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Japonija apsiima sutra
Skinti bolševikus

Prancūzija bijosi Vokietijos 
atgijimo• ••

JAPONIJA SIUNČIA KA
RIUOMENE PRIEŠ RU

SŲ BOLŠEVIKUS.

| PRANCUZUA PRISIBUO 
VOKIETIJOS.

ja-

Ii;

Paryžiaus spauda apie tą bai
mę daug ražo.

Paryžius, vns. lt.—Prancū
zija žymiai susirūpino Vokie
tijos alsiguiveliojimu, ypeė jx> 
Ebcrto kaltas, pasakyto* stei- 
giamųjam vokiečių susirinki-

Omsko valdžia sutinka su
ponų pasiūlytais.

Vladivostokas, vn*. II.-
Omsko pranešama, jog lenui
linė rusų vnldžin sutiko Ja|x»- 
rijos pasiūlymų sutraškinti ... . ,
•Ailševikn. Kurijoje. Tam tik-!“*’ 
slni Japonija duoda kareivius,, ^uont* vwa prancūzų spauda 
ginklu* ir raikalmgus pinigus. •tnrt,na- J°« Vokietija pora-
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Foch’as [perspėja Talkininkus
Paderevskis busiąs pirmutinis 

prezidentas.

LENKUOS STEIGIAMASIS 
SUSIRINKIMAS. LIET

miiuununiititi 
APSIIMA. STO- 
YBOSNA.

Bet reikalMja pirmiau nepir
kta pripažinimo.

Varšava. vas. 11.— Marijos, 
institute užvakar atidaryta I 

' steigiamąsis lenkų tautos susi- 
! rinkimas, kuris paskirs Lenki- 
Įjai nuolatinę valdžią ir pnun-j 
' mins konstituciją.

Sakoma, kad Lenkija bnsinn Į 
Ii respuUika, gi pirmutinis! 
lemkijos prezidentas busiąs i 
Paderevrskis, <lntartir:i< prem
jeras.

Naujos valdžios kabinetan, 
sukoma, ineisią* ir žinomas 
generolas Piisudski-i. ,luk jis 
pirmutinis daugiausia vietoje 
veikė lenkų tautos reikalais.

Susirinkime yru npie 20U at-,
ginKius ir rciKaiingus įmigus.*....... . ' ■‘n. . ?T. 1—; ™ ts -• - -j— _____ «

Bitų žingsnį Omsko valdžia , K*“““.’“’ 8““08 ir
nnsnnmdė irvbinti knomr.1 takstytuvus. jog turinti su- jonahstų demokratų (endekų) 

k*"1-1 rrt'r tTtnugirdo, kad talkininkai nt

Si berijo*.
Omsko valdžia taippat yra 

nuomonės, kad kuomet bolše
vikai susieiskonferracijon sa
loje JPriąee su talkininkų at
stovais, galimas daiktas, kad 
talkininkai im* ir pripažins 
bolševikų valdžią.

Bet japonai juk ne veltui 
patarnaus Omsko valdžiai sa
ve kareiviais, ginkle.5*ir kita- 
kuom. .

.fajsmija už tai gnu* nno 
Kusi koncvuią geležie* ru
jos »r anglių Fru«muro aja*- 
krityjl

(Matyt. Japonija su tuo 
pasiulymu senai buvo paai- 
i engusi. Bet Omsko valdžia ti
kėjosi ir be to įveikti botševi- 
kns. Gi kad šiandie artinasi 
rusų taniai kriaia, Japonijai 
duodama k# tik ji nori, bi 
tik bolševikus sutraškinti ir 

Bosiją iš tų nihi
listų nagų).

*’4 •

Zarfefa. vas. 11.—Gauta ži
nių, kad Berl.rae talševikal 

T (spartakai) išnaujo buvo su- 
A kilę praeitą šeštadienį.

Kareiviai ir jurininkai, va
dovaujami buvusio talševikiž- 
ko Berlyno policijos viršinin
ko Eichborno, užėmę Aleksan
dro piečių.

Prieš juos tuojau* |takvies- 
tn valdžios kariuomenė. Aitą 
atidarė ugnį iš kulkasvaidžių 
prieš bolševikus. 8 žmonės už
mušta ir 40 sužeista.

Smulkesnių žinių trūksta, 
nes šiandie visos žinios iš Ber
lyno išeinančios stipriai cen- 

•niuraojamos.
* Matyt, vokiečių valdžia tu-- 

Dori, kad pasaulis žinotų, kas 
Kandie reiklasi Vokietijoj.

ninku įsakymo sugrąžinti jalirių atstovų tik Ii. O juk 
prancūzams užgrobtas mašina- socijalistai bnvo ketinę Lenki 
rijas, jog nežadanti lenkams 
atiduoti Poznantans.

Daugriia prancūzų nnomo- 
niauja, jog negerai barą pnda- 

lygose nebuvo pareikalauta vi 
snotinos vokiečių armijų de
mobilizacijos. Sako, dabar vo
kiečiai pataika skaitlingą ka
riuomenę ir tik taukią talki
ninkų demobilizacijos, kad 
juiskni išnaujo pakilti.

▼oktattai pariprtažinrią.

Londono Daily Ezpress ko- 
mporatartas ii WMmar. Vo- 
tiotijoj, praneia, jog vokiečiai 
nokilsu ir r^r™*5"*5!. iri 
tik pasirodysią jienu persun
kia* taikos sąlygos.

Vokietijos laikraščiai plati
na smarkią propagandą, kad 
Alzaae-Lorraine yra vokiečių I 
ir turi palikti vokiečiam*.

Taikos konferencijos nus
prendimas, kad buvusio* Vo 
kietijos kolionijos nebus su- , 
grąžintas Vokietijai, steigta- 
mąjam susirinkime pakėlė bai- , 
sų trūkimą ir protestn* priril ( 
talkininkus.

Ką sako Dernburg.
Dr. Bernhard Dernburg vie

nam pasikallM-jime pasakė:
M<* pripažįstame prezi 

dento Wil*ono sąlygas, nes 
mes jas suprantame kaipo be- 
pusišlca*. Bet taikos konferen
cijos nusprendimas nėra ta- 
pusiikas. Ar ne rišo* kolioni
jos, taippat prancūzų ir anglų, 
bus sutarptautintos?

“Musų teisės prie musų ko- 
lionijų negali būt aptariamos 
ir mes stovėsime už saro tei- 
m®*’

— Madridas, vaz. 1L—Por- 
tnralijos vaidila koncentruoja 
milžinišką kariuomenę prieš 
Oportof kur yra vi

(The Nesr Tark Times speci- 
jaH

TALKININKAI CELBeS 
LENKIJAI.

Turbūt, užims Danzigą ir pa
naikins vokiečių priešini 

mąsi.

| ---------------

Vokietija gali kartais 
atnaujinti karę

Londonas, va*. 11.—Vyriau
sioji taikos konferencijos ta
ryba praeitų šeštadienį aptarė 
lenkų nii-iskundinuj prieš vo. 
kiečiu-. Vokiečiai jukino budu 

i nemano apleisti provincijų ii 
miestų. prigulinčių lenkam*. 
Ir iš to pakilę smarkų* susirė
mimai tarp h-nkų ir vokiečiu. 
Militarinis vokiečių pavojus 

kurs grūmoja Is-nkijai, sako
ma. yra |»odraug pavojingas 
ir ]Mčiai Prancūzijai. Tad jms- 
tnroji daugiausia ir darbuoja- 
si. knd lenkams palengvinti 
atsiimti nuo vokiečių buvusias 
lenkų teritorijas.
Nieko negalima pasakyti, kas 

tavo konferencijos nutarta 
b-nkų-vokiočių nesutikimų n-i- 
kale. Tas paaiškės gal vasario 
17 dieną, kuomet Ims atnauji
nama armisticija, kuomet 

| maršalas Foch pastatys nau- 
‘ Tim fMtTUHEiail > "Virga* vokiečiams.

•ųHimALMUUi Bet p* kalbamu jog talki-

kad 
*i ta f^! ^lenkams.’- 

per Chieag# į rytus pravožta- r...........................
vo traukinis ra deportuoju- 1 17

t - «■_ , Danzigą. 1*1 veikim turėjo i*mals j Europą industnjali'- 
tais, bolševikais ir kitokiais 
neramiaisiais svetimšaliais 
gaivalais. '
Pakeliuje iš Cšueago* paimta 

5 svetimšaliai Išviso 54 žmo
nės, .tarpe kurių yra viena mo
teriškė.

Viri jie rararidota po kelis 
Montana, Colerndo, UTariiing- 
tono Ir kitara ralatljora. Tai 
dangianaiai mani, suomiai, 
norvegai ir švedai.

Tegu jie boUerikiziną pla
tinę Europoje jei nenorėjo 
aaudotiee šiol šalie* laisve.

)-

PARYtlUB, va». 6 («uvė 
’inta).— vių delegacija 
Paryžiuje, zer.tuojanli vi-, 
zą Lietuvą Rusijoje, kur skai

 

toma apie 15.CcO.000 gyven
tojų. n ė priimti taikos 
konf p ik rietimų pa
siusti atstovus konferencijon į 
salą PrinUpo (Prince) tik su 
•4178*. kuomet taikos konfe
rencija pripažino Lietuvai ab
soliutų Mtmtomiį) ir nepri- 
ktanzomybą.

.Lietuvių delegacija tos rų- 
ties 
m

>'• • I

reikale rimui 
tikrai taikos 

komisijai.

