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METAI-V0L. IV. No. 36 

nevežį nuo bolševikų 
Prez. Wilsonas antrąkart 

keliausiąs Europon 
LIETUVIAI TRUŠKLNA BOLŠEVIKUS LIETUVOJE. 

Copenhagen, vas. 12.—Iš Berlyno pranešama, jog vokiečių 
kariuomenė didžiausioj betvarkėj pasprūdo iš Kuršo miesto 
Vindavos, kuomet tą miestą užpuolė ir paėmė rusų bolševikai. 

Bolševikai briaudamiesi miestan nužudė 28 civilius žmones. 
Latvių biuras Berlyne gavo žinių, jog lietuvių kariuomenė 

sulaikė bo-ševikų briovimąsi Lietuvoje. Šiandie lietuviai traš
kina visą bolševiku frontą. 

Lietuviai atsiėmė nuo bolševikų Panevėžį ir kitas svarbes
niąsias vietas. 

KIEK TAI TURI NUKENTĖTI LIETUVA. 

Varšava, vas. 12.—Anot gautu žinių, bolševikų vadai Lietu
voje deda paslaugas perspėti savo kareivius (raudonąją 
gvardiją), idant jie atsargiai elgtųsi, kuomet jiems kur prisi
eina apiplėšti gyventojus. Bet kareiviams tas perspėjimas 
negalvoję. J ie at viriai užpuldinėja ir plėšia žmones. 

Bolševikams plėšikams yra lygus vokiečiai. Tie taippat be 
jokio skrupulo terorizuoja gyventojus. 

Antai vokiečiai pirm apleisiant Naugardėlj, paskelbė, jog 
miesto gyventojai jiems •*pavogė" dešimtį arklių. Vokiečiai 
tad miestelėnams už tą |>astatė ultimatumą: arba tuojaus sudė
ti 40,000 rublių už "pavogtus ' arklius arba jie sudeginsią 
miestą. 

Gyventojai išmokėjo vokiečiams plėšikams 40,000 rubliu. 

PREZIDENTAS DAR KAR
TĄ KELIAUSIĄS EURO

PON. 

BOLŠEVIKIZMAS GRUMO 
JA VOKIETIJAI. 

Sustabdys vokiečiams amuni 
cijos gaminimą. 

Paryžius, vas. *12. Prez. 
YVilsonas visai nemano apleis-

Taip tvirtina Dr. Dernburg. 

Berlynas, vas. 12.—Dr. 
Bernhard Dernburg rašo laik
raštyj Zeitung am Mittag. J is 

ti taikos konferencijos ilges- j tvirtina, jog bolševikizmas Vo 
niam laikui. Paaiškėjo, jog šio! kieti joje li^i šio laiko buvo lo-
mėnesio pabaigoje jis bus A-
merikoje. Kovo pradžioje su 
sirinks sesijon naujas Suv. 
Valstijų kongresas. Preziden
tas bus prie kongreso sesijos 
atidarymo. Apsidirbęs savo ša 
lyj su visais reikalais, jis ap
link kovo lo d. išnaujo sugryž 
Paryžiun. 

Taikos konferencija paskiau 
turės rišti daug svarbesnius 

•klausimu.-. Tad prezidentui 
bus pravartu padėti tinkamai 
viską apdirbti. * 

Šią savaite, turbūt, bus pa
baigti visi reikalai su tautų 
sąjungos klausimu. Kuomet 
tas bus atlikta, tuomet bus su
šauktas pilnas konferencijos 
atstovų susirinkimas ir tautų 
sąjungos programa bus priim
ta. 

Naujos armisticijos sąlygos. 

Yvriausioji talkininku karės 
taryba paskyrė komisiją, ku
riai pavedė pagaminti naujas 
armisticijos są lygas , kadangi 
pirmiaus paduotos vokiečiams 
sąlygos pasirodė peršvelnios 
ir vokiečiai iš to nieko nedarą. 

Taikos konferencijos nus
kirtas ekonominis komitetas 
pasidarbuos, kad Vokietijoje 
butų sustabdytas ginklų, ir a-
municijos gaminimas. Yra su-
manvmas, kad talkininkai vi-
sas tas vokiečių įstaigas už
imtų ir prižiūrėtų, idant vo
kiečiai paliautų ginklavęsi. 

PIRKITE KARES TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) 

kalis ir praeinąs apsireiški
mas. Bet ateityje bus labjau* 
aršiau. Ateityje bolševikizmas 
ypač apsiaus visus didesniuo
sius miestus, ypač ten, kur 
žmonės neturi užtektinai įkais
to ir kur randasi pulkai išal
kusių neturinčių darbo darbi
ninku. 

t 

Kuomet Vokietijai grūmoja 
bolševikizmo pavojus, rašo jis, 
tuo metu Paryžiuje mūsų opo
nentai riejasi už tą, kas galima 
iš Vokietijos atimti ir kiek ga
lima iš Vokietijos pareikalauti 
karės atlyginimo. ^ 

Dr. Dernburg kaitina talki
ninkus, kad anų blokada su
naikinusi ekonominį vokiečių 
darbą ir suparaližavusi pilnai 
užpuolimo ir apsiginimo spė
kas. 

Dernburg sako, jog šiandie 
vokiečiams būtinai yra reika
lingas maistas ir kuras. 

MIESTE SEATTLE ATŠAU
KTA STREIKAS. 

gene-
Seattle. Wash., vas. 12. 

Vakar čionai atšaukta 
ralis darbininkų streikas ir 
darbininkai gryžta į darbus. 

Generalis streikas buvo pas
kelbtas praeitą ketvirtadienį 
iš simpatijos streikuojantiems 
lai vi) gaminimo įstaigose dar
bininkams. 

Kareiviai čia pasiliks savo 
vietose, kol nebus pravesta vi
suotina tvarka ir normalis 
mieste stovis. 

Lietuviai atsiėmė Pa-Foch'as perspėja Talkininkus 
ANGLIJAI GRŪMOJA GE 

NERALIS STREIKAS. 

šiandie darbo atstovai tarsis 
su valdžios atstovais. 

Londonas, vas. 12.— Visko 
galima sulaukti iš dabartinio 
streiko stovio Anglijoje. Žino
vai pasakoja, jog praeitos sa
vaitės streikai buvę daugiau 
niekas, kaip tik įžengiamieji 
streikai generalin anglekasių 
streikan. 

-Anglekasiai reikalauja 6 va
landų darbo dienoje ir užmo-
kesties padidinimo 30 nuoš. 
Tas pat yra ir su geležinkelie-
*• • * 
ciais. 
Su generaliu streiku surištas 

krizis bus šiandie. Nes šiandie 
kasyklų darbininkų ir gėle-
žinkeliečių atstovai tuo reika
lu tarsis su vvriausvbės atsto-
vais. 

Tai bolševikų darbas. 
Dabartinė industrijoje nera

mybė, kuri palietė Londoną ir 
kitus miestus, tai bolševikų 
agentų agitacijos vaisiai. 

Vyriausybė turi tikrų priro
dymų, jog tai bolševikų dar
bas. Daugelis tų raudonųjų a-
gentų jau suareštuota ir, tur
būt, bus deportuojami. 

Patirta, jog visas veikimas 
labjausia atkreiptas ne prieš 
vyriausybę arba monarchiją, 
bet prieš visą šalies industri
jos sistemą, kurią norima su
griauti. 

Darbininkų reikalavimai. 
Kasyklų/ darbininkai, 

žinkeliečiai ir transporto dar
bininkai, kurie skaito suvirs 
pusantro milijono žmonių, va
kar pradėjo kampaniją už re
formas industrijoje. 

Šiandie anglekasių federaci-
jos komitetas turės konferen
ciją su vyriausybės atstovais. 
Komitetas, kaip augščiau mi
nėta, pareikalaus 6 valandų 
darbo dienoje, 30 nuoš. dau
giau užmokesčio ir pilno už
mokesčio demobilizuojamiems 
kasyklų darbininkams visu jų 
bedarbiavimo metu. 

* 

Geležinkeliečiai reikalaus 8 
valandų darbo dienoje, dvigu
bo užmokesčio už darbo virš
laikį ir sekmadienius ir -aiko 
ir pusės už darbą naktimis. 

DEPORTUOJAMI INDUS 
TRIJAUSTAI APMU

ŠĖ POLICMONĄ. 

Bet veikiai buvo apmalšinti. 

New York, vas. 12.—Vakar 
Čia traukiniu iš vakaru atga-
benta 54 svetimšaliai radika
lai — anarchistai, industrija-
listai ir kitokie istai, katrie 
nenorėjo taikinties prie šios 
šalies laisvės. 

J ie visi paimti Kilis salon, iš 
kur bus deportuoti į Europą. 

Kuomet jie iš traukinio bu
vo nulydėti į laivą — vežti 
juos į salą, ten visiems indus-
trijalistams buvo liepta atsi-
dalinti nuo kitų. 

Vienas nepaklausė paliepi
mo. Kuomet priėjo policmo-
nas, industrijalistas, nieko 
nelaukdamas, smogė su kumš
čiu policmonui nosin. 

Tuojaus ir kiti puolėsi ant 
policmono. Bet policija veikiai 
visus sutvarkė savo lazdomis. 

TALKININKAI ČELBĖS 
LENKIJAI. 

Turbūt, užims Danzigą ir pa
naikins vokiečių priešini

mąsi. 

SUFRAGISTĖS NUBAUSTA 
KALĖJIMAN 

• 

gele-

Washington, vas. 12.— Aną 
dieną priešais Baltuosius Rū
mus sufragietės sudegino pre
zidento W.ilsono pavydalą. Tai 
buvo protestas, kad senatas at
sisako paremti moterių lygia
teisę. 

Už tai 35 iš jų buvo areštuo-
* 

tos ir patrauktos teisman: 
Teismas 25 is ją nubaudė 

po 5 dienas kalėjimo, vieną 
dviem dienom, gi kitas paliuo-
savo. 

26-šios paimtos kalėjiman 
pranešė, kad jos badausian-
eios. 

Londonas, vas. 11.—Vyriau
sioji taikos konferencijos ta
ryba praeitą šeštadienį aptarė 
lenkų nusiskundimą prieš vo
kiečius. Vokiečiai jokiuo būdu 
nemano apleisti provincijų ir 
miestų, prigulinčių lenkams. 
I r iš to pakilę smarkus susirė
mimai tarp lenkų ir vokiečių. 
Militarinis vokiečių pavojus, 

kurs grūmoja Lenkijai, sako
ma, yra podraug pavojingas 
ir pačiai Prancūzijai. Tad pas
taroji daugiausia ir darbuoja
si, kad lenkams palengvinti 
atsiimti nuo vokiečių "buvusias 
lenkų teritorijas*. 
Nieko negalima pasakyfi, kas 

buvo konferencijos nutarta 
lenkų-vokiečių nesutikimų rei
kale. Tas paaiškės gal vasario 
17 dieną, kuomet bus atnauji
nama armisticija, kuomet 
maršalas Foch pastatys nau
jas sąlygas vokiečiams. 

Bet yra kalbamą, jog talki
ninkai su spėkų pagelba atims 
nuo vokiečių Danzigą ir pa
ves lenkams. -

Pirmiau lenkai buvo paėmė; 
Danzigą, bet Veikiai turėjo iš 
ten išsikraustvti vokiečiams 
grumojant. 

