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DORŲJŲ TUOų.

Bolševikai ir šiaip radika
liai soeijalistai Muniche pan
keliu'- skerdynes gyventojų už 
premjero Ki*n**rio nužudymų.

Pačiam Mtinielir veikia pro- 
letarijato diktatorystė.

Darbininkai bns prileisti 
tvarkymo dirbtuvių.

Sulig vaiky nurodymo poti- 
cija surado visus paimtus ii 
namų daikto*.

Lietuvai grūmoja pavojus 
nuo lenkų.

KTETTJOJ, AUSTRIJOJ 
IR ŪNGARIJOJ.

Boston, Maia., vns. 24. — 
Garlaivi* George Waxhington 
vakar vakare Įinsickė Bostono 
(mkraščius. Buvo tirėta mig
la. George VVashington vo* 
ngužplaukė ant sėklumos tie* 
Tliatcher sala.

Šiandie pirm piety preziden
tai* ra aavo partija apleis gar
laivį. Tuojau* po piety pana- 

Įkj-a kalbų. Mechanics salėje.

Kariuomenei vadovauja 
žalas Joffre.

Šimtai žmonių žuvę Bu 
dapeste.

ŠOFERIU PADUOTU 
TEI8MAN.

PhOadripMa, Pa., va*. 24.— 
Čionai įvyko skaitlinga* Ame
rikos airiu suvažiavimas. Pa
daryta rezoliucija, kad Airija 

/langiau nejiriklanMO Anglijai 
ir pati ap-isprę* apie tolesnį 
savo likimu.

Dideli* buvo airių entuzi- 
jaanm* Miisic salėj, kuomet *u 
apsisprendimo rezoliucija |m*- 
kelbtn Airijos platforma.

Kaip bematai airiai pat rijo
tai paklojo puMantro milijono 
dol. pirmiems Airijos reika
lams.

Kulliėjc ir Jo Ifimiueneiju 
kardinolu* GQ>buns. Jis |*žy- 
■nėjo, jog airiai pilnai pare
mia |>rvzi<baito Wilsono taiko- 
pienus ir arini turi jame di- 
džiaurių |ui*itikėjimų atgauti 
savo šaliai laisvę ir nepriklau
somybę.

panakinti visus raudonuosiu*. Vyriausybė daugeliui neduoda 
katrie jilatina terorų. pasporty.

Baltimore, Md., vas. 21.—Po
licija suareštavo tris vaikus, 
kurie apiplėšė buvusio pinigy- 
no Mckretoriau* McAdoo ir ki
tu* namu* Monterev kolionijo-

LENKAI NORI ISTORINES 
LENKUOS.

KAINA O CENTAI
PRICE CENTS

Berlynas, vn*. 24. — Visa 
Vokietija sujudinta nepapra*- 
tn tmkšinu. kuomet paskelb

ta. kad čekų armija hriaujasi 
ant Saksonijos.

Pranešama, jog maršalas 
Joffre yra vyriausias čekų ar- 
mijo* vadas.

(<rnn<l jurv padavė kriini 
imlia teisman du "tazirab". rių mėgino 
šoferiu Abrahnm Schwartz ir'nius, 
Louis Franke! už suvažinėji 
mų žmonių.

vikai sutvėrė tarybų (sovietų)
Agrapų Kroatija, va*. 24. — ir šitas pagrobė šalies valdžių. 

Ilgai laukiamas bolševikų pa- Taryba pareikalavo, kad vo- 
kilimas Ungarijoje pagaliau* kiečių valdžia jų pripažintų, 
piyuudėjo siausti ra.rira pašė-.Bet susirinkimas Veimare at- 
limn. Pakėlė jie baisų terorų1 metė tų reikalavimų, 
kuone visoj šalyj. 1 Po to visi Bavarijos socija-

Mieste Kishnafeld holšeri-'listai atstovai apleido susirin
kai su kulkosvaidžiais įri-'kimų Veimare ir iškeliavo na- 
kraustė į bažnyčių bokštus. Iš mo. Bavarijon, 
ten jie šaudė į žmonių minias 
ir į valdiškus bustus.

Budapešte sukurstyta žmo
nių minia užpuolė ftv. Marijos 
P. vienuolijų. Bet veikiai bu
vo atmušta.

Paskui tenai buvo suareš
tuota* liolševikų vadu* Bel.i 
Kulnį. Žmonių minia ištempė 
jį iš kalėjimo ir padarė jam 
gidų, klykdama: "Žmogžudį, 
tu žuilai musų brolius!"

Londonan, vas. 24.— Angli
joje |»olicija areštuoja indus- 
trijalistu* agitatorius, tarpe 
kurių yra ir amerikonų, ir 
kuoveikiaus deportuoja.

Kaip Anglijoj, taip Prancū
zijoje ir kitose šalyse prasi
dėjo smarki kampanija, kad

Londonas, vas. 28.—Vyriau
sybės atstovai turi konferen
cijų su įvairių dnrlsi šukų 
darbininkų atstovai-. Dr.rlto 

j ministeris. Sir llol**«rt St<*- 
J venson llorne, praneš**. jog 
' vyriausi !*• sutinka leisti dar- 
liiiiiiikam.- prisidėti prie tvar- 

1 kymo ir valdymo įvairių val
džios iltirlMi įstaigų.

Tai bus įvesta, taip vadi
nama, \Vhilely sistema, ku
riui darbininkui senai prie
lankia vo.
Jei taip, tai didelis darbiniu- 

kų laimėjimas Anglijoje.
Be to. Anglijos angiekasvk- 

lų savininkų usocijacijn nūs- 
prvndžiusi suorganizuoti iš 
kasyklų darbininkų ir savi
ninkų tarybas atskirtuose 
dirt tiktuose.

Tos darbininkų ir darbda
vių tarybos nustatytų <larhi- 
ninkama užmokestį ir vestų 
visus kitus kasyklų reikalus.

Berlynui, va*. 24. — Vokie
tija, Austrija ir l’ngnrija ntsi- 
durė terorizmo ngnvj. Zmo- 

i nė* kaip (unlnkę skcnlžinsi. 
1 Austrijos laikraščiai tvirtinu, 

knd j tas visas šalis gal įsi- 
veri talkininkų armijos.

Vokietijoj visas anarchijos 
centras yra Bavarijoje, kurio- 
sostinėje Muniche anų dienų 

.atlikta Imisios žmogžudystės.
Muniche ]m*k<*lbta kari— 

stovis. Bolševikai darbuojasi 
paimti savo rnnkosnn šalies 
valdymų.

Augsburge karės stovis.

Karės stovis |>askelhta ir 
kitam Bavarijos mieste Augs
burge.

Anų dienų to turisto gatvė-, 
se įvyko milžiniškos demons- 
tracijos. I’riri demonstran
tus pašaukta knrinomenė. Len
gvoji raitarija ir jurininkai 
veikiai apvalė gatves, vieto
mis papliūpa šaudydami į 
žmonių

Valdžios kariuomenė užėmė 
miestų Manau, Prūsijoj, knr 
buvo laukiamas kraujo pralie
jimas. Kareiviai tuojau* nu-. 
ginklavo bolševikas ir suaręs-, 
tavo jų vadus.

Austrijos sostinėj Viennoj 
siaučia neramybės. Ir tenai 
liolšcvikni ima terorizuoti gy
ventojus.

Ungnrijos sostinėje Budape
šte šimtai žmonių žuvę gatvė- 

,se. įvyko ten visa eilė rari- 
rėmimų policijos ra žmonių 
miniomis, sukurstytomis bol- 
ševikų-teroristų.

I Mieste paskelbta karės sto
via.

Minioms vadovauja bolševi
kai vokiečiai ir rusai. Kai- 
kurias viešųsia* įstaigas jie 
jau buvo užėmę. Bot kariuo
menė visgi paskui minias įvei
kė.

WotphaU joj terorizmai.

Kttnoe visoj Vokietijos pro 
vineijoj Vestpltalijoj kariuo
menė mušasi su Isilševikai*. 
Visas indnstrijini* distrikta* 
vienoj ugnyj.

Kiek žinoma, kuone visur 
valdžios kariuomenė ima vir
šų.

to sukontroliuoti ŽYMUS ANGLIJOS VYRIAU 
Nelengvo tos po- SYBeS NUSILEIDI

iigrli* buvusių kn-1 MA8 DARBININ- 
bolšcvikų pusėje. KAMS.

ČEKAI EINA ANT SAK 
SONIJOS.

Waihington, vas. 22.—Kuo
met Suv. Valstijose laimingai 
praverta svaigalų prohibicija. 
daugelis pruhibicijos agitato- 

i iškeliautiį užsir- 
ypnė j Britanijos domi

nija* ir tenai pavaryti agita
cijas prieš svaigalus.

Kai kurie, be to, norėjo ke
liauti Paryžiun ir ten taikos 
konferencijos atstovų tarpe 
jiadaryti intakų, kad svaiga
lų prohihicijų padaryti tarp
tautinio klausimu.

Visi jie tad krvi|*-si vals
tybės defmrtamentan gauti 
pesportu* savo kelionei.

