungus kokios ne, 
ir taip aprauti be tuščių vie
tų svarbiame tarptauti
niame dokumente. Bet 
pristujimas prie Viešpatijų 
Sųjungos vra nelengvas daig
ias. Kuri viešjiatiju nenori 
papulti po vadovaujančia įtek
me Anglijos, Amerikos, Pran
cūzijos ir Italijos, toji nelabai 
skubinasi prisidėti prie Su
jungus. Kaip keturios stygos 
ant smuiko, taip visų pasaulio 
muzikų sudarys keturios mi
nėtosios x*iežpatijos, padariu
sios pradžių Vieipatijų Sų. 
jungai. Visos kitos viešpatijos 
bus naudingos tik riek, kml 
pirmutinių jiegų padaugins.

Tni-gi nuošaliai stovinčios 
viešpatijos prijaučiu, kad jų 
lialsas Viešpatijos Sųjungoj** 
nieku nereikš, ir dėlto jus ne
siskubina su savo prisidėjimu 
prie Sujungus, <i<*lto “Tautų 
Sąjungos” kunstitueijoje turi
me tuščių vietų.

Nesutarti! <W vietos.
Kita tuščia vieta pasidarė 

dėlto, kad keturios minėtosios 
viešpstijos nesutarė, kur bus 
tos Sųjungos sostas. Nėra a- 
liejonėK. kad Sąjungoje dau
giausiai įtekmės turės ta že
mė, kurioje Ims Pildomasis 
Sujungus Komitetas su kito
mis jam jKuleilmieiamis įstai
gomis.

Prancūzai nuo 17 Šimtmečio 
Paryžių vadina |msauliu sosti
ne. Jie Imtų norėję Paryžiuje 
imdaryti Viešjiatijų Sujungus 
sotsinę. Bet Angiai jaučias 
ilnugiuu už prancūzus reiškiu 
šioje karėje ir pasaulyje mįis- 
ktitui. Amerikiečiai visai ne
senai pajutu, kaip praneuzai 
moka prisimusti *vetinius dip
lomatus svečius veikiančiu* jų 
žemėje. Xei Anglijai, nei A- 
merikui nepritariant Paryžius 
negalėjo tapti Viešpatijų Su
jungus sostine.

Jeigu tat butų buvę ne ketu
rių viešpatijų »>/junga, o visų 
pasaulio liuneų tautų vieny
bė. tai lengva butų buvę iš
rasti jai ir sostinę visiems 
lengvai prieinamoje, o nedi- 

jdžioje tautoje, kuri negali 
padaryti prerijos ant svečių. 
Dėlto Banį iu., tarptautiniam 
teismui tapo parinkta Olandi- 

r vokiška.

tapo apgarsinti guvernincnts, (vyriausybes), 
kaipo euntractiug parties, (j- 
stojančios į sutartį). <> trečia 
iik- punkte jnu pasakyta kml 
Pi įdomųjį Tautų Sų gus Ko
mitetų sudaro ne tautų, tik tikslas

- 1 Nepigiai
Kidkurii- žiuonė* nusipirkę luotų Sujungus dvidešimt še- 

Viešjiatiju* Paskolos raštus, ši punktai -r įstatai, kaip pa 
(atprastai vadinamus IJbcrty 
Doti'ls. n<-lul>ai juos brangina. 
Teėiiiu* ištikrųjų tie l>on<l*ai 
turi tokių (uit vertę, kaip ir 
kda nuosinyIm-.

Kn* turi IhnhIsu 50 dolierių, 
ln- yru paskolinęs Amerikai 
l*enkiasdešimt dulierių. Tiesa, 
ji.- neguli tos skolos utsiimti 
pirma įniko parašyto ant 
ImhkIso, In i dolIo jo (inskoln 
nėra mažesnė. Už savo pini-, 
gų Inindso savininkas visada 
gmina nuošimtį. '  ,
kn*J Amerika turi iš ko išniO' 
l.<ti savu skolas ir nuošim
čius už ja*.

Yra žmonių pasinmalojan- • -■ -
čių tuomi, kad Amerika nono-.*»’« M'k“,,a ,l,n"’r- ” 
ri mokėti skolos pirma laiko ‘fražu-sm* ateities veikėjų 
parašvto ant bondso. Tie!Tuumtarpn dalmr m- 
žmonė* sako jie atmokėsiu "«*•"•••«' riipraus
ImhkIsu savininkui. Bet jie ne- j'r '»ri«ugsmo iš pusės
moka pilnos sumos, o numuša ’y* Lurie Tautų Sujungus no- 
do'icrį, du arlia tris. Už pen- r’* KM*8> pasidarė. Ar 
kir.s«|i*šimtie* < 
jie duoda 47 dolierių?. Jie 
palauk* kelis metus ir iš Ku-* 
m nitų Valstijų vyriausybes 
at-iims pilnus 50 dolierių.

Tat reiškia už kiekvienus

kilo nepasitenkinimas. Senato
rius Borah net nenori Imti po 
kilyje pas prezidentų Wilso- 
nų, dėlto, knd tas prisidėjo 
prie tos Tuntų Sujungus, Se
natorius žada viešai jų kriti
kuoti, nelaukdamas nei pasi
šnekėjimo su prezidentu. Kai
kurie laikraščiai tų Sųjungų 
senai visaip jiajnokė ir kitaip 
jų trukdė.

Nėra karštų šalininkų.

Tat reiškia,! P*r' dH'u’<n’ visuomet
( turi per»-iti |>»*r didelių |>a"i 
|e priešinimų ugnį, .lu* sukelia 

visus iKMloruosins blogos pra
eities apginėjų jausmas. Iii t

I

I

dolierių bomlsų atsižadėjo savo vilties ir pa-
žiūrų!

No. Jie tik neginu to, ko 
norėjo. Ir mes lidun stovėjome 

I už visų Tautų Sujungę. Ver
salio gi konferencija padarė 

.... •'* 
Sujungus susiaurinimas atima 
iš jos visų vertę. .Susidarius 
vienai Tautų Sujungsi su A- 

imerika ar Anglija, susidarys, 
. ankščiau ar vėliau kita sųjnn- 
1 ga slapčia arba atvirai ir kils 
į karė. Ne visų tautų sujungti 
i netenka to branduolio, kuris 

.. _ • - — tt; J- iImvo davęs visų jiegų prezi-
Europos po ilgui ir sunkiai ' d™to Wihoim sumanymui.

Jurgi3 Wa&hing- 
tonas.

Kas metai 22 va.-iirm Ame 
riks minėja grožių savo tė 
vyuės i*|iuo.-uotojo gimimo 
šventę.

Šįmet Suvienytos Vaimij** 
tų pačia diena sveikina savo 
Prezidentų. grjžtanlj

4« <l>>li<-riiis. jie turės m* no imi , .. , ...
.1 d.ihi nus. Tie ImukIsu pir- 
kikai užmoka savininkams tik 
47 dolieriUK, o nimšiuiėiii* iš 
vyrinttsyliėa ima už dolie-i 
rių. Tokiu budu jie peni sa
vu kapitalus.

linkime |«vyzdį. Bankie 
rius stųiirko nuo žmonių tuks

iu tuntj bondsų, mokėdamas po.

Bet tie Imndsai 
vyriausybei 50,000, dėlto vy- 
rinusybė ir išmoka nuošim- 

' čius už 50 tūkstančių. Ji juos 
išmoka tam, kas turi bondsus,

kelionei, po didelių ir nemato- ®^®* 
nių darbų. * ,

Washingioiui.< iškovojo A- 
merikni uepi igulmi bę nuo sve- 
tiiuo bešinlžiu spaudiniu. Per 
pusantro šimtu metų Suvicuy. 
Tos Valstijos džiaugėsi jo iš
kovotųjų laisve ir neujmuko- 
mai pasinaudoju jų.