Vokietija gali kartais 
• atnaujinti karę 

Japonija ima grūmoti Kinijai 
KĄ SAKO MARŠALAS 

FOCH APIE VO
KIEČIUS. 

v 

Vokietija turi daug kareivių. 

Londonas, vas. 11. — Ang
lijos laikraščiai rimtai rašo a-
pie vokiečių atsinešimą į ar
misticijos sąlygas, ypač pasta
romis dienomis. 

Daily Ne\vs korespondentas 
iš Paryžiaus rašo, jog girdė
jęs, buk Vokietija nedemobi
lizuojantį savo armijų taip, 
kaip i št ikrų jų turėtų bu t. 

8a ko, Vokietija vakarų 

JAPONIJA GRŪMOJA 
KINIJAI. 

Sako, kinai turi išvien veikti 
su japonais. 

Londonas, vas. 11. —: Japo
nijos vyriausybė pranešė Ki
nijos vyriausybei, kad Kinija 
privalo bendrai ir vienminčiai 
veikti su Japonija taikos kon
ferencijoje ir nuolat neprisi
minti apie kituomet tarpe tų 
šalių padarytas slaptas sutar
tis. ' 

Taip praneša Reuterio de-
peša iš Pekino. Depešoje pa-

" 

•• 

PAŽADAMAS NUBAUS
TIEMS KAREIVIAMS 

SUSIMYLĖJIMAS. 

VVashington, vas. 12.—Karės 
metu karės teismai už visokius 
prasižengimus nubaudė daug 
kareivių įvairiomis bausmėmis 

Dabar karės sekretorius Ba
ker pažada, jog karės teismų 
ištarmės busią peržiūrėtos ir 
reikia tikėties susimylėjimo 
nubaustiesiems už nesunkius 
prasižengimus. 

BUS DIDELĖ SEKANTI 
PERGALĖS PAS

KOLA". 
Washington, vas. 11. — Pi-

nigyno sekretorius Glass va
kar pareikalavo kongreso au
torizuoti su "Pergalės pasko
l a " surinkti mažiausia ligi 10 
milijardų dol. 

Be to jis reikalauja leidimo 
išleisti iždo notas ant 10 mi
lijardų dol. su penkių metų 
pribrendimu. 

Dėdei Šamui /pinigai labai 
reikalingi. 

fronte yra sukoncentravusi žymima dar, jog tą žinią rei-
daugiau 18 divizijų, kurioms kia priimti su atsargumu, nes 
vadovauja fieldmaršalas von nežinia, kiek joje gali but tei-
Ilindenburgas. j sybės. 

Vokietija tvirtina, kad ji tą; Nesutikimai tarpe Japoni-
armiją palaiko ekonominiais jos ir Kinijos visgi gyvuoja.' 
šalies reikalais. Bet tai tik iš"- fCtnija taikos konferencijoje 
sisukinėjimas. | prieš Japonijos norą išvilko 

Kai kas dar tvirtina, jog aikštėn visokias slaptas sutar-
Vokietja gamina ginklus ir a- tis, kurios padarytos su Japo-
municiją posenovei. Ir visa- nijos opresija.. Kinija tad no-
kuom gali aprūpinti trijų mi- ri, idant tos sutartys butų da
lijom] armiją. . j bar panaikintos. 

Anot korespondento, talki-! Bet Japonija yra kitokios 
ninkai savo armijų irgi negali nuomonės. Girdi, kas yra at-
demobilizuoti, jei to nedaro jįkta, tai atlikta ir tie reika-
Vokietija. iaį neturėtų kvaršinti talkįnin-

Maršalo Foch žodis. \ 

BOLŠEVIKAI IR VĖL NE
TEKĘ KIJEVO. 

Copenhagen. vas. 12.—Iš 
Berlyno pranešama, jog Ukrai
nai ir vėl atsiėmę nuo bolševi
kų savo sostinę Kijevą. 

Tas pat korespondentas 
tvirtina, jog maršalas Focli 
perspėjęs talkininkus, idant 
jie labjaus rimčiau atsineštų 
į dabartinį Vokietijos stovį,pa
vojingą talkininkams. 

Marslialas Foch esąs pasa
kęs * 

"Man atrodo, jog vokiečiai 

kų. 
Kinija tai pažvalgai prieši

nasi. Ir iš to pakyla nesuti
kimai. 

AMERIKOS KAREIVIAI IŠ-
BUS PER ŽIEMĄ 

RUSIJOJE. 

žius, vas. 11. — Neži-
kokios bus pasekmės iš 

visai pamiršta tafaktą , kad k o n f e r e n c i j o s t a l k i n i l l k u ' s u 
nia 

jie yra nugalėti. Jie pamiršta 
ir tą, jog mes esame karės sto-

bolševikais ir kitomis rusų 
.partijomis saloje Prince, 

vyje, jog kare dar nepas.ba.-j B e t a m e r i k o n i š k i k a r e i v i a i 

K*. Vokiecai labar .sieto .r .. ^ . ^ ^ p a v a s a r i o n e g a l i 

but atšaukiami. Yra dideli 
neparankumai. Kareiviai tu
rės išbūti ten per žiemą. 

gu 
nenoromis pildo mūsų pasta
tytas jiems armisticijos sąly
gas. Nenorėdami jie paveda 
mums savo transportines prie
mones ir kitokius daiktus. 

"Mes pergreitai atliekame 
demobilizaciją. Pramatomas 
pavojus. Vokiečiai mums sa
ko: "Mes nieko nedarome iš 
jūsų tautų sąjungos; mes turi
me kariuomenę , \ 

" I r jei mes neatmainysime 
savo pozicijos, pavojus neiš-
vengtinas. Vokietija turės 3 
kareivius priešais mūsų 2 ka
reiviu. 

STREIKAS BAIGIASI VA
KARUOSE. 

>> 

Aptariamos naujos sąlygos. 

Denver, Colo., vas. 11. — 
Streikai vakaruose baigiasi. 
Darbininkai gryžta į darbus 
Tacoma, Seattle, Butte ir ki
tur. 

Tečiaus neprieita prie galu
tino sutarimo. 

Kaikurie atstovai tvirtino, 
jog Vokietijos pavojingumas 

Taikos konferencijos vy- J a u perėjęs. Talkininkai savo 
riausioji taryba tad aną dieną rankose turi stiprias pozicijas 

MŪSŲ PREZIDENTAS WILSONAS RYME. 

ir vakar turėjo konferenciją 
tuo tikslu. Konferencijoje bu
vo maršalas Foch ir talkinin
kų aTinijų vadai. 

Buvo aptariamos naujos ar
misticijos sąlygos, kokios tu
rėtų but paduotos vokiečiams. 

Talkininkai turi svarbiausius 
vokiečių karės pabūklus. Tad 
nėra ko bijoties. 

Bet kaikurie militariniai va
dai tvirtina, jog radikalės 
priemonės prieš vokiečius vis
gi reikalingos. 
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laišką. 
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Abraomas Lincolnas 
Kiekviena tauta gerbia sa

vo didžiavyrius. Gerbia ir 

Tat yra 
mas parlamentario atsargumo lauką ir įpūtė mūsų prabo-
taisyklems. Jei tokių nusikal- eiams drąsos į krutinę. J ie lai-
timų bus daugiau, Lietuvai rnėjo muši ir atrėmė priešą, 
atseis skaudžiai pakentėti. i Ir dabar mūsų Tėvynės lau-

Socijalistų godumą visi ži- kuose verda kruvini mūšiai. 
110. Kokį laiką jie pūtėsi vi- » vienos pusės bolševikai te-
sai nenorėdami ineiti į ministe- rioja Lietuva, gi iš kitos ten-
i i ją. Inėjus vienam antram jau kai tik laukia tinkamos pro-
jie skečiasi taip, kad nesoci- gos, kad tenai įsiveržus. Sv. 
jalistams nebeliktų vietos. Kazimiero pagelba kaip tik da

lis suskilo į dvi priešingi pu
s i : pietų valstijos varėsi už 
palaikymą vergijos, o šiauri-

grazius vaisius. Tautos Fon- n ė s > k a d v e r gi ją panaikinti, 
dan įplaukė bene daugiau Atsirado nauja partija, kuri 
kaip 180,000 dol. Gražus tai b u v o pasirengus kovoti už pa-
pinigas! Jaučiuosi turįs,prie- naikinimą vergijos. Partijos 
dermę Laisvosios Lietuvos Vadu lieka Lincolnas, kuris \-
vardu tarti gerbiamąjai vi-' d ė j 0 į p a r t i j o s p r o gramą tie-
suomenei nuo Širdies ačiū! Te-> s o g i r lygybės principus, kaip 
čiau mūsų Lietuvai tos aukos j i e įg reįjįgtį Neprigulmybės 

Dekleracijoje. Ta partija, po 
įvairių permainų, užsiliko iki 

sėbrus žmonės suėmė ir gkau-
džiai nubaudė. 

Jo gailėjos netik gyventojai 

baigam darbui, kurį jie, čia 
kovojusieji, taip garbingai iki 
šiam laikui nuveikė. Tinka-

šiaurinių valstijų, bet ir gy- miau mums patiems cia pasi-

Taip jie daro gyvenime, taip bar Lietuvai reikalinga. T o - j * 
jie daro ir ministerijoje. ^ u ; t o , , J f f t m l c «*l^*«*i- «rfJ l* 

Tas jų godumas žudo juos 

dėlei karštomis maldomis pri-

toli gražu nepakanka. Tauta 
reikalauja milijonų, ir mes 
visomis pastangomis turime j į j į g g k a i p o republikonų par 
prie jų eiti. Gi surinkti mili- t į j a 
jonus mums, amerikiečiams, 
netik yra galima, bet ir neper-
sunku, jei išplėtosime visur 
organizuotą veikimą. Galima 
drąsiai sakyti, kad lig-
šioliai įtiktai dalis mūsų 
visuomenės dalyvavo aukų 
davime. {žymi jos dalis 
mažai arba visai neatsiliepė 
į šauksmą mūsų Tėvynės, 
sunkiai kovojančios už savo 
būvį. Netaip turėtų būti! 
Keistučio- ir Vytauto laikais 
Lietuvįai geriau suprato pat-
rijotizmą... Gi tas buvo 500 
metų atgal. Oia savaimi ver
žiasi skaudus klausimas,. ar 
gi Lietuviai per tuos 500 me

ne tik nekiek nepažengė, 

pačius. Nevisi jie vienaip 
mintija, dėlto patys žiaurieji 
stumia šalin ir žemvn mažiau 
žiaurus. 

valome šauktis prie jo, kad M * * » m>*trapaliojo a t gal 
jis mūsų Tėvynę sunkiame m J"™"*' «™«»»™°» * j £ * 

leidimo linkonf... Kad įsdil-

Amerika Abraomą Lineolna., U i „ „ , 
IS neturtingo ūkininko baku-i G i r * J o m e ? k a d žmuresniej. ^ ^ ^ p a 8 t a n C T ( M W l Tėvynės aukuro tiek, kad 

kale vaduotų. 
Bet prie maldos turime pri

dėti darbo ir aukų. Privalom 
ruošties prie - šv. Kazimiero 

džius tą liūdną įspūdį, panau
jinkime savo pastangas ir šv. 
Kazimiero dienai sudėkime 

is iškilo iki A m e r i k o , : * 0 ^ * 1 ^ £ « areštavo soči- ^ f n o r g ^ I jai UŽ 
, dento augštybės. Ta per- p a f u s B l « " * » ir Janulaiti. Į ̂ ^ ^ ^ ^ ^ k a ( , angsni, 
Tr.0^0 ir, ,„^^\™~ „„. in^J Lhicagoie darosi tas pats, .„A . .. , .-
mainą jo gyvenime padare _ .. ,.-A *< ištraukus pilną naudą iš tos 
^ioi-Kif„,-,«. ,»,«J- 1̂  mft;iv :.. Cia tarp sociialistu yra dy- w. T . . 0 
darbštumas, mokslo meile ir K , . ^. . / ., .» gražios protros. Laisves Sa-

zes ji 
prezide 

persiėminias augštomis doro> 
tiesomis. 