Neduoda

Bet valitybė* departamen
te jiems aiškiai paiakyta, jog

Varšuva, vas. 23.—lx*nkijo* 
steigiamasis susirinkimas 
šiandie ilougiansia Įniko paš
venčia konstitucijos gamini
mui. Konstitucija bus pamatas, 
visiems naujos lenkų respubli
kos įstatymams. Tas pamate* 
yra didžiai svarbu* ir todėl 

. tam tikslui pašvenčiama daug 
įniko. Viskas visapusiai ap
galvojama. aptariamu.

I .etikų susirinkime didžiu
ma atstovų yra nacijomdistai. 
Prie šitų priklauso ir valstie
čių juirtiju. Soeijnlistų ir žv
alų yra mažni. Socijalistai lai
kosi išvien. Bet žydui jiarida- 
liaę į kelias grupes po kelis 
atstovus. Nes tarpe žydų n t sto
vų yra konservatirių, libera
lų. progresistų ir kitokių pa
žiūrų.

Bot jie visi stori nž laimin
gų lenkų respublikom ateitį. 
Kuone viri atstovai sutinka 
su tuo, jogvi lankuose kaip 
krikščionys, taip žydai turi 
turėti lygins pilietybės teises.

Neturės būt pririlagijų.

Didžiuma atstovų absoliu
čiai priešinasi pripažiati bent 
kokias itpecijales privilegijas 
žmonių luomai, grupei ar kam 

• kitam. Jie stovi už panaikini
mų visokių bajoriškų titulų, 
išėmus mokslo laijiraiaiic už
tarnautus.

Visi atstovai stovi už tai, 
(kad bežemiai kuoveikiaus bu
tų aprūpinti n]*liri*aniųja že

lk1 to šrši kiti ministeriai 
sužeista, iš kurių keli neper
gyvens žaizdų.

Gatvėje bnvo nužudytas tik 
vienas |>miijcras. Visi kiti- 
gi nužudyta ir )iašanta stei
giamojo .aasirinkimo Imte.

VoUetjai grūmoja pavojus.

Bi<k4is imvojus grūmoja 
Vokietjai. Anarchija ir tero
rizmas iš Bavarijos gali pra
siplatinti pn visų Vokietijų.

Turi jau*'laimės ir dabarti
nė vokicčhf valdžia.

Anų <leiaų naujas premjeras 
----- 1- •- - ta. * j>----- . __

susirinkime pažymėjo, jog po 
valdžios kojomis traška žemė. 
Turbut. trumpoj ateityj pri
sieis griūti visai respublikai.

Bus priverstinai visuotinas 
mokslas.

Aalies konstitucijoje bu* 
padėta, knd moterys bus ly
gios vyrams kaip politikoje, 
taip ir visose industrijos at
mainose.

Specijalis apsaugojimas bns 
IMižytnėtas namams. Šeimy
noms ir moterystės ryšiams.

Bus pravestas visuotinas 
priverstina* mokslas visiems 
vniknms. Atstovai tvirtina, 
knd butų jw*ta kuogeriauria 
mokslo sistema, knd Lenkija 
netnrčtų licmokslių žmonių.

Bažnyčios klausimas.
Bažnyčios klausime yra dri 

l nuomoni. Sulig vienos, kata
likų bažnyčia turi būt valsti
jos Imžnyčia. Sulig kitos — 
reiktų atskirti Imžnyėių nuo 
valstybė*.

Bet. matyt, ims viršų pirmo* 
ji nuomonė. Nepalyginamoji 
Ix*nkijo* gyventojų didžiuma 
yra katalikai. Tik menka da* 
lis yra kitatikių.

Katalikystė Leuknoae yra 
senai įrigvvcnuri. Tad atida- 
linimas bažnyčios nuo valsty
bės didžiai atsilieptų į yilg 
šalies stovį. Liaudyje patikt*
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£ genetLmenceau
Pirmojo Pranc-uzų respubli

kos ministro vantas yra Eu- 
E' is, o pavardę lietuviškai 

ų tarti Kh-mnnso, priker- 
iant balsų prie laukutinė* rui-

£i guuė 28 rugsėjo, 1841 m^ 

ji* buvo paiMigęa «<* iuo- 
tn* ir J mėnesius, tunui uųm 
pašautas 18 vasario, 1919 m.

Jo žaizda nepuvojiugu, bei 
pavojinga jo senatve, 
laikraaėtai saeibia jo is- 

rilų, tai bet-gi ue,uu 
džiaugus tuja vtlurn. 

jaunesnis už vlcuience- 
M buvo Rusijos miuistių pir
mininką* Petras Slolvpinut- 
Xr apie anų laikrašėuu rašė, 
kad išgis, bet neišgijo.

Jeigu Cleiuenceuu mirtų, 
Prancūzijoje iusuumu tos |«a- 
&o* rųšies ir tų pačių jhuuu- 
rų žmonių jo vietų užimti. Bet 
lenkai labai jo guilėiųiu. Biun- 
B Prancūzijos politika eina

l riesk ulių. Tam yra po- 
I jmežaačių, bet jas su- 

Mfarina ir asmeniniai Praneu- 
pijo* premjero žvilgsniai.
' Kada jis dar buvo jaunas ir 
j liberalizmo obalsius ištikrųjų 
tikėjo, tai jis nekentė Busijoo 
u* jos autokratijų. Carui A- 
leksandrui Antrų jam npritan 
kitu Paryžiuje j dešimts maž
daug motų ]m> lenkmečiui, t le- 
menoeau, iš taqx> kitų Pary
žiaus Tarybos narių, *orifcu 
balsiai carui girdint įve tu 
Pologne“, iv. “Lai gyvuoju 
Lenkija“. Ta nuo obnlri vy
kina Cleiuvnccau ir šinndieu.

Biaudicn jis jau mbejnuua-, 
uaujtii patirtos kilų tuutų ne
laimė* nesukelia jame kibini 
jausmų, dėlto lenkams, užgrie
biančiam* Lietuvi}, ji* nejiaM- 
kys “Vive ta l.itliuanie".

jalistiškos Rusijos oficiozų 
“Pravda" ir “Izvestija”, tai 
šame utvėjuje pilnai galima 
jomis jiasitikėti.

Nuo sausiu 1918 metų iki 
lapkričio tų pačių motų bolše
vikui jiaėmč į savo kontrolę 
.*>13 fabrikų ir įvairių kitokių 
pramoninių institucijų (laivų 
Is-tidrovių ir tt.). Vietoje pel
no visos sorijalizuotos pramo
nės davė milžiniškiausius 
nuostolius. Išviso Isdše vi kiš
ka pramonė ikišiol turėjusi 
virš dviejų milijardų (2,000,- 
IMMI.OOO) rublių nuostolio.

Viename numeryj
<ta“ paduoda biudžetų septy
nių soeijalizuotų fabrikų, ku
rios priveiMos buvo parduoti 
prekes už £950,000 rublių, ku
rių išdirbini** joms lėšavo 3,- 
890.000 rublių.
žvilgsnio nuostolis 
katust rofiškas, ta-t 
kad nuo išdirhimo 
vinto prekių praslinko ketver
tas mėnesių, laike kurių nib- 
liaus verti- žymiai nupuolė, 
nuostolis |Misidoro milžiniškas. 
Ištikrųjų vyriausybė gavo tik 

■ pu.-antro milijono už tas pre
kes, kurios jai pačiai kaštavo 
keturi milijonai rublių. Tu
rint tiek daug nuostolių visiš
kai nestebėtina, knd Rusijos 
tolševikai sušilę nuolat muša 
l>o|M-riiiius pinigus. Rusijos fi
nansų komisaras Krestinsky 
savo raporte iš lapkričio 7 d. 
1918 m. pažymi, kad nuo sau
sio 1 <L, 1918 m., bolševikai, iš
leido 30 milijardų (30,000,- 
(NM),000) rublių poperinių pi- 

'rigų.
į Sovietų organai atvirai pri- 
Įsipažįsta, kad ikišiol tik vie
nos talx>kos pramonė tedavusi 
pin gerų fielnų. Pramoninių 
mokesčių biudžetas tų patį da
lykų patvirtina. Tų gal ga
lima išaiškinti nepaprastu rū
kymo padikėjimu Rusijoj*. 
Esu nrieado* ten žmonės taip 
daug nerūkė kaip šiai* tai
kais. Kadangi batų, drabu
žių, duonos ir tt dažnai nri už 
didžiausius pinigus negalim* 
gauti, tai rusai praleidžia at
liekamus pinigus “snt du
rnų“.

Kursko, Voronežo, Tambo- 
vo ir Tūlos gubernijose prięl 
bolševikų užėjimų buvo 232 cu
kraus fabrikos, kurios dirbo 
pilnų taikų. Bolševikam*-gi 
užėjus, tik 40 fabrikų pasili
ko atidaryta, kurio* j m*ta* 
išdirbs apie 5 milijonu pūdų 
cukraus. To cukrau Rusijai 
neužtenka ir jie žada parsi
gabenti šio saldumyno iš už- 
ruhežio. Ivanovo -Voznesens- 
ke. Rusijos Mančeateryj. visu 
fabrikus esu uždaryto*.

Kaino* tadševikų tėvynėje 
cki neišpasakytai augštos. 
“Tbe Eeonomist“ salo, kad 
už eilę drabužių (siutų) daž
nai prisieina mokėti 500 rub
lių. už putlų kvietinių miltų 
Petrogrado imama 700 ruHių.

I
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aprilpnina senatvė. Turėda
mas su viršum 90 metų kardi
nolas šiandien dar tebėra stip
ru* šviesaus proto veikėjas.

