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Vokietijos valstiečiai 
stovi už monarchiją 
Estai atsimeta atgal nuo 

bolševikų spaudimo 

— t * . 

ILLINOIS "SAUSIEJI 
IMASI AŠTRIŲ PRIE

MONIŲ. 

»> 

Indavė bilių. kad svaigalų ne
būtų privatiniuose namuo-

SUŽEISTAS PRANCŪZŲ 
PREMJERAS. 

VOKIETIJA GRŪMOJA 
TAIKAI. 

Piktadaris tuoj aus buvo suim
tas. 

Taip tvirtina S. V. laivyno 
kapit. Gherardi. 

Paryžius. vas. 20. Vakar 
ryte vienas piktadaris paleido 
penkis šūvius iš revolverio i 
Prancūzijos premjera, George 
Clemenecau, kuomet šitas lipo 
automoi)iliun ir rengėsi va
žiuoti karės__ofisan. 

Išpradžių buvo pranešta. 

Paryžius, vas. 20.—Suv. Val
stijų laivyno kapitonas Wa~ 
ter Gherardi išbuvo Vokietijo
je keletą savaičių. Jis ten stu
dijavo ekonominį ir visuotinį 
šalies stovi. 

Oi a sugryžęs jis pranešė, 
kad visoj Vokietijoj yra dau-

Springfield, 111., vas. 20. — 
Šitos valstijos "sausieji*' ima 
darbuoties, kad su liepos 1 
diena valstija tikrai paliktu 
"sausa" ne viena teorija, bet 
ir praktikoje. Senatorius 
Jewell tuo.tikslu legislaturai 
indavė bilių. 

Jei tasai bilius pereis, tai 
visoj valstijoj nei vienas žmo
gus negalės savo namuose tu
rėti nei lašo svaigalų, kokie 
butų tinkami gerti. 

Tai, taip vadinamos, prieš-
saliuninės sąjungos sumany
mas. Turės but uždrausta vi
soj valstijoj svaigalus ne tik 
gaminti, bet juos laikyti ir 
vartoti. 

Biliuje yra išėmimai. 
Anot biliaus, alkoholis bus 

KANADA PASKOLINA 
PINIGŲ. 
• • < r 

Paryžius, vas. 20.—Kanados 
vyriausybė pasižada Prancu-
sojai ir Italijai paskolinti po 
25 milijonus dol., jei už tuos 
pinigus tos šalys pirksi s rei
kalingų sau daiktų "Kanadoje. 

Tokiomis pat sąlygomis 
Kanada pasižadu paremti ir 
Belgiją. 

DŽIAUGIASI "SLAPIEJI" 
MICHIGANE. 

Lansing\ Mich., vas. 2 0 . — 
i i . 

SENATORIAI IR TAUTŲ 
SĄJUNGOS KLAUSIMAS. 

Ne visi patenkinti tąja 
sąjunga. 

Miehigano valstija yra "sau 
sa". Katrie žmonės pageidau
ja svaigalų, tie turi paslap-
tomis parsigabenti iš kaimi-
niškų valstijų. Valstijos ins
pektoriai ir agentai šiandie 
darbuojasi visais valstijos pa
sieniais ir pakeliais. Iškrato 
intarianms automobilius, veži
mus ir pavienius žmones. At
rastus svaigalus konfiskuoja. 

Praeitą vasarą "sausieji" 
inspektoriai užklupo vokiško 

Streikai ir riaušes Vokietijoje 
Essuose veikia bolševikai 

(spartakai) 
VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI 

IŠNAUJO PAKILO. 

Turbūt, nori jie pravesti 
"tikrąją" revoliuciją. 

Copenhagen, vas. 19.—Stei
giamajam vokiečių susirinki
me andai vienas bolševikas 
buvo pasakęs, jog pravestoji 
Vokietijoje revoliucija buvus 
tik "komedija". Bet sekanti 

kad premjerui sužeista galva, j g e U s ž m o m u l ) e d a r b o V i e t o _ j leidžiama vartoti medikaliams, 
Bet paskui paskelbta, kad Jis | | j i s s t o v i s a p v c r k t i n a s . Tr kaJsakramentahams, ehemika-
suže.stas , petį ir nugarą i r ; p i t o n a s ^ j o g t a s a i ^ ^ 
"•'Pavojingai. grūmoja taikai. 

f/puolimas Įvyko Sr.V) r\!o, j į s ^ 0 \og Vokietijoje 
įsejo is; maisto ištekliaus užteksią gal kuomet Ciemoneoau 

savo namu, Rue Krankliu, 
važiuoti karės ofisam 

Piktadaris suimtas. Atrodo 
paprastas vyras, darbininkiš
kai apsitaisęs. 

George Clemenceau yra tai
kos konferencijos pirmininkas. 
Kiną 7^ metus. 

UŽ KARĖS PRAILGINIMĄ 
KALTINA KAIZERI. 

Vokiečiai valstiečiai stovi už 
monarchiją. 

Basei, vas. 20.— Praeitą an
tradienį vokiečių valstiečių or
ganizacija (unija) Berlyne 
turėjo generalį suvažiavimą. 
Organizacijos pirmininkas sa
vo kalboje apkaltino kaizerį 
už karės pratęsimą. Sakė jis, 
kaizeris vis toliaus atidėliojo 
padėti savo kardą, tuo pratę
sė karę ir davė progos įsiga
lėti soči jai izmui 

vienam sekančiam mėnesiui, 
(ii paskui busiąs badas net li
gi ateinančių javu valymų 
laukuose. 

Be maisto Vokietija neap-
rimsianti. 

Kap. Gherardi pataria pasi
skubinti su taika, nes prancū
zai neturi ko bijoties vokiečių 
atgijimo. Taika veikiau atida
rys Vokietijai rubežius, ji 
gaus maisto ir tuomet vokie-

iai nebus pavojingi. v • 
C 

ESTAI PASITRAUKIA NUO 
BOLŠEVIKŲ UŽGU

LIMO. 

Bolševikai paėmė kelis sodžius 

Londonas, vas. 20.—Anot pa
čių estų oficijalio pranešimo, 
Pskovo apylinkėse estų ka
riuomenė atsimetė nuo skait
lingesnio bolševiku. 

Atsimetę estai apsistojo li-
Tas pat kalbėtojas pažymė- niJoje už sodžių: Yidernika, 

jo, jog Anglijos pinigai vokie
čių karės laivyne pakėlė ne
pasitenkinimą j r padarė tą, 
kad praeitą lapkritį turėjo 
griūti militarizmas. 

Visi valstiečių kalbėtojai 
vienminčiai pažymėjo, jog val
stiečiu organizacija visuomet 
pasiliksianti ištikima monar-
ehistų veikimui ir pakilimui. 