Japonija ima grūmoti Kinijai
KA SAKO MARŠALAS 

FOCH APIE VO
KIEČIUS.

JAPONIJA GRŪMOJA 
KINIJAI.

Vokietija luri daug kareivių.
Sako, kinai turi išvien veikti 

su japonais.

joje pravesti soeijalistinį rojų. 
Svarbiausias susirinkimo už- 

davinyij tai šėmių puda'ini- 
tuas tarpe valstiečių ir beže
mių. Yra sumanymas visoj 
Lenkijoj uždrausti vienam aa- 
mečiui i*ivu nuoMvyoeje 
daugiau 1.000 margų šėmės.

Taippat yra minianymas jm> 
taikos uždrausti išeivystę ii 
Lenkijos ir pakviesti lenkus 
namo, ypač ii Amerikos.

Arohaagefakaa, vaa. 1L— 
Praeit# peaktadienj “bd** ■> 
rusais ir amerikoniškos kul
kosvaidžių kompanijos pradė
jo smarki# ataką priei bolše
vikus pietuose nuo Kadlsh.

Atakos pasekmė# dar neži
nomos,

Infanterija puolėsi muilu, 
kuomet kanadų artilerija nu
tildė bolševikų artilerijų po 
kelių valandų nnarkau?: tair.- 
kirdarimo.

Tik

Bet yra kalbama. jog talki- 
I ninkai su spėkų pagelta atima 
nuo vokiečių Danzigą ir pa-

Ta ataka pradėtu, kad ap
saugoti amerikonų pozicijas 
ties Sedmakreugn, ui 30 mylių 
į rytus nno atakon linijos.
Bolševikai smarkiai tambar- 

dnoja amerikoniška < pozicijas 
Vaga fronte.

Londonas, vaa. II. — Jaj>o- 
uijo- vyriausyliė jiranešė Ki- 
nijo* vyriausylM-i, kad Kinija 

: privalo ln-irlrai ir vienminčiai 
veikli su JnjM>nija taikos kon- 
f«*reiivijoj<> ir nuolat neprisi
minti apie kituomet tarpe tų 
šalių padarytas slaptas sutar
tis.

Tnip praneša lleutcrio de- 
|s*ša iš Pekino. Dejs-šoje pa
žymimo dar, jog tų žinią rei-

Londonas, va*. 11. Ang
lijąs laikraščiai rinitai rašo a- 
pie vokiečių atsinešim# Į er- 
mist iri jo* *ąlvgfts. ypač un- ta
romis dienomis.

Daily Xeu-s kon^pomtratas 
iš Patyžiuu* rašo, jog girdė
jęs buk Vokietija nedemobi- 
lituojami savo armijų taiji. 
kaip ištikrųjų turėtų Imt.

Nako. Vokietija vakarų 
frante yra sukoncentravusi 
'langiau 18 divizijų, kurioms kiti priimti su atsargumu, nes 
vadovauja fieldmaršalas von nežinia, kiek jojo gali būt tei- 
Hindralnirgas. >vbėx

Vokietija tvirtina, kad ji tų Nesutikimai tarpo .laponi- 
armij# pataiko ekonominiais jo* ir Kinijos visgi gyvuoja, 
šalies reikalais. Bot tui tik iš- Kinija taiko* konferencijoje 
-isiikinėjinuis.

Kni kas dar tvirtina. 
Vokietja gaminu ginklu* 
inunieijų |ms«*novei. Ir

li
Pirmiau lenkai buvo paėmę

ten išsikraustyti vokiečiam* 
gramojant.

BUS DIDELĖ SEKANTI 
“PERGALĖS PAS

KOLA**.

Vaahingtatt. vas. 11. — Pi- 
nigyno sekretorius Glass va-.',,k,<’’,-*a* 
kar pareikalavo kongreso au
torizuoti su “Pergalės (taško-' 
ta” surinkti mažiausia ligi 1<l 
milijardų <W.

Be tu ji* reikalauja leidimo 
išburti iždo notas ant 10 mi
lijardų dol. su Įlenkiu metų 
pribrendimu.

Dėdei Kuiliui pinigai labai 
reikalingi.

— 1-ondonns, va*. 11.— Bu
vę* Anglijos užsienių reikalų 
ministeris, virė grafa* 'Jrey. 

Į paliko neregiu. Jis ►••luti nki- 
, mis bnvo nesveika*.

I prieš Japonijos norą išvilko 
aikštėn visokiu* sla|itas sutar
tis. kurio* imdurytos su Japo
nijos opn-sijrt. Kinija tad no- 

kuom guli aprūpinti trijų mi- ri, idnnt tos sutartys Imlų da- 
lijunų armiją. j Imr |uuuiikinto*.

Anot kon*s|Mindralo, talki- jj,.| Japonija yra kitokios 
Įlinkai savo armijų irgi negali nuomonė*. Girdi, kas yra at- 
demuliilizimti. jei to neitaro ĮiHa. lai atlikta ir tie reika- 

i lai neturėtų kvaršinti talkinin-
. Martalo Focfa bodis. • |k V-

' Tas nat koreeisrti.lenl..* Ki"'* W I*4*®'
... * . J | ,, - naši. Ir iš to pakyla nerati-
tvirtina. jug maršalu* Forii ... 1
penątėjęu talkininku*, idnnt ,,UI,‘
f, “*"r AMMUK0« KABZITUJ U-
I tlatartini Vokietijų* stovĮ.pn- Būg prp »rgisą
vujingą talkininkam*. RnRTJOJF T

Knrshnla* Forli .-są- |m«a- 
kęs:

“Man ntrodo. jog vokiečiui 
visai jMinirstn tą faktą, knd 
jie yra nugalėti. Jie |mniir*tu 
ir tą. jog mes esame knrė* sto
vyje. jog kar- dar nepasilmi-< 
gu*. Yokieemi tatai išlėto ir 
nenoromis pildo musų |m*ta- 
tyla-.jiem* aniiirtieijo* *ąlv- 
ga*. N'ejmn'-dnuii jie paveda 
minti* savo tran*|M>rtines prie- 
iiione* ir kitokius daiktus.

“Me* Įirrgreitai atliekame 
demobilizaciją. Pramatomn* 
Įinvoju*. Vokiečiai mum- *a- 
ko: “M«** nieko nedarome iš 
jii«ti (mitų sąjungos; me* turi 
me knriiioinenę-“.

“Ir jei me- ta-ntnininysiiiie 
saro |wxirijo«, |>nvnjn* neiš 
vengtina*. Vokietija turė* 
ka n-i vi u* priešai* inu*ų 2 ka
reiviu.”

Aptariamos naujos sąlygos.

Taiko* konb-rencijo* vy
riausioji taryba tad aną dieną rankose turi stiprias jiozicijaz.

Talkininkai tari svariHanzŽMj

j*« 
ir a- 
visa-

ir vakar turėjo konferenciją

Paryžius, vas. II. — Neži
nia kokio* bu* |MiMckttM'<s iš 
konferencija* talkininkų su 
iMilšovikai* ir kitomis rusų 
(Mirt i jotui* *alojc Prince.

|b-i amerikoniški kareiviai 
i* llusijo* Im- |invn*ario neguli 
Imi atšaukiami. Yra dideli 
ne|Kiniiikiiiiiiii. Kareiviai tu
re* išimti ten p-r žiemą.i

STREIKAS BAIGIASI VA- 
KARUOSE.

Denver, Oolo., va*. II. — 
Streikai vakaruose įmiginsi. 
Darbininkai gryžfn j ilurbus 
Tarama. Ki-attle« Būtie ir ki
tur.

Tečiau- neprieita prie galu
tino siitnrinsi.

Kaikurie atstovai tvirtino, 
jog Vokietija* (Mivojingumas 
jnu penėjęs. Talkininkai savo



Antradienis, vasario 11 19i.4DRAUGAS

o busite turtingos,— Vyčių 4-tos kuopos, Dievo Ap- 
jonis Rockefdlcris.
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Prancūzų pagelba Pranešimas iš Washingtono 
Mexikos kata 

likams.

veizdos parapijos. Vitai nei 
i Vienų sykį tas multi-milijo- vienas nepraleiskite progos, 

Trapumų gniuua priskaityti uieriua atvažiavo Neu- Yorkan. kad nereiktų godėties po lai-

LIKTI t H Ktni.ll.( t'll'.VIt V*TI 

“DRAUGAS” 
lUua lubtelhti* |A*4iyru* MtMlHatkndMa.

FftEM MKftATDH KAI\ A:
Mrtuma ................................................... B&Jm
Fnart ...........................................

Pr«*tluti>rrr.tM lAIUilnn
k«« *kuit< i4 nfl" uttecM*>tDn tv
nuo Naujų X«iu. X« ž.ni |H»rj»«.nvii l 
•čfrvra* pr oi .»<t |» - e-*.-
Mlrtoju rinu,ul geriat nt.. te*i b ,i«t 
kant krraraija* nr om r«. f>r<l»-rw
art* |d«dant f»iuuru» i rrrtMrum* 
kšiMig

“DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46th St.. Chicago. III.

Tvlrlona. M.HInlr, si II

Pastaromis dienomis Tory-, “Lietuvos laikinosios vai
l>ų Piki. Komitetą* gavo visų diios oficijaliai su<taiyta dale- prie kitų dorybių rioritliau*. Išlipęs iš traukinio ant stoties 
[•luošių pranešimų iš Aveira- 
rijus ir iš Prancūzijos. Juose 
randasi linksmų, ta-t ir gana 
graudžių žinių apie musų l-‘- 
vynės (Mulėjimų. Z*-imnus pa
dumtame ištisai pranešimu* *r 
l’ild. Komiteto alMikyiiiu*.

