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NEPAVYKO RINKIMAI SOCIJALISTAMS VOKIETIJOJE Iš Amerikos.

Tad pasigirsta grumoji 
mai buržujams

ZM0G2UDY8TE8 PRIME
TAMOS AMERIKONAMS.

NAUJI BOLŠEVIKŲ GRU- 1 ROJALISTAI MUŠASI POR- 

JTMAI.

PRAMATOMA SPECIJALt 
KONGRESO SESUA.

LENKAI IR NEPRIKLAU- 
SOMA LENKIJA.

TUO A LITO J

Gen. Narch praneša apie 
kareivių demobilizacijų

VOKIETIJOS SOCIJALIS 
TAMS NEPATINKA 
RINKIMŲ PASEK

MES.

Bavarijos premjeras socijalis- 
tas grūmoja.

Berlynas, tmrtsin 28.—Stei- 
giamųjin siisirinkinuin atstovų 
rinkimai Vokietijoje baime 
perima soeijalistų*. kuomet 
paaiškėjo rinkimų pasekmės. 
Soeijalistų laikraščiai aima
nuoja, jogei reikia sutikti su 
faktu. Socijalistai buvo galvo
ję patys vieni Vokietijų val- 
dysių sulig aoeijalistiško kur
palio. Bet rinkimai parodė, 
jog socijalistai dar nepriaugo 
•prie tolygia.

Suiručių metu socijalistai 
gavo gana įlang halsų. Bet tik 
mažuma žmonių už juos Imi
tavo. Jie buvo manę gauti pu
sę visų balsų. Bet negavo nei 
40 nuošimčių. Kiti visi Imlsai 
teko soeijalistų priešininkams.

Daa< žmonių balsavo.

Per rinkimus daugelis žmo
nių balsavo, nes net apie 27 
milijonai vyrų ir moterių.

Gavo halsų:
Korijalistai 

kurie šiandie 
11.1124ML
Krikščioniškos Liaudies par

tija, buvusieji erntristai kata
likai, 5338340.

Vokiečių Narijonalė partija 
2,739,196.

Bolševikai 2.1BVM5.
Vokiečių liaudies, partija 

1.106,408.
Demokratų jiartijn 5352.- 

930.
e

Socijalistai nepatenkinti.
Soeijalistų laikraščiai tokio

mis jamekiueiuiH neputenkinti. 
Nu nusiminuiiu tvirtina, jug 
iiutair BocijaUstains apie Vo- 
kietijos ateitį prisieis tarties 
ne vieniems, bei 
buržujais.

Liet ttavurijos 
socijalistas Eisner
žengia. Jis už rinkimų pasek
mes ima grūmoti.

Anot Koeinische Zeitung, ji* 
vienam susirinkime taip įkal
bėjęs.

•'Bavarijai gręžia klierika- 
lizmas, gi Prūsijoj viešpatau
ja junkerizmas, o Berlynu 
valdo LudcndorffuM. Tukliai 
pritariu stovia

didžiumiečiai. 
yrn valdžioje.

W&diiugtoii, sausiu 28. 
IMnukrnlų ir n-pulilikmių ly
deriai tvirtina, jmr ateinant} 
|invn*arį l.<iiigre*tii pri'iel* 
turėti -|H-cijn|e sesijų.

Vieni ir kiti tvirtinti, jog 
ligi kovu 4 d., kuomet įmiginsi 
dabartinio k<mgre*u |m*kuline 
*e*ija. neini* galima nei apim
li. nei prnve-ti visų lūlių. ko
kie yra nnl rankų.

iii tarpe liilių vra gana ir 
•vnrbių. etini kndir imskvri- 
iiiii- Toli milijonų dol. gide- 
/.inkelių pageriniiiKi reikalui*.

luti vynu programa lelieguli. 
I* Iii MVarisunių bilių ženie*- 
nysis Imtu* ]s<rkrųtė tik (i. 
Tini tarpu senatu* in-i vieno.

Nepalmigtn* šito kongreso 
darinis turė* įmigti naujas 
kongresas, kurs |mi kovo 4 iL 
susirenka.

New York, sausio 28.—Pra
eitų sekmadienį čia lenkai tu
rėjo milžiniškų susirinkimų. 

. Padaryta rezoliucija, kml Nnv. 
I Vaidijas ir talkininkai ofiei- 
jnliai pri|uižinlų l*ankijos ne- 

I priklaiisnmylH-.
. 

Kovos jie be jokio pasigailė
jimo.

Lisbona, *an*io 27. Susti 
nėįe rojalistų Mikitomis nu 
malšinta*. Ih-I kitur jie imu 
viršų.

Tarjie |m<'-ių repiildikimų 
|Kikibi ne-ulikimni. Ir tai dnr 
taip. kn<l rezignavo vi*i mini 
storiai.

Nieko* neguli (eisiikiti. km 
šiandie apsiverčiu laivę* Put 
tugulijo.* karalių* Miltinei'*. 
Vieni i virtimi jm." ji* i-a- l.«>n 
liūtie. !\i)i sako, jug ji- jau 
Portugalijoje.

Paryžius, sausio 28. Nei- 
iie de|mrtitmi-nti> (apskrityj). 
kur yra Priinciizijo* sostinė, 
|s-r gnuslj iiK-m—į atlikta 34 

I žmogžudystė*. 220 dienomis ir 
naktimi* užpuolimų ir MIO vi
sokių muštynių.

Visa lai atlikę nmerikoniš- 
ki kareiviai, dauginusia armi
jos dezerteriai.

Pnsekiiiiiigesiiiatii prie* tuos 
piktadariu* veikimui i**rorgu- . .. I nizuotn amerikoniška polu-ijn 
Paryžiuje.

l

BUS PASKUBINTA KAREI 
VIŲ DEMOBILIZACIJA.

10 divizijų pasiliks Pran
cūzijoje.

BOLŠEVIKAI RUOŠIASI 
DIDELEN 0FEN8YV0N.

Washington, sausio 28. — 
Anui jo* štabo viršininkas, 
p*n. Mareli*, vakar militari- 
niam senato komitetui prane
šė. jogei kareivių |«irvežimas 
iš Kunųms jau sutvarkytas. 
Kn* mėnuo Ims |uirgnl*enama 
.*t(MUNN) kareiviip Taigi per 
pusmetį visi kareiviai bu* na
mie.

Nandfkial Inu paleizti 
ųųOdaa.

Aioj šalyj lavinimo *toi7k- 
k>*e yra apie 7WKW karei- 
vių. Aitie visi kareiviai bus 
pnliuosuoti vieno mi-m<sio lai
ku. išėmus tuos, katrie bu* pa
likti dar specijalei tnrnyliai.

Ligi praeito šeštadienio pie
tų iš Prancūzijos jau HM.HtKl 
kuroivių imrkcliuvo.

10 divizijų bu snapu

Kiek kareivių ilgesniam lai
kui turės pųsilikti Europoje, 
tai tų apspręs pats preziden
tas U’ilsonas, pažymėjo gen. 
Mareli.

Bet įlabar kur-kas daugiau 
kareivių Imis ragrųžinta namo, 
ne kaip išprmlžių lmvo sakęs 
maršalas Foeli.

Gen. Mareli nuinųs. jog il
gesniam laikui Europoje bu
siu palikta tik 10 divizijų a- 
merikonų.

Chriztiania. sausio 28. — A- 
not laikraščio Brrgen Tiilen- 
de. iš Archangelsko stigryžę* 
vienas talkininkų oficierns, 
kurs imsnkojo, jog iMilševikai 
su ateinančių |mvasarin ruo
šiasi didelėn ofensvvon.

Bolševikai mėgino smlaryti 
nrmijų iš poros milijonų vyrų 
ir pakels ofensyvų pietinėj 
Rusijoj.

Zurich, saii-in 28. Iš Mas
kvos pranešama. knd “tarp
ia utinis komunistų kongresą* 
nusprendė sušaukti pinnųjj 
“naujo* TPViJiucijo* tarptauti
nė*” kongro-ę.

Komunistų kongresas pnga 
mino manifestų, kuriame iš 

■ dėta visa bolševikų progra- 
imi. kokia Iurė* Imt atlikta.

Programoje pirmiausia vie
ta užima — panaikini i Euro 
|s>je visus kapitalistu* ir du- 
luirtinę jos kultūrų.

Tn* tikslą* galima atsiekti 
tik pravedant visur ladševikij 
diktatorystę.

Kmlangi socijalistai ] m Iri jo
tai dažnai liendrai su buržu
jais (iškelia ginklus prieš Isd- 
aevikua, tad imstaricji prie* 
tokius soeijulistus kovos 1>e 
jokio pasigailėjimo.

EKTRA ALGOS KAREI-
. VLAMB. _

Waahington. sausio 28. —
Kongrosan induota bilius, kad 
vvriausyliė |Mll eidžiamiems 
kareiviam* išmokėtų extrn al
ga*.

Tuo tikslu kareiviai paskir
stomi į kelias rusi*. Tiems, 
katrie yra buvę mūšiuose, tu
rėtų bul mokama už ilgesnį 
laikų. Kitiems — mažiau.

Sulig liiliaus, vieniems ka
reiviams tarėjų būt išmokama 
eztra alga už 12 mėnesių, ki
tiems — už pusę metų, <iar ki
tiems — už 4 mėnesius ir už 
1 mėnesį.

Tas bilius palyti taippat 
paliuosuojamus jurininkus.

NUSŪDYTAS POLIO 
MOVAS.

NE

ir

Paryžių, sausio 28.— Pir- 
fmauain BeNSt^ taikb* at*to- 
vai, pankui Serbijos indavė 
protestu* taikos konferenci
jos pirmininkui Clemenccau. 
kad mažosios tauto* konferen
cijoje js-rinažai turį atstovų.

Sako, kaip Belgija, tnip 
Serbija šios karos metu yra 
<laugiau*in nukentėjusios, ta
tai tų salių ir atstovybė įvai
riom konferencijos komisijose 
turėtų būt didesnė.

Kaip Belgija, taip Serbija 
nemano ir nenori susilyginti 
ra didėlėmis valstybėmis. Bet 
visuomet pirmesnę virtų tu
rėtų užimti kadir už tokių 
Brazi Ii jų. Pastaroji nei karėje 
nedalyvavo. O tačiau jai leista 
turėti daugiau atstovų, kaip 
anoms.

Tas pat yra ir ra Kinija.

PAĖMĖ KAIZERIO NUO
SAVYBĘ.

Paryžius. sausiu 28.— Buvę.* 
vokiečių kaizeris provincijose 
Alzas ir laimine turėjo pilį 
ir lemus plotu*. Viskas ver
te* $1Kl.OOtt.

Dabar tų provincijų pran
cūzų viršininkas liovusį kai
zerį at sa vi no nuo tų nuosa
vybių. ,

PER METUS MIRĖ 30.000 
VETERANŲ.

Washington, sausio 28.— 
I’er praeitu* metu* Suv. Val- 
sUjose mirė 3(l.<kNl ririlėa ka
rė* veteranų.

t

I
PAKVAIŠO SENIS.

Dės Moines, lova. sausio 28. 
— Cluirlr* Voyee. einantis 80 
metus. nusižudė. knd “sutau
pyti** ikiuginu maisto šios Mit
ini- kareiviam*. Mat. ii* nie
kam tikę* ir is-reiknlu itmixtrj 
eikvoję*.

PALIKO 10 TUKST. DOL.
ŠUNIMS.

Dayton, 0M sausio 28.—Ne
senai įniro čia sena merga 
laiuise Biam*. Pa* brolį jm- 
liko keturis savo šunis. Tų 
šunų užlaikymui jailiko 10,- 
IMNI dolierių. Paliktame “tes
tamente** yra (mžymėjusi, kad 
kuomet visus šunis paims ga
las, tuomet nuo jų užlaikymo 
ntlikusieji pinigai turi Imt 
(mskirti vietos ligoninei.