J* »^l«vė'nci pari^li^Tis įu- 

na $127.50 visai dovanai. Jei 
kas pajiegtų supirkti milijonų 
Kindsų, tas už juos užmokėtų 
47,(WO.<XM» dolierių, ir imtų dy
kai nuošimčius 3,000,000 do- 
licrių. Tat jam atneštų 127

1 donto Wilsou<> sumanymui.

Na lygios tautų teisės.

Sulig dvidešimt šešių para
grafų, apgarsintų Paryžiuje

mut inis matomas dalykus yra 
gražu* ir idealia.

šalin jo 11181)118 kitas «iaig-

dvasiškija ir ra J. M. Arki-

2) Pasitikėdami perdaug 
savo pajiegomis •‘Susivieni
jimo'’ urgunizaloriai atstūmė 
katlikų inteligentų pajiegas, 
kurios jnu nuo keleto metų 
gražiai veikė įvairiose idėji
nėse katalikų organizacijose. 
Toms idėjinėms katalikų drau
gijoms nebuvo leidžiama sto
ti į susivienijimų.

Ūkę lie šviesesnių veikėjų, 
imvergti laisvnmnninių įtek
mei, Susivienijimo vedėjai 

..... nrjatengė išauginti jo j žyme*- 
\\ il*on>< 1 nę pajiegų.

l'aliaigoju l!H7-tų metų 
Chicagoje pribrendo mintis, 
kad laikas jau katalikų |>ajie- matų. Katalikų veikėjai kaip 
gotns pradėti rimtai vieuv- 
ties. Kadangi katalikai su<la- 
ro aiškių ir žymių didžiumų, 
kadangi jie sudaro svcikųJį 
tautos branduolį, tad, aišku, 
kad reikėjo pirmiausiai to 
branduolio pajiegas vienyti ir. 
augintu Obalsį “Katalikų-Vie-1 metuose.
nybėa” aiikiai iikėlė ir aafor- 
mtilavo Am. L. R. K. Federa- 
eijoa Komitetai, buvusieji |- 
steigti dar 1917 m. rudenį la
biausiai išplatinimui katali- 
kiškoa spaudos.

Nenusisekusio soriviorijiao 
veikėjai, irgi rodėsi, nesibai
dė nuo visų katalikų vienybės: 
jie pripažino reikalų vienyties

pi Tiems ir i<iejin<nwi ku- 
talikų draugijoms, tik nenorė
ju atsižadėti vieno iš svar
biausių savo tikslų — valdy
mo parapijų.

Pradžioje 1918-tų metų ta
vo išrinkta komisija ii “8u-

iš idėjinių, taip ir iš pašelpi
mų draugijų ne sykį susirink
dami nustatė savo veikimo 
pamatus ir visų tvarkų, priėmė 
konstitucijų ir užmezgė paga
linus, “ Katalikų Vienybės” 
pradžių 3 dienų birželio, 1918 

Per vienų mė
nesį prie • naujos “Katalikų 
Vienybės” prisirašė arti 80 
lietuviškų Chicagos draugijų, 
kaip indėjinių, taip ir paidpi- 
nių. Skaičius narių nuolat au- 
ga. Pradėjo t verties po para- € 

pijąs vietiniai “Katalikų Vie- * 
nybės” skyriai. Susirinkimai 
taftom kas mėnuo arba ir 
dažniau Apraudos Dievo pa
rapijos svetainėje. Chicagos 
lietuviai katalikai, apčiuopę 
tikrų aavo veikimui pamatų — 
su pasitikėjimų ir gražia vii- 
Čia žiuri į ateitį Chicagos lie
tuvių kolonijos.

,r smuMi tam. sos mn uonosus, j j -
ity. minėtam bankienuL Jisl . * . • , - 7 *■ iSteido «.<W „ >"Į»“| 7*7

x . -ui peoples not yet ahle tof""“. “ M'M°i ™“‘“: -iLl bv L v.
kad jis gauna nuošimčius už . .‘siMM ilolierių, kurių jis «i<4n.r. j

savauiu. Pne tos rųsies, rei- 
'kt*s prigulėti ir Airių tautai.
kadangi 10-sis punktas už
draudžia sumažinti Anglijos 
teritorijų. Ant ra rųšis bus tau
tų, pajiegiančių stovėti suvai- 
ini, bet nepriimtų į Sujungę. 
Kad kokia tauta galėtų įstoti 
j Sųjungų, tai reikia pritarti 
nemažiau 2 trečdaliam jau e- 
sančių Sųjungnje tautų. Ne
priimtosios j Sųjungų tautos 
negalės kontroliuoti amunici
jos išdirbinių kitose šalyse, nei 
naudotis kitomis teisėmis, pri
klausančiomis Sujungus na
riams. — Trečioji taatų ryšis 
bus priimta su teisėmia j Su
jungę, liet iMKančiomis ketu
riais pirmutiniai* Kųj- įkūrė
jais. Aut galo ketvirtoji tautų 
rųŠis. tai Ims keturios didėsės 
viešpatijos: Amerika. Anglija, 

verti** ! ’’f Prancūzija, kurių at 
stovai spręs apie priėmimų! 
kitų vi«*|Mitijų Kųjuugon. Tai 
gi Sųjungu. a]«istačiusi 26 
punktais, m-bu* Iflflitį tautų 

| Kųjunga.

Viešpatijų 8ųjunga.

Toliau* tn Sųjungų nėra' 
tautų, liet vieš|iatijų. Nors į- i 
žangoje vartotas žodi* lt*ague:

1

miestais ir da-gi miestų i*i1ė- 
mis. Gyventųjų saaicius |uui- 
dėju |M*r KAI imlijuuų. .sc.ip- 
aakunii turtai tajiu išimu ti
po žemės ir įgyti sunkiu, bet' 
■umiiuingu duriai. i

• • ••• jssaaz oiaaavmn^
Kur pina kebų dešimčių takaiall^ui ir 500 dolierių dy- 

metų buvo laukui ar uiišiuu, Į^į 
ten šiandien uiuversitetas ra 
tekstaučiais studentų.

tl

Žmonės turėtų tų suprasti ir 
nepardavinėti bondsų nei han-

IA DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

KAIP ATSIRADO “KATA

ka užėmė vieiuj iš pnmuimių 
vietų. Kokį laikų 1913 iil, ji 
buvo pirmutinė.

Net ir piuiguoėmi Ameriku- 
jo nesigaili savu tiiitu apš
vietus ir kultui u* i m kukius. 
Bet kų Amerikos kapitalistai, 
brangiui mokėdami uz paveik-1 
alus ir slovylas, pailarė nu u ■ 
dos pasaulio dulki, tai buvo' 
mažmožis.

Praktiškoji Anieiua tuu ui- 
ue duoti pasauliui ideališkai 
teisingų demokratijos t įniko 
tokių, kad negalėtų Imi i dau 
ginu karių. Kaip lik tVmdi* 
iiigtuiio gimimu iliviioje reiklu 
jiudaiili p.i»irjzmių, kad iš- 
plldy»IUH* kų JUi.unlejoille. Vi 
»of tautu* ]*«iraidijc bu* lais
vu* ir pildys tcisjbę. Nėra 
K-ivmu'i Imlu h.įsiiii.gioiim 
pajp-ibti, kaip šilų | ..»ujz.ui.> 
. jp.ldi ti.

\edėlioj, vasario 23 d., 19l!» 
į atsibus svarbus susiriuki- 

Draugu” bendrovės Iė- 
į. Dievo Apveizdi* pn- 

di«t rikto.

