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BOLŠEVIKŲ GRŪMOJIMAI 
TIEMS. KURIE EINA 

PRIEŠ JUOS.

ferencijoje paskaitė
prez. Wilsonas

Neįstengiančios valdyties te 
ritorijos bus globojamos

WIL8ONA8 PASKELBS SĄ
JUNGOS PROGRAMĄ

Paryžiui, vas. 15.— Vakar 
Imvo phnaris taikos konferen
cijos atstovų susirinkimas. 
Prezidentas \Vilsonas perskai
tė Tautų Sąjungų* programą, 
kurion ineina pilna Sąjungos 
konstitucija.

Tautų Sąjungos taryba tu

nai, kuomet tik bus reikaTas, 
bet nemažiau kaip kartų j me
tus paskirtoj pačios tarybos 
vietoj.

Knv. Valstijų prezidentas 
turės sušaukti pirmąjį Sąjun
gos tarybos atstovų susirinki
mų.

Sąjunga turės rakretarija- 
tų po direktiva grneralio sek
retoriaus, korį nuskirti kiti ta
rytam nariai. Grasralis sekre- 
tartas tartu pilnai veikti vi- 
anose tarytam ■■zlidutrlm—11

Prigulinčių .prie Sąjungos 
Salių atstovai ir Sąjungos vir
šininkai tari turėti diplomati
nes privilegijas ir išskyrimų. 
Visos Sąjungoje prigulinčios, 

valstybės užlaiko savo terito
rijų čielyhę ir politiškų nepri
klausomybę. kad tuo keliu iš
vengti kokių nors išlaukinių 
kitų prieš kitas už|Hiolimų.

Visos Sąjungoje esančios 
valstybės pasilaiko teisę imties

Bus nuolatinis teismas.
Pildomoji Sąjungos taryba 

pagamins plonus įsteigti nuo
latinį tarptautinį teismą.

Sąjungos taryba-tarės teisę 
pavartoti tarptautinę armiją 
prieš tas tanias, kurios nepil
dys Sąjungos nusprendimų ar
ba reikalavimų ir kuomet tam 
tikslui negelbės tarptautinis 
santaikos teisinas.

Sąjungos gal pavartos armi
ją ir priei tautas, neprigulin
čias nąjangnjs jei tos nenutiks 
grąžomu baigti savo nesutiki-

Bolševiku tikslas — paimti 
uvo rankosna Ji# j&lį.

Ii Imt ii ve jojimo VOKIEČIAI RUDO 8AVU0- 
l-ulševikai savu į 
nori pravesti]

SIUS BOLŠEVIKUS. turi kariuomenesItirti, jog 
apie lui, ku 
patvarkymų 

I šioj šalyj”.

Trockis buvo sveikinamas.

Jis |Hl| 
met įvykusį 
gą Coliseur ‘ 
už Trockį ir Reniną buvo krikš 
taujaina. kur jų vantai buvo 
sveikinami toksinais šauks
mais |M-r kvlin- minutes.

Miestuose vieni streikai *r 
riaušės.

pasakojo apie kituo-.
c u* j nocijalistų milin-j

imą. ( hieagoje, kur ?nsirėmimn- kareivių
‘ ir Ąer"“ *—— •--=•-•

Berlynas, ra*. 15. Anų 
j ilienų mieste Itreriau įvyk-* 

- « •• *«1 • *«. • . »» _ 1 • a. b*. . B • - ■ a |
su streikuojančiais darbinin
kais, kii<rtiH-t pastarieji |?> 
smarkių demonstracijų puo
lėsi prie kalėjimo, knd iš liti 

i suimtus Isilšvvi-

Riaušės ir žudymai Vokietijoje
VOKIETIJA ŠIANDIE TURI 

550,000 KARIUOMENE8.
VOKIEČIAI REIKALAUJA 

SAVO KOLIONIJŲ.
Waihingtan, vas. 13.—Prieš 

senato teisdaryrtės subkomi- 
letą bolševikizmo klausime 
rakantis liudijo profesorius I 
Ralpli Dennis iš Norikuos- 
tern universiteto. Evnnston. 
III. .lis sakė, jog bolševikų 

j cenlralinio kabineto nariai 
Maskvoje tikrai yru įsitikinę, 
jog tik bolševikizmas esąs gv- 

. ria tįsia? kelius pravesti dangų 
nnt žeme*.

“Bet jų kelias j dangų raka 
tiesiog per pragarą”, pažymė
jo vienas iš snbkomiteto na
rių.

l*rof. Dennis Rusijoje išgy
venęs nuo rudens 1917 metų 
ligi praeito rugsėjo mėnesio. 
Jis ten veikė -kaipo Jaunų 
Vyrų Krikščionių draugijos 
darbininkas ir kaipo konralia- 
ris agentas.

Jis pasakė, jogei tarpe bol
ševikų ir vokiečių nesama tik
rųjų sentikių. Bet visgi tokie 
yra. Ir tos jau ne kartą buvo 
prirodanm apaadojm— —

Ililgai visos Rusijos bolše
vikai tiki, jog tikslas pateisi
na priemonę. Jų teorija ir pra
ktika štai kaip išreiškiama: 
“Jei tu nesi bolševikas, tai 
tik lauk. Jei tn veiki priešais 
mus, tai mes tave nužudysi- 
me”.

Bolševikai iš Amerikos.

Danais tolinus pažymėję 
jog bolševikų visa galybė Bu- 
riMe palaikoma rasų , šydų, 
katrie pirmiau gyveno Ameri
koje.

Tie žydai, sakė Dennis, ten 
lošia svarbiausią rolę ir ai
triausieji buržujų priešinin
kai.

“Ar tamsta žinai ką nors a- 
P** t*. bolševikizmo pro
pagandų norima perkelti šion 
šalin!” paklausė subkomiteto 
pirmininkas, senatorius Over- 
man.

“Aš negalėčiau stoti teis
man ir prirodyti”, atsakė 
prof. Dennis. "bet iš buvusių 
mitingų Chicagoje teko pa-jMO ŽENKLELIUS (W.8.S.). miesto guliernatoriiis.

I
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Ginklavimąsi* turi tat su
mažintas ligi mažiausiojo ap
saugos laipsnio. Privatines a- 
municijos gaminimo įstaigas 
kontroliuos Sąjunga.

Darbui turės būt užtikrin
tas žmoniškas sutvarkymas. 
Tam tikslui bus įkurta* tarp
tautinis biuras. •
Gintai tarta bot pndneti lų-

Vteokie pakilnrieji gintai 
ir neratikfanai tarp ralrtybių, 
pnguitnfity ir nrpnicuiDrty 
prie Sąjungos, tarta Imt pa
duoti aptarti Sąjungos tary
tai.

Kolioaijos ir teritorijos, 
kurio* yra atsimotosios nuo 
pirmiau ja* valdnaių valsty
bių, ir kurios pačios vienos 
negalės valdyties, turės pasi
duoti pažangesnių tautų glo
bom

Tai svarbiausias konferenci
jos nuveiktas darbas.e __ __ _ _ _

•' visokių priemonių afalrausti Prezidentas Wilsonas vakar 
tautoms taiką, jei turėtų pa- į vakare apleido Paryžių. Iške- 
kilti karė, arta tokia gramo- linvo į Brest, iš kur keliaus A- 
tų. 1 merikon.

Oopenhafan, vas. 15.—Anot 
ACnių jš Berlyno, anų dienų 

B naujoji Vokietijos valdžia su 
" prezidentu Ebertu priešakyje 

paskelbė ravo busimo raldy- 
mo programų.

Įą Moterių ir vyrų teiras bos 
sulygintos; bus žymiai pagn

gyvenimui daiktams; bus uo
liai pasirūpinta likimu sužeis
tųjų ir šeimynomis, kurių 
duonos ,ielnytojai žuvo karėje; 
laipsniškai bus suvalstybinta 
visa šalies* industrija, ypač 
anglių ir geležies rudos ka
syklos.

Kas link sentikių ra užsie
niais. Vokietija pilnai sutik
sianti ra prezidento TVilsono 
paskelbtais taikos principais. 
Ui kitokioms išlaukiniams žy- 
gtams prieš vokiečių tautų 
Vokietija stipriai prieitais

Laisv&norių mobilizacija yra 
nepavykusi.

Vokietija prieJinsis, jei per
daug bus spaudžiama.

Iš kiii-kurių kalbėtojų žo- |(nliuo?iiali 
džių gauta įgūdis, jog Ame (.ĮMIrmkiisI.

I sistemą.
Uudininkai pažymėjo. kad 

jis nematąs Įjokio skirtumo 
tarpe industrijalistų (I. W W) 
ir bolševikų.. Vienų ir kitų 
tikslai bendri.■

Apgina žydus.

Pirmininką* Ovennan pas
kaitė 
Shaplen U 
lėn prot 
liudijimą, 
bolševikizmo gyvenimą Rusi
joje.

Basle. vn*. 13. I* Berlyno 
pranešami*, jog vokiečių stei- 
uiiimąjnmi* susirinkime knlliė- 
jęs miiija* kunrlieris — prem
jera* Ncheidemnnn. Ji? kalbė
ję? apie naujos valdžios politi
kų, npie Vokietijos jiarilaiky- 
mų ir jos ateitį.

Sclieidemnnn iimuikojęs, jog 
vokiečiai visų (mrtijų privalą 
ls*ndrni darlmoties savo tau
tos reikalams, kad tuntų iš- 
naujo |«darvti stiprių ir iš
tvermingą.

Nauja vokiečių valdžia pasi
darbuos. idant kuoveikiausiai 
butų poitaryln taika, bet 
tik sulig preziilento IVilsono 
taiko? principų.

Vokiečių valdžia pasidar
buos atgauti visa* buvuaiaa 
savo kolionijas ir inriti tentg. 
sąjnngon ra lygiomis kiteUM 
tautom? teisėmis.

Paskui Sclieideiiinnn nupa
sakojo visų eilę reformų ir ša- 
lvj<* (Mgerinimų ir ant goto 
pažymėjo, jog vokiečių tauta 
nrsiiluosianti. kad kas norz 
jos teises karpytų arta min
džiotų.

Pasaulio pavergimo laikai 
praėjo ir jie daugiau nera* 
gryš, (atsakė jis. Visos tau
tos turi būt laisvos ir lygio*.

Londonas, i a*. 13,—Seno* Vo
kietijos armijos d<-iit*>l>ilizm-ij.-i 
Is-vi-ik jau imtaigtn, anot gau
tų ėin autoritetinių žinių. 
Kiimnvt šiomis dienomis bu* 
]Kiliuo*uot:i 1!>Ki ir 1917 me
tų klesos kareiviai, tuonmt ra-J 
knn; fronte jmliks neilailginu 
4.VI.IMKI kareivių 191R ir 1919' 
m. k lesus. Tai bus viskas, ką 

, vokiečiai turi*? ir tas nejirieš- 
tnrau? talkininkų norams.
Nepavyks mobilizuoti laisva 

norius.
ų

Vokiečių raidžios (lastango?* 
mobilizuoti laisranorius ka
reivius šiuo kartu neturės pa
sisekimo. Kai-kas mano, gal 
ateityje vokiečiams pavyks 
tas tikslas atriekti, l»vt ne 
šiandie.

Tie visi vyrai, kurie kariuo- 
nuiu-je yra išbuvę visu karė? 
metu, m*a|*siims Imti laisvano- 

• rinte kareiviais. Jie didžiai 
! pasiilgę civilio ir ramesnio gy- 
1 veninio. Bet tie patys vyrai, 
imgyvenę kiek civiliu gyveni
mu, paskui, rasi, ir vėl sutiks 
liuosu noru įstoti kariuome
nėn. kuomet prie tos spirs bu
tini šalie* reikalai.

Aiandie daugelis paliuorao- 
tų vokiečių kareivių įstoja į 
lokalius kareivių barius, kad 

______ w__ _____ ___ _____ ginti ravo tėviškes nuo įvai- 
Valstijų amlioradorius Pran-1 rių radikalių gaivalų pasike-

■ sinimų.

Yra dvi annijL
Vokiečių ?|s*k<hi rytų fronte 

padalintos j dvi armiji. 
nos armijos stovykla 
Bromliergr. Vyriausias 
das yra p*n. von Quast. 
tos armijos raitas yra 
Woyrrah. Aitas savo stovyk
lų turi Sazane.

V«n Hindentarga? vyriau- 
sion rytų karės stovykloj,, 
Kolliergan. dnr nenukeliavęs. 
nors jum ten jnu pagaminta 
virtu ir jis laukiamas.

Anglijos generalis štata* 
tad nepramato jokio pavojau* 
iš vokiečių militarinių pa*tan 
CT-

| Tiesa, gal vokiečiai ir <lnug 
pasitiki savimi, mano turi už 
tektinai vyrų kareiviavimui. 
Bet tas visas pasitikėjimai y- 
ra tik teorijoje. I*raktikoje 
jis butų be jokio pasisekimo, 
ypač šiais laikais.

rika bus sekdali šalis, kuri į- ......... „faimšta ir
vykdins ir prųmžins sovietų ■ kdio> .išimty* sužeista.

Didžiulės ilcpartnmentinės 
krautuvės mėgino daryti biz
nį. Bet streikininkai privertė 
krautuves uždaryti.

Hamburge dažnai (mkylę 
riatrfė«. Privira l«*n daugelis 
plėšikų, kurie trankosi nuto- 
mobiliais, užpuldinėja krau
tuves ir žmones ir tuos api
plėšia.nuo Jorapli 

Yorko. Sliap- 
prieš Suuons*> 
žydai sudarų

paaiš
kino. jog liudijimas
visai tikrųjų žydų,
bet tik £y<Vš*ipoittatuk, kat
rie rusų bolševikizmo lošia 
dominuojančią (svarbiausių) 
rolę.

NUBIEUDE ARMĖNŲ KRI
KŠČIONIŲ EKERDt- 

JAI

13.—

VISAI NEPAVYKO PORTU 
GALUOS ROJALISTAMS.

Laadoou, vas. 13. — O|»r- 
to gyventojai su rvpublikooi- 
nės valdžios kariuomenė? pa- 
gęllrn panaikino pagaliau? įsi
kūrusią rojalistų valdžių šiau
rinėj Portugalijoj.

Rojalistų vadai suimti.
Ojairtc mušis rakė apie pu

santros valandos. Ir rojalistai 
neatlaikė spaudimo.

Listam* išnaujo • jiakilo 
džiaugsmas. Ne.- |k» šito smū
gio gal negreit atsigaus roja
listai.

________ Įeuzijoje. IVilIiam Grave 
PALIUOSAVO BADAUJAN- ^tarp. pasitraukė iš užima

mos vietos. Prezidentas Wil- 
raita* jo ntignavimą patvirti
no.

i ------------- :-------
MIRA MILITARINI8 P ART

ELIUS GUBERNATO
RIUS.

OLAS KALINES.