Tam gerbiamam ganytojui, 
tara didžiam Amerikos patrijo- 
tui ir mes lietuviai katalikai

IT Likil ' Iki šiol jis buvo neoficijnlls daryta* teotogjjos fakultetas.
Kjirciinolo ĮjrlDDOnSO JUDI! JUS« vyskupų vadas. Nuo to taiko Ugniniu įsikūrė ir kiti fakul- 

------------------ | jis tapo oficijaliai tuomi, kuo- tetai.
Amerikoj* yra vienas visų žmonių. Pasitaikė porui pro- m; it,; tol buvo buvęs neofici- 

gerbiama* ir visiems apšvies
tiems amerikiečiams žinonin* 
asmuo. Tai kardinolns Jokū
bas Giblmnsas.

Jubilėjaus 8ventė.

Pereitame ketverge, ty. 20 va- 
sario, šių metų, Kariiingtone, 
Kutnlikų Universitete buvo di
delė šventė. Tat buvo pen
kių dešimčių metų sukaktuvės 

i nuo tos dienos, kaip Gibbon- 
“Prav- tapo katalikų vyskupu.

, Universitete tų dienų moks
las sustojo pagerbti žmogų, 

1 padariusį dnng nnndos ir1 
garta-s Katalikų bažnyčiai iri 
Amerikai.

J universitetų tų dien suva
žiavo Bostonu kardinolas O,- 
Connel ir iš Kanados kardino- { 
las Begin, Quebecko arkivyn-l 
kūpąs, huvo keturiolika arki
vyskupų ir septyniasdešimt? t 
vyskupų. Buvo ir tnm tikslui1 
iš Rymo atvažiavęs Av. Tėvo 
pa.-iimtiny?. arkivyskupas Bo
naventūra Ccrviti. Pasaulis- 1 
kini katalikai buvo atsiųsti pa
sveikinti kardinolų įvairių j- ' 
staigų vardais.

Iškilmingąsias Mišias taikė 
]>ats jubiliatas, kardinolas Gib- 

( bonsas, lygiai 10 valandų. Pa
mokslų sakė Cliicagos arkivy
skupas J. V. Mundelein. Jis 
yra iškalbingiausias iš visų 
Amerikos vyskupų.
Po bažnytinių iškilmių buvo 

pietus didžioje universiteto sa
lėje. Ten valgė 400 parink 
čiausių svečių. Studentų mu
zika taip-gi prisidėjo prie iš- 

' kilmių palinksminimo, 
i Ja* tik paminėjome, neap
rašydami *malkmenų. Svar
besni* dalyba* dirotelėti į gy
venimų to, kurį taip gražiai 
garino-Katalikų Bažnyčia ir 
Amerikos tanta.

FumniiDM Yyinp&Tuno

Praleidžiam jauniausias kar
dinolo Gibbons’o diena*. Jo* 
buvo panašios į kitų pasižymė
jusių asmenų jannystę. Pui
kiai baigė mokslus, tapo torio 
gijo* daktaru ir kunigu. Neil
gai dirbu* parapijos darbų 
ėmė vesti Baltimorėa aririvys* 
kapo raštinų, kaipo jo aekroco- 
rioa, o 1M8 m. tapo įšventia- 
ta* kaipo North Carriino* vys
kupas. Tada tat nerivadino 
vyskupija, o tik Apaštalų Vi- 
karijata*.

Vyskupija apėmė didelius 
žemė* plotu*, bet katalikų tetu
rėjo tik keletu tūkstančių, ka
lėtų kunigų ir dvi ar tri* baž
nyčias. Vyskupą* Gibbonsas 
pasirodė begalo veiklus. Jia 
mokėjo pribūti visur ir viskų 
nudirbti, nesidrovėdamas nei 
triobų rnsiuoso taikyti immal- 

*das. Mokiomis dienomis jis 
platino ir stiprino katalikystę 
paskaitomi*, prakalbomis ir ki
tomis priemonėmi*. Ji* jų 
daug sugalvodavo ir pasek
mingai išnaudodavo.

Su skaitlingais ir ueprietan-

Šiandien Katalikų Universi
tetas Washingtone yra vienas 

’ iš rimčiausių augščiausio mok
slo įstaigų Amerikoje. VivR-

testantų parapijų priimti ka- jn|iai,
talikų Bažnyčios mokslų.

Vyskupas Gildionsas tainim-I 
gai parinkdavo kunigui-. Ku
riuos jta pradžioje šventino, tie žmonių, nemokančių angliškai tetas skaitosi po raide A, ty.'pagarbų bei tikimės,kad senat- 
IMirirodė geri, darbštų^ ir no- »usikalbėti į Amerikos dirbtu- niruios rūšies nniveraitetas. vė dar negreit jį atims iš mus.

Kun. Pr. Bučys.

Darbininkų Užtarėjas, □tu ^saaiva ssavsjv. v *» «r-1
Nesiliaujantis plaukimas (Mitijos sųrašuose tas universi-, išreiškiame didžiausių savo 

i n *i Lbn i ėA*„* A • *• •■iv,, Vvxv* l*n,l

Ii pirmo 
rodosi ne
atsiminus 
iki |>arda-

CICERO, ILL. 

Misijos.
I‘a* mu« prasidės misijos, 

ftv. Antano Imžnyčioje, Pelenų

imidrodė geri, darbštus ir no- susikalbėti į Amerikos dirbtu- pinuos rųšies universitetas 
Ių.- veikėjai. Vietoj* pirmuti- vetųdavė toms dirbtuvėms pro- 
nių dviejų-trijų kunigų, trum-' gOB išnaudoti .___ ______ ____
pu laiku jis įgijo kelioiikų to- Staigu* pramonijos augimas .j,m bevaldaut Baltimorės er
kių pagelbininkų. Priėjo sta- j .sudarė daug nesveikų šauti- kivyskupijų, ten tapo pėsiaty- 

r- Urp ir darb-?ta 6v. jurijoo seminarija. Ji
davių. Darbininkai susitarė skaitosi-geriausia tos rųšies 
gintis. Per neatsargumų jie moi«io j8t*iga Suvienytose 
daugelyje rietu savo reikalus 
įteikė vesti asmenims, parižyl 
mėjnriotns tikėjimo neapvfcnn 
ta- ,

Kapitalstai pasinaudojo* 
tuomi. Jie pranešė Bažnyčios 
Vyriausybei, kad bedieviai ima 
vesti darbininkų minias, kad 
reikia pasakyti darbininkams, 
jog jie neklausytų tų 'vadų Ir 
nesitelktų į draugijas. 

Pavojus ištiesų rodėsi ditle- 
liz. Negalima buvo abejoti, 
kad kaikurie to pavojaus nn- pastatyta Gibbonsui bevaidant 
siganduriejl kalbėjo iš įsitiki- arkivyskupijų, 
nimo. Jų apsakytieji faktai 
buvo tikri, jų išvadžiojimai ro- tiškų Gibbonso darbų, 
dėsi teisingi. įžiūrėjome taip-gi į vidujinį jo

Baltimorės arkivyskupas ,J. sielos gražiųjų ypatybių augi-

Kardinolas rūpinosi taip-gi 
darbininkus. ;r kitomis mokslo įstaigomis.

DĖL TAKSŲ NUO DfKIGŲ.

tyti kelioiikų naujų bažnyčių. 
. l*rie jų išdygo kelio* mokyk- 
• los.

Iš visų Suv. Valstijų gy
ventojų, neišskiriant nei lai
kinai apsigyvenusių, dabar y- 
ra renkami taksai nno ineigų. 
Nuo tų, kurie dirba dirbtuvė
se, Lukšai puluikumi iš algos. 
Kiekvienas darbininkas, vil
tingai ateina, kuria nemano 
visados čia gyventi, mokėda
mas taksus turi reikalauti 
kvito*, kuri pareikalavus bus 
kiekvienam išduodama. Kvitą 
yra išduodama tuomet, kuomet 
pinigai pasiekia valdžių. Nuo 
užmokėjimo laiko gali praeiti 
keletu savaičių pakol jie val
džių pasiekia ir tokiu pat lai
ku nusitęsia kvito? gavimas. 
Jei bus nuo kurio nors dau
giau paimta, neg jam mokėt? 
reikia, valdžia permokėtus pi
nigus augrųžins. Tokiame at
sitikime reikia kreiptis į In- 
temal Revenue Komisijonie- 
riu* arba jų deputatus..

Iškilus kokiam nesusiprati
mui galima kreiptis ir į Lietu
vių Biurų šiuo adresu:

Katalikų Vedėja*.

Žmogus sn tokiu protu, to
kiu darbštumu ir lokiu širdi
mi negulėjo ilgai buli taip 
menkoje vyskupijoje. Jo ga
bumai jį iMtdarė Amerikos ka
talikų vedėjo* arba kaip sukosi 
lyderiu.

Tie yjMtingi vyaku|M> Gib- 
bonso gabumai pasirodė pro- 
vincijaiėje Bažnyčios Tarybo
je, buvusioje Baltimorėje 1869 
iil Tais pačiais metai,- Ryme 
"usivažinvo viaotinė Katalikų 
Bažnyčios Taryba. Vyskupas 
Giblainsas taip-gi buvo joje. 
Jis ten buvo jauniam-ias vys
kupas. Iš jo straipsnių, ap
rašančių tų Tarybų, matyt, 
kad jis jauno gabaus vyro aky
lumu dėmėjosi į tų nejiapras- 
tų žymiausių katalikško pa
šauto veikėjų susirinkimų.