Lezgi, Sokolova, Podgotyj ir 
Kosheloi. Tuos sodžius paėmė 
bolševikai. 

Dideli mūšiai seka ant Vol-
maro. 

BOLŠEVIKAI YRA KRIMI
NALISTAI. 

Taip tvirtina estai atstovai. 

VOKIEČIŲ AUSTRIJOJ 
PRALAIMĖJO SOCI-

JALISTAI. 

Basei, vas. 20. — Vokiečių 
Austrijoj, anot pranešimo iš 
Viennos, steigiamąjin susirin-
kiman išrinkta atstovų: 

Socijalistų 70. 
Soči jai istų krikščionių 64. 
Kitų partijų 73. 
Stirijos valstiečių 3. 
Čeku 1. 

c 

Vokietis 1. 
Reiškia, socijalistų atstovų 

susirinkime bus mažuma. 

Paryžius, vas. 20.— Estoni-
jos atstovai sutinka eiti su 
bolševikais talkininkų suma-
nyton konferencijon ne kaipo 
su sau lygiais žmonėmis, bet 
kaipo su kriminalistais. Nes 
SU' kriminalistais eiti tarptau
tiniu teisman, kokino yra kon
ferencija, reikia kiekvienam 
atėjus reikalui. 

Estonijai vokiečiai buvo 
žadėję duoti finansinę pašelpą. 
Bet Estonija atsisakiusi tą 
priimti. Kadangi ekonominis 
šalies stovis blogas, tad Esto
nija tikisi greitos pašelpos su-
> Na tikt i nuo talkininkų. 

liams ir mechanikalinnis tiks
lams. Daugiau jokiems. Tai 
yra pasakyta net pačiam pa
taisome federalėje konstituci
joje. 

Laikraščiams bus uždraus
ta dėti kokius nors svaigalų 
paskelbimus. 

Sulig paduoto biliaus, bus 
leidžiama policijai arba tam 
tikriems agentams daryti kra
tas intariamose vietose, kadir 
privatiniuose namuose, jei tik 
bus nurodymų, kad ten ir ten 
laikomi svaigalai. Surasti 
svaigalai turės but konfis
kuojami. 

Tą bilių "sausieji" tikisi 
pervaryti ir tai greitu laiku. 

Kitokie reikalai. 
Tomis dienomis legislatura 

ims svarstyti valstijos biudže
to klausimą. Kai-kuriems at
rodo naujas biudžetas peraug-
štas. Bus tad daug ginčų. 

Ateinančią savaitę bus ap
tariamas konstabularų bilius. 

Washington, vas. 19.—Kon
greso užsienių reikalų komite
tus prezidentas Wilsonas spe-
cijaliu pakvietimu pakvietė i 
Baltuosius Bumus vasario 26 

revoliucija busianti "tikra' 
laikraščio Detroite, Mich, re- revoliucija, be jokio nudavi 
daktoriaus Marxhausen vasa 
rnamį. Ten atrado 700 butelių 
alaus. Konfiskavo. 

Marxhausen tą reikalą pa
vedė teismui. Dabar augščiau-
sias Miehigano valstijos teis-

dieną. Tenai bus parengta mas nusprendė, kad inspekto-
vakarienė. Parvykęs prezi- riai sugrąžintų konfiskuotą 
dentas tame senatorių ratelyj 
pažadėjo pranešti apie taikos 
reikalų stovį ir apie pačią tau
tų sąjungą. 

Bet ne visi senatoriai sutin
ka su tuo prezidento pakvie
timu ir su pačia sąjunga. Kai-

alų Marxhausen'ui. 
Be to teismas pažymėjo, kad 

inspektoriai be teismo waran 

mo. Tą sekančią revoliuciją 
pravesią ne kas kitas, kaip 
bolševikai (spartakai). 

Gal bolševikai jau ir imasi 
tos revoliucijos. Nes iš visų 
Vokietijos kraštų pareina čia 
žinios apie .streikus, riaušes, 
bolševikų sukilimą. 

Ruhr apygardoje platina
si streikai ir didėja kraujo 
praliejimas. Kaikuriose vie-

to negali konfiskuoti svaiga- . t o s e bolševikai įveikė valdžios 
lų, atrastų namuose, automo 
biliuose, vežimuose, ar kur ki
tur. 

i r 

kurie senatoriai šiandie, kiti j >* 

— Port Arthur, Ont, vas. 
19.—Gaisras pakilo didžiau
siam pasaulyje javų sandelyj, 
prigulinčiam Canadian Nor
thern geležinkeliui. Yra pavo
jus suvirs 5 milijonams buše
lių javų. 

rytoj kalbas senate tais rei
kalais. Kaikurie atsisako eiti 
pakvietiman. 

Kaikurie žada eiti, bet sako, 
jei tik pasikalbėjimas į vyk
siąs siauram ratelyj, tai tas 
reikš paslaptį. Go tokia kai-
kuriems senatoriams labai ne
geistinas daiktas. 

Ypač senatorius Borah iš 
Idaho yra priešingas tautų są
jungai, prie kurios prisideda 
Suv. Valstijos. Jis apie tą 
kalbės senate rytoj. Jis sako, 
kad Suv.v Valstijos niekeno 
neturėtų but varžomos. Pri
gulėjimas prie tautų sąjungos 
— reiškia suvaržymą. 

Prezidentas atras 
nesmagumų kuomet parke
liaus Washingtonan. 

- K N INA NARDANČIAS 
LAIVES, 

Daug visko pavedama tal
kininkams. 

Londonas, vas. 19. — Iš Co-
penhageno pranešama, jog vo
kiečiai Kiel dokuose nugink
lavo visą eilę savo nardančių 
laivių, anas nuvilko į jūres ir 
nuskandino. 

• 

kariuomene. 
Muhelheim, Sterkrade 

Vanne yra spartakų rankose. 
Dusseldorffe seka mūšiai. Ši
to miesto apylinkėse raudo
nieji gaminasi apkasus, tikė
dami kariuomenės užpuolimo. 

Kitur ir toks pat stovis. 
Į visas tas neramias vietas 

valdžia siunčia kareiviu at-
sargas. 

Bolševikai valdo Essus. 

garsus Essai (Essen) yra 
miestas žinomomis Kruppo 
įstaigomis, kuriose gaminami 
visokiausi karės ginklai. Tą 
miestą ir kuone visą apskritį 
šiandie valdo bolševikiškas 

DEPORTUOS 30 BOL 
ŠEVEKŲ. 

