
utbcasus BRAU <SA I
LITHUANIAN BAILY FRIEN1)

SECOND EDITION |
II I ---------- i ■■■ — «l

ANTROJI LAIOA

KAINA O CENTAI
PRICE CENTS

CHICAGO. ILLINOIS PIRMADIENIS SAUSIO (JAN.) 27 D., 1919 M.
sarrsRED as stc'ojrD-cuAss matter makcu si. isia, at chicago, hajmoih ixui.r tuk act of mainu a, is:». METAI VOL. IV No. i

Insteigta Laisvų Tautu Sąjunga
- - Į i i - ■ ■ - ------------------

, - _ , Iboubvikai įanKo ka.
p.13 LAIVŲ

•>

Bolševikai kaip žudę žudą 
gyventojus

PRADŽIOJE TAUTŲ SĄ.| Yra daugelis tokių klausimų, 
JUNGON ĮSTOJO DI

DŽIOSIOS ŠALYS.

Karės kaltininkai bus pa
traukti atsakomybėn, 

e

Paryžius, sausio 27. — Vi
suotinam laikos konferencijos 
susirinkime praeitų šeštadienį, 
sausio 25 <L, imtasi priemonių, 
kad ateityje apsaugoti pasaulį 
nuo pragaištingųjų karių, ir 
kad patraukti atrtikomyliėn 
kaltininkus už dabartinę ketu
rių metų, karę kuri pragaiši
no Earopų.

Visuotinas atstovų susirin
kimas vienbalsiai priėmė pro
gramų pasaulio tautų sųjun- 

* m! a;i.i - - --------* *---------**a—*gftl. Hitai KOtMllTDCi-

jų pagamins ipecijalin komite
tas. sudarytas iš taikos kon
ferencijos atstovų.

Vokietija nrineii aųjungon.

Pagamintose i 
pažymima, jog tnutų sujungs 
bus atvira kiekvienai civili
zuotai tautai

Kaip Anglija, taip Prancū
zija per savo atstovus neat- 

pažymėjo, jog eect- 
raita valstybės kol-kas neba
rtų priimtos zųjungon. Galė
siančios įstoti tik tuomet, kuo
met pasirodysiančios esu to 
vertos.

Tolinus rezoliucijom sako
ma. kad tautų sųjungos val
dyba turi turėti perijodika- 
liūs susirinkimus ir nuolat 
veikti tos organizacijos pato
bulinimui ir pasaulio gerbū
viui

Nukirti atztovai.

Didžiųjų valstybių atstovai 
tnutų sųjungon nuskirti šitie 
žmonės:

Suv. Valstijų — preziden
tas U’ilsonas ir pulk, llouse.

Anglijos — lordas Cccil ir 
gen. Smuts.

Prancūzijos — Bourgroi* ir 
Ijirnaude.

Italijos — premjeras Oriau- 
do ir Cialoia.

Japonijos — vice • grafas 
Chinda ir Oehial

Našesniųjų valstybių atsto
vai bus nuskirti vėliaus.

P* I yjaifsJsTi yp M lai IT CUllUMS ,

Reikale tautų sųjungos susi
rinkime pirmiausia kalbėjo 
prezidentas Vilnonai. Po pa-

kurių ėin šiuo kurtu nebus gu
lima apdirbti ir išrišti Tai 
atlikę jaukiau tautų sųjunga”.

Apkalbėjęs kaip pavienių 
žmonių, taip ir armijų atliktus 
baisius daiktus karės metu, 
prezidentas pasakė, jog tautų 
sųjunga pasidarbuos, idant 
ateityje kas nors panašaus ne
atsikartotų. •

Pritaria zųjungal

Paskui prezidentų kalbėjo 
Anglijos premjeras Lloyd 
George. Ate pažymėjo, jog 
šiandie už visus kitus daiktus 
yra reikalingiausia tautų zų-

Italijoz premjeras Oriando 
tų pati pasakė. Dar pažymėjai, 
jofh turbut, niekas kitas tiek 
daug nestovi už tautų sujun
gi, kaip italų tauta.

Vž sųjungų kalbėjo ir Pran
cūzijos atstovas. Sųjungosn-zoliucijoee'^

UtU samtum “““”5™? P***®* lr ">“•*-
niųjų šalių atstovai.

Kaitiriidad bus patraukti

Padaryta reaalhieija reikale 
nubaudimo vizų tų, katrie yra 
kalti už Sos karės pakėlimų.

Beeolodjoje paminima ne 
tik kaizeris, bet ir jo genera- 
lio štabo nariai ir kiti kai
zeriui artimi žmonės. **

Nuskirta komitetas, kurs 
pagamins visų patvarkymų, 
kaip tarptautinis tribunolas 
turės vėsti visų procedūrų tei
siant apkaltintojo*.

Refkalaai ir atlyginimo.

Ifi centralių valstybių bus 
pareikalauta atlyginimas už 
nuostolius^ jiadarytus karta 
metu visose šalyse.

Paskirta komisija sužinoti, 
kaip dideli yra talkininkų 
nuostoliai ir kaip daug gali 
ccntrnlta valstybės atlyginti.

Visos kariavusios Žalys tal
kininkų pusėje toje komisijo
je turės savo atstovus.

Pagalinus nutarta krovei- 
kiaus patirti dabartini Vokie
tijos-militarini Ktovj, nes apie 
tai nieko tikro nežinoma. 8u- 
žmoti, kaip daug vokiečiai 
dirbdina amunicijos ir vino- 
kioa karės medžiagos.

Londonas, sausio 27. — Tik 
! dnimr išeina aikštėn, jog gruo
džio jiabaigoje anglai nuskun- 

j dinų visus bolševikų karės lai
vus, kurie norėjo bombarduoti 

' Estonijos miestų Bevrtj. 
I Bolševikui buvo paskelltę. 
jog jie pinninu liornbarduosių 
Rygų. kur buvo daugelis An- 

iglijos piliečių. Jie tuo tarpu 
■buvo manę anglus suvilti ir 
Subombarduoti Revclj.

Teeinu jiems ta- nepavyko 
atlikti. Anglui patyrė tų ImjI- 
ševikų klastų. Jie tad pa
ėmė į laivus visus savo jiilie- 
ėius iš Rygos ir tuojau* iš
plaukė ant Revelio. Tenai su
sidūrė su bolševikų karės lai
vais, besirengiančiais liomlmr- 
duoti Revelj.

Po trumįKi susirėiuimo visi 
bolševikų laivai nugarmėjo jū
rių dugnan.

BOLŠEVIKAI SUTINKA SU 
SIŪLOMA KONFERENCIJA.

Londonas, sausio 27. — Bol- 
i šėrikų valdžia sutinka su su

manyta talkininkų konferenci
ja, kurioje turėtų susirinkti 
visų rasų partijų atstovai Tik 
akk'o,' Kad konferencijos vieta. 
Prince sala, esanti pertoli.

Podraug bolševikai išreiškia 
nuortebų tvirtindami, jog tal
kininkai tik tuomet sumanų 
konferencijų, kuomet bolševi
kai visur pasirodę “pergalė
tojais’*.

Kitos rusų partijos atsisako 
mirteit ra bolševikais.

Net žinomas rcvoliucojonic- 
riua Bureev yra priešingas su
sieiti ir tarties su tais žmogžu
džiais.

BOLŠEVIKAI RUDO GY
VENTOJUS.

Oopenhagen. sausio 27. — 
Rusų bolševikų kariuomenė 
Narva apylinkėse, Estonijoj, 
pirm pasidavimo pergalėto
jams estams išskerdė visus gy
ventojus buržujus.

Tas savo piktadarybe* bol
ševikai pateisina tuo. buk, gy
ventojai atsisakę mokėti jiems 
reikalaujami; kontribucijų.

BOLŠEVIKAI DIRBA PINI- 
GUS DIENOMIS IR 

NAKTIMIS.

TALKININKAI PERSPĖJA 
KARIAUJANČIAS SAUS.

Kasdien atspausdinama 620 
milijonų rublių.

Omskas, sausio 2ti, —Vietos, 
laikraštis j*uduoda indomių ži
nių, kaip bolševikai gaminu 
jx>jx*rinioK pinigus. Pinigų gn 
minimui l>u]>evikai turi dvi 
spaustuves: vienų Petrograde,' 
kitų I’enzuje.
D abejose spaustuv»s<* dirba

mu dienomis ir naktimis, tri
mis darbininku atmainomis.

