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Bolševikai bėga iš Vilniaus -
| O J • J || • •__ |

Trockis nori būt Ru

Pakelia galvas Vokietijos 
sovietai

BOLŠEVIKAMS PASIDARĖ ANKSTA VILNIUJE.

BASLE, Šveicarija, vasario 10. Ii Kauno gauta žinių 
jog rusų boUevikai kuoveikiausiai kraustosi ii Vilniaus. Ne
senai lietuvių kariuomenės didelis laimėjimas, gi šiandie suo
mių ir estų kariuomenių pažangumas privertė bolševikus ap
leisti Lietuvos sostinę.

TROCKIS GALI BŪT RUSUOS CARAS.

SEATTLR'J STREIKAS 
BAIGUSI.

j Darbininkai bijosi grūmojimų.

Se&ttle, Wash., va*. 10.
Miesto majoras llan-«n pas
kelbė streikininkams savu ul- 
t imat urnų. Ji* pažymėjo, kud 
jei mieste tisoks bizni* nebu
siu* atnaujintas, tuomet jis 
(muntidosiųs kariuomenę.

Streikininkai Įsibugo ir iš- 
dalies pnulėjo gryžti prie savo 
tiž-iėmimų. Tml bizni- mies
te atsinaujina. Bet n<*lniig 
gatvekarių dar važinėja.

Generalio streiko komitetas 
tariasi, nr kviesti streiknn ki
tas unijas, nr (Niliaiiti su tn<> 
tisu sumanymu.

Mieste Tacoina stovis |mgv- 
ir gryžta normali* biz-

I

I

rvję* 
uis.

Bet

MOTINA
SAVO

SAVO AKIS 
lEGTUT SU

jai pMakvta. kad tokia 
ope a negalima.

I BADAS AUSTRIJOS
SOSTINĖJE.

apleisti

Varžava, vos. Kl. — Iš Rusijos čia atkeliavusieji įvairių į 
tautų pabėgėliai pasakoja, jog bolševikams visai nepavyko 
pavergti Rusijos savo nibilistinin sočijaiizman.

Šiandie bolševikų vadas Trockis ieško išėjimo iš to ne
pavykusio bolševikų žygio. Yra aiškių ženklų, jog Trockis 
faile dienų gali pasiskelbti Rusijos imperatorium arba caro. 
Tai gali padaryti kad ilgiau palaikyti savo griūvančias po
zicijas.

Aiandie Trockis jau nedevi civiliais rūbais, neturi raudo
no kaklaryšio, bet visur pasirodo su blizgančia uniforma. 
Vafinėja buvusiais caro vagonais, automobiliais ir karieto
mis. Gyvena parinlrtiniausiuose romuom*.

, . Aiandie jo via* ambicija būti caru, Mes tuo budu jis »s-
nųs pravesti geresnę tvarkų savo kariuomenėje.

NUO EKSPLIOZUOS tUVO
8 RMONR8.

PtatteviUe. Via, vas. 10. — 
Čia vienam dideliam buste biz- 
niavoj miesto dalyj pakilo gai
sra*. Gaisro metu vienoj bus
to krautuvėj ekspliodavo gą
sdiną Ir sugriovė visas busto 
sienas ir aptfnklnins namus.

žuvo 8 žmonės; 20 žmonių
sužeista ir 5 niekur 
darni.

Buvo baimės, kad 
apsiaus visų miestų, 
galiaus prigesinta.

V O KIEČIŲ SOVIETAI NBPATKNKINTL

Berlynas, vas. KU — Vokiečių steigiamasis susirinkimas 
visus suorganizuotus sovietus paliko užpakalyj ir veikia sa
vo darinis. Rovietus laimi įžeidė toks susirinkimo pasielgi
mas.

Tad jie ima ginkluoti** ir sako neklausysiu steigiamojo 
susirinkimo nusprendimų. Rako, tegu susirinkimas taikosi 
sn Monetų norais.

Kiti’e.pakilo bolševikai. Valdžios kariunmrof jų ba
rtas nušlavė sa ktrfkasvaidžiais.

t-___ ’ - 1
ODUBTRUALUTAI

SAUGOJ

Burte, Mota., va*. 10. — In
duti rijai istams paskelbus

va*. 10.—Vie- 
t<A jurininkų ir kareivių drau
gija, sudaryta iš nesenai pa- ____ __
liaosuotų iš tarnyloH. vyrų, va- ^“„.'i ’̂uhtaiyta kn£7'vfeoa 
kar po Plety susirinkime pa- fir apylinkėse kasyklos, 
rėme paskelbtų industrijalistų Kaikurie indurtrijalistai apri- 
****^4- ginklavę ir visur jie sulaikostreikų. u..........................' -

Buvusioms kareiviams va- <tarhininkus. norinčius eiti j 
tlovnujfl buvęs kareivis Tim- j darbų.
mins; kur* aštriai dennncijuo- KjUiykllu< kariuome-
ja kapitalistus. Kaikurio** dirbama su

Industrijalistai ir kiti radi-juia£u „kaitliu darbininkų.
kalini unijų nariai pradėjo or-' Hllan*taot« 20
gamznoti sonetus (darbinu- rtrdldninky ir apkaltinta-už 
kų tarybas). Centralis m,vie- MkdJ T 
tas paskirstė darbininkus ;anilaot bnvo du kareivio- 

ee uniformos**. Sakoma, jogei 
iš tarnybos paiiuosuotu karti
nu. Juos visus suareštavo po- 
liemonai ir šerifo deputicriai.

kompanijas, kurioms paskyrė | 
kapitonus. '

Indntirijalitių vadovai dau
giausiai svetimšaliai. Vakar 
jie per langus Finlander sve

tainėje kalbėjo j susirinkusias 
gatvėje streikininkų minias.

Patirta, jog industrijalistai 
streikininkai gaminasi kokin 
tai sukilimam Bet čia yra re- 
guliarė kariuomenė su kulka- 
svajoti ai*.

nesnran-

gaisras 
Bet pa-

Londonas, va*. 10. — Anot 
laikraščio Daily Bketeh, Ang
lijos vyriausybė patylomis a- 
reštuoja svetimšalius, katrie 
yra intariami kaipo bolševikų 
agentai, ir juos tuojaus depor- 
taoa.

Suimtas ir rusas skripki- 
ninkiu M. Socrmus, kuris va
žinėjo po Veliju. Sakoma, jog 
jis be kitko platinęs bolševi
kiškų projMignndų.

Soennus yrn turtingo rusų 
dvarininko sūnūs, įmigęs Pet
rogrado universitetų ir daly
vavęs revoliucijoje.

Užvakar buvo pranešta, jog 
j kasyklas prisiunčiama dar. 
250 kareivių daugiau su kuli 
ka* valdžiai*. Kaip šiandie tie 
kareviai tari būt jau savo vie-1 darbininkų.

šamu apie streikininkų riau
šes prie kasyklų. Tad tuo-* 
jau* yra siunčiami deputic- 
riai su kareiviai*. Be ligšiol 
dar niekur nebuvo susirėmi
mų.

Kuone visas kasyklas strei
kininkai piketuoja. Tarpe pi- 
ketninkų yra ir moterų — suo
mių, kurių vyrai yra industri- 
jalistai.

Kiek sužinota, Butte dis- 
t rikte streikuoja apie 65,000 ,

Talkitiinkui rusams neini*- 
viams neduoda jokios paXe!- 
|mk. išeinu* menkus trupiniui 
i? tarptautinė* Jaunų Vyrų 
K i i kšėion ių organizaci jos.
Tarptautini* Raudonasis Kry
žius. sakoma, fiagells-tų ne- 
biisvinm*. Bei negali to itaiv- 
ii dėl aštrių luiri-dymų,

I’o truputį sušelpia -a v no
sim ntinisvin* ir atskiriu tau
tų žmonės. Bet toji įinšelpn, 
tai tik viena* Itt-a- milžiniš- 
k<iM- jūrėse.

šiandie apie juos niekas 
nesirūpina.

Paryžius. vu«. Kuunu-t 
■ buvo |>adarylu nnnistiei-

. ............ ....... 'ja talkininkų su vokiečiais, 
miltų IJttii tunų. Trumpoj ut-j »«“«»’•’ Vokietijoj ir Austrijoj 

=*-= . ■....................buvo .langiau milijono rusų
Įkalės neluisvių. Nuo to taiko 
'(Niliautn rupintie* tais uolai- 
Įmingnis žmonėmis. Talkinu- 
I kai juos apleido. Gi Vokietija 
•u Austrija turi nuosavų var
gų. Visi tie nelaisviai pa!i!.ti 
l>a>lmit iailti.

Viena- rusų nelaisvi* |»-.Ih‘- 
, go iš m-lnisvių stovyklų- Vu- 
Jkietijoje ir jam pavyko atke
liauti Prancuzijon.

I

Kiaulienos svarui mokama $10.

Vienna, uis. 9. Andai čio
nai algulieiilii amerikoniškų

11
'eiivj. sukom*, bus ]>ristat,vta 
dnr apie 20.(10) tonų.

Tml mi duona imlius jau di
delio lindo. Bet šule to Žmo
nės Inlmi daug kenčiu ■ to
ko* riebumų.

Tuo tarpu siaučia neapsako- 
mu. šaltis, gi auglių žmonės 
neguli prisišaukti. Ne* jų trū
ksta.