Lincolnas buvo ne vien j 
augščiausias šios šalies valdi 
įlinkas. Jo pastangos paliuc-į 
savo milijonus žmonių iš 
tikros vergijos, nesulyginamai • 
sunkesnės už baudžiavą. Tat! 
neapsiėjo be naminės karės. 
Bet Lincolnas nei jos nepabū
go, kad tik laisvė viešpatautų. 

Atšventę Lincolno švente at-
. siminkime kaikuriuos jo pa

mokinimus. 
**Mokykis taupumo, saky

davo jisai, tai labai augšta do
rybė. Pradėk taupinti iš ma
žens'*. Lincolno laikais dar 
nebuvo karės taupymo ženkle
lių, bet taupymo dorybės ver
tė jau buvo žinoma. Kurie 
šiandien pasigamina Karės 
Taupymo Ženklelių (War Sav-
ings Stamps), tie eina tikruo
ju didžiojo Lincolno parodytu 
keliu. 

Butų gerai, kad lietuviai 12 
vasario, šių metų, išreikštų pa
garbą Lincolnui ir prisirišimą 
Suvienytoms Valstijoms pirk-

\ darni Karės Taupymo ženk 

'-y "kraštutiniu sriovių 
įėjimo jis atsitraukė. 

giuotų pukių. Jie taip atkišo 
savo ašakas, kad nei Grigai
tis "Naujienose' nebegalėjo 
pakęsti. Pasiskundęs ant 

susti p-
Tai ne 

laikas čia kaltas. Tai soci-
jalizmo įgimtas godumas. 

Je i kada soėijalistai pasijus 
šiek tiek skaitlingi, tai jie taip 
atstatys savo dygius, kad ki
tiems žmonėms neliktų vietos 
ant žemės. Kaikurie jų sa
kiniai jau šiandien tą reiškia. 
Nesocijalistas jiems nedarbi 

gražios progos 
vaite, arba geriau tarus Lais-i 
vės du mėnesiu atnešė visai 1 

užtektų nors pirmiems 
žingsniams laisvės takais pa
žengti. 

Kun. K. Urbanavičius, 

Tautos Fondo Pirm. 

LINCOLN'AS. 
1111 , 

Kiekviena tauta turi savo j lyvavo toje karėjo ir bodaly-
didvyrių, kurie atsižymėję į-1 vaudamas daug tfflvo patyri-
vairiait darbais, amžinai už-! mo kaip vadovauti žmonėmis. 
siLieka tautų atmintyje. Vie- i Po poros metų vėl kandidata-
nas tokių didvyrių Ame riko-; vo į legislaturą ir buvo jon 

išrinktas. 
Dar piieš išrinkimą į legis

laturą, jis apsipažino gerai su 

je—yra Abraomas Lincolnas. 
Lincolifas gimė 12 d. vasa

rio, 1809 m., vargingoje šei-
ninkas, nors dirba daugiau už myno^ dabartiniame La 
du .socijalistu; kiekvienas so-
cijalistas jiems darbininkas, 
nors nieko neveikia tik gir
tauja ir pačią keikįa. 

Vilniaus Vyskupas. 

Rue apskrityje," Kentucky val
stijoje. Jo motina mirė, pa-

tiesomis ir net su vienu savo 
draugu buvo uždėjęs advoka
tų firmą, kurį tečiau neilgai 

iikdama Lincolną devynių; tegyvavus paįro. * 
metų ir kiek už jį vyresnę Būdamas legislaturos narui 
seserį. 

Tėvas buvo paprastas dai-
lydė ir prie anų laikų aplin-

. ., .. . . . . . . . kvbiu, dangindamas iš vietos 
Amerikos lietuviai katalikai . . . v 7. , 

1 vietą, turėjo kovoti su var-

Lietu v iy Ministerijos 

Dar nei pusės metų nėra, 
kaip susidarė pirmoji lietuvių 
ministerija, o jau ji pergyve
no kelias permainas. Iš to iš
eina, kad Lietuvos ministrų 
kėdės nestiprios. Kai kam tat 
gal išrodyti juokinga, o Lietu
vai verksminga. 

Pirmosios Valdemaro mini
sterijos uždavinys buvo pri
vesti Lietuvą prie steigiamojo 
Seimo, prirengti Lietuvos kon
stitucijos projektą ir privesti 
tėvynę prie regulerės pasto
vios valdžios. Valdemaras 
tuos tikslus buvo aiškiai su
pratęs ir išreiškęs. 

' £ode l jis dabar pasitraukė, 
palikdamas ministrų vietą p. 
Sleževičiui. Žinios iš Lietu 
vos nepraneša mums atsaky
mo šitam klausimui. 

Paprastai ministrai atsi
traukia tada, kada regulerė 
atstovybė išreifikia jiems ne
pasitikėjimą. Tikro parlamen

davo skaudžiai susirūpinę, ka
da patyrė kun.J.Dobužio pra
nešimą, jog lenkai trukdo Vik 
niaus vyskupo J . E. Jurgio 
Matulevičiaus brevių prisiun-
timą, be ko negalima pradėti 
valdyti vyskupiją. 

Ačiū Dievui mus rūpestis 
praslinko. Kun. Matulevi
čiaus konsekracija įvyko Kau
no katedroje nedėlioję, 1 gruo
džio, 1918 metų. I savaitę po 
to, ty. Nekalto Prasidėjimo 
dienoje, 8 gruodžio, tų pačių 
metu, vyskupas Matulevičius 
iškilmingai apėmė Vilniaus 
katedrą ir vyskupiją. Mes jam 
linkime sveikatos ir visokio 
gero. 

Besimainant Lietuvoje mini
sterijoms ir valdžioms kaip 
malūno sparnams, naudinga 
yra turėti nors vieną pastovų 
tvarkos ir vienybės centrą, 
ty. Vilniaus vyskupą lietuvį, 
socijologą, darbininkų reikalų 
žinovą ir apgynėją. 

Vyskupo ^Datulevičius as
meninis sekretorius ir kapelio
nas yra knn. Dr. Juozapas 
Vaitkevičius. 

Vyskupas Matulevičius, lie
kasi ir toliaus Marijonų kon
gregacijos generolu. 
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PIRKITE KAR*S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.>. 

guis, kurių nemaža dalis pri
siėjo pakelti ir jaunam Lin-

atsižymėjo savo nepaprastu 
teisių žinojimu, netiek pavir
šutiniu jų supratimu, kiek pri-
taikimu prie gyvenimo, prie 
gyvenimo, kuris jam buvo 
taip gerai žinomas. 

1842 m. Lincolnas vedė mo-
colnui. J i s pramoko rašto nuo j terį, Mary Todd, ir abu buda-
savo motinos, mokyklą lankė !

 mn neturtingu, turėjo gyvent 
tik protarpiais, taip kad visą vargingai. Po ketverių "metų 
laiką suėmus, neišėjo nei vie
nų metų. Jaunystėje jis įmig
davo labai daug skaityti. J i s 
perskaitė visas knygas, ko
kias galėjo savo apielinkėje 
gauti, tik tokios laimės buvo 
nedaugiausiai. 

Prie sunkių darbų ir .var
gų jis suaugo į tvirtą kūnu 
ir siela vyrą. Tėvas, matyda
mas, jog jo sunūs nenoriai 
dailydyste užsiima, siųsdavo 
jį dirbti į kaimynus prie įvai
rių darbų uždarbiauti. Vėliau 

buvo išrinktas į Kongresą at
stovu. ČJia beesant, jo gilus 
protas, graži ir visiems su
prantama iškalba, patraukė 
žmones. 5is neapleido nei vie
no svarbesnio klausimo nes
varstęs ir neišreiškęs savo 
nuomonės. Ypatingai tuo laiku 
pradėjo atsižymėti savo užsi
stojimu už panaikinimą vergi
jos. 

1848 m. jis vėl sugrįžo į 
Springfield, UI. , ir darbavos 
kaipo privatis advokatas. Bet 

jis važinėjo laiveliu Mississi- kaipo advokatas jis daug gar-
ppi upe, dirbo krautuvėje ir bės neįgijo ir, mažą teimda-
kitur, bet kur tik nebūdamas 
visur atliekamu laiku mokinos 
ir net Jjandė rašinėti straips
nius, įvairiuose klausimuose, 
k. t. blaivybės, valdžios ir t. t. 
Labai" mėgdavo dalyvauti 
vietos teismuose ir, klausyti,, 
kaip advokatas gina saro 
kliįentus. 

1832 m. jis jau tiek turėjo 
užsitikėjimo tarp gyventojų, 
jog stojo kandidatu į Illinois 
legislaturą, tečiau rinkimuo
se pralaimėjo. T u a laiku buvo 
ištikę nesutikimai tarp indi-
jonų ir Valiųjų. Liucolnae da

inas mokesnį , už savo darbą 
nuo žmonių, W ų advokatų 
buvo nemėgiamas. 

Čia bebūdamas jis buvo pra
dėjęs užmiršti apie politiką, 
bet ją atnaujino iškilus audrai 
nesutikimų, kuinuos iššaukė 
1854 m. pietinių ir šiaudinių 
valstijų ginčai dęl vergijos 
palaikymo. Čia Lincolnas pa
sirodė tikru idealistu ir tvirtai 
stojo už panaikinimą vergijos, 
^ ^ e i vienas žmogus neturi 
tiesos valdyti kito žmogaus, be 
jo paties sutikimo", įis saky-
davo. Tuose hesuijkinmflse.šk-

1 

Naujos partijos susirinki
me, Springfielde, 1858 metais, 
Lincolnas savo kalboje pasa
k a j°g- " Negali būti tvirtų na-
mih j°i ji° 0 u s persidalinę į 
dvi dali. Negali išsilaikyti 
valstija, jei ji bus perpus ver
giška ir perpus laisva. Aš ne
laukiu to, kad susivienijimas 
iširtų, bet laukiu, kad jis užsi
liktų vienybėje. Vienas iš dvie
jų turi pergalėti: laisvė a i 
vergija. Kuri iš jų pergalės, 
toji bus visose valstijose, ne
žiūrint ar tai jos butų šiauri
nės ar pietines". 