Tarp pasauliu tautų Amcri- konw nej j,; ngaiums, o pairi- 
laikyti sau tuos kelerius me- 

, lūs iki kol vyriausybė pati iš- 
! pirk* savo IkmuIsus nieko ne- 
numušdaimi nuo jų kainus ir 
pilnai atmokėdama 50 dolie
rių arba 100 dolierių, sulig to 
knip jnirašyta.

Bondsų vilkai.

Yra žmonių tyčia gųzriimin
čių m-supnintam’ius, buk Li- 
lieįij iėnid'ai neturi *..........
Kaikurie siūlo juos mainyti 
iih: įvairių gražiai atsisiųstų 
paperiu, visai neturinčių Ver
tės urlui turinčių maži) vertę. 
J n* tų daro, kad pigiai su- 
glemžtų tikruosius iMindsns, ir 
kad paskui naudotųsi jais im
dami iš vyriausylH-* nuošim
čiu* už pinigu*, kuriuos no 
jie, Im"| smulkų* luindsų pir
kėjai paskuliiio vi rinusi bei. nation* (Tautų ISęjun-

Toki kytruoliai net į laik- l**1™ Wl*«“ “I’“’
raščius paduoda įvairius ap-, ............ —j—
gni sinimus, viliodami bondsų ir didelių žavių, sekančių pa* 
savininkus išmainyti tuos kili laivų ir rijančių rišę kar 
bondsus. Me* tokių apgarsi- išmetama. To# žuvys vadi
nimų nepriimame. Nors jie naši akulos arba rėkinai, o 
nesigaili pinigų apgarsini- angliškai «harim. Jos ir žmo- 
irnuns, bet jie yra vilkai, nes gų prarija, jei pagauna. Sve- 
jle plėšia 
r ik iečiai

Nuo senai Chicagos lietu
viai galvojo, kaip sudarius 
stiprių tautinę |mijiegų. kuri 
luitų žymi ir intekminga ame
rikonams ir vadovaujanti 
Chicagos lietuvių kolonijai jos 
naudingame savo tautai vei
kime. Buvo daromi ir mėgi
nimai tverti Chicagos lietu
vių draugijų -Sąjungas. Te-1 
<’inu tie mėginimai ligšiol ne-1 
davė pasisekimo. Užmegs t ūse 
draugijų Sųjuugose vadovau
davo tai liberalai - laisvama
niai. tai socijalistai; nei vieni 
nei kiti neturėjo pasitikėjimo 
katalikų miniose, dėlto ir neį
stengė sudari t i žymesnės pa- 
jiegos. Lietuvių katalikų inte
ligentijai via tebėsant indefe- 
rcntiikai — 1916 metais grie
bėsi darbo

knllMi.se
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
APIE

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ
(Tųra).

Magdalena nno jmt ryto jau vaikščiojo. Ji stovėjo prie 
Magdalenos bažnyčių* ir nuo gailestingų žmonių, įcinnn-Sv. . _______ „

čių ir Beinančių iš lutžnyčios, surinko netoli frankų (37 ka
peikos). Po to ji sukinosi apie krautuvo* ant Ruc du Fnu- 
bourg St. Donore, juu-kiau ant Avenue dės Champo-Elysees, 
ir tenai knip kas jos pnsigailėjo ir ji susirinko apie du fran
ku. Kadn dabar duris paskui Agnietę ir jo* motinų užsidarė 
ir jau temo, ji nusprendė eiti namon. •

Ji jautėsi baisiai nnvargnsi. Vėjas buvo dideli* ir la
bai Šaltas. Jis jų skaudžiai kankino iki ji, perėjus gatvės 
Wivoli ir St Antaine, įėjo j gatvę Charonne prie, kurios gy- 
Cio. Jos gyvenimas buvo labai sunykusiam* name, ant

to angšto. po pačiu stogu.
Jus motinai tų dienų buvo šiek tiek geriau. Kunigas 

klebonn* atnešė jai kokio ten ypatingo garsaus vyno, kur; 
buvo jam pačiam ka* ten dovanojęs. Avento Vincento de 
Pnul Sesers atlankė ligonę ir atnešė jai vakarienę. Maistas 
ir anlnnkymni pastiprino ir palinksmino jų. Ypač ji džiau
gėsi, kad Sesers atnešė šiltus drabužius mažučiams Liudvi
kui ir Jonieškutei, broliui ir sescrei. dėl kurių ypač Magda
lena buvo išėjus ieškoti jmKvlbns ant gatvių ir visų beveik 
dienų tenai pravnrgo.

Kaip neapsakomai buvo jie viri patenkinti kava ir duo
na. kurių jiems pargalicno Magdalena, jie. tie vaikeliai Išga
nytojau*. kuris gimė tvartelyje ir neturėjo "knr savo galvų 
priglaustų."

ų Magdalena, apsvnrinu* knmliarėlins ir, pritaisius visų, 
kad viri galėtų praleisti naktį ko imtogiuusia. ntsiklnupė ir 
rakaUa-jo garsiai maldų, kurių išmokino juos klelmna* ir kū
gio* Imvo prirengimų prie Kalėdų. Nei vieno iš jų Itųios ne- 
pratrė nepasitenkinimo žodžio, nei jokio murmėjimo nepari- 
ginio. Imt priešingai buvo girdėti širdinga dėknvonė už vi
sas tų dienų gautas geradėjystes ir karščiausia malda už tė
vų klelsmų ir gėrusias Seseris. Kada pasimeldė ir už varg
šų tėvelį ligoninėje, tuomet pasipylė jų ašaros; motina net 
savo veidų pridengė, kad vaikai nematytų jos baisaus gai
lėjimų, nes ji žinojo, kad "vargšas tėveli*" niekada nesu
grįžk daugiau prie savo moteries ir vaikučių.

m.
Per tris savaites Agnietė buvo pašventus visiškai savo 

lėlei. Ji jų ėmė su savim visur. kur tiktai ėjo; kas vakaras j 
jų guldydavo į mažų, gražių lovelę su baltais užlaidai*.

Keliomis dienomis prieš Kalėdas griovienė turėjo va
išinot! j krautuves nusipirkti Kalėdoms dovanėlių ir kitokių 
.^daiktų. Ji nenorto imti su savim -Agnietė*. Todėl jų ii- 
* siuntė pasivaikščioti ra viena mergina.

Apie ketvirtų valandų, auklė, kuri siuvo vaikų kambary
je, išgirdo garsų riksmų ir, nulėku* žemyn prie salės durių, 
pamatė Agnietę, kone alpstančių.

“Nounou; m-m-m-ano, mano mažytė, už, n, u, u, n**, rė
kė ir cypė Agnietė.

"Ji pametė savo mažųjų IMę”, išaiškino Liudvika; "ne
nusimink, panelė, kas nors jų rn* ir atneš; aš prašiau tenai 
visų, taippat sodo prižiūrėtojų.*’

"Sustok rėkus, manu miela", tart auklė, imdama mer
gaitę j giėbj >r bučiuodama jų. "Mes lamdysime ir melstis ir 
klausinėti ir uiuins pasiseks jų surasti.”

Agnietė verkė ir verkė ir niekas jos per nekurj laikų 
negalėjo nuraminti, kolei Liudvika nepapasakojo, kaip via- 

>** atsitiko.
• ""Aš nnairedžiau panelę Agnietę i soda* de* Tnileriee 
Kisti. Pabuvus tenai įdek laiko, ji aidminl žaisti kavrmę 
ir ieškojimų. Jo* lėlei skirta buvo elėptia. Ji dšpft, ai, kiek 
galima prisižiūrėjau, bet viena tarpu ji paslėpė lėlę ir pas
kui negalėjau rasti. Tettojova abidvi visur ir neraradova. 
Galop pradėjo temti, staiga ji atsiminė medj ir stovjdų, kur 
ji slėpė. Kada nuėjome tenai, lėlė* jau nebuvo, radova tik- 

,tai likusių ant tos vietos rankų mufų.
Ji išėmė iš kišenio mažų niufakę, kurių auklė pasiuvo. 
Vakarieniavimo laike j vaikų kamhartlį atėjo griovienė 

pamatyti savo mylimų dnkterj. Pamačius jos išblyškus; 
veidų ir patinusias akis, imklausė, kas atsitiko.