Jei žmonės vnrtolų daugiau 
riebumų, hibjnus galėtų,|mkę-

Troy. N.,_. ui-. 9. čio- 
nui pietntae gyxit:n Mr*. 
Margnrvt Wnugli. motina, ku
ri nori savų akis atiduoti sa
vo sanui kareiviui, kurs ka
rėje l>u<lnma> (atliko neregiu. 
Jinai sakė, jog jinai jau ne 
jaunu, galinti apsieiti Is* švie
sos. Gi jos aunu* yra jnuiui- 
ir kaipo tokiai h švi«*sa Imtinai 
reikalinga.
Gavo žinių apie neregį sūnų.

ncouiuų. Kiujnii* nuivuj^ ĮHisę-
Kuomet žfr*. U auglį būvu H(j Jalėiu*. <;j dnlmr tiesiog šų- 

(irancšto, joj jo* snnus, Jame* |n jr miršta nuo (M-ršalinm. 
Waugh. kum kovojo prieš vo-

splbk- Kemnel. pnli. Taukai $10 svaruL 
j? pirmiausia įm- Pinu Imrč* čia taukų svarui 

ja. Kai- buvo mokama 18e. Niandie 
bėgiojant gat- svarai mokama $10 ir tai ne- 

t šaukiant: įgalima gauti. Vienam žmogui
yk man. jog per savaitę riebumų duodama 

j tik viena dvyliktoji dali* ava- 
ų tie patys kai- ro. Ir už tai dar taip brangiai 
aplink namu*, pniinama.

su užrištomis 
iu akimis. To 
nuo savo akių

\Vnugli. I 
kiečius a| 
ko neregia, 
gavo 
invnni 
vilnis ir

“Dieve, 
t".

Už kelių 
mynai 
besi 
juodu 
skarulio 
senui 
lis ant trečiojo namų augšto.

I

Verčiami įstoti raudonojon 
gvardijom

Nuo rasų komitetu i'nryžin-
.lis pasakoja tiesiog pasiimi-, j** puikiom* tas, kn-l htKuntil 

sėtinus daiktus apie rusų ne- hii'c (atdaryta armiitkija, tai 
laisvių stovį. Kui-kurinsc tų tokie, mi šimtu* uostančių , 
i-elaisvių stovyklose Imdas taip iu*ų n« laisvių paliuosavo ir 
siuučių*. jog ntiaisviai maiti- juo* pasiuntė j Rusijos posie- 
nasi savo mirusių drangų mė-

I

r j. J imi* buvo patyla aru* 
įstoti .>olšcvikų knri.tom- ►-j 
trim :.<iauti.

Tok*to budu npi.* 4<Tv*M 
runų nelnisvių buvo išsiųsta i* 
stovyklų j Rusijos pasienį. Ir

Šiandie jie apkirti
Didžiuma rusų nelai-vių ke

rtinu paimta nelaisvėn tuo 
metu, kuomet rusų armijos gal dar butų laivę taip riun- 

| liriovėsi rytinėn Prūsijon, kad čiama ir įlaugiau. jei talkinta- 
Gi tie riebumai yra tokie, išgelbėti nuo vokiečių Parv- kai nebūtų sustabdę tos prak- 
.    -----... t  »— tuonMft papuolė vokie- tikos.

rių rankosaa, kuomet daug ge- Gi Rusijos pasienyj bollevi- 
ra darė talkininkam*, knom:4'knl žmlė tuos ntiainviua, kat*' 
mušėsi už talkininkų reikalus, rie nenorėdavo įstoti randono- 

Hiandie tir visi nelaisviai jon gvardijom Nugalabinta 
yra apleisti. Bolševikai jais daug kareivių ir oficierių. 
tisui nesirūpinu ir apie jim* Miamlie rusų nelaisviai Vo- 
tienori nieko žinoti. Bolš-vi- kietijoj m* tik Imiiuuja. bet yra 
Lai tik tuos (mžįsta, katrie su- pusplikiai ir Im* avalinių. De- 
gryžę iš nelaisvės istoju jų vi tik vienais m*|mnašiais į 
raudonojon gvardijom drabužiu* skurmalais.

kokisis.M-niau batai buvo ima- 
rnojami.

Kumpio svarui (nippat mo-
nors tropais ėjimas buvo pn kn,no Sa,"ni

lan----------- 1 is-:,-..:--------- --------

nei nėra. Kas ir pinigų užtek- 
, tinai turi, tai negali gauti pn- 
j valgyti. Nes vienu kartu |mr- 
duodumn nuskirta (Mireija.

Iž'ūngarijoz negaunama 
matato.

Kuomet Ungarijo* rnbežius 
buvo atviras, tuomet arčiau 
robežiaus gyvenančios mote
rys nors slapta iš ten parsineš- 
<lavo miltų, kiaušinių arba ki
tokių valgomų produktų.

Bet dnlmr ruliežiu* aklai 
saugojamos ir skersai nepra
leidžiamas nei vienas maisto 
trupinėlis.

Kai-kuru* valstiečiai so
džiuose turi užauginę kiaulių. 
Jas jmrduoda tik už auksinius 
pinigus. Poperinių pinigu ne
ima.

Kni-kur mmIžiiioh* gitlimn 
gauti pirkti ir (mukšėių. Zų-1 
sies vienom svarui mokania 
$<i, gi pirm kuri-* liuvo tik 16 
erotų.

vojinga*. Skarulio nepadeda- r> ««rui; Kitokiu nH-soK’-ia 
vo nei viduje prie visokio na
minio darbo.

Per savaitę jinai kaipo 
regė vaikščiodavo aplink 
mus ir namuose.

- Kodai ji taip dari?

Tam tikslui buvo dvi prie- 
laatL Piruiianria jinai norėjo 
patirti, kaip jaučiasi jos sūnūs 
be aidų švieson, bodamas ne
regi*. Paskui — jinai pati no
rėjo priprasti apsieiti Im* re
gėjimo.

Po «avkit<* tokio išmėgini
mo, Mr*. \Vnugb nuėjo vietos 
Raudonojo Kryžiaus skyriaus 
ofiaan ir tenai padarė formai? 
aplikacijų — jog jinai pasi- 
duoaianti ojieracijai. Gydyto- 
ai išimsiu jos akis ir įstaty

mų ta* jos suunL- Sūnūs pra
regimus, gi jinai ir be akių 
msianti laimi-labai laiminga.

Raudonojo Kryžiaus sekre
toriui Mr*. Vaugli pasakė:

“Aš noriu pavesti savo ūki* 
savo vaikui. -U esu jo motina, 
gi jis yra vienatinis mano vai
kas. Jis akių labai reikalin- 
gas, gi aš guliu apsieiti ir Im* 
jų. Jisai išris svietan ir ttary* 
pragyvenimų. Gi aš galiu imt 
namie ir mpinties jo nami
niais reikalais**.
Ji skaičiusi apie operacijas.

Toliau* ji -ekretoriui rakė, 
jogei tokia operacija esanti 
galima. Nes jinai daug skai
čiusi apie stebėtina* operaci
jas, atliktas karta ligoninėm*. 

Jinai buvus net girdėjusi, 
jog gydytojas troškio akis 
perkėlęs žmogau ir šitas pra-

ne-
na-

SUV. VAL8TUŲ KAREI- 
VIAI APLEIS ANGLIJĄ.

Londonas, va*. 7.- Paskelb
iu gvn. Pcrshingo įsakymas, 
knd į 2 mėnesiu visi ameriko
niški kareiviai ir Raudonasis 
Kryžius apleistų Angliju.

Iš steigiamojo vokiečių

DAVID STEIGIAMOJO SU- 
SlEiNKIMO PIRM 

MINKĄS.

Bus varžytinių oi kabineto 
narius.

Vehnar, vas. 10. — Čionai 
ulkeliavo 12 buvusių Alm*o 
gyventojų, kuriu tarp- yra ir 
gen. Scbenrh. buvę* Prasijos 
kuri-* ministeris. Jie visi |>a 
sisakė vrn liuosnoriai tos 
provincijos atstorni staigia- 
mųjume susirinkime. Be jų 
Al ra-o ir l-orraine provincijų 
atstovais |tu*i*ukė ir daugeli- 
paliegėlių iš tų provincijų.

Tų provincijų atstovai |>n 
reikalaus steigiamojo susirin
kimu jmgaminti oficijalj rei
kalavimų, kad gyventojams 
butų leista plebiscitu apsi 
spręsti sulig prezid. Wilsono 
išreikšto noro.

I _
Į

* jo, jog senoji vokiečių tink
tūra sunaikinta ir susirinkl-

1 mus turįs pagaminti naujų, ge
resnį bustų.

Virė - pirmininkais susirin
kimo išrinkta: centristas Feb- 
errnhurb. demokratas Hanss- 
man ir konservaiitin* Diet- 

1 riek.

Bus varžytinių už kabinetų. ‘
Tur|w * va ritių jų šito susi

rinkimu problemų — tui nau
jo iiiinisterių kabineto nusky- 
rimas. Juk socijalitiai norės 
kubinete tureli didžiumų bal
sų. To tarpu jiem* įniks spė
kų ta* tikslas atsiekti.

Pagaminta sumanymas, i- 
daili ministerių kabinetas su
sidėtų'iš 15 žmonių, iš kurių 
turėtų Imt: 7 socijalitiai, 4 
ct-nlrali-tai ir 4 demourataL

Vadinasi, socijalistai, kaip 
ir reikia, neturėtų Įtaisų di
džiumom. Tuo socijolistai tad 
ir ne|iatrnkinti.

(Anksčiau buvo pranešta, 
jog susirinkimo pirmininku iŠ-

tuo metu buvusieji žmonės ė-
mę verkti kaip vaikai.

Kuomet po viskam jai buvo Suiirinkiino galva — David.
pranešta, jog tokia operacijų r “J ’ ~ ‘‘ “
ir akių perkėlimas nėra gali- tUjl rokirtių aorfjaMroiotaatų ......  ,.......................
mas daiktas, jos smiikrimtiinas partijos buvę* lyderi*, vįenhal-j rinktas socijalistaa Kautaky). 
(mdidejo. aini išrinktas suairinkimo pir-Į — - :

Dr. Ednnrd David, ilgus me
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“DRAUGAS” pažino sau hlčdinga.
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i Tarptautinė teisė niekuomet 
negvarantuoja saugumų avėti* 
inivins kapitalam*, j 
j kitus šalie* pmmonijų, jei

KAS BUS?
“Draugas,’’ kiek patėmijau, tt. auklėja visuot&en-jo žemų

įdėtiems pesimistiškai žiuri į ne- būdų, jaunimų pratina prie pa
talinių žmonijos ateitį. Jis tvir- našaus elgimosi, skiepydama*

jo* revoliucijų. ” — Taip rašo 
Dr. Emil Lodbl savo veikale 
“Kultūra ir Spauda”.