Petrograde spaustuvėje kas 
dii*n utspauzdinama 130.01), 
000 |>o|>eriuių rublių, gi Peii- 
zos — kasdien 440,000.000 rub 
lių.

Bolševikui sjiauzdina viso-1 
kios rųšies (įmigus: savu, ca-< 
ro laikų ir Kerenskio Įniki'. 
Nes ne visur imami vienodi 
pinigai

laikraštis pažymi knd 
šiandie bolševikai tais ban
knotais užjilovė vu-ų Kurijų 
taip, kad ateityje burimųjai 
vyriausybei nebus lengva tn 
piniginę ap.vvartų sutvarkyti.

Kai-kurie bolševikai tų pi-, 
nigų (bumuškų) turi prisikm-' 
vę pilnus kampus ir nežino rot, 
kur juo* pad&tl Kiti Inos pi-' 
pigus paslepia “juodųjai“ va- J

Liepia tnojaus padėti ginklus.

Paryžius, ~nu*io 25. Vy
riausioji taikos konferencijos 
taryba nusprendė bevieliu te
legrafu jiranešti visoms tinn- 
die kuriaujatičioiu- šalims už 
teritorijų pasisavinimų, kad 
jos jtalinulų kovojusios ir tno
jaus }>udėtų ginklus. Ne giuk- 
lais reikia atsiimi i savus te
ritorijas, l*f 
mu*. teikia 
konfereneijon.

Tas ajieina
tautus, kurios šiandie »u gin
klai* mėginu jMuisavinti jums 
prigulinčias teritorijos.

Tos apeina 
kurie šiandie 
ir Latvijų.

Teritorijų
taikos konferencijų, 
klausiusieji to talkininkų per- 

i*p*'jim<i jmskui gailėsis.

AUGMIAUSIAS TEISMAS 
KLAUSIAMAS PALAI- 

KYTI DĖBSO NU
BAUDIMU

8oęįjaliitaa tarta eiti ka- 
lėjiman.

f u vu reikalavi- 
jmdnoti taikos

lenkus ir kitas

ir bolševiku*, 
terioja Lietuvę

klausinių išris
Nepa-

Badauja rusų bolševiką
Negavę iš niekur maisto, jie j jos. kuriose gaminamas mai 

tas. VisOi tos provincijos yi 
prieibolševikų lankose. * Ti 
du m-žyniin plotu turi užeit 
bolševikai. Tai Saniaro* 
Pcnzos gubernijų dalys.

Bet ir šitose derlingose, dt 
lyse valstiečiai atsisako duo 
javų bolševikam*. Nesenai bo 
šėrikui, negaudami grąžomi 
sumanė javus kunfisknot 
Tuomet prieš juos sukilo vai 
ticėiai. Bolševikai lukstančit 
valstiečių išžudė, daugelį s< 
tižių sudegino ir -• u naikini 
Bet ir šiandie ten valstiočir 
neatlaidžiai laikosi savo j 
bolševikai labui mažai j**lni.i 
javų.

Archangelskas apsaugotos.
Čia, Archangelske, yra 000.

turės suklupti.
Archangelskas, sausio 26.— 

Jei Rusijos bolševikai nesūrūs 
priemonių, kaip save aprūpin
ti reikalingu maisto, tuomet 
jie suklnji* laiji. kad duugiou 
jau nentsikelti

Aiumlie didžiuma Rusijos 
maisto (nes «ejitinia-dešimtoji 
didis) via tose provincijose, 
kur veikia nebolševikui. Tenai 
i’ru ii daugiausia javų. Jei 
Maskvos bolševikams jiusisck- 
tų atidaryti tų provincijų svir
nus -u javais, tuomet bolševi
kai ne tik |>atys puikiai pra
si iniitintų. bet dar tų javų už
tektų ir vi*ai centralinei Ru
si jai.

Rusijoje stovį žinantieji
ži raaės sako, jog šiandie bol-1000 gyventojų. Visi apsaugo! 
m vikai Imdmirinuju. Ui pu jų nuo bado, aėių talkink*
valdžia esantieji gyventojai 
senai badu miršta.

Milijonai rusu badauja.

Milijonai rusų Indauja, kuo
met jmšalinėse jų provincijo

le- javų yru užtektinai ir pil-

aėių tnlkintak 
maisto komitetui kurs 
tojams pardavinėja ir išdali
na visokį maistų. ~>

Komitetan ineina civilio 
žmonės iš ambasadų: amerikt 
nų, anglų, prancūzų ir italf 
Be to vienas narys ineinaj

'i

sausiu 25. — 
■andai. Bet, turbut, jie Dešinu, Vyriausybė praneš** uugščiau- 
jog tie pinigai jau duber be- šiam teismui, idant jis judai- 
veik neturi vertės, gi paskui i kytų socijalisto Dėbso nultau- 
nebus verti paprasto pop?rga-1 dirnų 10 metų kalėjimu už jo j 
lio, kuomet pertos nauja vy- pasakytų priešvaldiškę kailių 
riauaybė. ' mieste Caiiton. t >.

Daugiausia tų "pinigų bolw- Pranešim** šakuma, kad jei 
vikai atiduoda valrliečiainz, augščiausia* teismas palaikė 
pirkdami nuo jų visokį inais- kongreso veikimų armijos pa
tų. Gi valstiečiam* kas gal- dinimu reikale, tai viri Ue, 
vaje. Ima, Me pinige'. < katrie prieš armijos padidirf-

Uralo frante bolševikų kn-: mę veikė, turi būt baudžiami, 
resviems, katrie* veikia prieš — Siouz Palis, Ji D, sau- 
pciešininkę, mokauta ki -kvic- rio 25. — Mrs. tiara Ilanson, 
nam po 50 rublių valandoje. 35 m. amžiaus, nušovė visus

Bolševikų kareiviams, kurio i penkis savo vaikus ir - pati 
dalyvavo Ufoa paėn«ii**o kiek-, mirtinai pasišovė, 
vienam išdalinta p> 1JMMJ rub- — New York, sausio 25. — 
lių. Garlaiviu Leviatbon Praneli-

Kas dabar gali sakyti, kad'zijoa iškeliavo S. V. amliasa- 
bolšerikai neturi pinigų, kad dorine Sbarp. 
jie nesugeba valdyti šal? Dar 
ir kaip!

— Amrtcrdam, sausio 27. — 
Andai Berlyne bolševikai iš- 
naujo buvo pakėlę terorų. 
Valdžia įsnkė suareštuoti lx?- 
debour'ii. Ta*, turbut, pas
prūdo.

— Paryžius, sausio 27.
Į Čia sterikavo pofe-minių gele-1 kcJj'ų’i^ių 
žinkeltų ir gatveknnų darbi
ninkai. Vyriausyliė jmeme sa
vo rnnkosnn kaip geležinke
lius taip gatvcknriiis. Strei
kas pasibaigė.

I

nai galėtų prasimaitinti išu iš vyriausios talkinitdcų 
revoliucijos pradžia sumažėjo 
llusijuje visokia produkcija. 
B»*t maisto visur yra užtekti-

. rų.ik l(gd jųMisangoti hgdu.
Bolševikų valdomoji tento- 

Į rija vra apjuosta javų svir- 
itiris. kuriuos saugoja prieš- 
; I* Iševikiškos kariuomenės. ‘ 
' Pačiam centre siaučia badas. 
|Gi aplinkui badaujančius gy

vi ntojus ir bolševikus turi ap- 
jn »sę kazokai, Ukrainai, ribe- 
riukai ir čekai-riovalcal

Maskvos bolšerikams šian
die yra tik vienatiniai-vieaaa 
iM'jinuui: arba prasimušti par* 
savo priešininkų menų ir gau
ti javų arba badu mirti.

•imtai miršta kaadten.

Budo drauios atbalsiai ir ši
čia girdimi. Atkeliavę iš Rusi- 
jos gilumos kareiviai ir civi
liai žmonės jiasakojo, jog mai
sto stovis cen tralinė j Rusijoj 
yra baisus daiktas. Vienoje 
Maskvoje kasdien po kelte 

išimtus žmonių miršta badu. 
I Petrogrado gyventojai turi 

Virtom* 
1 dii Imntioms rankų darbu* dar- 
bininkam* skiriama po tris 
ketvirtadaliu* svaro juodo* 
djonos. Visokio.* rųšies raiti-1 ’ ^j^koficieriai tvirti 
rinkoms ir sonetų valdiniu-» ulkinillk<i
krrns kasdien išduodama duo- * interveoeijų Bosijone- nedaugiau, kaip tik ket-.^^lu JTSJui w

<o triaietos tiems, katrie kituo
tu t buvo turtingi gi šiandie 
ni ko neturi ir nieko n 
skiriama kasdien duonos tik 
nltunta dalis svaro ir viena 
siikė.