"Panelė Agnietė pametė savo lėlę”, atsakė auklė, o mer
gaitė pradėjo išnaujo verkti. "Bet mes, ištikrųjų jų rara- 
rime, ar netiesai”

"0, taip, mano brangi”, tarė motina imdama savo mer
gelę j rankas ir bandydama jų nuraminti. "Mama duos tau 

Hu šimtu Trankų. Ji visa kų darys, kad sum.«tų tavo myli
mų lėlę, o gnl mes rasime kitų, tokių pat."
* "Aš nenoriu kitos tokios; ji buvo mano lepunėlė; aš jų 
mylėjau, ir ji mylėjo mane; o dabar ji žala, j: mušto, kokia 
aš nemamiagi, beširdė, kad aš jų palikau. Aš turiu jų rasti, 
aš turiu. Leiskite lųane eiti ieškoti; pavelyk man. 

Mergaitė buvo kaip nesava; ji verkė, ji alpo.
jos negalėjo nuraminti ir paguldyti. Tiktai vėlai 
nuovargis jų pergalėjo ir ji užmigo.

Praėjo diena, praėjo antra, o lėlė* vis da nėra, 
tas auklė ar Liudvika vedėsi Agnietę j sodų dm Tuilieries 
ieškoti lėlės. Daug apgarsinimų buvo išklijuota įvairiose 
vietose su jmžndėjimu dviejų šimtų frankų radybų, kas at
neš rastų lėlę j griovų rūmų.

"Ištikrųjų mes jų atgausime", tarė jos motina, "ne* 
niekas joa, išskirti* tavęs nevertintų daugiau vieno franko."

" Išlepinta, išripaikinusi mergiščia, vietoje padėkavot i 
motinai, k*<| ji tiek daug siūlo radybų už lėlę, kad tiktai jų 

Vngrųžintų. vėl išnaujo nerimavo, verkė, kad motina jos nu
mylėtų lėlę pripažino'nevertų vieno franko.

Praėjo M.-aitė, o lėlė* da vi* nėra. Agnietė vi* labjau 
blanko ir manko; ji beveik pakalbėjo ir mala kų valgė. Kaip 
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$1. Iš kalno Rakandų Išpardavimas
1 įmokėkite $1 iškalno už bilę kurį šilinių rakandų ar divvmų, kurį |ui-i rinksite. Mokė
kite likusiu* ant lengvų iimokcs'iu.

DIKAI! DIKAI!
I’rr *iin RAKANDU 1»|««nlnviinn lik
ta! mm duosime DYKAI ‘Ji, šmotų *'lų 
rnnn \Vm. R<n* r* Silvenrarr w •. i-k 
virau 1f\K WD1‘ ar <!•* i 
aut VM, .ir •Ungiati.

T.w|H-klie mii.M KiamtM*. *. 
Kl.in Hrua. ShiiiI"'. v r* 
tlumlainn sic^vki.u Ine
pirkini*. rin>il<l>klta vMM 
knimoiiė ir mukite »*.M |ų. 
mnralt ariu fina r.vnt<i

Kiekvienas Puodelis Skanus
Kiekvienas puodelis kavos virinta* Klek- 

trikiniam 1‘ereolator yra visuomet viemsln* — 
labai skanu*. Duokite tain senam puodui reika
linga atsilsi <— misi pi iki t

Elektrikini Imbriką
ir išvirk kavų taip knip ji turi bnti išvirta. <J«- 
rai gretai ir ekonomiškai, tiesiai nusistebėsi iš 
skanumo kavo- išvirtos elektriniam pcteola 
tor. Dideli* sterkas už laimi prieinama- kai
nas.

PJiĮi 
|i."i
i-

Tiri /r /r/owo» llnmMiili 12M>

COHNOISWEa&TW 5OISOM 
ELEC7RIC SKOPS 
11 W«ft Adams fftraet

ANTANO DRAUGUOS POVYLAS E. KRAULEIDIS 
ADMINISTRACIJA,

Waukegan, DI

i Jankauskai —

I*irma» I4rfvvi« l«ra«k*|a» 
WET WASH LAUNDRY 
4349 So. Hermitage Avė.

TrWonn« Tani. Kli 
Inkorrormrta Urmalo*. 17. 1*1*.

Aiuomi pranešu visiem* sa
vo kostumcrinuM, knd nuo šio* 
di««no* priduotas drapanas iš
plauname tų pečių įlietu? ir 
pristatome.

Pamėgink, o perritlkrinrite.

AR KARE PASIBAIGĖ.
*•

Kiekvienas šypso* kuomet 
ilgi ra ta Harry Landerta daina 
"Hurab karė pasibaigė! mušis 
išloštas”. Bet yra dar viena 
karė, kuri nekuomet neužsi- 
baigia — tai mukia su nuo
dai a, kurių randasi vidu
riuose stuidedančiu iš linkteri- 
jų, kuris nuolatos pasirengė 
ant musų užpilti ir kurių rei
kia greitai ataikrayti, Triner* 
Ameriean Elixir of Bitter Wi- 
ne, tai vaistas, kuris grvit 
tuos negerumus prašalina ir 
gerai išvalo vidurius, f'ionai* 
yra pavizilis vieno ligonio: 
"lieadriUeM Colo, sausio 28, 
1919. Jeigu ne Triners Ame
riean Elixir aš bučiau numi
rę*. Jūsų Giovanni I’ietti”- 
Visose vaistinvriose *1.00. Nuo 
reumatizmo, neuralgijos, lum
bago, skaudamų muskulų ir ki
tų skaudėjimų geriausias imti 
Triner* IJuimenias, kuris tuo
jau* pagelbės. Viaoae vaisti- 
sy&m 33a ir ®l P*2ta

F. F. BRADCHUUS 
’Uetavto Advokate* 

Attorney at lavr
■M « Miranu. <tw. Om* *l 
IUmmm *1, Trl CVMral ■*• 

CMICAGO. IIAflMMN
Ufl.l Sllt llalMcO

T<-«<-faua. Va,d* Z3S0

KLEINBROS.
HALSTEO 4,201h STS.

f kd aklai ParkU t Z (ai.
>!<*» turime l> tuviu pardtnc- 
tu alrrlu burte* tl-
• jrm įuiipiiuv 'tarną
luilarraali. Vfvrmct .«* «*«• 
laf.iu'tltr.

tl Itknta" pn«l3t»*w juior. iritrnl- 
■r U.va im vttaaia r« lluahnaaia 4at>- 
taain • rolių MulpHtata, rrrt* tiat- 
FMMl Ir g<*r<x «i>rinrw>> *114}

fc- v

>1 | Ak t* Imi Alt.i tdupla- 
moji kuri.-: imil-Hua 
urlluolo; lloyal Mtu- 
i,w *--d>ne *X-?*

AM IrntA-n tarno- 
l.raetu.
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rluuunu UUO
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Name, kadangi yra baisu patrotyti juos, jei 
yra sunkiai uždirbti per ilgą laiką. Na- 
mas nėra vieta laikymui sutaupytų pinigų 
kadangi lengvai juos gali ugnis sunaikinti 
arba vagįs pavogti.