Taigi ir aš sakau, kad jeigu 
nūdienė spauda nuolatai “bub- 
tiys” apie bolšcvikizinų (ar ki-

ucIhivo aiškios sutarties, gva- ka<1 bolferikizma* apims jo Širdin visokį i*Mgimimų.lt<,kj kokį blogų). pridedant 
. - ■< > — I I SS V ' » —* ■ k B. SS > V— .. B . « . A * * ž — a . — a a a* . 1 ■ . a . 1 \ ■ a a 1 a ^a . % aaa aw M a I “ — - * a a — a a a aa a a a1 rantuojančios tų saugumų. Su

vienytos Valstijos nei virnuui 
sniųjam biami tulikui negva- 
riti'lavo jo įdėtųjį j svaigalų 
išdirliimų kapitalų, nepri|*aži- 
no nei svetimiem* piniguo
čiam* teisių didesnių už savo 
piliečių teises. Tokiu budu 
nei Angiijn,uei Italija, nei kita

netik vieų Europų, bet ir Ame- Aiandii-nų didžiuliai Amerikos jar> tasnj bolšcviktamas ; 
rikų. Tų savo tvirtinimų ji* laikraščiai esti kaip-koda to- }-rB ncišvongtinas, kml jį tu-1 
, >(■ Fi.f ,i tn I. , ^..<^1 *,n,•*,.*.* • u o * m > n „X< ■■■*■* ••Z...'. 1 • • • ■ • • «••!
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“DRAUG % >”
lėtu* iMnnaa

PI<r.\t MI.K\T<>H BLUftAt . a
.............................................. ... fcilia neturi !<•!><•>, knd Amen- 

M-"' ........................... |<tt išmokėtų jų kapitalistams
Prvn'immu muk&M lAKnlac. Lai- A .. . .- .•

kn- a*tAil(MM hno ui^iraA) i.m nUOfttOliUH* |MšHMinriiD<*šUM l>
nu«« Nauju Norint | «1M la«tvs^n«lr«-«4| btataAn telk K ir nain t bll. IftlMlJ HMk
nereta* n ffrrteunt* r Į
•uint nr y • ir»W •
nrf n |<! • t* tat ptiitrun į rv 
la Ak#.

“DRAUGAS" PUBLISHIHG C0. 
1800 W. 46th St.. Chfcaao, III.

Ti-KSomk *l.'Kli<l<> ai ii
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ku išmokėtų jų kapitalistam*

paremia savais išvedžiojimai*, kiais tuščiais rašiniais užpil- 
Ne apie tai man čia eina. dyti. jog perskaitę* dienos nu- 

kad tuo* išvedžiojimus kriti
kavus. Oal jie, rasi, yra tei
singi. Gintė jau nuomonių ir la
imi priešingų, ypač Ameriko* 
tautinėje *|>audojo. Tuo straip- Imi brangu*, 
sneliu aš tik norėjau užsiminti 
apie tų didelę klaidų, kurių da
ro daugelis laikraščių, platin
dami žinia* ar nuomones, ku
rios atlieka ne statymo, tik 
griovimo dariMj dvasioje žmo
nijos gyvenimo.

J klausinius “kai bus!” ga
lima drųsiai atsakyti, kad 
“Im* su žmonių gyvenimu at
eityje tas, kų pagumin* spau
da, kuri nūdieniame savo išsi-

merj jokio* naudo.*- negauni, 
galų-galc tik pajunti i-ugaiši- 
nęs n <■ mažai laiko, kurio mos 
maža turime ir kuris yra la-

rimo rengtis sutikti, kad jis 
viešpataus apie 200 motų 
(‘‘Draugo’’ nuomonė), tai, ži
noma, sulyg ankščiau išreikš
tų minčių išeina, kad jis tikrai 
i'Tks.

Bet gerieji (mintijantieji gi
liau) žmonės bolševikizmo ne
nori, nenori, kiek žinau, jo 
Amerikos spauda, nenori nei 
musų “Draugas”, tai kam a- 
pio jį “bnbnyti*’. knin supu-

Nors dabar viskas brangu, kyklo* Chicagoje, ir 6v. An- 
bet už 7,000 doL išmaitytume tano Cioero, III. ir frv. Petro, 
ir užlaikytume ištisu* metus Kenosha, Wia. ir Watcrbury 
apie 30 vaikų. Pradžiai butų ir visos kitos. Dėl krikščio- 
gan* ir to. I niškoa lietuviškų mokyklų vie-

Turime pirkę gražų žemės nybės reikia nedaryti skirtu- 
plotų labai geroje vietojo 25- 'hų tarp jų.
000 dol. vertės. Ant tos ž*-, • —
mūs namų pa«istaty»imo iš tani i irTl|l/||| tf 1 DC|l/||| •!tikros rinkliavos. Dabar tik LltlUlip KAKlIYIĮI 

i *ubru*kime ir senai laukiamų 
prieglaudų bus. Tegul nelau
kia vargšai vaikeliai, kol trio-1 
bai pinigų susirinksime, kol jų

REIKALE.
Pinniausiai turiu ištarti

Ne Lenkas Vilniaus 
Vy.* kūpąs.

“Guiazdu 
kad kun. 
paskirtas 
patnlpinu 

Polnk Bis

llubijojo lai p-gi buvo brava- 
ruo.M* daug svetimo kapitalo, 

I kuomet tie bravūrai tapo už
daryti 1914 m. Tcčiau* niekas 
nereikalavo, kad tn* svetimas 
kapitula* taptų išmokėta*.

TurptautiiiiuoM* Mintikiuosc 
n-ikalavinui nevisada remiam
tei.M-mi*. StipieMii*. nuniuny- vystyme daugiau reiškia, negu 
įlamaa įveiksiu* silpnesnį, stn- visų įsukių didžiausių viešpa- 
to n-iknlnviitiii*. nežiūrėdamas 
teisės. Angliju šiamlicn nėra 
stipresnė už Ameriką, todėl ji 
iichdmi gali Hntyti netoisotų 
ri-ikaiuvimų. Todėl paskalos 

.npie tuo* rviknlnviiniis yrn, 
greičiausiai, leidžiamos *u tik
tų tmngiiiti Suvienytų Valsti- 

|jų vyriau>ybę, kad ji neaišku-
'bildu uždaryti ealiunu*. Tai Laikraščių paprastieji reporte- 
liravnrų aviniukai ta* ]>aska-
Ins leidžia.

pntijų politiška galybė, ausi-- 
koncentravusi Taiko* Buiuuo-1 
sc V«r*ailliujc. Ta politiška 
gahbė sulaužė plieninį vokie
čių kanių. bet prieš spaudų ji 
turi-jo nusilenkti. Taiko* kon- 
ferecijon susivažinvę žymiau
sioji politikai nutarė posėdžius 
turėti prie uždarytų durių.

Pasaulio Stovis.

riai griežtai užprotestavo prieš 
tokį nutarimų, grasindami 
Kliaudoje pakeiti triukšmų. Na,

Vienas publicistas patėmijo 
taip: Jeigu, sako, musų laik
raštija ir toliau taip detališkai 
kapstinesi* po purvynus, kad 
tik dnmrian kų ton blogn su
radus ir tų blogumų riešai rimu maitinti sveikų organta- 
skolbus žmonių lemam p<-bn- nuj! Kam pavojingas liakteri- 
džini užgnnėdinti, tai galima 
laukti netrukus didelės ofen
zyvos, kurių tarės paskelbti 
mintijantieji protai prieš laik
raštija* egzistavimų.

Ir ištikro. Toki* laikrašti
ja, kuri visuomenės organiz- 
man neša daugiau blogo, negu 
gero, neverta yr* gyimoti.1 ,l*nw raštų ir žinių, kurios 
Knip nūdien yra kariaujama n^lėtų juo*.mokytų ir viltį Mi
rų alkoholizmu, rukyrnu ir ki- printų. yra reikalingiausias, 
tais nenatūraliais jprntinuiis, Kun. P. Lapeli*,
tnip lygiai lieno reikė* kariau- [ 
lt su laikraštija, jeigu tik atei
tyje imtų joj* pentaug vieš- ■ 
]>atauto silpnosios jos puse*,' 
o reformos savo laiku nesusi
lauks.

Lietuvių spauda yra mažas

jn* nešioti po sveikus kraštus, 
kad jomis gali lengvai užsi
krėsti musų maisteliai/

Laikraštininkai guriau pada
rytų, jeigu laikytų* šios aksi- 
joruos: doros gulima išmokyti 
dora, daili*—daile, optimizmo 
—optimizmu. Skelbimas žtuo-

i

i

TIKRAS DŽIAUGSMAS, 
ARBALABDARiy 

VEIKLUMAS.

pastatysime ir išdžiovinsime, širdingų ašių “Draugui’’, vi- 
Greičiau savų triobų Įritai- k“«rių vardu, kad savo 

nysime, kada samdytų gerumų '‘kiltyse davė gerų vietų pir- 
paragausim*. mam kareivių atsišaukimui. 

____ ---------- Nes matyti iš laiškų, kuri* pa- 
_______ ripilė, jog dauguma skaitė 

Bet nekuriu mu- 
.___________*ų laikraščiai visai nctalpino.