Waahington, vas. 15. Iš kalė
jimo paliuosuota 25 rafragie- 
tės, kurios buvo ėmusios ba
danti. Jos buvo suareštuotos 
už sudeginimų prezidento pn- 
vydalo.

Vie- 
yra 
va-
Ki- 

gen.

' Paryžius, vos. 13.—Cm mirė 
PIRKITE KARES TAUPY- gen. Moinier. rnilitnrini* šito

Vashington. vas. 13. — Su 
liepos I diena. Suv. Valstijų 
(■aprautiems kareiviams bus ra 
mažinta užmokestis. Hiandie 
kiekvi-inam per mėnesį moka
ma ♦M gi |Mskui — tik po
ra ariat $15. Vadinasi. bu* 
sugrąžinta prieškarinė užmo
kestis.

Tnip nutari* kongreso komi
tetas. kur? perkratinėjo atei- 
nnntieiiis metams išlaido*, su
rištas sti armija? užlaikymu.

Nepramatomas pavojus.

&

BUS PALIKTA TIK 200,000 
KAREIVIŲ.

Paryžius, vas. 15. Vy
riausioji talkininkų kuri** to
ry kt nusprendė, knd knip 
greit Vokietija sumažins savo 
kariuomenės skaitlių suli,? 
talkininkų reikalavimų. tuo- 
met talkininkų kariuomenė 
Pareinyj Ims sumažinta ligi 
JiMUMN) kartivių.

WIL80NUI SUGRYEUS. BA- 
KER IŠKELIAUSIĄS.

a
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DRAUGAS šeštadienis, vasario 15 191d

Darbininkų dalininkystė in
dustrijoje.

Kai|M> jmšalinę priemonę, 
kuri mdnvina rekonstrukcijos 
programom liet kuri yra lotai 
brangintina rišti knpitalo ir 
darta problemas, vyskupų ko- 
initi tns pasiūlo, kud industri
jos vuidyniv ir dnlininkystėje 
Imtų prileisti ir durbininkai.

Visam dnrbininkų pasaulyj 
šiandie yra (mkilę dideli ne- 
linritenkinimai ir neramybės. 
Tad vyskupų viršiuinėtas )ut- 
siulyniiis no tik dalim žmones 
(Mitenkintų, bet tas butų kuo* 
aiškiausias socijalis teisingu
mas. Tik teisingumas, tik tn 
krikščioniška doryls* užtikrin
to šalini ir visam pasauliui 
Muiliukų.

Kareiviu kolionizavimas.

Apkaitant kareivių ir juri
ninkų demobilizacijos klausi
mų. vy*kii|iai paremia viduji
nių reiknlų sekn torinus tane 
sumanymų, kad {mliuosuo- 
tienis i* militnrinės tarnylsi* 
vynini* duoti darta ligšiol ne
apgyventuose žemė* pintuos**. 
Mokėti jiem* geras alga* ir 
tegu prie-iigi.-i tuo* plotu- pri*- 
ž*-mdirby *tės. Paskui Jiems 
palengvinti apsigyventi ant 
los pagamintos išdirbimui že
mės.

Vyskiųmi luiragina kongre
sų, kad šis ir tolesniai stip
rintų įvairias karės metų įkur
tas orgnnizm-ijas. kurias rupi- 
naši dnrbininkų reikalais.

Vysku|«i, saka, jog tautiš
koji karė* dariai taryta karės 
metų buvo viena iš naudin
giausių valdiškų organizacijų. 
Tos organizacijos pastango
mis prašalinta visa eilė strei
kų ir darbininkams |ia<lidinta 
užmokestis, kaip to reikalauja 
teisingumas.
Priai kaikuri notarių darbų.

Karės metu daugelis mote
rių industrijoje užėmė darinis 
vyrų, iš**ju*ių kareiviauti. Tai 
tavo neišvengtiuas daiktas. 

.. . „ Bet |M> karės, anot vyskupų, 
žiu ir naudingų smunnyuių ir moterys turėtų būt ir vėl j»a- 
patarinių darta reikale. Tas liuosuolos iš tokių darbų, kū
jų raštas ištisai (Miskcllitas Ir rie kenkia jų sveikatai ir do- 
jis visuomenę fiažadiiis rimtai rai.
pagalvoti apie kai-kuriuos vy-Į Vyskupų komitetas ypač 
akupų sumanymus. j priešinasi, kad moterys gatve-

Vyskupni visų pirma reika- kariuose konduktoriautų arta 
louja, kad tautiškoji kare* dirbtų prie lokomotivų valy- 
darbo taryba ir federalis dar- Į mo. Tokie darbai pažemina 
bo biuras ir tolinus Imtų pa- moters pašaukimų. Bedarbiai 
laikomi. Nes tos įstaigos ka- vyrai visuomet privalėtų' tu
rės metu jinrod** daug savoj rėti pirmenybę darbuose, ypač 
naudingom**. Tos jstaigos-gi tokiuose, kur pranmtouias mo- 
ypač reikalingos (siknriniauis teriius jiavojus sveikatingumu 
laikann*.

Vyskupai patariu visose 
darbo Šakose nustatyti darbi
ninkam* ininiiiiuiii užmokestį 
ir kari* un*to užmok<**lb> sa
vo didžinin*>j<* ir toleeniai pa
likti urpakeietant nnn prieška
rinėmis užmokėsi iuiis.

Stovi už darLiniuku apdraudų
Sveikatingumu ir dorus 

žvilgsniu vyskupų komitetas 
stovi už uždraudimų dirbti 
vaikams ir už npntavimų 
darta moterims. B*-t komite
tas pataria, kad moterims už 
vienodų dailių mi vyrai* bu
tų du«*dtuua* vieiioikn* atlygi
ni nūn*.

Toliau* komitetą** jaitaria 
dnrbininktts apdrausti ligos**, 
senatįėjc ir l*c*lurbė* laikius.

Reikalauja panaikinti viso
kio monopolijas: nejierlmukti( "’ržUejii’' a'pBnkbtių

Prinkipo Konferencija.
Prinkipo mIom visgi turi su
sirinkti daugiausia: ikinokra-

Ui:TllH lt IT Al.IK Į lillAK lAHh

“DRAUGAS”
lUna kawU,'»« «--k>Tn« m.b-Mh titu-.

III KM Ml.li vro* KAIMAI
Metama...................................................Si.*X>
Parari Slrt,  ........................................UM

Prenumerata mok nei ttaalnn. luu- 
kaa akaiioM nuo utaara*>*< u Sianoa ar 
nuo Kaulu M*«u S-otnt rormalnrti 
•dr.-, aianrla leikln pr.aiuaU ir urna* 
•dr— na a-tmeut r-rr-mda avi ’i •’* ■ 
kauti ar eapiea- M*,**, > ••uli r
arba idMani pisicu* I rrr.atruotn 
tetik,

“DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicago. III.

Trlrlonaa M, Kinte) liti

K&t&bkp Vyskupai 
ir Darbas.

Suvienytose Valstijose gy
vauja ir veikia šios šalies Ka
talikų Tautiškoji Karės Tary
ba (Natiotial Catliolic \Vnr 
Councii). Tarylios aduiinistra- 
tyriam komitetai tarjie kitų 
išeina keli vyskupai. Jie yra: 
Rockfordo, 111., vyskujta* Alui- 
doon, Toledo, O., vyekujms 
Sehreuibs, Cbarh •ston, N. 
vyskupas Russell ir Neu- Yor
ko pavyskupis Ha ves.

Šitie keturi vysku|iai, kaip 
praneša telegramos iš U'ash- 
ingtono, taipimt žymini dar- 
buojasi pokarinės rekunstruk 
rijos reikalais. Jie indą ve ša
lies vyriausybei daugelį gra

Sumanymas.
Didžiųjų viešpatijų atstovai, 

susivužiavę į Veraaillea, šalę 
Paryžiaus, Prancūzijoje Įuvln- 
ryti ir aprūpinti pasaulio tai
kų, ketverge, 23 sausio nitui*-, 
kad negali Imti tinko* nesu
tvarkius Rusijos dalykus.

tVilsomis ir kiti Taikos Kon
ferencijos nariui apgarsino 
pripažįstu, jog Rusų tauta te
besanti talkiuinkų draugė kaip 
buvusi, jog ji turinti pilnų tei- 

' sę viena rupiuti* savo reiks- 
: lai* kaip pati išmano, jog tal
kininkai nemintija traukti sau 
naudo* iš Rusijos ir milžinų 

i dienų neketinu gaišinti jvyku- 
sioa revoliucijos, nei n<-|Midė- 

i*ių revoliucijos pri<*ininkani*.
l‘u t-j s įžangų* talkininkai 

kviečia visas Rusijos orgnni 
zuotas grujics, turinčias arta, 
norinčias valdžios arta ka
riuomenės, kad siųstų savo iii 
vtovus į Prinki|M> snlns, Mar- 
inorinėje juroje. Tų atstovų 
kiekviena gruju* gnli siųsti ne- 
daugiau trijų. Juo* turi siųsti 
visos gru}M* Žmonių iki knrei 
buvusių |iu Rusija, išskiriant 
Suoimjų ir Lenkijų. Tik reikia. | 

i kad to suvažiavimu laiku įvai
rios kovojančiu* tai p savęs p<> 
liliškos gru|M*s ]>asiliuutų ko
vojusios ginklais. Tame suva
žiavime ant Prinkipo salų tu
rėjo dalyvauti tai|egi talki- du ofieijaliai paaakys, kad jie 
niūkų viešpatijų atstovai. Tai- eina išvien su Rusija. Nora ifc- 
kininluu apsi<*niė parūpinti (ienų tautos norai ir mintys 
laivų ir kitų kelionės reikmenų yra visai kitokį, tečiaus tas 

_________ i ir lietuviškiems 
bolševikams nerupi. Pirmiems 

j rupi pasilaikyti valdžių ant 
svetimos tautos, antriems no
risi su svetimų - pagelta išsi- 
augštinti brolių vargais.

*___ ___ _________ ____,

PRANEŠIMAI IŠ WASH 
INGTONO.

EOLO-ARFA

tų, todėl jiems prisritų arba ■ Pasirodęs Amerikos spaudo- 
atsižadėti demateatijos, arba je pranešimus, buk Lietuvos 
netekti Lietuvos.

Bolševikų politika.

Cičerin ir Trockį* yra suk- 
teani jiolitikai negu rodosi, 
dumiu ir kiti bolševikai nenori 
viešai atsižadėti demokratijos 
ir nenori prastoti valdžios ant 
pavergtųjų tautų. Bolševikų 
vadai yra ištikimi caro įpėdi
niai. Savo tikslus jie šitaip ta.nc i^g tik lenkų paleistas 
pasieks.

Bolševikai daug dėjo i«s- 
tnngų. k«l užėmė krarin Lnt- 
vijos, kraštų Lietuvos kraštų 
Ukrainos. Tose užimtose sve
timų tautų dalyaė. bolševikai 
i* užimtųjų tautų sudari* vie
tine* iKilši-vikiško* valdžios.

Jiems pavyko tn padaryti, 
nes kiekvienoje tautoje yra 
jaunų vaikinų, parduodančių 

j tėvynę už pinigus nrbn už iš- 
uugštinimų. Tokių godžių kar
jeristų vis būva lutai <biug 
tautose, gyvenusiose pu sve
timu jungu ir naujai iškylnn 
čiose į viešų gyvenimų.

Tai-gi į Prinkipo salas Ru
sijos tata-iikai at*ivež bolše
vikų latvių ir bolšeiikų tikrai- 

i niečių. Tiems bolševizmas Jin 
malonesnis už tėvynės laisvę 
ir tie savo motinos tautos var-

I
i

Jstabios, graudžios melodijos kįla 
Arfos Eolo palietus stygos!... 
Aukso svajonės krūtinėj prabyla. 
Dvasios liūdnumo išblaško ligas...

Lengvas, kaip paukštis, njda-idi šį svietų 
Ieškai nugštybės’ naujųjų takų:
Trokšti atrasti erdvesnę ten vietų,

• Jungų palikęs senųjų laikų.
Visų pavergia, lyg magiškų gulė, 
Tonai akordų jautriųjų stygų!
Kaista jausmai tie sustingę, atšalę, 
Norai plačiausi neturi ribų.

Gema širdyje neviena idėja. 
Plauko bangose didžios paslapties 
Arfa Eolo žavėto žavėja,
Primena vaitdus gilios praeities^

Vaidevutis.

Ministerių pirmininkas kreipę
sis prie lenkų, prašydama* pa- 
geibo* nuo bolševikų apsigin
ti, lutai lietuviu* nusiviliu**, 
ne* gerai žinom, knd kmp vie
ni. taip ir kiti, yra aršiausiai* 
Lietuvos priešais. Tiesų pasa
kius, mes netik nusistebėjom, 
tat netikėjom, kad tas butų 
daroma. Tuojau* spėjom, kad 

l"-— ..„ ........ ,---------- 1
i gandas, taikomas lietuvius pa- 
; žeminti. Sprendžiant iš vėliau
sių iižrtibežitiė* pre.-os prane
šimų, rodos, dnlykas aiškėja. 
Pranešama, knd Paryžiun pri
buvo lietuvių didegarija mi gra 
fu Puttkaiumcr priešakyje. 
Delegacija pribuvus iš Vil
niaus, kad kooia-ruoti su Pa
ryžiuje. esančiu lenkų nacijų- 
imliu komitetu, kad iš Lietuvos 
ir Lenkijos sudariu* federari- 
jų-

Ris pranešimas šiek tiek nu
šviečia lenkų vėliausias jins- 
tangas Lietnvų paglemžti. Bu* 
tai lenkų susidaręs komitetas 
Lietuvoje, kuris Lietuvos val-i 
džius vardu bus prašęs lenkų 

i jiagvltai* Lietuvų nuo ImJšt- 
, viltų •‘apginti”. Bene tas pats 
komitetas ir minėtų delegacijų 
Pary žiun pasiuntė.

Paskutiniame prapešuue jui- 
davėme visų pluoštų kable- 
gramų iš susinėsimų tarp Ta
rybų Pild. Komiteto ir lietu
vių atstovybės Europoje. Vie
na iš tų kablegramų buvo už
klausiamas p. Mastauskas, ar 
dabar Paryžiuje esanti Lietu
vos delegacija turi įgaliojimų 
nuo Laikinosios valdžios Lie
tuvoje. Toje pat kablegramoje 
buvo pabrėžta, kad mes nepri- 
pažinrim jokios viršiausios ta
rybos, kuri nedirbtų išvien su 
Lietuvos valdžių. Sekanti ka- 
blegraina nuo p. Mastausko y- 
ra atsakymas į viršminėtajų:

“Čia oMuiti: Olšauskas, Se
maškų, Daujotas ir Rozen- 
baum turi įgaliojimus su pre- 
uiiero Valdemaro parašu. Nau
ju premieru yra Rleževiėius, o 
Valdemaras lieka nžrubežiuių 
dalykų Ministeriu”.