Cleveland, O., vas. 20. —30 
svetimšalių, kurie atvirai kur
sto darbininkus prie •revoliuci
jos, suimta šaurinėj Ohio val
stijoj. Jie visi bus deportuoti 
iš šios šalies. 

Tai atlikta sulig talkininkų 
reikalavimo. 

Ligi vasario 9 dienos vokie
čiai Anglijai, sulig armistici- (spartakų) kareivių ir darbi-
jos sąlygų, pavedė: i ninku sovietas, nepripažįstąs 

2,500 sunkiųjų armotų, 25- d&brtinės vokiečių valdžios. 
000 Jculkasvaidžių, 2,500 lauko j F^ų bolševikai apsirūpinę 

ivamų artnotų, 3,000 apkasų mortirų, g i n k i a i s . Juk ten yra didžiau-
1,700 laktsytuvų, 4,06o loko- s i a g i n k l u dirbtuvė. Ir jie 
motivas ir 1,220 sunkiųjų au
tomobilių. 

Ligi vasario 14 dienos ang
lams pavesta dar 126,826 pre
kinių geležinkelių vagonų. 

Čia nepriskaitoma viskas, 
ką vokiečiai yra pavedę pran
cūzams ir amerikonams. 

mą, kuri jie vadina "proleta-
rijato valdymu". 

To negana. Bolševikų va
dai tvirtina, kad reikia pra
vesti revoliuciją visam pasau
lyj. Visą pasaulį tegu valdo 
proletarijatas, sako jie. 

Bavarijos valdžiai tad grū
moja krizis. Kai-kas tvirtina, 
jog premjeras Eisner (socįįa-
listas nebolševikas) turėsiąs 
likviduoti, kuomet jį bolševi
kai ̂ suremsią iš visų šonų. 

Generalis streikas. 
Į 

Ruhr apskrityj, išilgai upės 
Rhine, paskelbta generalis 
darbininkų streikas visose 
dirbtuvėse. O juk tam apskri
tyj ir yra daugiausia vokiečių 
dirbtuvių. 

Visur ten bolševikai veikia, 
ginkluojasi. Kai-kuriose vie
tose jiems pavyksta įveikti 
valdžios kariuomenę. 

Ruhr apskrityj sustreikavo 
ir mainieriai. 

Berlyne ir nerimaujama. 

Iš Berlyno pranešama, jog 
tenai vienam kalėjime laiko
mas rusų bolševikų agentas 
Radek. Aną dieną apsigink
lavę bolševikai mėgino užpul
ti kalėjimą ir paliuosuoti Ra
dek'ą. 

Susikirto jie su valdžios ka
riuomene ir pastaroji juos j -
veikė. 

Bolševikai laiko susirinki
mus ir pienuojama apie visuo
tiną sukilimą visoj Vokietijoj. 

Tie pienai yra žinoiųi nau
jai vokiečių valdžiai. Tad ga
minamos priemonės suniuž-
ginti visokį bolševikų pakili-
mą. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS ( W . S S ) . 

darbuojasi padaryti atskirą 
taiką su talkininkais. Sako, 
su vokieeių valdžia jie neturį 
nieko bendra. 

Griauja tiltus. 

Mieste Hagene kareivių ir 
darbininkų sovietas sustabdė 

DIDELI ŠALČIAI ŠIAURI 
NĖJ RUSIJOJ. 

-

Londonas, vas. 19. — Anot 
gautų žinių iš Murmano pa
kraščių, šiaurinėj Rusijoj, ten 
siaučia dideli šalčiai — apie 
40 laipsnių žemiau 0. 

Užtaigi kariuomenė esanti 
kuogeriausiam sveikatingume. 

Tenai dabar trumpos die-
Hindenburgo paskelbtą karei- n o * ~ t i k 4 valandos dieno* 
vių rekrutavimą iš laisvano- j T a 1 ^ n a k t , s ^ s i a s l 2 0 v a l a n -

SUV. VALSTIŲ KAREIVIAI SIAURINĖJ RUSIJOJ. 

nų. 
Herwesdorstene jau kelinta 

diena seka mūšiai bolševikų 
su kareiviais. 

Kai-kuriose vietose bolševi
kai suplaišina svarbesniuosius 
geležinkelių tiltus. N 

Žinovai tvirtina, jog tos vi
sos neramybės Essuose ir apy
linkėse yra pakilusios del sto
kos maisto. 

Bavarijoje krizis. 

Pakilusios neramybės ir Ba
varijoje, ypač miestuose Mu-
niche ir Nuremburge. Visur 
nerimauja ir pašėlusiai veikia 
bolševikai agitatoriai. 

Kursto jie darbininkus ir 
kareivius nepripažinti vokie
čių (Berlyno) valdžios. Kurs
to visiems pakilti ir visoj ša
lyj įvesti bolševikišką vaidy-

dų. 

33 MILIJONAI UPĖMS IR 
PRIEPLAUKOMS. 

Washington, vas. 19. — Se
natas pravedė bilių, kuriame 
skiriama 33 milijonai dol. u-
pėms ir prieplaukoms. 

APIPLĖŠĖ BANKĄ. 

Detroit, Mich., vas. 20.—U 
vakar 6 plėšikai užpuolė First 
State bankos East Side Šaką. 
Paėmė $10,500 ir nuvažiavo 
automobiliu. 

PAGAVO PLĖŠIKĄ. 

Abilene, Kans., vas. 20. — 
Vienas plėšikas užpuolė First 
National banką. Paėmė $1,300. 
Praėjus valandai plėšikas bu
vo suimtas. 
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4HttHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii šaulio darbininkams tuomi, 

"DRAUGAS" kad skaldc tu darbinink^ iie-
UTMUAIOAN DAILY FRIEND 

PuMtshvd Daily Except Sundays by 

gas, kurstydami tikėjiminę 
kovą tarp jų. Tuomi socijalis-

DK.\IGvs PIBUSHTNG co., inc., tai, gal nenorėdami, labai pa
isot w. wth s... ckicaso, minois. s i t a r n a u ; j a kapitalistams. 

TRIOBŲ STATYMAS. 