Sekanti kalih-gruma yrn nuo 
Daumanto, Lietuvos provizijo- 
nalė* valinio* įgaliotinio Avei-

nisti-rių. Delio kardinolas A-
, meile dalyvavo iškilmėse, ka-l “Lietuvos ministerija sudu
lta 1‘raiicuzijns prezidento aki- ryta šokančiai: veikiantis pre- 
vaizdoj!* Anglijo.' karalius zulenta* Kb-žcviėiu*: užruta-ži- 
priseg* gi nerului Focbui uugš mų dalykų muimteri* \ulde-

Nors Prancūzijoje t<-ta*vieš- 
[■ntauja katalikystei priešinga 
valdžių, nors teisėse tebėra 
Itažiiyėif.,- Įianiekiniina*-, iiors 
visa iiiinisti rija susidedu iš 
iu šiaušių tikėjimo priešų, lo
čiau* laidžia jaučia reikalų 
Imli geru su katalikais. Dėl
to prasidedi! noofieijuliai suu- 
likiai tarp dvusiškijos ir mi-

i • » a ----- —---------------- --------------

!ėiuu*ių kariškų nt*ižym«-jiino i utinis, vicc-ministeriai: Janu- 
ženklų. IKI to 
rillart, katalikų 
n-ktorhiM,

gncijn lapkričio 11 d., 1918 m., Tnuptimns 
yrn lulaii 
lietuviams, kurie turtų mper- tų. Tas liguistas Renis pasilan- 
daugiausia turi.

Taupumo nereikin maišyti 
su šykštumu artai skupnmu 
Šykštuoli.* yra taupumo fanati
kas, kuria net m-ičleis piuigo 
ten, kur reikia tikrai. Fanali- t uolius, bet turtuoliai tveria

visiems žmoneme ta-einant prie savo nutouiobi- 
reikalingas, y|Mič linu., pntėmijo ant grindų c<-ii

iiiiiiniiiHiiiiittK

ii

ir prof. Band- laitis ir Roscnbaiun; vidaus 
universiteto dalykų — Jonas Vileišis, vico- 

sugrįžęs iš Aiimti- ministeris Aleknai teisių mi
sos atsilankė pas Prancūzijos nisterta l-s.*onns, vicc-ministe- 
prezidenlų 11. Poincnrre. ; ris Starkus; finansų 

Kun. Bandrillnrl kalta-jo, ėas, vi<M*-niiiiistcrini 
kad M-’sii-os santikini stačiai 

in*žmoniški ir kad reikia kų 
Įnor* išdaryti.kml katalikui tu- 
Į rūtų laisvės toje šalyje. Pro- 
iziib-iihi* malonini iškimi.M* už- 
reiškimo, išturi- savo užliejau-

‘t.j ir žadėjo |ui*ikallH-ti *u už. 
utls-žinių dnl\kų mini*t<*riu,p. 
S. I'ii-lion.

Tuomtiujiu į Paryžių susi- 
rinko vietinio katalikų univer
siteto giota'-jai arkivyskupai

t

Nauji Katabky 
Vyskupai.

Av. Tėvo atstovui, B. Perei
ti, atvažiavus į Anu-rikų. tnĮx> 
apgarsinti šitie katalikų vys
kupu paskyrimai.

J vietų mdmšniuko In-tando 
arkivyskupu mieste Saint 
Pau) tani|ia vyskuims Austin 
Dovling I). D. Jis nuo 1913 
m. buvo vyskupu mieste Ik* 
Moines.

Vietoj mirusiu vyskupo Pu- 
aaek mieste Alliany, N. Y. vys
kupu tampa kunigas Edmund 
F. Gibbon*. Iki šiol jis buvo

t Bv. Teresės bažnyčios klebonu 
mieste Buffalo, N. Y.

Vietoje vyskupo Dauglierty. 
kuris nesenai tapo Ihiilndel- 
phijos arkivyskupu, vyskupu į 
miestų Iluffalo tampa paririr- 
tas kunigas William Turner 
D. D., kuris iki šiol buvo vice- 
dekanu Katalikų Universitete 
Waahingtone.

Vyskupu į Grand Itapid- 
tampa paskirtas pavyskupi* 
Edvardas D. Kelly. Jia iki 
šiol buvo pavynkupiu Detroite 
ir mirų* vyskupui Koky, jo 

.vietoje valdė vyskupijų. 
\ Kunigas Willinm A Hickey, 

; kuris iki šiol buvo šv. Jonu 
klebonu (‘Iiton, Maso, tauųm 
pavyskupiu mieste Providen- 
ee. Kailungi tu meinto vys
kupas sunkiai serga ir nėra 
vilties, kad išgytų, tai jau jam 
mirus italmrtinis (mvyskupi* 
taps vyskupu ta* naujo pasky
rimo.

Nors gana diiug šiuoin tar
pti paskirta vyskupą, lw-inii« 
dar no visu* vyskupijos turi 
ravo vyskupus. Ir 1> Mo'uh-s 
ir Delruit. miitomai. pasilieka 
pu laikinų vahlytujų priežiūra, 
ta* nuolatinio ganytoju.

Aitaim* paskyrime matytis 
nauja* įproti* Bažnyčios val
dyme. Pirma neperkeldavo; 
*ry»ku|>o į kitų vyskupijų ta* 
paskyrimu jam įpėdinio. Dn- 
Imr tat pasidarė m-*enai -u 
Bnffulo ir visai naujai su D - 
Mutuos. Aitas paprotys, kiek 
tako paztcta-ti, prasidėjo 1914 
metui*. Turbut tni asmeninė! 
kardinolo Gasjuirri [uižvalun. j 
Jo pranokėjai vengdavo tušč-ių 
vyskupijų.

K
L •

- M. Y. 
Garnec- 

kis ir Raclinielevičius; agri
kultūros 1'iita-lis; u|išvii*tos 
Biržišku, vice-niinisterta Jo
nas Y’čm.*: vice-mimstori» ko- 
iiiunil.iK-ijo.* Širnnliuna-; dar
iai ir prekylMis Aimys; karė* 
\ iliėkis; luinisterL* ta- portfe
lio Stulginskis; Surauko 

I Baltgudžių reikaluose ir Vi- 
golski žydų reikaluose.

informacijos Biuras IJoa
noje likviiluotas. Visais rci- 

ir rvskupai,'išviso dvi<lcši'mi ta**"“ ”*ikia mlresuoti Dnu- 
įsu viršum nugštų nsmi-nų. Jie ««“*<»«< vyriausiam Lietuvos į- 
sutarė išreikšti užuojautų Kidiotiniui Aveiauijoj. Uc- 
Mt*xi<-os vy*ku|iaius. Pary
žiaus arkivysku|H<s,kardinolns 
Aniette. tų visa išreiškė viešu 
iškalbingu laišku, (atsiųstu 
Gtiadnlttjiiin's arkivyskupui.

Aitas Prancūzijos vyskupų 
nfMtiėjimas laitai [stlcngvina 
Suvienytų Valstijų diplomati
jos žingsnius. Jis ]iarodo taip
gi, kad santikiai tarp katalikų 
Bažnyčios ir Suvienytų Val
stijų valdžios kuogeriauri. 
Ti<*sa,to santikių gerumo veik
smai visi vien iš katalikų pu
sės. bet ir iš Amerikos pusės 
nt*ni nei vieno m-prielankau.- 
ženklou

kelionėje *u Tari bos preri- 
d- ntu Vuhli-inaru ir Yču prie- 
iiikyj.-. I.:<nkiam<- ju*ų dele 
gru-ijo*. 1’r.išau kukli gramą 
duoti [įturtinantį įgaliojimų 
žemiau* |Hi*irošimi -nis utsto- 
va,iii Amerikos lietuvius:

Oscar Lubics, Milosz, Gal- 
wonowild, Adam Vilimo- ko tad kokioj idėjoje nieku* žmonijai kultūrų, 
vites, Didfiosios Britani
jos Lietuvi* atatovai* *.

Sekantis yra Pild. Komiteto 
Nl*n|ryma> į v , ,
l<*graiuų:

Aliupas ir Naruševičius iš
plaukė Auglijon. Jums pn- 
>iuutėme pinigų, ta»l įgalioji 
mo Amerikos lietuvius atsto
vauti ncsiuutėmc. Jūsų dur
ims ir pinigų naudojimas pri- 

1 valo koordinuoti su komitetu 
imi Ališausko vadovyste ir tu
ri būti '.-mtuikoje *u taukinų
jų valdžia Lietuva*. Pinigai 
bu* s.unėinmi tnin-'him komi
tetui”.

Taipgi l’ild. Komitetas imi- 
siuntė Mu*t;iii«kui M-kanėia tu
riniu kiilih-gnunų:

i “Ar kutai tetas Paryžiuje, c- 
Miutis |si Ališausko vadovyste, 
turi įgaliojimų nuo Vilniau 
Tarytais! Musų Taryba yra 
[iriešiuga siuntimui pinigų pa-, 
vivii'.cin* asmeninis; bus pa-l 
siųsta vantų kelių komiteto 
narių. Mes jokio komiteto ne- 
pripužinsim, kuris nedirhs iš
vien *u Lnikinųja valdžia Lie
tuvoj”.