Eetuiaas talpiuuue tik kų 
gautų kahlfgranu nuo inžinie
riaus Naruševičiaus ii Londo
no.

“Arrived safely. Bepresen- 
tation noue here. Trying to 
estaHish provisional eommi- 
tte, Šliupas as bead. I am pre- 
paring depart to Paris. Neini 
bundred copica Senate publie 
doeument 305 to Paris and 
Londun. Direct iiewiųia|»ers 
and publications to buth cota- 
mittees. Purii uur cas<> in Se
nate. Funds mušt be cuntro- 
lizcd in Eseculivo Conmiitte 
and luoney uvaibible forasr- 
dod immedintrly tu Paris. I.itli 
liauta nccds monry for vulun- 
teers. Bolsbeviks defetrd ai 
Šimuliai. My |wr*onal rvsour- 
ces exhauste<l nud informa- 
tion to you liy raide vili be 
(Mraimonious. Addreas 27 To- 
rrington Sųuari*. Ixmd<m. Na- 
rushevitch Feb. 9, 1919”.

Paskaita apie Lietuvų.

Apart kitų italykų \Vasbing- 
tone dedama ]>astangoe. kad, 
kuotankiausia kų nors apie 
Uctuvų svetimtaučių spaudoj 
|>atalpinti. Pastaugus yra nebe 
pasekmių: beveik kas dienų 
kas nors būna patalpinta A-

delegatams, keliaujantiems į rusišlriems 
tų Prinkipo suvažiavimų. Su-’ 
važiavimo tikrina yra, kad Ku
rija pati sudarytų tvaikų sa-

Ouvatiariino dalininkai

Iškilmingai talkininkų rak. —-
t**, kuriuomi Rurijoa partijos' 1831 metais
yra kviečiamos ________
Prinkipo salose, namini visas *avo kariuomenę pardavė, 
tarusio Kurijos šalis ir tau- arba atidavė, rusams. Dabar 
tas lygiai Europoje, kaip ir ,urinM* Ku^ukų ir Aleksų. 
Siberijoje. I3e* suvažiavimas^ įvyks aut

Lietuvos vardas tame j>a 
kvietime neminėtus, liet už- 
kvietimo žodžiai yra aiškus 
kaip saulė, jog visa kas prieš 
karę priklausė Rusijai, tas tu
ri dabar siųsti savo delegatu* 
į Prinkipo salas. Tiktai Suo
mija, arba Finlendija, ir Len
kija yra aiškiai paminėtos.' foris _
kad jiedviem nereikia siųsti įvykti, neįvyks. Ues'jam nega- 
tenai savo delegatų. | Įėjome pritarti, nea pačisme jo

Iš šito pakvietimo aiškiai sumanyme buvo mus ne/Hgul- 
įnntyti talkininkų mintis. Len- mybės užgynimas.
Uj« ir Suomi jų jie pripažino | Bet iv rusai nenorėjo jame 
nebe Rusijos dalimis. Kitaip dalyvauti. Jie sakė, kad beį
šokant tųdviejų šalių nepri- 
gulinyliė yra pri|iažiiitiu u Lie
tuvos, Latvijos, Ukrainos ir 
kitų tautų ncprigtilmybės nė
ra pripažintos.

lietuve dabar gali siųsti 
savo delegatus į Prinkipo sa
lų arta nesiųsti. Jri ^iųs. tai 
prisi|iažįs esant prie Rusijos. 
Jei uosius, lai prisipožį* esant 
ta-nkijos dalimi, m*s ls*nkijai 
nereikia siųsti delegatu j 
Prinkipo suvažiavimų.

Abiem atvejais išeina iiimns 
blogu, liet vis-gi galiniu išbris
ti, tik nežinia ar męs užrube- 
žinių ilnlykų ministerija min
tija n|>ie šitų susidariusių su n 
kcnvlię ir apie išbridimų iš kai išnaudoja ir tarptautines 
jos. Jei gu ji mintytų, tai f>a-' aplinkybes ir mus karjeristų 

(dūda). Vanduo Šovė per ko- *»ų»tų delegacijų j Prinkipo nejautrins sužinau kad Lietu- 
kias 30 pėdų augštyn. Į *bis, l**t tai delegacijai te-

_______ _ --------- j namn duotų tik vienų įgaliojimų* ta 
imti mokesčių nuo JM-Ino ir jo ,|iaM,rocntw> Vandens tangajteut, užreikšti. kad Lietuva 
perviršio: sukooperuoti Prc ; ūžtelėjo į l’ottingvr & Flvnn jau paliovė tau Rusijos dali- 
kybų. jei tas btit» naudingu Coal kouųmnijos kiemų. Kaip:mi. 
pragjvemmo lė*ų muuažim- bematai sunaikino $10.000 ver- ~ ‘ ‘ ‘
unu.

Pagalinus reikalauja, idant -tiirara upėn.

L, Prinkipo^ salos, tai juodu Lie
tuvos vardu ištars, buk ji no
rinti būti Rusijos dalimi. Bol
ševikai pagerta juodu, o juodu 
sustiprįs rusiškus pančius ant 
lietuviškų rankų ir kojų.

Vittta.' 
kad tas suriva- 
s tarėjo kmndien

Yra viltu,

ir doros žvilgsniu.
Ant galo vyskupai |>ažyini, 

knd ilnrbiįlinkai neturėtų būt 
produkcijos instrumentai, bet" 
jus ibdiniiilui.

Kokie tai gražus krikščio
niški sumanymai, |tariuiytuai 
ir reikalavimai. Butų gerai, 
knd tni vi»n Imtų pildytum, 

i Tuomet sumažėtų žmonių var
gai ir nusiskundimai. Pačiai 

, vyriausybei butų kur kus lai- 
Į mi ogiau.

DAUG NUOSTOLIŲ PADA- 
RŽ TRUKUS VANDENS 

{VADA.

Tie* 22-o« gatvės punipo* 
-tolimi užvakar plyšo 36 co
lių Mornmo vandens įvado

šėrikai yra iš< tarėjai, sulau- 
j žiusieji Rusijos žodį, |mdnriu-< 
šieji sutartį su vokiečiui*. tapu 
šieji nelaimių priežastim tai- 
kiuiukuuis. Jeigu dabar talki
ninkai ištikimoms rusų parti- 

įjoms liepia lygiomis teisėmis 
( tai tir »U IšuIm’ž mumis liti ici*- 
kiu kad lalkininkar n«**lnn* 
skirtumo tarp ištikimų žmonių 
ir tarp išdavėjų.

Mes visuomet vjsa širdimi 
paremiame prezidento \\ilso- 
uo politikų. Tik šitame atsiti
kime mum* skaudu buvo pri
tarti mų« tautog nepriguhny. 
bės užgynimui. Sunku laivo 
žiūrėti, kaip svetimi talJcvi-

tės anglių — nušlavė

\<n> įieprigulmylię nuslopintų. 
Tai-gi musų viltis rriukipo 

tarybų nei vyk ima,

Tų užreiškę delegatai turė-

.buvo apie Kusijų. šiušų pasi- 
' rūpinta, kad kallM-dnnias ap:<< 
' Kurijų tinkamai apie Lietnvų 
atsilieptų.

Laike paskaitos prelegentas 
pusėtinai laiko pašventė Lietu
vos reikalnms. Puikini nupieš.* 
IJetuvos istorijų ir jos dabar
tinius sickinins, parodė žemla- 
pį ir npibrėžilnimu* jinu* ir 
Mnžajų Lietuvų. Pastebėjo, 
knd Taikos Kongresas laimi 
lengvai galėtų išrišti Prūsijos 
klausimų: vakarinę dalį len- 

i luina atiduodamos, o rytinę 
dalį priskirdamas prie Lietu 
vos, nes tn dalis Lietuvai pri
klausanti. Prelegentas kalbė
damas apie Iaetuvos praeitį 
apkaltino l**iikus už Lietuvos 
puolimų.

Po paskaitų išdalinta daug 
brošiūrėlių apie Uetuvų ang
lų kalboje, Lietuvių Informa
cijos Biuro išleistų, prelegen
tas patsai patarė klausyto
jams šias brošiūrėles perskai
tyti.

To paties redaktoriaus ru
pesniu, jo redaguojamame laik 
ražtyje tilpo gražus aditorija- 
las apie Lietuvų.

Lietuvių Informacijos Btant.

RedakelJos priernžM Kai- 
kuriuos daigtns jau ankščiau 
buvome atspausdinę *• Drau
ge”, dėlto datar, atsiprašyda
mi-Gerb. L I. praleidžia
me.

PRISIPAŽINO PRIE KAL
TĖS.

Kadangi jo moteris turėjo 
palikti motina, gi jos mėnesi
nis uždarbis nebuvo didesnis 
$R5 per mėnesį, Igną t z Wis- 
niewski, 500 Roscoe gat, A- 
merienn Rnilvvays Company 
knlekiorins mažomis sumo
mis ĮMi'isnvino $1.000 komjia- 

I nijos pinigų.
Suareštuotu* prisipažino 

prie kaltė* m t gražindamas. 
$00 iš pasisavintų pinigų.

Jo moterei tečiau nepraneš
ta apie jo areštavimų.
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> SKAITYTOJŲ BALSAI.
LIETUVIŠKA DVASIA IR 

TROŠKIMAI.

Sujudo, sukruto lietuviai 
Lietuvoje. Amerikoje ir visa
me piiNiiilyj; kiekviena*, kuri* 
dar turi nors vienų lašelį lic- 
tuviJko kraujo renkasi į kuo
pas, į buriu* šaukdami: “Lie
tuva, Tėvynė mano". Jie deda 
ant Lietuvos laisvė* aukuro 
savo rankų uždarbį: ku vie
nos dienos, kas keiię, kas sa- 

Daitės, ku mėnesio ir net mc- 
Bet tai tik pradžia. Nevie- 

‘'nu lietuvis Lietuvoj ir Pran- 
- euzijoj net viso savo amžiaus 

uždarbį — laimę, liu]:.*inyl>ę. 
laisvę net ir pačių gyvastį pa
aukojo ant to lietuviško lais
vės aukuro sn žodžiais: 
“Duokite mum* laisvę arlm 
mirtis!” Kada lietuvio širdis 
paskutinį kartę sutvaksėjo,ka- 
tln lietuviška dvasi* paskutinį 
kartę pakėlė jo didvyriškę kru 
tinę, katla paskutinį kartę iš jo 
lupę ;<asigirdo žodžiai: “Lie- 
buvn. Tėvynė mano” — ji*, 
tas.lietuvi* didvyris, karžygio.: 
ai.siverkė; jo ašaros nuriedėjo' 
per skruostu*. Delko ji*, tas 
karž vgis, ta* didvyris-lietnvis. 
kuris karinvo už laisvę, su gry
na sužino, tas, kuris prieš di- 
dtiatuę pasaulyj priešę nedre- 

' bėjo, delko jis, jau mirdama* 
taip garbingai už tėvynę, dū
savo ir verkė!

Daugelis žmonių šiame pa
saulyj verkia, nes tę* pasaulis 
yra aiarę pakalnė. Nebe rei
kalo Maironis, aako: “Adomo 
tėvynė tu žemė plačioji, kur 
kūdiki* verkdama* getna". 

^et žmonię verkimas paeina 
g- aa ii vieno* priežasties. Di

dis Bymo ciesorius verkė už
kariavęs vi*ę pasaulį, lot del
tos jis verkė! Ar jam buvo 
gaila tę kareivię ir uaHaifię, 

" kuriuo* ta karė palietė! O 
ne. Jis verkė dėlto, kad jam 
daugiau nebuvo su kuo ka
riauti. Bet lietuvis - karžygiu 
ne dėlto verkė. Jam priešų už
tenka. l»et iam ašaros riedėjo 
dėlto, kad ,i»s vien tik vienę 
gyvastį teturi .paaukoti ant to 

vė* aukuro.
kę ta* viskas reiškia! O 

atgijimas lietuviško* dva- 
kurię prieisi per

tautų ir garbės, mums ir savo* 
užteks. Mt** tikimo į liuosy- 
bę visų tautų. No vien tik 
mnsų pačių, (knip lenkai no
ri).

Mes tik norime, kad ta mu
lių nesutepta trispalvė vėlia
va užplevesuotę ant musę so
stinės Vilniaus, ant Kauno, 
ant Suvalkų, ant Gardino, ant 
Tilžė**, ant Klnipėdo* ir kitę 
miestų ir miestelių, kaimų ir 
vienkiemių; ant Birutės kal
no, ant Vytauto kapo, ant-Ne
muno, Šešupės, Dubiuos, Vili
jos, Nevėžio ir kitę upių ir u-' 
pelių, kalnų Ir kalneliu: lan-' 
kę, pievų ir laukų, ten kur 
broliai artojai lietuviškai šne
ka. kur skamlia Birutės dai
na; kur nukso žemčiūgai ir 
rūtos žaliuoja ir mnsų sesu
čių dabina kasas.

Tai tik tiek mos tenorime 
ir to tik me* trokštame. 0 ir 
to mums musę priešai pavydi. 
Jie norėtų ant musę sostinės 
irVvtauto kn|x> iškabinti savo 
kruvinus sknnnnlns ir ore
lius. o musę trisjtalvę jki kojų I 
(laminti. Bet to nebus patui,. 
(Mikol lietuviai kvėpuos lietu-1 
viška dvasia.

Meskime lietuviai partijų 
kovę, o stokim visi išvieno 
prie didelio darbo.

Visi lietuviai už visų Lietu- 
v*- GjVUis.

VISŲ ATYDAL

Nesenai tilpo “Darbininke” 
straiptais apie kapojimų uo
degą pus-lietuviškocn* pavar
dėm*. Rašytojas, kuris aiškino 
apie lietuvių pranokėjus, ku
nigaikščius, musę protėviu* ir 
seneliu* netik kę neapsiri
ko, bet dar gėrę tingimi 
padarė pirmyn, reprezentuo
dama* atimeipti visiem* aty- 
dę, jog tai kožno lietuvio, my
linčio savo molynę tėvynę, 
Lietuvę ir savo tėvynė* isto
rijoje aprašytus didvyrius, y- 
ra šventa priedermė rašyti pa
varde* tikrai lietuviškai.

Broliai lietuviai ir mielosios 
sesute*, lietuvaite*! Atsišau
kia j jus moksleivi ja,.inteligen- 
tai bei inteligentės, pasisteng-

nemiritanti. Ję galėtų tik pa
tys lietuviai numarinti savo 
Medyne, bet nieku kitu ne- 
Mang* to padaryti.