Bankos Yra Vienatinė Vieta
liejimui taupumo. vienok reikia temyli uut to. knd Tavo makiai už
dirbtos skatiko*. Imti; |Midėta* tvirtom ir tikram banke. kuri yra ;«a 
sitikinti.

Perples Stiek Yards Statė Bank
Didžiausi* Bunka* jn» kontrole lllinoi* Valstijos šnlimiestyj, nu turtu 
pervirš 10 milijonų dolerių, yru tikrinusi vieta sudėjimui Tavo *ii- 
taupytų pinigų, «l«-l to knd musų lankoje deda pinigu- VALDŽIA 
SIVIKNYTI.’ VALKT1JI’ ir MIESTU* ( IIICAGO. taipgi tuk-tun 
eini vertelgų ir ibirbininkų.

Nentėlėliok. liet pradek dėti savo riKaupinlu- pinigus kuogrei
< i.-titsiui — šiandien. M<>knme ii nuo*. metam* *iidėtiem* tnupinimui. 
tinlita pradėti nu vienu doleriu.

T

NESLĖPK SAVO SUTAUPYKI!

PEOPLES1 BANK
ASHLAND AVENIU. KAMPAS 47-ta GATVES



PRANEŠIMAS.

satant am uis.

IŠ GRYNU DARŽOVIŲ

A STATĖ 
UANk.

PEARL (JUEEN 
KONCERTINOS

JUOZAS MOZERIS.
1817 8. Union At. Chicago, UL

mnn atneš kas 
motina nuėjo

Dievo Apveiido- parapijos 
Lietuviuos

MOTERIS mėgste Nut-ola Margarine užtat. kad jas Uip užganėdina kaip 
ir sviesta* — ant duonos užtepti, ant keptų bulvių — arba kepant pi

nigus duonai ir Uip prie virinio. Vartojimas Nut-ola užtikrina dideli tanpn- 
ma sviesto bilos.
Ką tik naujai išrasta Armour'o formųla, kuri buvo vartojama prie iidirbimo 
Nut ola Margarine užtikrina, ja galima laikyti ilgai ir visuomet bu* gera,- var
tojant Nut-ola suUupai pinigus, kuriuos praleistum ant sviesto o gauti tą 
patį užganėdinimą.

CtrttA OUf£ct tsiutc

Tikttaaiiil Oilitrlf
trr* |>r»lcdu«>'>* laatruoar tr

ti ir imsireiigti prie piety. mimo luirngioji”, 
Tėras, turbūt, užprašė kokį nors svečią pas

len-k, >usimil<mma , turi- mot itin sir- 
ę kns nors ras, ją atneš, ar tu busi na- 
luojuu> žinosime, oš prisakysiu tuojau*

■•ui ir niekus n<*signrsiuo su lėle atsiimti 
iovienė ėmė nusiminti, nes jų duktė kns- 
Ji pradėjo išrodyt! ligūsta. Visa isblyš 

rodė <lu raudonu plėtmu ir Ihivo tluugiu'i 
iitė gali visiškai susirgti. Vieny jtopietj 
tildyti |ierkalbėti mergaitę išvažiuoti kur 
įtakojo istorijy apie šventuosius, apie jų 
i ir rūpinosi (tikrinti savo mažutę, kad 
luisivcda dangiškam Tėvui, byra visuo- . 
Buvo jnu pusė |H> šešių. Agnietė glūdojo 
ugnies. Susyk |msigini<> bildėsis j ave-

'L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos Centro Valdyba:

l)va. vad. irau. 1. Albavičiu*.
717 W. 18th St.. Chiraco, III 

Pirm. A. Natpėda. 1658 Waban- 
da Avr.. Chicagu. III.

Vicv-tiinn. F. Varyta. 4539 So
Marshtield Avr.. Chinutn. III 

Nnt. rašt. Jotimi l’urtokfi,. 44: 
So. Fa'rfitM Avr.. Chiraan. IU 

Fili. rašt. Aki Darnia. ”'Jt> W 
lath Si., (.tneago. IU.

Ižd. prof. kun. Pr. Bnčyn, 2634 
\V. Nr*viurttc IM.. Chimgu, 111.

Iždo Globėjai:

Kun. I. Albavičiu*. *17\V. I8th 
st. Chieago. III.

Ru|*i*. 44.10, Su. Mapl> 
•vnod Ave., Chicain*. III

Direktoriai:
l’ruf. kun. Pr. Buria. 2634 U 

Marųuvtlr IM.. thiragu. III.
Kun. Ign. .Viliančiu*, 717 V 

I8lh St , Chiragti, IU.
Kuu. F. Kudirka. 1644 Waban- 

si* Avr., Clueagv, IU.
Alcx Dargu, 726 W. Ibth St. 

Chicago, IU.
Ant. Nausėda, 1658 VVabanaia 

AIV., Chicngo, III.
Jum. Rupšį*. 4430 So Mitpb 

utimi Ave. I hirago III
Kun. M. Kruša*. iEIKO Auburt | 

Ale., Chicago. Iii.
Fr. V’cryg*. 45.1!) Su. MarabfieM i 

Avtu, Ctūrago, III.
Joana l'ctnotia, 4358 So. \Va*h 

tena* Ave., Chicago, III.
Juto. J. Elta*. 4600 So. Wotxi | 

SL. Chicago, III.
Bolcalova* Sckleckia, 3427 A u , 

būro Ave., Chicago, IU.
Anaataaaa Valančiu*. 1442 St. 

49th Are., Cicero, IU.

; OF ’ 1 X M«r»ai*aa. Tol



ORAUOai I

Lietuviai Amerikoj

aaujs,

VAITKEVIČIAUS VIETOJE

PRANEŠIMAS

Pagal kompozicijos santalkų padarytų tarpe buvu
sio A. Oluevvskio banko ir depozitorių ir pagal tei
smo paliepimų. A. Olszevvskio banko depozitoriai 
gavo ui vienų pusę savo pinigu Universal Statė 
Banko knygutę, arba pinigais, o už kita pusę savo 
pinigų trustiso certifikatų išduota per Chicago 
Title & Trust Co. Daugumas A. Olszevvskio banko 
depozitorių jau atsiėmė n ’—-"1 Statė Banko 
knygutes ir trustiso ccrtifikatus, bet daugelis iki 
iiol to da nepadarė. Užtaigi žinomi praneša, kad 
tie A. Olszewskio banko depozitoriai. kurie iki šiol 
neatsišaukė pasiimt Universal Statė Banko knygu
tes ir trustiso certifikato, kad ta padarytų ne vė
liau kaip kovo 31, 1919, kitaip pusė jų pinigu pa
gal kontraktų bus atiduoti A. Olszetvskiui, o kita 
pusė, paveiksle trustiso certifikatų bus atiduotas 
trustisui pakasavojimui. Todėl tie, kurie dar te
belaiko A. Ohzeuskio banko knygutės, turi atsi
šaukti i Universal Statė Banka prieš Kovo 31 d., 
1919 m.

Ruvumo A. Olsewskio Banko

Neiirlioje- va*arm 
po pietų, 
svetainėje 
gvardijos 
rinkimu, 
dalykų mums aptarti. Tat nariai 
nepamirškite ši<> sutrinkime.

Or->. ls/rfyU.

Draugo”

llr-jut Valtiulm.

v. w. nmuusKAi, 
ADVOKATAS

»e*> Rils* VUum T»w«f -m- 
OO—I IM'ntMtrJ-

nczuležninknms ir kitiem* 
'* tautiškiem* kanigams”. ku
rių tamrinimo žmonių |wiimiUn 
pnmnht griuvo.

Organiatis.