Vėliaus' gauta nuo Ališaus
ko sekanti JcaHcgnuna:

“Pi-nkius lakstančius fran
kų priitniau. Kam jie buvo 
siųsti! Delegacijui tuojau* 
reikalinga šimtas tūkstančių 
frankų.

turi. ki* ir pasiėmę* centų įsidėjo ki- 
šciiėn .-.akydamas, jog ir “cen
tai* yru pinigą*,” milijonai pa
sidaro iš centų...

Sodjaltatai [įasmerkin tur

nemyli, kadi r jo idėja turėtų Toksai Rockefelleris žmoni- 
saro immntų Vidurinis kelias jos kultūrai yra daugiau pada- 
vra gerinusias visuoin: i. Tau- Į ręs gera, negu visi socijalistai a nei. nnimirni * . . , .

•irš til ūmu kab- 1”’°**’’ n‘'’n''tN" pinigų ten. kui Į krūvon paimti nuo pat Markso

I
Paryžiuje Skanda

las.
Nesenai turėjome praneši

mų. kati ^vyžiuje yra lietu
vių ambasada: kun. A Išaus
tas, advokatai lloM-ntaiumas. 
J. Doviata*, 1). Kvmitškn ir se
kretorių* Gabrys. Apie tos at
stovybės teisėtumų negalėjo
me abejoti dėlto, kad joje bu
vo reprezentuotos įvairios lie- 
tuvių partijos ir y|>uč dėlto, 
kiul joje buvo Vilniaus Tary
tam nariui: Alšauska* su St 
nutškn ir užrulx*žinių dalykų 
vice-ministras Roscn tai urnas.

Daluir trya privatiniai žmu- 
r-'.-: p. Lubirz-Milon. p. Cal- 
laisiveki ir Adomu* Vilium- 
viriu* anuos apskelbia tuur 
IHitvriais. t'*ia kas nors yra is*- 
tiiip.

Kun. V ii įnirtiems uupstn 
vartoti |>cninug rndiknliškus 
žodžiu*. kaltindama* apie **u,o 
nės, nepadedančiu* jam dirb
ti* karjerų. Tįsint uzurimte- 
rimu vardų mestų tokiam vei
kėjui. knip K. Alšniiska* ir 
viee-ministnii llosenloitimui 

• m turime atskirti. Pati de- 
’ | legarijo* susinta imnslo. kini 

ji tu- iš uzuqwtorii) susideda, 
i Bet visai lie pamato VUima- 

iėius su Lubicz-MJort’u ga! 
bul *r uedrįsę tėkšti tų žodį. 
I*utuntas-gi galėju būti Šito- 
kis. Nesenai įvyko permaina

Lie
tuvos [uulėjimus yrn kritiška*. 
Vokiečiai ir bolševikui viekų 
vagia ir naikina. Susidariu
sioje Lietuvos armijoje entu- 
zijnznias ncnpsakonui*, ta«t 
stokuoja jiems ginklų. Bosi- 
rėmime ties Kaišcdoriais jie vi 
nižkai sumušė bolševikus. Mu
sų kareiviai drųsus, bet sunku 
jiems kariauti, nes bolševikus 
vokiečiai remia. Amerikos pa
geltai yra neatbūtinai reikalin 
ga ir t no jaus reikalaujama.

Dobužis pinigų dar negavo: 
meldžiame tuoj jam pasiųsti kyla: 
jH*r tarpininkystę Amerikos Ic- jums pasiųsta dešimts tuks- 
gncijos Berne. Meldžiame tuoj t ančių dolierių, prisiųsnn dau- 
atsakyti.*' ginus kaip tik pribus Pary-

Turvbų Pild. Komitetas |ia- žiun delegacijų ra Valdemaru 
siuntė Daumantui per Pakštų priešakyje. Jiems pribuvus 
m-kan t į atsakymų: meldžiami- tuoj mum* praneš-

“Dohužiui buvo pasiųsta tL”
jsmkiolikų tūkstančių dolierių. j pribuvę Lietovos atatovai 
Sudarykite jungtinį komitetų Paryžiun, matyt, deda visas 

Įuurtangas Ir išnaudoja visus 
budus, kad įvairių tautų atsto- 

! vus, stiplnukuidus Paryžiun, 
Mųmžindinti su Lietuva ir jos 
reikalai*. Rengiama Paryžiu
je lietuviškas kaaeertas; be a- 
liejo, prie tos progos bus su
rengta ir |m*kaitos apie Lie
tuvos šiandieninį padėjimų ir 
jos reikalus. Vilimavičius pa
reikalavo kublegrama nuu Pil
dančiojo Komiteto^ kad tuo- 
jaus prisiųsti Paryžiun lietu
viškų gnidų: tas yra daroma. 

Aiškumo dėlei mutante rei- 
kulingn pridėti keblų |>u*ta- 
l>ų. Duumunlo pranešime [m 
rūkyta, jog Lietuva raudasi 
kritiškam!* priėjime. Tn ži
nia. l».-uta’.io. kiekviemim lietu
viui bu* laimi skaudi. Bet. 
reikia pnMeta'-tį knd dalykai 
gerėja, rirmesniuose užrube- 
žinės prcM* pranešimuose bu
vo pasakyta, kad Avedija ža
dėjo Lietuvai militnrę pngcl 
hų. Vėlinusiuose, ne ofieija- 
liuosc. |>nuivšiiaooae skomlm, 
knd jau ainlis įvedu armijos 
pasiekė l-ie[x>jų; pulkai esu 
radnryti vien tik iš liuosno- 
rių. Jei tn žinia pasirodys tm- 
siiign. mes <-snidų linkę tikėti, 
tai bntų liegnlo frAmuM *tai. 
tikimas Lietuvon istorijoje.

iš visų dirbančių santaikoje ra 
Lietuvos laikinųjų valdžia, 
kuriam butų galimu pinigai 
adresuoti. Taryba yra priešin
gu siuntimui pinigų pavie- 
nietnn asmenim*, neturintiem* 
įgaliojimo nuo Vilniaus Tary
bos.

Aliupas ir Naruševičius iš
plaukė lx>ndonan. Šiuo tarpu 
Žilius ir Oranujis radaro Pild. 
Komitetų: kiti pribuna.”.

Sekanti kublegranin gauta 
nuo Viliinaviėiaus iš l’nry- 
žiau*:

Tul uint omu i įvyko ir su I-v 
tuvių delegacija Paryžiuje. J 
vietų MMioeum n t kelia u jn nau
ja. Vietų viceministro užims 
pats ministras A. Valdemaras. 
Prie jo prisideda M-uiait Pa
ryžiuje buvęs su Rusijos pnrbi- 
mentarc delegacija Martinu* 
Yėa».

Aitą permaina yra protinga 
ir pagirtina. Bet didelį pa
smerkimų užsipelno ponni. ku
rie uzurpatoriau- pavadino na
rius eentau* įgalioto* driegu- 
cijta.

Diplomatijoje yra taisyklė: 
neremti privatinių armėnų, 
kovojančių prieš oficijalius į- 
galiotinius. Mųa dipliosnatija

Ališaukaa.”
Sekančiai Ališauskui atsa- 

“Į kelias dienas bus

I m-reikin, bet kur i vikiu, jų iv- 
si gailės.

Lietuvių Ineta tniipm-*<* do
rybės maža turi. K.*v kitr. žy- 
dili, nčin. taupumui, lošta žy
mių rolę žmonijoje. Jie turi 
daug pinigų. Turėdami pinigų 
užZ*mė žymių pramonės ir pirk- 

• lytais dalį. Be taupumo prie 
i gvrliuvio negalima prieiti. Tų. 
visi žinome. Kas netaupys.tns 
vi»n<-!ii<-t pasiliks kitu vergu.

| IU-' SKVystnViai Uvg ih-5. gVVi-ll-Į 
1 ti.

Palniduiiuis atlieku didelę 
'destrukcijų, štai žinome ypa- 
‘ tų. kurios nemažai uždirba, 
; esti geroj sveikatoj, ta*t kišenė 
I visuomet tuščia, net ]>crs«ma- 
lių skobi užsitraukia tiek ir 
tiek!

Sukau, taupiu būti nereiškiu 
Imli šykštuoliu. Aukos lataL- 
ringiciiui tikslumu ir visuome
nė* reikalams turi Imti gau
sios, bot nedidesni** pagal sa
vo kišenės svarumo. “Neiš
mintinga viskų atiduoti ki
tiems. kad pačiam reiktų pra
šyti nuo kitų išnudduK,”—pa
sakė vienos filantropas.

Visuomenės geroro. tautos 
pramonė, pirklyba priklauso 
nuo kapitalo, kurj sudaro pa
vienės ypatos. M ės neturime 
pavydėti ypotoius turėti daug 
pinigų, žinodami, knd jie yra 
investinti į atsakančias orga
nizacijas, kurios tveria šalies 
kultuvų. Be pinigų nieko nega
lima [atdaryti.

Lietuvoje netrukus prasidės 
savystovis lietuvių gyvenimas. 
Pradžioje ten bu* labai sunku 
kultūros darlių dirbti, ne* m*, 
tarimo didelių kapitalistų. 
Amerikoa lietuviai turi dau
giau pinigų, negu musų broliai 
tėrym-je pasilikę. Tatai jie tu
rėtų sutaupytu* savo pinigu* 
investinti į pramonė* ir pirk- 
lytais organizacijas, kurios, be 
abejo, im* tvertis taikai įvy
ko* Lietuvoje.