TERMS OP SLBJ.CRIPTION I Niekuomet nei popežiai, nei 

0 

Karės laiku vyriausybė bu
vo uždraudusi statyti naujas 
triobas be tam tikro leidimo. 
Uždraudimas buvo reikalin-

i 
£"£1. ::::::::..:££ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 **?'. t

ne8..tqort p 4 * , ™ 
f - ^ ' s Mtu- • " • turintieji teisę kalbėti katali- ? J ? ) ! t , T g 0 ' ^ ™ l z l n l ^ a s 

. _„.. * __ , . triobų daugybes visokiems ka-
kų sociologu vardu nevieną . * . ̂ *J... • v . : 

,. , ,. v - i i riuomenes reikalams. Ji pirko 
radino bedieviu uz reikalą- , . , TV. ., :. 

prileisti darbininkus <***» m ^ » S « > J» mate ne-
teksiant reikalingo darbininkų 

Paskolas (Liberty Bonds), ar
ba i kitų viešpatijų karines 

visų kitų tautų atstovai pas
kelbti laikraščiuose, o lietuvių 
negirdėti! V. Kirtiklis. 

visų 

pelno perviršiaus taksus, ir 
taksus už vietinius pataisy
mus, nuleidžiant sutras, dir
bant šalygatvius įr t . .p , visus 

A t NirWS-srA*DS 8i- A COPY 
Atl«efti*iug rates ou applkation 

II 

LIKTI'VIV KATALIKE l'll.NK \ŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldleulus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
Metams S&.00 
Puse* Metu $3.00 

Prenumerata 
kas skaitosi 
nuo Naujų 
adresą visada 
adresas. Pinigą 
kant krasoje 
arba įdedant pinigus 
laišką. 

nevi 
vimą 

Atsakymas. Ne visų tautų . .. 
nuostolius, už kuriuos negauta 
atlyginimo; skolas, kurios pa-

i , v. . . sirodė tais metais, iosr bus ne-
didelius nuošimčius u* pasko- £ s a v P balsuojančio a t s t o v o V j t o . 'įmus vertės 
, -_ __..,_ Bet lietuviai turi savo ž m o . . ^enk-amos, nustojimus vertes 

nių, kurie rūpinasi Lietuvos (depreciation) ant trobesių 5r 
reikalais nebalsuodami. L i e . masmų, Imrios vartojamos in-
tuvių delegacijos pirmininkas « į » gavimui, aukas labdary-
yra profesorius Augustinas!b e s' m a k s l o > ^ b o s i r ap . s 

paskolas. Todėl dabar t r iobą; a t s t o v a i J™ Taikos Konfe-
statantis asmuo turi mokėti! r e n c iJoje. Lietuviai neturi jo 
didelius nuošimčius ui 
lą ir sunkiai ją1 gauna. 

Suvienytų Valstijų vyriau
sybė deda protingas ir pasek
mingas pasekmės, kad paleng
vintų paskolas. Artymiąusiai 

prie tvarkymo industrijos ir S ^ į ^ ^ S E S S ^ S Valderamas. T a i - g i ^ t y s h V , ' ! ^ * B t a * » ? V " T ™ 
jos tikslų, arba rengimą per- . . . '_* . , , \ „, | Mu^tuai auubiCBu &wijai uu& „„*;„«,„; r,.*,-™ •< _ant 15% visų meigų, be jokio 
leisti v i į industrija darbo k M 8 t a t y s t r I ° b a s k a , p s t a t ę - ! l t e , k t a s _ m a n y m a s , pare- ^ l ^ ^ T J ^ T l l ^ išėmimo, 
visuomenės nuosavybėn. 

Karei pasibaigus vyriausy- Į miantis Federalius Savų Na- l a i s ' T a s rūpinimasis yra pa-
Duvuieirc, iiuuoavjrucii.^ ^ feeveik p a l į o v ė s t a čius trip-! mų Paskolų Bankus. Iki šiol s e k m »igas , nors sunkus. Tai-
Jeigu Uncagos^ socijalisių ^ kariuomenei. Tokiu būdu buvo panašių banku fanuoms. k o s Konferencija ne visai taip 

l registruotą 
dymus padar 

ir daro katalikų vienuolijos, 
"DRAUGAS" PUBLISHING C 0 . ! - i o kad pamatinės ekonomi. 

1 . 1800 W. 46th St., Chicago, III. 
Telefonas McKinley 6 l l t 
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Ii Laikrašč Ų. 

nės socijalizmo mintys yra 
paskolintos iš kataliko veikėjo' skjjčįug 
ir kankintinio Thomas More'o 
rašto ir 3-ia kad praktišką 
bandyme įvykinti bendrą tur
tų valdymą, apimantį visą 
valstiją su įvairiausiais abiejų 
lyčių ne vienuoliais žmonėmis, 
padarė katalikai septyniolik
tame amžyje Paraguajuje. Jei 
"Naujienos" butų žinojusios 
socijalizmo priešistoriją, ir 
jei jos butų turėjusios drąsą 
tą istoriją pripažinti, tai nt-

taip-gi reikia darbo. Dėlto vy 
riausybė dabar labai kalbina 
visus kas tik gali statyti trio
bas, idant sumažėtų bedarbių 

savininkams ant naudos. 
Suvienytos Valstijos iki šiol 

neturėjo savo viešpatijinio 

kos Konferencijoje lietuvių 
atstovai, nors balso neturi, bet 
turi progos ir jiegos įtikrinti 

Yra ir reikalo. Gyvenimų 
kainos kyla; vietomis ima da-jbų bankui, Amerika prisiar-
rytis ankšta, nes per ištisus tins prie minties sudaryti di-

banko, o tik dalinius,v kaip tą] įMį*W viešpatijų atstovus 
žemdirbių ūkės banką. Prisi
dėjus prie jo valdiniam trio-

butų nusistebėjusios katalikų 
"Naujienos" rašo, kad ka- vyskupais, norinčiais, kad 

talikų vyskupai Suvienytose darbo įstaigos taptų darbi-
Valstijose pataria vyriausybei, j m n k U nuosavybe. 
kad darbininkai butų laipsniš
kai prileidžiami prie lcarky K * a l l k a i IT D a r b a S 
mo industrijos tikslu, kad, ga- j 
lų gale, visos industrijos perei
tų darbo visuomenės nuosavy
bėn*'. Prie to teisingo praneši
mo socijalistų dienraštis pri
deda pastabą: 
dalyko išgirsti 

metus privatinių triobų staty
mas atsiliko. 

Namų savininkai bijosi pra
dėti statyti triobas. Pirmiau
siai jie prisibijo streikų. Sa
ko, Čia pradėsi statyti triobą, 
užeis streikas, lytus suardys 
nepabaigtą darbą. Ta baimė 
uebe priežasties DUVO iškilus. 

deli valdinį banką visiems pi
niginiams viešpatijos reika
lams. Tas butų labai naudin
ga ir pačiai valdžiai ir žmo
nėms. Mums nereikėtų dėti 
pinigus į neištikimas vietas. 