_ . ' Pas kareiviu* ir tarp musų ‘
kaip tūla* jaunimo e«ų» gan* dideli* n- 

Carmcro mokyklos pas dabar kaa link beturiu 
kariuomenės, ka* pasirodė iš 

Į atsišaukimo laiškai* Todėl 
brangus jaunime, ir nenulei- 
skim rankų, bet imkimės už 

‘darbo visi ir visur. Kiekvie
noje beturiu kolonijoj orga
nizuokite* į būrelį, šaukite vi
sus kareiviu* ir nckareirius, 
visiems mums privalo rūpėti 
likimas Lietuvos. Paimkite 
kiekvieno vardų, pavardę ir 
adresų teisingai, kareivis ar 

, ne ir tt Darykite susirinki
mus; rasis iš jūsų būrelio, Jra- 

1 ris ilgesnį taikų prabuvęs ka- 
įreivijoj, galės šį bei tų poro-

SKAITYTO JŲ BALSAI.

Lenkų laikrašti* 
Polama”. patyręs, 
Matulevičius yra 
Vilniau* vyskupu, 
straipsnelį vardu ••
kujiem IVilem&im”, ty. lenkas 
Vilniau* vyskupas. Tėčiam 
ta* laikrašti* savo tvirtinimų 
neturi kuomi prirodyti. Ji* 
šitaip protauja. Marijonų Vie
nuolija yra lenkišku, o Matule 
vičius yra jo* generolu.-’, tai jir 
lauka*

Taip protaujant daug klai
doj galima pridirbti. Pirmiau
siai, Marijonų Kongregacija y- 
ra katalikiška. o ne leukiškū. 
Neseni laikai, kaita regulerių 
marijonų tebuvo tik lietuvių,
ftiandieti yra lietuvių ir lenkų ra. 
beveik lygu* skaičius.

Tiesa, Marijonų įkūrėja* t. dvi liniji per Enropų: nuo By- 
Stanislovas PcĮiczynski buv. 
lenkas. Bet Rezuri-kcijonistų

I

Vi*ai nesenai poetas daina
vo:
Nauji imtai žaizda* gydys 
Sės širdvsna meilė* grūdos; 
Sotins taikų, džiaugsmu girdys 
žiemė* tautas šauks į darbus.
(“M. Dirva” 1919, N. 1, p.1).

Mėnesiui praėjus po Naujų 
Metų nematyt, kad ta gražioji 
vilti* butų iš» i pildžiusi. Tal
kininkų kariuomenė, tiesa, ne- 
liesikaitja su vokiečių kariuo
mene. 1* t taiko* pasaulyje nė-

Per ketverius metus buvo

gos iki Odesai ir nuo ftianrės 
juros iki Šveicarijai. Išilgair^aar. v . . ' ant Žemes Dr,

arba ZuiorUvyclistancų įkūrė- Ui dviejų linijų .viešpatavo' gpopMAaijo*. 
• . * • av • • • tHitdia le ««Aa%es zvla mu aesM/UH * •jas L Jeronimas Kaiscvičiur 
buvo lietuvis. Lietuviai vis-gi 
Besurekcijonistų nesisavina, 
nes ta kongregacija yra ka
talikiška, ir turi narių iš įvai
rių tautų.

“Drauge” aprašyta* vysku
po Matulevičiaus gyvenimus, 
išdėti ir prirodymai, kad ita 
bortini* Vlniau* vvskii|ios tra 
Uotu via, in-tiiažn n*ndo* pikta-| 
rųa lietuviam*. Chicago* lie
tuviai yra girdėję jo paskai
ta* lietuvių kalioje 1913 me 
tais.

mirtis, kvėpuodama anuotų ir 
šautuvų ngiiim bei gerdama 
jaunų vyrų kraujų. Tos dvi 
linijos stumdydavosi ir lanku* 
tydavosi, bet tat buvo linijos.

Dabar visoje plačioje Rusi
joje viešpatauja Imlšerikų ter- 
rorng su keliomis kovų linijo
mis visose pusėse: Si beri joje, 
npie Archangelsku, ties Ėstų

—
Porų savaičių atgal, >kai-l 

tėme “Draugo” 
Mount 
mokiny* išreikė užuojautų ir 
nuliūdimų mirus didžiai gerb. 
kun. A. Star.*ukj>-ni. Kad to
ji užuojauta butų pamatuota, 
sumanė įsteigti paminklų ar' 
velionio kapo. Prie to taip 
prnkilnnui darini kvietė visus 
lietuviškų mokyklų mokinius, 
ypatingai tuos, kurie yra mo- 

Įl.inanu 8v. Kazimiero Seserų.
Ale*.pilnai pritariame tam. 

taip prakilniam daibui ir. 
kuo veikiausiai pasiųsim savo, 
aukas į švento Kazimiero Vie- ■ 
nnolijų. Nutarėm aukoti tam' 
tikslui kiek kuris išsigali, bet___„--------------- , — w-----
jnu ne mažiau cento savaitėj dyti, ypatingai gimnastikų,. 
per ištisus mokslo metus, nuuikštinimosi ir pradinį su* 
Kviečiame ir kitų mokyklų stojimų; pamažu visiems, kiek 
mokinius, kad tame reikale galint, lavintu*, prisilaikant 
dengiau ir tankiau rašytų. gražio* tvarko*. KoM mat

Su didžia pagarba, viskių sutvarkysim, padarysim
Aušros Varta mokyMa* Centai Tiw“ įstatus. Pl**> 

mokiniai, i vureoami visaų nonoj* 
krūvoj, mm daug kų galėsim 

Kodakdjo* prierašo*. Pa- nuv>ilrti dėtai Ltatov** ir ap
tartam* nesianrinti ranw vo gerovė*. Broliai, jau neisi
mo. Yra lietuviškų mokytdų, kas mum* snausti, pabrekim 
kuria* gražiai ved* kitų via- ir budiakim kitas,
nuolijų i^cryą. Tom. moty- kuri. *rrresadžia. 
kloni* nabsšninkas Staniuky- __ .. .. . .
na* taip-gi pasitarnavo, pam
pindama* rankvedžių. Tai
gi neabejojame, kad prie gra
žaus sumanymo prisidės ir 
fiv. Jurgio ir flv. Kryžiau* mo-

Sunku "šiandien žmogui. 
Tarptautiniai didžiųjų pasau
lio viešpatijų santikiai suirę 
visai. Mus pačių tarpe karje
rizmas baigia esti tautos jie- 
gaa. Teisingiausias ir ramiau
sia* laikraščio ranešiinas a- 
pie tai kas yra, tik apsunkina 
širdį.

Bet ne visai dar saulė išny
ko nuo fiangau*. 6tai nortb- 
saidiečiai Chicagoje surengė 
vakarų Labdaringai Sujun
gsi ik beveik keturi šimtai do
lierių liko gryno pelno našlai
čiams ant naudos. Tų pat pa
darė ketvirtoji kuopa Dievo 
Apveizdi** parapijoje ir pelnė 
I84&32.

Taip šitos dvi kuopos: šešto
ji ir ketvirtoji yra veikliau
sio*. Jiedvi eina lenktyn. 
Gerai, vyrai! To* lenktynės 
pagirtino*. Jas atneša tikrų- 

p** Ino <|ponoftt jfamdfc pri eigtaii * 
dų, auldė^mų ir mokslų. Ne
peikiame tutai mi ambasa
dorių darbo, bet našlaičių ap
rūpinimas yra kiltesni*

Ar politikai išves mus tau
tų } šviesų ar Įklampins jų j 
nelaimę, tai dar nežinia. Prie
šingai, koaiškiauHia yra žinia, 
kad patarnavimas našlaičiui 
yra visuomet vaisinga* ir vi
suomet garbingas ir niekuo
met niekam nekraida.

Kaip linksma žiūrėti Į Phi- 
ladripbijų. Ten žmonės kų be
laukdami jnu ir įkorė i>rieg- 
taudų. šie*. Chiragivėiai. gal 
nerasime tokio gnasau* auko
tojo, kur* duvauolų mų* pitc- 

1 glaudai namų, kaip kun. Kuu- 
lakis, knd dovanojo. Bet me* 

' neturime apsileisti Pliiladei- 
phijoi.

Mes turime šį pavasarį ati
daryti prieglaudų; nors ir 
samdytame name. Pinigų lyg 
mažoka. Su visai* tais gra-
------B------- ---------------------- 
reitų metų liko dar notorime 
nei trijų tūkstančių, o tik 
$2899.29. Bet jei-gu kitau kno- 
l»08 taip paaidarbuotių, kaip 
ketvirtoji ir šeštoji, tai keturi 
tūkstančiai su viršum veikiai | 
prisidėtų prie esančių. Tai

ir kų-gi! Žilagalviai politikui’ ^ėli* didelėje jnrėje Kad 
f Mvn AvrjKtįvima v.

. pac šiame kraitė, reikia jai,
j žinoma, ton pafion dudon pua-
{ti. kokion pučia Amerikos ga
lingoji spauda, žmonės myli 
sensacijas, ištro&ę “navynų” 
— jeigu neužgaatėdinsi jų no
ro, ji* neskaitys tavo laikraš
čio. Btai ka* priverčia musų 
laikraštija dašata naslyati nuo 
prakilnaus savo Uždarinio. No
ras kuolabtausi savo laikraš
tį išreklamuoti, kad didesnį 
painų savininkui ji* neštų, pa
statė spaudų šiqj šalyje ant 
materijalizmo papėdė* taip, 
kad dabar jai sunku iš savo 
keblaus padėjimo beišeiti.

Spauda yra lakai galingas 
vrilūmy* žmonių gyvenime. Ji
nai, turėdama daug priemo
nių intekmri padaryti, vado
vauja viešajai syfaij*i Yra 
laikraštiaiakų, k*ia l®d 
viešųjų opinijų v^aa tik spauda 
šiais laikais ir taiidiriMntu. 
Aš apie tai abejoju, bet jie, 
sako, turį pavyzdžių iš praei
ties. šiaurinės širitons ka
rė už nepriklaiua—j1iį buvusi 
spaudos pagimdyta. “Rpauda 
nuolatai jų skabė, stengėsi 
visokias abejones prašalinti, 
nesigailėjo tam tikslui nieko, 
■katino vien* j karų ir skelbė 
jo šventumų. John Adams, 
antrasis S. V. prezidentas, 
pasakė, knd tikrųjų Amerikos 

• revoliucijų priruošus spaudu, 
rraneuzi jn> i erotinei jų taip- 
pat spauda pagimdė. O kuomet 
skaitome liepos mėnesio revo
liucijos istorijų, tai net butų 
galima kalbėti apie loikrašti-

nourii, Ji. “™ opi"*™* *** >
matė, kad sunku, tiesiog negu- j 
Įima, prieš spaudų kariauti.