Taigi, tie iitvirkę. lietuviai 
ir yra musų priešai Sakau 
ištvirkę ant tų, katrie vietoj 
ntylėti Lietuvę, jie jos neap
kenčia ir save kitataučiais va
dina. • Tie yra musų išdavikai 

didžiausi Lietuvo* neprie- 
teĮĮsi, kurie tik patys save 
l^rbina. Bet ir tie neįstengs 
numarinti lietuviškę ilvuię. 
nes mažai jų randasi tarp lie
tuvių. Šiandien viso* lietu
viško* iMirtijos, nežiūrint ję 
pažiurę, krėpuojn ta lietuviš
ka dvasia, tę augšta dvasia, 
kuri kilnojo Vytauto krutinę. 
Šiandie kilnoja kratines ta pa
ti dvasia mnsų. Ji ne tik nemi
rus, bet gj-va kai pi r Vytauio 
laikuose.

Bet delko ta lieturiika dra- 
sia4Rldo kiekvieno lietuvio 
kratinę ir žadina iš miego dar 
Aemieganėiua! Delko me* 
taip iiandie jukrutome dar- 
bootissf K am* musę tikslu 
ir ko mos norime nuo pasaulio 
valdonę! Gal mes norime —

per tiek metę musę garbingu 
pavardes. Radijo, griaužė ir 
plėtojosi tarpe musę kaip ko
kia ligę net nuo Vytauto Di
džiojo mirties iki šiai dienai. 
Nutrinkime tu rudis ir tegul 
žiba musę pavardės taip, kaip 
senovėje arba tegul skamba 
taip, kaip musę kunigaikščio 
Vytauto sidabrini* kardu kad 
skambėjo laike gnunimosi ra 
krytiočiais tie* Žalgiriu ir ne
beduokim* joms Slaugiau* ap
rodyti.

Jeigu mes esame tikri, karš
ti tėvynės mylėtojai ir patri- 
jotai bei pat rijote*, jei ji 
mum* yra iki tiek brangi, kad 
jne* dėl jo* esame jiasirengę 
kloti bei klojame šimtine* ir 
tūkstantine* iš tikros meilė*; 
jeigu me* šaukiame: “šalin 
lenkai nuo Vilniau , ne* Vil
nių yra musę Lietuvos sosti
nė”, tai vertėtę du kartę su
tekti tuo pačiu halsu: “šalin 
lenkiško* radis, gana jums 
griauiti musę vi»ę patrijotę 
pavardes!” Tegul skamba da- 
bu musę pavardes taip, kaip 
kad ricambėjo senovėje esant 
LMsvai laimingai ir Hnocai

PAS KLEIN BROS. DIDELĖJ PIANO KRAUTUVĖJ 
Jus gulite nusipirkti puikinusių 

$6OOKERZHE1ME$485 
ŽEMA RANDOS KAINA REIŠKIA ŽEMĄ KAINA

\D.\NGI me- nemokumo įme-io- rando* i i.-; ir «n- 
lime |mr<lnoti Korzbelm Phiver l’innę už $4’C>. ( Iii- 
rago* žeminiBui kaina už tų puikų insii limentą—ir

prie to dnr duotlame Inlmi gražų 6 pėdę i-lektrikinę ar va
zinę lonųtą. snolelį. uždangalų ir 20 šmotų ju*i> į inki

lu ui muzikos; $ 
viskas už
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THE KERZHEIM
i.bviliška* in*l Himnui* 
jmnj nam» už tat. 
|ug« gali ji rrati. EI- 
kur jo* nor.tc, nrann«i-

lUlumcrmvv.? 485
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NKPADAftYKlTC KLAIDOS Muntavij. AtRlmtaksU nerdę ir gatvės OOMOvj.
Af«*Mas CnMr A*r/»4ta ir Aaay

Aurdę. t. y. Gurėnns. n«» <»u- 
reckas.

Smagu man yrn įsakyti.

y

me kę tai |>aslčpę savo širdy
je ir žmogus, giliai mintijan
tis, galės greitai atspėti šių 
slaptybę. O gal daugumas taip1 knd mano draugas, lietuvis lira 
ir mano sau. Jei Lietuva lino-' 
sybę laimė*.' tai tadn gau
sime nukapoti, o jei ne, tni va- 
dinsimės lenkais; lenkam* Lie- 
tuvę užponavoju*. Tas bu* len
gva padaryti ir nebus skirtu- Audrusis, ne Andruševich. Kas 
mo. ne* pavardė nuo seniau daugiau iš intetigrutę?

Į Petras f. Gurtaas.

lis, minėto Universiteto stu
dentas, noriai sutiko ir jis 
šventai pasižadėjo laikyti jau 
už priedermę, kaų*> lietuvis, ir 
rašyti savo pavardę Antanas

skambėjo Inikititai.
Ju iš inteligentų daugumas, 

ypatingai augštosios Hera* P0VYLA8 E. KRAULEIDIS 
lietuviai ir lietuvaitė*, tę opo- —— ■
racijų padarė ir tebedaro, bet 
vis pastarųjų dnr tėra maža 
dalelė.

Man ]>ačiam teko nevienų' 
kartę susitikti su lenkai*, bes- > 
tudijuojant jm> įvairias šio* ša
lies mokykbu ir nemažai teko 
nukentėti nesmagumę dėl savo 
pavardė*. Nors mano pavardė 
ir nėra taip panėši į lenkiškų.! 
kaip kitę, bet vis-gi lenkai už-, 
tratinėdavo maa, buk ai eaę* 
suliotuvėjęa lenkas ir kuomet 
ai priešindavausi, tai jie ne- 
neatkreipdavo atydo*. Nors 
mano pavardė skambėjo Gu- 
recfcas; bet jie. lenkai, 
(žinoma studentėliai) vadinda
vo bei šaukdavo mane Gurce-. 
ki. Kitę tautų studentai, ang- BMriaaZi*'

Turint mažai kapitalo pirmi 
metai buvo britai *<inku*. norint 
gerai išaiškinti kn* yra “Wet 
Wa«h" ir kaip drapana* yra plan- 
iiaiiuia *u maiinonii- Pirmiau*i.i 
me* draĮMina* gražiai Uplaunanu- 
,-------- ----------------- • i>a*kpi lazur-

įsi. prancūzai airiai ir visi kiti kuojamr ir aauaai e.-tęžę pri«t*im 
ištardavo kitaip, o lenkai vi. IIM- junia tiesiai į namu. Ta* 
vienodai—Gurecki, todėl aš vi- j viakaa yra atliekate^ *n matimank 
suomet jausdavau* |iažeminta* kūrina mmkij darbų atlieka už ia- 
kuomet išgindavau mano pa- mstit tiimokrati. Mano dirb- 
vardę šaukiant Gurecki. Ne »«vė yra <lang geram įtaigia ru
dei t o. kad lenkni yra bei buvo « kad yra įaakyta. Ma-
žemesni už lietuvius gnrln-je, •' "* rUt’ 
atshninu* savo didvyrius, pro-,“"” ,r -U5k,i
tėvius senovėje, kada Uetuvęl 
buvo galingiausia visoje Eu
ropoje, bet dėlto, knd aš tikrai 
žinojau, jog esu tikra* lietu
vis, žinojau kad mano seneli*

yra Inli.ti gera ir uhnt me* netcuo- 
mrt neammaiionie n<4 nepamot*- 
me <lrn|unių. ne* k i-kvieti* boti/- 
na yra avalinei plaui ama.

M.ldtiu knatumrnų neužlaikyti
buvo tikra, lietuvi* ž«iigaiėli.(t|m|wf -lt>i ,ik 
bei kuršininką* ir jo jmvarde. <Wli
brahejonės, skamlu-jo Gurėnns, ui^ua t*»i|> kad draivrri* į I miuu- 
ne Gurccka*. Nežinau tikrai tę (p]ftų atlikę, tu. tina vstinoti. 
kokia-gi nelaimė ištikti galėjo o tuerai padėsite tau 
mano tėvelį, kad jis buvo per
mainęs ję ir davė rudini* ru
dyti! Gal buvo priverstai de|. 
to, kada užėmė Aiauįię pavie
te, Sutknnę valičiuj pirmojo 
teiaėjo vietų per ištisus septy
nis metus?

Joti uBDST » C5U ilf VuTT^-

FIRMA
nknj žein<‘-s į Mieli., (>0 
dirbamo*, didelis *o<!n«.

SO
Įnkrę
Grinėia akių kambarių, tvnr-i 
ta*, daržinė, žemė aptverta 
fvoromi*. 1 mylia iki miestu- 
kui, pusę mylim, iki mokyklos..

1 Mainome nnt tnie-to prop't 
!ėię arba lotų.
United Land & Investmcnt Co.

117 N. Dearborn St., 
Chicago. III.

*

i

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
IM W M<mroe, Oae. Clartc St. 
Room Mt. Tek Cmtral SM 

CatCAOO, II.I.IN'Olh

AMERIKOS LIE MOKYKLA
Mokinama: anallMtoo Ir lleluvit- 

kM kalbu, arltmctlkva. knycveay*- 
Ha Moneitranjaa. t>i—»-r.ti*c. |>lrk- 
lilto*. totalu. Suv. ValrtlJ'i lalnriloa. 
-i-rlno* Irtorlloa. rrurrafun*. 1*01111- 
kln<« ekonomijų* |>ilietywt>X dallla- 
r*Ar*tt*

Mokinimo valandmi: nuo t ryto Iki 
t ih> riet*: vakaro nuo t:M Iki (:>• 
31IX Su. H>M SU Om aru. III.

DR. K. DRANGELIS 
DENTISTAS 

3261 S. Halsted St, 
Mraa lto*tew* *!«• OOCAUO

LIETUVIŠKAS KRA
DĖJAS.

RYKAI.
Šalau Ju* norit* Un*< klek 

turto tmoa** pr»«t)-rtto Ir 
klek a»r galim* rraMn-vonll mi 
PNr*l<« llr»dimų naudingų, tai 
nuirkite tuojau* reikalaudami 
lo* naudingo* knjruti* Kalno 
ltaovul (ekatH-nal) patentu, 
bandom* Uradlmu* PYKAI 
llaJą-klto pa*:

Laikykite pinigus tvirtame, išbandytame. valstybiniame 
BANKE ANT BRIDOEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT
A STATĖ
BANK BANK?™

1112 W. 35lli STEEET, CHICAGO. ILL.
<1 blokai nuo llahied St.)

KURIAME SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
LAIKO PINIGUS.

Turtas $5,000,000.oo

n. r_ t\mx>u> 
Vir*«.|irr»i. 

tlrnia*

*. W. tiort-j 
Vfcu-PnnU- *

am-

A'-;.

-i >*.'
5
K

S. R. Rnney 
|m<. luu įninku

Nors nebuvo paviijuuii. vienui* dane tinimių. laike karė* bi
jojo laikyti tunu pinigu* ant knygutė* banke, ir kavoje tan
kiai laimi iK-Nuigiine vietose. Tuumi trotijo pram-ntn* ir buvo 
pavojuje pruraiti pinigu*

KARE PASIBAIGĖ.
Pradėkite dėti arlm perki Ikit* *av.» pinigu* j ŠIĄ VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTIlilNŲ BASKĄ Muks 3 prae. Pinigu* (mi
mų 1 Blunka ant pnreikalavimn.

Pa* ruu* ra*itv ninndnin) Katama linu) ir rūpestingų 
atlikimą dalykų

t lt. VAIKIS: nuo ’ rm* 41** 3 |h. |te*u L»-.li<t*« i*uli«i>>R nn>> a ry
to Iki I po |*k*u. VAKAMUK: sereOnmJ- no*, • Iki a talando*.

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAL
Turime gėrę ištekliu šių knygų:

1 Apie Katalikų Tikybai Tikryltę
2. Patarmė* Motmtiui .....................
1
4.
A
<

«. 
A

Krikščionybė ir Moteris . 
Gyvciiitna* Šv. Staniidnvn 
Girtuoklio lš|iažinli« ....
Katra neišmanė? ši knyga pravarti teatrų lošėjam*. La- 
lai lengva Kiliai*! i 
Mark*** Antram* 
A ra yra Dievą*?

*. Giordaiiri Brunu .
10.
11.
12
IX

Kopemitika* ir Galilėjui 
f aurijalutų rajų ......
S<wij«li*tų norai ir darbai 
Rr*vMfa«*ijonierių tarpe .

lt Apie A (išvirtų ................
15. Keturių Metę A. I.- lt. K. Fcdrraciji* veikimai

DRAUGO ADMINISTRACIJA.
1800 WEST 46-th STP.EET, CHICAGO, ILL.

A

Ameriean European 
Patai Otrias Ine.

GERA KNYGA
iuetuvi* Katubkv Tl<~» l»r»u»lj» l*l-Mu **r» l/t,H*l* nn«1u kal

boj* i»re- LutouiM. AiuirtkoJ- M-ra-ner l-r*a* *»arta) vrlkal* --TMK 
III-KiltY or rtn: ymax Ujmu* 4*1* II* t*tl»>*'AT
kYTIOVU. Akltlt YTIOAS". Krh* <nk*l*aCli» to* kn>*u* ««* 
DrauaiJ* Koaniia-Ju S.i* Valatljg *><c*trai»rm* ui-^ninkam* tr dlp- 
loma-am*. taleri .-traliriir diplomatam*. ItHktu. kad Ir plačioji 
*1.,»"i»one kmn l*|.ui>nti tarp Jtoktain** rolk+J* Ga Ir ut-
ruboM'J*. Ka>*a kainuoja *1.23. audeklu apdarau**-; IS.M akavo* 
apdaruoar.

l-rukalb* kajrai t-aralr ranto* Amortko*‘l>ul>llrMa* Ir ntnl>**a- 
durtu* I3t*an. l-roaadtnlar Uiltoa. kuriam llt'aatuojaal J 1-runcu*ija 
lnivu IntluUa keli mpln.rial tu* knvn*. nuo lai« >< aliaM Itntual- 
Jo. »krH<Tiui. prtpaModi-u.aa Kad TAIKOS KuKFEHKKCIJoJB 
Knrra ItuaUnu tikrai naudi***.

“liHtt tils-. tao* IUST t*-Ot sniriTT. CMICAUO. IU.