Maisto kainos liaisiai aukš
tos. Bulvių šratui 60 centų; 
mdtų svarui 11.25; juodos duo
na* svarai 41.60: mėsos svarui 
•2.75

stovyklos. , 
Ii didelių moteto 

keoutetea motetų * 
dųr ir provincijų 

čia kiekvienam suaugu 
žmogui per mėnesį išduodant. 
15 svarų baltos duonos, vie 
nes svaras cukraus, 2 svare 
avižinių miltų ir ketvirtMi 
svaro arbatos. Vaikams pe 
mėnesį skiriama 5 svarai dro 
no* kiekvienam.

Už maistų užmoka lokali 
valdžia, kuri paskui 

jtroja nuo gyventojų.

Tari bnt

Babartinė talkininkų 
ka Rusijoje labai 
Talkininkai arba 
smarkiau ir atviriau 

t prieš bolševikui, arba i 
j parttraukti iš purijoz. Nes da 
tortinė palaikomoji politiku 
Kurijų tik gaišina, veda peą 
jraltin.

Talkininkai geriausiai pado 
rytų, jei tuojau* imtus! b 
sutraškintų bolševikus. Tuo 
mot milijonus žmonių išgeibė 

; tų nuo hado ir veikiau Šalb 
. butų sutvarkyta.

Suprantama. maiste* iš-

ŪSELIS PINIGU GILE- 
MNK1LIŲ PAGERINIMUI

-----------  .. 4
Macfaingtaa. sausio 25,-j 

Ueneraliu geležinkelių dink 
torius liinee tomis dienomk 
pareikalaus kongreso paskiri? 
nemažiau 700 milijonų dol 
įvairiems geležinkelių
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.“DRAUGAS”
Lietuvos Atstovybė Amerikoje rija ir dabar aiuaiia ftveisa- 

rams tiek anglių kiek jiems

lietuviškos atsevybės paski- 
rimų Amerikon. Labai nsnorė- 
jau tos priedermės, bet puhli

kuoss. Nei kokis seimas libe
ralus tautininkus tu padoru 
ino neišmoki n*. Pnėm*c sun

neprielankia* išlygas. Praneu-Įkas anglis ir keletu kitų da- 
_L»_ _I—z:- A__:_ Urp yra nafta,

cukrus, kava ir arbata. Sako-

Žinomos Paslaptys.

Sumanyto Suvažia 
vimo Brangumas.

tna, jog buvo tikėta gauti 
specijalį patvirtinimą ii Par
lamento. Tokio monopolistu 
sudarymas, komisija nurodi
nėja, žymiai pennninya sąly
gas dcl Suv. Valstijų ir Ita
lijos anglių pirkiybos, taip 
kaip ir pirkiybos kitais pana
šiais dalykais, L a. nafta ir

“DRAUGAS

mus atstovui gali prisieiti pri
tirti nereikalingų sunkeny
bių.

Jeigu Suvienytų Valstijų, 
valdžia, ypač ušrubežinių da
lykų sekretorius Lansing, ne
prisileistų mus atstovo prie sa
vęs, tai butų mums skaudu, 
bet užtatai • neturėtume teisės 
kaltinti p. Iamsing’ų, tik rei
kėtų apgailestauti savo pada
rytas dvi klaidas.

Mes dar nepratę prie tarp
tautinių sentikių, todėl kartais 
perdaug džiaugiamės ir kar
tais perdaug nusimename. 
Kaikurie, perskaitę šituos iš- 
vadžiojimua, gal nuleis rankas 
ir vilties netekę tvirtins, jog 
viskas pražuvo. Jiems atsako
me. Ne, toli neviskas pražu
vo. Darbų pradedant niekuo
met neapsems be klaidų. Mes 
padarėme jų ir dar padarysi
me, bet, be didelio trūkimo ir 
ramiai jas apsvarstydami, 
pamažėli visas atitaisysime ir 
prasidės rimtas gyvenimas.

Ta klaida pataisoma

Klaidas, padarytąsias pas
kiriant Lietuvos atstovybę A- 
merikai lengva yra pataisyti. 
Užtenka tik apgarsinti, kad ta 
atstovybė nėra ofieijaM Ltata- 
vos ambasada. Tokia apgarsi-

dviejų viešpatijų darosi luu 
nors negerai. Greičiausiai ky
la m-.-a-ipratimų apie tarp
iu ui inj imsuulio sutvarkymu}.

Tie nesusipratimai gali iš
dilti. liet gali ir padidėti. Ta
da mums atseitų nacijų sun
kenybių patirti. Bet Uis saa-

Vieiuii didelis Chicngo* 
dienraštis ėmė spausdinti 
ftruipsiiius p-no George Ber
naru S(aw. Ant jų viršaus di 
dėlėmis raidėmis skelbiama, 
kad išvelkamos aikštėn Anglų 
ir Prancūzų ini|M*rijalislų 
pa-lupty*. Tačiau* nežinomų 
faktų neteko rasti tuose 
>4 laipsniuose. Tiesa, keistai 
atrodė radikalės Prancūzų 
'< piditii.M- i-uinilie Mi niuo- 
I.ratine at/uignr>-iv<< Kurija ir 
LU’inl."- anglų valdžios l»ro- 
■avimasis i-ii tuntų prispaudė- 
•ais carais ir jų ministrais.

Ibu tie kristi faktai yra re- 
■ i ir visiems Žinomi. Nauja 
yra lik tiek, kml didelis nn- 
-ii-kn* d nraštis. stovintis 
mm arti prie Amerikos augs- 

tųjų valdininkų, dabar itrn 
tašyti apie tuos visiems žino
mus keistumus.

Kni-kipie (šiliukai iš di Į 
ilžiųjų laikraščių |*nkrai|M*i 
kušlo j.jM'ii ib gnisinuiiius d<: 
lykus. Taikos kuufi-rviirijoj ■/ 
beabejunes. įvyksta gana Stanį 
bių u< gnrMiuituų italykų. Jvg 
šiaip tos kunfvti-neijos dnrbt t. 
jMMstlžiui nebūtų vedami slap
čiai. Jeigu įtekmingi Anteri-

įgaliujo nia nr Suvienytos Valstijos j 
tų žiuri kaip j muaictnziiiu 
ludikitnų. Lietuvai dar nepri
tinka mokinti Suvienytas Vai 
stijns demokratizmu. Jei lie 
tuvių valdžia užsidės sau to-1 kad dėl formos klaidų tam 
kius juokingus uždavinius, 
kaip mokinti demokratizmu 
Suvienytas Valstijas, tai vei
kiausiai ncišpUdya tų reika
lingi} ir naudingų uždavinių, 
kuriuos gali ir turi išpildyti.

Atstovų paskirimas j sveti
nių šalj paprastai būva taip, 
kad ta šalis, kuri siunčia savo 
ntnliasndorių, neoficijališkai 

tttnrin su ta šalim, kuriai 
siunčia apie atstovo asmenį. 
Tiktai snntikiama aršėjant ži
la sutartis būva praleidžia
ma. Žinant tik tiek, kiek yra 
p. Česnuliu telegramoje apie 
Pildomojo Komiteto įgalioji
mų nUtovauti Lietuvų Suvie
nytose Valstijose, negalima 
tvirtinti, kad ta sutartis buvo 
pralei-to. Bet matant, jog vie
na diplomatinė taisyklė tapo 
-ulaužyta, užeina abejonė, ar 
išpildyta yra kita.
Komitetui neparanku ambasa

doriauti.
Antrus neabejotinas skirtu

mas tarp įsigyvenusių diplo
matijoje įpročių ir tarp lietu
viškos atstovybės paskirimo 
Amerikai yra tas, kad atsto
vu tapo įgaliotas ne asmuo, o 
komitetas. Komitetas papras
tai skaitosi demokratiškesnių 
už vienų asmenį. Tai-gi ir ši
tuo žvilgsniu Lietuvos atsto
vybės paskirimo Amerikai 
matytis demokratiškumo kryp
sny*.