Mirusio* giminės darbuojasi, 
knd sugriauti jo* imliktų “tes
tamentų**. Nako, tegu vilkas 
(minui jo* tuos šunis. Pinigui 
yni reikalingi žmonėm*.

Tuo reikalu kreipiamasi 
teisman.

MAISTAS TR DRABUŽIAI
LENKIJAI

New York. Minsiu 28.— 15 
ėia į Europą išplaukė garini- 
vi* Ue-luard, kuriuomi ga- 
Ih-iuiiiui Is-nkijon maisto ir 
drabužių vertė* 2 milijonų dol.

Garlaivis plunkia tiesiog į 
Dnnzigų.

INTARIAMA NAŠLE.

Kenosha, Wis., *nu*io 28.— 
Mirė staiga llarry Auster. Jo 
žmona intartn vyro nužudy
me ir suareštuota. Vyro laido
tu vė*r leista inturinma daly
vauti. Nu ana ėjo ilctektivnL 

i'o laidotuvių našlė paimta 
kalėjiiium.

PASITRAUKIA NUO BOL
ŠEVIKŲ ZIAURINEJ 

RUSIJOJ.

POPEŠIUS TAIKO LENKUS 
f U UKRAINAIS.

Londunns, *au*iu 28. — Pie
tuose nuo Archangelsko vei- 
kianėios amerikoniška ir rusų 
kariuomenė* apleido miestų 
Aenkurskų.

Pasitraukė j šiaurius ir už
ėmė tniniĮs-snę mūšio linijų, 
ne* anoj linijoj nebuvo galima 
atsilaikyti prieš Isdševikų 
spaudimų.
mi——du-L -"- "-aa
džia paklausysianti radikalų 
kurstymų ir susirinkusį stei- 
giamųjį susirinkimų tuojau* 
paleisianti. Tam tikslui bus 
lengva nusekti priežasty*. So- 
cijalistai paskui paskirsiu 
nauju* atstovų rinkimu*.

Bet vargiai vokiečių raci- 
jaliatai paklanaya tokių knra-

I*raeitų naktį Chicagoje nu
žudyta palicmonas John F.
Nchuetz. Žmogžudystė įvyko Paryžius, sausio 28.—Aven- 
ties policnmno namais, 13311 tusi* Tėvas 
llolll mihm| me. Niekus neži
no. kame čia priežastis.

Nužudyta* isdicmonas tar ‘ llntti, |*>|>ežinus 
novo eity Imli, ėjo fe» metus, ir Į Varšuvoje. Poznaniuu* 
ji* neturi*jo susikirtimų 
gatviniais piktadariais.

i______
i paskyrė arbitru*:

Ib-neiliktiis XV 
lenkų *u ukiaumi* sulaikymui 

: monsignorų 
delegatų 

. * mvtnsejp-, • vs,,<■■■.■■«* arki- 
su vyskupų Bilėevskj ir Lvovo 

Į arkivyskupų Aeptickį.

Coblenz, sausio 24. Kiluianet 
KrupjM ginklų įstaigose gink
lai buvo gaminami išimtinai 
vieniems vokiečiam*. Be! da
bar ten dirlmma Amerikai.

Vokiečiai pristatė nim'riko 
narna anuotų sulig annistici 
jos sutarties. Daugeliui tų nr-l 
motų truko visokių dalių. Ta* 
dali* liūlia r gamina Krup|si 
įstaigos.

Tenafly, N. J.. sausio 28.— 
Aale uįičs limlson krūmuose 
už didelių akmenų medžioto
jui atraito motėm lavonų, ku
rio imžinti kulkas nepavyko.

Moteris buvo dailiai apsitai
siusi. NĮiėjnmn. kad lavonas iš
gulėjęs kokį mėnesį ir de| šal
čio nefiagcdęs.

Policija yrn nuomonės, kad 
urlia moteris laivo automobi
liu ii* suvažinėta nrlm niiž.udy- 

, tn ir ten |mme*tn.

____ _______ * 

PAŠOVĖ JURININK4 IR 
ŽMONĄ.

Nevaric. N. J-, sauito ZK— 
Turtingas lumbernumBT*^ 
džių pirklys) llipley naro «. 
muose pašovė savo žmonų h 

jinarininkų Petrie. Pastarnaia 
vra jo brolio jiosunis iš Point 
Pli-asant. kurs buvo urliope ir 
|»ns jj viešėjusi. Vargiai pagya 
liašautuoju.

Po to Riplev tuojaus pazi- 
dari" galų nusišaudamas.

K|M"janm, kad Ripley pami
šo žiuriilamas į inarininko A* 
niformų. Ji* pats kituomet 
rojo Imt marininku, l*( 
vo priimtas ir dd to 
laimi susikrimtęs.

ORAS. DAUGIAU KAREIVIŲ 
8UGRY20.

SAUSIO 28. 1919 M.
t’liirago. Ainmlie ir rytoj 

gražu* oru*; iiorautlė tempe
ratūra.

premjera* 
«iar tolinu*

la-ndrai »u

New York, mi tįsio 28.- -Su 
viena diena čia |uirplnukė ke
li 1rnn*|M>rtai iš Pninruzijo- 

|*u T.INUI kareivių, iš kurių 3,- 
IMKI sužeistų.

SUMANYTA ROOSEVELTO 
STOVYLA.

New York, sausio 28.—Pro- 
ple’s Koriai Ncrvice Is-ngU" 
sumanė saloje Kilis |>a*tnty- 
dinti milžiniškų Hoose velto 
stovy lę. taip kad “svetimša
liai čia atkeliavę nr tik galėtų 
launatyti laūsvės stovylų, bet 
ir žmogaus, kurs geriausiai 
atvaizdino šių šalį tokia, kokiu 
dabar yra*’.

Paminėta League tam tiks-

________ 4_ s
8t. Louis, Mo.. Miusio 28.— 

Žemdirbystės sekretorius 
llouston į mui i skinu, kodėl vy- 
riaueylM* neragina fermerių 
ateinantį |mvu*arį sėti dau
giau kviečių.

Ajinri pninuitnma gauti mi- 
lijardų IntSelių kviečių. Afllial 
nuiiliiitie- užtenka apie 700 
milijonų bušelių. Nuvirę 300 
milijonų bušelių prisieis par- 
d uoti.

Bet kas pirk*? Vyriausybė 
fermeriam* g va rantavo po 
$2.2<i už kviečių bušelį. Manė, 
knd juo* nupirk* talkininkai.

Bet ėinndie talkininkai 
gantui kviečių imi $1.18 bude
liui Australijoje.

— ■ I ■
30 DIENŲ PASNINKAVO.

Pittsburg, Pa., sausio 2&—į 
Trisdešimts dienų jmsninkų 
(Miliai gi'- čia sausio 24 d. vieton 
iriu n* gydytojas Dr. William 
Windsor,

Vakaro savo draugų 
veizdoje vietoje kokia
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“DRAUGAS”
UTOVAMIAR t>ail.V PHIMU 

PeblIAird lisitj I' ■■’VM tMinOay- !•> 
ORArciAB Fl UI 'allliva CU, lur.. 
laso W. ««lb l-kirasn tlllaou

raiuio or hi UM'iunitin.
Om Y«»r ...................................... |.o»
SU Moaiba ....................................... lt nu
Thur»d*>'> Kiliuna ............ I; oę

Al MKVVN-KT.Vtn* >■ V IVH'V 
Ad»*-Hi->i.< rslr* «>n *1*1*11******

ŪKTI vtv n.vi VI IKI OII AIIACII*

' “DRAUGAS”
Eina lW.yn». «<U<-I.teinu.

PllKMI MKKATl* MJUMA:
M*Uue* ••«••••••••••••■•,.. S1 C v 
Piuei melų ........................................ |> »♦

PrwauM«ral* rn.ka*. Ukaino Lai.
kaa aksituu nuo ula.raOmu 4h*ou* 
m »vo Nauju Mrlu N»ro>l |»n. . 
•*t1 o*nr*u n*o*-t r. **,* t-rt* ,,*• Ir 
avus* mU««u* r.itiaui u-<'«>■-u •< 
■U ISovkunt kt.**jl« m ,*;*r..< 
“Mocer Ordm" arka |4«4*at I n 
1 rarutru.-tu ta 'M 

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St., Chicago, Iii.

Te*Kaltūne MrKifctov (ll<

vo valdžių tose dviejose tnut.r- 
*e. I*|>miija nusmilko iki L< t 

ivirteilė* viešpatijos, u Portu
galija lapo nieko iieiciškiati-1 

jčiu nykštuku. Didi buvo Prmi- 
,elizija XVII ainžyje, Ju* kul
nim Į-.i-auliui vadovavo. Ib-l 
i.štumiioliktmi,- šimte melų 
1*1 intruzijoje j. įgalėjų |Hi.-tcll | 

1 > irtijaniamus !•*• prini-ipų, l« 
•l* ios -u -nutikiu geismu pini-’ 

:.-ų, link-myls'-, valdžio- ir gar- 
Is’-s. Piuncuzij.i *mi.*l *-a luitų 
• uvii*i. ,i*-i m butų atėjusi '.ti 

ipag’-lbaiš tuu-L'a,.-.
Uiikrašeto priistermė vnt 

i|uisaky1i mus |a>*t<*hririijnniz- 
inui, kur jis vc*la Lietuvų. At- 
sakoiiiyls; už t.'vym-s prapultį 
I*.iliek,.li • II ll. . kili le, tiektai! 

,-y d.uiii iiiiiuiu- balsu, |mm 
vali kl. :<limi i i-iloim-iię ir at 
do j< dailių savu mažo* sro
vė* tikslu* statydami augs 
■‘taus už Lietuvos ateitį.

Darykit šarmų. |H*rkraukit 
k,-bii-il*-ritiitis tūkstančių d*.l 
la-rių iš lietuviškų kišenių 
nelietuvišku*. 
Tiuli**- Fumlų.

Itollllltl* 

keliu.

I
pradžudy kil 

Mes, išreiškę 
imsit niuksime

Dar apie Seimą.

Socijalistai ir Tautp 
Nepriklausomybė.

Pranešimas iš Washingtono.
Pa*kuliniame tavu praneš; 

me perstatėin gan liudnių ži 
nių Uetuvo* laisvės klausi 

line, ypač akaudu buvo lietu 
; viam* giidėti. knd Lietuvos at 
; *tovų neniirima Pran<*uxijon somyb^n 
i|sili-i*ti. Kiekvienam 
vos nuimi yra aišku, kud jei priueipų ptisilaikaut, 
inusų atstovų neįsileis ir tu- į 
dilo* jiems progos l.i< tuvių' 
imlios teisingus reikaluvimu* 
išdėstyti, tuomet tn- reikalui 
butų |s-r kų nors kitų |H-r*ta 
lyti greicinii'in |u*r Li.-tu- 
Vos luisvės priešu*.

štai šiomis dienomis vėl smi
lutė užtekėjo ant lietuviško* 'daly v auti. Dabartinė Lietuvis-- 
p:i*lniigv*-.Turybių l*il<I.K<>mit<- 
tu* gavo visų pluoštų linksmų 
zinueių Lietuvos laisvės rei
kaluose. Kablegramu nuo mu

ii atstovų i* Paryžiau* pra
neša, kad jau Lietuviu, atsto
vai pribuvo Paryžiun dnly- 
vniiti Taikos Kongrese. Itale 
gnriju *ii*id<-«ln iš sekančių as
menų: Ališauskas, Daujotas. 
Semaškų, Valstijos Tarytai* 
nuriiii, ir lluzeulmiiiu, užruta*- 
žiuių dalykų 

pranešama, kad

vos valdžių, susi<tariu*i laje 
krityje luistu, su prof. Valde- 
mariu priešakyje, prisilaikanti 
puilanii'iitarių principų, stovi 
už visiški; Lietuvi,* nepriktau- 

Bus sušauktu įstvi 
Lietu giumasis Seimas, demokratinių 

kuris 
nuspręs valdžios formų I.ir
imo* valstijai. Lietuve* val
džia ir visa Lietuvių tauta 
stovi už Prezidento \\ liaouo 
I<ask<-llitus principus. ir tikisi, 
knd jie Iras teisingai prie Lie
tuvos pritaikyti, dinsiant Lie
tuvai galimybę Tautų Lygoje

I

i

*tt*is-

tikisi 
S orkų

Lietuvai nėra uei muzuiu.'-io* 
naudos, knd tūkstantis Ai .ei: 
kiečių, atsitraukę nuo durim ir 
pelno duusiuių Ne*’ V,įsą. 
bet tat yra būtinai reikalingi; 
liberalų-tautiiimkų imnijai. 
Jie mato, kad Amerikos kata
likai lietuviai italui r sutaria >š 
vien. Lietuvai ta sutartis imu- 
dingą, bet liberalam* butų irau- 
dingiau, jei katalikui 
laidytų.