Yra teisinga* tvirtinimas, 
kad sveikam galima ligų in- 
kalbėti.

Nepamenu kur skaičiau a- 
pi* tokj pranešimų:

Tūla* jaunimo barelis labai 
gražiai linkminosi. Sustojus 
žaisti, prieina vienas vaikina* 
prie mergino* X ir tarė pa
tylomis jai į ausį:

— Tamsta taip esi išbalu
si, atrodai lig mirtis, — nu
duodamas rimtumų savo kal
bai, bet dėl pasityčiojimo.

Mergina taip nusigando, 
kad iš tokio pasakymo krito 
ant žemės negyva. Ji mirė nuo

Al tikiu, kad taip galėjo bū
ti. Tokių galų turi pavienė* 
ypatos sugestija. Kų-gi be
kalbėti apie sugestijų spau
dos! Apie jos galę visuomenė
je!- žmonijoje !_

Man tako būti nesenai vie
name žymesniųjų Amerikos 
publicistų susirinkime Chtaa-

t

uija. Lietuvoje ir kitur. Vo-I*** Kdba “į® *V*udl* 
luetijoje dideli kruvini taukai *',l»nų»ta» pusea. Beveik nm 
suteršė Berlynu. Bremenu ir ™TO *°* 
dantrati kitu vietų. riko* spauda, turėdiuna ladaugelį kitų vietų.

Karė eina tarp lenkų ir vo- 
| kiečių, tnq> lenkų ir čekų, 
tarp lenkų ir ukrninų. Tarp 

Amerika ir Anglija. nmtot'U ir vengrų taip-gi liną, 
jugi’-lnini ir italai kasdien |>s- 

Amenkai Įvedu* Įstatymų, sireugų pradėti žudyti vieni 
panaikinantį .vnignlų išdirbi- kitus. Nežinia ka« bus tarp ai- 
mų ir panlavinėjimų gėrimo rių ir augių, l’ortugnlijnjc yra 
tikslams, nuaiminč ne vien A- revoliucija. Tai rieteuiati- 
meriko* bravorų Mivininkai. zuutas mirtioe viešpatavimas, 
tirt taip-gi ir kaikurie kitų že
mių kapitalistai. Pasirodė, 
kad Angliju, piniguočiai yrn 
įdėję !.‘»0 milijonų dolierių j 
įstaiga*, gaminančias svaigalų 
amerikiečiam*.

Anglijo* ambasada, gird ažina, liet augu ir jų skal- SykĮ jis pliš, tada, gal. potirri- 
jau mandagiai <lavusi suprasti ėiu* didėja. me stebėtinų daigbų.
Amerikos vabltiai, kad ta ta- Prie to prisideda streikų' Bcsųžūiiagi ir kraugeringi 
tasianti iimokėti tų 150 mili- viesulo. Ji peružė per Voki*- gaivalai gali greitai utristpa- 
jonų anglų piniguočiam*. Kai- t i jų. ji suraukino Avedijų. ji tauti pasaulyje . Tada sveika 
kurie primena. j«g Knliforni- raugina stabu ištikti Angli-' dingusi visokia tvarka ir dvi- 
• __ ________ ___ j___ L. —t-i įu.jL. tr.. i.*,.  -------

išri plėtojusių galybų, gali at
vesti žmonių minias prie la
itai apverktino storio, jeigu 
trumpu Laiku nedarys savyje 
reformos. Laikraštis, padari- 
iK-damnr diena iš iiieaos nuulk 

‘ tncniėkiausins aprašymu* viso
kių žmogžndj'sčių. vagysčių, 
skriaudų, užpuolimų, karių ir

3
4

kuri* pirma buvo suimta* mu pažymėtu prancūzų karinė dairytis, ar kas nemoka dary- 
dvi siauri nors ilgi liniji. da- cenzūra. Ji ton šiandien žian- 
l»nr sutruko j <taugclį italių, riai viešpatauja, dėlto nežino- 
išsimėčiusių jx> visų Europos me visuomenė* ūpo Prancuzi- 
kunų. Tie nesuskaitomi karė* joje. Bet cenzūros smarku- 
ir mirtie* plitimo centrai ne- ina* yra pavojinga* daigias.

r4
<t i tvarkos. Tada iš menkų 

kampučių iškils žmonės, neuž- 
niiriusicji praeitie* prityri
mų, o tik pasitsoukusitųi iš___________ ______ ____  o._
kelio visagaliui ohamuL Tie' žiai* jK-lnab. su tuo kas iš pe- 
atkartos anuitia* krikščionijo* ‘ 
taisykle*. Pergywnsi«m vi- 
sotinės sunkios, kruvinos sui
rutė* porų dcšimtaoėių p**au- 
liui, tos taisyklių iŠrody* lyg 
nauji radiniai.

Ir vėl tvarko* bei
kulturo*

I

iu didėja. me stebėtiaų daigių.
Prie to prisideda streikų, Bcsųžūiiagi ir kraugeringi

tijų. ji suraukino Avedijų. fi tauti pasaulyje . Tada sveika

jų. Jau ir kareivbi priside- lizacijo. Kaa buvo surengta 
<ia prie streikų. šimtais metų, tas gali tapti ii

jos vynynuose yra daug ka
pitalo, atėjusio iš Italijos ir 

pat reikalaut
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Lietuviai Amerikoje.
CICERO, ILL.

džiaugia Amerikoj lietuvių 
ūkininkų kolonija, kuri jau 
yra žinoma plačiai Amerikos 
lietuviams. Kodėl apie j* taip 
mažai lietuviški laikraščiai ra
šo! Juk čia yra 3 lietuvių 
Ūkininkių Apšvietus Draugija.

Tautos Fondo Sekr. Atskaita
U2 SAUSIO MAN. 1919 M.

KARĖ PASIBAIGĖ.

Viso 19 d. sausio, šių m.,
3176-00.

Vietos Tautos Fondo 79 ta susitvėrė. Pirma lietuvių 
Ciceru distrikto “Draugo'* -kyriaus metinė atskaita nuo Ūkininkų Draugija čia susi- 

Bendrovės Sėrininkų susirin
kimas įvyks patit-dėlyj, vasa
rio 10 d, 7 :30 vaL vakare, &v. 
Antano parapijos svetainėj. 
Visus šėrininkus kviečiame 
susirinki. Valdyba.

Svarbos susirinkimas.

RAOINE, WIB.

ALEX MABAIJKKTB
GR MKNtfTE

l.lrt ritei* <r* 
tariu* AIN* 
ka a C t t « • 
fe$4**«nra« ¥• 
rl|»Att>l«t Tn 
t»u •ąro Ute 
Ko n n* Dp BBM 
mftlklbtSa

Tatp*1 
n« 4al| fTBbi. 
p*!** dlfte.nr

Viri tai atjaučiame, nors 
taika pormališkni nėra dnr! 
įvykusi.

| •
Dabar, pasibaigus karei, n | 

i. ;
letar- | 
reikia ; 
musų '

Nevark, N. J., 1 sk.........................................
Girardville, Pa, 3 sk....................................
New Britain, Conn., 5 sk............................
Baltimore, Md., 6 sk.....................................
So. Boston, Masa, 11 »k................................
Brooklyn, N. Y., 13 sk..................................

. $100.40
. 100.00: 

.. 862.40,
3.003.06 

.. 794.31' 

... 74.75 

.. 350.00 

.. 266.55
1.785.02
3,767.82 

. 488.49 
.... 8.00 
16,005.00 
.. 860.59

1,086.50

tėjo inurus laikas apsižiūrėti 
atsibusti iš to baisaus 
gu. Kaip lik dnbar 
pagalvoti apie įranėių 
sveikatų.

Kiekvienam ateina j 
Mausimai: 
sveikas f

tvėrė 1914 m., rugp. 16 d, prie
kurios gali prigulti visokių Į Donoru. Pa, 15 ak. 
pažiūrų lietuviai • ūkininkai. 
1917 m. busitvėrė Moterių 
Ūkininkių Apšvietos Draugju, 
kuri yra daugiau linkusi prie 
aorijalismo. Trečioji susitvėrė 
Soottvillės mieste 1917 m. ka
talikiška, vien iš lietuvių ūki
ninkų, kuri apsirinko sau var
lių kolonizatoriaus tos koloni- 

įjos, kuriuo yra Antanas Kie- 
1 Hia Tai nf minriai f a knlnntTĄ. 
'torians, draugija pasivadino;

T. F. 79 ak. raštininką* Avcnto Antano Lietuvių Ūki-

I d. sausio 1918 m. iki 26 d. 
sausio 1919 m.: Gryuo pelno iš 
mėnesinių duoklių, balių pra
kalbų, kitokių pramogų už vė- 
liavukes ir ženklelius $303.69.
J Kalėdinį Fondų surinkta per 
dvejas prakalbas iš d. 22 gruo
džio, 1918 m. p. V. W. Rut
kausko, advokato, ir p. M. Su
jaus. “Vyčio” radakt, ir iŠ 
19 d.. 1919 m. p. Al. Račkaus. 
gryno pelno atliko $525.05.

Viso pasiųsta j T. F. Centrų! di*. Tai atminčiai to koloniza 
8828.74. J. Tasdauskas. tariaus, draugija pasivadino

Nedėliojo, 19 d. sausio, 1919
m., atsibuvo užbaigimas lais
vės Savaitės ir rinkimas aukų 
j Kalėdinį Fondų. Musų vie
tos Tautos Fondo 79 skyriui 
buvo paskirta į Kalėdinį. 
Fondų surinkti *100.00, .bet 
vargais negalais pasisekė pa
daryti $525.05. — Kalbėtojum 
buvo ^įkviestas medicinos 
studentas, p. Al. Raėkus, kuris 
savo iškalbingoje ir rimtoje 
kalboje (ubai puikiai nupie
šė Lietuvon reikalus ir nurodė 
jos priešus: lenkus, bolševi 
kils ir kitus.