Bet ar tat bus paranku* Ir 
senosios respubHkou, kaip 
Šveicarija, ir jaunosios , kaip 
Portugalija, ir vidutinės, kaip 
Amerika, visuomet savo atsto
vybę pavesdavo ir paveda vie
nam asmeniui, nuo kurio pri
klauso risi jo pagalbininkai. 
Munarehizmu tat išrodo tik 
žmonėms, nedirbusiems amba
sadorių darbo.

Vienos tautos atstovybė ki
toje tautoje turi dirbti nuo
sekliai, prisilaikydama vienų 
minčių, įvykindama dalimis 
vienų, detaliausiai painų pla
nų. Tokia giliau ir plačiau ap* 
mintytų pienų vytintam yra 
negalimas komitetui, kariame 
vienų dienų yra vienokių pa
žiūrų dauguma, kitų dienų ki
tokių. Komitetuose balsavi
mas šiandien duoda viršų vie
nom principui, ryto kitam 
Dėlto nuo komiteto priklau
sančioji atstovybė būva pri
versta šiandien atsižadėti tų 
principų, kuriais rėmėsi va
kar. Tokia atstovybė tampa 
nenuosekli ir netenka pagarbos 
žalyje, kurioje atstovauja savo 
žemę. Amlvisniiorians darbas 
laimi panėši j karės vado dar
bų. Todėl paštas demokratiš
kiausios respublikos ir karės 
vadus ir mnlMisndorius skiria 
pavienius asmenis, o ne komi
tetus. Jos žino tų darbų pri
gimtį.

Dėlto ir man išrodo, kad 
Lietuvos nt«tovu Amerikoje 
butų buvę geriam paskirti 
Pildomojo*Komiteto pirminin
kų. p. T. Naruševičių, o ne vi
sų komitetų. Kiti komiteto na
riai galėtų Imti jo pagelbtnin- 
kai. bet neturėtų nešioti lygių 
su juonii atstovybės trinių. 
Naruševičius yra tautininkas; 
Pildomame Kvintete yra na
rių katalikų. Tegu jie paimtų 
jm> jo valdžia, kad tik lietu- 
vos atstovybė išeitų narnėk*

D tus šaulys, lJetuvos mi- cliisli.Akų palikimų, bet neži 
nirimu įgaliotinis, 
čionykštį Pildomąjį Kumitetą, 
kad atriovautų Lietuvos vieš I 
patijų Suvienytose Valstijose.

Ambasadų organizacija.
Iki šiol diplomatijoje būvu 

įrigyvenuri tokia tvarka, kad 
vienų viešpatijų kitoje atsto
vaudavo vienas artnuu. Jis be
veik visuomet turėdavo |>agvl 
bininkų, nes dažniausiai vie
nu žmogaus jiegos negali ap
imli visos tautus reikalus. Kai 
kada tokių atstovų ariin atn- 
imsadoriaus pagelbininkų 
bkaičius siekdavo kelias de
šimtis, kartais net kelis šim
tus. Ambasadorių jmgelbinin- 
kai vieni Imdavo oficijališki, 
kiti ncoficijoliški. Didelėse 
viešpatijose didelių viešpatijų 
atstovai, arba ambasadoriai, 
neoficijališkai padedančių 
jiems dirbti žmonių kartais 
turėdavo netoli tūkstančio ar
ba ir dauginu. Visa ta įlaugy- 
tiė oficijalių ir neaficijalių nni- 
Imsadoriaus pagelbininkų vi- 
-uomet budnvu taip orgnni- 
suolą, kad tikini vienas skai- 
1} davusi savo šalies atstovus.

Ambasadoriaus pasportas.
Atvažiavęs ; sau paskirtųjų 

žemę tas atstovas krei|>davori 
prie augščiausio tos žemės as
mens, t. y. karaliaus arba pre
zidento, jam įteikdavo taip 
vadinnmųjį savo pasportų, t 
y. raštų, kuriuomi tapo pas
kirtas atsovauti savo Žemę 
svetimoje šalyje. Ant to rašto 
turėdavo būti pasirašęs augi- 
čiausias asmuo žemės, pasiun- 
tusioa atstovų. Jei ambasado
rių siųsdavo į svetimų šalį ka
ralija, tai karalius pasirašy
davo ant ambasadoriaus pas- 
porto. Jei savo atstovų sve
tur siųsdavo respublika, tai 
prezidentas pasirašydavo ant 
pasporto.
Nemokykime Amerikų demo

kratiškumo.

siųsdavo Vokietija iš Alzaci- 
jos. Prieš karę Šveicarai gau
davo sau anglių beveik tik iš 
Vokietijos.

Belgija, komisija sako, ga 
lūs pati pasigaminu anglių 
daugiau, neg jai reikia, nes ji 
negali jų sunaudoti savo pra- 
monijoj, kuri taip labai buvo 
sugriauta vokiečiams užėmus.

Italijos valdžios atstovai 
stengias gauti 12,000,000 to
nų, kurių reikia turėti būti
niems reikalams, nes "nors 
žmonės ir kentėjo trukumų^ie- 
sipriešindami laike karės, 
ločiau karei pasiliovus tru
kumas anglių gali iškelti pavo
jingus nesutikimus".

Visos anglys turi būti į- 
vežtos ii kitur, nes Italija sa
vo turi tik labai prastos 
minkŠtosioa anglies (lignito). 
Tečiau karės aplinkybėms įpi
nant tų prastų lignito anglių 
turėjo prikasti 1918 m. net 
2,'>00,000 tonų, vietoj pirmiau 
prikasamųjų 700.000 tonų.

Italija paskutiniais karės 
metais gaudavo tik 7,000,000 
tonus anglių, raportas sako, 
vietoj mažiausiai reikalauja
mų 10,000,000 tonų.

Per tris pirmuosius 1917 m., 
mėnesius uždaryta Italijoj 120 
gazo dirbtuvių (išviso buvo 
128), paliekant tik didžiuo
siuose miestuose. Kuo balan
džio 1, 1917 nt, iki lapkričio 
L 1918 m. žmonėms teleido ga

zo vartoti virimui tik per ke
turias valandas dienoje. Per 
1917 ir per dalį 1918 m. audi
mų, poperoo, stikle ir kitos 
M karės IMhbystės tediito 
tik Mtat nuošimčių te kų

Suvažiavimo tikslai.

Liberalų-tautininkų laik
raščiai paduoda tris tu bran
gaus suvažiavimo tikri u-. I o 
nžreikšti. kad Lietuva nori 
aeprigulinybės. 2-o smlnry.i 
vienų bendrų fondų aukoms ir 
3-i& sutaikinti n<*sutinkaučii^ 
partijas.
. Api" bendro fondo suiinty
mų nėra nei kalbos. Kas kur 
nori ten duoda savo auka*. 
Jo* r ištiek eina Lietuvos rei- 
’kalams. Nuklampinti bendro 
fondo pinigus tai|>, kaip nu- 
klimpo Lietuvių Dienos puti
nti, mes neketiname nei ueno-

B liberalų - tautininkų Ini- 
kraščių kyla sumanymas su- 
laukti visatinį lietuvių su
važiavimų Amerikoje. Su
prantama, tat butų tik atsto
vų suvažiavimas.
Į Jai tas suvažiavimas butų 
tekis pat, kaip paskutinis 

kurkė 1918 ui., Uu uc- 
(egaių butų netoli tūkstančio. 
Kauunė Neur Yorkicėiams, ii- 
namą, atsaltų pigiui. liet su

avimai užtrunkant tris 
4188, kiekvienas ir New 

Yorkietis prastotų 1S arba 18 
Mitrių mažai skaitant. Ke
lionė iž Milmaukee užimtų še- 
tias dienas ir geležinkelis, var
gingai važiuojant, aUeitų 70 
dolierių. Priskaityti prie to 
šešių dienų uždarbio prastoji- 
jtių, bus 30 arba 40 dolierių. 
Bažiausion lėšos Milaaukec 
apylinkių delegatams yra 100 
Mišrių. Mažiausios vietiniu 
New Yorkinių delegatų išlai
dos yra 15 dolierių.