Liberalai-taulmiukai
* - 'tikslų jiasiekti New
<*imu. Vieni katalikai seimui 

pritars, kiti boa priešingi, 
galinut bus pakurstyti vienus 
prieš kitus, uesulikiiuiuii* tarp 
katalikų {aididėju* vis vi**i> <*- 
kitas atpuls nuo jų ir prisuk* 
prie liberalų-tautiiiiiikų. 'i am 
tikslui verta pasidarbuoti.
* Tų jų tikslų supriiMtami. 
uu*s sakom,- visiems tautu- 
ėiauis vienaip, jog atsisakysi 
me uuo savo nuomonių, kad 
tiktai vienyta’- tarp mų* nesu
mažėtų.

Bet tuoini dar neprašabna- 
tau |>nvojų. Li*M*ralų-tau!imii- 
kų štatais yra Ncw Varto*. Ten 
renku ir seimų. Sveika* vi-; 
aumueuė* protas matys *--un- 
ttereikaliiigumęi, deltų šeiniau 

-ųamvažiuo* maža delegatų. 
Tada ant virto* gy Vėtrautieji į 
Nea ortai bitrralai-iauiinin 
kai aeina* |H*rvaty* savu tta- | 
tų: puvesti Tauto* Finalų lt 
ta*ndų kontrolei, kaip lop** i - 
Vesti Lietuvių Dieuor pu,..-

Tokį iiitLii uuij
rusi Amerikoi I. tuvio 
tumu nei*- lu<> t .in
dui aukų. Kataliku v»* 
negalė* siųsti t*, y r. b 
reikti tanu uei t Pai yzaų. 
Londonu taip stambių pinigų, 
knip siuntė iki *ii*L tėvynei 
tai bu* didelis nuostolis, bet lt- 
berulų-tiiutiitiukų pttrtijni tm 
bu* ilidelis lains jinia*: 
nusikratys u>*]xttoguu 
kūrento.

Anglijo* socijol- gili v. 
po>ti*bri<tijmux!mi <ų mi 
ir jausmų pakraigių, 
mėgšta gardžiu* kiiksconių 
kulturor vairiu, tat naikina 
jų gaminančias krik* <ciiijo* 
šaknis. Mų* lita-rata;4.'mmin
kai l« mažiausios abejonė* pi i 

prie paatchriatii.imrmu.

Dviejų lovių skirtumai 
miol.il didėja tarp kitų tautų 

J MM-ijalistų ir tarp lietuviškųjų. 
’> i. u: soeijalislm lietuviai uiin- 

jttja. knd reikia vykinti Lietu
vos 
n«.
pp. 
na* 
sukas.

Pastarasis *leltu muturi ue- 
priguluiiugos Lietuvos, kad ji 
turėtų Imti mažas kyly* tarp 
ilviejų didelių virš|»atijų: Ku 
sijos *r Vokieti jos. Kapsukas 
savu numiHua** rašė tada, ka
da l!u*ij:t <bi r in-buvii liolši*- 
vikiška.

Katiaugi p. Kairys ir jo ve- 
I darnieji Lietuvos socijalistai 
pritmia ibilmrliniai mus tė- 

lvy:i.*s valdžiai, lai “Nmijie- 
j :e**” rašo, kad gy venimas eina 

n<- pagal Ka,išliko protavimo. 
T> . imt* girdėti*, kad p. Kap
sukas veila ru*u* tadševiku* 
Lietuvų užkuriauli. t Sana grei
tai mų* žemė |>a>iliuosavo iš 
|mi svetimu carų jungo. Ar ji 
taip veikiai |msiliuo*uos iš |mi 
Itolševikiško caro.gitiiusio Ue- 
iitvuje. tni <lur ktaurimas.

t’nrui iu*ru|M*ju, kml Lietu-, 
i vos žmonės nenorėju jo v al- 
Idžius aut savęs. Jis turėjo mi- 
{tijūnų kareivių, su kuriuo ga
ilėjo U'-tuviii* prislėgti.

( aini susmuktu, iškilo lais
voji Lietuvos mintis. Ji iq*i- 
iei-'kė įvairiomis išvaivionii*. 
Ii prip:iži**tmitieji kiikšėionijų 

I ir liepi Ijiažistrtldivji ji»« lielli-
■ . > ■ ■' I (.1.1

• -lai te* yii je Ik i Ameiikuj* 
-. J-* U. Lietlllo> |.-pi ik'.ail-u 

..l>. uuo *v .-timtum iti. tb-i 
■'-'IJ.Jl tu Kllp-llkll • IIŽV«*de 

i i.i* tuvų puikus giulduolų »u-. 
, tin.'au-iii it privertė Lietuvų 
j tylėti.

Ku.-ijoi militarizuiui griu
vu-, Lietuvai nebuvo pnvojnus 
tapti ky liu taip jo* ir Vnkieti- 

■*. Tis iniu- Kapsukas miikino 
ll.ii'tuvo- m-pruiilmy ta-. Tat 
- '••e-kin. jo 
; t ine>I 
t n 
tikriniu:. 
i.-dlgO lt rUrlipiejo Kitėjoje. 
Kapsuku.- j>miuivjo tų žolę 
|>er*odyti į Uctuvų. Jis |«M*k- 
miugai durlmvusi. kad Imlševi- 
kiziuu viešpatija butų didrauė.

iH-priklausomylię, kiti kml 
l*irmo*iu* nuomonės yra 
Piju* Grigaitis ir Stepo- 
Kairys antrosios |i. Kaje

tilo-
valdžia yra ir pasilik* laikino 
ji iki įsteigiamojo seimo. Ša
lie* atstovyta* sudaro \ aisti- 
jo- Tarylių, kuri Iras išrink
ta generaliuosc rinkimuose, 
sausio menesyje.

Uiikinosio* valdžios pildan
tįjį kūnų sudaro Taryliu* pit- 
miiiiiikas ir du virė pirminin
ku. Dabartinė Valstijos Tary- 
tai susideda iš trisdešimts š»*- 
šių uarių dvidešiiuts keturi

viiv-miuisteri-. lietuviai, ši-ši baltgudžiai it 
Tuipgi praiiešmui. kad dau trys žydai. Vien lenkai-ende- 
giaus atstovų iš Vilimui* at- kai ir bolševikai priešinasi 
važiuoja. Delegacijų pirm*ė Valstijos Tarybai: tailtgudžini| 
Iziauja Ališauskas, o (iabry* i s.Mijalistai ir kiti yra lepu- 

išrinktas gviieraliu sekreto jzeiituojiiiui Taryboje.
■ ulini. Sprendžiant iškablegni' Kiek taiko taui atgal Tūry- 
mų, matyt, kini jau (iabrys tu jbų Pild. Komitetas |>usiuntė 
ri-jo kaltai — Taikos Kongi-c per Av eicarijų kablegnimų lie
so |iaskit toje komisijoje. Įtuvos valdžiai, nurodant rei- 

Atvažiavimas Lietuvos at- kalų, kad Lietuvos valstija tu- 
Movų Paryžiun laimi daug'rėtų savo atstovų Suv. Valsti- 
iiiuiiis reiškia. Lietuvos tais- j jose, šiomis dienomis Dr. 
v<-s klausimas bus teisingai Naulys.varde ProviziomdėsLic- 
is-rstaly-tas ir, reikia tikėtis, tuvo* valdžios, praneša, kad 
Ims nuspręstas, ne* Taiko* Tarybų Pild. Komitetą* yra 
Kongresas ir įvyko tam, kad 
viskų teisingai sutvarkyti.

(tautoje kalilograniojo nuo 
A. L Tarytais atstovų iš Avei- 
earijos, pram*šuma. kad Uelu-

laikui Tautoj'

įgaliotas visakamc atstovauti 
Lietuvos valstijų ir rūpintis 
Uetuvo* piliečių reikalai* A- 
luerikoje.

Lietuvių lafem. Starai.

Liberalų EpetitaL
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Pradėta svarstyti apie siun
tiny knygų Spaudos Draugi
jos nariams. Nutarta siųsti 
tiems nariams, kurie užsimo
kėjo 1917-18, ta mokestis bus 
prirokuota už 1918-19 melus

Iš viso už $2.00
Dalmr daugiau nieko nelie

ka katalikų Spaudu* Draugi
jos veikėjams, kaip tik šauk
ti skaitlingu* susirinkimu* ge
ros spaudos mylėtojų ir steng- 
ties kuodaugiauriai prirašyti 
draugijos narių. Centro vai 
dylia vo* gavusi pinigus (po 
$1.00 nuo nario) ir narių pa
vardes, — kuogn-iėinusiai ii- 
siųs nurodytu adresu knygius, 
kiekvienam už $2.(MI.

Dar jKilmigoje js-rvitų metų 
buvome pnskyrę gruodį mėne
sį — laikymui S|Hiudos Savai
tės. Bet tuo laiku atėjo svar- 
hertii* reikalą* — rinkimas 
aukų Lietuvos laisvei. Retai

or.

.25

.25

.15

.03

.05

Iš viso $2.00
Nutartu siųsti toms kuo

poms kurios užsimokėję už 
1917-18 įimtus. Kadangi 
gruodžio mėnuo šįmet tapo 
Išskirtus aukų rinkimui Lie
tuvos Laisvė* išgavimui, tai-

i

I
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'"T* “P ' P «<*’’U'O pn.gos turėti Spau- 

Savaitę, j Navaiti**. Tos kolonijos, 
kinio* nelaikė Sjuiudos Sa- 
v nitės gruodžio mėnesyj, kad 

j savaitę iš 
vasario mėnesio, nes tuomet

vaikščioti Njuiudo* j 
Visom* toms kolonijoms, ku- 
iio* šių žiemų S|xuido.- Navni- 
tė. dm- nelaikė - ^įtartame. į””'rmktV’ ?tanų 
tais.skirtt iš vaflio mėnesio W3rio !Iu.M,.siOt „„ |uwuvv 
savaičių. Per renguumu. Spau- lwl„gialb.in> lnikas prirašvti 
do* .šplntimmui vakaru* -l(1,lUftiun lllt.tillių llnrių.
gerinusia.bus proga gauti kuo-; jr jWVnrdw5 reikia
itaugmusia metimų narių ka- ^* M.kanfiu adwu: KaL 
talikų Spaudos Draugijai - Spatulo* Draugija, 917 WJ3rf 
su mokesniu $1.00 į metus.

Tad iiadirbėkimc uoliai viri 
Katalikų Spaudo* prieteliaL

Pinigu* ir narių pavardes 
prašome siųsti šiuo adresu: 
Kai. Spaudo* Draugija, 917 
W. 33-rd 8tr.. Chicago, HL

Kat 8p. Dr. Valdyba.

1

ho ir, pagaliau*, ka* jiem* la
biau* in rupi, kml jiem* butų 
pripažinta tciaė valdyti ir skir
styti Tautus Fondu surinktu* 
pinigu*. Daliartiniai* savo 
rėkavimai* ir pramanydami 
ant katalikų nebūt u* šmeiž
tus. jie tilu«i savo tikslų at
riekti. Tų jie vykdina šianilie- 
uų, šioje begalo svarbioje va- 
liuidojv, kn*l tėvynė- likimu* 
lt ant siūlu kalsi, kada -jo- n 
teiti* pi įklauso nuo tų žirninių 
veikimo, kuriuos taip biauriai 
jie šmeižia. Kada visas veiki- 
mns viso* minty* ir kiekvieiun* 
skatikas turėtų Imti nukreiptas 
ir naudojamas — katalikų taip 
yra daroma — Lietuvai laisvę 
užtikrinti, tų svarbų
nieutiĮ lilieridni *ii*ugiusi suv o 
sriovės labui Minitudoli.