Paul Kvorka
15SI -1553 Chicago »ve.
Arti Ashland Ava. CMcaga

Padaryk Sutartį Šendieną
Tel. Canal 2655

■I d. 2 vai. 
šv. Kryžiaus parapijos 

L. I*. K. Vytauto 
dr-ja laikys savo ausi- 
Kuriame reikės liaus

Masarraž-tiaai.
N.iMioje. vasario 23 <L 2 vai. 

po pietų. Ar. Kryžiaus parapijos 
svrtaiuėje. Ar. Elsltielus Moterių 
ir Mergaičių draugija laikys mė
nesini suairiiikiti.4. Visus narės 
tciloitės skaitlingai ir laiku au 
Ortaki i.

Chas. J. Pansirna
Fotogrofislas

I8th Street Chicago, III

Pranešu vi-i<*m» savu koelumeriam* ir drungnu* 
jog aš persikėliau j Vaitkevičiau* buvusiu studijų. Ma
no galerija ištai-vta | m gal mtujau<io* nuulo- ir tikiuosi 
knd įtartai- bus atliktu* gerinu ir greičiau kaip wnojnje 
studijoje. Taip-gi iš to* priežastie* duodu visiem* pasi
naudoti *11 ieuMuauoni* kainom** paveikslų.

Meldžiu virus atsilankyti perertikriati, o a> i« aavo 
pusės stengsiuosi užganėdinti kiekvienų.

Po gero pasidarbavimo luiž- 
n vėlai ir tėvynei, čionaitinini 
kntnlikai buvo biskj aprimę. 
Bet daltar pradedu vėl krutė
ti.

Nrdėlioj, 16 d. vasario. š.m., 
virtim* parapijos mokyklos 
veikai turi*jo parengę gražų 
vakari*!}, K. Vitkausko salėje. 
Programas buvo įvairus ir už- 
imantis. Pradžioj ir paliai- 
guje sudainuota gražių daine
lių. Ypač gražiai mergaičių 
choras suilninavo "Kas bus 
močiute”. Vaikiukai gerai iš- 
p* *lė **Aumtnikai”. Binkių! 
ir. Tgnitės gražiai nudavė sa- 
,*. rolėse. Prijuokino gana pu
blikų koimilijėlė "‘Paši'lfs 
Dmlis”.

Žodžiu sakaut . programas! 
gi rai tapo išpildyta#. O tas 
vis učių uoliam ]Nisidurliavi-1 
.irai mokytojų • finelių Bro- 
n i slavus l'rbiutė* ir Magdale
nos Orlauskaitės, liei vargo- 

l ui ninku, A. Slanšausko. Dau- 
Į gintis tokių vakarų.

Žmonių buvo pilnutė svetai
nė. Kaip girdėjau, gerai pel
nyta. Rodos 100 dol. atliko.

£ d. kovo* Moterių Ražan- 
iHavm* draugija rengia vaka
rų. Irgi žada būti gražus pro
gramas.

Broliai ir seserys lietuviai. 
Šiandie atsišaukia į mus musų 
tėvynė, Lietuva, prašydama 

I pageliuos dėl išsiliimsavium iš 
vergijos įmočių. Vieni musų 
broliai kraujų lieja gindamiesi 
e riešų, kiti alkani, priešo 

•šti šaukiasi pagelbos. 
būtinai reikia maisto ir 

ginklų gintis nno priešų, taip- 
pat reikia Taikos Konferenci
joj užtai k yt atstovus, idant 
nurodytų savo skriaudas ir iš
gautu laisvę Lietuvai. Tiram 
reikalams reikia milžiniškos 
pinigų sumos, liet Lietuva jų 
peturi. Keikia no šimtų, m* 
tūkstančių, tad tiesiog milijo
nų dolierių.

Tautos Fondo valdyba 101 
skyriaus įgaliojo kolektorius: 
Jokiinų Jokiluaičių, Juozų 

Afličkų. Kazimierų Kėnį it Bro 
nių Cbtalkų. ši<* vyrai atsiimi 
±ys j koznus namus rinki tanu 
aukas musų tėvynei, Uetuvai. 
Tad meldžiamieji, neišleiskii 
jų be aukos, duokit tiek, kiek 
galit dauginusia, nes tų pinigų 
prašo ne kolektoriai, bet mu
sų tėvynė.

Kitose kolonijose lietuviai 
tuksiančius sudėjo Lietuvos 
laisvės išgavimui. Kitų kolo
nijų lietuviai, atsilankius ko- 

I lektoriui arba laike prakalbų 
Į Mintais dolierių klojo ant tė

vynė# lasvės aukuro. ’ Musų 
į kolonijos lietuviai, su gnusio- 
Aptia aukomis dar nepasirodė. 
. Taigi posirodykim dabar! Pa- 

drodykim, kad mes esame tik
ri lietuviai, sunai ir dukterys 
Lietuvos.

Dar kartų, atsišaukiame, 
kad nei vienas neatsisakytų į 
nuo aukos, kuomet į namus 
atsilankys virš paminėti ko
lektoriai.

T. E. 101 ak. valdyba.

'Zt‘s BALIUS
Rengia

DR8TŽ VISŲ ŠVENTŲ 

NED. VASARIO 23, 1919 M.
B v. Jurgio p&rapjos svet.

12-ra# 11. ir tulmrn Art.
Prndiia * t. | ton ja l*br. Vp»tni

Lietuviai ir lietuvaitės nepa
mirškite šie puikaus ir didelio 4to 
Baliaus, nes dr-stė Visų Aveniu 
surengia šj l»liu vienų iš pui
kiausių Imlių, koki* atsibuvo kada 
nors šioje apylinkėje. Rus pui
kiausia muzika, kuri gros visokius 
lietuviškus ir anglišku* šokius. 
Tolei visi, ka* tik sveikas, atsi
lankykite ir savo draugauta bei 
draugėms patarkite ataBankyti 
ant šio iškilmingo Imliau*.

Kviečia visus. KOMITETAS.



rengia

(Riebųjį Ketvergą)

L. D. S. KUOPOMS.

I
i

IS TOWN OF LAKE.
pa-

i
11

CHICAGOS CYVENTO 
JAMS LEISTA BAL 

SUOTI SVAIGALŲ 
REIKALE.

I.. D. S. (Tiimgns Apskri j 
ėio >iisirinkiuui* atsiims nedė Į 

'! d. vasario, IJIIt). Av. j 
Arkaniolo jmmj*. »ve-l

kuojse inalonėkiteį 
savo delegatus.
M. L. Gurinskaitė,
D. S. Apskričio rašt

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Scstadienis,- vasario 22 d., 
šv. Petro Bnžn. Antiochijojc.

Sekmadienis, vasario 23 d.. 
8v. Petrai; Dam.

Pirmadieni ;, vurmrio 24 i'.., 
Šv. Prunitiva Modestas.

Lengva patilti kokios Lūs 
•ekmė...

K CHICAGOS LĖTUMŲ 
KOLONUI). Rojinį BaliųKasgi dabar ivyko.

To nejmdnrim- angšėtaustas 
1<-i-iiiti- *avo keliu *var*t«- pe- 
lii-ij'i- klausimų. Ir |utgalian- 
pro-li.til:ibi sil-m*-*’- i ”<iils>l I 
jų" pin-yimi-. Pa»kr||*', jog 
1 liii-ago- piliiėuiio.- leidžiama) 
lial-iioii.

įlinkimų taryba šiamlie jir>- 
valo jiildvli l.-i-m.i aus|iren-l 
dimų ir aleitmnėiai* rinkimais 
|iilii*'-ini t iii* |irngns bnl-uo j 
Ii probi biri jus klausime.

"AlajMcji" iriumiuoja. Bet! 
"sausieji" šiandie jau diirbuo-l

, . . . Ki|"|... ,-0.1 KIIIKIU1.1 1. tint |.|olldll.T J.». IJ.-iii-i- . .. ... ,' ' 1 i. \ n arui .1.,i ..i nebūtų pllVe Itl* linl-llll- 
j mui.