Diduma delegatų bus ne 
Nevr Yorkiniai ir ne Milanu- 
kiniai, o iš įvairų įrairaus to- 

vietų. Vidutiniškai jų 
jBtedas imant, bus vidury* 
.tesp dviejų Yninėtųjų, t. y. 
WAd Tai-gi taikstančio dcl* 
^palų suvaiiaviinss stsois peu 
Sdaedsšimt septynis lakstau 
jBss penkis šimtus doliūnų. 
-Prie to dar reikia pridėti m.t- 
lesnm išlaidas, kurių pri-i- 
■rinks į pustrečio tukstnuėin. 
Tai-gi SeiniR* atsčia apie 
šiasdešimts tūkstančių dolk- 
rių.

Kiekvienas turi teisę min
tyti kų nori apie šitų atstovų 
riuntimo tvarkų. Bet mes ne
galime reikalauti, kad didžio
sios viešpatijos prisitaikytų 
prie mus minčių. Kol neužėmė- 
me ir nesapnuojame užimti 
pirmųjų vietų tarp pasaulio 
tautų, tol pritiktų mums tai
kintis prie svetimų, nusistovė
jusių minčių, o nereikalauti, 
kad svetimi taikytasi prie 
mus naujų sugalvojimų.

Lietuviškos atstovybės pas- 
kyrinuu Amerikoje dviem 
daigtais skiriasi nuo įsigyve
nusių diplomatijoje įpročių. 
Pirmasis skirtumas yra tame, 
kad Pildomąjį Komitetų įga
liojo ne augščiausioji Lietu
vos įstaiga, t. y. ne jos prezi- 
dijnmas. o tik vienas to pre- 
zidijumo narys. D-ras Aaulyr. 
Jis. tiraa. yra vice-preziden- 
tas. Bet Suvienytos Valstijos 
yra taip rimta viešpatija, jog 
virc-piniiininkas tuntų pasi
rašyti aut Lietuvos ambasado
riau* pa<;«>rio tik tuomet, jei 
piniiuiiiika*. A Smetona, sirg
tų.

Prabūk ima* šitų į*talų gali 
kai kaiu išrislyti lyg ateit ran
kini.!-- nno senovė* monar-

cistas turi parodyti viešas 
klaidas, jei mato, kad jos ga
li tapti blėdingos. Lietuvon 
valdžią pri|>ažįštu ir pripažjs 
tu Pildomąjį Komtetų tus val
džios atstovu, bet prisibijau,

ki<>*« Lietuvos valandose, ka
da Amerikos Lietuvių atsto
vai Europoje baigė hivo sun
kų ii naudingą darbą, libera- 
Ini-tautniiiiluu vežimus purvo 
kritė tiems atstovams imt 
galvų. Tat buvo daroma : u 
tikslu sumažinti katalikų gar
bę už išgavimų Prancuzij<>> 
pripužitiinio Listuvok ministe
rijai.

Panašių priemonių libcralni- 
tautininkai grieltsis visuomet, 
kada tik katalikui ką gers 
darys. Tai, norint lietuvių 
partijas sutaikinti, reikėtų ii 
mokinti lilM.-ndustautiuinku 
padoviid i.p -' iti su tautiečiai*. 
To seimas nepadarys ir negali 
padaryti.

Vi>ų Amerikos lietuvių 
stipru* reikalavimas neprigul- 
ntybės tėvynei jau yra užtek
tinai garsiai išn-ikštns. Tą 
jindarv pernykštis seimas, tų 
(■adiirė lietuvių d«-b gneija juo 
\Vi|-<>ną. 1ą padiiri- kruvo- 
veikalų. atepau-tų praeinė* 
kai, angliškai, švediškai ir 
vok ai.

Tų |in*lnngų |Mt'M*kniės jau 
a.-kini umiuinas visiems no 
rmtivm* matyti, šiandie jm 
ni-ls-rn laikraščio, nežinančio 
l.ictuvin* ir jas liepi gulmyl»o 
reikalavimo. Net ir lenkai tą 
nrprigulmybę pripižįsta teo
rijoje. Ir Bonseveitas tr Taf 
tas jau įvardijo Lietuvę.

Dubar mums jau nebereikia 
šnekėti apie savo tautos ne 
prigulmybę, bet reikia apsalti, 
kaip pąidera neprigulmingai 
tautai. Lietuviai katalikai A- 
merikoje jau |>arodė apsėjimu 
savo pribrendimų. Vietoje dė
ti 60 tūkstančių į geležinkelių 
kompanijų kišenius, sudėjo GO 
tūkstančių dolierių su viršum 
Liet u v* reikalams. Dalis tų 
pinigų jau dirba tėvynės dar
bų Paryžiuje, kita ta|x> pasiųs
ta Lietuvos ministrų pirminin
kai, keliaujančiam į Londoną 
kad b*n jam nereikėtų vargti.

Tegul tiek jmt ir taip pat 
gerai pn<laro naudos tėvynei 
lilicrnlų tautininkų partija, tai 
nereikės nei Seimo šaukti: 
rn<* busime su jais geru. Bet 
kol vir toje darbą, jie užsiiru 
dirlianč-ių šmeižimu, tai neima* 
ncĮunlnrys naudom.
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Lietuviai Amerikoje.

Praeito** Kalėdose farmeris

j burną atnešė, lyg varna ant 
sąšlavyno.

dabar prisieina keliauti į toli 
<ną Union, DL, atba dar toli 
mėsių Jauiesville, Wia. pasi 
pirkti "ėtofu“.

Musą neprigulmingoji arba, 
kaip žmones vadina, bolševikų 
parapija, tai tikras cirku*, 
įmones nesigaili dešimtuko, 
kad nuėjus j jų kirk ūžę ir pri- 
aižiu rėjų* į šposus, kokius jie 
tenai krečia.

Štai kadir laidotuvės Juozo 
Bernote.

Pragyveno vyrukas Roek- 
forde apie 3 metus. Bažnyčia, 
nei išpažintis jam nebuvo rei
kalinga. Susirgo, regia, plau 
čių uždegimu, nuvežė į 6v. 
Antano ligoninę ir tenai turėjo 
ji laikyti pri riktą prie lovo.-. 
nes buvo nustojęs žado ir pro
to. Kaip gyveno, taip ir mi-

Raudonam K ryžiui Suv. 
VaL Kuro Atimini* t racija pa
reikalavo ii Clevelando and 
IVcstorn Coal Co., Clrvrland, 
Ohio, išmokėti ’-iolą 
tūkstanti Uolienų .(1,000.00), 
kapo bausmę už laužymą Ku
ro Administracijos taip vadi
namosios zonų rogulacijo*.

Tos r.'guliacijos užgina 
{veikti Pocahontas anglis j 
Ohio vn!«tiją be spėri jalo 
tam leidimo ii Kuro Admi
nistracijos. Tune leidime ta
ri boti nurodyta, kam ir ko
kiam tikslui takių anglių rei
kia. Panaudoti tas anglis ki
tiems reikalams, negu leista, 
ar narių"*' titiatu bo

Dr.MLStnpnkld
3109 Bo Morgu Btraot

Kun. Taikunaa atsisakė ji 
primtį j bažnyčią ir nepavelino 
laidoti katalikų kapinėse. Bet 
kur čia tau laidos be apeigų. 
Jei kunigas atsisako pakrapy- 
ti, tai nors velnias togu sp 
šiekšto su uodega, bile tiktai 
išrodytų, kad yra neva tai 
krikščioniškai palaidotas. Tai 
gi nuvežė j batnbiznyčią. Mi
kalauskas, kurį bambiziniai 
tari pasisamdę už kunigą, gie
dojo, krspijo, smilkė ir išly
dėjo j kapines ra kapa net ap
sisiautęs.

žmonės katalikai, žiūrėdami 
į visą tą komediją, tegalėjo tik 
juokties ii kvailių ir gailėtis 
jųjų. Ne vienas stebėjosi, kad 
musų nežaliežninkai ut tiek 
sukvailėjo, ir tai per tolų trim 
pą laiką, jeg mane, kad kokia

V. W. RUTUUSUS, 
ADVOKATAS

sater and C o.. Ine., siuntinė
jo su tokiu leidimu gautas 
anglis McKinney Stovi Com- 
]>any vartoti prie tos Kom
panijos koksų deginimo, Ohio 
valstijoj. Kad McKinney 
Steel Kompanijai buvo tokių 

(anglių perdaug prisiųsta, tai 
ir seserys, j,ji siuntini atmetė. Clcvcland

Deja, yra musų tarpe žmo
nių, panašių j anuos juodva- 
lialius, kurio didžiau*) užganė- 
dinimą gauna, kuomet pradeda 
knisties meiluose,bet gali būti, 
kad ir jie yra taip-pat reika
lingi, kaipir tie juodvabalial, 
nes gal sužadina prakilnes
niuose žmonėse pasibjaurėji- 
tno jausmą prie visko, kas že
ma, nekrikščioniška, netautiš- 
ka ir paragina dirbti dar uo
liau Bažnyčiai, tėvynei, žo
džių. viskam, kas šventa ir 
prakilnu. Kuomet “bimba
lai" pradėjo niršti, bitelės 
pradėjo uoliau lankyties i baž
nyčią, dar gausiau aukoti pa
rapijos užlakymui. josios sko
lų atmokėjimui.