Turėdama* įgimtų plačios 
visuomenės vedėjo gabumų, 
Gibbonaas juo* noprateai su
stiprino Vatikano Taryboje. 
Retam kam pasitaiko turėti to
kių mokyklų. Ir dalyvaudami 
joje vieni neturi reikalingų ly
deriui gabumų, kiti jau būva 
peraeni naudoti* aoairinkuaials 
gausiau pavyMBnp.

U Vatikano 
bonsas 1870 m. 
mondų, ty. į aavo vyskupijos 
miestų, kaip buvę* pirma. Bet 
visuose nuo to laiko įvykstan
čiuose Amerikos vyskupų su
sirinkimuose pereina pažiūros, 
kuria* apgalvoja ir išreiškia 
jaunas North Carolinos vysku
pe-

Tn Iri nuimti blIVO nona 
daug. J Amerikų ėmė važiuoti 
begalės žmonių iš įvairių ka
talikiškų žemių. Vienų tėvynė- 
je Katalikų BažnyCa buvo 
persekiojama, kitų ialyse jo* 
materijaliai reikalai baro vieš
patijos aprūpinami. Beveik 
visi atkeliavusieji rasdavoJcad 
čia Bažnyčia netaip gyvena, 
kaip jų tėvynėje. Seikėjo di
delio proto ir takto Amerikos 
katalikų vyskupams, kad Ame
rikos ypatingi sentikiai tarp 
Bažnyčios ir viešpatijos nepa- 
kenktų nepratusiem* prie ame
rikinės tvarkos ateiviam*. Vys
kupų susirinkimuoso Gibbou- 
s4a? visuomet mokydavo išras
ti protingų ir naudingų suma
nymų. Todėl užimdamas žemų 
vietų tarp vyskupų, ji* ištik
rųjų daugiau reiškė Amerikos 
gyvenimo negu nrkivyskni>as.

Gibbotuas Arkivyskupu.

Popelius matė Gobbonao ga
bumus ir jo naudingų įtekmę. 
K Hilą ugi-gi šitoje žalyje pa
saulinė valdžia uesikii* į vys
kupų skirstymų.tai to. Tėvą* 
gali parasti a tekančių vietų st- 
. -v__ ve__ vt.---------?tuKtindsin nnojou.

Seniausia Suvienytų Valsti
jų vyskupija yra tolti mmČĮe. 
Jo* arkhystopM (apmatai 
uUVO ulty ▼yMLuĮHI ■ »*
ja* Dorinta* 30 g*yM*,1877

  dienų ir baigsi* kovos IG d. kinis kitų tikėjimų žmonėmis 
2nnn nno m >A —.L. Pirmų dalis misijų bus dėl mo-! ji* mokėjo boti ramus ir kuo- 

UUU,UUv,UUU rUD- |vrių nn(ra jaik j*! vyrų puikiausiais neįŽeidiančtais, o 
liy llUObtoho bol- Misijas ves Tėvai Marijonai. įtikinančiai* atsakymais, aiš- 

l ... .__________________________________ Kep. kindavo užmetimus. Su kai-
»' V kiskr je pra ___ ___________ kuriai* ji* ansirašinėdava Iškuriai* ji* *u*ir*šinėdava. Iš 

tų ant rakto duodamų katali
kų tikėjimo i Įsiminimų išdygo 
stebėtina* veikalas “The faitb 

Washingt0n, va*. 25.—Kan-, of our Fatbers“. Nei viena 
sos valstijos atstovas kongrv- pranensų apysaka nėra taip 
•e, Little, padavė kongresui dažnai spausdinama ir j tiek 
sumanymų uždrausti per p*č- kalbų verčiama, kaip ta* aiš- 

v), kuriai « radome daug tų siuntinėti vi sotins prieš- kas^ gOa* ir aaųjų aaiisSų šal

rn neje
B.omis dienomis mums pa

teko į raukas paskutinis nu
meri* vieno rimčiausių finan
sinių laikraščių “The Econo- 
mist" (išleidžiamas ii Lon-

uždraus sruNTnrtn
PRIE8PR0HIBICUI

NIUB RAKTUI

Valstijose.

Kiti Oibbonso darbai.

Visų kardinolo nuopelnų ne
galima sutalpinti į straipsn). 
Jo gyvonimo aprašymas uži
ma du storu tomu. Bot pa
minėsime ii 44 katalikiškų 
bažnyčių, esančių Baltimorėje, 
24 tapo pastatytos Gobbonsui 
bt-saat (o miesto vyskupu; ii 
18 kat bažnyčių, esančių Wa- 
shingtone, D. C., dešimts tapo'

Į

Čia neminėjome nei j .atrijo 
ne- i

v- *••*%* Įjos* aagrouc' •* • I C* . 1 W ” j

Gibbons’as įsikišo į tų dalykų, mų ir stiprėjimų. Prie gyvo 
Ii* neinažiMA ^^1..•— ’ trJri nanriiin.Jis pripažino, kad daugelyje' žmogau* toki dalykai nepritin- 
vietų darbininkai padarė klai- ka nlaikstvtl •
dų įteikdami savo reikalus as
menims, kurie labiau rūpinosi 
bedievybe negu darbininkų rei
kalais. Bet Gibbonsas sake, 
kad tų reikalų yna, ir 
kad tie reikalai yra dideli, ir 
kad Bažnyčia yra pirm visko 
skriaudžiamųjų užtarėja u 
ir neturtingų globėįL Gib- 
bonsds išdėjo to. Tėvui 
riko* kapitalistų neteis] 

* to. Tėra* ižpradflų

ka plaikstyti.
Iš to kų paaskėme ja* leng

va suprasti, kad Gibbonsas y- 
ra gabus katalikų visuomenės 
vedėjas, puikus raštininkas, 
dsriririnkų užtarėjas, augš- 
čianaio mokslo įstaigų įknrė- 
joa. Arkivyakupa* J. V. 
Mundelein Gibbonsų prilygino 
pne okiuijjT) KauuucyBirs vy

i Darniam, tv. Bo
to. Karolio Boro-

j*

VdtiatijaK turfantai 
Maaning’a* Anglijoj, kaip 
gr. D* Man Prancūzijoje, taip 
arkivyskupas Jokūbas Gibbon- 
a’aa Amerikoje yra padarų 
darbininkam* neapsakomai 
daug naudu. Dėlto ir Leo
ną* XIII per keletu metų šy- 
mansių driį aavo darbų pa
šventė darbininkų klausimui 
iki mtatė apie
Darbininkų Būvį. To aplink
raščio pasauli! neknomrt ne 
užmirš. Kiti čia minėtieji as
menys daugiau už Gihbonsų 
prisidėjo prie to rašto priren- 
gimo, bet prisidėjo ir Gibbon
sas.

Univaroiteta*.

Minti* įkurti katalikiškų u- 
niverritetų Suvienytose Val
stijose, nepriklausantį vienam 
kokiam nors viennolynui, o vi- 
•ai Katalikų Bažnyčiai buvo 
kilusi porų matų jiriri Gihboni 
stri tapaiaat vyskupo. Baž 
aštuoiuriflM lustų ta* 
ma* rnatai buvo vyl 
Tik1884 ul įvyto J 
Vyrimpų Taryba BoNmariia, 
kur arkivyskupu
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Aa, B. 
ITr*

surinktos j Kalėdini 
Fondų, Bradock, Pa., 
skyriaus 89.

MmacKenm. vasario 1919

tano

BRADDOCK, PA.

DR. LEO AWŪTIH

PUSPAOŽ1AMS SKŪRA.

ALEI MA8AL8KIB
GRAH<»Rlt’W
IJetuvia rr* 
b«riu« Atll*.
U n t I • * Ir » • • 

na «evo bųr« 
berną tF «at».
njot'Uhta

o< 4*11 KF«t 
uai»* 4ltl * . •
w arrnTTRN avx

l"lH.nr llrutcr 41BB

.4

Lietuviai Amerikoje.

Aukos, 
Tautos

I

............................a 
COLLINSVILLE, ILL.

Collinsvillės Prūsų lietuviai.

Vasurio 16 d., 1919 vakare 
buvo Collinsvillėjc pirmos 
tautinės Prūsų- lietuvių pra
kalbos. Žmonių prisinko 
Miner’s Instituto svetainėn a- 
pie 500 ir viri ramiai užsilai
kė. Vakaro tvarką vedė p. 
Mykolas Kazokas. Pirmuti
niu kalbėtojum buvo p. J. H- 
gamtas iš Cliicagos. Jis pra
nešė gnini plačiai npic Prūsų 
Liriuvą ir Prūsų lietuvius. 
Tai]M>jan nurodė, kad Prusą 
Lietuva tur susivienyti su Di-1 
•Ižiąjn Lietuvu ir knd iš to
kio susivienijimo butų didelė 
nauda visai lietuvių tautai.

Antras kalbėtojas buvo p. 
K. Gavteė iš Chicagos. Ji« 
kalbėjo apie visą Lietuvą a- 
Is-lrmi. Nurodė, knd Prūsų 

llartašins. St. Rengaravičia.I’r Dhlžiosios Lietuvos lietu- 
T. Paminkąs, L. Diktonas. J. visi priklauso prie vienos ir: 
Vinciunas. A. 