Kalius musų jauno lauk- 
veikėjo visiems labai patiko, i 
Nepntiko. žinoma. Lietuva* l 
laisvi* išgavimo priešams bol 
šėrikams ir liberalams. Tūla- i 
Racino Lietuvis savo korės- 
pondnncijoje if Racino, Wis.. 
tiljųisiujo ••Lietuvos" dienraš 
čio No. 21. šių metų, diapsto 
purvais musų jaunų veikėjų, 
p. Bačkų, už tai, kad jis savo 
kalboje pažymėjo Dr. Šliupo 
netektų, kuris neprileistas pa- 

. sirašyti po pavergtųjų tautų 
dekleraciju išsireiškė cirių* 

. prieš tautų. Jug tų faktų žino 
L p. Naruševičius jr liberalai- 

tautininkai, vienok L—.. ___
Lietuvis to fakto nepoito; už-. , J* P”
miršta, kad velnių kupfiu* w
Mockus yra Aiiupo mokinis. “*Wnos. Taipgi ir vrotunai 
kuris išsimokiių* iš Aliupo be- Pr,b,“*J° d*rbu. 
dievybė* katekizmų, uoliai Daugiau tokių vakarų rei- 
platina jį tarp tamsioMos lieta I nkroniečiams. Programo 
vių minios. Reiškia, jeigu U- buvo varinis veikėjas,
bernlams taiD šventas vra Bodavičia.

Aiose dienose užsidėjo nau
jų kriaučių dirbtuvę p. A. 
Daniam** iš Ctevelanda. Sa
vo dirbtuvę atidarė "Buto*” 
banko name, pri* Woo*tar 
Ava, po IMI Tampat 
bazdastadis, Joną* Apšega ir 
fotografas, F. Nutolta*. Vi- 
•mus geros notaee otinyye- 

Darbai eina labai gerai. 
Kiek atrodo, tai darbininkų 
trūksta. Einant dmtauą 
dauguma lietuvi, atvažiuoja 
iš kitų miestų ir visi gauna , 
darbų. Žiema šilta, grali, i 
kaip pavasaris. Maudii.

4

4'
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| Brooklyn, N. Y., 18 sk.........
Clcveland, Ohio, 22 sL.........
Bochester, N. Y., 24 sk..........
Sheboygan, Wia, 27 sk. .... 
Curtis Bay, Md„ 28 ak..........
Woroester, Masa, 30 sk..........
Cambridge, Įlaša, 35 sk. ...
Scranton, Pa, 36 st ............
Montello, Maša. 37 ak. ........
N<nr Philadelphia, Piu, 38 sk. 
Waterbury, Conn., 40 ak. ... 
Kevanee, DI., 45 sk..................
Maspeth, L. I., N. Y., 46 ak. . 
Mokose Park. UI., 47 sk. ...
Manchester, N. llM 49 sk. ... 
St Oair, PA, 50 ak. ........
Nonrood, Mass.. 52 sk...........
Youngstown, Ohio, 37 ak. ... 
Ncw Haven, Conn.. 58 *L ..., 
Cicero, DL, 59 sk. ................
Pittston, Pa, 63 sk................
Chicago, DL. 64 ak....................
Amstardam. N. Y., 65 sk..........
Middloboro, Moša. 66 ak. .. 

i Chicago Heighta, DL, 70 sk. .
VTilkcs Barro. Pu., 71 ak. ... 
Sioux City, Ia., 74 sk...............
Gary, Ind., 77 sic. ..................
Racino, Wia„ 79 sk..................
Dayton. Ohio. 80 sk..................
Pittsburgh, Pa, N. S., 90 ek. 
Ezport, P*n 91 sk....................
So. Manchester, Conm, 92 sk. 
Detroit, Miek, 93 ak............. .
PitUburgh, Pa, W. EL, 94 ak. 
New York, N. Y„ 98 ak. . 
Albany, N. 104 sk. ....
Harrisou, X. 100 ak. .... 
E. Vandergrift, Pa^ 108 ak.

galvų 
ar aš ««u visai 

ar turi gerų, uor- 
L17532 mališkų apetitų? ar sroki mn- 
. 134.50 
2,73033 
.. 18.23 
. 164.50 
1379.25 
.. 30.00 
.. 15,00 
. 190.74 
.. 55.60 
. 601.12 
2,862.44 
2.400.74 
L282.48 
. 100.00 I

349.92 i 
1,262.93 
1,253.14 
.. 56.36 
. 352.00 
. 181.00 
. 103.00 
. 331.70 
.. 10.00 
. 245.00 
1^43.84 
L497.05 
.. 25.00 
. 615.03 
. 523.49

••«•••••••••••••*••••«•• 63.00
. 178.23 
.. 35.25 
. 244.65 
.. 10.00
... 9A0 
. 103.07 
.. 43.50
.. 68.00 
... 3.00 
. 76.00 
1350.46 
. 660.001 

306.00
160.41 
149.00

25.00 
50.00
35,65

1230 
98U00
1030 
53.75 

18L50 
. 230 
. 330

-tea III Ho Aablua tu. CSII—* 
TcMom. Ha>m*rk*l »l*4 

DR. A. A. ROTH,
erartoja* U -uirur*** 

Motrrilkų. vml*.
>, *>•« -kmalkk* li*« 

mm m»« **■ H it.t.a m i-kiM*-
T.i.r.nu L*rov«r »<»»

. Al.vNKO* l*—II ryto * • *• 
m*..* 1—k «•* K*4*I1MI* I*----II •

ninku Draugija, kuri turi du 
skyrių: vienas skyrius yra ka* 
taŪkystės, kita* skyrius korpo- 
ratyrišku budu suriplridma* 
ūkei reikalingų daiktų ir par
davimas ūkio visokių produk
tų, tiesiog sunaudotajam.?, be 

'perkupčių. Taipgi tas skyrius 
stengiasi pirkti iš angių far- 

", ‘nuMi ir apgyvendinti kolonijų 
lietuviais. Praeitais metais jie 
buvo pradėję darbų—apgyven
dinimų lietuvių ant ūkių karės 
laike. Nekaip tas jiems sekėsi. 
Avento Antano Draugija iš 
Scottvillės perkėlė savo centrų 
į kitų šalę Soottvillės miestu
kų. vadinamų Cnster, už 3 
mylių, kurio apielinkėj buvo 
daugiau* jos narių. Ta draugi
ja labai puiki ir su gerais su
manymais, ale, kad ji yra 
kaipo bažnytinė, tai duugumas 
nenori į jų rašyti**. Susitvėrė Moline, DL. 111 sk.

AKROM. OHIO.

Vasario 2 d. L. D. S. Ohio 
Apskričio buvo susivažiavi
mas. Tai nepaprasta nauji mo 
..kroniečiams. Nors mažas 
ic;mėlis, liet padarė didelį įs
pūdį ant vietinių. Mnt buvo 
ai'lcgatų iš: Clevelando.,
Vnungstoimo, Detroito it 

, ihivtono. lįsi rimtai svarstė, 
:r gvildeno darbininkų reilca- 

1 iua Tarp atvažiavusių dele- 
; gntų buvo gerb. kun. M. Cibul- 
Jcis iš Daytono. Vakare tų 
jiačių dienų sulošė teatre)j Cie- 
vclando vyčiai “Dairia be ga
lo”. laibai graži komedijėlė 
ir gana juokinga. Vietinu 
“Birutės” choras, kartu su 
■Irvelandieeiaūi, po vadovys
te K. Atsupo, sudainavo lcele- 

dainelių, o gerb. kun. M. Ci-

«<•««1 .»♦ *

«

iI
i
Į kalua Žmonėms labai viekas 

Racinr' surengimo pri-

miršta, kad velnių’ kupfiu* X«’Wcta. p. Buika ir kelios

bernlams taip šventes yra 
Šliupas, nemažiau šventas turi 
būti ir Mockus, kurio Bliupo 
idėjas platina; tai kam p. Ba
lino lietuvi p. Ročkų vadini 
dvynais su taip jums šventu

T. F. 79 ak. bėgyje. 1913 «l 
tart tėvynės lietuve* aukuro 
sudėjo $828,74. bet aš tikino*, 
butų daug daugiau sudėję, jei
gu kai-kurie nebūtų demorali- 
»vę musų kolonijos lietu- 
vių.

Aukojo sekantieji:
Po $I(UX) dol.: F. Ragaua- 

kaa, Ad. Pstnuūa, P. Narušis, 
Ant. Gudžiūnas, V. Ptokevi- 
filue, P. Oepukinao.

Po $5.00 dol.: P. tiopukina*. 
Ant. Kroki*, Ad. Zirevifius, S. 
Narkįs. K. Kunrmonas, Ant 
Idzelis. J. Žutautus, P. Žutau
tas. K. Pinkausta. J. Tnuš- 
kiola. J. Dukša*, J. Raguuskns 
Ad. Jurgaitis. J. Šimėnas.

Po $2.09 doL: K. Litvinas, 
Ad. SimonaviNtu. Bėra. T*- 
levičius. M. Lukienė.