Neužmiršo ir apie tautą ir 
josios vargu*. 15 d. gruodžio 
aun. Kemešiui atsilankius ne
pilnai į valandą laiko sumetv 

Tautos Fondui ir au- 
*os via dar tebeplaukia. Bot 
<r prie to prakilnaus darbo at
sirado blogos valio* žmonių. 
Ignas Misevičius, duonkepys, 
[maukojo $100.00; kitas duon
kepys, p- Valerus Latvėna* 
pasukojo 925.00. ir štai tuoj 
pradėta grasinti, kad už ką 
jiedu aukojo, juos boikotuosią 
ir uftdėsią ten tikslui trečia 
Kepyklą. Ir ištikrųjų atsirado 
traAąji Idstavos penių kepyk
la. Tvėrėsi ji tenai, kur pa-

KONSTITUCIJA 8 „ „
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VALSTIJOJE
44. Bent trys Liet. R. K. organizacijos, e- 

pančios vienoje parapijoje, priimančios Lietu
vių 1L K. Vienybės Konstituciją. gali sudaryti 
vietinę Vienybę ir gauti iš Centro Oarterj.

45. Vietinė Vienybė išrenka aštuonis žmo
nes į savo valdybą: Pirmininką Ku]x*lioną. vie
ną virė pirmininką, du raštininku, iždininką ir 

įdu iždo glols'-ju. gi pilną vh-tinė* Vienybės są
statą sudaro tie aštuuni valdybos nariai ir po 
tris atstovus nuo kiekvienos draugijos ar kuo- 
[>os, prie Vienybės priklausančios.

46. Vietinė Vienybė daro susirinkimus bent 
vieną sykį j mėnesį.

47. Centro Vienybė susidaro iš,
a) centro valdybos narių,
b) iš atstovų nuo vietinių Vienybių po 3 nuo 

kiekvienos parapijos Vienybės.
c) iš atstovų nuo kiekvienus atskiros draugi

jos, ar kuopos, prie Vienybės priklausan
čios.
48. Kiekvienas delegatas Centro susirinki

me gali atstovauti netlaugiau, kaip vieną drau- 
SW

49. Įstatų punktai, paliepiantieji tikėjimo 
ir doros reikalu* negali būti mainomi nei tai- 

įsuini.

Pranešame plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti “Draugo” reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti šorus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas.

“Draugo” Adm.

kurios yra lietuvės, bet agita
ciją varė už lenkus, buk jos 
lenkės, nors Lietuvoje užaugu
sios ir lenkiškai nemoka kal
bėti. Taigi laikas susiprasti 
ir tokias kukės utTcmti ir te
gul nesinmišo lietuviškose 
draugijose.

Taigi broliai 
darbą, į darbą už Lietuvą, nes and \Vestern Coal Company, 
atėjo laikas visiems pabusti, i Irari yra agentu VVilliam C. 
fttai ir mūrų du biznierių pa- Atvatcr and Company, Ine., 
klojo stambios aukas: vienas-• atmestąsias anglis išpardavė 
A. Leskauskas pirmiau šimti-1 smulkiems pirkliams.
nę paaukojo ir Ignas VaičmUt Kuro Administracija patė- 
$101.00. Du prasti darbinio- mijo tada, kuomet vienas tų 
Imi taipgi P® šimtinę, ty. Kaz-1 raūlkiųjų pirklių apskelbė, jog 

jis turįs parduoti Atraterio 
Pocasontas anglių. Kadangi 
Anglių Leidimo Biuras nebu
vo leidęs tų anglių pardavinė
ti, tai Kuro Administracijai 
prisiėjo prieš tai veikti.

Tečiau neesant prirodymų, 
jog buvo koks nors susitari
mas įvežti anglių j Ohio vai- 
stiją. kad išsisukti nuo regu
liavimų. ir kaip pasirodė, kad 
CIeveland and Western Coal 
Company iždaro tik atmestą
sias anglis ir tai tik spiriant 
reikalui, tai vietoj atimti nuo 
kompanijos leidimą (laisnj), 
buvo pasiūlyta, kad kompanija 
paaukautų Kryžiui tūkstantį 
dolierių, kaipo bananą už per-

(Pabaiga.)
43. Laike seimo posėdžių, nrba atstovą ra- 

sirinkimų, kiekvienas atstovas, norėdama* kai 
bėti, turi pasij rašyti Imlso pa* prezidentą ir. 
gavęs leidimą, turi kalbėti ramiai tame ret 
kale, kuris yra svarstomas; taip-gi tame pačia 
me reikale vienas atstovas negali gauti bnl*.> 
dauginus kaip tris kartus: kalbančiam ne savo 
vietoje arha ne tame reikale, arba trukdau 
čiam kalbėti kitam, taip-gi nbelnni nerilaikan- 
čiam tvarkos prezidentas turi tiesą atimti bal-' 
są tame reikale, arba per visą susirinkimą: 
taip-gi tam pačiam atstovui, nesilaikant tvnr 
ko* ant kiekvieno susirinkimo, Centro Valdyba 
tur kreiptis j draugiją, i* kurios tas atstovą* 
atsiųstas su pranešimu, kad draugija jį at
šauktų. o į jo vielą išrinktų ir prisiųstų kitą at
stovą.

Abclnai, laike susirinkimų visi turi pri
silaikyti geriausios tvarko*.

M. Dvotw TSM |

Dr.C.Z. Vezelis 1

tokios rūšies “para pijonai*' 
liko ncprigulmingais ir kad 
jųjų '‘klebonas** laidoja to- 
kiua.
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IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUy.

Tarpv Chicago* lietuviškų 
socijalutų pakilo dideli nesu
tikimai. Tą paliudija soeija- 
lietų laikraščiu “Naujienų” 
rcdftktvrinus p. Grigaičio stai
gus purit rauk ima- iš užima
mos vietos.

Pastaraisiais laikais “Nau
jienos” aštrią kovų Vedė su

Brvtkorskaja yra rusų rv- 
Vuliucijonurė. Daug jinai 1J- 
kentėjuti vargų, gyvendama 
po caro valdžia. Ir nors jinai 
daug yra varguli ir patentui, 
bet vis nepataisjtina senė. 
Labai aklai jinai tetikėjusi so- 
eijalizmui, kurs juk žmum- ve
da tikron pragaištin. I____  ____ ___

Breškovskaja atkeliavo A- lietuviškais bolševikais, 
merikon. pabėguri nuo bolJe- Ik.t negalėjo būt svariu 
viky. Dabar jinai yra C hieago-1 ptfdfct jg įvykti atmainai prie 
<- ----------------- ’

liegis, svarbiausia pakilu
sių nesutikimų priežastis bus 

Ine kitokia, kaip tik ta, jox 
“Naujienos” nesuranda naujų 
parėmė jų, gi senioriems jau 
užtenka nuolat vilkti “sunkią
ją naštų”.

Ar šiaip, ar taip, bet tarpe

je. Ir keliausianti j kitus mies
tus. Jinai tiki-i pasimatyti ir 
su prezidentu Wilsonu. kuo
met tas KUgryšiąs iš Eurvpo*.

Bneikovskaja ntkdiavu- 
Amerikon milijonų rusų naš
laičių reikalais. Nori čia su
rasti tiems našlaičiams tinka
mą pagribą.

Senė išreiškia nuomone, jog I .... 
talkininkų įsimaišymas Rusi- I^'v ""utikunm.
joje tik tuomet butų pagei-Pfi. d«ugmn.Ma
dantines jei talkininkai Rusi- la,ni'-'12‘n‘”"n; ^ltku: 
joje įsteigtų “tikrojo” soči- nn^. Hgn,i ^tjalistai
jalizmo valdžių. mulkino -avo tuščiai* pažade.