Ji* va
tinėj* jto via* Nųuth Kidę. No
rint |>adanti. duokite mum* tini*. 
■ Mojau* draivrri* nfatiuo* ir pa 
im* drapana*, o pn-kul sugrųtiu* 
jum* stiralio* jau ėiats*. Reikė- 
tų jum* atmesti via** kitas lannd- 

■ tyX « remti aavo In tariikų laun- 
!d»y, kur jūsų darbi*
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AKT PARDAVIMO
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P>iaM»n Jono itakalauakn *a*l- 
naoSto Kantra rub ItaralSl* *a»., 
Pauperių Kalmb tall metai atral. 
>la rrvrno rklIaitrlbMJM. !•*. Tu
nu laitai erartiu reikalą pna X> J.a 
pota ar kaa kibta turam i. apie II 
mridliu man praneMI tekančiu ad
resu:

llrt. Auna Itomanan-kl.
31* Mra&nr Ate, Jollc<-ll«-klale, III

S*r« Knip atvykom 
15 metu.
Itaaltava | Xoviea>rtu*

l*al«Mtau putavaoriv: onra. Mane. 
KlaUet*« AnelZa ir puabrulm Tanu,- 
Maut K» pliauską. Ji* paotna I* 
Vilniaus mb Traku pat*. Merkines 
parap.. TaraCKrtila kaimo. Jie pa
liko mane II meto IJctuvol nori- 
ria* nu lala suMmUnėtl malonėkite 
ataUaukn sekančiu adresu.

kilau Itoa. Kvlrtkauakiutė 
14* Muro-n Ava. K. liamuiond. Ind.

r«lcAkau darbo į namu*. tuok u 
virte Myli ir kitu* prtr namo
rrllculinrna darbini dirbti. kleldliu 
• tarta uk lt arkanai n adrrau;

k»3< KTU* bot h Kt 
Vbfenvn. III. , 

Tr1« f»»naa Normai 431C

l\*trAk«U MVn Vypo J<ifin ftld«rVt- 
tau* 43 rHH. Jia lintifM l> KuVril- 
liii ruh • llnrtitiinkv V-vIbUkta*. Moda 
M«b’m Alrltr.
Kumi'hm j.*.i

1914 m Jt*

MHtUuumrje aUUlirpkit* arba 
mAkite *g»i« jj.

.MartjtiM
i jh> U'vui* Xrtn etilui A
t Irialramlr M. Mcmtrral. C'anų d*

Mtadieni*. n»rio 15 1919

LEGENDOS IR PASAKOJIMU
APIE

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ

(Tųsa).
Ji* pažitiiėjo aplinkui į vaikus, Inukdatnu-. kml jie juok

ai* iš jo imsttkymo, bet visi vaikai tylėjo, gnilėdamieri Sic- 
jtono, nes jų daugelis žinojo, kud jis yru sušalę* ir peralkęs. 
Daug vaikų rodėri nieku nvpiiistmt, ubejingi, bet nei viena* 
nesijuokė. Tai da labjau perpykdė mokytojų, ir jis priėjęs 
sudavė Steponui |tcr veidų.

Vargšų Steponą ta> negailestingumas baisiau užgavo, 
negu jmts mušimas.

Ant dvylikos jis išėjo iš mokyklos ant galvi** ir klejojo 
aplinkui visur iki nepra*i<k*jo |>opietinis mokykloje durims. 
Jia nedrįso eiti namo, nes žinojo, kad tėvas jo temti nepu- 
kęs, o ir motinu |s*r pu> mažiau jį myli, kaip jo nutŠNaįjį 
keturių motų broliukų.

Jis vėl |uiverkė, nes alkis neduvė jaut rautylH-s, o jau ran 
kų ir kojų Iteveik nejautė nuo šalčio.

“Kas tau yra, mano mažuli?” užklausė staiga kokis ma
lonus įtaisas, o ranka glostė nrpridengtų galvų ir garbiniuo
tu* plaukus.

Steponas pradėjo garsiai verkti ir tarė:
“Aš taip |H*ralkęs ir įtinu šalin, o <|n taip ilgai reikia 

laukti”.
“Ar tai tu netari namų pnreitif*’ užklausė ponas taip 

mandagiai, kml Steponas net ]mžiuri*jo į jį ir |muint<* nailo
nų, šventą veidų. Tai Imvo vienas tėvus vienuolis Domi
ninkonas, kuris lankė vargšu- visas n tas.

"Me. neininn<* nniiiieje kų valgyli. Jokūbas 
dėjo atnešti gmlmių duonos ir mrio, jei išprašv* nuo savu 
tinos”.

“Nelauk Jokulm”, Nikė kunigus. “Eik namo ku 
nim, ai bandyriu surasti tau kų nors šilto. Eik čia, nesibi
jok. liet kodėl jus neturite namioje kų valgyti!”

"Tėvus negaunu duriai, motina tnip|Hil. Kų turime, to 
laimi maža, o nš turiu <ln intižit brolį, kurį jie turi maityti jiir- 
miuu už mnne. nes jis da tiktai kūdikis.”

“Varguoli, o tu kiek metų turi!” liet štai juu namas. 
Eikš, pažiūrėsime, kų čia rasime valgyti.”

Jaunesnis vyras Imliai apsirėdęs, atidarė duris. Jis nu- 
•išypsojo, ;minaięs mažų vaikų ir, pat inęs jį už rankos, nu
sivedė į vienų mažų kamlutrj. kuriame nuprausė jį ir nu
plovė rankas ir kojas šiltu vandeniu. Pnskui davė jam kė
dę prie mažo stalelio arti ugnies. Po to atnešė jam šiltos 
sriubos, gabalų mėsos duonos taip kml Steponas, kaip gy
vas, tai taip niekaiia nevalgi*.

Kada jis pavalgi'*, gira* kunigas įėjo ir užklausė ar pa
tenkinta* pietumis, kur gyvina ir daug kitų dalykų.

“O dabar, mano vaikelį, įaitimyk”, sakė kunigas, “ryto 
ant septynių ateik čia ir atsivesk tiek savo draugų, kiek tau 
patinka; mes jums duosime tiek duonos ir sviesto, kiek gulė
site auvalgyti. o gal da ir pyrago šiek tiek pridėsimą." .

Stepono akį* juokėsi ir lilizgt**jo, kada jis žiurėjo j ma
lonų ir Itesišy’psant) vienuolio veidų ir Itandė |iadėkavoti. Jis 
gulėjo išstenėti vos kelius žodžius, liet jo ukįs buvo iškal
bingiausios ir rudė, kų tas kūdikis tnri savo širdyje.

Samti.ma arral T1 taikikli ak.nia- 
bua iukn*< luUuu 0-1 Jaav aktv 
k somai ta koatl ano cahoa akso 
d.J.mo, kuotnal ralS** tlrja*. | kr u 
v*, knumrt akalt.. ar savi ar ra
tai. tat tuormt yra laoklaa. kad 
rrlkla Jums akta.u Maso H iaat« 
paOrlu.aa pridaoa Jum. **rtaual« 
pah.raarim* ui pr.r.aam* kata* 
nu tai* •*«*• aat iki I3.H.

JOHN 
Akių

1801 8. Aihland Av. Ohicaco 
Kctamlaa* am. .k ui uma dyka- 

Karn*«a tl t >. mirta
i-< loa luiuai rtri llatt'a aptuki.- 

ttomkarta I*. Ik. 1*. IV tr l» 
T' inrkna | ■ < no varai* 

Valaud<s>. nuo 1 «al. llryto Iki > 
t aat vakar*. N<-' <oj u no l «al 
t o-to iki lt valsai.: dira*
. )

ISurnfcriM *4»vs» |*tt*br«(ll«a Jntin G*sr« 
trnata, Viartn H Kuųr>i> gili*.. Ila-
»*iuiu •|t*krk'm, AdsskoVn |**rMf»IH**. 
tiltelių MMttaid*. V Ir A :• imtų
lt|*|a »*b* Isltttną G)fV«'Ct«t Phllailfl- 

1‘a. ir rit'i* link* Jcu Ji* p»t* 
• r kiti. taialutt* kl!r |*T*RkMl 
amiaku

|VtrrR«1» Jia bulaiti, 
<|mi biria I* Vvnckh’** ) 
Mu. U«mm1 M. l'hkug-s HL ,

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

IL
Kitų vakarų Jokūbą* ir Steponas nu keliai* aavo arty- 

nuauaiai* draugai*, kurie taippat nebuvo “raudonveidžiai”, 
išlindo ii aavo užkaborių, kur jie gyveno ir leidosi link namo 
ant Green gatvė*. Apie šeštų valandų jie at aid ura prieš baž
nyčių, pasimaišė tenai, atlošė keletu žaiaių ir j tų tarpų išmu
šė laikrodi* aeptynia* valanda*. Tada kita* kitų pirmyn 
pastūmėdama*, jie sugrudo prie durų. Jokuliaa au baime 
paspaudė skambuti.

Tėvą* Grigalius, tn* kunigas, kuri* vakar Stepuku ra
do šąlantį ant gatvės, atidarė duria ir linkimai šypsodama
si*, tarė:

“O, jus esate čia. {eikite, įeikite; čia yra vietos jum* 
visiem* ir da jos užtektų ir kitiems ir nių* širdyse ir kam- 
baiyje.”

Vaikai susirinko į diilrij kainluirį. prirengtų juos pri
imti. kuriame Imvo gražiai liepsnojanti ugnelė. Ilgas stalas 
tv*ėsi imt knuilmtj. Ant stnlo buvo leksėini su iluomi. svies
tu ir pyragu, atimtiniai puisiukai ir Kuruojanti virduliai. 
Įėjo da du kunigu ir vienas broliukas, kuomet tėvas Grign- 
lins jau pilstė ariiatų.

Viename kamlmrio gale kultojo didelis kryžių*, antrame 
— Movėjo ftvenėiau.ios Panelės su kuiiikėiių ant rankų sto
vykla. Aplinkui ant siemi Vimpatie* Jotau* gyvenimo. Jo 
kūdikystė*, viešo gyveninio ir Jo kančios paveikslai.

Ti nai buvo ir lentynos ru knygomis, senorui* ir naujo-1 
mis, kurio* Imvo .-mtovanoto' kunigų <lel jų misijų vai-. 
kam> rytiniumv Lndune. Kiniu Vaikui privalgę, kiek tik jiel 
norėjo ir prisikimšo, kiek galėjo kišenes pyragu unt ryto
jau*. Tėvu* Grigalina surinko juos aplink save, kulis*jo su' 
jais ir Idausė jn imsipasakojimų apie jų vargu*, ne* jie visi 
buvo neturtėlių vaikui. Tmla ji* posakė, kad nori turėti su 
jais prietelyslę. ir taip meilini prašė jų pasitikėjimo, jų prie- 
telių. kml jis iš kurto |mgav<> kiekvieno iš jų širdį.

“Viri jus žinote, kas tai yra kentėti, kęsti kančias, alkį 
ir šaltį**, tari* jis. “Dalmr uš jums (uipasakuriu, kaip jus 
galit* Imli laimingi, nežinrint tų vargų. •

Tada jis jh*tns | m pasakoju apie Jėzų, apie Jo meilę, apie 
vi*kų. kų Ji* kentėjo už mus ir kaip susiartinimas sn Juo 
daro maloniu kiekvienų skausmų ir lengviua naštų. Ji* pa
pasakojo jiems apie Jėzaus gimimų tvartelyje, gulėjimų 
ėdžiose ir tt. Nora m kurie iš jų kaip kmin atsilankydavo į 
nedėlincs katekizmo puniokn*. In*t tenai girdėtų dalykų ne
mokėjo pritaikinti gyvenime. Dalmr, kuomet jie išginto iš 
kunigo butuos žodžius apie karštų Jėzaus meilę, kml Ji* pats 

ve atidarė kentėti iš meilės iuų> ir kentėjo už kiekviena.

ARTIIRILOTį?
Mas u* pirm* ImokėJ'-

m* sn' murini., namo 3 i>anrvaalm« 
au maudykU-ma. runcnUala bsar- 
msatu u kitau saujai*, natarmaia. 
randua n<-*a I* nuuO itO*. l'ttaka 

imatru. » likamua U ramina 13- 
■aokrtt. Kmakllša .

l*Wrl> l-akd * tavcauaenl <•*, 
aasi *•- ifaMvs nt.

Th Rosi
Sniip Buk

UMi OaMir 
Avo. OttMfl

Kapitalas ir 
9250.000.00 Viena Turtas 
▼iri 11.600.00000 $L0O atida 
rys jum* savinga anuo 
pradekite dabar
Atdara Berods* vakarais

7MI

PASIDĖK SAVO PINIGUS l
Seniausia Tauptnimo Banko Chicagoje

ffįF
HIBERN1AN BANK

Mė. 3% angy. /

TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ

bUViENYTŲ VALSTIJŲ PI IGAI ClA LAIKOMI
208 South La Šalie Street

Seniausiai gyvuoja. Sa> gi Taupinimir

Efektas Pricdinių Produktų, 
Maisto ir Gyvulių Kainos

valgomų dalykg liūtų numesta tuomet augintojai turėtų imti 
kaina* ui gyvuliu* arba rarartotojai turėtų mokėti už maistu daug 
daugiau.

Taigi, Armour A Co. tari ižraati toki 
bado kad kiekviena* tinca* pirktojo <y- 
valio botų parduotas.

Viena* it didžUnaig paaiaeking di-
< ddio Manio yra tai Uradima* ir ao- 

vartojimaa ir pardavima* kiekvieno* 
dalele* to pirktojo gyvulio.

Me* turime <l*U(ri*u atrakomyiic* 
negu tiktai parduoti mAq. Beiki* atai- 
minti kad 35% aro jicgų me* turime 
nuvanoti išdirbiniu i nevalgomųjų daliu 
jaučio ir kilu gyvulių kūrino* me* tik
tai perkame. Padalinkite fita jauti j 
milijoną dalią. Mum* reikia »ura»:i 
market* dd klijų, garbanuotu plauku, 
kailig. vilnoa, aliejų, muilo, atranig, 
■aihina* popierca, ir vaistyuyBoma rri- 
KBimgu dalyko, ir kito ootKia aepa 
ariaMg dalykų kurių daugybėm ram 
dari. Jeigu muag organizacija botg 
mažesnė tiesiai butg negaliota* daly- 
ka* »g visg dalykg išdirbti

Nusipirkite labai gražių knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklio išpažintis
f>ii* knygelė vus tik išėjo iš spaudo*. “Draugo“ Bend 

rovė* laida. Turi 59 puslapiu*.
Kaina tik ........................................ 20c.

“ Pražudys** Gyvenimai“ tink* musų knygynam*. D»n 
dclj jų imaniictn* tiulislhaniaa žymus nuošimtis.

“Pražudyta* Gyvenimą*’’ vien* U grufisuaig apysakų 
Paimta iš suomių g> vroiina. Ka* kartų jų pradeda įkaityti, 
nc|iamra nrperakaitę* ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta tok* rauda*, kum dažnai ratinksniaa ir tarp lietuvių 
pabnkurii; prio grtavimo, gi paskui nusprtndfiuaig pataisyti 
aavo klaidingų gj-venimų.

šita knygelė ypač rekomenduojama 1MR f«rt, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviam* dovana jūi* kalėdo
jimo.

Reikalaukite tuojaua. Nea abribnota* Aoitiina 
dinta.

AR MO U R 4* COMPANY
CHICAGO

-------------A-

NEMOKĖK PINIGUS Bf REIKALO 
Mtuų krautuvą—viena ii didžiausių Ohlesgojo 
Parduodame ui žemiauaių kaiug. kur kitur taip nagam 

Mašinėlių laiškam* drukuoli ir ofiso darbam* yra uaujau- 
rio* mada*. ('{laikom viaokina laikrodžio*, žiedu*, Uiubi- 
iiiu* ir deimantiniu* į grunafotm* lietu vilkai* rekordai* ir 
koncertinių gvrianrių, armonikų rurilkų Ir pruaižkų išdir- 
byriSų. Balalaikų, gitarų ir amttikų, kokią tik reikia. Ibr-



fteštadienis, vasario 1Š<<919 DRAUGAS 5
*

i Lietuviai Amerikoje.
ROSELAND. ILL.

bus dėl Clcvelando lietuvių, 
draugijų ir tauto? labo.