Nežiūrint sunkenybių dau
gelyje miestų pradedama sta
tyti didelės triobos. Jos duos 

Bedarbės šmėklai bauginant 
žmones, Chicagos katalikai de
da pastangas, kad nors karei
viai grįžtantieji iš armijos tu-

Na, šitokio retų darbo. Tam tikslui prelo-
katalikų \ tas, Edvardas A. Kelly, kaipo i š 

vyskupų tai jau sunku buvo Į katalikų karės tarybos atsto 
vas, Edvardas Houllhan, kai
po Valstijos deputatas ir Jo
nas E. Byrnes, kaipo įgalioti
nis nuo Knights of Columbus, 
sutarė įkurti darbo paieškoji-

Vakaruose buvę prasidėję dajbo daugeliui darbininkų, 
streikai. Bet dabar jau numa- j Tarp tų miestų ir Chicaga uz-
nu, kad tie streikai pereis, ir 
kad grįžta ramaus darbo lai
kai. 

Kita priežastis trukdanti 
namų statymą yra dvilinkas 

kad Lietuvos reikalavimai p 
ra teisingi. 

4. Klausimas. Kodėl lietuviai 
taip bijodami rašo apie lietu
vių kareivių organizavimą T 
Kodėl neprašo Suvienytų Val
stijų, kad Lietuvai būtinai rei
kalingą kariuomenė iš lietu
vių. Amerikoje iš 10 vyrų nei
tų į .kariuomenę, tik 3 ar 4. Ir 
aš pats esu pasirengęs stoti, 
ir rūbus turiu V. Kirtiklis. 

Atsakymas. Visai nebijoda
mi lietuvių laikraščiai rašo a-
pie kareivių organizavimą. 
Jau tapo nusiųstas ir raštas 
karės sekretoriui, p. Baker, 

Į leidžiamuosius išėmimus 
neineina asmeniškos, pragyve
nimo ir šeimyniškos įšlaidos, 
taip, kaip ir išmokėjimai už 
pataisymą ar pagerinimą val
domosios nuosavybės. 

Tai visą apskaitliavus ir a-
tėmus leistinuosius išėmimus, 
gaunamos tikros ineigos (net 
income), pagal kurias ir rei
kia mokėti taksus, prislegiant 
ir sugrąžinant išpildytas po-
peras. . 

Jei esi nevedęs ar netekėju
si ir tikrų ineigų turėjai nema
žiau kai tūkstantį dolierių 
($1,000); arba, jei vedęs ar 
vedus ir tikrų ineigų (sykiu 
suimant vyro, moters ir nepil
namečių vaikų ineigas) turėjai 
du tūkstančiu ($2,000) ar dau
giau, pranešimą turi būtinai 
išpildyti. 

Pranešimą pripildyti veltui 
padės Ineigų Taksų Pasiunti
niai, kurie lankos kiekviename 
mieste ir miestelyje. Tie pa
tarėjai turės savo ofisus, ka
me per dieną ar vakare bus 
galima prie jų prieiti. 

Visi pranešimai turi butl 
inteikti nevėliau kai subato-
je, kovo 15 d. 

Toji diena yra paskutinę 
dieną taksus išmokėti. Taigi 
su pranešimu reikia pridėti 
Čekį arba money orderį Inter-
nal Revenue Kolektoriaus var
du parašytą. 

\ 

• 

MANO VILTIS. 

• 

— —— 

brangumas. Nesavai pabrangę ja Cliicagoje stato savo san-
yra darbininkai. Atpingant j delį 150,000 dolierių vertės. Bv. 
valgomiems daigtams, atpinga Kazimiero Seserys taip-gi da

lina, nors nepirmąją, bet ir ne 
paskutinę, vietą. Morton Cor
poration čia žada pradėti sta- , , 
Kr*; *~:~U„ „ i. r ! prašantis pavelyti lietuvių Ka-
tyti triobą pusantro milijono " . r . J * M 

' nuomenei organizuotis, tik iki 
šiol nėra atsakymo. Pagiriam 
tamistos norą būti Lietuvos 

vertės.Ohio Degtukų koriipani- I x: 

tikėtis. Už toki reikalavimą 
jug ligi šiol jie keikdavo soci-
jalistus bedieviais". 

Nesistebime, kad socijalis-
tai nesitikėjo iš katalikų vys
kupų išgirsti gerą daigta, nešimų, raštinę vyrams, grįžtan-
socijalistai niekuomet nenorė
jo patirti, ką katalikai vysku
pai ir nevyskupai daro gera 
rankpelniams. Daug sykiu so-
cijalistai parodė, kad jiems 
labiau rupi katalikus išnie
kinti negu pagerinti 
žmonių būvį. Ir mê  
*4Drauge" esame rašę, kad su 
socijalistais mes kovojame ne 

tiems iš kariuomenės. 
Ta vieta bus 165 VV. Madi-

son str., Kolumbo Vyčių kam
bariuose. Darbo paieškojimų 
biuro vedėjas yra prityręs 
žmogus, žinantis kur ir kokių 

darbo darbininkų reikia. 
Šitas biuras taip-gi nori 

sueiti į artymesnę pažintį su 
visais katalikais darbdaviais, 

už ekonominį jų programą, o j k a d v e i k i a i n c l i k t l i n e i ^eno 
už jų aklą tikėjimui priešingą kataliko norinčio dirbti, o ne-
fanatizmą. įgaunančio vietos. 

1907 metais lietuvis, Jurgis Taip-gi ir lietuviai kareiviai 
Matulevičius, atspauzdino savo g a l į kreiptis į minėtąjį darbo 
prakalbą laikytą Peterburgo biurą. 
Katalikų Akademijoje apim-| 
ant socijologijos katedrą. Toje 
prakalboje Matulevičius pasa
kė, kad privatinės nuosavybės 
negalime naikinti krauju ir ug
nimi, bet kuomet pasaulis pri
eis prie to, kad teisėtai išrink
tos teisdavių įstaigos panai-

ir darbininkai. To atpigimo 
laukia namų savininkai prieš 
pradėsiant statyti naujas trio
bas. Atpingant darbininkam*?, 
atpinga taip-gi ir triobų sta
tomoji medžiaga. Ir jos atpi
gimo laukia tie, kurie ketina 
statyti triobas. 

Dar yra ir trečia priežastis, 
del kurios triobų statymas 
neįsisiubuoja į visą smarku
mą. Diduma žmonių neturi sa
vo pinigų trioboms tiek, kiek 
tų pinigų reikia. Seniaus vi
suomenė turėdavo daug liuosų 
pinigų ir lengvai juos pasko-

ro ką gali, kad galėtų pavasa
rio metu pradėti statyti antrą
ją pusę savo vienuolyno, bet ir 
jos atjaučia visas čion minėtas 
sunkenybes. 