Kitaip gi, talkininkų įMmai-Pro“’s* 
šymns ten ncgcistintis

Peikia jinai bolševikus ir 
tų purvinus durbuo. Jinai 
tvirtina, jog bolševikui nesu. .... .
“tik"” socijalistoL Kas kitai"*““**** revolveriais plėši- «ų Kerenskio frakcija, kas M 

kita viri socijalMai menševi- pr; «- L. \T1-
na, is Cicero, ir iškraustė jo

Tokius niekus pasakoja s^pitenius. 
nė Breškovskaja, tarytum, ji I ». ____
aažteotų, jog bolševikai yra PARMt 1200.
daiUanriae w<itevilni žtedaa.1 1
jog bolševikai menševikams /į5* su ^^ėmk plėšikai 
na «rtimiaurieji sėbrai io« |uiPaole Annour & Co. mėsos 
gvarbtaurieji bolševikų norite-1—P° num- 1901 ^®rth 

Katteiai principai yra raeoše- P-****11P J-U .ra , g

jį giriasi aa ravol"*^’ priwtė atidaryti gste- 
—pu- P**“* 8200 ir U-
^fė aodjaitemo ypaty-1

kuomet soaijaltetai nute-j Plėšikai apsiriko. Jie buvo 

tiojo Rusiją, gi šiandie terioja maną atrasią daug pinigų. 
Usėavą ir kitas šalis, kituo-l ......................
tart priklaususias Rusijai. MOGA APKALTINTAS.

Žioplas Breškovskok tvirti- -------------
trintas, kad menševikai ra bol-1 Nicholos Moga, Saddlc and 

ievikais neturėtų nieko beod- ĮCyclc kliuho daržų Mirga*, 
dm. Tegu tik Leninas savo teisme atrasta* kaltas už nu 
VlMtioa įriteidžta menševikų 
atetovua, o šitie dar geriami

galvnžudfianti. kaip

I

Lietuvių II. K. Amerikoje 
l^l>dnringu*ii» Sąjungos, po 
šv.Antanu globa, metinis Cen- 
tro susirinkimas bus utamin- 
ke. 28 sausio (Jnnnary). 1919 
motų. 7 :3U valandų vakare 
Dievo Apvciados juirapijos 
svetainėje, prie 18 to* gatvės 
ir rnion avv„ Chicago.

Susirinkimo diena tapo per
kelta dd svarbių priežasčių.

Kuopi) atstovus meldžiame 
skaitlingai snsirinkti.

Valdyba:
Pirm. A. Nausėda. 
Rast. Jonas Purtokas.

KATALIKŲ VIENYBES SU* 
SIRINKIMAS

. BRIGHTOM BARK.
L. R. K. Labdaringos Są

jungos 8-ta kųoj» laikt tavo 
mėnesinį -usirinkiny) N. P. 
dv. M. parapijos svetainėje, 
Susirinkiman ntritankė skait
lingas būrelis narių.

..... Pintu J. Hupšis, uiklaust 
viri"sudviMiji.|k»0P«« ar neatsiranda 

norinčių įstoti j Garbė* na
rius. Po užklnueymui pasiro
dė, jog yra. Sekantieji pata
lo Garbės nariais: Bernardas 
Nenartonis, paklojo *100.00, 
Jadviga Steponkaitė *50.00, 
Juozapas Ginčius *5.00.

Panelė Jadviga Steponkaitė 
paaukojo aukso laikrodėlį 
vertės *30.00. ’*- •

Mfttrt. iog ImotiAs nmdedA 
atjausti labdaringą Sąjungą 
ir tikimės, kad musų kuopa 
ateityje galės daugiau ką nu
peikti. J. P,

L. VYČIŲ CHICAG08 APS
KRIČIO SUSIRINKIMAS.Katalikų Vienybės Centro 

nepaprastas, bet labai svar
bus, susirinkimas atsibus u- 
tarninke, sausio 28 d., 7:30 
vai. vakare, Dievo Apvedados 
par. svetainėje (18th ir U- 
nion gat.), Chicago. Ui. 

Valdyba, 
iš WEST SIDES.

Aušros Vartų parapija, sau
sio 15 <1. surengė vakarų su 
|>niknllw>mis, dainomis ir ki
tais pasilinksminimais Tautos 
laisvės išgavimo naudai.

Visų pirma Lietuvos Kuni
gaikščio Vytauto benas, iš 25 
asmenų susidedantis, užgro
jo tautos himnų, kų publika 
atsistojus išklausė.

Paskui buvo perteatytas 
“žilius Pustetainkas”, 4-rių 

t veiksmų komedija. Tas vei
kalas visiškai netinka krikš
čionims vaidinti, nes yra pa- 
juokinga Bažnyčios apeigos 
ir šventieji

Paskui kalbėjo gerb. kun. 
Kymišis apie nepaprastai 
svarbų momentų, kokį dabar 
pergyvena musų tautą, Lietu
va, kurios ateitis priguli nuo 
musų pačių duosnumo ir pa
sišventimo. Nors trumpai 
kalbėjo, bet labai aiškiai išdė
stė tų svarbumų ir reikalą au
koti ir pasišvęsti, kadangi jos 
uriešai lenkai, vokiečiai ir 
olševikai, iš visų pusių jų ap- 

/tatę, nori ją pavergti. Bū
ru renkamos aukos tautos lai- 
---A . «•------• • - nvcz iHgnnmui. ncnnni
*373J0.

Pėr klaidr liko tame vakare 
apskelbta danginąs

Aukojo šie asmenys: 
Aušros Vartų vyrų ir mo

terių draugija............*80.45
Dotuinikas Kazlauskas.. 50.00 
Petras Mažeika................5000
Juozas Saunom............ .. 2SBU
Antanas Malinauskas .. 15.00 

Po 10 dol.: kun. Kemėšis, V. 
Bperanskaa. J. Judikaitis, V. 
Stankevičius 6 dol.

Po 5 dol.: P. Mileris, Legei- 
kis.

Po 2 dol.: J. Lučauskas, A. 
Pocius. J. Znurn. P. Gudavi
čius.

Po 1 dol.: kun. Meškauskas 
(pirmiau aukojo 100 doL). T. 
Butkevičienė, V. Moekcvičia, 
J. Baravikas, A. Mikelevičių, 
H. Panlikonis, K. Pravelaus- 
kaitė, P. Bernatavičia, M. Jo
kūbaitis, N. Sleigira. Kudu- 
lienė, J. Kaminskas, A. Moc
kevičius, B. Belikevičia, Opu- 
lokaitė, P. Pronekunaa, J. Mi
siūnas, A. Rakevičienė, C. 
Vasbutas,, Vingelis, P. Vazbu- 
tas, Jurevičius, J. Sakaite, Ba
rauskas, J. Biežis.

Dar keletas aukojo po do- 
____ ________________________ _ lierį, bet nebuvo galima jų 

sistentas Fredėriek Diekinsou. ir pasitarsime apie dalyvavi-1 pavardžių perskaityti, todėl 
Nes foderalė raidžia visuomet m* visuotiname “Draugo” malonės aukotojai atleisti.

APIPLĖŠĖ GYDYTOJĄ.

Ant 22 gntri-s tilto trv> up-

mcnAcvi kliu 
HA ėUrtnmo turi taktikoje. 
Būt praktikoje $e yra tikri 
broitai, dirbą vienodą pra
gaištingą žmonijai darbą.

žudynių vaikino TVIIliam Ur- 
Icy.

L’ž tai skiriama nuo 1 me
tą ligi gyvos galvos kalėjimo 
bausmė.

—- ... | Mielinei Fishcr ii Dūmoti,
SAUG BEDARBIŲ GUGA- Mielu, atvažiavo Chfcagmu 

OGJE. Su savimi kileniuje turėjo
——— 11,100. Arti Grand Centrai

Cbkagoje skaitlius bedarbių geležinkelio stoties jis sutiko 
puolat didėja. Vietos poUUkai nepažj štamą žmogų. Sitam ta- 
ir vilkėjai tuo labai ensirupi- rė:
■* žinovai tvirtina, jog da- fanner„. Ne dainai
b«CW^> busią arti šimto LulaakaOBL Jį,

tūkstančių bedarbių. Gi visoj 
idyj — milijonai.