Tai tol.in (uiininvą (lasilni 
ko.

I- \\ .i Jiiiudimo «lar prnu<- 
šilini, jog koiigri—.tn laiduo
ta kiliu* atšaukti įstatymą, 
ulig kurėi -n Iii imi* I d. vi 

•oj šalyj turėjo tmt |trnv«*s 
ta -vaigalų |ii-obibicija. Sa
ku, I.nm ta karinė |ir«*liihiriju 
leikalingn, j»-i ideinnnėiai* 
mitui- įvyk- tikroji svuignlų 
jHiillibicija.

Šv. Jurgio Parap. Svetainėj
32-ros ir Auburn Avė. 

Pradžia 6:30 vaL vakare.

Inžanga 25c Ypatai
lioj. 23
Mikola
įeitu j.-, IG44 U'aliansiit \vr.» 
2 i:i Vai. |"« po-tą.

Visos
prisiąsfi

1-ma KUOPA *.l R.K. MOTERIŲ SĄJUNGOS

Ketverg. Vasario-Feb. 27, 1919

Aiame vakare bus ka# nor<* ypatingo ir nnujo apie- 
kuria <ln niekad negirdėjote, o norint sužinot kas to
kio l>ii> ntsilniikykit** ir jHirnatysite, o pamalą nesi- 
gnilėsite, nes Ims proga iki sočiai pasilinksminti. 
Visiems žinoma. kml minėta kuo|m n-ngin puikius 
vakartis, bet šis Ims vienas iš puikiausią ir įvairiau
sią vakarą.

Nuoširdžiai kviečiu visus 1-MA KUOPA.

Isdalaringos Sąjungos I ji 
’kiH*pn energingai dnrlimijn- 

EMHM, ?. in.. laikė 
i impraslų susirinkimą Hv. Kry
žiau- imrapijos svetainėje. 
Sn-iiiiikinmii atsilankė skait
linga- latrelis narių. Atėjo iri 
iiniijų narių. Prisirašė sekun- 
lieji: A. Noreikienė, K. Ala- 
raziciiė. Al. Sadauskienė. J. 
|,etroš>eliė. D. Metlli*.

Minėtume susirinkimo p ni.t 
.1. Zatiimbioiiė |mniikojo |1<I. 
Matyt, knd Ttuvn of luike Iie. 
tuviai pradėjo atskirti gerų 
nuo blogo ir pradėjo daugiau- , 
ntkieipli atydos į l-alidariiil 
Sąjungos tikslų. Paskui Im-j 
vo. riiĮMirtni įvairių koinisijii,' 
iš kurių (atsirodė, kad kuo)Mis 
veikimas eina šuoliais pirmyn. 
Musų kuoĮia šįmet jau buvo 
sun-ngus vakarą, kuris | tol no 
ta*BUtžai <lavė. Taijegi kuopa 
rengiasi prie milžiniško Itazn- 
ro. kuris tęsis net 4 dienas J. 
J. Klius svetaint'je. Tui svar- 

I binusins ir prakilniausias dar
iais.

I^hImI. Sąj. t kuojai nuginu 
imšlaitę, <»nų Valniėiutę uuo 
II-kas iki Ift-koa metų. O. 
Valaiėiutė per 4 metus buvo 
aukojama Av. Kiiumi**ro Se
serų Vienuolyne ’ ir tą pnėią 
ses<*ią mokinama <lahnr. 
Malonų pranešti visuotnenei. 
jog musų augintinė nori |m 
lajtti vienuole. Kadangi Av. 
Kazimi<*ro Vienuolyno įstatai, 
pinu įstosiant. reikalauja 
įnešimo mažiausia $1(NI, to- 

i<lel IjiImI. Sąj. I kuo|m. suži- 
' įlojusi a|iie savo augintinės, O. 
Valae-iutės. troškimą, (tužadė- 
io jai duoti *100. Išgirdus 
į; th* tai Ona Valaiėiutė labai 
nudžiugo ir atrašė sekantį pn- 
dėkos laišką.
Brangus Geradariai!

Nors nekurį taiką apie jus 
neginlėjnu ir maniau, kad jąs 
iiutne užmiršote, lu*t vistiek 
stengiausi Imti jums dėkinga 
ir tą savo dėkingumą išreikš- 
ilnvau Augšėiailsiam mabkise. 
Ir, tiesą, kad aš jums turiu 
dtuig už kų dėkoti, nes tai|i 
ilgai ir taip malimai jų* ma
la* gloliojote. Nrltejaučiu 
gausianti toliau nuo jūsų jm- 
gelbos. Užtai |>askutinė ži
nia. kad jąs, mano brangų.-- 
(trieleliui. tluug apie mane rū
pinatės. daleliai iiinm- nuste
bino. Aš nežinojau ar tai tie
są. ar tai tik sajmas. Bet <lu 
Imr suprantu dąlykų ir iš to 
džiaugiami neliežiiuiii kaip 
jums dėkoti. Kų širdis jau 
čia. tų išreikšti trokštu žo
džiais. Delio nors |ia|irnstų. 
la-t laimi širdingą tariu ariu.

Imi Dievas atlvgiiui jums už 
tai tūkstančiai* kartą. Neuž
miršiu jusą mano maldose ir 
Dievas. Kurs visuomet gausiai 
atlygina tiems, kurie sušelpia 
našlaičius, teiksis ir jus lai
minti.

Juuis didelei dėkinga.
Ona Valaittutė.

Kuojom! nariai, išgirdę tokį 
širdingą pmlėkoe laišką. į

DAINŲ MYLĖTOJAMS

KONCERTAS 1
------------------------------------------------------ ---- RENGIAMAS----------------------------------------------------------------------------------

3Ne*c1i:ii iifivijaliai iš U’a-li 
uigloti" laivu |mi t. Ibfn, j. 
reikalingas val*tiją skaitliu* 
suliko -a kmmre.*<t l.iliiiuui-l 
pravestu plicdii nili*-> tmi-C 
furijoj!' >'atgaili teiksite. Tai 
sulig l a Imi u |uižyinėlti. jog 
ateinančiais IJtJii metais sau 
*io l<; <1 vi*,i> Smi.-nxt>.
Valstijos |Hdiek:t •‘sausas’*.

Prie šalies “a{t*au>iiiimo’* 
prisidėjo ir llliti'ii- valstija 
|HT savu |egi-l:i| IIIII, Ir rodė 
si. jog vi-k:i> jau liin-j.i Imi 
tvarkoje.

B<d štai luini- dii autui. II 
litinis .al-iiju, viršiau-ia- 
teisintis ima ir psi-k-lbia savu 
iiu-preiidiiiią. sulig kinio lei
džiama t 'hicugiis piliečiam* 
uleiiuiiiėiai- iki vasario rinki 
mais balsuoti svaigalų pro- 
bibicijtts klausime.

Ileiškin. visoj šalyj jau pas
kelbta pniliibicijsi, gi ėia da
bar leidžiama žirninėms Imlsuo 
ti tanu* klausimi*. Baisaviuuis. 
kaip jis neišeitų, suprantama 
nejittmiikins ji* visuotinos ša- i 
lyj pm vestos 
lb-1 šalini teks 
žmonių norai.

“Slapieji" to 
ja. Ne* kumucl 
jie ims viršų, kiimtad žmonių 
didžiuma stos prieš |tnJiibi 
riją. ka*žin tir ir kitmuM* di- 
dėsniuose mirsi iium* ir vaisi i 
jum* m-biis panorėta prav«*sli 
referendiuną probibieijos klail 
sime. Tuomel kaliais guli 
būt sugriautas ir |taisai jtni- 
liibirijos pritulas šalies kons- 
titurijoje.