Liberalų e|>etito neįiontia- 
liškuinas dar geriau* išaiškė
jo |>a*kutin IIIIIIC Allieilkor 
Lietuvių Taryiius suvažiavime, 
kuomet turėta bendri |KN«ė- 
ilžiai *u lila-ralair. Ir vėl jie 
užsiv arinė jo, kad |«uaikinti 
Tautus FuihIu, u jo vieton su
daryt; ‘Is-ndrų”, kitu* jų |*a- 
siiilymn* buvo, kad sustalslyti 
Is-nt įiekurinm
Fondo veikimų, o visos įniko* 

Itegu plauktų į bendrų fondų, 
suprantaimi, prie kurio ir jie 
lygius teise* turėtų- ne auka- 
viuie, jie to nemėgsta, liet 
tik paskirstyme. Ištikrųjų tai 
yra ne]inpra*ta* jų apetitas. 
ih*t kaiu-gi stabdyti veikimų 
tos organizacijos, kuri jau 
šimtus tūkstančių Lietuvos la
bui surinko ir tam sunaudojo, 
taipgi dar ir dabar smarkiai 
dirba t Nejaugi tik tam, kad tų 
organizacijų sudaru katalikai 
ir kad lila*ralai nieko prie jus 
neturi! Nejaugi tik tam, kad 
plaukiančias aukas nukreipti 
teu kur liberalai galėtų daly
vauti tų pinigų jmskirstyuM*!

Lietuvos suirai ir dukterys, 
katalikai, nejaugi jų* matot 
reikalingu prisileisti jirie jūsų 

pinigų jiuskirstymu 
kurie t 

ikišiol nėra 
labui padare! Tuos,

r
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NAUJAS DIUIIGOKHMt U| 
JANUS AGENTAS.

PrvteiafM plačUi kittHky 
visuomenei kad 25 (L Laų>*cri- 
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti “Draugo” reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas. steigti agentūras, 
pardavinėti šėrus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas.

“Draugo” A dm

Uet 1L K. Sjmmlos Drau
gijas Centro vaMyha laikė sa
vo )>o*ėdj jai* iždininkų, p. L 
Nausėdų, 917 W. 33rd KL Chi- 
ciigo. IIL suimtoj, 11 d. sau
sio, 1919.

sudėtų 
tuos 
gero 
t u vos

\ argiui ta-gu pasisektų rasti 
pasaulyje kitų lokį sutvėrimų, 
kaip kud yra liberalai-tuuti- 
uiukai. Jie atsižymi nc|mpra*- 
Iriis rėkavimai* ir nenorma
liu e| M-t i t u. Nėra stebėtina, 
kada dirluuitis-veikiaiiti* gai
valas turi |uididiiilų u|ietitų, 
bet musų liberalai apie dariai 
ir veikimų nei nemano. Di
desnę laiko dalį jie miega it 
meškos žiemos laike, žįsdami 
savo sudžiuvusių letenų, o li
kusių laiko dalelę praleidžia 
tuštiems reikalavimams.

Hiimdieii Uetuvo* nepriklau- 
soiuvIh-s klausimas pasiekė 
krizisų. kiekviena gulima jie- 
gu yra netik reikalingu. 1**1 
turėtų Imti kuolabiausia į- 
temptu ir lui nebūtų jų |u*r- 
rbiug. laisvės klausiau gerujon 
pusėn nusverti. Lietuviai ka
talikai tikrieji tautininkai 
-suprato momento svariu). su

prato. kud tėvynės Itkinids 
-umdienų i»dalie.* priklaus** 
uuo Amerikos Lietuvių pasi- 
itatlravin,<>. ir luuj jie savo 
darbų pagreitino, pirmiau* j- 
kinkytas jiegus kelerio|wi jai- 
didinu.

Visiems yru aišku, jog šiuo 
tarpu pinigini |uigelha Lietu-

vai yra labiau*ia reikalinga. 
Kutalikai.pi rutinų* uukavu*ieji 
dolierinėiui* ir dešimtinėiui*, 

šiiutiiH** |mkluj<i; 
pinniaUK |k> 

šimtinių Tuuto* 
audėjuido*, dalmr

nieko 
Lie-

*» 
kurie vien pūtimais ir šmeižt
ams ti-užriėmal Ne, ir nieka
dos! Jei, jei, jiems rupi Lie
tuvos ateitis,* tegul ir jie 
-dirba ju* labui ir tegul ren
ka auka* į savu sudarytų fon
dų delei persiuntimu Uetu- 
von. Mes, katalikai, ikišiol dir
bom prie Tauto* Fondo, dirb
sim ir toliau*, pakol Lietuva 
uuo musų reikalaus; u sudėtus 
|iinigus jintaikysim imtys Lie
tuvon jutsiųstL

X. T. Daukšai.

i

ji- 
kuli

i’“ik 

»kvj4l

ii* i i

neprigulmybė.
;og žodžiai apie bute- 

vn-š|Mtijos vargus telm- 
iik priedanga kitokiem* 

Kad tailscv tkiziua*

“DBAUfiO” SKAITYTOJAMS.

ayti.xvu

to. kit*l tiii<*ui<>m*s galima plu 
tiuli v iru įt derinimu. Kap*u 
kas ir kiti jo rųšies lietuviai 
bolševikai tailtcv ikizuny Lietu 
v o*jr platina nuų jautu va u ir 
dm linais, nors jie nesenai 
ta-udradaibiavo laikraštyje, ku 
ris vadinasi “Laimė”. Tas 
žodis jų lupose reiškia lygiai

tuoj 
kolonijos, 
keletu 
Fondais 
|a> keletu ir net po keliolikų
tūkstančių audėjo ir dar yra 
pasiraugusio* daugiau* audė 
ti, jei hutų reikalinga. Kiek gi 
liberalai-tautininkai Lietuvos 
labui audėjo!

Lita-ralai pamatė katalikų 
<iarl>avimų*i, ] ramutė aiškias jų 
daiiio pasekme* — žengimų 
kaskart a niaus prie nepri- 
kluusimyta-s — putrinė savu 
tuščių ir nepnkeuišamų pilvų. 
pnleixdami visų aavo kakariis; 
katalikų veikėjų šmeižimui. 
Kiune dalykas? Ko-gi jie nori 
nuo kntulikų.’ l'i kų-gi tokie 
iižsijHiMiiH'jittini ir keliejimai.’ 
Kuni gi pramanyta aut ka
talikų liek visokių hunu musių 
šmeižtų .'

Kiekvienam ūkiam lietuviui 
Htsakvimti į šiuo* ktausiinu* 
yra aiškų*. Taip, supruntuma. 
kad liberalai, turiiiami prie* 
save ir pirmoje vietojo staty
dami s riminiu* reikalus, jau 
svajoja apie nuopeluų pas
kirstymų. Jau jie mato, kad 
kaipo liberalam* ir kaipo srim 
vei. kad tik neprbcitų tingi 
nių medaliu — žematiika 
špyga — džiaugti*, nes jie po
ly* mato savo nučiulptų lete
nų — nusususi ir užntbtų pa
sekėjų liuvclj — kas reiikm, 
jog jie visų laikų miegojo.

Jų epetitai siekia toliau*

KATAUty SPAUDOS REI
KALAIS.

Po gnu ilgo* ]s-rtraukos 
Katalikų NįhukIo* Draugija 
vėl iitgija ir žada uoliai pra- 
dili veikti. Veikimas buvo su I 
sudalyta* labiausiai dėlto, kad1 
beveik pusantrų metų reikėju 
laukti iA>|>*iizdiuiiuo knygos 
gerb. kun. AL Durieko “Die
vas Sutvėrėjas”. įtaiku lai 
»u spaustuve, ujisiėmusia 
mmn* tų knygų išspuuzdiuti, 
— taip buvo susipainios*, kad 
nei prašymais, uei grųsymai* 
ueįslengėuie |>agruitinli to* 
^cuygu* iMM-irodyinu.

Daliar jau tų knygų turim* 
ir šiomis dienomis jų ritmčta- 
me apdsrytų4vi»ieuu Spaudos 
Draugijo* nariam*. Siunčia 
me kol ka* tik tiems nariam*, 
kurie užsimokėjo po $1.00 už 
1917—18 metu*. Jų mokes
nius paskaitom* nž šiuos 1918

Pradėjus 1911 
fio skaitytajama, kurie atnaujina už diacraMį 
ba naujai ji užsisako, (veda naujų pakvitavimui 
kų fia paaŪUnsinM. Ta nauja dcaitytojų pakvitavimo 
da Administracijai ******* py* daug laiko ir nemažai piai| 
rie liaudie išleidžiami krasažeukliams siundant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudota* svarbes
niems darbam*, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui.

Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems “Draugas" siau
čiamas per paėtų. Nauja metodą ve kokia:

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Drangų” per paltų, 
ant dienraščio atranda prilipintų spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kuriu yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurio Ilgšiai buvo 
reikalingi tik vienui Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4-3-8; 3-26-9; 7-15-9; 1—22—20 ir L L

Kų tos skaitlinės reiškiat Jus reiškia: pirmosios pseilinj 
mėnesi, antrosioa mėnesio dienas, gi trečioaio* — metus. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2-26- 9 (raiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1-22-20 (raiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t L

Taigi nuo šiol šitais ant adresų šankiais skaitytojai 
pakvituojami už užsimokėjimų už laikraštį.

Kas, pav., atnaujins nž dienraštį prenumeratų via 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m, tasai gaus laikraštį ir 
žale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jia pa
kvituojamas ligi: sausio 2 <L 1920 metų. Km atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokta 
pusei metų, ant adreso atras: g—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 <L, 1919 m.

fiilie ženklai bos skaitytojams ne tik aiškus pekvitavimM, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikai 
bus parankumas ne tik Adminietraeijai, bet ir 
tytajama.

miol.il
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Lietuviai Amerikoje.
GRANO RAPIDS, MICH. I žemaitis, S. Kinelis, .1. Dratt- 

gelis, B. Rusimiuskas, Tunui*, 
K. Knsilnuskas. ,1. Driugelis, 

'S. Kislaitis, .1. Abromaitis, P. 
I'ii|s-1 iškis, S. PiJvpis, A. liriš- 
kaitis, P. Kluonis. M. Stepo
naitis, K. Andriušis, J. Jun- 
ėants, S. Galevieius, J. Bilda.
J. Auksomitis, .1. Talnm-% J. 
Adomaitis,, S. Riugunas, M. 
Sikorskis, .1. Karantaričius, 
M. Macijauskas, K. Žvirgždas, 
.1. Vnzliuris V. .luškaitis, J. 

i Viltrnkis, K. Soplis J. Žilins 
'.T. Liogoneus, A. Andrtliketi- 
Irius, A. Kamantauskas, P. 
'Nausėdas, M. Mickus, P. llai- 
ilmšauskas, P. Gineitis. P. Pet
rulis, .1. Matulionis, K. Luk- 
šeinius. P. Maninkcviėiiis. A. 
Basailauskas, A. Sigauskas. 
P. Tniiontitis, A. Aiveiis, J

'Gurskis, P. Adomaitis, P. Gai
lius, J. Bnucaitis, V. \'eiuiiuut 
siaut, J. Ž<-.mnitis, P. Venekni- 
tis K. Areikaiti*. .1. Av«la*.
K. Grantas, V. Puaants, M. 
Kumpinis, J. lietiili.., J. Didi- 
luilis. A. Savickas, V. .lud 
viiL.kas. V. Tiiur.-lis. M. Au- 
gustaitis. P. Klinmvičius,
Kriangždicnė, E. Danuscviric 
nė. I- Stiuiktis, V. Balsiti*. J. d. sausio.