žinodami kai|> svarbus <la- 
lykos yra turtas urlia pinigai, 
klausimas kįla, kaip tapti tur
tingais. Kas nėra girdėję* 
apie didžiausių Amerikon mi- 
lijardierį, John D. Bockefelle- 
rj! Tn* vyra* yrn turtingiau-; 
*ias siautė krašte. Kurtų bied- 
u»s mergaites, ilirlinučiu,. jn| 
nuliuose l.ai|«o turtinit. s už 101 
dol. savaibye, jmklnUM- jo:

— Alovings>is Pon**, kas da
ryti. kud turėti daug pinigų*; 
Ir me* nu ritame tapti lokio* 
turtingo*, kaip Tamsta.

— linkite taupius,—rodykite 
pinigus, iH-išleiskitc ten, kur

i

laikų. Ne* tasai vyras buvo 
taupus. Tik ačiū saro taupu
mui ir dnrimtumui jis priėjo 
prie didelio kapitalo, kuriuo 
naudojasi šimtai tūkstančių 
žmonių. Rockcfellcri* yrn <li- 

j džiausiąs filantropas. Daug 
milijonų dolerių kasmet išlei
džiu mokslo įstangoms ir lab
darybei visokios rųšies.

Taupumo* yra <loryt>*. 
Bukite taupus!

Kun. P. Lapelis.
Redakcijos prierašas. Tau

pumas yra, ta<ata*junės, geras 
! daigta*. Bet nr Rockefelicris 
taip daug padori* naudo* kul- 

I turai, tai dar klausi nuo. Ka 
[■italas šį-tų reiškia kultūroje, 

j bet ne jis jų sudaro. Kultūrų 
; veda dvasia o ne materijalis 
turtas.

kui. Toliau kolektorini L. 
Vyčių spaustuvė* naudai išda
vė raportų ir sutaikė $54.00, 
kuriuos per šių savaitę surin
ko. Tikimės, jog jie ir duu- 
giau pasistengs surinktu

Toliau ui atadiyniėjimų vei
kime tapo pakelti j garbės na
rius: p. P. Baltutis, vargoni
ninkas, J. Janušauskas, p-lė 
E. Jo vaisai t ė, p-lė E. Gedgau
daitė ir p. M. Stambrintė. Ale 
visi asmenys yra daug pasi
darbavę 16-tos kp. labui.

Dnr prisirašė nauja nnn'. 
p-lė T. Macijauskaitė ir buvęs 
37-tos kp. IVankcgan, IIL, L. 
Vyčių narys, p S. Austynns. 
Tai vis dar no daug. Mus ko
lonijoj tiek jaunimo. Tik kaž
kodėl dar jis vis neprisirafo 
prie L. Vyčių vietinės kuopos.

Ateinnnčių scredų vietoj su
sirinkimo. bus žaislės ir pro- 
gramėiis, Visus, kurie norėtu
mėte prisirašyti, nuoširdžiai 
kviečiame.

i

i

U BRIDGEPOBTO.

V.

Praeitu aeredų. vasario

Draogrj

S 
(L, i. m, L Vyčių lG-ta kuo 
pa laikė mėnesini susirinkimų, 
kuris nors nebuvo labai skait
lingas, bot gyvas. Buvo ma
tyti daug gerų norų, daug jau
smo. Pirmiausia liko išrink
ta darbininkai dėl ateinančio 
vakaro, kuris įvyks lC-tų die- 
nų ►:<> mėnesio, Av. J tirpo pa
rapijos svetainėje. Pelnas šio 
vakaro jau buvo uiiuėta, kad 
yra skiriamas parapijos nau
dai. Siame vrakre bus suloš
ta puikus veikalas “Jono fiir- 
dta". Artistai Ims net iš L.

■— i fj-■ ■■■ ■

. “DBAiffiO” SKAITYTOJAMS.

i

Pradėjus 1919 
te ekait/tajasu, kuris 
ta naujai jj 
M te 
da Adi 
ris te 
pakvitavimu*. Noė to atlikęs laitas

Čia apeina tik tora ■kaitytąja*, 
temas per pate- Nauja metodą vo

Kiekteum staitytajra, tara cauna “Dragų” 
anl diearašte atranda prilipintų spalvuotca poperaa rapfcŲ, 
ant kurto yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
tilo t«t dar yra padėti ypatingi lenkini, kurie ligiicl Imto 
rvikaimui tik vienai Administracijai. Tio lenkini yra, par, 
tokie: 4-3—K; 2-26-9; 7-15-9; 1-22-20 ir t. t.

te •'» skaitlinės nukist Jos reiškia: pirmosios paeiliui 
įamraj, auinaiua Ok-ucou dienas gi Ųvėiuuo* — metus Ir 
taip: 4—3—t) (rciiiua: balandžio 3 diena 1918 metai); 
Z—28—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 mj; 7—15—9: (raiškiai 
liepus 15 d. 1919 tu.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t t

Taigi nuo šiol šitais ant adresų tankiais skaitytojai boa. 
pakntnojami nž užsimokėjimų už laikraštį.

Kas, par, atnaujins už dienraštį prenumeratų visiem* 
metams pradėjus rausio 2 d., 1919 m, tasai gaus laikraštį ir 
šalo adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jia pa- 
« rituojant** ligi: sausio 2 d., 1920 metų.. Kas atnaujina arta 
uŽBiaakya dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei turtų, anl adreso atrasi 8—10—9, taigi: Rngpjufio 
10 dM 1919 m.

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie nurodys, tada baigiasi prenumerata. Tai puikus

Pirm kiek

tų. kad tai lmvo per greita 
kiniu, ne* pnuK-šamn. kud ta>l- 
jH'vikai. Mulyg Daumanto kub- 
k-gramos, tie* Kaišodorinis li
ko sumušti. dabar užėmė Vilk
mergę ir Vilnia* da nėsųs už
imta*.

Kaip Ališauskas prausia
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Grali auka Lietuvos Laisvės
Reikalams.

Vasario 9 d. Av. Kazimiero 
draugija buvo surengus pra
baltas, kuriose nedidelis bū
relis lietuvių suaukojo Lietu
vos laisvės reikalams 401 dol. 
75 centus.

Hatesnis aprašymas ir au
kotojų pavardės bus pabar
tos vėliau.

......................... .. -a

I
ton išrinkta p-lė ilr. Alegaitė. 
Nauja rezisorė yrn išrinkta 
p-lė A. Jakavičiutė. Išrinkta 
komisija "Vyčio" spaustuvės 
steigimui aukas rinkti. Lai nie
kas neatsisako aukauti šiam 
prakilniam dalykui. Išrinkta 
komisija surengimui vakaro 
šv. Kazimiero dienoje. Daug 
svarstyta, visokių komisijų iš
rinkta. Dabar tiktai reikia vei
kimo. o kuopa žydės savo se
noviškojo grožybėje.

RAMimdiB.

TREMTOM, M. J. CICERO, ILL. Mew Yorko moterių orguriracija. kuri rūpinasi išdalinti kareivių laiškus namiškiams.

PRANEŠIMAS
Braddock. Pa. gyventojams
Nuo 10 d. sausio šin metu 

(galiojome p. MOT VTTAK 
TĄ, bučerių (937 Washing*on 
Avė.), rinkti prenumerata': 
pardavinėti po 2c. pavienius 
"Draugo" numerius ir abe>- 
nai ats'ovauti "Draugo" rei
kalus. Svarbiausia dėl jus. 
tai tas, kad p. Vitarta* taikys 
savo Store po keliasdešimtys 
"Draugo” numerių dėl kas 
dieninio paraduvinėj imo.

"Draugo'• Adm.

I

ALEX MASALSKI8

T..

sirR’ipji AVI
•*« •*« a ••

Nedėliojo, vasario 2 cL š nu. 
vietos T. F. 55 sk. atsibuvo 
motini* susirinkimas. Pinu:- 
ninkas. A. Juiiėa 11. prašneko 
į susirinkusius, jutaiški adams* 
delko mes priklausom prie T. 
F., taipgi ragindamas ir ant 
tolinus darbuotis* dėl Tėvynėn 
Intai. Paskui Imvo perskaityt:, 
atskaita surinktų aukų |**r vi 
sus metus.—Mėnesinių duoklių 
per visus metus buvo surink,.*'- 
$&*>,75: p<-r prakaltas, l-aisv. 
Savaitę ir šiaip atsitikimuos 
surinkta $12k>X47. Sykiu prt 
1918 metus liko pasiųsta į T. 
F. Centrų *M29.22. 1917 m. 
Imvo pasiųsta 9141^5. Tokiu 
badu per du metu T. F. 55 sky
rius pasiuntė į T. T. Centrų 
$1,570.57. Nariai puaižadėjo ir 
šiais metais dirbti taip, kad 
neliktų užpakalyj kilų kolom 
JO-

Valdyba žiema metama liko 
išrinkta' rn »|HUV • |
pirm. A. Jtrnėa H, fili, rašt- Į 
K. Velivia, uut rašt—J. Poš
kų, ižd.-J. VUivia, ižd. gtou 
—M. Bužimdcn*. Aukų rinkė
jau po namus: J. Poškus ir T. 
Lapiniatukas.

Tikimės, kad Žios ypatm 
daug gero tėvynės labui nu
veik*. Prie vieton T. F. sky
riaus priklauso šios ypato* ku
rios mėnesines duokles moka 
aokančiai: po 50c:—A Junta 
II, K. Vriivū, K. Vaitavičirts 
J. Poškus ir P. Judickas. Po 
25c-J. Velivis. J. Lapurka, P. 
Lapinauskas, K. Jokūbą viriu*. 
D. Gribanskas, V. Poliaviriua. 
A. Jtrnėa L F. Milimririns. K.