Jo politikos priešu buvo 
Douglas. Kada toje suirutėje 
republikonai pastatė Lincolną 
kandidatu į senatą, demokra
tai pastalė Douglas. Priešriu-
kimų kampanijoje buvo gar
sieji Douglas ir Lincolno de
batai, kuriuose jis atsižymėjo 
savo argumentų tvirtumu ir 
ideališkumu. Tečiau nors de
batuose ir laimėjo, rinkimuose 
į senatą pralaimėjo. 

Nors ir nebuvo išrinktas 
senatorių, tečiau jo gaisas pas 
klydo visur ir visuose kraš
tuose pradėjo jo garbė augti. 
J i s buvo kviečiamas kalbėti 
susirinkimuose. 27 d. vasario, 
1860 m., jis buvo pakviestas 
kalbėti New Yorko Cooper 
Unijoje, kame savo kalboje 
nustebino visus savo rimtumu 
ir istoriškomis išvadomis. 
Taip kad tie, kurie girdėjo, 
vienbalsiai pripažino, jog to
kios kalbos New Yorke niekas 
nebuvo girdėjęs. 

Ant galo, 1860 m., Lincol
nas buvo nominuotas į Suv. 
Valstijų prezidentus. Laike 
rinkimų jis buvo labai atsar
gus kalbėdamas apie vergiją, 
kad neįžeisti keno nors jaus
mų. Rinkimuose laimėjo. Pre
zidentu buvo išrinktas lapkri
čio mėnesį, 1860 m., o vasario 
mėn., 1861 m., įerzintos pieti
nės valstijos sudarė Konfede
raciją įr apskell)ė pietų vals
tijų neprigulmybę, išrinkda-
mos savo prezidentą. 

Kovo mėnesį, Lincolnui už
ėmus prezidento vietą, prisiė
jo kovoti karėje su pietų val
stijomis. Tai buvo Civilė Ka
rė, kuri dar ir dabar dauge
liui tebėra atmenama. Prisiė
jo pergalėti daug įvairių sun
kenybių per ketverius karės 
metus. Pietų valstijos buvo ge
rai prisirengusios ir atkakliai 
kariavo, tečiau Lincolnui pa
sisekė pergalėti ir, paliuosavus 
vergus, patraukti žmones prie 
savęs netiek savo Jjarės per
galė, kiek žmoniškumu ir 
protu taip, kad priėjus nau
jiems rinkimams, jam net ne
agituojant už save tapo ant
ru kartu išrinktas Suv. Vals
tijų prezidentu. 

Po padarymui taikos, pa
liuosavus vergus, Lincolnas 
ramiau pradėjo jaustis. 14 
balandžio, 1865 m., jie ypatin
gai buvo linksmas ir, kviečia
mas moters ir draugų, nuvy
ko teatran. Pusiau vienuolik
tos valandos, teatre pasigirdo 
suvis. Mbterįs sušuko, jog 
Prezidentas nušautas. J i nušo
vė mažai težinomas artistas, 
kuris su kitais buvo susitaręs 
ižžudyti visus, žyiniausius tų 
įailCų-virSninkus. įipvįka. ir jo 

ventojai pietinių valstijų, tar
dami, jog mirus Lincolnui, 
pietų gyventojai neteko ge
riausio savo prieteliaus. 

J is mirė, bet žmonės jo ne
užmiršta ir iki šiai dienai, jie 
atsimena daug jo darbų, išsi-

I tarimų ir net visas prakal-
[ bas. J i s yra1 žinomas kaipo 
tikriausias atstovas Amerikos 
demokratijos, žmoniškumo ir 
už tai gerbiamas netik čia, A-
merikoje, bet ir visame pasau
lyje. 

Iš visų jo kalbų žymią vie-
'; tą užima toji, kurią jis pasa
kė, šventinant tautiškąsias 

! kapines, lapkričio 19, 1863 m., 
j Gettysburgh, Pa. Tą trumpą 
kalbą moka iš atminties be
veik kiekvienas apsišvietęs a-
tnerikietis. Čia, kiely galima, 
sulietuvinę, paduodame: 

1 'Prieš aštuoniasdešimt sep
tynerius metus mūsų tėvai 
pagimdė naują tautą, pradėtą 
laisvėje ir pašvęstą minčiai, 

j jog visi žmonės yra sutverti 
lygiais. 

Dabar mes užsiėmę didele 
civile kare, kad ištirti ar toji 
tauta, arba kuri nors kita tats-
ta, taip pradėta ir pašvęsta, 
gali ilgai užsilaikyti. Mes su
sitinkame dideliame tos karės 
kovos lauke. Mes susirinkome 
pavesti dalį to lauko galuti
nam pailsini tų, kurie čia pa
aukojo savo gyvybę, kad toji 
tauta galėtų gyventi. Taip el
gtis mums labai pritinka ir 
yra teisinga* 

Tečiau, ištikrųjų paėmus, 
mes tos' žemės negalime pa
vesti, mes negalime jos paau
koti, mes negalime jos pas-
vesti. Narsieji vyrai, gyvi ir 
mirę, kurie čionai kovojo, ją 
pašventino taip, jog mūsų 
silpnos jėgos negali niekb nei 
.pridėti, nei atimti. Svietas be
veik nepatėmys ir neilgai te-
atsimirts ką mes čia kalbamej 
bet niekados neužmirš ką jie • 
čia nuveikė. Tinkamiau mums 
patiems čia pasiaukoti neuž-

aukoti didžiam darbui, kuris 
stovi prieš mus,kad nuo tų, gar 
bingai mirusių, mes įgytume 
didesnį pasišventimą tam rei
kalui, kuriam jie pavedė pil-
nutėlį pasišventimo saikią; kad 
iškilmingai nutartume, jog tie 
mirusieji neveltui mirė, kad 
toji tauta, Dievui leidžiant, iš-
naujo atgimtų laisvėje, ir kad 
žmonių, per žmones ir žmo
nėms valdžia nuo žemės neiš-, 
nyktų". ; 

i ^--
RED. ATSAKYMAI. 

j 

P. ArborieČiui (Indiana Har-
bos). Labai agila, kad tokių atsi
tikimų būva. Mes rūpinamės, kad 
jie veikiau pasiliautų. Jei tami-
sta gali kuomi nors prisidėti, tei
kis pasakyti ir pranešti mums sa
vo pavardę bei adresą. 

P. Parapijonui (Detroit, Mich.) 
Mes jau, rašėme "Drauge" apie 
liūdną jus nuotikį pirm savaitės, 
dėlto korespondencija netilps. 

• 

. 
Mot. Sąj. 4 kuopos raštininkei 

(North Sidėje). Pranešimą ga
vome utaminke, todėl negalėjome 
patalpinti. 

Visokie draugijų susirinkimu 
pranešimai, reikia prisiųsti dvi 
dieni ankščiau. 

KAS PAMETET ŽIEDĄ? 
pareitą. ned61dienį per 10 metų ap-
vaikščioj imą Lietuvių Pol i t i ško ir P a -
šelpos Kliubo baliaus PUsen Audito
rium, 1655 Blue Island Ave, rastas 
žiedas bus sugražintas, meldžiu atsi
šaukti sekančiu adresu: 

Ant. Se lemenavič ius , 
1823 S. Peor ia St. 

Vakarais nuo 6 ir nedėl ioj pr i e š 
piet. 

PARSIDUODA 
_ 

krautuvė saldainių, cigarų, e igaretu 
ir kitų mokyklos re ikmenų. Gera 
vieta l ietuvių apgyventa, arti teatrų. 
Priežastis pardavimo, sav in inkas eina 
j kitą biznį. Kreipki tės š iuo adresu: 

Mr. J . Gritis, 
>33 S. Ha] 
Chicago, IU. 

3533 S. Halsted St., 
J 

S K A I T Y K I T E 
«< DRAUGĄ" 

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

v \ 

Pradėjus 1919 metais "Draugo'' Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina ui dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie 

*ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo metor 
da Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbea-
aiems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. 

Cia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun-
įamas per pačtą. Nauja metodą ve koma: v 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą. 
ant dienraščio- atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Adnunistracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4—3—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t, t 

Ką tos skaitlinės reiškia! Jos reiškia: pirmosios paeiliui 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
taip: 4—3-*-8 (reiškia: balandiao 3 diena 1918 metai); 
4-^26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t. t. 

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bos 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kasi pav., atnaujins už dienraštį prenumerata: visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
sale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 

Šitie ženklai bus 'Skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai paikos 
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems akai* 
tytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik K**** 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gaili pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums spie 
ožtėmytas klaidas, ar kokius neaiškumui. Tada mes pataisy
sime arba per dienraštį paaiškinsima. 

II 
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Lietuviai 
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NEW PHILADELPHIA, PA. 

TAFTOS H W B 0 REI-
nftnffti 

—• — 

Tautos Fondo skyriams 
pranešimas. 

. 

p i 

KENOSHA. WIS 

New philadelpiečiai rnpina-
si ne tik savo parapijos reika
lais, bet ir Tautos Fondu. Nors 
mums buvo skirta tiktai trys 
šimtai suaukoti <M tautos rei
kalų, bet pradėjus Laisvės Sa
vaitei, gruodžio 1 d., 1918 m., 
kada kalbėjo Dr. J . J . Bielskis 
ir kun. Dr. Augustaitis ir iki 
vasario 1. d., 1D19 metų, surin
kome $7S;>.O0. Nepavijom ki
tų kolonijų, kurios surinko 
daug" daugiau, nors ir gabius 
kalbėtojus turėjome ir koloni
ja nemaža. Priežastis tame. 
kad ant nelaimės ir mūsų ko
lonijoj atsirado tokių, kuriu 
širdyse užgesus meilė tėvy-
i\£s ir neatjaučia jos vargų. 

Žemiaus garsiname visų au
kotojų pavardes, kurie aukojo 
iki augšėiau minėto laiko. 
Lai būna amžina garbė aukoto- j . . j a v o trenksmingas delnų plo 
jam? ir tegul jų širdys dega ne Į jimas. 
užgęstančia meile prie tėvy 
nės, Lietuvos. 

50c, S. Sitkauskas 25c., F . 
Gribliauskas 25c, S. L. R. K. 
A. 51 kuopa 13 dol., M a i n i a u , fO**!"***. T a U t ° 6 F ° u d ° 
Unijos 156& kuopa 15 doL 

Tautos Fondo, 38 sk. sekr., 
Silv. Sužiedėlis. 

Vyčių vakaras. 