J.; apgarsinimai, kad Tcatr. dr-jui
• • ..a * _ • ' 1

Tautos Fondo darbas.
Tauta. F'ondu 41 skyrius 

daliurtiiiiu laiku juidnrė di 
delį dariu; visame ravo veiki
me, Nors jau keli metai kaip 
ėia gyvuoja minėtasis skyrius, 
bet iHudaruuju laiku praliejo 
visa energija dirbti tautos 
labui. Sulyginant su kitų 
kolonijų lietuviais, kaip jie 
gausiai klojo šimtines ant 
Tautos aukuro, musų koloni
joj nesirado yjiutos, kuri bu 
tų (mtiesusi šimtinę, nors čia 
buvo tikėtasi iš ko.

Nurs neturėjome ĮM-rdaug tų 
stambių aukų, bet uukojome 
visi, kiek kas išgalėjome. Ka«i 
ir smulkiomis, vienok' pada
rini 4 syk tiek, kiek buvo 
skirta iš Tautos Pundu cent
ro surinkti.

Kuomet kitu* kolonijos tu
rėjo prakalliose žymių kalt'"-- 
tojų, kurie prasaiiškai išdės!" • 
gyvas tautos reikalus, gnl dėl
to ir ]ui»ekmė* buvo žymesnei 
tame darbe. Mu.ų kolonijai, a 
lokiai nuo didžiųjų, pririėji 
liūčiai kulla-tojus susirasti ii 
visakuom rupiuties. Ttune1 Žukausku*. A.’ Žilinskas, _ 
žvilgsnyje lai hunu garbe T. |jniž«iti*, P.AIksniuis, K. Zig 
v ii .o.—t-l ....................... ' n

Musų kolonija nėra inip vi
rai uuižu, I t titulinis 

I pratimas laužai 
Turime ir keliui 

_ , . ' ih-- draugi.;
Daugmmia tame nu-,uri 

,r no draugija.
. Itaip 'r l

Kaip visas lietuvių kalnui
•jas Amerikoj, taip ir Water- 
bur.v palietė didelės nelaimės,

'yimtingai per paskutiniu* 
metu.

I kentėju jnutiiuuis ir dailė, i 
Pirmiau* baisioji karė išplėšė į

.iš musų tanm l«tį branduolį (|u a^;ulJįu' 
jauuuolių ir gvių veikėjų. aIi - -
Vienam pavojui nepraėju-, 
kaip kokia audra užėjo influ- 
cnius epidemija, kuri

I inkilų*, 
imšvlpi 

I l.'uiginiiMis 
ŠK-nln Jo- 

Zitiuma. knip vi
nį- mus pii>- t;rii 
ir pvlii ir nr gir-j 

idi-Jutr, kad keli |s*lai norėjo 
tos dtitiigijor- kiiiu-titueijų |ier- 
iiiHiuili; išiiirsli svarinu iue 

ibiu- |iniagntfus, k iip tni. iš|mžiulį, 
gylię imguldė j šnllų ženn-lę. | n«-s. rako. j.»- nereikia. Ne- 
Tuo tai budu jaunimo tarpe nori taipgi eiti nei j bažnyčių, 
liadnrė didelę atmainų ir dai-' Bet nelaimė, kad jiems ne|ia- 
lei uždavė smūgį. Čia randa*! t vyko tni paduryli. Didžiau- 
kelius t< ai rali-k<.' dr-jox, kt; -ia ji> in> ry hinu, lai mi- 

labni | sij4**- kurias laikė kuu. vienuo
li. \lfonra* it Senintoii. I‘a.. 
Ihutg žmoni1 ti sustiprino ti 

dnug ragrįžo prie llie 
atsidarius naujam kurie ir Įi.i'.lyilę buvo, tik- 

kurio keikin 
gražu tnisijunorių, kml tn sngrįtiisiii 

-.Į piie Dievo tėvų vaikai nelie- 
u«-'i<ija soeijnlistų šlamštų. 
Dieve duok .veikalus vienuo
lini Alfoimni

keli".* teatrnli'-kti* dr-jox, 
; rios pirmiau veikdavo 
energingai, ln-t |s> virš minė
tų smūgių, visų I:ii|h- apsi
reiškė laliui dideli* -ilpmmi.is.; ki jiiiK

! Pnvyadin,
■ šėtonui, pradėjo atgyti, pra-{lui keli jiabku.
■ dėjo, krutėti, liet tūli 
t judėjimas silpnesnis negu pir
miau* kad Imdavo. Tuojau į*.' 
Kalėdų, dramos h jn’S nrp ' - 
lo’ė veikalą; “Nugrįžo"’ j mi 
laitą vėliau, 1- Vyčiai lošė; 
“Kab-tlų uuklis”. Pu-kuikokl
ini vėl autorius lošė ravo imu 
•lai: “Spigliuotais takais’", i 

M. Dalntr-gi,”Aušro*” Ur-ja lo--- :l
“I žburti turtai”, trubut, l!> 

Čia vėl pasirodė

F. 41 skyriaus pirmininkui. V. inmun*. j. Grigaiti*, I*. Aržuo- iš didesniųjų veikalų: 
Knrnntavieius. .1. cius ežeru dugnuose”.Junui, kurie viea ravo enrgi- j,,,^^ y. Karnntavičius, .1. cius ežeru dugnuose”. I. 

jų įternjięs laikė tam darbui, (fį-jnie, P. Viršulis, J. Jakuec- veikalu* yru luitai gružu*, bet
taip-gi p. J. Baniui, kaipo raš
tininkui, kuria irgi tame di
džiai jsuiidarbavo ir kitiems 
kurie prie to darbo prisidėjo.

Kad darbu eitų savo va
ga pilnu smarkumu, buvo ii-

viriu*, A. Palieki*, J. Vaina-{teatrališko* draugijos ligšiol, 
virius, X Klevinskas, J. .matyt, nedrįso lošti to veikalu 
Kvirtkauskae, A. Bancevičiu*. Į dvlei sunkumo 
J. tomaitis, O, Jtuikuvirnė, A. Į kaip matyti.
Ramutis, N. Sabicnė, PJCrikš- 
čitiuas. J. M n tusę virius, S.

K. Smalis.

“VYČIO"' SPAUSTUVE 
BUS.

stm lligli Ncbool Bl<l., Jer- 
r>v City. N. •!.: the Boiiise, 
Pliiladelphia: Aruiotir lusti- 

■ tute, Clncagu, III.: Caso 
•Scliool of Applied Neienee, 
11"!«-i vintai. Ohio; l'iiiveisitv of 
I \\ ashington. Neallle. \Vmhing- 
i ton; l'uiversity oi Califomia. 

Berk<.-!vi, Cnlifuriuii; ir ’i'uln 
m- 1 uiVvi.it', Xvw Or«’l< m*.

Xui lų ivij"'- iit'-kyklo- ■ au
la* sitiils -uiųją marių ir eže- 

irų uostaose; jų vietas ir ad
resus suteikia Suv. Valstijų 

{Laivų iiis|* .'miai ailm luti- 
vynu Itonlu Maitų įlaihų n 
geniai, k>u>< randas prie į- 

j vairių uostų, (ieneralių infor- 
I imi- iju npie mokyklas nuteikia 
illvuiy liiiliuid, t ustuin Įloti, 
re. Itiiston. Mnsii.

L. R. K Labdaringos Sąjun
gos Centro Valdyba:

Ta nd 4l4«»
B3 Calj rrr.bt 
pana Jirbar *’

3307 AURURN AVĖ.
7«ki«fibApa* Droter <111

ontnoRita

t.i*t .-vi* rr«- 
Icfln Atlie
ka rlank i Al

«4 b 
l' ltiurial Tu
riu kam* 
t ct*u> tr amo-

Braddock, Pa. gyventojams 
Nuo 10 d. sausio iių metų 

įgaliojamo p. MOT. VITAR 
TĄ, bučerių (937 Waslimgton 
Avė.), rinkti prenumerata:, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
“Draugo” numerius ir abcl- 
nai atstovauti "Draugo” rei
kalus. Svarbiausia dėl jus. 
tai tas, kad p. Vitartas laikys 
savo itorc po keliasdešimtys, 
"Draugo” numerių dėl kr.-: 
dieninio paradavinėjimo.

"Draugo"’ Adm.

i 
i

ALEI. MASALSKIS

ANT rAIU»AVlM<i. ant J pmvt- 
kimų I •.'< U M i".• i. | 
l*ari»i. I>uo i’nnli «» kiliu rnt itnm- 
k»>.ii Kainu tim, i..4v» 
k< u.

Nctkamdl.
im w it m

Atdara nuu t iki > ka>«limd 
N«<1< įlok

Į

ICIJk \I ISG4»> — * »r », --
{Imi i*ito MraKir»Un>«* i>«>|Hvrv*. Ur- 
1 ra AU MUhto tOOjMK

><<b Indiana Ale. | |*><»Ua tiu«* 14 
I cntv< ■.

j V. W. RUTKAUSKAS*
ADVOKATAS

V*>* I- .<• V ru- -c r«l«uiaaM 
iOfuM r-4‘nlMU’j:_______

M W. VAMUNGTON hTHFJTT 
UambaTH *4»0 

TM OfttnU Utį 
orima rt Ilr'4s«W**® 

i MI. M.iRU.V* -IKUCT
Tol V*re* ?»»

Į Oin.lnm »l> U. Mrd ta.
T*L l*rd« 44*1

■ - ■_ _ i j____ i . ii ■»
iiiiiuiiiiiimiititiiiiiinttiiniiHiuinnimi 
•I*.’.! »«S So. >ahl*od mr. cb ca«4 

T«l«r<'nai llai markei t K4 

DR. A. A. R9TH,
tr <•-birutitm

Motei 1A*ų. VrHUn 
ValkM ir VI«U < bruUtUtq lipų 

nraft»: x>u Ko HM*** su Ctuc«o 
TsH^fouA* brover M»

V ALANTOS: 10—11 ryto 1—1 po 
pietų ♦—1 visk. NcJ»hvial« 11—11 d. 

tiit.imiiiuiiiiitiuiiuiiiiuiinmniflMM

I*ale*k*n M«n Uarbcroo Auk>
aottltc.’, )i dAhn? >T» vedu< jo* pa-l 
vardan pn vyrai na žinau JI |<»ain« 

Knuon Qu‘’-<n. Vtnnatnttf PmV 
TcDrBtų Vara^ AuMmAa^o «'<*4wa 
*t*url<j taluU av*rM9 rHUata, •» n*t> 
•rK kun apu 5c ut»»tv at-
i.ta uit i aakaafli admau

th>» Qv<lnatau*Pc 
po vyrui Diuakieut

I1OC Ha Wrll« Mr. Chlmru. IU.

Dm* iu.I kun 1. \II**m<iu*.
717 tV. 1Mb S'., I luratpi. 111. 

Pirui. A. Naumds. Hms W.«l»;-.
MUi Aic„ Chirara. III.

\ !.••• ('imi 1'. V 17 tfn 4.VIJ S-».
MKi>hfu|i| Av.•„ • hi* ii;*i«. III.

Nnl. rn*l. Juu** PuikJ.na. 4 1:17 j
Jk»ų i. luirls-M A ve.. I hlrnv ■. III

I'.ii. |;.-I AI.a Dantis. 72b \V
H Ui St., t'birugu. III.

Ižd. |.r».|T. kun. | •r. liučva. 2«U1!

\\ . Msniil.'llr Kd.. l’birap*. IH.
■ ■ • 

••Vyčio” spaustuvės reikalu 
manratas.

•• Vyčio spaustuvės reikalais 
Aidas” siuto scenoje vieną ■ lauky šiuo* j kuojai*: 

! “Palo I Sausiu 2U d. pa* 16-tų 
štiš Bridgejiort, Chicagoje;

. Sausiu 3i> <L pa* 4 tų
• Dievu Apveizuus |Kirn Chica-

Vasario 2 d. pas 79 kp. 
Dctroil, Alielu;

Vasario 5 d. jia* 23 kp. Cle- 
veland, Ohio.