A. žatiaduonis.

Labdaringo? Sujungus 2 kp.. 
Roaelando. III. rangia puikų 
vakarėlį au programų. Bus 
lošimas. Visų Šventų parap. 
vaikų choras giedos. Taip-gi 
bu? ir kitokių pamarginiiuų. 
Muzika gera. Viskas atsibus 
16 d. vasario, 1919 nt. Brolių 
Strumilų svetainėj, 107th St. 
ir Indiana Aro.<____

Malonėkite atsilankyti visi, 
nea -tai prakilnus darbas. Pel
nas nuo vnknro skirinmns dvi 
našlaičių prieglaudos. Nesi 
gailėsite atsilankę, liet turėsit* 
sau naudų ir linksimai laikų 
praleisite. Gi atsilankymu su
šelpsite našlaičius, kurių ke
letas randasi ir musų koloni
joj, gloluij vietiitės kuopos.

Taigi dar paantrinu, neuž
mirškite paremti tų prakilnių 
organizacijų.

• Našlaitis.

I
kumnnymų ir klausimų. Kuo 
po? iždininkas, J. Zabulionis 
davė įnešimų knidink “Vy
čio" nuosavos s-pnustuvės ir 
trumpai paaiškinęs reikalin
gumų, ragino narius paaukoti 
kas kiek išsigali. Tam įneši
mui visi pritarė.

Bet kuopos raštininkas, J. 
Rašiiuas, davė kitų inešimų. 
kad daliar neaukoti, ale pir
ma iiarmtraukti už kalbėtojų 
“Vyčio" redaktorių, M. Zu- 
jų, kuri? dabar važinėjo su 
prakalboms ir tada parinkt' 
aukų. Su šiuo inošimu visi 
sutiko. Visas darbas jiaves 
tas susižinoti ir užkviesti kai 
imtųjų raštininkui, .1. Rašiniui.

Tikimės, kad šįmet musų 
kuopta daug daugiau nuveiks, 
kaip dėl bažnyčios, taip ir dėl 
*avo tėvynės labo, nes turime 
p>rę ir darbštų dvasiškų vn- 
lovų. gvb. kun. M. J. Kolve- 

kų. Visi darbuojasi su di-
I džiausią energija.

•l

«

E. ST. LOUIS, ILL.

Jaunimas prie darbo.

Iš visų kolonijų matyti* 
laikraščiuose kų jaunimas vei 
kia ir kų nuveikė, bet iš K. 
St. Louis visai mažai matyti 
pranešimų. Kadi r veikia jauni 
mas ar kita draugija, bet nė 
ra papročio korespondenci 
jas rašyti, panašiai kaip kitoi 
kolonijos daro.

Jau metai auvirš kaip gy
venu E. St Louis ir su visait
vaikinais, ir
pažinau gerai ir drųaiai galiu

' pasakyti, -kad E. St Louis
nėra pasilikęs nuo

kitų kolonijų jaunimo gabu-
mais ir inteligentiilraniu.

_ Vasario 26 <L vietos klebu 
"naa, kun. 8. E. Kolesimdris. 

bažnyčioje iš sakyklos pami
nėjo, kad jaunimas .sueitų į 
parapijos svetainę ir susitver
tų Vyčių kuopų. Po pamaldų 
jaunimas kaip bitės j avėtai 
nę suužė ir apie 50 vaikinų ir 
mergaičių prisirašė prie Vy- 

*| čių kuopos. Pradžia labai 
V gražų Nora dar neturi čarte- 
“rio, W jaa turėjo extra susi 

rinkissų ir vienbalsiai nutarė 
•risi užgavėnes Mdšldienyj

.. karėlį au lietuviškais žaidi
mais. Baro keli nariai įnešę, 
kad surengti nors mažų toat- 
rd}, bet didesnė pusė balsų 
davė įnešimus, kad per trum- 

Taip ir pasiliko

X

Narys.

CLEVELAND. OHIO.

Clevciandiečiai progresuoja 
ir žengia prie susipratimo, 
štai draugijų Sųryšyje iškilo 
u manymas, kml norint pasek- 
ningiau veikti, Sųryšiui rei

kia turėti įstatus. Sumanv- 
'un? priimtas. Išrinkta komi
sija dcl pagaminimo įstatų, 
įstatai tapo pagaminti, 29 d. 
ouuūo RųryKo susirinkime 
-lenkaityti ir priimti, išskiru?
nekurtuos iMtragrafus. kurie
rišasi su finansais. Išrinkta
komisija, kad tuos finansinius
.taragrafus draugijoms per-
ikaitvtų ir kad draugijos ap
tartų: prie to. kad perskaitytų 
visus įstatus, kad draugijos ži
notų kokį prakilnų darbų jų 
atstovai mano veikti.

Prie Sųryšio seninu prigu
lėjo ir socijalistų bei liberalų 
draugijos. Jų atstovai Sųry
šio susirinkime kėlė didžiau
siu liėtvurkę; mainė, ardė nu
tarimus. sukeldavo lennug ir 
trukdė visų naudingų darbų ir 
tokiu bodu nieko gero nebu
vo galima nuveikti. Ant galo 
nuskriaudę visaa katalikiška* 
draugijas — prasišalina. Da- 
bariSųryšys yra liuosas nuo jų. 
Pasiliko nekurtos tautiškos 
draugijos, bet tos draugijos 
yra beveik iš katalikų ir dir
ba sykiu su katalikiškomis 
draugijomis. Tos draugijos 
galės dalyvauti Kųryšyje ly- 
giomis teiik-inis; niek? joms 
nekliudys, jeigu tik jos savo 
veikimu neis priešai Kristaus 
mokslų ir visas katalikiška? 
draugijas. Taipgi Sųryšio 
įstatai jų neprašalina iš Sų- 
ryšio. Butų jiagcitlaujama, 
kad viso? draugijos tai kuo
pti? užtvirtintų Sųryšio įsta
tu?. Ne? tie įstatai A»*l gerovės 
visų draugijų ir lietuvių tau
to?. Sųry šio įstatai neuždeda 
draugijoms po prievarta nei
gi nieko atima. Sųryšio įsta
tai bu? kaipo palengvinitiin- 
atstovams iškelti genis suma
nymus ir laiduoti draugijoms 
apsvarstyti ir jeigu draugijos 
priims — bus priimta, jeigu 
utine? — bos atmesta. Sųry
šio atstovui nieko negali pri
versti kų veikti priešais uorę. 
Sųry šio įstatai rodo,, kad svur- 

Užtikrinam, busite bius dalykus duos draugijoms 
aptarti. Prie to, įstatai ap
saugo? nuo tokios suirutė?, 
kokia seniau buvo, Imiunrt

‘ .;pmt laikai 'r r_____
ant toliau*. į kuopos valdy
ki Išteko gabios ypatus: 
pirm. — Jonas Poškus, vicr- 
plrm. — Kaa. Aarnauskis, fi
nalų rašt. — Veronika Bal- 

A (rusaitė, protokolų rnšt. — Zo
fija Petravičintė, UM. — A. 

• Bačkienė. Tikimės, kad nau
jos vyčių kuopos valdyliu ne- 
nnleis runku ir nejiiisilik* nuo 
kitų kuopų darbuose.

Nedėlioję, 1<> d. vnsario. 
rengia ,P. Sv. N. P. parap. 
puikų vakarų. I?>š “Katre 
neišmanė" ir dar 3 veikalu- 
lras. Tikimės, kad susirinks 
daug publikos,. nes vakaras 
bus vienas ir gražiausių. Bus 
dar dainos ir kitokie pomar 
ginimai. Todėl kviečiame vi- 

4wi vietinius ir iš apielinkė? 
« atsilankyti vakare. 7:30 vai 
* j parapijinę svetainę, 914 N.

Iflth St. r 
užganėdinti.

Vytu

NIAGARA FALL8, N. Y. ,

Na, antgalo ir čia jau visiš
kai tautiškai lietuviai atbudo. 
Neužtenka, kad vien tik žo
džiais girtusi. l»*-t tų paro
do net ir darbui?. Kuo to
lyn tuo vis lubin įsisiūbuoja ir 
vis platesnį plotų užima durl>- 
štuine.

Sausio 19 d. vietinė Vyčių 
kuojia buvo surengus vakarų 
ir lošė veikalų “Gims tautos 
genijus". Pelnas skirtas Tau
tos Fondui. Ir ištikto sulo
šė kaip tikri artistai. Judė
jimas. išreiškimas žodžių, 
toks natūrali? buvo kiekvie
no, tartum, kad tai ištiktųjų 
tas viskas girdisi ir dedasi 
keletu šimtų metų atgal kokio 
nors valdono Lietnvos pilyje. 
Stangvila dari; didelį įspūdį 
savo nusiskundimais, jog Lie
tuva apnikuota priešų. Pu 
lilikoje. matėsi net ašaros ant 
akių. O vėl. Žibuoklė pasiro
do. kartų šneka, šneku, štai ii 

t pradeda linksminti savo tėvą, 
uždainuodama dainelę. Oia 
kartu prisideda ir talentą? 
įlainuvimo. Ir ištikro publi-j 
kų užžavėjo!

Dangvruta raudojo taip 
turališkai kad, rodos, tai 
ras jos Imtų vaikas. Vėl
si rodo viena lietuvaitė, persta- 
tyilama lietuvų. Slegiančiu 
halsu pratarė didžioje salėje. 
Viskas tartum apmiršta, taip 
žingeidanja visi.

Taipgi prijuokino visus sa

I

nu
tik- 
pa

vo burtais ir prietarais senė
Orerė. Teko girdėti, kad jau
toks juokas * ėmė iš jos, kad
net šonus nurimti reikėjo. O
vH įpuola Ąžuolas — rodos.
liūtas koks! Kaip užsimojo
kardu ant šaipo vokiečių — 
VHkol

Publikos baro pilnutėlė avė 
tainė. Už tat-gi ir jielno liko- 
Tautos Fondui daugiau kaip 
9100.09.

Jei būkutį prarilavinimo. 
tai galėtų lošti didžiansiuon* 
teatruose šalę garsių artistų. 
Ir tokių talentų čia randasi 
keli, kaip: žibuoklė. Stangvila. 
Lietuva. Dangvruta ir Prute 
naK ir kiti.

Užgavėnėse vietiniai lietu
viai, po vadovyste panelės Te
roro? Lančiutės, rangia milži
niškų koncertų, o toliau? ren
giamas vaikų teatras.

Kartu su tuo visu yra ir de
besėlių kasdieninio gyvenimo, 
bet jie ėia nieko nereiškia.

Lindėrio Erlkėtls.

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS.

Vladivostokas, vnnario 5 <1. 
— Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbininkai, grįžtantieji 
iš vakarų Sils-rijos pasakoja 
apie luini vargingų padėjime 
kcHo? tukinančių Rusijos 
vaikų, nuo šešių iki penkiolt 
k<w metų amžinus. kurio buvo 
siunčianti j kaimus, kad išsi
saugoti nuo liado. Imt talšeyi* 
kų valdžiai užėjus pasiliko po 
įvairiu? kraštus išsklaidyti. A- 
merikos Raudonasis Kryžių* 
1,200 tų vaikų surinko j Kur- 
genų, Tumėnų. Iriu tų ir kitas 
t irtas ir juo? maitinu, dengta, 
ir globoja. Daugel paliktų vai
kų klaidžioja apie Uralu?, mat 
tiudamesi šaknimi? ir tuo. kų 
jie išmeldžia nuo virtos gyven
tojų, jų gyvenimas pauašus į 
girinių žmonių gyvenimų.

□
APGARSINIMAI

luitui jvnirii■ ii apie visokius daiktus. Bet kiltie upgar- 
šiltiniai nebumi lei»:ngi. tni tokie negali il>.ni gvnioti.

Kaslink apgarsinimų aptiekus l’artosa. tai jie ran
dasi visokių kalbų laikraščiuose ir nuolatos per <įmiginu 
knip 15 metų. Viki skaitantieji tuos |mgarriiiiuiu? atra
do. knd juos- \ i»a<|<i.« buvo teisybė skelbimiui.

Tūkstančiai žmonių dėkingi yra Parioltii už |*sek- 
uiiugų vcikii .::, I‘artola ivguliuojn maisto virškinimų vi
duriuose. išvalo užkietėjusiu? viduriu? ir ėistija kraujų. 
Partola yrn ^ennnnin priemonė dėl gero vidurių veikiam.

Jų? tnip"i skaitykite ra įsitikinimu apgnrrinimua 
uptickus l^utosu.

I’žsisak; kit dėžutę Purtolų ir persitikrinki t
Kainuoja tiktai 1 dol.. ii dėžutė- nž 5 dol.

Apteka Partosa. 160 2 Av. Dept. L. 4 Ncw York (luti)

Villsijanti Agutil RiikalingiĮ
Vaitai ir jauni vyrai M- 
•ui uMirUi grrun pini
gus uiidaiiil uRaakynvie 
ant •’Kan«*r'* blvyclm ir 
I :* » ruU|illanku» it 

1 nundrio
Tu turi Irinr naa*rinkti 
t«»k| stilių kuki nori Mo- 
toHulkv motoji o, ••Arvh- 

krame“. ••*uprrt»rM. 
*T4roai , 
’IUmyt". |r lt Tu ra« 
Ii |K-MMVajUn<-1l iiuona. 

ine Uik« —- |m pilu.
• muMLto* jva. ta- 
karai* ir A»ttiia*lh n« K
• — sali |irika1t*ii>tl «• 

4 draugu*, kurte ju tli.
'i,z*Mk)ii. Ki«k*i*'- 

tj-n Ranrvr >• «r«!u» t »• 
t utį nu Milm • mitų 
kiAtnm lja ir 3W iIkiiii 
.Ui,«Kirtimui nutarti 
vtULnrjItmil.
U Pakriko ikMal. 
Km M trnaa pirkėja*
Hancvr dvlrar io (ant 

. intUM pknol lirfu.,1 |A 
I fabrike vatin«M«*«ui ruunn .turAtna ru- 
į kiaadvirati, kurte yra KvarantutynuiAn 
«ir |*rrkaiMan*i.t fabriko kultui a au ir 
t dieny lAinicinimu Jvi«u m»i>atink(i.
rali •uKra**ntl: iui* tAkaKMu* utr-.n- 

į k*alme.
. t’rirdainato fam* «bkai. tUmok* - 
I Mmr v tau* i’rtElatrtnn i&ktaKMua ant 
I kkdivirno Itanr.r tiiriM ta n*ttnrr r-

i J.K -1 > .1. »• I.
110(1 b>iu l.isliH Jutltin ašcrlHiui «r tovęi 
r<ra d*imti nr žema k • n«. ta-tk 

m**a_j*rlMua<rua Jiirr.a «ft l !j 
toVVtrjlmtn

MEAD CYCLE CO. "■""*^•*0, 11-31 CMoatoU.*.*.
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5 a» so I.A s.uj e KTnr.rr 
ž Oyvanttno T»l. HumboMt *1 
B tKkkr.M tkil U' Tirs u--M

Ti’ Itorkurll «I»C
CHICMP. U4.

mitiiimitnitniiiEiiniimniKmiiin i<

GERBIAMIEJI TAUTIEČIAI!
d)u««mi pmn- -ii TlaM-mn, k.t<l uA atidariau du a«l«**k.«tutu« oftAUa, 

/'Ut*rantanuL k» mm md««a nM-k^ tu. uu*. t k tu k kad atidarydama* 
rita tumHaa turiu kad imluraM^ua ««vu tautiniutnn
kuiHlauLiavalgL l’aKrfiM-ti k irk v imant karia k r--t pfu n | titanr, raliu. 
n»-n turtu rcfl| parinil au vtoala mhat<» vtrMninkuU <tirl>au niMatu ad- 
Vrduitn «diae m i rtu k •**!•• u artjoa patarimo ofkar. muBM*i|M*liam Irtatnc* 
•r kitur. Turiu im' imim I<• torių |Mt>ritn«» Ir <»«i t»rr1ridca 44mtun 
vlarzkių ataitikit. u. Lntt» krttinnniitj. tai|» ir r-ipraatų Y(m«1*m> kūrina 
lur^a au tuaniiii rvik.itR BmiKutlėa. Kau Hriuv>a. ų1mv» Amerikoje.