Vasario 2 d., šių metų, L. 
Vyčių vietinė kuopa buvo su
rengus puikų vakarą. Buvo 
pastatytas scenoje veikalas: 
"Gims Tautos Genijus". Tą 
veikalą lošė VVaukegano, 111. 
L. Vyčių 47 kuopos artistai. 
Lošimas puikiai pavyko. Ne-
žihttu artistų vardų bei pa
vardžių, bet, abelnai visi at
liko savo roles pagirtinai. Pu
blikoj matėsi didis užsiganė-

[dinimas, nes tarpais pasigirz-

Pnblikos buvo pilnutė sve
tainė, kurioj telpa virš 400. 
užsilaikymas buvo labai pa
vyzdingas. Retai kur taip pa
sitaiko. Malonu yra priminti, 
kad tai Kenoshoj pirmas toks 
puikus vakaras buvo sureng
tas L. Vyčių, kurie tik ką pra
deda gyvuoti. Tikimės, kad 
kuomet vyčiai sustiprės, tai 
stos į didesnį darbą, ir keno-

, sinečiai turės progos taukiaus 
Po 10 dol.. B. Krugla, 8t . | i m n m t v t i mažius lošimus 

Bulota, .1. Kedenis, L SteinL-. j 
J . Tueilau>ka>, J . Tamašaus-! 
ka>, .1. Sitkauskas, A. K a m e ! 
zauskas, Y. Leskevičius, A. į 
Sakaiaviėius, K. Šatas, B.; 
Z;mk-i. A. Vabalas. J. Dobilas 
8 dol. 

Kun. M. Durickas . 
A. Feranea 
T. Grigaliūnas . . . . 
Sil. Sužiedėlis . . . . 
M. Dambrauskienė 
Ant. Kazlauskas •. . 
P. Kvedariutė 
J. Barusius iėius . . 
D. Pekorus 
A. Raulinaitis 

.. $106.00 
. . . . 50.(X> 
. . . 20.00 
. . . 16.00 
. . . 15.1)0 
. . . 15.00 
. . . 15.00 
. . . 11.00 

11.00 
. . . 10.50 

D 

'o 6 dol.: (i. Abromavičie
nė, d. Raulinaitis. J. Šneide 

.Jakaitis, V. Žalnierių 

ir-pasigėrėti savo gražiai iš-
lavintu jaunimu. Siu vaka
ran, skaitlingas atsilankymas 
publikos liudija didelį užjau-
tirną vyčiams. 

L. Vyčių kuopa labai dėkin
ga Kenoshos lietuviams už to
kį parėmimą. Su laiku už tat 
surengsime daugiau tokių va
karų. 

Vytis. 

BINGHAMTON, N. Y. 

ris, . 
nas. 

Po 5 dol.: A. Norvidas, V 
Akelaitis, A. daleokas, J . Eli 
nauskas, K. Klinauskienė. J 
Bagdonas, .J. M a ražas, B. Zu ' 
bris. F. Zutelis, K. Kisielius. I V a s a n o 2 d< *iX* m e t l ^ a t s l ' 
A. Rudaitis, P. Radz ikauskasJ b l , v o P a s m u s l i e t u v i š k * ho]~ 
.1. Burneikis A. Vileinskienė, į5, V l k l ' ^isknaijos. Buvo iš-
J. Šatas. K. Ivanauskas, y . Į mėtyti apgarsinimai, kviečmn-
(Jusčius, F. Adomaitis, M. P u - I 1 ^ 1 l dskinujas ** skirtumo; 
pimkas. V. Samoška, J. Ta-i v m h m l s l < k v i e t * k a l i k u s ir 
mašauskieuė, A. Kunaitienė. M^eralus, Vakare, eidamas 
A. Aukštakalnis, K. Vasiliaus P r o šal*> ' u ž t i J a u P r ik lausy t i 
kas, I. (irajauskas, K. Jučus, 
P. Narijauskas, S. Barkaus
ką.-, A. Misiukeviėius, M. Ga 

tų diskusijų. Suprantama, 
keistai atrodė, tas viskas, bet 
nuo bolševikų negalima dau-

Kisielius, J, Ja- £ i a n k o l l e i n o r ė t i ' Ž i u i i u < 
stovi moterėlė ant estrados. 

taveckas, A 
nulaitis, St. Lukšis, J . Šamlie- i 
nė, M. Margelevičius, J . T a - , V m i i n a s i t v a r k o s v e d ^ a ' K a < l 

i ji stovėjo, tai daV niekas, bet mošiunas, K. Vaidelis, M. Gie 
.Iraitii-iu- J . Smalakiu, F .Kau- ! t , , | , s m - a i *ak*nt> k o * '* v,f^ 
nas, M. Matulevičienė, V. Jur-i 
kūnas, A. Nognis, J. Gervė, J. 
Andrukeviėius, Y. Stoneliu-
na>. K. Vasėiunas K. Kišonis, 
J . Agemaviėius 4 dol. 

'Po 3 dol.: S. Kubilius, M. 
Stoneliunienė, O. Kvedarienė. 

Po 2 dol.: J . Bartasus, A. 

tokia ir tvarka. Balsę buvo 
įgalima gauti tik bolševikui. 
|Taip-gi ir laikas jam nebuvo 
nustatytas, nes kiti net po pu-
se valandos pliurpė ir bliovė, 
kas tik jiems ant seilės užėjo, 
suprantama, daugiausiai ant 
katalikų veikėjų,tikėjiino ir tt. 
O apie Lietuvos laisvę, tai net Bučis, E. Paulienienė, J . Ta-

molevieius, J. Geležinis. j J^P^Įa ižydami pasakojo, girdi 
Kripas, V. Zamerauskas, 

Po 1 dol.: A. Skučas, T. Am
bra zas, K. Smulkštis, E. Sto-
neliunas, M. Valinskas, F . Ma-
eiulaitis, O. Sugždienė, P. Ma
čiulis, V. Šlekis J . Burinskis, 
M. Galeckienė, J . Spėkas, A. 
Spėkas, J. Varnavieius, A. 
Veli\-is, J . Fergelis, A. Siliau-
skas, J. Savickas, M. Esvila, 
A. Baliulis, A. Alienskis, J . 
Raštauakas, A. Vasiliauskas L 
P. Petrulevičius, J . Supaila, 
L. Smohkis, P. Budinąs, P. 
Sviderskis, V. Vaitiekūnas, J . 
Matulevičius, J . Kisielius, E. 
Siliauskienė, A. Laukaitis, P. 
Danelevičius.. J . Zuremskis, J . 
Ambrozas, M. Janulevičįenė, 
T. Kalanta, A. Vasiliauskas II , 
F- Kuprevičius, P. Raudžius, 
J . Butkevičius iL Kubilienė, 

ten bus bolševikai ir jų tvar 
ka, teisingumas ir tt. Tūli net 
pasisakė, kaoT džiaugiasi, nes 
girdi, raudona vėliava jau ple
vėsuoja ant Vilniaus. O rau
dona vėliava, bra, tai reiš
kia revoliuciją ir gerovę dar
bininkams. Į pabaigą žmonės 
spjaudydami pradėjo eiti lau
kan, kiti pradėjo reikalauti 
balso, bet balso negalėjo gau
ti, nes socijalistai žinojo, kad 
negalės atsakyti į teisingus 
faktus. Todėl ir diskusijas 
skubino uždaryti. 

Nemuno Sunūs. 
•»—•- ' ' • • • ' • — ' • • > ' — - • » » - • • - , • • • • • • • 

MO ŽEKLELIUS (W.3.S.). 
PARDUOK SAVO "JUNK" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO-
NOJO KRYŽIAUS KUPO-

nt 

Lietuvos privalo sumokėti. 
Kurie pirma nebuvo mokėję 

ir per **Lietuvių Dieną" ne
turės iš ko viso mokesčio už
mokėti, tokie galės tik pusę 
dabar įmokėti, o kitą pusę 
prieš Tautos Fondo Seimą. 

Pilną mokestį ir užsimokėju
siųjų vardus reikia garsinti 
spaudoje. Reikia jų vardus 
siųsti ne į visus laikraščius 
bet į vieną ir tai į tą, kuris 
yra kaimynystėje (tai kolo
nijai artimesnis). 

5. Per, tą savaitę pereiti 
per visus lietuvių namus, ren
kant pilietybės mokesčius ir 
aukas. 

..i. 

6. Prašyti gerb. kunigų kle
bonų, kad Šv. Kazimiero die
noje laikytų iškilmingas pa
maldas už žuvusius karėje ir 
prašyti, kad Šv. Kazimieras iš
prašytų nuo Dievo palengvi
nimo kovoje už Lietuvos ne-
prigulmybę. Ir aukos bažny
čiose turėtų būti renkamos. 

7. Kad kiekviena lietuvių 
kolonija nors iki balandžio 1 
dienos pritrauktų prie Tautos 
Fondo nuolatinių mokėtojų 
bent 5 dali savo kolonijoje 
esančių suaugusių žmonių. 

8. Visos kolonijos "Lietu
vių Dienoje" būtinai turi iš
nešti rezoliucijas reikalaujan
čia*): ' 

a) Kad butų pripažinta 
Lietuvos neprigulmybė. 

b) Kad Suvienytos Valsti
jos leistų savo ribose organi
zuoti lietuvių kariuomenę ir 
siųsti Lietuvon. 

c) Išnešt protestus prieš 
lenkų ir bolševikų norus Lie
tuvą paglemžti. 

d) Kad Lietuvių Pelegacija 
butų įleista Taikos Konferen
cijom 

e) Kad būti. leista susineš
ti su Lietuva. 

Tam reikės sušaukt Šv. Ka
zimiero dienoje kuodaugiausia 
žmonių. 

9. Draugijos nieko neskiru-
sios arba mažai ieskirusios 
Lietuvos reikalams "Laisvės 
Savaitėje", lai Šv. Kazimie
ro dienoje savo priedermę at
lieka. 

10. Aukas — mokesčius rei
kia siųsti tiktai per Tautos* 
Fondą. 

Broliai ir Sesers, dirbkime 
taip nuoširdžiai, kaip dirbo
me "Laisvės Savaitėje", o 
pasekmės iš Šv. Kazimiero 
dienos tikrai bus užtikrintos. 

Su gilia pagarba 
L. Šimutis. T. F . sekret. 

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y. 

P. S. Visus surinktus pini
gus tuoj siųskite Tautos Fon
do Cehtran, nes jie yra reika
lingi : 

a) Del išsiuntimo jų Lietu
viu Delegacijai Paryžiuje ir 
Lietuvos Valdžiai. 

b) Del sudarymo galutinos 
atskaitos iš "Laisvės Savai-

nariai:— 
Lietuva, beabejo, bus dė

kinga Tautos Fbirlo nariams, 
kurie visa širdžia atsiduoda 
jos reikalams. Tautos Fondo 
pereitų metų seimas buvo pa-
sirįžęs surinkti tik $50,000-
00 iki šių metų. Bet surinkta 
keturis sykius daugiau. Su
rinkta dėlto, kad buvo skirta 
"Laisvės Savaitė", prie ku
rios gerai prisirengta. Kiek 
tikrai yra surinkta "Laisvės 
Savaitėje", tikrai nežinome, 
nes ne visi skyriai atskaitą ir 
pinigus yra prisiuntę. 

Tautos; Fondas nuo pat 
pradžios «avo gyvavimo ap
vaikščiodavo Šv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo, dieną. J i 
pripuola Kovo 4 d. Lietuviai 
amerikiečiai Šv. Kazimiero 
dieną pavadino "Lietuvių 
Dieną". Net ir Amerikos val
džioje ji yra užrekorduota. 