Vėliau bu. jiuškrlbta toli
mesnis maršrui.,’.

Matas Zujus, 
‘’VyOo” red.

k|>.

kp.

M»|d<

sccnerijų. liet 
•Aida*’’, dirb

dama* ir jiruklikuodamas sce
nos dailėje |x-r vienuulikų mė
ty, jauirįžo sulošti minėtų vei
kalų ir knip girdėt, tai aidie- 
ėiai deda virau pastaugti* ir 
energijų. nesigailėdami kaštų, 
kad tik tinkamai pritaikius 
scenerijus ir drajiarui* tinka
mas veikalui, Girdėt, kad ui-1

rinkti kolektoriai rinkti nu-, Matusevičius. J. Matulionio 
A. Na- v 2.guuirtlė, j. Kluunis, J. 

binskiutė, M. Ahromaitė, V. j Kąi,nK y Ka-A-bulMvifiutė, M. Ahpikaiis r?«mulait^ė. J. ži-
khriė, AL RatHunh ne, P. Pape lin-kas, M Airvintkas, S. Pau- 
linikimė, Žegumenė, k Abro- ‘ K< ()ntljU>, V. Ališuns-
matus, P. Butkus, J. Kluom*. yj. Rėklaitis, V. Vnlins-
P. Kamantausku* P. Jankau- kus X teisia., J. Banis, O. .- - - v -. .

p il,J»i;nd-„. t T-r... ... ................... ?. . 'luviai neu tik tam veikalui.kas, P. Mcdelinskits, J. Ta ni
tą*.

Pasileido. tonui yjmtoms

REIKALAUJA 1,000 MOKI- 
NIŲ OF1OIERIv P1R- 
KLYB03 LAIVYNUI

i

PUSPADŽIAIS SKUBA.
Mm Nuloto* *«-riru>4o ar.uulo -ku

ro* jvdanui laipteliu* nuo SCc iki 
»Sc u« h.r,, jirnuMi. cituolo llari- 
k» nuo T4e Iki SI •• <U avaru. įima, 
rialų Ctunlnial as-raral. rluMuk’-i. 
apracaOM peili*. KuMkal Ir kitokį** 
rdkalincm tuMt* ui laUil /oiuc* kū
ną*. aicikllo ir pemukrtaklta.

Leather & Pinding Store
K. Kantam & Bona

4608 8a AahJand Arą.

*

Iždo Globėju:
huu. I. Allmvičius, 717\V. Pili 

Nt. riiieuKu, III.
•tisu:. liupsM. 4430,.Nu. 

vi-ooil AvS„ t'hieaK>i. III.

Direktoriai:
l’ruf. kun. Fr. Bučy*. 

Mur<|uetle lld.. l'lucair*. Ul.
Kun. Ign. Alba virio*. 717 

18th 81., t'hicugu, III.
Kum F. Kudirku. IMI IVabau-Į 

na Avė., t'hieaga. III.
Alės Darais, 72b W. Ibth Si., j 

< "liicairu, IU.
Aut. Nausėda. ItiuN Walatuaia 

Avė., t'hicagu. 111.
Jis« 44JO Su. Mapl'*-

ui*m1 Ava, t'iiiruiru. III.
Kuu. M. Kruša*. :i23O Auiiuni 

Ax<-., l Iticaųo, III.
Fr. t cryaa. 4539 Su. M<ioJifi<4d 

A'c^ i'hicaųii. III.
.l<Mia» Petraiti*. 43,'is Su. Uaali- 

ii-iuiu' A ve., t'hu'uco. III.

\V.

W.

Kudirka. IM4 \Vabau-i

•Ina klr|.«n;u-d.*>*mii< Ir *!«*!**» ! 
■kinu*, k-JT iue» *Li*ikuma aruMĮĄ* 
k* patiriin*. kuoitmt Jų* rookjreiM*

Elektra varomo. c.aMioa ■*«■* 
v.mo okyrlvoM-

Ju* i«l* In.'uni .ptukfl * 
eaiuatyil rjura i -okuULt Mia lama— 
dun.* |r v*ka-«V f *• ra! IBM*;
kai i-l«M kam*.

l'oįruou* Saruiu. i"C*l Ju>« *MaQ| 
r* - l>ilu Malti* «r1-* d/dlla. te M* 
ta '.m4v koyroa.

MASTlnt UKMI.NISO HCIKMIr

11 * X. M Kalto aak. i-rto* City Hra.
AtaOaukil ant 4-to ae<4<0

Nh*žaitė, P. Savickas, A. Čiup
tu, B. Bacevičius, I*. Galinis, 
K. Galinis, B. Blaveščimia.-.

o> 
nė. A. Balsitukė, V’. Karanta- 
viėienč.

Čia garsinamas vėlesniųjų 
aukotojų surašąs. Pirmiau 
aukojusieji jau buvo dienraš
tyje "Drauge”, garsinti.

Nors jau visas Muarkuuuu 
aukų rinkime praėjo, bet kai- 
kurio* draugijas dar rengiasi 
savo jirižadėjimus isjiildyti. 
{•avygdžiui, L. Vyčių 43 kuu)>a 
uteiiiaučiauie ketverge rengia 
vakarų. Pelnas skiriamus Tau
tus Kuisiui, Lietuvos laisvu* 
leikalam*. Dar ir daugiau pa- 
si ryšimų atsiras tam tikslui

Iki šiam laikui prisiirėmė 
prie 1,<KM) dol. Jei Dievuli* 
musų žingsnius Inimins. irsi-

darbwJ “J?*“ >J1“rkuniu l*° A. Kujisinskis, K. tftnskeviėn

; piešė dekoracijas, mat veika-' 
i lu* ni kalu uja kad bul jiluu-

visos kolonijos lietuvių na
mus, darbas jiasirodė su J«a- 
sekinėmis, štai visa eilė nu- 
jkojuaiųjų: 
Draugija Ar. IMro ir Po- .

vyto...................................65000
& L. & K. Moterių Sų-

jungos 42 kuopa .... 32.34 
Vincas Jusas.................L. 15.00

Fto 10 doL: V. Taateria, A. 
Kemera, K. Skarulis, draugi
ja L. K. Vytauto. X Baronai 
tis ĄV10.

Po 5 dol.: Dr-ja Sv. Juoza- 
jmi, J. 'Furuta*, L. Navickas, 
D. Barštis. J. Kasulaitis, .1. 
Murzas, M. Vaišnoraitis, A. 
Jurkevičius, D. Čižauskns, J. 
Adomaitis, J. Aakinskas, M. 
Kriaugždieitė, A. Bendžiumt-.
O. Bražiukč. K. Klimavičių-, . 
A. Aliumini*. J. Kašulm, Z. j '^u" 
Kratiėiuiuu, K. Bcndžittnas. J. 111 
Aknuiavičitu, V. N ikras, A. 
Gaiži n* kas, A. Adomaitis.

Pu 4 dol.: J. Barštis, X Ma- 
tulioniutė.

Po S doL: D. Bajoriuus, 
Juzavickas, J. Airvinskas, 
Jasevičius. *

Po 2 doL; X L’za*, J. Ku- 
einskas, M. Kučinskas, J. Vai- 
čuna*, J. Rėklaitis, J. Marge
lis, X Jezaviduuh J. Kmie
liauskas. T. Juškaitu. X Vai
čiūnas. P. Balčiūnas, J. Sako- 
čius, J. Ąlapikauskas, J. Ska
rulis, X Ambutavičiu*, C. 
Lutkmienc, M. Grigelis, J. 
Laurinaitis, X Dereškevičius,
P. lahAaitis, V. Jukinu K.

..a. .. •

I

A. 
J.
A.
J.

lin-s tolinu. Tuo tarpu išduo-
n pilnų aukojusiųjų at

skalių ir surinktuosius pini
gus siusime tuoj T. F. Cent-
ran. tu*s tenai reikalingi Lio-
tuvos reikalams.

Atlikus tokį sunkų darbų

kiuntis laivelis unt ežeru, ju.

\\ asliinu'ini, *nu*. -Iant y liu 
Burda* siiuniicnų pranešė, 
kad reikai.u.jaimi penkių •šimtų

«;**■*»—****■■******
T*l*loaa* Hoalrrjr* ?l*»

turiu* jn» tumiem u ir lt lUiM-rikiečių lai t iiiiukų.tui im-ių •luuz. J. Eliiis. 4000 Su. Mus! DR. P. ŽILVITIS
<
I

žmogus jmmųttai. kiek tai rei
kia energijos jiašvęsti, kiek
drūto |Misišvcutiiiio judėti, liet 
regis žmogus nieko nesigailė
tum, knd tik musų troškimui, 
ir iMudivcntiuuti utneštų vai- 
sjiis ir jialinosuotų musų na 
mylėtų tėvynę, Lietuvų iš tos 
sunkiosios vergijos, kokius 
|ier šimtmečius kente.

Todėl aš, šiuos žodžiu* ra- 
šantis, ištariu širdingų aėių. 
vardan nuvargintos musų tė 
vynėn. kurie priaidčjota ravo

Kudonižkū.

Pavysdiagos krikityDos.

A. ir M. Staceviėiua apdo
vanojo dviem gražiai* ir svei
kais šuneliui*, kuriem* prie
krikšto duota vardai:
sandara ir Viktoras.

Alek-
Krikš-
19 d. 

IH-per- 
jmvyz-

tynos įvyko n<*dėlioj. 
rausiu. Nors svri-ių 
daug buvo, liet ganu 
dingui n|eiėju. w* n<-)>tuitir- 
š<> ir tėvynei. Lietuvai juntu- 
kol kiek ku* išgulėjo. Anta
nui Jtinčui (kuinui) junaginus 
prie liukų, aukoju sekančio*
yj uit m:

A. Juuea ir P. Jekeleviėiu*
pu 2 dol.

• langiau kai du metu patyrimu
um marių ir js-iikius šimtus
medi naikų *u |»rityrimai» inži-
uieryutėje. Suv. Valstijų Lai
vyno Bardus jų h-ško mokinti
vienus kaijui laivų oficicriu*,
o kitus Iuiijki iužimerius prie
laivų.

Laivininkui bus įimkiiuuiii
tn-iuokauiKM* laivininkų mo
kyklose, kuinui užlaiko Laivy- 
nu Bui'hir nokiu mokyklų yra 
21), u mecjutuiku* mukius arlm 
technikos kulegijoM- at'lut sjx«- 
cijalėM* liunlo marių inžinie
rių įuoky kiūra. |vairų* inžinie
rini, mašinistai, kurie dirbo 
prie laivų maijuų, bu* priima
mi į ■ U* i:l:-.'tų kursus.

Kuui.p l'tiviuiiikai tūliai.
(šešių suvok kui»ų, o luz.tuie-
I nai lie ti' m kut ■»ų. jie bu>

Po 1 dol.: K. GriiuiiiskuA, J. kvėėiami. kad gauti leidimų 
Amumaviėius, J. Stmevieiuti .. l>uti tiri'uusuua draugui* (ma- 
A. Ntacevičius, M. Jekclevi-
ėiu*, A. SUiM-leviritis. J. Ve.
liti*, K. Veli vis, K. Turonic-
nė. J. A’uisietienė, V. Turoiifu- 
tė ėl.jl', K. Turonis 61.25.

Po .'sic.; A. Macevičius
V. Ntimevičiu* (kūdikiai).

Kitos smulkios.
Viso suankuta 619.23.
Pinigai liko perduoti T. F. 

5.i-to skyriaus iždininkui, J. 
Vdiviui. Visiems aukoto
jams tariu širdingų učių, taip
gi kūdikiam* linkiu ilgų ir iai-

ir

Nt.,.. t'hiraito, IU.
ttohtJova* Sckhrkis. 3427 Al;.

būni Avė., t liuugu. 111.
Aiuudaua Valančiu*. 1442

49th Avė., Ciceru, 111.
Im*.