K u įMEnrlm.

ADV. JOSEPH 0. 80B0L 
R00M 615 180 N. DEARB0RN STR.

Mu«<u uftas* rundaiu arti Lnke gatvė*.
* Trivtooaa Ceatial Ii*.

V<4an4ra:. nuo •:]* rK<- IKI • Vul. ilKarr Niiatnl. ufteai liti 
W*han«iz. Av, laUnd.a hu« 1 vskare IKI ». ulteo 1*1. H«mlxH<li

Krvl>lm<Uo. tr*r*«ua HajnuirKrt goge.

anai
laikyti kclyj^j, Įžtant namon.
Neilgai trukus jie buvo ilisorga
uizuoti, mokytojų ajileisti ir
suskaldyti į n*žas grupes, ta 
maisto ir be paetogi* išrašky
ti apielinkėse Silierijos gelržin 
kelio.

Tnip-joit prancšanui npie i 
platinimo? karštinių po x.-ika
rų ėiitariji). Kai-kurioiu- vieto
se sodiečiai gyveha laimi neš
variai. susikiinšinias daug 
svieto, nešvarumas paib-da pla 
tinties kaštiniu, rauplių ir skar 
lotinos epidciuijoin*. Ameri
kos Jtaudonaris Kryžius sku
biai siunčia liguubuėiams rei
kalingų dairių į vietas, kurio
se siaučia lipus. Maudyklė? į. 
rengtos Ekat< : inburge. o karš
tinėmis sergiiiitiemč ligunbu- 
čiai delabinski*, Prtrojiavloskc 
ir Omske.
karstinėms 
lių dienų 
viislokn.

a<

'tr-n- -ll“

Dr. C. Z. Vezelis 
LIKT* VI* bKUTUTA? 

tUanlo.: ■■* t ryto Iki I *ak 
NoSMIoml* gagai ratarr-  ̂
NadAllomU pasai ■atarti-.* 

liti ao. Amt a

PUSPADŽMMS SKŪRA.

ALEI. MASALSKIS
GR-MUlIlll Ii

lJftuvte ri
teriui Atite
ki t 1 • • h I g a
IIISM'IVM kl- 
{įlgilUrllL Tu 
rlu uro k»r« 
UMivr tr nMn 
nebltum

Tlų-gl <he«k 
»t dili r».i 
v«ir«

^307 AiTF.URN AVĖ
r«*.M»|i- ton t»r»vo«»» Uita

t'vsld •>< S« A»Ul«.nd Uh. Ckleegr 
Telefoa*, Krynerkat llt* 

OR. A. A. ROTH,
• *•!•»» o 4rtMhr tr '■•ti.vrfo 

'|M»rualMrta. MuIrrlAhų. b>rtUt*
Vaiku tr rtar^fitfckv l»<t

S9l( Hu H lėtieji M ■’hi'Uf 
l>r«vwr bCtl 

vai 5NiK.ih. >i t?t» :---i »s
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Dr. M.Stupnicki 
1109 So Morg&c Btr*** 

r<ncAO<>. ihuvnn 
rvkfotMM Varto MU 

V.hr,' s » iki |] .» m*>
p<» |aMHt| ,*CI b r«lt.
Xa avo t ‘ki I *>•- r at a ra

j Dr. G. M. GLASER

i
rTlAZTiat IMA M METAI 

Gjimnia* tr <si«.

,11*. Stt Margsn M.. K.-M* M M. 
ĮCUIGAOO, 1U-.

SPM-l>ll«a.

M.rti-ntų, VyrlUtu ir ValKs 
Taipgi <lin,<uU>u l-lpv

< < >l*ISO \ ALINI'OS
Iki V ryto ‘-uo lt Iki 1 po PIM
Ir šuo 1 Iki 1:1» rak. ModMleo

j r. Karai, nfute^uldaiy.

............. .. ............................................... '
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V. W. RUTKAUSKAS,

ADVOKATAS
Vate BUm Voram TMmbcom 

OOm DMatartrl: 
aa w. u amumotom muni

TM Cualrsl HTB
Ofuae <nt Pndgagurv 

ssm so. Moac.ia rnuan 
TM. Tart* Tl«

WJ 1 m 'Tarnavau'* **

SKAITYKITE 
"DRAUGA*

Traukiny a, gelbėt r 
in iganėiui*. po ko- 
išvažiia*? i* Vludi-

Dr. M. T. Str i kol
LIETUVIS

Giurnu v iii mini au.ts 
Ina w. irta at, ***>«ao, ia. 
otl»u Trlrfoau UoKterarS !»•

FARMAS PAHDUOUAME.

Tūkstančiai Dolierių
m pralrldU.iiM leelruoae tr 
Kituose peslį lak- mimo vitiiee. 
Kudrl pralvMli Org puuau Kuo
met tu guli god- '■ aevo rr-nuo
šė gvrtuusU. .i u?e Ir grut. na
šle muelKi <Ait t.sre gralafutio. 
Kor| tars pard.i.-'stae uni |sag- 
vų Uauokreilų

S1.00 Į MENESI.
M dainų. Ir u.nuKtn IIVKAI

K««AAIM IriMlstlM t TarBBtuOj Ui M 
r.«A>kltc liiUii.'* Adž.ndk’Uų. 41 
uaee toojauv UBE Janu kt?> 
tų lUti>4ru<»U k dio«a PYKAI 

Eagle Graphophone Co.
IBI liną atrvrt. 

lA-pt. IU. Xrw Vurk.

NAUJIENA!

AptetlnK-J tiilmts Hcottillle. Įliek 
SlSUauoi.) tt i.rlauMu) Ltelui'lil IKI- 
sinki) KalaaOoJ Amar.koj. kart* inn 
s|.|:rven>Hu« M «»I lletu.tei. Mklhlo- 
kate. kurie Itul S uklMuta driun?., 
turi kuniM Ir Ueturikka. kapliui 
M«a turtine l») 1-ulKloJ kolonijoj Sau
sei geru ristu Ūkiu ant 
kurni laukai Ilsu* su Šaus ui«U-l trr 
vurtusu .retu •«■,..*«4,. lie-'
i u vilkai, ukinrnli.il> «?«,»• „u. Ju - 

Į in? mr.ll. ru JavSla-nuu Ir amteli*- 
į tolu, ruall, In. drtlinCMi'Mii -Irt vi-
M*kių Javų, daru.iv.u. M-lų. l.ie.n e 
mukiu Koalai taruirriai krante. < 
laukan U luuan lutu,.y k.-l.*iu>* I— 
vesdami ur. pulk •• ūku mum. 
kurta, mre arort,adnuimr Ilsiu.mi. 
ūkininkai, kl,. tatuar daug rarų it 
jnru ūkių .nt i'urdaUitu. Matu Ir 
■t.daliu an tm-liifkair, a-stala. nlar-tal. 
laukais, m, r>. ulinis ir bašamls. Iruo. 
dama ant lensvi.vuMU ilmakaM'ių gy
vulius. (Madifruk. mailių, ir u kaa. ir 
mulai turimi tamsų gali MU Ir g>- 
remi, m«a rrttreltH'uaine Ir i'smukia- 
urna kate te raikla a|>4irMi Ir Sus 
Sami ruda kuklų Mudu lt ūkia dlau- 
glausis paderiu luino Ntklauskite 
■-? v tortas, nartui kils niekur ūkas kai? 
Ilk pas mus. niša tav<- »PS»raudinsi. 
n»« tanui lietui ių ūkininku, kur tave 
ir tat o laihijo, bu. muiuias links 
mus ir gerus gjaam.iuaa Kurie par. 
ka fanus tiems geUkalia kultus au- 
grųiuaanie. kurte p ristų s lietuvius kr-a- 
tauerius ūkių p.rkti ui teitu duo. 
Mme m »:J duraaų I'rtatųklle ui 
« eamns Matūra, (sua-le ūkių Ka- 
tslioga ir Kiduliuos ivinlapi Adreaaa

A. KIEDI8 A. 00. 
PooplM Stato Buk Boildlug,

IU

tt

l ~L~_~L~L~ ~L~t

DR.M.HERZMAN
M neuMoa

Omui 'ittuvnaM llteuu gar M
*■

Oftau Ir lakeraMrĮMi UM W. v

hiuil.lt
ukinrnli.il
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. Už GERA PIKTU ATSIM0

Šeštadieni;, vasario 15 dJ
KZJU.

Sv. Faustina*. | Itaiijt it«in II. Shnpirn, •i*i.‘i;
Sekmadienis. viuario 16 d. <' *i* H n <.. kur dnžnni vii

Ėv. Onccimai. Į /iti» ju .iiiioiuol.iliii. i i-iuiiio-t Į
PirmacKu: va tarto 17 |Į 1*0 IL'.-lllmlavo. jei ku* jo pr.l-Į

Sv. Sih iriai ■ -y.lnvo |MV<-ė.iiili. Tni gero®

GAL BUS ŠEŠI CENTAI U2 
VAŽINĖJIMĄ CATVE 

KARIAIS.

Pri<*.- "stale pitblic nlili- 
tie*’‘ komisijų ai grinicnlmtjn 
iniestti ir gatvekarių kumĮtani 
ju- advokatui Urnki ti* įsikė
limo kinu -iiue už vniin'-jiuir* 
gal Vek uriai-.

Žiliui.ii tvirtina, jog* I**1 
Imt. koiui-iju -ulil -ijinti (si 
rlidiuti mokestį ligi (i rentų. 
Ne* gritvi-knrių kom|innij*u* 
advokatus pririsiu ki*m|iam,i>>- 
ntiosloliu*.

Taipgi tvarka. Mie-lo vai* 
dvlm neimi luti-o rripintie- 
savni-iiii- reiknliii-. Svetimi 
miestui diktuoja vi-okį lul.u 
Ij patluil y Iną.
Tnip |iat žinovai tvirtina, jov 

gatvekarių kntn|innijn ir i- 
nikelių surenka *au didelį |n-l 
ną. Gi kuomet jai ims leisto 
imti (i reniu* iiiki važiuojančių 
žmonių, t manėt kom|>nnijn dnr 
dauginu milijonų {irlnys.

NEIŠPILDĖ PAŽADĖJIMO;
TRAUKIAMAS TEIS

MAN.

į -irdii— žmogų*.
Vnknr jj pnivnžuojantį su- 

-i.-tntalė du i*in:iiH-iu vyru. l*a- 
pra.M* im vėžini i. nes, |«nmiišit- 
-iu kojas iiiki tolimo ėjimo.

Slinpim. knip it; vi-iminet, 
įniko juodu ]*.-iv<-žinii kur or 

i einu muitu.
—■ I li.-du lytu |<! inslč n«* 

dotėliti. Važiuojant ji<-*lit |«i- 
t.*|č ••ermii žmogui -nvo už- 
IhsIiioIh. i .-iolvt-riii-. I‘.-lėni 
Hilo ip-r» -Į-OSI Vėl lė» ži<-.|-« 
ir kiek pinigu. |Ji-|s* jum su
laikyti milomobiiiii. Ir išlipu Į 
-iu llit’kšll p.-diėgo.
- Nlmpira. turimi, didini' ne-; 
turės gera- širdie- į žmones 
katrie pnišo-i {mvėžintL

D1SCH ESĄS SVETIMŠALIS 
PRIEŠININKAS.

iš CHIGAGOS LIETUViy 
. KOLONIJy.
IS BRIDGEPORTO.

ši vakarų šv. Jurgio svetai- 
nėję Im* iie|uipni-tn* konror 
tn-. Pnivramn išpildy* vyrų 
eitum . sudarytas iš mnrikro 
piut’e ijonaln. p. A. Pucian.e 
ve*liona-. Nors nekartų tas 

jehoras, dnlyvnndninns įvnirio- 
I *e dvasinėse a|ieignse. savo 
luiikinis giedojimais stebino 
net svetimtaučiu*. Imt viešai 
nėra dar |msirodęs. ši vaka
rą lm< pirma* viešas to rlioro 
laisirodyniaa. Muzika yra ski
riama klia-iška ir tautiška, 
i' Ui amžinu- ir musų laikų. 
A|giri elmra. -••In dainuos ži- 
iiomn- basas, p. A. šlapelis, iš 
Gilt; .lr*l..ir.1.Kudirka: skam
biu* pianu p. A. Poeiu*, stmii- 
kuo* |i. J. Jakaitis; duetą dai
nuo- pp. <>. Pocienė ir M. Ja- 
.Hišaiiskiiiiė. Visas |s<lnas 

i*kiriAma« reikalam* algnvi- 
i nimo laisvės Lietuvai. luti 
i m-i vienas mur.iką ir Lietuvų 
I mylinti* nepraleidžia šios pru- 
go», o pri*ide«lti prie atgavi 
nimo laisvės Lietuvai.

i
I

II

ATGAVIMUI LIETUVOS LAISVES

KONCERTAS
—-

i
RENGIAMA?

CHIKAGOS VARGONININKŲ

i

Iš BRIGHTON PARKO. *

daugiau aukų ir priimti pini
gus nuo {atsižadėjusių.

Kp. koreap.

SUBATOJ, VASARIO-FEBRUARY 15d. 1919
■ .4V. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ. AUBURN AVE. IR J3 OATV. PRADŽIA: 8 VAL. VAKARE.