Aaurinaviėia.
M. Bikinis 7 dol., J. {{„!. (B»’lži<.j<- Lietuvoje 

čikonienė 6 dol.
Po 5 dol.: P. Jesuitis, A. 

Pampikienė, A. Radzvickiutė. 
K. Petkus, J. Pratašęs, J. Žo- 
gelis, J. Skaškauskas, J. Po
lingu, M. Pozingienė, A. Vi- 
tartienė, V. Varaagiris, A. 
Norkus, F. Minotas, J. Kum- 
būtie, J. Rimekjs, V. Pampi- 
kas, A. Tamaaonis, P. Tada- 
jauskas, J. Alksnis, M. Trum
pikes, P. Grigalius, D. Milu- 
Jtie, K. Tautkus, J. Karvelis, 
X Aliaska*, St Norkevičia, F. 
Bndaavičia. A. Puskunigis, J. 
Ftetatea, T. DUlmvičia, J. 8a- 

irnMkaa, X Abromavičia,
• Račkausku
Po 3 doL: & Vaiėikonu, JL 

Gailienė, J. Bobas, P. Jan
gas.

Po 2 doL: J. DišlceviČiutė, 
J. Žukauskas, X Leeaitis, X 
Jnzupikis, J. Pradu, F. Liut
kus, X Jokulianteaa, X Rap- 

L, Genutis K. Ado-
i, X Jurė- 
P. Vaitez-

Viių
narni, katrie aukojo pirm Ka
lėdų ir po Kalėdų. Pinigai 
kiti buvo pasiųsti pirm Kalė- 

o kitus dabar pasiuntėm j 
tos Fondo Centrą.

ieji aukojo:
Šv. Petro ir Povylo drau

gija ......................
M. Vitkus ..............
M. Vitartas ..........
A • Almskiis «•«••• 
Kun. J. Abromaitis 
J. Brazis ...............
X Jakavičia..........
J. Naujoka* ..........
A. Žukauskas .............. 20.00
2. Kantrioms .............. 15.00

Po 10 dol.: K. Lukšas. K.
St. Bciigaravičin.

$250.00 
. 00.00 
. 50.00 
. 50.00 
. 37.50 
. 25.00 
. 20.00 
. 20.00

Liudvikas, J. tos pačios tautus, tik likimas 
mus perskyrė. Pranešė, kad 

|>o <-aro 
1 valdžia turėjo daug nukentė
ti m-vien lietuviai Rvnio-Ka- 
tulikai, l*t ir ten gyvenanti 
lietuviai jirotcstonai, kuriems 
žanilarai, taip kaip ir lietu
viams kutalikams, atiminėda
vo maldaknyge* ir nedaleh- 
davo atlikti savo tikybines pa
maldas. Ragino todėl visiems 
lietuviams tautiškuose reika
luose laikytis iš vieno, nes tik 
tokiu bodu atgausime liuoev- 
bę saro tautai.

Kalbėjo dar ir viena* iš CoL 
linsvillta lietuvių apie darbi
ninkų reikalus. Jo vardo ne
pamenu. Jis kalbėjo gana 
trumpai, neužgaudama* nei 
vieną nei kitų pusę............

Paskui buvo rinktos aukos 
Prūsų Lietuvos reikalams. A- 
pie tai bus pranešta vėliaus. 
Taipojau tapo išrinktas ir Col- 
linsviliė* Prūsų Lietuvių Ko
mitetas, kurs su {išnašiais ki
tų miestų Prašų lietuvių Ko
mitetais, varys tolyn pradėtą 
darbą. Taigi abelnai imant 
matosi,' jog čionaitimai Prašų 
lietuviai žino kuo ėaų ir ne
vengia ginti savo tautas rai
tai* (Matine, knd pradė
ta* dartM K^aapamtaata.

8|*udos Savaitės Komisijos 
pirmas susirinkimą* į%yk«
pėtnyoioje, va*. 14 <L, šv. An-

MRLD.ii Iš
rinkta valdyta, ii metančių y<
patų: pirm.

^8tnulkii] ankų $6JO.

Už vėliaruke* $6J5.
L. Vyčių 36 kuopa tavo sn-

reugusi vakarų ir koncertą. 
Pelną* buvo skitas Tauto*
Fondui. Tu niniini dali da
bar atidavė ($60.00), o kitus 
žadėjo atiduoti.

Pirmiau* buvau pasiuntęs į 
Tautos Fondą, prieš Kalėdas,
339Ž95.

Dabar likusio*

labo muaų
Briakte 1963.00.

pinigu*

kolonijoj

katalikiškų spaudą, nes kas 
jau katalikišką spaudą yra 
pamylėję*, tan> jokio Šlamšto 
neinpirši.

Mielas brolau ir sesute! jmi- 
ž.velgk j tas visas nelaimes, 
kūrina pagimdo bloga spauda, 
o pamatysi, kiek ir tau Idogo 
daro. Tolei prisidėk prie pra
platinimo doros spaudo* Kata
likų Sjmudos Savaitėj, Cicv- 
roje, kuli prasidės 16 d. kovo 
ir baigtie 23 d. kovo.

Sp. Savaitės Komisija.

CICKBO. ILL.

JORAUG$I

mų ilovanų gav>>—K. Juškie
nė, antrų — P. Su&icnč, tre
čių — M. Ulevičiene.

Vnsario 16 d., L Vyčių 26 
kuo|m loši* koriudijų: “Pini
gai. bet ne mirtis", Imžnyti- 
nėj salėj. Ix»šibui- nusisekė 
neblogai. Jono, ūkininko, ro
lę atliko J. Ba> i-. Jis savo 
užduotį atliko gi rni. kaip ir 
ir visada. Ono- atliko p-lė 
EI. Baltrušaičiutė. šį mer
gaitė komiška* roles lalau 
natūrai iškai moka atlikti. 
Barboros, tarnaitė-, rolę atli
ko p-lė J. Baleniiuskaitė. Ro
lę butų gerai atlikusi, tik vie
toje nubudimo,gana liiiksmiai 
juokėsi, kas sugadino u|m| in- 
doiiuuijuiiėiųjų. Kitų liiit.ų. 
tikiuosi, jog jį g«*i'iiiu ntloš už 
visus — ••••' matyti yra gabi 
ir garui drųsi. Programo ve
dėjas buvo kun. J. Čaplikas, 
kuris taip-gi |iasakė pui
kių prakalhų apie jaunimų ir 
vyčių organizacijų: jų pra
džių. tolimesniu* siekius ir 
kokių naudų gali atnešti sa- 

■ vo tėvynei ši jaunimo organi- 
l‘(į( žarija. Muzikali programų iš- 

pildė Imžnytinio choro nariai. 
Kvartetų dainavo -ekantieji: 
E. Duminaičintė, J. Alckšiu ' 
niutė. .1. žemaitaiti*. St. Vaš 
kolevicius. Duetų: I'. Puišys. 
A. Pun-iiiskąs. Gi ant smui
ko* solo, pritariant pijanu, 
broliai: Ona ir Alls-rtas Vasi
liauskai grajino kiekvienoje 
jiertrnukoje. Žmonių Imvo pu
sėtinai, nes {tas mus kiekvienų 
šventadienį luina kokia nors 
pramoga, tai žmonės, taip j- 
pratę. kad. jeigu jau kada nė
ra

1 Lietuviai, per keturis metus 
mus gimtinė buvo baisenybių 
kraštu, kur kovėsi milijoninės 
vokiečių ir rusų armijos. Tie 
priešai nutrriojo musų kraš
tą. 0 <lulmr musų tėvynė* pa
dėjimas dar |iabaisėjo: ten nž- 
vicš|iutvim<> barb&rižkas tero
ras. Lietuviai 
ri. kas gyvas 
tėvynei talkon, 
ra pergyvena.

A'alio Laisva 
minga Lietuva.

Vakaras įvyks 2 kovo, 1919, 
l’laza teatre, Front Str.

Lietuvos Juozeli*.

budėkite. Vi- 
privalo stoti 
Lietuva, and-

ir Neprigul-

Danginai aukotojų.

Surašąs, kurie aukojo 
lediniu Tautas bandau: 
Tadeušas Čepulis .... $25.1*1 
Antanina Reinoraitė .. HMM) 
Dr-ja lietuvių Tvirtybė 18.75 
Jonus Mironas.................... 3.00
Ant. Mnakvvtis ..............  3.00
Ant. tialiraiticnė ........... 5.00
Vin. Kakananakaa...........5.00
Juoz. Petrošius .............. 5.00
Juoz. Mikutis .....................6.00
Ant. liabaėniiskiis.......... 5.001
D. Naruševičius .............. L

Vardan tėvynėn, Lietuvei 
aukotojam*, niitišinlžmusins a 
čių.

Ku- NORIMA PANAIKINTI
DERALIUS DARBO
GAVIMO BIURUS.

FE-

T. F. 5-to sk. valdyba.

CICERO. ILL.

Lietuvių Diena.