•*

DAETAKAa
144

C1HRIIU.M
■III fcouib Halrail 0*4*4

CIUCJUM, ILL. 1
«

te*)

flV. ANTANO DRAUOUOS
Dr. G. M. GLASER

ADMINI8TRA0UA,
Waukegaa, UL

4
nusnarcMA m metai

»I4» aa
te

caucAčo,
NU Kerti U S4.

ILL.

AJeka pirm.

Vice-pinn. 
8t 
rsštin.

Ijkh.lo*
MolerUku, V>na^ te Va*k« 

Tulpei Itir-su-Uų Ikru

4. »•. Kra-uSLa, |-.-r<W4Ulla

»iiiiuiumtnaiinm»mi|i 
_ aw0xarM U. KOLOM 

Lietuvis Advokato 
E m ao. la raujc anaan 
B Urr.altto TcL UumbolM M 
| v.narua nu W. Mad atras 

Tai. Hoekw«il 4»»t 
CHICAOO. ILU

919 — 8th St. 
Antanai Tauėas,

1125 So. Lincoln 
Aut. Scmaika —

1408 Lincoln 8t.
Ant Bakšy* — iždininką*,

1327 So. VieturU St., 
L. Bakšio, Fin. rašt,

1331 8o. Perk Are.,

OEUO VALAKUOS
nu • nu* 11 111 ! P- rtol 
ir »u- - • • ’•

**S*4M* ...MM M.W.«,i«* f
THrOMu* Vanta HI.

Dr. M.Stupnicki
Iždo alobejai:

1. .MakulcriV.
2 P. Karde’icnča,

Maršalka*.
Pr Dapkų*.
M. Galim*.

N'

ir tris'iaisiain inžinierių
|iag> lbimtikai« ir tuilu bu* siūti
čiumi aut mūrių. Kadangi čia
yra prug<- gauti veltui tech
niškojo mokslo *u gerai apmo
kamu duihu ir geru pragyve
nimu, uteitiu žinrititivji vyrai 
tuo mtudusi*.

Dabar lto >la» turi *nvo k1< ■ 
suso 1J36 vyroa, kurie moki
nusi į ufirr riua, o dabar rciku 
lanjaiiui naujų, kad užpildyti 
tusčiųsin* ii<*ti*a', išėjus mr> 
kytia* u/iutigtuiem* moki
niam*.

Prniaa Bujanauskaa, — organo
pnž. 1112 — 10 St

Pr. Kaplurauakaa. Knjgiua.

FATONIC

X

K-

3109 Sc. Morgui Strea*
rnicAoo, nxur<>u

Trlrloo** 1*nl* MS1.
__ _____ lt lt r/tv;

i l ti |U • Nr-lUiv-
» Iki

mie S (k: I vM.

T«X l»WBr 7941

Dr. C. Z. Vezelis
LIETI VIS DCITUtl*

Vnau4w: nuo » mo Iki * oak.
N*4*lioml* >M*I MrtMtK* 
N*dfllorul* r*r»l aut*rimę 

4TIS kO AsaLAKD AVKEt a 
irti tl-lrt (Ml<4*.
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: DR. M. HERZMAN
w k į suos

O«nl IMtsnaKA linoaaa >•» 
omu kaieę <
rariM Ir AKVtmtia.



I CHICAGOJE.
PASILAIKYKITE KARĖS | NESURANDAMAS 

TAUPYMO ŽENKLE
LIŪS.

ŽUDIS.

| Iš CHICAGOS UETUViy 
KOLONUy.

ŽMOG PRANEŠIMAS.

DRAUGAI

BRIGHTON PARK.

Antradarui.sausio 28 191»\

5 ra daugeli zmoiiiu, kurie 
liriniui įgytu- l':u< ž>-tiklv 
llil* aitui l.itiriu ii» tir-likll- 
piiiigUs |uii duodu ;n Im |udys 
riiin frilvndin Im-tnii ir ;>l i 
inm įmokėtu* pinigu*.

Yra tokiu agentų, kuru1 i* 
Įmonių tuo- ženkleliu* 
vilioju. priniehii*hiiiii vi-okių 
lielmhii'-kių.

\ yrinusyta’- pranešu, jog to
kius kari** taupymo x<ukl«-l*<i 
ijckiiliuiilu- vyriausi* !*••' 
*ekio*. Gi j žmones nl*iliepin, 
kad jie kuri* taupymo zetil. 
bliu* |msilnikytų. I.ol tie pi: 
Inęs. Tnip rlglir* yra ilulži.ti 
patrijotini* durim*.

Budėti už l.niė* taupymo 
irnkleliii* pinigai yni vi*w» 
iu<d apsaugoti ir jie dm»* pili 
kų nuošimti, kuomet žm«>ii< - 
lauk* jų pribrendimo.

I >f Hlltja-** 
(antroji

ŽUVO PO GATVEKARIU.

• PRASIDĖJO POLITIKOS 
KAMPANIJA.

Miesto Chicago* klerkui -Iii 
mes T. Įgis- vakar (uidnvė |s«- 
t ir i ja* kandidatai j niii-.to 
majorus ir j kilus miesto valdi 
ninkus.

Iš demokratų |mrtijos yra 
du kandidatu — Itota-rt M. 
Nereitarr ir Tliomns (Inrry.

Kepulilikonų partijos k n m’.i 
| datai: įlalmrtinis majoras \Vil- 

am Itale TTioiii|«soii. Clmrle* 
E. Mitriam ir llnrrv Olson. 
Pastarasis yra vyriausius 
nirųmli* teisėjos.

nui-

t

NĖRA DARBŲ

Įtartai stovis (Tiiengoje ir 
M»j valstijoj kaskartas nršėjn. 
Daug žmonių id leidžiamu nu>< 
dariių. Tuo tnqiu *ugryž‘a 
namo kareivini ir jurininkui. 
Tad bedarbių skaitlius nuolat 
didėja.

Chicago-' komercijos asoei- 
jucijn pareikalavo tųterijalio 
miesto tarytais susirinkimo, 
kurs turi j vykt i šiandie vaka
re.

Tarylmi Ims pranešta apie 
kritiškų stovį. Ttirylm turi* 
imties priemonių pradėti mies
te įvairius miesto {mgerini- 
mo darbus. Nes kitaip dešini 
tvs tuksiančių žirninių tarė* 
pnmatvti blogų laikų.

Numanyta Npringfieldun su
šaukti imliKlrijo- organizacijų 
atstovų konferencija. Bus ,«i 
reikalauta *kirii keli* -imtu* 
milijonų dol. įvairiem* dm 
tanu* valstijoje.

.l.m liuv o mi 
Įpnirllą -• -l;i< 
lliid.i I. I nd p* 

. IK-tulmil-iii Ii 
pi<-r šule giltu' 
dyla motrri-' 
Itoiudd.

I'olirija visa* įniko* dieno, 
mi- ir naktimi* <hirbuojn»i «n- 
M-kti žiiHigziulį vienų mlm ke
li*. Ikd Ilgšiui nejuivyko tn* 
| imlu tyli.

I*pradžhi Imvo
•.< i nrliiiuiitign luotari* Inivn.- 
filiu-ta artai pilti išoku*i J**r| 
langų.
-ii o<l.’" 
kitaip m:ui*>iut4.

I’olii-ija diduir laikosi lik 
vieno- t.*iriju», biiti-nl. kml 
l’.ok- aiitmnoliili-tn ją -uvn 
žinojo. |«i«’tuo• nuvežė į |uišn- 
linę violą ir ten immrlė.

\’o- nl-irtido lilldillilil.nl. 
kuri'- yra malę tn vakarų vi" 
iui didelį jiuultt automobiliu, 
k iii inm giita-nta iip-vnigu-i. 
iv. I*- iuuIo (primušta) 
ris.

Itel llii'kll- nežino, 
tas u ulonu iki Ii u- ir kas 
vnžinvų.

Ih-lrklivai |H-ržiuriiH'jti vi
sus privaliniiis ir viešinusius 
niiloiimliilius. leškn nnt jų 
kraujų |*ilsakių. Ib-t ligšiol 
nepavyko -iirn-ti.

Tai Imisiausioji piktadarys
tė (Tiicagojr. kuri npriaustn 
imslnplimis tai|i. knd vargini 
piktnilaris Itn* misektii*.

Tni turėjo Imt koks Imisiai 
sužvėrėję* žmogų*, kurs mote, 
rj suvažinėjo ir jo* ncnugnta<- 
no j art įminusių ligoninę, ta*t 
liaimdė menkti ir mirti.

Suvažinėtosios lavonas at- 
ntrastas u|iii* N^Bt ryte. Ir dar 
iioIiiivo pilimi sustingi,**. Ka
dangi išvnkaio apie kokias 
7^mi jinai turėjo Imt suvaži
nėta. tad nelaimingoji pmiu*s- 
In turėjusi |a-r visų ilgų nak
tį kankintir* ir taip mirti. N'** 
l.ur jinai gulėjo nėra žiimib'i 
npgyvvrnta virta.

Drtrklivni turi truputį vil
tie*. ka I gal piktaflari* |mt* 
at*ilir|i*ių*. kuomet |>aju*ių*. 
jog gulima* Imt susėta*.

Vaknr nrhiimiitgosio* lavo
ną* imlniflota* |mi imiiuildų Av. 
Marijos I’. Kanmditų Imžny- 
čiojr.

"DRAUGO" ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS.

Sausio 29 diena, i. m., 7:30 
vakare, bus metinis "Drau 
go” šėrininkų susirinkimas 
Sv. Kryžiaus parapijos svetai
nėje, Town of Lake (kampas 
46 ir Wood gat.)

Visi "Draugo” žėrininkai 
yra kviečiami susirinkiman. 
Kiekvienas su savimi būtinai 
turi turėti paliudijimų, kad 
yra šėrininkas. Kitaip svetai
nėn nebus įleidžiami.

Nereikia pamiršti, jog suai- 
liakimai prasidės lygiai 7:30

Lietuvių lt. K. Amerikoje 
11 citataringusio* Sąjungos, įm> 
s\. Antano glolm. UH-liiii* fon
ini susirinkimas Ims iitnnuu 
kr. 2N sausio (.Intiiuiri), 1919 
midų. 7:2t> valandą vakare 
Dirvų Apvt-izdo* |>arapijos 
*v«daim<jr, prie IStos gatvė* ir 
l’iiion avr.. (’liirago.

Susirinkimo <li<-nn tapo |w>r- 
kelta <l<*l svarinu priržaarių.

Kuopų atstovu* meldžiame
■ |*'jnmn. jo ' «kaitliucai *n*iriukii. 
ili-ri-

Bet 'iin- munymn* iki 
1 l:ddin*-n*. Buvo dm

\ ’uldj Iki :
Pirm. A. Nausėda.
Rn.H. Jonas Purtokas.

KAT VIENYBĖS SUSI
RINKIMAS.

IIH tie

kit'im

MOTERIS ĮKRITO KELTU- 
VO SKYLĖM.

El.iinor Cluta*. (145 
eat.. Mrs. .lenliie |>. Parsoti-. 
115 m. milžinu*. žengė atviruti 
keltuvo skylėti ir nukrito že 
myn nuo 4 lojo nugšlo.

-linai buvus manius, jog ten 
-tuvį* keltuvas, jei skylė (du
rys) Imvo atvira.

Nulaužyta kojos ir keli šou- 
kaulini. I.igomts-je turima vil
tu*. jog jinai )nisveik*iiinti.

(n-

MIRĖ NUO SUŽEIDIMO.

Ili-rtinnlo lignaiovje mi- 
•• llemiing llurd. 52 m. nm- 

I tenore imi. 
automobi-

ro 
zinu*. tolS No. 
jis suvažinėtas 
liaus.