Ir tai tik pradžia. Kart* 
įstaigos atdaromos kareiviai 
paleidžiami iš tarnybos. Juk 
tai didžiausieji būriai darbi* 
ninku, neturinčių užsiėmimo.

Nežinia kas bus tolinus.

pinigus Tomrta atrodai pado* 
rus žmogus. Pavaikščiok ku 
numinti, kol eis traukinis”.

Nepažįstamas paklausė.
Partnery* išvažiavo ku pini

gais. Tas ne|mžį stamas buvo 
policmuna* Traev ii So. Clnrk 
policijos nuovado*

Nedėlioj, sausio 19 d. Šv 
Kryžiaus parapijos svetainėje^ 
S. L. H. K. A. Apskritys laikė 
metinį fii-iiinkimn. Delegatų 
sufirinkiinan atsilankė gnun 
skaitlingai. ’ 
mo reikalai aptarta. Tarp 
kitko, nutarta nno vasario 
mėnesio, š. ui., jau pradėti 
rvngthkur paranku, kolonijose 
Apdraudos Savaitę. Tada 
bu* ir Apskričio susirinkimai 
laikomi laika nuo laiko ton 
tikslui.

Pabaigoje rinkta šiems me
tams nauja Apskričio valdy
ba. kurion pateko šie asme
ny* : dv. vnd. kun. N. Pakal
nis, pirm. — B. Jakaitis, vice- 
pirm. — A. Brnoži*. rašt. — 
V. Balanda, ižd. — K. Vara
navičienė, organizatoriai: A. 
J. Sutkus ir V. Balanda.

Taipgi nutarta Apskričio 
protokolą patalpinti susivieni
jimo orgnnan.

mvsc cvAnjumiA.

Jus Pamigsite Šitą Kava arba 
Jūsų Pinigai bus Sugrąžinami

V. B.

Iš NORTH SIDES.

KUOMET tn perki dėžute WILS0N’S CERTI- 
FIED KAVA tu gali būti tikras kad gauni 
augštiausios rųšies. Mtuu gvarandja ant kiek

vienos dėžutes gali jus užtikrinti kad busite užsiganė
dins.

L. Vyčių ChieagM Apskri
čio susirinkimas įvyko sausio 
19 <L, 1919, dv. Kryžiaus par. 
svetainėje, Town of Lake ko
lonijoje. Delegatų susirinko 
virš 50.

1) Susirinkimą atidarė p. 
M. Zujns, būtys viee-piruunin- 
kas. Jam pakvietus, užėmė jo 
vietų naujas pirm., Ig. Saka
lauskas.

2) Protokolų iš praeito susi
rinkimo perskaitė kLZujusJtu- 
ris tapo priimtas su maža pa
taisa. r

3) Pirmininkas pareikalavo 
iš kuopų raportų. Pasirodė, 
kad ne visos kuopoą tarėjo 
juos pagamteą. Todėl Ruopų 
raportai liko atidėti ąekan- 
čiam susirinkimui .

4) Parrikatenta H Apakri-

Moterių Sąjungos I kuopa
susirin

kimą 14 d. sausio, š. m. Su
sirinko nors ne labai skait
lingas būrelis, bet atsilankė 
keturios moterys, kurios pri- 
rirašė prie Mot Sų-gus. Da
bar kuopoj narių yra. 21. Dėl 
pasekmingesnio gavimo narių, 
nutarė surengti prakalbas, 
kurios ir įvyko 18 d. sausio. 
Gerb. kun. Ketnėiis labai gra
žiai nušvietė reikalą moterims 
apšrietos, ypač daros, tautišką 
susipratimą, nąa tas priklau
so nuo moterių auklėtojų.
Kad jaunas kartas apsaugojus ■ čio valdybos raporto, 
nuo ištantėjimo, motina iš pat* 
mažens j kudikio.jaunutę sielą 
turi įskiepyti yvyntoteailą. 
Taip-gi išaiškiną, kad nėra 
saugesnės moterims organisa- 
tijos, kaip Moterių Sąjunga. 
Tai-gi iš kelių atžvilgių yra 
naudinga prigulėti prie Mot. 
Są-gos. Prie prakalbų sąjun
ginės buvo parengusios pro- 
gramelį. Mažytės trys mer
gaitės sakė eiles, parimi jos 
padainavo lietuvišką, 'juokin
gą dainelę. Taipgi ir viena 
iš sąjungiečių padeklamavo.

Vakarinė mokykla jan atei- 

trefiadienio vakar* Mokinama 
mesgunOą iwuvumjubo, mn- 
rimo, taipgi bus mekinaasa ir 
valgių gaminiu notos.
Taipgi, jei kas dėt pra- 
silavinimo, galės rites sakyti 
arba apie ką noro pr^'M**, 
arba skaityti garsiai ir tt 

Moterys neužmiršo priežo
džio: “Kur vienybė — ten Ir 
galybė”. Todėl dirbkim visos 
išvieno, o bus nauda ir mums 
pačioms ir tėvynei.

laikė savo mėnesinį

B. T.

It TOWN 07, LAKE.

Tre tfILSON kavos išdirbėJiai yra taip išdirbę ka
va geriausioe rąšies taip kad išgėrus pirmąjį puoduką 
jus pamatysite kad “WIL80N BLENO” kava ir jus 
pasidarysite draugai ant visados.

Tavo grocerainkas ja parduodava Raudonose dėžu
tėse, gi Molinose Dėžutėse yra — tai musu geriausios 
rųšies. Abidvi ryšis turi spėrijali WILSON skoni kuri 
negali rasti rąšies kavoj.

Įpraskite pirkti WILSON maisto produktus. Jie yra 
visi geri ir užganėdinanti. Paprašykite savo grocer- 
ninko Paprašykite jo kad jis parvežtu ju jeigu dar 
jis nerun savo nocae.

i

raportą išdurt M.

kad tosigų buto *278J0, ii 
dų *275.90. Ižde Įteka <R«L 
fiis raportas sutiko su knygų 
peržiūrėjimo komisija. Talen
tų Ižde teeigų yra *78.40, išlai
dų *4540. Lieka *33.40. . .,

5) M. Balsienei stsirtktei 
tolias
nauja, ratšfaflnkė. D perataty- 
tų kandidatą: 
Drivikaište ir 
rišteora. bal 
kaitAttaa

rašyti
6) Aputi (M BftVBitt 

aat toliau ftk Spauda 
gija pradės .veikimą..

7) Kalėdtefo Fondo 
tas. tik 
rengus, 
ta seka

8) B 
linu.

0) “Vyčio" spaustuvė. M. 
Zujo? kalbėjo gana jausmin
gai apie reikalingumą nuosa
vos “Vyčiui” spaustuvės. Iš
rodė visus kčblumns, neturint 
savos spaustuvės. Priminė, 
kad važiuos per kuopas ir ko
lonijos, rinkdamas aukaaaapo- 
stuvės reikalama. Zojos duo
da teelimą padaryti čia pat 
rinkliavą, pate pirmteosin pa
klodamas S0 doL (UbsKy 

IBond). Kiti delegatei paa4ė

(Pabaiga bus).

ZNGUtytmu raminte ocoiienu* Kūne 
girainati “Drauge”

GR0BERNINKAM8 PERS
PĖJIMAS.

CICERO, ILL.

-rt •)

Staiga pradeda atpigti 
Kviestas, kiaušiniai ir kitokio 
maisto produktai. Bet dauge
lis grouerninkų laikosi seno
vės augštų kainų. Jie išnaudo
ja maisto vartotojus.

Tokius groserninkus perspė
ja Suv. Valstijų prokuroro a- eime valdybą kitiems metams

Klaidos pataisymas.

“Draugo” 1." numeryje ko- 
respemdencijoj**. • aprašytoje 
Vytauto Gvardijos draugiją, 
pasakyta, kad iš iždo paauko
ta *100 dol- o nariai sudėjo 
1121.25. Turi būti taip: iš iž
do paskyrė *200 doL ir nariai 
raaukavo *121428.

COFFEE
Pranešimas.

šiandieną, 27 d. sausio, bus 
estra susirinkimas “Draugo” 
šėrintekų, 7-30 vai. vakare, 
parapijos svetainėje. Kvie
čiame visų šėrininkų eieerie- 
čių būtinai atsilankyti. Rink-

A. T. BIELSKIS BRO& 
5315 So. AAInt At*-,
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