Jei kitais metais, savo tau
tos patn-no dieną apvaikščio
davome, tai tuo labiau šiais 
metais turime apvaikščioti. 
$e s paskutiniais už Lietuvos 
laisvę kovos metais aukų kur 
kas daugiau reikia. Jei per 
"Laisvės Savai tę" porą šimtų 
tūkstančių ir surinkome, tai 
dar negalime sakyti, kad jau 
bus gana. Ne. Milijonai yra 
reikalingi. Nors milijonų gal 
nesurinksime, bet nors pusę 
milijono lietuviai amerikiečiai 
ant tautos aukuro turėtu sudė
ti. 

Tat Tanios Fondo skyriai, 
netik kad neturi nustoti vei
kę, bet save veikimu dar la
biau privalo išplėsti. 

Šv, Kazimiero > diena pri
puola utarninke, kovo 4 dieną, 
lietuvių kolonijos netik ta 
dieną, bet visą savaitę, pra
dedant nuo kovo 2 iki 10 die
nai, apvaikščioti privalo. Ku
riai kolonijai ta savaitė ne
bus patogi, gali per visą ko
vo mėnesį ataką už Lietuvos 
laisvę varyti. 

Prie progos paduodame ke
letą projektų "Lietuvių Die
nos" įvykinimui: 

1. Kviesti į pagelbą lietu
vių katalikų draugijas. 

2. Surengti eilę prakalbų, 
perkurias reikia rinkti auka^. 

*>. Dalinti tuos paiius lape
lius "Laisvą Lietuva", duos 
reikia duoti tiems, kurie au
kaus mažiausia $5.00. Darbą 
pavaryti taip, kad- tie lape
liai atsirastų kiekvieno lietu
vio namuose. 

4. Pirma buvo raginama, 
kad kiekvienas lietuvis, Šv. 
Kazimiero dienoje atiduoti] 
dienos uždarbį. Bet dabar to 
nebeužtenka. Turime pradėti 
mokėti tautai mokesčius. Mo- T a u t o s F o n d o l ^ m n k o 

Tūkstančiai Dolierty 
yra praleidžiama teatruose i t 
kituose pasi l inksminimo vietose. 
Kodėl praleisti tiek pinigų kuo
met tu grali girdėti savo namuo
se geriausias dainas ir gražiau
sią muziką ant gero grafafono, 
kur | m e s parduodame ant leng
vu išmok ęsčlų 

$1.00 I MENĖSI. 
30 dainos ir muzikos D Y K A I 

Kožna mafiina gvarantuojama 
.Rašykite m u m s šiandieną, o 
mes tuojaus išsiųsime jums gr.*-
*žu il iustruota katal ioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
104 Eas t itttlt Street, 

Dept. 10, N e w York. 

• 

ŠIANDIENA YRA 
LINCOLNO GIMTINĖ 

' 

Šiandiena visoj šalyj yra Šven
čiam pagerbimui Abraham Lin-
eolno kuris yra buvęs vienas iš di
džiausiu Prezidentu Suvienytose 
Valstijose 

Historija mums pasako kad jis 
buvo prastas ūkininkas. Jis gyve
no guštelej ir buvo labai neturtin
gas. Bet jis buvo stiprus fiziškai ir 
turėjo nepaprasta protą ir gabu-

t mus. 
Beveik kiekvienas kuris gyvena 

ant ukes kur oras yra tyras, yra 
sveikas, turi sveika protą ir stip
rius nervas įtarui -yra geram sto-
vi J. 

Dauguma, i.. mu6U kurie gyve
name miestuose, dirbame dirbtu
vėse ir fabrikuose, negauname 
saules ir tyro oro ir persidirbame 
tankiai. 

Žinoma tankiausia išsivysto į a-
nemia, insomnia, nusilyninti IUT-
.vai. Tas pasitaiko kaip vyrams 
taip ir moterims. Tokiuose atsiti
kimuose būtinai reikia nervas 
sustiprinti, įgyti gero kraujo. Tūk
stančiai žmonių jau žino kad norą 
geresnio daikto kaip vartojimas. 

PARTOGLORY. 
Kuris yra nepaprastas vaistas vi
siems kurie yra nusilpę nes to-
kis. vaistas yra reikalingas j u or
ganizmui. Partoglory priduoda 
jums raudono kraujo, pridupdus 
jums daugiau gyvumo, sutaisys 
jusu nervu systema ir visa jusu 
kuna. , 

Vienas butelis Partoglory kai
nuoja tiktai vienas doleris; šeši 
buteliai tiktai $5.00 Rašykite tie
siai į 

APTEKA PARTOSA 
160—2nd Ave. Dept. L. 4 

New York. 
(G 52). 

1 

SERGĖKITE SAVO AKIS, \ r 

Sm«toHoą gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jusu akiu. 
Kuomet tu kenti nuo gaivos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi i krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia J u m s akinių. Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą, kainą 
net tp;p žemai net iki $3.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specralistas 

1801 S. Ashland A v. Chicaco 
Egzaminas sute ikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
S-čios lubos virš Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki 5 
vai. vakare. Nedėl ioj nuo 8 vaL 
ryto iki 12 valandai diena. 

ALEX. MASALSKIS I 
ORABORH78 

Lietuvi* gra-
borius. Atl ie
ka v i s o k i a a 
laidotuves fco-
piglausiai. Tū
l i u savo kara-
bonus Ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dali grabų 
patys dirbame 

S307 AUBURN AVI . 
Telapbon^*. Drovar 4 J i t 

iiiiiiimiHiimiiuiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii 
Resid. 938 So. Asnland Dlv. Cbicago 

Telefonas Haymarket 2644 

DR. A. A. ROTH,' 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specrjslistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaiku ir visų chroniška ligų 

•fisaa: 3354 So. Halsted S t , Chlcago 
Telefonas Drover 9692 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomi* 18—12 d. 

nuiKiniiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii • 
* 

a - - • • - • • . . . . m 
i 

Dr. M* St upnicki 
99 So Morgan Street 

OHCTAGO. lTiLJWni» 

Telefonas Yards MSI . 
Valandos:—8 iki 11 ife ryto; 
b po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mis nuo 6 iki 8 vai. 

—> t — • » m » t t 

4 
Te! Drovei 784; 

• 

t ė s r 
. \ • 

keseius reikia skirstyti geriau
sia nuo uždarbio. 

a) Uždirbantieji daugiau 
kaip $1200.00 j metus mokės 
išviso $20.00. » 

b) Uždirbantieji apie $2,-
000.00 mokės iš viso $50.00. 

c) Uždirbantieji daugiau 
kaip $2,000.00 mokės iš viso 
$100.00. 

d) Uždirbantieji apie $800.-
00 mokės iš vigo $10.00. 

Tie, kurie 4< Laisvės Savai-
tejeM jau mokestį visą (ar net 
daugiau) sumokėjo, nuo mo
kesčių Šv. Kazimiero dienoje 
yra paliuosuojami. Jei tokie ir 
dabar aukauk, tai įų gera va
lia. Jiems pagarba kokiu nors 
būdu rėkia atiduoti. Gi užsi
mokėjusieji per 4<L». S . " tik 
pusę virš aurodytų mokesčių, 
kitą puj* Tardau Tėvynės 

kaucija pakelta iki $100,000. 
Ii. S. 

Faie ikau Petro Burincko. paei
nančio iš Suvalki.? Gubernijos P e m c -
ką Parapijos žarvinų Kaimo. Gir
dėjau kad tapo užmuštas mainosc, 
turiu labai svarbų reikalų, kas apio 
jį žinote meldžiu rnan pranešti se
kančių adresų: 

Audrus roplii 
P . O. Box 185 Du Bois Puitna. 

l 'aieškau Jono Sakalausko, paei
nančio Kauno gub. Raseinių pav., 
Pauperių Kaimo, šeš i metai atgal, 
jis gyveno Philadelphijoj , Pa. Tū
rių labai, svarbų reikalą prie jo. J is 
l»ats ar kas kitas e inant is apie jį 
meldžiu man pranešti sekančiu ad
resu: ' 

Mrs. Anna Ramanausk i , 
SIS Meadow Ave. , Jol ie t -Rocklale , m 

Parsiduoda naujas mūrinis 
namas ant 3 lubų, randos neša 
$51 ant mėnesio, kaina $6,000. 
Priežastes pardavimo del sto
kos sveikatos esam priversti 
išvažiuoti. Atsišaukite pas sa
vininką. 
941 W. 34 Str. Chicaco, 111. 

Dr. C. Z V eželis 
Į LIBTUTI& D E R T U I ±M 
į Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak. 

NodėUomis pasai sutarimų 
Nedė l ioml i pugal su tur imi 

į 4T1S SO. ASHLAICD A V B 1 T 7 * 
arti 47-to* G a t r f e 

Dr. M. T. Strikol 
L I E T U V I S 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicagu, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

I 

Y. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

9 

j 

• 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas DldmieatyJ: 

• t W. W A S H l « G T O N STREIT1 
' Kambarla 60« 

TeL Central 6478 
Ofisas ant Brtdgeporto 

3208 SO. MORGAM 8TRKE1 
TeL Yards 7S9 

Gyrealmas , 813 W. SSrd St 
Tai. Yards 4682 

Dr. LW»W> C. m » u « | 
209 SO. STATE STR. 

K a m p a s Adams gatvės. 
Adynos n u o 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyč iomis nuo 1 iki 7 vak. 

Nedėl iomls HUQ 10 iki 1? iš ryto. 

:i> 

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS* 

m 
CHIRURGAS 

gaiS South Halsted Gatvė 
CHICAGO, H/Ii. 

Dr. G. M. GLASER 
PHAKTIlvl UJA 28 METAI 

Gyveuiaias ir ofisas 

8148 So. Morgan B t . Kertė 89 St. 
CHICAGO, HAi. 

Specijalistas 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų l i g ų 
OFISO VALANDOS 

Iki y ryto, nuo 12 iki t po piei 
•r nuo 3 iki 8-30 vak Nedėlio* 

"akaraif ofisas uždaryta* 
Telefonas Verd* 88? 

<fc-'i • » » W » » * » » » « W » M » • m » m —9 

] Dr A K RUTKAUSKAS ! 
Teief ioas McK^iiey 5T84 

GYDO VISOKIA* LIGAS 
»4&7 South Westera Boalevard k 

Kampas W 85-ftoe g s t v ė s 

I 

•':••' 

Mokykis Kirpimo ir DesifrairtK 
Vyriškų ir Moteriškų Apredaių -

Mūsų s istema ir ypatiSkaa mokini
mas paadrys jus žinovu 1 trumpą 
laika. 

Mes turime didj^ausius Ir gariaa-
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes sute iks ime praktiš
ką, patyrimą, kuomet jus mokysitės 

Elektra varomos mstšmos 'mūsų siu-
v imo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiaml aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokykla bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specljsiifr 
kai pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mla-
rą — bile stailes arba dydžio, ir W 
le amdų knygos. 