Po $LO0 dol.: J. Popelis, P. 
Petkevičius, J. Ugenskos, A 
Di<diala. J. Krvišiuonta*, B. 
Zizminskicnė. M. Liaudanskn* 
A. Gobis, P. Koroliunaa, Jok. 
Simanavičius. AL Skulevičius, 

jEim. Skuleričius, Aug. Dok- 
W*s, Tekle PMkevičicnA B. 

tTUKykrais, Gr. Tvlrbutienfi, 
X Sakalauskienė, B. Vaidais, 
T- Bupllaukietiė, St. Urbo
nas, Ag Onainskaišė, P. Juš-

K. fiapalaa, A .Gudavri-

F-'-X* S
*

«

.rąkrilMdarbininkų fik^ 1 <L 1M»

ul Pinamu susirinkime to* 
naujos draugijos tapo duotas 
vardas: Lietuvių Ūkininkų 
Draugija. Susirinkimas buvo 
miesto 8cottvillėa City Hali 
Auditorijoj, kur pirmų kartų 
to miesto istorijoj buvo sveti
ma, ne angių kalba laikytas 
susirinkimas. Pirmų valandų 
po pietų, rabatos dienoj toj 
puikioj miesto salėje atidarė 
susirinkimų Antanas Ktedis. 
kolonizatorius tos kolonijos., 
kviesdamas visus lietuvius - ■ V * ■ -- f flKf---A- -usiMinau* priBiGoo pn© aOl* 
gMėtuBiėoi pagmiatl^^NSvo 

aHa* far angyriailtatl visų ko- 
lonijų visa lietuviais ir kad 
kuogiričiansiai palraoeuoti iš 
čia 
ryti vietų lietuviams, ty. iš
pirkti jų akas ir ja* apgyrou- 
dinti liežuviais. Po jo kalba* 
ukininkų choru sudainavo A- 
nieriko* himnų. Pu to sadai- 
usvo choru lietarah'ių Uote- 
*u* himnų ir taipgi publika ejr- 
^a dainavo. Detiemare cflee 
Irena Kiedaita —“Baliu tam
sa.” Po to vėl bm-o Arine* 
Antra* riles dcklemavo Vera- 
nika Daunoriutė—“Gana Bro
lyčiai" ir buvo dainos. Trečia* 
dekleninvo eiles Onytė Baknus- 
kiutA--"Mieli*." Paskui buw 
dainos ir prakalbos. Ketvirtas 
dcMėmavo eiles Viktorija Eae- 
daitė — “Amžių Kalneli." 
Penktas deklemavo eiles Jur
gi* Kieduka*—"Pirmyn.” Po 
dainų ir deklcinacijų prasidėjo 
prakalbos. Pirmas kalbėjo A 
Riedi*, po jo užėmė kalbėto- 
jaus vietų Cha*. Daunora, ge- 
rae ūkininkas ir piriumiukas 
įh'euto Antano Lietuvių Dd» 
mnkų ProegĖį“* Jis nuvSI 
driko čia, 8bottviU$j pir
ma draugija sukUvėnė ir 
kita ėia tvėta nekala*

MDCrnUAKKS.
Norėčiau supalisdmii Amo- 

rikos lietuvius su didžiausia 
lietuvių ūkininkų kolonija A- 
inerikoje.kurioj jau yra surirš 
400 lietuvių, apsigyvenusių 
ant ūkių ir dungumas it jų gn- 
nn puikiai gyvena. LnikraKių 
ĮMiieina surirš 300 egntnplio* 
rių. knip tai: "Naujienos.’* 
“Dmugas.“ “Darbininkne.” 
"Keleivis^ “Laisvė.” “San- 
daro.” “Tėvynė,” “Dirva,” 
“Lietum," “Raidas" ir kiti. 
Toje lietuvių kolonijoj yra 
miestukai, per kuriuos tos ko
lonijos lietuviams pareina 
laikraščiai. Pirmas miestas ne
didelis. dailas tarpe dailių, 
derlingų ūkių, tai* yra cen
tru tos UMuvių ukfutnlrų ta* 
lonijos. Vadinas SeottriHe 
Paskai seka: Ludingtonas,

niiiiiiinnininni

Ashley, Pa^I’fl sk........................
1 WilmerdiagtPa., 'Blate................
1 Elizabcih, PA. 121 ak....................
! Wsnaude, PA, 122 sk.....................
, Beekemeyev, DL. 123 ak................
Mt Carinei, Pa, 120 sk..................

jBimsbury, Conn., 138 bk.............
Granby, Cosm, 135 sk. ...............
Brighton. Mana, 137 sk................
Indiana Harbor. Ind., 139 sk. ... 
Greenfield Mase, 143 *L naujas 
Akrosu Ohio. 144 sk. naujas ... 
Gsllitzin. Pa. .......... .......................
Wray, Corolado ............................
Aasosda, Conn. ..............................
Valpsraieo, Ind. ............................
Ordiar Lake, Mink .....................

no nervai 1
Jeigu neturite apetito ir vi

duriai sugedę, tai jnnu reikia 
išvalyti viduriu*, bukite tat 
saldainius Partola, apvalau- 
žino kraujų ir vidurius. Dide
lė saldainių dėžutė kaštuoja 
tiktai 1 dolieri*.

O kad norite pataisyti suiru-1
sius nervus ir juos išgydyti? ' 
tai nusipirkite žinomų vaistu; 
Part..giorv, — tik vienas do- 
lietis už butelj.

Abitui vaistai visai garan
tuoti sulyg teisių 1903 iii. ir 
patvirtinti Angštasios Dakta
rų Valdybos Kashingtone.

Gyvenantiems kituose mies
tuose siunčiame vaistus gvrai 
supakuotus tų pačių dienų 
kaip tik gauname užsakymų.

Užsakymus ir pinigus adre
suokite j

APTEKA PABT08A 
160—2nd Ava Dspt. L. 4 

Nmr Toste.
(G. S)

Via* MAU&tT

Vta* $55,118.17
K83KL0S

. 33838 
.. 4DM1 
$3,488.36

A 
• •

?................................ .. .......................|

Dr. M. Stupnicki
3108 8o Morgas fsres* 

rsnraon nax*r*
Trlr-fnM. Tante ten 

V*;*nd<M —» <ki II i» ryto: 
I po pirty Iki • rak Na**ll*- 
fr'« nao I Iki * nU raksr*

t

s. r.
UI «. La

»

Dr. M. T. Striko!
UETUVS

OTVTTCMAS m nUSlUCM 
irm w. sna *u atee. ul 
Ofte TteTaaa* Doatorar* IM

I Dr. t A GLASER
HVUITUUĮĮMA^M^a

"** *' CWK AG<r IUL 

l*MU*nMM 
tekrtttka. Vyrte* tr 

T*Swl <teM>Ma« I.
■ »m«> vauaMimis 

Ik. , ryt,* mm II >*> t 
• «*u I lh> «.M

•kar**- 4te«
v ■*!■<*■■ V

Dr A I RUTKA'

sHISR
kis, Tadeušu* Lapiene*. Išrin
ko ta 'nauja draugija pirnumn- 

■ Įsų—Antanų KMj, sekreto- 
riumi—Tnozapų Geribę, kasie- 
rium—Juoiapų Arlauskįir trie 
diruktorins: Tadrafeų Lapienų. 
Miknių Jndsnukj ir Leonų 
Markuekj. Užduotis tos dr-joa 
bus: 1) Halina tarpe lietu- 
vių ūkininkų mokslų, gania rai
tu*,rengti geras ir puvūdingas 
ukininkystri padba&k*. prakal
bas sa dainiam* & MM*, ro 
kuo griStų įkvėpti wb lietu
vystes dvasia, TlKbrporatrriš- 
ku bodu pirkti visokius da

ta

jų darbus parilini apdirbinėti. 
taip kad ūkininką* ar serga, ar 
sveikas ri jo ukS vis yra ap
dirbta. 6) Numirusį palaidoti 
ir jo šeimynai kiek dėl susi- 
tvarkymo tolesnio gyvenimo 
pradHri prigribMi.

Musų kolonija ant šitų pa- 
matų dvi tokias draugijas turi, 
kurioms yra vėlintiiia geriau
sių pasekmių.

i

v. w. mnuustAS.
ADVOKATAS

VaSa ana* Vimmm* Terate 
orte* tiSimi—tyj 

«e w. w**hiwoto* strizt

T«l ceairal MII
Oftea aol nrldfvpor’ . 

i»M so. MoiiG.ut Mntri 
T«l T M d* ISS

U F* raliui., MIS W. UM M 
Tai Yart* ♦«»>

I

lyta ūkei

...........—* ....................... ................... .....

DR.BLHERZIfAN

ate* *y*^*aį*|*jm*
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Nusipirk Naują Knygą

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Valdyba.

Wilson’s
Nut MargarineSajungiečių veikimas.

PAŠOVĖ SALIUNE

KABINASI PRIE DENTISTO

Taip Gera Kaip Geriausias Sviestas— 
ir Kainuota Mažiausia—Pamėginkite

SMARKIAU PRIŽIURĘS PA 
ROLIUOTUS PRASI

ŽENGĖLIUS.

Dr. S. Nsikelis, pabuvę* 
kariuomenėj virk lekiu* mene, 
siu*. sugrįžo j Chicagą. Per 
minėtų laikų jie buvo įvairiom* 
eamp’ėse. Laike siautimo e- 
pidetnijos: Spanish Influmze. 
Dr. S. Naikeli* buvo Camp 
Metui. Md. Šioje eamp’ėje tuo 
luiku Imvo viri 40.0(10 karei
vių. tarp kurių buvo apie 11- 
000 sergančių Spanieli In- 
Huneza. Dr. Malkelis pasa
koja, kad tuo laiku buvo tik
ra, kaip sakoma, audna diena 
Ta campė tuo laiku buvo užda
ryta, kareiviams negalima bu
vo išeiti ir niekam ineiti a- 
part kareivių giminių, pama
tyti sergančius.

Toliau Dr. Saikelis pasako
ja, kad tuo laiku reikėjo pa
matyti visko. Darbo valan
dos nebuvo pažymėtos. Boi-

1993 metais Chicagoje lai
vo pusaulinė imroda. Nuo to* 
parodo* Jnckson parke buvo 
užsilikę trys laivai. Amerikos 
atradėjo Kolumlio laivų repli
ka. Du buvo mažesniu. vi»*na» 
didesni*.