Nors aukos žymiai plaukia, 
bet kol kas yra tik trečia da
lis tosv sumos, kurią reikės už
mokėti yien tik už plikų sienų 
pastatymą. Jei-gu atseitų 
skolintis du trečdaliu ir mokė
ti po 6 nuošimčius, tai vargšes 
seserys neatkeltų tos sunkeny-
Des. 

Seserys su nieku nesiginči
ja, niekam į kelią nepareina, 

kareiviu. 

DEL SUVIENYTŲ VALSTI
JŲ TAKSŲ NUO INEIGŲ. 

lindavo reikalingiems. Dabar, tik naudingai dirba. Jas visuo-
begalės pinigų suėjo į Laisvės | menė turėtų paremtu 

Šis-tas iš Amerikos 
Dienrašciy Istorijos 

Jug negalima leisti privati
niam žmogui, kad jis jtrauktų 
ką nori į melagių 
sąrašą ir išstatytų ant 
juoko ir paniekinimo vi
sam miestui. Šiandien teisinas 

laivus šalę Port-Arturo, o 9 
vasario tų pačių 1904 m., kiti 
japonų laivai sušaudė du ru
sų karės laivu: Korėjets ir 
Variag uoste Čemulpo. Japo
nijos ir Rusijos imperatoriai 

Ne nuosavybės taksai, bet. ap
ima visas ineigas. 

Pabaigoje septyniolikto šimt
mečio Bostone gyveno Rieh-
ard Pierce. 25 rugsėjo, 1690 m. 

kins privatinę nuosavybę, pa-1 jį s į§leido žinių lapą vardu 
vesdamos visą pasaulio turtą 
visuomenei, tai katalikystė pri
tars tara. 

"Naujienos", žinoma, ne&-

4 k Public Occurrences'' (vieši 
nuotikiai), kuriame rašė, jog 
Bostone yra žmonių paleidžian 
čių melagingas paskalas. Ka-

kaitė Matulevičiaus raštų. Jei | dan-gi jos kenkia visiems, tai 
jos butų juos skaičiusios, tai j Pierce kreipiasi prie skaityto-
žinotų, jog šiandieninis Vii- jų, kad jie jam praneštų var-
niaus vyskupas pirm dvylikos dus ir pavardes žmonių, pra-
metų pasakė ir spaudoje aps-1 manančių nebūtus daigtus. 
kelbė toliau siekiančių dalykų,' pįe r Ce žadėjo kasdieną spauz-
negu tie, kurie 1919 m. nuste- dint sąrašus tų melagių. 
fono -Naujienas". \ \ Naujasis lapas labai užinte-

Reikia atsiminti, kad vysku- resavo bostoniečius. Jo leidė-
pas Matulevičius savo siekinį jas butų susidėjęs gražių pi-
ISreiŠkė tais pačiais laikais, uigų beskelbdamas melagių są-
kad galingas Rusijos autokra- ražus, bet policijai tas suina-
tizmas jautėsi pergalėtojum. nynias nepatiko. Policija ne-
Matulevičius kalbėjo Petrogra- bedavė išleisti nei antro nu-
de, šalę kurio ir pats caras gy- merio. 
veno. lietuviškas jo prakalbos j Tokia badu nunyko pirmas 
tekstas tapo atspauzdintas laikraštis Amerikoje. Kai-ku-
Kaune. rie gal pykti užtatai ant poli-

Socijalistai nusikalsta na- cijos. bet ii nasiekrė nrotinsai. 

uždavinys buvo suvaldyti ne
teisingą svetimo vardo nieki-
nimą. 

-
- žįateigi • " - i I.J.J...- • 

KLAUSIMAI IR AT
SAKYMAI. 

draudžia taip daryti, o pirm pranešė viens kitam karę 10 
dviejų šimtų metų policijos Vasario, 1904 m. Tos karės už-

sibaigimas įvyko 16 rugpjūčio, 
1905 metų. Jei yra kilęs ginčas 
už tos karės pradžią, tai Cas 
ginčas išėjo iŠ klaidingai pas
tatyto klausimo. Klausimas 
netyčia pasidarė klaidingas 
dėlto, kad karė prasidėjo pir
ma, negu tapo apskelbta. 

2. Klausimas. Kokiu būdu 
Lietuva gali gauti neprigul-
mybę, kuomet ji neturi savo 
delegato Taikos Konferenci
joje? V. Kirtiklis. 

Atsakymas. Kas kita yra ne-
prigulmybė, o kas kita yra 

• 

- -m 

Klausimas. Kada prasidėjo 
ir užsibaigė rusų karė su ja
ponais. Meldžiu duoti tikrų ži
nių. R. Andruszkieunūz-

Atsakymas. Japonai pradėjo 
karę su rusais neapskelbę 
jiems karės, todėl tos karės 
pradžią negalima pažymėti 
taip aiškiai, kaip daugelio ki
tų karių. Prieš rusiškąsias 
Kalėdas, 1903 m., sentikiai 
tarp Japonijos ir Rusijos bu
vo smarkiai įtempti. Paskuti
nė Japonų valdžios nota Ru
sijai tapo įteikta 21 gruodžio, 
1903 m. Rusija atsakė tik 6 
sausiot 1904 m. 5 vasario, 1904 
m., Japonija pranešė Rusijai, 
kad draugiški santikiai tarp 
jųdviejų užbaigti. ,8 vasario 
ianonu laivai sušaudė rusu 

taksai, kuriuos da
bar Suv. Valstijos renka, yra 
tai ne taksai ant ūkių, dirbtu
vių ar žmonių namų. Jie nėra 
nei taksai už sutaupytus pini
gus, kuriuos taupus žmonės 
turi pasidėję bankose, Liberty 
Bondsuose ar kitaip kaip turi 
sutaupę. 

Jie yra tik taksai ant inei
gų per 1918 m. Jie uždedami 
ne ant ūkės, bet ant to, ką u-
kininkas uždirbo, ne ant dirb
tuvės, bet ant to, ką savinin
kas ar timatninkas uždirbo; 
ne ant žmonių namų, bet ant 
randos, kiirią savininkas paė
mė; ne ant pinigų, padėtų 
bankoje ar kur kitur, bet ant 
palūkanų už tuos pinigus. 

Pranešant savo ineigas rei
kia sekančiai skaitliuoti: 

Pirmiausiai, suskaitliuok tei
singai kiek gauta algos ar mo 
kesnių už darbą: uždarbį ii 
profesijos, amato, biznio, pir 
klybos, perkant ar parduo
dant nuosavybę; randą, palu 
Jcanas, dividendus ir visas ki 
tas ineigas, gautas per 191i 
m. 

Gali praleisti ir neskaitliuo 
ti gautąsias dovanas, atlygini 
mą už sužeidimą, kokį nort 
mokesnį už aktyvį darbą Suv. 
Valstijų Armijoje ar Laivyne, 
atlyginimą, gautą iš inšuransą 
(life insurance policies), je." 