Kalti patys "sausieji".
I’eniiai ir seniau (’liicagus 

“sausoji" prieš kiekvimim 
rinkimu* liuvo gaminę |M*liri- 
ją. kad <įrangoje proliilHri- 
jo** klausima* butų |ta<lėtas 
ant lmkito. liet "*ait*ie*iems" 
visuomet tH-|ttivyk<bivo įsi pe
ticija surinkti reikalingų 
skaitlių purušų. Be to prolii 
bicijos kbiiisiitui nebuvo gali 
mn dėti nnt baloto.

Perniui feėians jiem* įnivv 
ko surinkti reikalinga sknil 
lių parašą. Tų atsiekti jiem* 
ĮMigclls’-jo žinomas komislijim 
tas Billy Simdiiv, Brvnti ir 
kiti.

“Sausieji" -aiu jieticijų *n, 
(uirušni- padalė linkimų tn Kuuuict gaisrininkai 
rvliai. Šita susekė tar|>e )iarti 
šų ibillgelj «ukinst.iviiiių. I'n 
ištyrimų taryba |ia*kelhė, jog 
kelių tiikstančią tnirašų truk 
sta. Iki tu |ietieija buvo ai 
nu -t.i ii pmliiliicijo* klausi 
ma* tic|i.'iiel.u tini tuibilo.

I.i-t ■'-ini-ii-ji" lų atmestų 
|M>iicijų t nejau* ėmė ir |<n*uk'i 
augšriall>uili valstijos teis-1 
iium. Dėjo (Ki-iniiga-. kini teis
imi- |ieti<-ijni pri|mžintii lega STATYS DIDELĮ VIEŠBUTĮ 
liškiiiiuj i* priverstą Cbirag.i-' -
lialsnvimų laryltą pmliibiei ■ < birngos kapitalistu* Vo-
jos klausimą |ui*iėti ant Italo-' gvlsang sumanė |m«tntyti ko
to. kių 2<t nugštų nr «lauginu

“Sausieji" lik pn-kinn ap- viešlmtj su .'HKt ar daugiau 
rimo, kuomet buvo pravesta kam’mrių |mi num. 177 Wes( 
visoj šalyj prohihirija. Ji- i> Mmlisan gal.
džiaugsimi buvo immirėe ir Viešbutis busiąs pavadin-

DIEVO APVEIZDO.’* PARAPIJOS BAŽNYUN1O VARDU L. VYČIŲ 4 KUOPOS CHORO

NEDELIOJ, VASARIO-FEBRUARY 23d. 1919
DIEVO APVEIZDOS PA RA P. SVET., ISfoa IR VNION AVĖ. PRADŽIA: S VAL. VA K. ĮŽANGA PRIEINAMA 

m<n pftM^rM. r.u AMtnr.u
' — rraif

••
Tokio k.-n.-rt.i dar nil.orn Chtcncol. lai l.n» rinklaya lymlaUaty Ir svrilmlaufHI knoiposlrijn. ____ ____________

Al.,rl imlkou. OUvlnlo ■ l....<> kml. |wr |M»t-,ru.n4M. mrlua H-mial ludldėiu dainuo, žymiausi solistai Ir -aollrt#*
Nusipirk tikina Ikankrio. tai rnal r.*ia Ir VM'ltan trt/gs. _

Rirdlncai riaaa k»M.» I4KT* V*WS VVCif l-lo. Kfond CHORUI.

tMtUMK _____K<IXCKRTU T M KI7T»»Vnr_ .•u’-dym- Ln.l RtMfril.
*

Sub., Kovo-March 1/19
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i

ir imgeiitan- 
l»alsaviiiiims«*

jinihiliirijus. 
imtirti |mėių

VAGILIUS PAKALĘS 
GAISRĄ.

NUŠAUTAS INDUSTRIJA- 
LUTAS AGITATO

RIUS.

GEN. WOOD U2AM2 SAVO 
ofisą.

U2 PAŽEISTĄ RIEŠĄ 
$35,000.

Dr-stes Palaimintos Lietuvos

Mlss Gelievieve llardllltuill. 
2**44 IJneoln Purk U’eut, 1HHS 
melais Imvo sužeista sunkaus 
aiitomnbiliii, priklausančio 
l’nited Statės Uual kompani
jai. Buvo jai |uižeištas kojo* 
riešas. Daugiau varnėną met iii 
jinai turėjo išimti ligoninėje.

Dalmr |m> II metų nilgšle*- 
nysis teisimi* jai už tą pa
žeidimą |iri|mžino t*L*t,(MNI at
lyginimo nuo įsiminėtos kotu- 
I mni jos.

Vakar (liiengun atkeliavo 
g»-n. IVood. naujas <t*nt ralio 
karės ap-kričio k<im<-n<liinta>. 
ir UŽėtlie savo ofisą.

Jie jau jiirm kokios savaitės 
laivu lankęsis čia. Bet laivu 
«bir siigryžęs karė* reikalai, 
j Funston stovyklų.

ftussrll Annex v iešlmty.i. 
1255 W<*st Madison gal., pa
šauta* industrijalistų agita
torius .Imties l'aterson. Jis 
mirė imvieto ligoninėj.

Policija (niieško žmogžu
džio.

Po numeriu .31K No. Mirlii- 
gtin uve. dideliam luiste nnt 
(Mojo augšto jMikilu gaisro*, 

i atvykę! 
’ ėmė darbuoti*** gesinti, tuo
met vagilius iš antrojo nugš- 

'ta |Mtv<igė sobolinį skrundą i 
i vertė* ąi.:sntt.

Policija yni tos nuomonė*, 
jog vagiliu- Įial.ėlę* gaisrą, 

| kad taisekitiiniriaii iie-ili ant 
tąjin itiigšl.-m ir su vogtai* 
daiktais |iabėgti (uikiltis su
irutei.

LINKSMAS LIETUVIŠKAS VAKARĖLIS
-PARENGTA* .............................

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO

ATSIBUS

SUBATOJ, VASARIO-FEBR. 22d
•V. aitcM n Wfrax£i avET.UKM.

JaMrite-.. irnkMnntU. Ilnkonal telk, pralrlrti Ir lArireU l»»lrw prosnun*. yra kvMtaa
r-'-ll. Mm «H<krin-orr. kad I ilk, yrali-Mlr «rnn pulkui ir l»tK’ prikku inH«lk<M |«*UokaiU.

•"Y •

DU ŠIMTAI DOVANŲ PINIGAIS
Ifa lįdaiMa ant

10-to Maskaradinior 10-to Maskaradinio

: BALIAUS

Misa 1*.llu. tam rk Irt Ine* n<» vunt kilu bailų. trital. k»4 IJr-M* 
taataliMlnlia I.H-tMVM du<« Ouvanų Stalmls už įvairiau rubua. KvU. 
tuu^r vuu<uu.iw aku H Karai ut«l»ak><l aat Ala taip pulkaMa eialait- 
kn vakaru,

Miauks lliuliv Sarj*allM-
Kvt>«a vImm

uit-sTr: r u-uinma uKrrvoa.

Rengia

Labdaringa Sąjunga po globa Sv. Antano
l-moji kuopa, Sv. Kryžiau* parapijoj Town of Lake

P-no J. Elijošiaus Svetainėje
ant 46-tos gatvės.

Biuras įvyks Nedifej, Vas. 23, 25, 27 i, ir 
Statoj Karo 1 diena

Bu* laitai iškilminga muzika. Galėsite įsigyti la
bai puikią dalyką.

Meldžiant* visą brolių ir seeėrą, taip ir visuome-
jpfl kBwl*aitltagiaiiriai aal U

NAUJIENAI
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