. Bietiia, M. Joka- 
Gab-

Di
K. Je-džiulis, A. 

ocvirius, P. Jekeiiavičiu*, F. 
Seinauskas, J. Mjoli*. 8. Va- 
rani*.

Viso' narių T. F. 55 sk. turi 
26. Ateityj tikimės gauti dau
giau. . K, Vettvii.

T. F. 55 sk. rašt.

noux CITY, ia
f

jE-
*ios ••Drauge” No. 28 me S 
8i<>ux City gatuinuMi prntNėi- 
litų. tad -tenai nėra nei jokių 
kompanijų mėgstančių gerti 
evaignlns ir rengti mitingu*. 
Būva tik imrapijos susirinki
mai keturi*vk į metu* ir drau
gijų |M>*ėdžiai ta* sekmadienį. 
8ioux City lietuviai yra gi-ri 
katalikai ir jokių niekšų neįsi
leidžia į savo tarpų. Pataria
ma ueraiinėti į laikraštį neim

li daigtų. Taip rašo p. Jonas
Zabulionis. Sv. Kazimiero |»a- 

|| upijos sekretorių*.

imtiiimnmimmiitimmiimniimmini 
-Md ?JI Mn AMtan.1 |U« <?»>«•<• 

TcRfon*. Ha> tn»rK-t JM4

OP.. A. A. ROTH.
tluaa* CTdjtuJnA Ir <*U«lvrgM 

•t **rt|aitatMa NEtartfky. W« rt*kv
V»iL ir rasi 'hnetau

• « m. H>!«i*k3 K* 
TelMonaa l*rovrr »WB

VAl.AMrtib- U-U r>to 2-* pc 
•Ietį; T—-t v<k N* amI*'h a tu • ••—>1 d 

Mt'iiuvtifiiitiiiiHiiiiinniiinifituiiuiiem

HJSPAMIAMS CT?..
*lw r.u.ui <vr<*u«.o arfuul* *k<> 

H>- lu>4*u>* *u.,4u1l«* UUU :•< i. 
**< ai ;-.<a aKur*
Ina nuu M, iki tl.tn ui avar* n.u 
yla*, aumioiai **>mcal. piranuka- 

|Mlll>, au,.!.*, ir klluknu 
<-olkaliac<« inlM* ui laka: .un*. ka> 
va*, ataikita tr parutikrlnkit*

Leather & Finding 8tore 
K. Kaplan A Bona

4608 So. Ashland Avė
r*l«r<maa Ta r d, lirt

deklemavo «Um. Gražiui pa tini klausia, kn* tave taip *u-j 
d«*klemavu ir visiems |Mtik<>. «tauž<\ Jis atsako "tad to-pn 
Paskui (mdeklenuivo eiles p-Jė tv* jo draugai, mat. girdi, bu-, 
Magilalonn Petrauskaitė, lr-gi.voni išsigėtų”. Man bestovint; 
gražiai padcklcmavo. Paskui į atūžė ir dėdės su t< žinia. Ran- 
šekioa mergaitės, šv. Onos <la tik sumuštą, <* mušėjai jnu 
draugijos narės, pnttainavo|buvo išrislapstp. Klausia dėde* 
••Lietuvaitė.” Gražiui padui- sumuštojo: "Ar pnzjsti tuos. 

Į navų. kurie tave n.ttšė ir kur jie
PiiMitatgu* dailioms ir dek-:.vr<>- ' '!■ lėms atsako:

"kad ninne mušė svetainėje 
ir skrajojanti krosą. Buvo lt j raudoiiaia drnbti :ui* npsvilkę 
dovanoa luudurtos. Pirmų— »-u maskumis. .Jie primušę i- 
staltieaę rankų durta, laimėjo j lakstė, aš negaliu |rasukyt, kur 
Antuidua Klinguitė, antrų—. jie yra. ” Policinuiuu puuialė. 
keikų (cake), namie keptų kati ir jrats Mimušlasta yra gir
tina žemonaitė ir trečių—ta- tas. Tu<> tarpu priėjo du vai- 
rankas Ona Ciginskaitė iš' kai prie pufiemono, paėmė už 
\Vor«**tcrio. Staltiesė buvo rankos ir sak<>: "Eiiut*, mes

Keikiu panunėti.kad L.Vyėių 
14-tos kuo|x>s Imliuje vasario 
2 <L dv. Antano pu r. svetaitk'- 
jv muzika buvo |>o vadovyste 
Pr. Rupšio, kuopos nario.

Kerta lenkiškas galūnes.

Jau pradžia yra imdaryta 
IJrtimui lenkiškų galūnių. P-lė 
Aug.-laknviėiutr jau paskelta., į- 
knd nuo šiol vadinsis Aug. .ln |,,marijoini. prasidėjo žaidimai,* 
laite*. Parodė pavyzdį. Ka>
:next!"

INFLUENZA IR GRIPAS.
kuri,- Im-

UllklSUkill 

kurių ut- 
ir kurs

Į
I

MELROSE PARK, ILL.

Kaž koks A. Staškus verkšle
na "Naujienų” 26 num. kores- 
mmdeneijoj, aprašydamas bol
ševikiškas prakalbas, kad. gir
di. nehovo tokios, kokias ma
nyta surengti, nes, girdi, kle
rikalai tam ]iakenkė surengda
mi pramogų toje dienoje. Kei- 

'rtas tas korespondentas. Di- 
! juoja, tad jų prakalboms nr 
kenkė kierflūdai, tuo tarpu ra 
ta, kad klerikalų pramogoje 
Imvo vtau tik rengėjai. Htaš- 
ku« gal nežino, kad tanu* va- 
tarę ne klerikalų buvo pramo- 

įga, tik dr-jos Ar. Jono Krik 
| šlytojo. Stasiam* vadinamieji 
j klerikalai niekados nebijo ren- 
, gti pramogų ir nežiūri ar kur 
kokie bolševikai rengia lų ar 
ne. Kaip visados, taip ir šį sy
kį draugus pelnė kelias de
šimts dolierių, gi bolševikai 
gal dar ir j skylę įlindo, nes 
jeigu butų turėję pasekmes, 
notarių raridlit "Naujiem-

Vasario 2 i įvyko vaikų* 
Uaivininkų susirinkimas. Ati
darius susirinkimų au malda 
pirmiausia buvo priimamo* 
mėnesinės mokesty*. Paskui 
išrinko mergaites-darbcaiakes 
j fėrus už pradavinėtojas, ku
rie įvyta vasario 18, 19 ir 20 
<W. Ketančio* y pa tos išrink- 

I tos • Emilija PusAintė, Emilija
Orį korespondencijos tilpti-' Taiuosunaitė ir Anelė Hal're-

• •ta____K* .10_______________
nasiutė. Tos mergaitės par
davinės saldainius ir kitokius 
daigtų*. Pankui Antanas Da
tuosimas padainavo dainelę ir 
Marijona BrasknitA padekla
mavo eile*, taipgi B. Aimkiutė 
ir kito*. Pirmininkė buvo— 
Ona Vištnrtaitė, Emilija Pn»- 
čiulė—rašt.. Antanina Dama- 
šunaiti*—ižd. Valdybos naujo* 
nerinko, tai to* pačio* pasili
ko šienui metam*. Užsimokė
jus visiems, susirinkimas buvo 
uhiaryta*.

oram, ol.

Vis dnr kinnėiu ir mi navim ne
šasi tulutanėiu* nuicŲ 
Įniko miršta.

Iiiflueium ir Gripu:, 
Užpuola lukiil* žmones 
imnizitins yru miMilpcs.
kenėia nuo uiu-mia. kurių kraują* 
nėra tvirtas ir negali dalaikytt.

Taiifi kiekvieno j ra priederme 
apsisauiruli prieš influenza. mi* 
tipriuaiit savo organinių. p."lc 
rant krauju raudonų ir gvrū, su 
builavojant savo visu *\*lenu} var
tojant viMt-ni* žinoma bu<iav«Aoj.i 
ir Tonika. Klizir.

Kuris atnaujins jūsų via, sj-Me- 
nia priduos junta naujo kraujo ir 

_ _ ___ Mistiprins jūsų muskulu*, nervus
paaukota pirmininke**. C. Mn- |»nrodywiue ttos šamnea, kuriniir ^l,u* "^^bųru* dalykus, tariu 

mušė; mes matėm katran iu-.-.-’T . . ..
>a« J"- -Jį Ir nusivedė.
I Pradėjo ieškot |K. namų, gi ir j kit*wi„M duri> ir

randa sulindusiu* pq lova. Dė-1 tavr |MWirįuktt, už aavo auka. Tuo- 
dės už ktdnierių išsitraukė, at- met oailėsicid. kad nejaigijai Par
sivedė prie svirtinės, įsisodinu ioglury ii tako, bet Iras po laikui., 
(stovintį wr>tnj ir nudulkėjo Padarykite ta šiamticua. tvepm- 

. šaitojuii išsimi di. Ant ryto leiskite šio draugiako pnm«*ut><> 
t— —-i— •-•*? —- •. ai-) vinifsifl tinorn*'

" nakvy- Klizir Partogiory kainuoja tiktai 
Šū.<ML Viena* Iralelia ritmą* du

- - lieti*. Mot forai aupataojame ir 
' siunčiame aavu kaštu, adresuoki
te tiesiai j:

APTEKA PARTOEA 
1G0—2nd Are. Dept L. 4 

New York.

tūly t ės, keikus—A. Klingaitė»|Uiušė; 
ir barankos—P. Pušriuvicnė*.