MASTER DESIGNUfG SCHOOL 
i. P. Krasnicka, Perdėt inis 

118 N. La Salle g a t , prie* City Hali 
AfwfMKnM« «n* 4-*o aui 

iiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiii^ 
JOSEPH 0. WOW>N f 

Lietuvis Advokatas 
§ 29 SO. LA SALLE STREET 
§ Gyvenimo Tef. Humboldt 91 \ 
S Vakarais 2911 W. i l n d Straat f 
= Tel. Rockvrell «89t | - | 
= CHICAGO. ILL. g 
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AS, A D 0 3 I A S A. K A R A L A L S K A 8 , SEKAJfCIAI R A S A C 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimaa pilvelio, ouslabnėj imas. Kraujo, inkstų. N«rvų ir 
abelaas spėkų nustoj imas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagalbos, nssigai lėjas visoje Ameri
koj ir už rubesiy, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbosi 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, inks tų ir Reumattzmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo m i n o pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas issivajė. Nervai ėmė stipriai dirbti, inksta i atsigavo. Reu
mat izmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų l igų . . Bėg iu 3 mėnes ių išgerdavau kaa sa
vaitė po butelį Salutaras, BiUeria. ir p a 3 mėn. savo paveikslą pa- j 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jatičiuos 
smagiai ir asu l inksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras myl istų ge-
radėjui ir l inkiu v į se ims savo draugams kreipties prie Salutaras: 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITUTtON «T. Baltrenas, Prof.. 

1707 So. Halated St., Telephoue Ganai 8417, Cnicago, RL | 
• m m »mm»S 

DR. LE 0 AVV0T1N 
Gydytojas, OblnsffjM, 

1920 So. Halated St., CIUcago 
Kalba lietuviškai, latviškai 

Ir roaiskaL 
Valandos: 1 9 — I I rytą; 9—I 
vakare. Tel. Canal 4997 

įįm m m m m » » • • • • • • • ! • • • • » » » • • m m% 

DR. M. HERZMAN 
Ifi R U S U O S 

Gerai l ietuviams ž inomas per t t 
metų kaipo patyręs gydytojas, ostf 
rurgas ir AKUŽERIS 

Ofisas ir Labaratorija: 1 9 t f W. 
18tn St., netoU Fiak St. 

VALANDOS; N u o 1 9 — 1 } platų 
ir <—8 vaL vakarais . Telefo—a 
Canal 3119. 

GYVENIMAS: 1411 B a Halsted 
Street. 

VALANDOS: 

T*** • o i — "0*^ lt* m*mtm*++f0*mnmm0*i^i 
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CHICAGOJE. 
* 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.) NAUJA GALVAŽUDŽIŲ 
į AUKA. 

Trečiadienis, vasario 12 cL 
Šv. Modestas. 

Ketvirtadienis, vasario 13 d. 
šv. Katrina. 

TYRINĖS SO. WATER GAT 
PIRKLIŲ PASIELGIMUS. 

Kaip veikiai tedera lė grand 
jnry pabaigs tardymus su gro-
serninkais maisto kainų reika
le, tuojaus pradės tardymus 
So. Wator gat. pirkliu pasiel
gimus, kad patirti, kaip jie o-
pernoja ten maisto kainomis. 

So Water gat. vra turgavie-
te. Jenai farmeriai sugabena 

I daug savo produktų. Tuos pro 
l dūktus paima prekybos agen-
j tai, sukrauna i sandelius kom

panijų, šitos gi paskui viską 
pardavinėja smulkiesiems 
krautuvininkams - grosernin-
kams. 

Pasirodo, jog tie agentai ke-
- lis kartus per dierfą maino val

gomų produktu kainas, taip 
kad daugelis groserninkų nei 
nesuspėja sužinoti, kada ir kas 
yra pigiau arba brangiau. . 

Tad grand jurv mėgins pa
tirti prekybos agentu visas 

Pradėjus sausio 1 diena Chi-
cagoje užpuolikai plėšikai nu
žudė jau septintą žmogų. 

Pastarasis yra austras, John 
Takieh, 3b metų, 260 West 23 
plaee. 

Keturi apsiginklavo pikta
dariai inėjo į jo kaimyno na
mus per užpakalines duris. 
Tuo metu Takieh ten buvo. J is 
su šeimyna gyveno ant sekan
čio augšto. 

Inėj? plėšikai pareikalavo 
pakelti rankas ir atiduoti pini
gus. Takieh puolėsi prie durių 
pabėgti j savo i'latą. Plėšikai 
paleido į ji kelias kulipkas. 

Takieh paliko moteris su 
mažais vaikais. 

Piktadariai ieškomi. 
Baisu, jei Chieagoje plėšikai 

jau laužiasi i privatinius na
mus. 

Iš GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONIJĮĮ, 

PRANEŠIMAS. 

šiandie Šv. Jurgio svetainėj 
je prie Auburn Ave. ir 32 PI. 
pusiau aštuntą valandą vaka
rę bus koncertas ir programas. 
Tat visa rengiama su tikslu 
padengti išlaidas,susidariusias 
Yaujų Metų dienoje, kada pro
testavome prieš lenkų ir bol
ševikų pasikėsinimą užimti 
Vilnių. Priderėtų skaitlin
gai atsilankyti. 

ATGAVIMUI LIETUVOS LAISVES 
KONCERTAS s 

— RENGIAMAS-
1 CH1KAGOS VARGONININKŲ 

SUBATOJ, VASARIO-FEBRUARY 15d. 1919 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ, AUBURN AVE. IR 33 GATV. PRADŽIA. 8 VAL. VAKARE. 

Koncerte dalyvaus pp. Pocienė ir Janušauskienė, dainuos pavieniai solistai ir vyrų choras sudarytas i i vienų vargonininkų. Progra
mas susidės iŠ kliasiSkų ir tautiškų veikalų lietuvių ir lotynų kalbose. Visas pelnas yra skiriamas reikalams atgaivinimui Lietuvos laisvės. 
Po programui. pasilinksminimas. Gerbiama lietuvių visuomenė'yra maloniai kviečiama prisidėti prie atgaivinimo Lietuvoaji^iavės,^atsilan
kydama skaitlingai i koncertų. ', , * RENGĖJAI. 

IŠ BRIGHTON PARK 

PAŠALINIAI ŽMONĖS TU-
RI NUKENTĖTI. 

Ana vakarą policija užklupo 
ieškoma vagiliu Lafferty, kuo-
met tas ėjo iš teatro vidumies-
tyj. J au laikė jį beveik už apy
kaklės. Bet tasai pasprūdo 

operacijų metodas ir tik pas-'žmonių minion ir ėmė bėgti. ' 
kui spręsti, kas yra maisto 
vartotoju tikras išnaudotojas. 

Daugelis groserninkų nusi
skundžia, jog jie kinkinių val
gomų daiktų negalį atpiginti, 
nes už tuos daiktus buvo mo
kama brangiau. 

Štai pavyzdis: 
Vakar už kiaušinius kaina 

padidinta keliais centais abel-
nam pirkime. Groserninkas 
perka kiaušinius. 

Staiga šiandie kiaušiniai a-
belnam pirkime atpinga ke 
liais centais, (iroseminkas ne
gauna progos pirkti [ilgesniu 
kiaušiniu, nes jis turi dar va
karykščių, už kiniuos bran
giau yra mokėjęs. 

Tuos kiaušinius tad jis ir 
parduoda ne sulig šios dienos 
atpigimo, bet vakarykščia kai
na, kad neturėti nuostolio. 

Maisto s u vartotoja i tad ir 
rugoja prieš groserninkų. Bet 
tasai rugojimas yra be pama
to. 

Taip yra ir su kitokiais val
gomais produktais. L'ž perdaž-
na kainų keitimų reikia kaltin
ti So. VVater gat. prekybos a-
gentus, kurie kaip nori, taip 
keičia kainas, nors ir kas va
landa. 

Jį bėgantį pamatė kiti po-
liemonai ir pradėjo šaudyti. 
Piktadaris atsakė šaudvmu. 
Visgi jis pagalinus buvo su
gautas. 

To šaudymo pasekmėje mir-

Xekalto Prasidėjimo Šv.Ma-
rijos Panos parapijos komite
tai laikė susirinkimų bažnyti
nėj svet. po pamaldų, nedėlioj, 
vasario 16" d. Visųpirma buvo 
svarstytas klausimas apie šių 
metų fėrus arba bazarą. Po 
didelių svarstymų liko nutar
ta surengti rudenyj, kaip pa
sibaigs piknikai. Paskui kle
bonas, kun. A. Briška, paaiš
kino, kad yra rengiamas va
karas, kuris atsibus vasario 
22 d.. Visas pelnas bus pa
rapijos naudai. 

V. K. G. 

ii 

ŠIANDIE LINCOLN O 
DIENOS VAKARAS! 

Š * 

v. Jurgio Par. Svetainėje 
32„d PI. ir A-b™ A«. 

Pradžia 8-toj valandoj vakaro. 

KONCERTAS 
• 

Su Prakalboms 
Muzikali programa išpildys ŠiMKUS, P-LE RAKAUS
KAITE, Birutes choras ir kiti dainininkai. Ateikite visi! 
Paraginkite savo draugus! Kas esti Lietuvių, lai ateina! 
Vakaras yra rengiamas išreiškimui užuojautos Lietuvos 
Laisvei.' 

• 

PUSPADŽIAMS SKŪRA, 

IŠ NORTH SIDES. 

Motinos Dievo Aušros Vartų 
dr-jos dar trys nariai sušuko: 
" ša l in lenkai iš Vilniaus ir 
aukojo ant, Lietuvos laisvės 
aukuro. 

Po 5 dol.: A. Sapitaviehas, 
inai sužeistas visai pašalinis1 J . Daugirda, St. Kareckas 1 

žmogus — buvęs kareivis Sam dol. Viso $11.00. 

PARKELIAUJA NIGERIU 
KAREIVIŲ PULKAS. 

Tai senasis Illinois tautiško 
gvardijos aštuntas pulkas, J is 
parkeliauja iš Prancuzijo>.Per 
Chieago važiuoja (Jrant sto-
vvklon. 

'Chicagos nuolatinis kareivių 
priėmimo komitetas pasidar
bavo, kad tas pulkas kokiam 
pusdieniui sustotų Chieagoje. 
Tam tikslui bus pagamintos 
iškilmvbės. 

Iškilmvbės įvyks First Re-
gimentArmory, lb' gat. ir Mi-
chigan ave. 

MOTINA PRAŠO DOVANO 
TI MERGINAI. 

Seka Miss Xellie Burke by
la kriminaliam teisme prieš 
teisėją, Guerin. Jinai kaltina
ma T. Skinner nušovime. 

nei IJobeits iš Roekford, 111. 
bert> yra piktadario šaudymo 
auka. 

Policija tvirtina, kad Ro-
berts busiąs piktadario šau
dymo auka. Tai geriausiai pa
liudys kulipka, jei ana užsili
ko nelaimingojo galvoje. 

Roberts mirštąs pavieto li
goninėj. 

APSISAUGOKITE VAGILIŲ 

Pinkertono <|f»tektivii agen
tūra skelbia, jog šiandie dau
gelis vagiliu valkiojasi s • 
krepšiais, kurie buk nešiojasi-
Įrankius telefonus taisyti. 

\uė je i namus jie klausiusi 
Įsileisti vidun, sakosi esą tele
fonų kompanijos darbininkai, 
norį telefonus taisyti. 

Nuo tokių reikia reikalauti 
paliudijimų arba tuojaus pra
nešti policijai. 

Nekuomet nereikia įsileisti 
vidun nepažįstamų žmonių. 

JUOKIASI IŠ VAIKINO NE
LAIMĖS. 