Automobilistą* 
tiuli 0522 No. A*liland 
suimtas.

turtus žudydami neKaltnt ir 
ramius Lietuvos gyventojus 
visu smarkumu protestuoja 
prieš minimus priešus ir šau
kia kiekvienų lietuvį jausti fų 
Tautos ]tuvojų ir Imti pasi Į 
rengus visais galimai* budais, 
nuo jų ginti.”

Priėmii- rezoliucijų, sūdai 
nimta: Lietuva, Tėvynė Musu.

14) Per aklenuicijų kun. Pa
kalnis išrinktas L Vyčių Chi- 
rago* Apskričio dvusišku va
dovu.

15) Dėl svarbių priežasčių 
pirm., I. Sakalauskas atsipra
šę* susirinkimo, apleido sve
tainę. Jo vietų užėmė 13-tos 
kuopos vytis, p. Parkanskas.

16) Ateinanti* susirinkimas 
nutarta laikyti 9-tų d. vasario, 
Roselnndo kolonijoje.

17) Susirinkimas uždaryta*

DIDELES RlSTYHES
Su Šokiais

Subatoj, Vasario-Feb. 1, 1919
Liberty Svet., 39 PI. ir Kedzie Avė. 

iSitK įžanga 50c Ypatii.
KM. lk-oul* iinnoU Kaliniui: Janu. lUnmVfe mi

Janm Vaičium. R. J<tb« hm C. IMerum. Immlnlnka*. l»u- 
<IMU.«- M1 Karnallum. <Mlo PrnRMMk ui t'. I*->H-Kw.

IH ka. ilk arta. ai.ltaukrUlc aal 4i| rtM>ul». IM 
HM jalo tokiai.

Vaikų vakaras.

Sausio 19 d. N. P. A- M. P. 
svotainėjv atsibuvo vaikų va
kare*. Vakaran žmonių pri
sirinko. nr* kurie atėjo vė
linus, turi*jo otovėti sale ir 
už durių, kadangi svetainėje 
virto* nrhnvo. Buvo sulošta , 
du veikalui: "Dninn ta- galo” 
ir mokslų”. I.ošiim- daly
vavo imnipijo* vaikai, kurio 
parodė savo nepaprastus ga
bumus. Programa* Imvo la
imi įvairu* ir gražu*.

Per pertrauka* skambino 
nnt pijano E. Jovaišaitr ir Ėn- 
nimskaitr. Reikia pažymėti, 
kml pirm pradedant progra
mų vielinis gi-rb. klebamus 
kun. A. Briška, imaiškino va
karo tikslų ir npie mokslą. 
Antras knlta'-tojn* Imvo gi-rli. per vedėjų, p. Pnrkaiiską. su 
l>r. Kilt kiniška*, kuri* sutei
kė daug nniiflingų |uitnrimu 
inusų tėvams.

Reikia niisi*teta'-ti, kml šia
me vakare Imvo jaunas ir ga
bu* <iek li-inutori u*, lai Dr. 

, Rutkausko trijų metų sumis, 
kuris publikų nustebino *nvol 
df-klcmacija.

Prie to vakaro įlauginusin 
|.a*idurlmvo mokytoja Viri.i-Į 
luilė ir klieriką* V. hiunnšas. DU0KITE PART0EA

| 4

DRAUGAS NELAIMĖJE!
wlo»lt.l. M4oa. htoko Ir Mokta 

kotastalul. airUkll > tol u Uuk,. yr» aortai dnafta

PAIN-EXPELLER ’r r*
malda.

ta Vyčių Chicagos Apskr: 
Pirm. I. K. Sakalauskas, 
Rašt. M. J. Balsienė.Katalikų Vienybės. Centro

nepaprastas, bet labai sva
inis .susi rinkimas atsibus šian
die. ty. sausio 28 d., 8 vai. va
kare, Dievo Apvcizdos parap. 
svetainėje. Laukiama atstovų 
ir veikėjų iš visų Chicagos ko- 
lonijų. nes tarp kitų reikalų 
bus išdirbti budai kaip surin- kuris dnlmr vieši musų klio
kus Chicagoje $50.000 Tautos nijoj.
Fondan, reiškia, tiek kiek I ganrdiiiti.
Tautos Fondo seimas buvo nu
taręs surinkti visai Amerikai. 
Atsivežldte sumanymus.

Centro Valdyba.♦

I
M BRIDGEPORTO.

Nansio 22 <(., š. nu, I 
ėių Iti-ta kuopa, kaip Imvo 
nutarta, surengė imsilinksmi- 
niiiHi vakarėlį.

Progranuis vakarėlio nuaidėjo 
iš skomtanimo ant pijano, 
griežimo ant smuiko ir mono
logų. Jeigu ne klystu, vieku* 
buvo atlikta artistiškai. Prieš 
atidarymų vakarėlio griežiant 
smuiką | tonui Stulgui, prita
riant nnt pijano Kuliui, tapo 
t-udainuota* Vyčių himną*. 
Pasilmigu* piogrnmėliui, knl- 
ta-jo kmųme nary*, adv. V. 
Ilutknu*kn> ir |mrgryžu*i iš 
rytų p-lė M. Bujauskaitė. Kal- 
'•o* abiejų susirinkusiems la
la ii {atiko. Vėliau* liko už
kviesti į šeimyniškų vakarėlį. 
U-toj <L vanario, š. m, kurį 
rengia A lt orinė draugija, prie 
|mra|Hjo* Av. Jurgio. Vyčiai, 
atjaustam] tikslų šio* draugi
jėlė*. (inžailėjo ka* gyva* ten 
atsilankyti. Tam panašius 
vakarėliu* Vyrių 16-ta kuopa 
rengs kiekvienų serrdų. Ypa
tingai ateinančių eemlų. bu* 
m-t ir debatai, užtai kviečiame 
ir kita* kuopa* ntritankyti.

Labdariai.
taitahirių 5-ta kuopa perei

ta sekmadienį laikė mėne*inį 
*u*i rinkinių. Susirinkimas
nor* Imvo n<*knitlingn*. tad 
gyva*. Daug dalykų aptaria. 
Pagaliau* atsirado net ir vir
iui* Garbė* nary*: būtent im
tum Stuni*lova* Mišeikis, ku
ris iš karto inešė $50.00, o Ii- 
kušiu* |m*ižadėjo vėliaus įneš
ti. Geistina, kad ir ikiugiaus 
atsirastų norinčių tiesti 
luimntų našlaičių namui. 
Bridgi*|Mtrir jų netrūksta, tik 
nežinia kislel dar jie nesu- 
kruntaf Aukoti kitas, nski*. 
niekados neatsisako. Bet 
susirinkiman tai didelis var
gas jj nusivesti. Bet galima 
tiketir*. kad ateityje pradės 
skait tingiau tanky tie*.

Vy

INSTRUKCIJOS VAR
TOJIMO PARTOLOS.

b

Žmonės laimi buvo už- 
Dauginu lokių 

vakarų Pelno, girdėti, liko 
nemažai.

P. Dnkavičaitė

LIET. VYČIŲ CHICAGOS 
AP8KR. SUSIRINKIMAS.

, (Pabaiga).
’ i

Aukojo sekantieji .-
Po 10 dol.: R. Andreliunaa, 

P. Nriuhan, A. Krenčius.
PA D doL: A. Mnreika. J. 

Karrrka, J. Vilimas, R. Dau
noras, K. Tvariom**, I. Saka
lauskas,

Po 2 <lol.: V. Kaaakevičia, 
V. Rusilaa.

Po 1 dol.: J. Mikša. A. Stul
ga, A. F. Stankus, J. Puodžiū
nas. A. Hpranaiti*. Viso su
rinkta $119.00.

10) Talentų Iždas. M. Zu
jo*, Talentų Iždo pirm., pra
nešė, kad 3 ypatoa jau lavi
nasi. būtent: p-l: E. Gedgau
daitė, p-lė O. Janušauskaitė ir 
p. J. Balsia. Toliau, kaip Iž
das padidės, tai po vienų ik 
kiekvienos kuopos išrinks, ku
ri* turi žymeoaitm talentu* 
mokinties dramoa.

11) Teatras. M. Balsienė 
paaiškino, kad rolės išldalinto* 
ir mokintis greitai pradės. Te
atras bu» surengtas viduryj 
gavėnios. Duoda įnešimų tam 
veikalui pasamdyti teatrų 
mieste. Kaltai dar tame J. 
Vilimas. M. Balsienė* įneši
mu* vietilmlsiai priimtas. 
Nutarta veikalų "Keistutis” 
statyti kokiame nor* teatro. 
Palikta tui |>nčiai komisijai

Įdarbuoties toliau. Garsinti 
teatrų išrinkta komisija iš šių 
y|mlų: Baltučio, Panavo ir 
Palionio. Ig. Sakalauskas gar
sins laikraščiuose.

12) Organizavimo* Illino- 
jaus valstijos kuopų atkišta*.

13) P-s Mnreika iš 5-tos kp. 
inrŠe, kad susirinkimas išneš- 
tų rezoliucijų prieš lenkus ir 
tailševikus Lietuvoj. Priimta. 
Išrinkta M. Zujus, P. Baltuti*, 
kurie pagamino sekančių rezo
liucijų.

"L Vyčių Chicago* Apskri
čio susirinkimas, įvykęs sau
sio 19 <L, 1919 ul, Av. Kry
žiaus par. svet., To*n of Lake 
kolonijoje, apavartęa 
reikalu,

• k l reguliariu veikimo viiltlriiio- 
sr. tiems, kurie reikalauja Misti- 
priniiiHi ir geni grjno kraujo 
viilurimee naturalia laidu.

DUOKITE PARTOLA
tiem*, kurie kenčia nuo galvos 
Nkamlėjinio. apkvaitimo, tižiai, 
kad Partola išvalo viduriu* nuo 
viunkių kcttkaniiiigą daiktų, ku
rie neduoda ramybė*.

DUOKITE PARTOLA 
žmonėms knrie nerijančia gerai 
po valgiui, ir esą a|Hmnkinli. 
pilni gaai ir karių liežuvis yra 
Imlia*.

DVOKITE PARTOLA 
viaiema ticma kurie nori tureli 
gerų akonj burnoj, norint' ont*- 
nizme panaikinti vinua kctik*- 
mingua elementu*, kurie Imvo 
airiemoj miririukę. Partula p*, 
gclltė* gamtai attikti savo dar- 
lią gerų ir lengvu laidu.

DUOKITE PARTOLA 
vaikam*. M-tiiem* žmmiėni*. vy- 
ram* ir moterim* ir visiem* 
tiem*, kurie reikalauja.

Kiekviename name turėtų nugi* 
Parieta riaumort, užtat kad ji ap- t 
amgoja tavo avrikatų ir priduoda 
tvirtuno. Viriu dėžutė Partataa 
kainuoja viena* doiieri*; « dėžu
tė* kainoj* tiktai *5.00. ftiųatate 
tiestai au aovo užsakymu pinigu* j 
Apteka Partoaa. 1G0 Reraud Avė.. 
Drp. L 4. Neur York. (|H)

7

Ruknos
itu*.

r
Trumpu laiku išeis iš "Draugo" spau*tuvės, kelių gerb. kunigų rujiesčiu, visiškai 
nauja, maldaknyge

RAMYBE JUMS

Gerianti** Storage Sviestas, švara* ai

PoliciiHinas Artliur Krlimitt 
suareštavo 47-tos gatvės liui-

8UARESTAVO KONDUK
TORIŲ.

Mu«-
ave„

Gilsi

Ji tiks visiems: ir vyrams ir moterims ir Tretininkams ir Maldos Apaštalys
tės Nariams, ir Marijos Vaikeliams ir kt Jon tapo surinkti paaiškinimai ir gra
žiosios maldos iš "Šaltinio”, "Sveika Marija”, "Pulkim ant kelio", "Maldų 
Knygelės”, "Pamaldų Vadovėlio" ir kitų dvasiškų knygų lietuviškų ir nelietu
viškų. Bus tai didžiausia ir parankiausia maldaknygė lietuvių kalboje, au vir- 

900 puslapių dydžio. Nepaisant ant didelių MkaMių joa

lilldillilil.nl
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