Tautos Fondo 59-tas 
rius laikė savo mųmprastų su
sirinkimą jiėtnyėioj, vgs. 14 <L, 
vakare, Šv. Antano parap. sve
tainėje. Tikriau buvo apkal
bėti, kaip prisirengti jirio Lie
tuvių Dienos, kovo 4 ri. Pa
tirta, kad bus renkamos au
kos tą dieną bažnyčioje ir sve
tainėje bos vakaras. Kalkė-’ 
tojus žadamu gauti kuoge- 
riausius. Hv. Grigaliaus cho
ras dalyvaus programe. L. 
Vyčių 14-ta kuopa paaistengi 
gauti daugiam programo da
lių. Tokiu budu vakaras bus 
indomus.

Toje dienoje kiekvieno lie
tuvio yra šventa priedermė 
paukuti vieno* dienos uždarbį 
delei labo musų tautos. Kaip 
visada taip ir tą dieną gali
me tikėtiee, kad cicerieČui 
žymiai prisidės prie partumė- 
jimo muM| tautos prie pilnos 
labstie. Kuomet aagrjžą eav» 
braagiM tėvyste džungrimės 
tą brangia laime, kurią pa- 
geibėjom išgauti. Taigi ne
kantriai lenksime Lietuvių 
Dienos, knri reiškia mums 
liuosybę.

aky-

0

Krencius, rašt.'
— Tamošaitis, iždin. — Pa
sanka.

Programui sudaryti išrink-
ta komisijų. Vakaras bu*
seredoj, 19 d. ir ncdėlioj 23 d.
kovo mėn. Vataruoraa bu*
pakviesti gertus kalbėtojai.
kurie aiškinę kataliltilkos 
spaudo* galybę ir jos vertę.

Minėta Spaudo* Savaite* 
komisija atsišaukia j visas 
katalikiškas draugijas, pagni- 
dandaina nuo visų draugijų, 
bent po 3 atstovus, kuria lan
kytųsi kotno* pėtnyčio* vaka
rų j Bpando* Savaitė* kondai- 
jo* anąiriakiflui* aptarimui

Vasario 13 <L, atsilmvo
Blaivininkų gėrimų jau-rula
Taip-gi buvo sulošta kouusli-
ja: "Kas bailys**. Uitai in
domių prakalbų |m*akė kun- A
Petraitis kuris ragino visu*
Imti blaivais. IK’ vien nuo
svaigalų, bet ir nuo visokių ki
tokią negerą įpratimą, kaip
tai: nuo puikybės, godui yri ė».
ir kitų kitokių įpratimų, ku
rio atneša nemažiau skriau
dos kaip ir girtuoklystė. Kal
ta buvo pilna indomtuiio. To
liau* kalbėjo virtinis dakta
ras Puskunigis. Jis kulbėje 
apie kenksmingumą svaigalų 
ir kokią blėdį Mtncša ant žmo
gaus sveikatos, kuri* vartoja 
tuo* svaiginančiu* gėnmus ir 
kiek dąug ligų kibta ii »vai- 
ginančių gėrimų priežastim. 
Paikiau buvo sprendimas 
blaivininkų padarytų gėralų.

vakaro, tai nerimauja. ,
Gluosnis.

W0RCE8TXR, MASS. 
-------- i—

Mažai iki šiol i iv« rašyta 
apie AVorcesterio Tautos Fon
do 30 skyrių, taip lyg jojo ne
būtų visai. Bet’ar taip yra? 
Visai ne. Vorcesterio 30 
rievrius Tautos Fondo neap- 
si leidžia Kaip kitų, taip ir 
jųjų širdyse dega IJetuvoe 
meilė. Nežiūri j sunkenybe* ir 
visokius išmėtiiK-jimu*. o la
biausia ant tų. kurie darbuo
jasi Lietuvos labui. Mato 
laikraščiuose visokių šmeiži
mų ir užsipuldinėjimų ant ka
talikų ir jųjų veikėjų. Tokia 
užripiddiaėjimaB Vorveata- 
ria Tantos Fondu 30 skyriau 
nariuoee tddegn dlderab Lio- 
tuvoa meilę, didesnį paragini
mą prie veikimo. Dar mėne
si* nepraėjo kaip apvaikščio
jom "laisves Savaitę**, ku
rioje, kaip pasaulis jau žino, 
per uolų veikimii minėtu sky
riaus, AVorccriirio kolonija 
suaukojo ėlGJZri. Dalmr ka-
suje savu turi jau netoli
0X000. Ar jau tuomi užsiga
nėdino Wom*strri*f Nr. Tai
tik pradžia. Palmigoe - gi dar
menat*?-

Alui artinsiu šv. Kuziuiiero
diena, tai Lietuvių Tautiška
šventė. Tą diena Tautos Fon
do 30 skyrius, Iminytini* clio-
ras, vadovaujant p. X Vismi
nui. Lietuvos Vyčiai, Moterių 
Sąjunga ir kito* draugijos, 
taip paMpiuės. taip idėjinė*, 
rengiasi kuoi-kilmingiausiai 
apvaikščioti su prograiim ir 
aukų rinkimu.Broliai norcestc. 
riočiai, ųtsilankykita kuosknit 
lingiausini, ne* ši pramogų y- 
ra didžiausia ir puikiausia vi
sų metų.

Didžiausią dali programų ii- 
pildye ftv. Kazimiero parėpi 
jo* choras, tam tySa ii ank<-

Kongrese tomis dienomis 
bus svarstoma f eile rolių dar
bo biurų klausimas. Gauta ki
nių, jog kongresas tų biurų 
palaikymui nenori skirti pini- 
CT-

Jei nepaskirs pinigų, tuo
met trumpu laiku darbo biu- 

I rni turi* būt uždaryti. Darini 
i biurus išnaujo pradės vesti 
l privatiniai žmonės.

Tad kongresai! siunčiami 
protestai prieš norėjimų pa 
naikinti fcdvraliu* darbo biu
rus.

Tik l'hicaguje fedcralis 
darbo biuras yra atlikęs dide
lius darbus. Sugryžtantienis 
kareiviams veltui suieškomas 
užsiėmimas. lMvatiniai biurai 
to nedarys. Nuo kiekvieno 
reikalaus atlyginimo. Pakils 
naujas išnaudojimas.

Fedcraliai dariio biurai rei
kalingi ypač rekonstrukcijos 
metu.

P0VYLAS E. KRAULEIDIS 
Firma* Lietutis Urmlėja* 

WET WA8H LAUNDRY 
6340 So. Hermitage Ava. 

Trlrhma. Vanta Kli 
Inkorpornola Urnodtan IV, IBIS, 
ši uotui pranešu visiems *a- 

vo kostumcriams, kad nuo šio* 
dieno* priduotu.* dni|Minu» iš
plauname tų jiaėii.i dieną ir 
pristatome.

Pamėgink, o persitikrinsite

SERGĖKITE SAVO AUS.

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

DMaMyJ:

Vai. 1.

Trl IH«r«r 7»l
Dr. C. Z. Vezelis

LUaiTIS DKSTlsr.t*
Vslaadns: nuo , r>to iki * sak.

NnSlIlvrnio fųil ratarun*
«ts aa A*aLA«i> Avuru

JOSEPH O. WOLOM

i 
*■

iiiiininiiiiiiiiuiiutiiiiiimnmniimnm- 
-•1d »>• So trhiaač tU> C*'ea».

na* HaynarkM SM4

DR. A. A. ROTH.
U*« ir '■Mirurga.

ltotrrtt*:v. Vjri*k‘Vaiku «t <'br.*al*bk '‘<v 
-’*** likt Su Ha 1*1*4 tsv • •*< «a 

Talatvnaa lrrovw »•»» 
«AU4Hlroa. IV—11 ryla 1—B pc 

»Mta T—B rak NmOIIouI* ia-lB &

;Dr. M.Stupnicki!
<10f* 8o Morgar Strs* 

i-mrano narnu
Trl,.fou« Vari. &•«» 

V.Uueloa k iki 11 i* ryte, 
B i-o |> «iii Iki » «*k b'«4'4l»- 
teta nso B Iki b vai tsk*rk

j Dr. G. M. GLASER 
prmctimvoja m metai 

Grvaalmaa Ir otla
aiae a Moram m. k«i

, CU1CAOO, ILL.
Mpscljallrtea 

Moeftfkr, VyvUfcfcv Ir 
’oF&i^rALSjuOBk’ 

Iki B ryta šuo Ii nu I M M 
r I tų B:M rak. MaSHlM1 vakarai* aTIaaa

ER5Y

a r.



DRIBOIV

Is TOWN OF LAKE.

8.87

i

Bnx nuskirti kandidatai i 
miesto valdvirteii

ŽM0GŽŪD1S JORNSON 
BUS NUGALABIN 

TAS.

Susektas jis esąs sveiko 
proto.

I tin įtink**. 2*> <1. varanti, 
šv. Kryžiau- |*ti nurijus svetai
nėje. žadu T. I**«in«l<t 39 >ky- 
riti- riiMinkli -u ntvirntėiui- 
-n-irinkimą.

■u rouki- A 
knlnma.. AH ■ ■ ■ ■

-•m IK

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. RYTOJ PR1MARY BALSA 
VIMAI.Pirmadienis, vasario 24 

Av. Phniitiva Modesta':
Antraditur. vasario 25

ŽV Mot.ejui Apail

Albeit Johneon už nufndv- 
lig; pulicinuiiu Muitui <.*>i *• 
ran pralaimėjo pa-kntinę ko 
vų teisine už ravo gm*-i*. 
Teisėj** t'iou c kiliuli o v j |*t 
kirkusieji galutinai nu-pt* n*l*. 
kad Joitnson yni sveik** pi***i«* 
žmogus ir sulig teismo nu«- 
pi**n<iun<* tini Imt imral.-ibiit- 
tus (pakartas). Sulig m 
pr»*ndinn> l*u-iąx |mkarta< a 
teinantį |M*nktndienį.