Regiu pakrantėj okeano 
Slaptingos gyvenos, tenai, 
Kur upės, kalnai ir miškai 
Gamtužę puošia išdidžiai, — 
Meilingai šypsos Viltis mano... 

Parskrįs netrukus Numylėta 
Iš tos šalelės, aš tikiuos — 
Gana jai būti svetimuos 
Sapnų laukuose užburtuos', — 
Jinai senai jau man žadėta... 

Vilties galybė įstabiausia! 
Sunku gyventi yr' vienam... 
Ateik, ateik, o Mylimiausia, 
Paduokie ranką man silpnam. 

Vaidevutis. 

/ 
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GERA KNYGA 
Lietuvių Katalikų Tiesos Draugija išleido savo lėšomis angių kal

boje prie žinomos Amerikoje Scribner Press svarbų veikalą "THE 
HISTORY OF THE MTHL'ANIAN NATIOJT AND 1TS PRESENT 
NATlONALt ASprRATIOJfS". Kelis tūkstančius tos knygos eg*. 
Draugija išsiuntinėjo Suv. Valstijų augštesniemB urėdninkams ir dip
lomatams, taipgi užrubežių diplomatams. Reiktų, kad ir plačioji 
visuomenė padėtų knygą išplatinti tarp jtekmiųgų veikėjų čia ir už-
rubežyje. Knyga kainuoja $1.25, audeklo apdaruose; $3.00 skuros 
apdaruose. 

Prakalbą knygai parašė garsus Amerikos publicistas ir ambasa
dorius L'agan. Prezidentas \Vilson, kuriam išvažiuojant į Prancūziją 
buvo induota keli egzemplioriai tos knygos, nuo laivo atrašė Draugi
jos sekretoriui, pripažindamas, kad TAIKOS KONFERENCIJOJE 
knyga busianti tikrai naudinga. 

"DRAUGAS", 1800 WEST 46-th STREET. CHICAGO, Wb. 
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GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

i 

dalyvavimas Taikos Konfe
rencijoje.' Šveicarija, Švedija, | g a u t a n e daugiau, kaip isvisc 
Norvegija, Danija, Olandija, 
•Ispanija neturi savo delegatų 
Taikos Konferencijoje, teelaus 
jų neprigulmybė senai yra pri
pažinta. Indija ir Australijos 
Sąjunga turi savo atstovų 
Taikos Konferencijoje tarp 
Anglų atstovybės,' tečiaus nei 
Indija nei Australijos Sąjun
ga nėra pripažintos neprigul-
raingos. 

3. JClmsmas. Kas lietuvius 
užtaria Taiko* Konurese. kad 

įmokėta, palūkanas gautas UJ 
valstijos, miesto, ar Suv. Val
stijų, valdžios bondsus, (čia ne
ineina turėjimas didelio skai
čiaus Liberty Borids), ir ūkės 
paskolų bonsus. 

Taip visas ineigas krūvon 
sudėjęs, gali atimti visas rei
kalingas išlaidas, vedant biznį 
ar amaty; palūkanas išmokė
tas už morgi&us ar kitas sito-
las, visus išmokėtus taksus li-
storui Suv, VaUtįjų iueitv k 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie 
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbea-
oisms darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui 

Cia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun-
tamas per pačią. Nauja metodą ve kokia: . 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą, 
tnt dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
uit kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
<iito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
eikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
okie: 4 3 • 8; 2—26—9; 7—16—9; 1—22—20 vir t t 

Ką tos skaitlinės reiškiat Jos reiškia: pirmosios paeiliui 
uė-iesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
<up: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
i—26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia: 
lepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t t 

TSaigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai Ima 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį/ 

xKas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
netams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikraštį ir 
<ale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins arba 
įžsisakys 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 pakvitavimai, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tytojam-. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus sinneiami tik įsĮsĮI 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
uštemytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataiay-
•ims arba per dia-iraftį paaiški nauns 
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Lietuviai Amerikoje. 
CHICAGO HEIGHTS, ILL. 

Malonu yra pranešti sma
gias ir linksmias žinutes iš 
Chicago Heights kolonijos. 
Štai praeitą savaitę mūsų pa r 

rapijinės mokyklos mokiniai 
buvo surengę gražų vakarėlį. 
Programas buvo gražus. Vi
si, kas ką turėjo išpildyti, iš
pildė kuopuikiausiai. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Choras 
mažų mergaičių, vedamas vie
tos vargonininko, A. Stan-
šausko, gražiai padainavo. 
Prirengime vaikelių prie mi
nėto vakaro daug pasidarbavo 
mūsų gerb. klebonas, kun. A. 
Baltutis, kuris mokykloje pra
leidžia ilgas valandas su vai
kučiais. Mokytojos irgi daug 
pasidarbavo to vakaro suren
gime. 

Geistina, kad tokių vakarų 
daugiau butų parengta Chica
go Heights lietuviams. 

Vyčiai. 

Girdėjau, kad mūsų vyčiai 
vasario 23 d. žada važiuoti į 
Harvev, 111. ir tenykščiams lie-
tuviams surengti vakarą. Ža
da sulošti gražią komedijėlę 
— Cžkerėtas Jackus ir kitą 
dar priede. Taip-gi vyčių cho
ras, po vadovyste p. A. Stan-
šausko, padainuos keletą dai
nelių. 

Harvey lietuviai, nepraleis
kit tos progos, nes pas jus va
karai, tai retenvbė. Tame* va-
kare pamatysit juokingą loši
mą ir išgirsit gražių tautinių 
dainelių. Pradžia '2 vai. po 
pietų. 

Tat visi vyrai, moterys, 
mergaitės ir vaikai valio i 
gražų vakarą. 

Mažiukas. 

WESFIELDO MASS. 
KRONIKA. 

Tautos Fondas. 

Ši maža kolonija Lietuvos 
laisvės išgavimo reikaluose 
nėra atsilikusi nuo kitų kolo
nijų, nes aukų Tautos Fondan 
sudėjo trigubai tiek, kiek bu
vo paskirta T. F. Centro val
dybos. Už pasidarbavimą 
garbė priguli vietos gerb. kle
bonui, kun. K. Vasiliauskui, 
gi padėka vietos duosniems 
lietuviams. 

Draugijos. 

Seniausia ir daugiausia pa
sidarbavusi bažnyčiai ir tau
tai yra Šv. Kazimiero Kara= 
laičio draugija. Kol vietos lie
tuviai neturėjo bažnyčios, 
draugija Šv. Kaz. buvo pave
dus dievnamiui savo svetaine. 