Paskui buvo lietuviški žai- 
, dimai. Vakare buvo daug jau- 
j nimo ir senesnių žmonių. Gra
žiai pažaidę visi išsiskirstė.

Pas mu* durimi gerai eina ir 
visi žmonės dirlia. Nematyt 
nei vieno nedirltančin.

Emilija Pnltttrtė. I

DETROIT, MIOH.

Unksmas vakaras.

Sausio 25 d. L. Vyėių 
kuojia statė scenoje veikab- 

’ "Katriutė”, Veikalas gražus, 
tai ir atvaidintas gerai. Ge
riausia atsižymėjo p-lė D. Gu- 
stairiutė Katriutės rolėje, p-lė 
Blikiutė Geneitieiiė* rolėje, K. 
Grigaliauskas Petro ūkininko 
rolėje ir Magdė*. p4ė O. Va- 
liouiutė. Tos, aukščiau minė 
taa, ypato* lokė gerai, \ irtni 
žodžiu sakant, miix‘*ti artistai 
gabumus Ubai perus turi. M 
Motkauskui, Juuo rolėje truko 
drąsu* ir gyvumo.

Kiti artistai atloki* viduti 
nistai, kaip tai: Adomu — J. 
Taukus, Rozalijos, ju žuionus 
— M. Valio aiški utė. Mato — 
M. Adomaiti*. Agnė* — T.Į 
aaMuaou, B.H.L - K •* '
Vainoraite. čigone* — E. Ve- - .. n 
lioniskiutė. Ku taiku gali ta p- j 
ti gerais artistui*, žmonės 
buvo visi tižganvdbili ir pint* i- 
duujn. knd jaunimas tankini 
loštų tokius veikalu*.

Po programa buvo šokiai ir 
žaialė*.

7!>

jaus turėjo «žsiiu<.';ėti jk> k<- Aci buleliai šio tsmu 
lėtų dolierių už. "perą 
nę-

Tai kokie buliai butui laisva- j
manių.

Praeivis.

; 100,000 DOUERlįl.
Tai didelis pinigas, visi tai 

pripažįsta, o mes visgi tvirti- j 
name, kad sveikata brangesnė 
oi pinigu, nu ir ui pinigu

! Yra takių žmoni n. tad ne- į ’ceP“'* P'J*' B. VattevifiutĄ 

i paiso sveikai <w ir jeigu. |Mid<-- Neuarit, N J
. kimu, sugendn viduriai, tui jie viee-pinn. J. Rieki*, 
imtut., kad tni ni«*kis; <*«tj ir 583 liudson Ave^
taip praeis. Bodieater, N.

Tuo tarpu lubjau prityrų ir
1 išmintingi žmonės žino, luui 
l sugelti* viduriam*, kraują* 
, jNisidaro nešvarus, stambi gai- 
.v, ima žaksėti, nori

VMmM. CisM. - K. V>I?S!:,“'‘ri ir

Genys.

WAUKEGAN, ILL

Sausio 26 d., š. tu., virtos so- 
cijalislai surengė kankinį Im
lių A. Krj|H» svetainėje. Su
sirinko jų nemažai. Žinoma.

Tokiuu-e hlaliiklliitnme, lei 
kia paimti 3 utldidiiiiiM Purto-1 
Im eiimnl gul'i, o ant rytojau* 
atsikelnhe s'-'iki. Ti>* sakiai 

Iniai veikia tikrai, lengvai ir: 
greitai. \ iso dėžute saldainių 
Pnrtoln tapnoja 1 doiu ij. fi! 
dėžutės siunčiame už 3 dol

Mes gnmumia išvisur daug*-. 
ta; laiškų su į-adėknvom-. Pa-. 

; m<-gitikite ir Jų*, tn tiupjuii 
liausite tuos aldaniitis taip Ir 

i kiti.
Partola ildaunn* įtikini 

turėti vtanr. kad prirtikn* tuo- į 
i jaus galinta butu pasinaudot:] 
| Delio ulsisnkvkite jų išanksto. I

KiekveinooM namuose rei-

laisvamanių paprotys yru pir
miausia prisitraukti rudžio, ta 
d* eiti į balių,Taip jie pamaigė 
ir liauto buliuje. Ikpradžių 
dar linksminosi žmoniškai. bet _ __
paskui pradėjo vienas kitam Į tiriii'ta saldainių 
nhma daayi.ttdamai mta.j

Y.
Sekret L. Bimutis, 

4.56 Grand 8L, 
Brooklyn, N. 

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1514 Carson St, 

ritUDurgii, 1TL 
Iždo globėja* Kun. F. Kemėšis 

4943 W. 15 Rt.,
Gvėrų, 111. 

Iždo globėja* J. Grajauskus, 
2016 Surab St, 

Pittsburgh, Pa.

Y.

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
JANUS AGENTAS.

Tel tpovf -fat 

Dr. C. Z Vezelis 
i-UCTI VH> llEVTUrta.

aun * rrto ik ; VO
Nadrlloruta para' .u'artua. 
NodMIamu par-' ratarla^ 

mi KO. AHULANU AVKari’S 
arU I1-1M Qar«M

jDr. M. Stupnicki
tlOb 8o Morgu Street 

I RITAMI H tJW''l»
Trlrf4t«iag VbtA* ftOll 
uB'i•»-: • iki ii »> ryt®:

• •• iki » V"k
bw-t L imi a *«1.

F. P. BRADCHUL1S
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law

:--------------------------------------------------- — -n

Dr. G. M. GLASER
MKAKITKI OJA M KUTAI 

G>iraun*» Ir oOm.

*14* Su M.uvun KU Seni U S*. 
CU1CAGO. IU- 

KtMHMJalUlU*
MoKTliku. VsrM.1* Ir Valka 

rakai, tiwuMiu>« Ura 
olTSl. VAUANIHlti 

Iki » rytu i.uc lt iki t PU pwi 
•t auo 1 iki 1»» rak NaalSIlaa 

■■Karai, uMarrta,
T-K-rnma. t,nS •*?

Pluta

—=

Dr. M. T. Strikol 
LIETUVS 

urnrrojvi m cuiHi ncvt 
hm w. «na su <iu-«i;u. m. 
OtUo Ttlvlolu, lioulcv.rd KI

V. W. RUTKAUSKAS,

f.aghtrti sn 
Te!. Centru! IITl

Oflee, uit Mrw!*cp.rto 
MOS SO. MOltC.M KTIll.f: 

TeL Verda TU
on«u*»v *13 W. «* 

Tu! Terdr «»ll

■ .11.. .J_______  . -
K-—-.....................................

TaMoa^c llruk-vanl T1T*
DR. P. 2ILVITI8

ERNE3T WEiNEF
DRV UOUDS

1800 W. 47th kamp. Wood Sta
Kas Snūdam* enrnbaa

Dr. A. R. BI'jJMfitfta! B. 
AKI' Ul'ElUVIJUTAU 

1‘aiarlma. takai
Of.ee 
t »•!
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Te'afunaa tardė fili
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VARGONŲ KOMPANIJA

UŽTEKTINAI BUS DARBU

Biž«yti| Jntni irRezidtacih

Visokiems darbams busiu iš 
leista 100 milijonu dolierių.

GRŪMOJA STREIKAS ILLT 
NOIS VAL8TUOJE.

KEISTUTIS” SCENOJE

Jau pagrūmota *gcoeralfa 
darbininkų streiku lllinoi* vai 
et ijoje. jei valstijos legislatu-

PRUSŲ LIETUVIŲ VA 
» KARAS Dirbėjai ir statytojai

Elektriškų, 
Tubular- 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų

DRAUGAS NELAIMĖJE! 

■■I PAIN-EIPELLER ds
PAMINĖJO MIRUSĮ PULK. 

ROOSEVELTĄ

MadpMdto labai gmfiy batygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas

Antradieni*!, vasario 
Av. Marija P Liurdo 

TreAiadienin. vasario 
Av. Modesta.-:

gėriau ilcita Kanto t.-viftėr 
apvgardę, t. y. tą rietą, ii kur 
jo teras persfln-on*t» ) Ksra- 
Laučių. tada, tikina-’. bu* ne- 
abejotinų prirodvniti, knd 
Emanuelio Kanto tėvas buvo 
lietuvis. Kantas buvo daugiau 

Huvokit tėjęs, negu Mickeviėin* 
j sulenkėjęs.

Pn<š aprašom- Prusą Lie
tuvių vakaro pataign buvo la
imi gerai atliktas juokingas 
monologus. Jo turinys toks, 
knd lietuvis vaikinas, neturin
tys luuziknlėn kiauros. o tik 
galintys smarkiai šaukti, ban
dė tapti didžiu artistu: apva
žiavo Prancūziją. Italijų bei 
Vengriją ir ii visur tapo išvy
tas. Tik savieji juoini stebėjosi, 
garbindami jj kaipo užrubeži-j 
ui artistų.

I*u prakalbų buvo renkamos 
aukos. Jų sudėjo !Nt dolerių 
su centui*.

Vakaro programas užsibaigė 
pusiau vienuolikta. Po to prn- 
sidėjo šokiai.

Pnieitų M-ktiiadieiij knip 
Cliicugoje. taip daugeliuose 
Amerikos ir Europos m»cstuo- 
m- |wmiin«'-tn miręs žyntiau<ins 
šios gadynės Amerikos veikė- 
jas-diploinntas. buvęs Suv. 
Valstijų prezidentas, palkin. 
Tlieodore Roosevett.