-lolisuii jan M*niiin tarėjo 
Imt nugalabinta.-. iX*-t i,, n*! 
vokalai nu** trutarnat**rini<- 
gnvo leidimą alidėli eggcktt 
riją, ka.l ištirti žmogžudei* 
proto sveikumą.

Dūlini la- atlikta. Tad ad
vokatai ir vėl ėmė dnrliito- 

. ties, knd atnaujinti bylą.
Paskutinį triniai nu-|ir**n- 

dinu; žmogžudį.-' sutiko ritmini, 
au rezignacija. Tik pažymėjo, 
jog jis aiškiui matą-, kati jam 
neduodama {iroga.

' lMI**j. vasnrto 2*i *1.. 1 bicn 
I "‘U*' įvvk- ptintarv Uil-nt i- 
litai. Piliis-iui Įsi-i-Uir- kan
didatu* į mi«-t<* valdininkus. 
Pitsktti už. Inos knnditlatus 
Ittditndžio I *1. I*ti- lutlsavimui.

Ryloj l*n- skiriami kandi
datai į mieslo majorus, uld* r- 
1011101- ir kilt. Kh-I.vienu pat 
lljn p .-i-kii klindldtlll*

Y|mi*" majoro viela pilie, 
•'■inm- *vnrbii» daiktas. Kaip 
demokratą, taip r**|mblikoiitt 
|Miitiji Imi net |si kelis žilio 
ii* ». kairi** dnrlmojasi |*ul**- 
kii kandidatais. Kiekvienu 
imrtija |m-i*laliniisi į frakcija-
(didis) ir l;i**l.vieliii frakcija, 
kitu prieš kili; veikia.

I’** priimirv balsavimo kiek 
lietui |«itr1ija turė- lik |s* vic 
tin luindidnlą. Tad šiandie k** | 

Į koji* priiijn frakcijos, gi |*n» 
kiti kovo- ;*ii*'ii>- |uirlijo« už 
pirnieny Is*.
Piliečiai |*ntys Imi numanyti, 

ką Matyli kalididiilai- ir ką 
l*ti kui rinkli. Valdininkais 
turi l*ul 11-nkiimi lik gerai 
žinomi žmonės, kalrie nesi
dangsto tuščiais |*ažu*lėji- 
mais. liet katrie tikrai dnrlmo- 
jnsi dariai žinonii; gerovei.

UE

ik

*•<

, **Ai keliausiu į tikrai lais
vąją Rusiją, kur daririninką 
trim* yra šventos ir kur ka
pitalizmas sugriautas. Ameri
ka — ta šalis nebuvo laisva 
ir joje uėra lasvės".

Tai žodžiai Morri-o Stolar. 
nuą bolševiko, atmuštu vra 
darbininko. dirbusio pr* * 
laikraščio Imlair IVurid.

Jis taip imsakė. kiainsd f*>- 
deraliai agentai pradėjo jį 
kamantinėti ir pavedė jį immi 
gnuajos valdininkams de 
partuoti.

Rtolar rrfirraratavo žydą- 
rusą sovietą ir lailirviką 
draugiją (Ittcaguj** badamas 
atstovu radikalu aavafiavime 
JCevr Yorke.

Pasisakė, jog jis Atm-rikon 
atkeliavo likift melais su neti
kru |ms|Mirlti. Nes Rusijoje 
jis buvo gaudomas už dulyva- 
vimą sukilime ten I!«t3—(i ......
tais.

Ut DĖVĖJIMĄ UNIFOR 
MOS GAVO KALĖ

JIMĄ.

Fedcrali- teisėjas <*ar|M*n- 
trr trimis iia-ii**-iiiis kalėjimo 
nutaud** Kranki; Fnrrrll. kur- 
dėvėjo S. V. armija- majoro 
uniformą prigavingai- tiks
lais.

2
1

tel
nu
au

NUBAUSTAS UŽ NEŠIOJI 
MĄ8I GINKLO.

IŠ CHICAGOS LETUViy 
KOLONIJŲ.

Nilu nedėli***. vusuiio 23 *1., 
vakarais p. .1. FJias -vetaiuė- 
r prasid* • viet**.- Labdarių 
i*iai. Apari praeito* nedė- 
lnr. «l;*r tęsi# |s*r tris diena1: 
iilaininką. ketVcrgą it suim
tą. 1‘iitartiiiii vietos |Mir.ipijo- 
nunis skaitlingai <lnlyraiiti.

L Vyčiai praeitą in-’-iadic- 
nį turėjo -ii-iiinkinią. Išktau- 

1 yla įvain.i-* raportai, iš ku
riu |ut<iroilė. kad kuojai jodą, 

nila ii laipuis žciųrrn pir- 
i myn.

Hlui 2<* *1. Vn-ario. Ibi vis 
Sapuir** -Velninėje at-ibll- Šri- 
ininiškn- vakarėlis. Vėlinu 
vyčiai tiuiim tureli {mokai- 
In-. gi kovu .‘Ui *1. vėl surengti 
btilrą.

110.000 ATLYGINIMO.

ir. kiek

I’as Alfred Nelsoną burdin- 
gietiavo n pi** tat melą senas 
Orlnndo Rex. Vieną kartą 
Nelsonas |*mtuilė. kaip seni* 
Imnlingicriiis įmeluoja Nelso- 
n** moterį*, 2!i metą amžiaus, 
fotografiją.

Nelsotuis tuojau* Imrdin- 
gierini atrakę bardą. Bttrditi 
gk-rins išsikraustė
|tulnuku*<. |ia*kui ji išdiltu** ir 
Nelsono m*it«*ri» Nina.

Nelsonas danu ieškoti. Bu
vus* btirdingierit; su iinls-gn- 
siu mm jo moterimi atrado 
gyvenant mi**st**lvj Aukuru 
Imi.

Ttmjatts suureštavo senį.
Teismas už moters |utvilioji- 

mą Nc’.sąiui pri|mžino $IU,- 
IMMI atlyginimo nuą Imvusi**- 
jo Lttrdingieruius.

PALIUOSAVO ŠOFERĮ.

Vienai* |tolirn>onai* suareš
tavo,šoferį. kur< vežė kažko
kį vyri;, už ]s*rgn*itą važiu 
vinte. Tam vyrai prašant ir 
prižadant, jog šoferis nntryt 
stos teisman. imlirnuinas 
leido toliau** važiuoti.

Aut rytojaus šoferis atėjo 
teisman. Teisėjas Mornn jj 
imliuoravn. Paaiškino. jog jo 
iiiiti*ni<>l*itiu» važiavo tik 2**1

Fondą. i*ia pat buvo virtinio 
ekyrians narya, p. J. Vilimas, 
kurio ir priėmė pinigu’

Draugijos ftv. Petro ir Po- 
vyln įgnliotinta užkvietė L. T. 
K. ••I.i«*tuvn”, sulošti kokį 
nors mažą v«>iknl**-|) gavėnios 
laike, kurio pelnu- bni pa
kirta- Lieiavot l.ti-vėn reika 
lams. Vienbalsiai nutarė pa
kvietimą priimti. Re»iwriu«. 
J. J. Pulokas |iamr*'* lošti “Av. 
Agnietė.’’ Veikalas kaip tik 
Ims Intai tinkamu- lošti ga
vėnios laike. Paturimas vien- 
Imlsini priimtas.

Komisija pranešė, kad yra 
nuramdyto School Hali svetai
nė dėl C <L balandžio, ft. ra.. 
Nutarta sulošti vieną iš pui
kiausią veikalą "šv. Ceciju". 
šitas vakaras bn» rengiamas 
susidėjus su virtines pampi 
jos šv. Cecilijos rlmru. gied<»- 
rią.

l’a.-kui reziscrius. J. J. Pa- 
Mum, pranašė, kad Rnsi- 
vienijiinas Lirinvišką Organi
zaciją nnt Torvn of l^ak<* 
rengia vakarą 30 d. kovo, 
-I. J. Elins sndninėj. l*use ra
ktini |s*lno taip-gi skirs 
Lietuvos laisvės rrikaltinisj 
Kliutas sulos •'Katriutę" 
P Iė -I. Vnsiliau-knitė Įinniš 
kino, kml .*10 <L kovo 1^ Vy
čių l.'l kmąia turi nusaiiidžius 
Scliool Hali švelninę dėl sa
vęs. Pasakė, kad butą laimi 
nefiatogu rengti dn vakaru tą 
pačią dieną, ’o rankpinigiai 

i jnu įmokėti ir vyčiai negali at
mainyti dienon. J. J. Pale- 
kas prižadėjo apie tai praneš
ti .Susivienijimo Rengimo 
Komisijai, kad jie, jeigu bu 
galima, savo vakarą perkeltą 
j vieną savaitf ankščiau.