Konrsrir <l*l>-va>u SS Poelsn- Ir J.->nuUwAwnS. dainuo* ftarlrnul koIIHaI ir vyry -h<*r*» auilarrtn. l> vieny vomnnlnlnkų. rrocrn- 
hi«> >u*l4i* e klmMUui ir l.utiMu, v»<k»l>i IS-luvi. ir lolynų k.lboar. V Ima, pelnus yr» skirtum** rrlkuUm, ulkntnnlui.it Lletuvoo Uluveau 
1*0 prukraniMi. e**ilink*mlnima*. Uerht.mui lietuvi, vbmomrn*' rra nu.nnUu kvieChuna prMd.'-ll pne m<*inmmo IJeOn-o. talavrtų atMlan- 
k,dama akaUlinrai | konrert*. RESK10JAI.

Suimtos vakare, vasario 22 
Elia- svetainėje 

IVtMjd gatvių yra. 
gražu* vakarus, 
išpildys vietinis

Teatras ir Balius
RENGIA

LIETUVOS VYČIŲ 16 KUOPA

“JONO ŠIRDIS” Penkių Veiksmų Dramos Vaizdelis 4

M nu Agnės V. White. 4$ 
nudų. |»inn vimrrių metų bu
vo suėjusi jmžinlin mi turtin
gu automobilių pirkliu E. IV. 
Nfirague iš IJdgmrood. S. I». 
Piirtarnsi* laivo (mžndėjęs ją 
Verti. Pranešęs jai. jog jis bu 

jŪ^* Cliicagoje automobilių 
parodos imdu ir tikrai tnotiw*l 
au ja n|vivesiųs.

kirs. White mi didžiausiu 
pasiilgimu laukė automobilių 
parodo-. Spragile |Hirod<*n ai* 
vožtuvu, ta*l {taškui ir vėl iš
važiavo. Tuo tarpu Mrs. IVhi- 
te jau pilnai buvo pariruošu* 
si prie vestuvių.
"Jaunikiui- išvažiavus, mo 

teris jj jiatraukė teisman. No
vo skumle jinai iiigumvntuo- 
ja. jog jai vimrrių metų lau
kimas taip brangu*, knip pati 
gyvastis. Ir todėl jinai pri
vemta vesti kitą vyrų, 
nain šelmiui nekuomel 
vanoti už suvedžiojimų.

gi a- 
nedo-

ŽMOGŽŪDIS JOHNSON AT- 
RASTAS SVEIKAS.

Žmogžudį* Jrimson sulig 
teismo nuKprendimo turėjo 
būt nugalabinta* (pakartai t 
pnieitą savaitę.

liet įsikelta klausimas apli
jo pr<«t«» Meikumų. Guberna
torius tad egz<*kurijų atidėjo 
ir įsakyta ištirti jo proto rto- 
vis.

Užvakar ta- atlikta. Nu-*k 
ta. jog .lulm-i.ii yni sveiko 
proto žmogų-.

Joliti-oii via plėšikus. .Ii 
jM-niiai nužudė |K>li<*tiiun>> 
Murtiu Coreoiuu. l’ž tni |ui- 
merktai* miriop.

SVIESA KENKIA VAIKŲ 
AKIMS.

liilomel .lo-epli Hiseli. ’JI2* 
l.iiei.lii n*'e„ imą dienų mist- 
Mindė ĮHilieijui. kml jo mo

teris |Mita'*<*iisi ir jum palikusi 
keturis įimtus vaikus, ir kuo- 
met apie tai Imvo pranešta 
laikraščiuose, jo moteris tuo
jau* ntriliv|s<.

liet ntsi|ie|M** sii apkaltini
mu savo vyra. Jinai pasakė, 
jog dn vaiku su savimi paė
musi. Paimsianti ir kitu du. 
jei vyras nenorįs jų užlaikyti, skaitlingai susirinko — tai ex-

Mrs. IJiseli |Hisakė, jog ji
nai suareštuostanli savo vyrą. 
Nes ji* esųs svetimšalis (»rie- 
-ininkus. gi jinai — nmeriko- 
nė. Diseh net grūmoję* jo* 
gyvyln-i. jei jinai nra|>siim- 
r-ianti Imt (atprasta vokiška 
šeimininkė (liausimu).

Ik* kitko Mrs. IHseb pažy
mėjo. jog jinai su jokiam ka
reiviu lle|Millčgllsi.

MAŽINA MIESTO BIUDŽE
TĄ.

Iš BRIDGEPORTO.

d. p. .1. J. 
prie 4<i ir 
rengiamas 
Programą 
Lietuva* Vyčių bažnytini* cho
ras. Pelnas šio vakario yra 
skiriamas parapijos naudai.

Brighlon paricirčiai, skait
lingai ntsilankykit ir paremkit 
tą viikurą, nes pelnas eis musų 
pačių gerovei.

Komitetas.

Loš Liet V. 4-tos kuopos gabiausi artistei.

IVasario !• <1.. š. m.. Sus.
II. K. Am. L*»-to kuopa laikė 
mėnesini susirinkimų parapi
jinėj svetainėj. Susirinkimas 
buvo vienas iš skaitlingiausiu 
Ih-veik bėgyje porų metų.

Turiu priminti, kad tas su
si rinkimas nebuvo specijalini 
šaukiamas, bet štai driko taip

fra mokesčiai. Sus. L R. K. 
Am. Centro valdyba paskelbė 
naujai uždėtų extrų mokestį, 
todėl dauguma ir atėjo niri- 
rinkiiuan, manydami daugiau 
kų tbisižinoli apie šj-tų iš kuo
lais vaMybus. Bet veltai, nes 
valdyba kuopos žinojo tiek, 
kiek ir imtys nariai Susi
rinkime, kaip irapmstai, buvo 
išduotas nųs»rtn« it susirin
kimo Nūs. I*. R. K. Ant Chi- 
eagos Apskričio.

Visas nunirtas priimta, iš
skiriant viena nutarimų, ty.Cliicago* miestu tarytai nfe- į..................

sto išlaidoms |mgamino su vii turėti vienų liendrų gydyto- 
33 milijonų dol išlaidų biu
džetų. Kniiangi lokiam nugi- 
tam biudžetui trūksta pinigų, 
tad taryka (alkvietė sau pa
geltam Cliieago* “Ilureau of 
Publie Erfienuiey-.

Aito biuro narini peržiurėju 
bindžrtų ir iš jo dauginu 7 
milijonų išmetė. Taigi praša
lino visa* tas pnimatonuis iš
laidas. ta* kurių pilnai gulima 
apsieiti.

Nežinia, kų dnluir j tni 
sakys puti miesto tnrylm.

pa

REIKALAUJA DIDE8NI0 
UŽMOKESČIO.

Cook palieto Įvairiu depar
tamentų darbininkai reikti- 
hniju -nu didesnio užmokesčio.

Ir taip:
Psy<-ho|ui1itiė» ligoninės tar-

PRANEŠIMAS CHICAGIE 
ČIAMS.

Kapitonas, Cha ries E. Mer- 
riani. kalbės neddioj, vasario 
1<> <L 1919 nu, Mildos svetai
nėj. 3138 So. Halrtcd Rt, 3 
vaL po pietų. Kapitonas Jler- 
riam kalbės temoje: .“Civil 
Govermnent*’.

Taigi pravertėtų visiems 
lietuviams čionris atsilankyti 
ir išgirsti nattčBngas prakal- 
has.

Nedėlioj, Vasario-Febr., 16 d., 1919
Šv. Jurgio Parap. Svet, 32-nd Pi. ir Auburn Ave.

Pradžia U-tą vnl. vakari*. 
|žangn nebrangi.

Visas pelnas skiriamas šv. Jurgio | hi ra pijo* naudai.
Gerbiamoji visuomenė. šis veikalėlis yra pirmu kartu statomas musų api<*- 

linkėje. Taigi, gerbiamoji visuomenė nepraleiskite šios progos ir visi atsilaukykite. 
Grieš P. B. Ežerskio orkestrą, o kurie atsilankysite, bealiejonės busite užganėdinti 

Kviečia visus LIETUVOS VYČIŲ Keta KUOPA.
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ių • kvotėjų, naujai pririra- 
.' lutiems nariams. Ant to kuo- 
p3 nesutiko ir trumpai padir
bu.ovus nutarė turėti aau gy
dytojų - kvotėjų vien tik aavo 
npielinkėje.

Toliau sekė (mšnekesu apie 
Centro valdybos uždėtų eztrų 
mokestį. Čia išreikšta CenL 
m vnlilytmi didelis neužsiga- 
nėdinimaa už tokį nusprendi
mų.

Taipo-gi užrvikšta. kad se
kančiame Nuv. I«. R. K. Am. 
Chi«*ngos A|iskr. susirinkime, 
tas Imtų (dučiau npknlta'-la.

Vieno ii narių.

Musų didžiausia linksmybė, 
tai skaityti -laiškus, kurie atei
na kasdien nuo jaunų ir senų 
žmonių, kurie yra vartoję.Tri- 
ners Ainerican Elitcir of Bit- 
ter Wine ir kaip jų šeimynos 
juomi pasinaudojo šituo vais- 

, tn. Alintai laiškų kurie atei
na kasdiena Ims užtikrinimu, 
kad mes sakome teisingai išsi
tardami "Triners niekados jū
sų neapvils”. Paskaitykite 
tiktai šituos du laiškus, vienas 
rašytas sausio IGį antras 20, 
1919 m. {
“Ramsaytovu, Pa. — Aš 

_, kentėjau uuo vidurių ligos per 
';7 6 metu*. Triners Anieriean

N

IŠ BIOHTON PARKO.

Nešimai “Drauge” buvo ra
st 1 a. kml L Vyrių 3d kp. «u-

imi tino ligi 41211 jut ,n‘-I sirinkiiac. kada buvo alsilan- 
. kų* p. Mate* Zujus “Vyčio”

Ijiuuii miizgntojni pavieto 
buste Hilo 4S** ligi *11(1.

Ožiiiiiiiorini nuo šHS ligi 
ėlKi.

Pavieto ligoninėje tarnaitės 
nuo *(*ti ligi $<>.

Pavieto ligiminėje pntar- 
nautojo** nuo *.*•**• ligi ♦<«<;.

Pavietu ligonėje virėjai nuo 
*No Iii-i $llo.

JAUNA MERGELĖ Į8T0JA 
VIENUOLUON.

Alis* Mildrnl Sheeban iš 
Ouk Parko, turtingų tėvų

te

reikalai*, [subiry- 
Tai-gi " Vyčio ” 

reikalams aukojo 
R. Amlreliunas

Bud, Šveicarija, va*. 14.— 
Vokietijos mieste Hamburge 
paskelbta karės • stovis. Val
džia reikalaują, kad miesto 
gyventojai atiduotų kokius tik 
turi ginklus valdžios atsto
vams. Kol tas nebos padaryta, 
karės atovis nebos atiaalrtas

Patruliai eina per namu* i. 
atiminėja ginklM.. TWs pat Elizir or Bitter Wine mane 
daroma ir gatvėn*. Paaiprieši- pagelbėjo ir ai jį rekomendno- 
norieji žmonės mhnamL • ju kiekvienam. Jolin Pera- 

Eberto kabinete pildantysis pat”.

-Ilauiilton, Ohio. — Mano 
žmona sirgo per du metus. Ji 
kentėjo nuo vidurių ligos ir 
galvos skaudėjimo. Triners 
Amcrican Elixir ja pagrlbi*jo 
ir nuo to laiko mudu abudu jj 

i vartojame. Martin ir Julia 
1 Kosee”. Vaistinyčiose $1.10. 
Dėl reumatizmo, neuralgijos, 
lumbsgn išsisukimų ir snput«- 
mų. geriausia vartoti Triner’s 
Linimcntas, kuris nekuoniet 
jūsų neapvils. Vnistiny<’io«* 
3ftc. ir (ioc., per pačtų 43c. ir 
73c. Josepli Triner Cotu|mny, 
1333-43 Ro. Ashland AvM Chi
cago, III. (Apg.)

miiitariniuose reikaluose mi-1 
nisteris, Gustavu Norite, pra
nešė telegrama Hamburgo ka- j 
reivių ir darbininkų tarybai, 
jog valdžia nepavartosianti 1 
jokių militarinių priemonių, 
jei taryba pati prnvesianti rei
kalaujamų ten tvarkų.

SPECIALiS
Valymo Išpardavimas. 

Trijų Kulidivizijų 

ki'k kandasi 
KAMAI. MOKVKMNt. UtZNiO 

VII.-ros IU AUTI PUIK 
IHliKIJI.* PABKIKV.

35 minutos ii miesto *■

Labai Puikus Vakaras
• lt I

•

Šv. Mykolo Parapijos Choro

••NASTUTE"

Nedą Vasario-Feb. 16’ 1919
f

VR.U1MA 1 V.U* VAKABK.

•VSCT. 
MhM Avr.

%

DU ŠIMTAI DOVANŲ PINIGAIS
Bus iidalinla ant

10-to Maskaradinior 10-to Maskaradinio

= BALIAUS

Kni-kuri'iM* vli*š.»M* mokyk 
lo*** vnrtojanui garsi šviesa. 
Put irta, jog gnzo šviesa Intau 
dnuk kenkia vaikų akim.*.

Tml mokyklų tarytai- se
kančiam susirinkime bu* |mi- 
keltas sumanymas guzo švie
sų viwr mokyklose paimtini ■ duktė ir plačiai žinoma tea

-pnii-tuvė* 
la kolekta.
*|iauetuv<«s 
sekantieji:
12 <lol.. K. Ėarainskis (pasi- 
žjidėjo) 1(1 doL, A. Volkaitė 3 
dol.. P. Volkas 2 dol. Ma* A. 
Jokuluiiti* 2 dol.

!»o ’ Jok: R. Junokienė (pa
sižadėjo), P. 1 Janisiutė, 0. Ivi- 
skaitė, X Volkaitė. J. Aarka. 
P. Kvietkus, A. Aušraitė (pa
sižadėjo), P. Metrikis, K. Kil- 
kius, A. Banio, P. Stonis ir Z. 
SakatauiriciMJ': K. Katkaitė

1* I>e.lv lotai |.u 1TM kiekvienas 
|1» Mkalno « hkuato. F“ M I m*- 
nea| liuntavi lotu Ui Arrber Ave. 
Craa-foed ir «1-u» datw<

KREDITO $10.
AM Jum riminis alrtnedi

Ūla i««anMnima | moav uTOn Mede- 
lioj Mūrio » Iki < vakaru.

Artime Av. arka *1«> Arekae AV. 
artu* «m a Kudale Avu.

KUuakit* Mr. J. M. iMrarl. Mcr.

WM. D. MURD0CK A <X 
u X. la »HB _ara* ,

Dr-stes Palaimintos Lietuvos
Sub., Kovo-March 1/19

PULASKIO SVETAINĖJ
1709-15 So Alkia

Pradžia 7 vaL vakare.

ulkntnnlui.it
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