Auditorium teatre. (Tieago- 
je. Imvo susirinkę keli tuks
iančiai žmonių. Jie klausėsi 
žymių knlls-tojų. kut b- apver
timi mirusį šios šali«»s pntrijo-

certą /.manelių priririhko pil
na svetainė. Viri ru*irinkn«ie-1 
ji buvo pripildyti kokio tai ne
paprasto ūpo. Viri, rodos, 
rengėsi, ką tai naujo sutikti.) 
tartum vokiečiu* ameriko
niška kariuomenė. Na. ir štai 
pasirodo ant scenos vietinis 
vargonininkas su savo puikini 

j išlavintu choru. Pirmučiausiai
visiem* atsistojus, buvo sodai-; 
nuotu Lietuvos himnas. Pas-1 
Jnu sekė programas, kuris liko 
puikini atliktas. Prie to po ke
lis* kartus susigrįždama daina
vo solo Biidgeporto žvaigždu
tė. p-ia M. Janušauskienė. 
Kaip visados, taip ir šį rylų 
publika prašyte prašė, kad tik 
jiduugiuu dainuotų. Taip-gi 
rolo dainavo pJ.Rumanauskas. | 
kuris ir-gi puikiai pasižymėjo. • 
žodžiu sakant, viskas buvo at
likta gerai. Būt gristiua. knd 
ir dauginu “Kanklių” chorasj 
tokių koncertų parengtų. Va-, 
karo jM-lna* paskirtas pampi-j 
jai.

Girtuoklio Išpažintis 
adė vos ta Bėjo B spaudo* “Dr 
Tui H pukpiu.

Dirbtuve^ 177 New York Ave.,NE^AjR K

“Dvi dieni mes išbuvome 
IVasIiingtonv. Manau, pmh-i 
domi- darbščiausią laiką savo 
gyvenime.

“Musų imgnminlų dnrlmin* 
išlaidų programa tokia:

Prie kelių gaminimo b-derii 
Iė vyriausyls- prisidės su $3.- 
000,000.

Valstija išleis keliam* $".- 
OOttfMO.

Pavietai keliams $IJNMUMM).
Hamtariniaui dist rikte pa

gerinimai $7JWMi.<MNI.
įšokaiiai |Mtgvrininmi $(*■.-

(MNMMMt.
Rynų pravėdinta* $£3011.- 

(IMI.
Tiltai
Vandens departninento įlar- 

iMima $8.000/100.
Mokyklų tnrylm įtarimui- 

$.\000.<llNt.
Pagerinimai prie geležinke

lių $1I.O(MI.(NM>.
Privatiniai sumanymai $29, 

<NSI.4MM).
Visokie itulustrijiniai pro

jektai $OJNMI.O|N».
Visokie darbai miesto įmišii 

iiais $.*I.SIMI.IMM).
Prie sumanomų ir suniany 

tų viešųjų darbų reikia dnr 
priskaitvti mieste 1'nion -loti, 
viešuosius luistu* ir dideliu* 
privatiniu* siunany mus.

Kml lik tas viską- įvykių. 
Tuomet, suprantama, nebūtų 
vargo su dalimis.

Vasario 2 d. Lietuvos Vyčių 
13 kuoim statė narnoje “ Palo
vius Ežero Dugmonc.” Artis- 
tai-mėgėjai visi atliko savo ro
les kuopuikiaiuiai, yjmč mer
gaitė*, puikiom!* dainelėmis 
žavėtr žuvėju žmonių širdis ir 
už tai užsipelnė nuo publikom 
padėką delnų plojimu. Publi
kos buvo pilna gvvtainr. ant 
galerijos m-t netilpo. Matyt, 
kad žmonės pajaučia Lietuvos 
Vyrių 12 kuopai. Žinoma, at- 
šliaukę žmonės j tokius ’•*• 
karus nelieka apvilti. ta* pa. 
sigroži-jn puikiu vaidinimu ir 
kitokiais iiaiiu-Tginimnis. po 
lošimui Imvo šokiai ir visokius 
žaislės. Ijiike šukių buvo.ii 
skrajojanti krata. per kūną 
galėjo vienas kitam išreikšti 
geriausius linkėjfams.

Girdėt, kad pgino liks virš 
100 dol.

Valio Lietuvos Vyčių 13 
kuopa! Aug ir bbjok kaip ne
vystantis žiedai Tautos ir 
Bažnyčios labui./

■ tinę* guliermtluriiis E.. 
Ibiais- mirii-i Rooseveltą pal.v- 
V in- sii dymmio mašina. Ne* 
kur jisai |*uei.-tikdavo. visur 
p-iskui save |mlik<tav« fiziška* 
ii morales žymes. Mažai jum 
ivinašių žmonių vrn (mMiiili i 
istorijoj.

N* visi Amerikos- /inotn-s 
miiusį llooeoveltų pažinojo. 
Bei jo vantas — Tmldy lioo- 
svvcft. visiems buvo žinomas.

VARGONŲ
------ ----------------DU----------------------

r lubotoje. vasario S d.. -. 
1 m., t luputi |h» 8 vokale, p. Mel 

1 dažo* velninėje prasidėjo 
Prūsų Lietuvių praknllsic ir 
kohri-rtas. Vakaro Vedėjas, p. 

’’ llgiimln*. tmni|Mije praknllsije 
‘ paš.vim’-jo reikalą visiems In- 

loviams Imti išvien, nežiūrint 
tikėjimo skirtumų. Baigdamas

• jis labai išgyrė “Birulės“ cho-
• rą ir krietė visus įsirašyti j jj.

Tas chorą- tilo pasirodė ant
■ | sci-nus. J i s, p. Aimkans veda

mas. tikrai gražini pailainavo 
ilgą eilę t ikrui gražių liaudies 
durnų, i*. St. Šimkus supranta 
mus tautos dainų jausmus ir 
sugelia tu supratimo išmokyti 

1 savo vlmrą. Jeigu |i. Šimkus 
tolinus lavins šitą savo talen
tą. jei nr]in-idnus lengvoms 

’ imgiiiidmiis nukrypti į šalį, tai 
1 imli ilžsi|H-lnyti Inluii gražini 

viela lietuvių muzikos istorijo
je. Kiaušylujaiii* vis-gi labiau- 
-ini imliko profesoriaus Saui-r- 
-teino eilės, sustatytos siilvgi 
čekų |Htvy»lži<i ir prasidedan

čios •’Lietuvis nš estui gimęs." 
('boras tas eiles dusyk daina
vo.

P. Šimkus tnifegi pasakė ir 
prakallią apie Prūsų lietuvius. 
Joje Imvo Im* fiadailinimų iš
reikšti įspūdžiai iš a|isilanky- 
:nų Prūsų IJrtuvojc. Tie įspū
džiai Imvo nuoširdžiai ir be 
blogo noro išreikšti, tik abejo
jame. ar jie patiko Prūsų Lie
tuviams ir mintijame.kad juos 
priderėjo palikti kitokioms ap 
linkyta'-ins.

Visą vakarą sugadino p. 
2emait«*s paskaita. Tat Imvo 
žemiausios rųšies pliurpalas 
prieš katalikų tikėjimą, jo dva- 
siškiją ir prieš lietnvių katali
kų gnriiiiiHniųsius vietas: Kit- 
tiug*. Palangą. Kalvariją, šid- 
tavą. Vilnimis Aušros Vartus. 
Prusą lietuviai taip gražiai 
Imvo užkvietę lietuvius katali
kus vn-1 lytis, taip iškilmingai 
buvo žadėję pagerltti jų tikėji- , 
tuiuins jausmus, o ėia kalbėto
ja visu savo paskaitos ilfiUNt 
i ;eko neveikė, tik tuos jausmus ( 
UUritiao, prikergdama paltai- 
gojo k«-le<ą iMgyrimų prūsam*. Į

Tos jmskaitos laiku fmldika I 
gana garsiai šuekuštavo tarp 
savęs, liet nei jokio netakto nr- 
patlarė. Katalikų vanta tapo 
išreikšta vakato vedėjams, luid 
jta pažeidžia Imtalikus ir to* , 
linus iki vnkiito |talioigm apsi
eita ramiau Katalikai supran
ta. knd čia m- prusą lietuvią . 
knltė. Jie nesitikėjci. kad |>. Za*> 
rnaitė užsidės sau tikslą ardyti 
gerai ir gražini pradėtą jų dar
ių vienytis visiems lietuviams. 
I*. Zeninitė yra Itnjorė nuolat 
lošianti sodietė* rolę ir roetjn- 
listė. Tokia didelis tautos rei
kalas. knip susivienijimas Ma
žosios ir Didžiosios IJ et it vos 
soeijalistanui ne| mm tikus, dėl , 
to jų atstovė Prusą IJetuvių 
vakare įžeidė Didžiosios Lietu
vos katalikus. Teeinu* šitie at
pranta ititrvgą ir iki Uogų no- 
nnmlės moteriškė* liežuvio m*- 
siduos sukiršinti prieš prusą 
lietuvius.

Protestantų kunigas Ražo- 
kas dviem atvejais l-alta'-jo 
apie Prosų Lietuvą. Y|«tingai 
antruoju atveju jis karšt n i iš
gyrė tikrai daug gero padariu
sius kun. Duonelaitį, kun. Fi. 
Kuršaitį ir kitu* žyuiesniuo-
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