Paskui būva perskaityta ko- 
respondenrija, tilpusi “Drau
go“ 38 nnm, kuri labai ne
teisingai užgauto musą kliubą 
ir nariu. Kornąmadeatea 
raka, kad kttahu vietai L. 
Vyčių 13 kp. kenkia, a’čia )mt 
prie kliulMi priklauso apie 
ibiugiau knip trečdalis vyčių. 
Taigi kibi klnurimus, kas to
kią kore**|o>mlenriją imi rašė. 
L. Vyč-iid aiškina, kud ant ją 
kuofios susirinkimą tokią kal
bą nėra buvę ir kml čia yra 
keno asmeniškas piktumas. 
ka*i vienus su kitais supykin
ti. Gerk. Lietavoa Vyčių 13 
kp. nariai |iriiadėjo pakeiti

ri UeL Teatr. KUahaa MLk 
turą" nutarė pareikalauti, p. 
|N*eudo Vyčio, kad tą netei
singą kanrapendratiją atšauk
ti; per dienraštj “Drangą". 
Taip-gi |m;»alyti pvk 
“Draugu" redakcijos, kad 
daugiau tokią korespondenci
ją netalpintą. Parašymui at- 
sukimo liko išrinkta komisi
ja iš trijų Hiatą. Vienas iš 
komisijos nartą prašė, kad 
butų išrinkta { komisiją ir 
priklausanti prie L. Vyčių 
y|mta. kas ir buvo įvykintu. 
Komisija korespondencijoj |m 
reikalaus, kad P. Vytis netei- 
syta atšauktų.

Nebūnant •įaugi*" svarbią 
reikalą, su-iriukimas buvo už
darytos.

\ i**t*>- Moterių ir .Mergaičių 
•Irangijo- rengiasi surengti 
l*itg>-rl*imo vakarėlį karei- 

i viuins. sugrjžusiems iš Dėdės 
Šamo kariuomenės. Draugi
jos. prisidėjusios tam tikslui 
•įėjo pinigus, gi sudarytas 
Komit. Jas. nemažai reikalau
ja ištekliaus mat paims erd
vą svetainę, orkestrą ir ištai
sys puikia vakarienę, regis 
imšalieėiants nebus galima ten 
dalyvauti.

v.
It BRIDGEPOBTO.

Klaidos pataisymas.

Tilpn-ioj** ••Drauge" korės- 
poni Uncijoj, npnišančioj Al- 
turinės draugijos vakarą, įri- 
liriovė klaida. Parašyta, kad 
skambino nnt pijumi Kopija 
ir Ananns IMkai. gi ištikrąjį; 
skambino m* Petkai, tik Kopi
ja ir Antanai* Vaitkui.

temės Dulki.

Nelaiminga* ataitHaaa.

(Ana Macailė, gyvenanti po 
nu* l 922 W. 33-rd PI ren
gėsi |>ri<* vestuvių ra M. Bra
žinsku, kurion turėjo įvykti 
ncdėlioj. vn>. 23 <1. Praeiti; 
l**tnyčią jinai bevalyilama 
langą nukrito žemėn nuo tir
ėtojo nugšto. Nclnimingn nu
dilti užė ranki; ir įlaužė ke
letą šonkaulių. Nugnlientii 
tn|Mi į Mercy ligonbutį ir ran- 
• Insi blognmc pn«lčjimc.

<L

4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93
4.93

PYTD A f Rytoj Klftin Bros t I K X ■ Išpardavimas
Vilnonio Seržo ir Puikių Silkinių"

ŠLEBIU

Materijoh* vienas yra 
vertas pinigu

Įsra- 1. ««.n <Mra VUmh SsiImh* Mtta pn BI.M 
Labui c*aluu« Aiyliau* vilnonis aarlMu U-lx« 
moterim- ir insrgaitėm- Qr»- aio 
M lUumMns 
nlam. Silkinis- 
rrslo-r «i>oIvom> 
•IIiIUo 1C. lt Ir 
Moterims didiin nuo 3« Iki lt1 
J u-u Piutriakimui.

Lotas S. BIS rraamaMko I riisss* ir Ūko Mrbr«.
Labai inaius modrllnl motrrims Ir nmcnHsms 

t—— r*;tiM vilnonis -ur- 
taus <srr(r) Įtiko Ir tat- 
M* arba satino-: rraUal
aioedrlos Cratus kalnlsrial it 
r***r<ritr arba minos sko- 
l*Hlalo strliaus IHdtin M 
Iki SI.* •

07
8.87
07

8.87
8.87
07
07
07
07

07
07
07
07
07

Dubeltavoi stampos Utarnink.

THE W/L^ONLABELPkOTECTS YOUR TABL

STOROMS M0TERIM8.
Mina l*t.«r*U.vun«s urulį, kale kili, 
jame r««lt<- riAelaiue luMrlnklm*- 
atoeom* molrru 4rautlq 
tra atdllu ut t« t**fl» 
tu ma

8.87
8.87

CH10AGO8 RAUDONOJO 
KBYEIAUS VALDYBA,

tyv. fili, r*č -Eaat IVathington 
8tr. U-Generolo Adjutanto gavo 

žraiau raražy- 
kurią vardai ne

įtraukti į Direetoty ir dėlto Kra- 

raotL-Tra riltia. kad patys tie 
aancnya atsišauks j Raudonoji 
ne-- *f-. --t-n - - n---— - A-----■v rj Kiij, virs j sBAiuot u
Kaip pevKBivya M14 uncvinim^ 

WiUUjin~8l 

< 'baries J.
Pnnangkais Tsmpsncs. 
Mielu* Žuke.
Jobu Kainougus 
J<HK-)>h Kavalski.
J*4ui Yuraak. 
Pictro Cradrile. 
Juseph Sunky Lyną.

Kleve <’. Doohąr. 
Ksiuucl Hayr.
ttaojo Kravieb.
Adolpb Sta 
Mr. Juatan

Vatadk Aro.
Mm. Mary Vi 

ita Ave.
Ctat A. Tampama. JJ1«4 Bar- 

riaon Mr. *
Mr. Alex Eokr. 9833 — tM 

Mr. ,
Mm. lietai Kanaulis. fiM N. 

Pairta Htr. *
Mr. Mike Karatrid, 3017 Me. 

Henry 8tr.
Mr. Jaeob Ynretak. 38 Cdmu- 

Ha Mr.
Mr. Mike Trarnlo. 2404 lova 

Mr.
M r*. Anus Lyną. 3892 Chris- 

liana Avr.
Mr. Williant IbuJev. 21 IK Con- 

grės* Str.
Mn*. Lizzic Rteaart. 44X1

Riale Rtr.
Mr. Ahrnet Kravieb. 2435 N. Ash
land Ave.

Mr. Bcnjaiiiin Ktulgiuaki. Gc- 
ncral Dciivcry. Chirasu.

Wilson’s

Nut Margarine

Taip Gera Kaip Geriausias Spiestas— 
ir Kainuęia MaBaūsia-Pameginkite

Penktadienio vakari*. 14 
vn-.. š. m., hv. Kryžmus para-j 

mylia- vuluieloj**. Tad |tnud-i pijm* svetainėj. Liet. Tratr. 
“Lietuva" laikė savo 

susirinkimą. Susirinko gra
žus būrelis jaunimo, ši- susi
rinkimas buvo ir tuomi svar
bus. kad prisirašė 14 naują 1 
norią, tarpe kurią buvo gvrb. 
p. V. Daukša, vietinis vargo
nininkas, Dr. C. Z. Vezelis. 
Dr. Naikelis. nesenai sugrįžę** 
iš kariiKUiivuč* ir daugelis ki
tą.

Perskaityta protokolas iš 
praeito susirinkimo, ir vien- 
balniai priimtas.

Komisija nuo vakaro, kuris ; 
buvo 19 <1. sausio, 1919, išda- ( 
vė raportą. Pelno, kuria bu- , 
vo skiriamas Lietuvos laisvės ( 
reikalams, išmokėjus visas U- '

žengimas yra vieiitik techniku- Kliuhus * 
lis. važiuojant tukino greitu-Į susirinkta 
imt atviroj miesto <lalyj.

I'miiškėjo, jog tui teisėjo 
Ol-ono šoferis, .lis buvo vežęs 
|*alį IciM-ją Olštiną, kuomet 
l*oli<*inon:i' sulaikė nutomobi- 
lit;.

J. J. Palėkta.

Engi**wo*Mlo leisim* |*etikiai 
dolieriai** jmlmmlo*' nutaustas IXW metai* 

m* —a> vyri UK

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IB SKAITYTOJŲ DOMAI 
Turine gerą iftakUą Mą Įmygą:

Rnar-

KohElaND, ILL.
t ci
ne 
nu

Parit svetainę. 
. kad vakaru 

ir* svetainė

Am, dieną niiiniri|mlis 
sėjas McKinley už vinklu 
šiojiuiąsi $21 m )>ataodo* 
Imndė .lor Mirkt; nr kokį tni 
Mirkt; iŠ Nortli Chieagu.

INFLUENZA - 8ENA8 
DAIKTAS.

NUBAUSTAS VOOEL IO 
BROLIS

PRANEŠIMAS

Aną diriu) Sbeniuin viešl*u- 
tyj kažkokio** broliško* ;m- 
m«I|m»> «*rgnnizaeij<is atatovai 
turėjo susirinkimą. Kalbėjo 
A. L. Herfonl.

Jin | m žymėjo, jog influcnza 
esanti Inimi sena rpninuŲn. 

i« vienas uratas,
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