Gražus palikimą*. Bet nebu
vo kam atsakančiai rūpintie*

SAUSŲJŲ" APVAIKŠ 
(STOJIMAS.

IŠ CHICABOS UETUVIŲ 
KOLDNUy.

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 
MARUOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ.

Carter H. Ilarrison «lemo- 
krųta*. penkias tarnystes jau 
yra išbuvę* Chicago* majoru, 
šiandie ji* yra Prancūzijoj. 
Dirba Raudonojo Kryžiaus or- 
gnniznrijoj.

Ji* *avo šalininkam* Clii- 
cagoje pranešė, jog ji* tuippat 
statų* kandidatūrų į miesto 
majoru*. Busiu* lM*|mrtijini* 
kandidatas.

Tam tikslui diilmr inies'c 
renkami |mrašai jhi kandida 
turo* peticija. Po 44primary" 
jo peticija l>u> paduota mieato 
klerkui ir H a iri eonas bus pa
lietas ant rinkimų baloto, kai
lio Itejiartijiiii* kandidatas j 
miesto majorus.

Ilarrisuoo kandidatūra dar 
mojusi jo biriuotia, Pb. J. Mc- 
<<*nna.

Pirmadieni*, vasario 
šv. SkoJastika

Antradben; vasario 
šv. Marija P. Liurdo.

imskirtas chirurgu (surgeon) 
ant dviejų Imtalijonu.

Galutinai Dr. S. Naikelia tū
lio nusiųsta* j Camp Grant. 
Rockford, III., gi iš tenai |mi- 
liuustiotas. Sugrįžęs Chicii- 
gon. apsigyveno pas Dr. Veze- 
lį. kur ir atidarė ofisų drau
ge su Dr. Vezeliu. pu num. 
4712 So. Ashland Avė. Dr. S. 
Saikelis šitoje vietoje užsiimi- 
nės gydymu vytų, moterių ir 
vaikų įvairių ligų.

APIPLĖtĖ KRAUTUVĘ.

Du plėšikai apiplėšė jubi- 
ltorioę Kilis Bėra krautuvę po 
nūn. 11S1 West 39 gat.

Paėmė $1,000 vertės bran- 
gėralų daiktų ir 9200 prairai*.
Krautuvės savininkų ir kler- 

kų plėšikai uždarė užpakali- 
niam kamlmryj.

Plėšikam* lieveikiunt. krnii- 
tuvėn buvo inėję du kostume- 
riai. Vienas iš jų. Krank Coe- 
grove, plėšikams |m*i|irieli- 
no. Jj tad plėšikai skaudžiai 
apmuš'.

“Marijos Menuo”

Mrs. Eva Leonartl, motina
18 metų vaikino, reiškia tad. t'*“ ••‘tariniu atminimu, 
jau pabuvusi, skundžia Dr. A.I ' ’•• stovėjo parko kv 
M. lleuitt. dentistų už pažade- Į Anui* metais vienos tų 
jimų jų vesti ir nevedimų, kūdroje nuskendo. Kit 
Reikalauja $23.ia*t atlygini- 'hilmr sudegė. Paliko ti 
mo. Abudu gyvena Dnk Pnr- ••••* dalesnysis. Suna 
ke. laivu turėjo vardu N

Mrs. Leonard sako, jugei ji- 1 *•»»•«- Paliko dabar 
nai nereikalaujanti pinigų. Bet Maria.
norinti už dentino ištekėti ir pamįm** rrmnri 
viskas. Bet jei ji* atsisuku* jų ______
vesti, turįs jai už tų atlyginti. Mi*. Boileri* ligi f

Moteris tvirtina, knd jinai sausio 29 dienos gyveno ; 
turinti nuo dentieto meiliškų merių 3019 Indiana avi 
laiškų. Tuose laiškuose yra pn- dienų nežinia kur ji išė 
žymėta apie jo pasiūlymų ją likdama savo 3 mėnesių 
vesti. | kį.

Tuo tan>u dantistą* i* *nv >* Nuo to laiko motina 
■anka tvirtina, jog tas prieš jį * grjrto ir požicija mKm

Katalikų Vienybės Centio 
mėnesinis susirinkimu* atsi
bus ntamuiko. vasario H d., 
lygiai 8 vai. vakare, Dievo 
Apvcizdos para pijo* svetai
nėje. Laukiama skaitlingo 
atsilankymo delegatų ir vei- 
kojų.

POLICMONAB MUŠĖ BU
VUSĮ KARdVĮ.

Buvę* kareivis berile llei* 
dilba vienoj buėernėj prie mė- 
sos pardavinėjimo. Vienų die
nų bufernėn atėjo detektivns 
Hogan. Pirko jis mėsos. Pas
kui už kainų susiginčijo *n 
buvusiu kareiviu. Pasekmėje 
dotektiva* užvažiavo buvu
siam kareiviui per galvų su 
revolverio rankenn.

Visas tas reikalas dalmr at
siduria teisman. Reiso advo
kato yra Mrs. lx*onorn Z. Me- 
der.

| Praeitų petiktadirsii vakare 
■ Chicago1 “sau-ieji" turėjo di- 

dali apvuifcščfojirną. Tškilmin- 
• •.•;<! juuninčtn šalie* "apsansi- 
, n ima*", uždraudimą* svuiga- 

Iii- gaminti ir pardavinėti.
Kiek tai buvo džiaugsmo, 

kiek tai krikšto vinto. Kad tuo 
tarpu Miliunininkai lieju grau
džiu* ašaras. Nes jiems baigia
si to* gražios dieno*, kuomet 

I jie už svaigalus nuo žmonių 
-Tsiimdavu tnkstanėin.*. mili
jonu-. Daugeli* -uliunininkų 

*r j žymiai pmturtėjo nuodindomi 
neturėtų .ui,,, darbininkus, išvi

liodami nuo jn pa*kutiniu* 
rentos.

••Sausieji" laimėjo. Turi 
ko džiauirtie*. Dalmr jų visa 
iU|H*'ti* visoj šalyj jailaikyti 
priverstinų svaigalų prabilti- 
vijų. Pirmiau prohihi- 
rijoništai pinigu* dėjo šalie* 

I •‘tiii-au'ininmi’*. Tam tikslui 
j -uvni totu milijonai dolierių.

• Ji dalmr ir vėl reikalingi 
pinigai. Ir vėl reikės milijo
nų prižiiiri-ti. ka«l svaigalų 
pndiibicijo* įstatymus pilnai 
butų gyventojų pildytinu.*.

Ne* kus nauda bus iš to. jei 
svaigalų prohibieija bus tik te
orijoje. gi praktikoje išnaujo 
žmonės bu* nuodijami.

Kad svaigalų proliibicijų 
pravesti praktikom reikalingi 
uauji milijonai.

Chicago* |w*lieijo* viršinin
kas Garrity yra sumanę- įs
teigti spęcijalį policija-- biurų 
prižiūrėt i parolinatu* iš kalė
jimo prasižengėlio--. T<» binto 
detektirai nuolat prižhirėtn' 
paroliuol us prasižengėlius 
tuomet imroliuotieji 
nrogn* išnnnjo atlikinėti pik
tos darbu*.

Tuo tikslu įtulirijos virši
ninku* konferavo -u valstijo- 
kalėjimo viršininkais ir su pa 
rolių komisija. Paskui virši
ninkus turėjo konferencijų su 
policijos kapitonais.

Yru žinoma, jog daugeli* 
]mrolinotų prasižengėlių ra 
uiiai nvpavyvena. Pnliu<t*iHil1 
iš kalėjimu jie išnaujo imi. 
piklnduriauti.

I Moterių Sujungus 21-mn kp. 
turėjo *avo metinį susirinki- 
mų sausiu 31 d., švento Kry
žiau* parapijinėje svetainėje. 
Sumrinkimas būvu laimi skait
lingas. nes narės atsivertė 
daug naujų narių, kurios pri- 
atrašė prie Moterių Sąjungos 
21-mos kuo|M>s.

Sekančios V|mt<M prisirašė;
K. .Innutuviėicaė, M. Imurin- 

! -kaitė, .1. Vitkauskienė, M. 
jšedienė, B. Buzgnitė, •>. Vic- 
kaitė. Z. Mnrtinkaitė, T. IM- 
rnševiėieuė. ,1. Metrikienė, O. 
Petrušuitė. II. Normantaitė, 
Jasevičienė. Liekiutė, Z. Ciu- 
žienė, M. Nurkaitė, lloffman, 
& Stanevičienė, O. Stanevičiū
tė. Matome kuip musų mo
terys pradeda susiprasti kas 
kart vis labjaus ir ieškoti tik
ro kelio prie susipratimo. Vie
nintelis kelias, kuris veda mu
sų moteris prie didesnio susi
pratimo — tai yra Moterių 
Sąjunga. Todcl-gi kuriai rupi 
tu prakilni idėja, lai nepasilie
ka nčprisidėjns prie jo*. -Mot. 
Sųj. kuopa smarkiai darbuo
jasi. Pereitame mėnesyje tu
rėjo surengusi puikų vakarėlį 
pagerbiami naujų narių. Da- , 
bar ir vėl rengiasi prie mil
žiniško vakaro, kuris bus po i 
Velykų pirmam nedėldienyj. ' 
Tikietai jau yra pardavinėja- 1 
mi iškalno. Taip-gi nepamir- i 
šo ir kareivių. Sudėjo keletu 
<lolierių dėl pagerbimui jų 

'vakaro, kuris bus rengiamas 
visų draugijų. i

Sąjunginės 21-mos kp. visus , 
g rbia. Taip-gi pagerbė savo ( 
naują valdybą. Po susirinki-

Feli.v Stielnik Milium-, 3328 
So. Hiilsted gat.. |<ašuu(:is 
John McCormick. 26 im*tų. bu
vusio kituomet garsau* 5 vrar- 
dos aldermuno McCormicko 
sūnūs.

Nuvežtas ligoninėn ir, sako
ma, esąs blogam padėjime.

Kus jį pašovė, nežinia.
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