Ties La Sali e gat. ir Jaek-
son bonlv. automobilius par
mušė ir sužeidė 17 metų vaiki
ną Josepli Kaiser, 2830 Kilda-
re ave. 

Angliški laikraščiai teciau 
neapgailestauja tos baisios 

gatvėse. 

J. Kupčiūnas. 

mėnesinis susirinkimas. Na
rių susirinko gana daug. Pro
tokolas praeito susirinkimo j Um B lu lome iriausio aržuoio «ku-
b u v o p e r s k a i t y t a s , O t n i p - g i i r ros padams šmotelius nuo ŽOc Iki 

viso 1918 rn. veikimo raportas, I f5c u ž " į ? * e r , a u a i o « ž u o l° «*u">-
. r l i e s nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 

IS k u r i o p a s i r o d ė , k a d m i l S ų j ylaa, suminiai ^peacai, plaktukai, 
k u o p a S t o v i a u g š t a m e l a i p s - j apeacama peilis, guzikat ir kitokios 
nyj. Paskui sekė komitetų 

IŠ TOWN OF LAKE. 

betvarkės Chicagos 
v • 

suvazmejami kur kasdien 
žmonės. 

Bet iš sužeistojo vaikino juo
kus taiso. Sako, nors jis esąs 
"Kaise r" , bet buvusiam vo
kiečių kaizeriui negiminingas. 
Jis esąs 100 nuoš. amerikonas. 

Perdaug mes apsipratę su 
visokiomis užmušėjystėmis. 

NUBAUSTA DENTISTAS. 

Vasario 5 d., 10H) m., Ii. M. 
čių 13 kp. laikė savo savai
tinį susirinkimą. Nors narių 
neperdaugiaHsia susirinko, bet 
susirinkimas buvo gyvas ir 
visi kuopos reikalai rimtai 
svarstyta. Nutarta paimti 
School svetainę ant 30 d. kovo 
mėnesio ir sulošti milžinišką 
veikalą. Veikalo vardas bus 
paskelbtas vėliaus. 

L. Vyčių 13 kuopa energin-
ai darbuojasi. Neužilgo yra 

n ngiamas vakarėlis Davis 
Sqi'.are parkučio svetainėj. At
silankęs kareivis, J . Poška, 
pasakė įspūdinga prakalbėlę 
apie darbavimąsi. 

Vytė. . 

IŠ TOWN OF LAKE. 

I*. Senas Artistas dienrašty
je "Lie tuvoje" aprašė lošimą 
"Palopius Ežero Dugne" ir 
išpeikė. Pasirodė, kad jis, per
daug besiskubindamas, padarė 
klaidų. Senas Artistas tvirti
no buk lošėjai iš lenkų pada
rė vokiečius, o ištiesų buvo lo
šiamas tik vienas vokietis Ar
noldas, kurio negalima išmes
ti iš dramos nesugadinus jos. 
Toliaus Senas Artistas tvirti
no, buk Arnoldas gavęs dova
ną, o tat yra netiesa. Dovana 
tapo pripažinta Vasiliauskai
tei. Arnoldas tik paėmė tą do
vaną iš teisėjų rankų ir per
davė toliaus stovėjusiai artis
tei. Senas Artistas pamatė, 
bet nenugirdo ir klaidingai 
parašė. 

Publika buvo patenkinta lo
šimu. Lošėjai jau tapo už-Moraliam teisme dentistas 

Irwin Freed nubaustas pen- kviesti atkartoti tą dramą ant 
Valstijos prokuratorija į kiais dol. pabaudos. J is buvo kitos scenos. Sunku sužinoti 

liudininkus pašaukė nužudyto kaltinamas už nusivedimą į 
vyro motiną, 65 m. | vienus namus kokios tai May 

Motina atviriai pareikalavo Smith. 
merginą pal mosuoti. Jinai sa- j Kuomet teisėjas paklausė 
kė, jog jos sunūs mirdamas dentisto, kodėl jis taip darė, 
prašęs, kad jinai su mergina tas atsakė: 
Burke sugyventų kuogerau- t»4Aš turiu nuosavias morales 
šioj sutikmėj. pažiūras". 

priežastį, del kurios p. Senas 
Artistas netaip aprašė vakarą, 
kaip reikėjo. 

raportai. Pirmiausia iš Ap
skričio susirinkimo, paskui iš 
vakaro, kuris įvyks 16 d. ko
vo, Šv. Mykolo bažnytinėj sve
tainėj. Taip-gi raportas išduo
tas nuo kito vakaro kurį ren
gia mūsų kuopa ir loš " Ge
novaitę". Vakaras atsibus 
5-toj gavėnios nedėlioj. Ra
portai priimti. 

reikalingos tulšis u i labai žemas kal
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ava. 
Telefonas Tardė 8404 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
, t6s, stenografijos, typewriting, pirk-

K U O p a gaVO l a i š k ą nUO M. j i y b o s , teisių. Suv. Valstijų istorijos. 
Znjaus kaslink 4 ' V . " spautu 
vės reikalų. I^iįskas priimtas 
ir komisija išrinkta. įnešta, 
kad kuopa po Velykų, sureng
tų koncerte, parapijos nau
dai. Įnešimas priimtas. Tam 
tikslui išrinkta komisija. Šia
me susirinkime prisirašė nau
ja narė, Elena Bauskeniutė. 

Kp. korespondentas. 

abelnos istorijos, geografijos, politi-
kinės ekonomijos pilietystės, dailla-
rašystea. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
5 po pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
S106 So. Halsted St.. Chieago, III. 

ė 

• 

1/AKARELIS 
ALTORINĖS DRAUGYSTĖS PO GLOBA NEPERSTO-

JANcIOS PAGELBOS ŠV. MARIJOS PANOS. 

Ketverge, Vasario-Febr. 13, 1919 
Šv. Jurgio Parap. Svet. 32-ros ir Auburn Ave. 

Įžanga 50c. Ypatai Pradžia 7 vai. vakare. 

Uus labai gražus programas, kuris fnisid»\s iŠ dainų ir deklema-
rijii. Vakariene nirimo pagaminę kogardžinusią. 

Norime ypai'iai atkreipti donią tų, kurie turi serijinius tikėtus 
nusipirkę. 

Nepraleiskite nei Vienas šitos progos, nes čionais galėsite 
džiai prisivalgyti ir linksmai laika praleisti: 

Nuoširdžiai visus kviečia, 
KOMITETAS. 

gar-

PRANEŠIMAI. 
IŠ NORTH SIDES. 

Tautos Fondo 43 sk. susirinki
mas atsibus ketverge, vasario 13 
d„ 7:30 vai. vak., parapijos sve
tainėj 1644 Wabansia Ave. Kvie
čiami visi j susirinkimą kuoskait-
giausiai . Yra laiškas iš Centro 
su įvairiais pranešimais. 

Sk. raštininkas. 

PRANEŠIMAS. 

Šiuomi kviečiu visus Lietuvos 
Vyčių, Chicagos Apskričio, sta
tančio veikalo "Keistutis", garsi
nimo komisijos narius susirinkti 
seredos vakare, 12-tą d. vasario, 
š. m., 7:30 vai. vakare Susirinki
mas įvyks pas p. P. Baltuti, po 
no. 3261 So. Halsted St, Chieago, 
111., Daug svarbių dalykų del 
apsvarstymo, uitai kviečiame vi
sus atsilankyti. Būtinai geistina, 
kad augščiauB minėtame susirinki
me dalyvautų ir režisierius, p. J. 
Balsys, nes daug patarimų yra 
reikalaujama iš jo pusės. 

f Komisijos Narys. 

IŠ NORTH SIDES. 

Seredoj, vasario 5 d., 1919 
m., įvyko L. Vyčių 5-tos kp. 

Susirinkimas Lietuvių Republi-
koniško Kliubo bus seredoj* 12 
d. vasario, į919 metų, 8 valandą 
vakare, Tamaliunienės svetainėj 
prie 49-th ave. ir 15-th St., Cice
ro, 111. Visi lietuviai, pritariantie
ji republįkoniškai partijai, yra 
kviečiami atsilankyti: 

Kviečia valdyba. 
i 

PARSIDUODA. 
Namas greit ir pigiai ant 2 pagy

venime 5 ir 6 kambarių randos neša 
iscr.oo. 

Atsišaukite tuojaus sekančiu ad
resų: 

J. Mozeris. 
1447 So. 50 Are. Cicero, 111. 

v 

Ką Žmonija Turi 
mį kr 

. 

mone 
• 

i 
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SU R I N K T I , pr i ta i sy t i i r išdalinti maistą t a i p pr ik lauso pr ie kas 
dieninio darbo, kad kiekvienas \vra jnomi užsi interesavęs. Į spū

džių ieškotojai j au t a seniai pa ty rė i r savo kapitalą a n t to sukrovė. 
Užsipuolimas a n t pakuotoju visuomet būdavo, kad nukre ipus a tydn, 
kad nėra pilnos investigacijos arba ki to panašaus klausimo. 

-
• 

• 

. 

Gali būti, kad mes esame kalti, bet 
tiktai dėlto, kad nebuvo pilno supratimo 
tarpe mūsų ir žmonijos. Nors mes žino
jome, kad bereikalingi užsipuldinėjimai 
yra ant mūsų daromi, bet į tai mes ma
žai atydos atkreipėme, bet tuomi žmoni
ja buvo klaidingai informuota. ' 

Armour and Company visuomet buvo 
vedama ant gerų ir tiesių pamatų, bet 
kadangi tiek klaidingų užsipuolimų pa
sidarė, taigi mes matėme būtinai reika
linga parodyti žmonijai kaip dalykai 
stovi. Žmonija buvo klaidinama peY klai
dingus raportus kurie buvo talp.inami 
laikraščiuose. 

Pasitikėdami, kad geriausiu būdu pa
siekti žmones, tai išleidžiant knygutes, 
garsinanties per laikraščius, rodant mu-į 
sų procesą krutamuose paveiksluose, aiš
kinant žmonėms kokią vietą užima Ar
mour and Company ir kaip visas dar
bas yra atliekamas. 

Mes visa tą dalyką pavedame tiems, 
kurie interesuojasi—išdirbėjui, pirkliui, 
sunaudotojui ir darbininkui—kiekvienas 
iš jų gali suprasti kokios mūsų prieder
mės del jų esą ir su kokiu atsargumu 
mes turime viską išpildyti. Mes sakome 
tą patį sunaudotojams ką sakome išdir-
bėjams—o išdirbėjams ką sakome su
naudotojams. 

Geriausias prirodymas kiekvieno biz
nio, kad dalykai yra geram stovy j , tai 
tuomet jis yra ant ekonomiškų pamatų 
varomas. Jeįgu mūsų metodos nebūtų 
taip kaip reikia, tai Armour and Com
pany niekuomet nebūtų išaugus į tam 
didelę kompaniją ir negalėtų visus tai'p 
aprūpinti su maistu. 

Norint prisidėti prie sutaupinimo sa
vų pinigų ir gauti už savo pinigus gerą 
ta vorą, geriausia visuomet reikalauti sa
vo krautuvninko ir vartoti Armour Pro
duktus. 

ARMOUR^COMPANY 
CHICAOO 
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