Vasario (> d. draugija laikė 
susirinkimą. Atsilankė vie
tos vargonininkas, R. N. Bar
sis, su prašymu, kad draugija 
pavestų parapijos bazarui, ku
ris šįmet yra rengiamas, sve
tainę. Draugija netik neatsa
kė, bet dar pažadėjo pagelbė
ti tame darbe, kad tik bazaras 
atneštų geras* pasekmes. Gar
bė už tai draugijai Šv. Kazi
miero. 

Sus. L. R. K. A. kuopa ge
rai gyvuoja. Tik biskutį vei
klumo trūksta. 

L. Vyčių kuopa yra nemaža, 
tik kaž kodėl veikimo neparo
do. Vyčiai, sukruskit, pakil
kit iš letarginio miego. Gana 
snausti, juk darbo tiek, o 
tiek* 

Moterių Šv. Onos draugija 
puikiai gyvuoja. Beveik visob 
šios kolonijos moterys prigu
li prie tos draugijos. Marijos 
vaikelių" draugija irgi gražiai 
žydi, 
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Beje, juk čia yra dar iv Šv. 
Cecilijos giedorių draugija, 
prie kurios priklauso apie 30 
ypatų. Choras vidutiniškai 
pralavintas. Atvykus naujam 
vargonininkui, rodos, viskas 
pradėjo krypti gerojon pusėn. 
Gaila, kad nė visi choristai 
lankosi į choro repeticijas. 
Kaikuriems meilužis arba 
meilužė bei teatras labiau ru
pi, kaip atsilankymas į repe
ticijas. Pažįstu tūlas giėdor-
kas, kurios liuosą laiką pra
leidžia ant gatvių, o į choro 
repeticijas neatsilanko. To
kiu būdu sunku yra ką nors 
gero nuveikti. 

Jaunime, laikas butų pada
ryti galą blogiems palinki
moms. Stokime prie darbo, 
prašą linkini visas kliūtis, o 
vaisiai tuojau pasirodys. Ta
da niekas nekaltins mūsų už 
neveiklumą, nei vargonininko 
irž-neišmokinimą. Girdėt, kad 
choras rengiasi prie puikaus 
koncerto.* Todėl mergaitės ir 
vaikinai, spieskitės dabar, o 
pamatysit, kaip kiti gėrėsis 
mušu nuveiktais darbais. 

Darbai. 

Darbininkų, kurie karės 
metu dirbo amunicijos dirb
tuvėse, dabar jau pusė yra at
leistų. Matosi dideli būriai 
darbininkų, ieškančių darbo. 
Tat šiuo tarpu nepatartina iš 
kitur važiuoti į Westfield*ą 
darbo ieškoti. Eina gandai, 
kari trumpu laiku vėl darbai 
pradės eiti gerai. 

žemaičių Kukutis. 

ELIZABETH. N. J. 

Mūsų kolonijoj gyvuoja" L. 
Vyčių 52 kuopa, prie kuo
pos priklauso gražus būrelis 
jaunimo. Nesmagu tiktai, 
kad tarpan gero ir do
ro jaunimo įsimaišo ir tokių, 
kurie savo negražiais dar
bais piktina visuomenę ir da
ro gėdą patiems vyčiams. Pa
tartina, kad kuopa, priimdama 
narį ar narę, gerai apsižiūrėtų 
bei ištirtų pasielgimą. 

L. Vyčių 62 kuopoj atsira
do dvi mergaitės, kurios ne
gražiu pasielgimu daro gėdą 
visiems vyčiams. 

Laike Šv. Jurgio draugijos 
surengto baliaus tos dvi mer
gaitės, atėjusios su kokiais 
ten gatviniais sportais, nepa
doriai elgėsi ir vakaravo pet 
iki 2 vai. nakties. Nfegana to, 
dar jos parsivedė tuodu vaiki
nu į namus. Tik namų šeimi
ninkė, pabudusi naktį ir ra
dusi neprašytus svečius išvarė 
lauk. 

T a i piktinantis jaunimą pa
sielgimas. 

Žinąs. 

AUKOS 
ŠV. KAZIMIERO 

VIENUOLYNUI. 

Surinktos West Pullman, UI. 
2—S vas. 1919 m. 

Kun. J . Paškauskas . . $100.0Q 
Dom. Druksnis . . . . . . 100.00 
A. ir Roz. Vainauskai. . 100.00 
Jonas Šerpitis 14,00 
Ona Meškauskais . . . . 12.00 
Marijona Račiūnienė . . 12.00 
K a -/A m. Paldauskas 12.00 
Prane. Raišutis 10.00 
Kasperas Tautavičius . . 10.00 

Po 5 dol. aukojo: A. Val» 
nauskas, S. Aukštuolis, *J. Ka-
randževicius, K. ir P. Kiaupai, 
K. ir J . Burbuliai, A. ir A-
V ai tiekai, P.Kiaupas, J.Kiau-
rakis, M. Kareekieiįė, K. 2u-

bė, M. Žigutis, J . Gruzdys, 
Po 3 dol. aiikojo: S. Vasi

liauskas, P. Kidimtas. 
Po 2 dol. aukojo: K. Tau

tavičius, J . Šerpitis, St. Kun-
gis, A. Kudirka Pr. Šimutis, 
D. Eonstantinavičius, A. Juk
nienė, J . Jasinska, B. Mar
kauskas, A. Viliušis, O. Da 
mikaitienė, S. Sorokas, A. 
Gruzdienė, M. Sereikienė, J . 
Buda, Fr. Girdžiušas, J . Vai
čius, N. Urbonas, S. Montvi-
das, kun. J . Paškauskas, R. 
Konstantinavičienė R. Žara-
mekienė, J . Zalatorius, A. 
Pranckevičius, P. Gelumbic-
kis. 

Mar. Babušaitė $1.50. 
Po 1 dol. aukojo: B. Pe-

rednia A. Vasiliauskas, A. 
Janiulis, S. Kapočius, Jurgis 
Rūta, B. Markauskas, V. Rū
ta, A. Simutienė, J . Mitkienė, 
O. Rimkienė, K. Grigaitienė, 
P. Kairienė, M. Galdikienė, J . 
Ruika, R. Konstantinavičienė, 
D. Drungilienė, J . Narbutas, 
J . Narmontas, J . Kapočius, 
P. Zabielis, P. Paldauskis, P. 
Rancus, Ig. Purlis, V. Timins-
kis, J . Kavaliauskis, St. Meš-
kauskis, J . Galminas, J . Rep-
šas, K. Raila, K. Paleliunas, 
Jurgis Metei šis J . Zubė, A. 
Rėpšas, F. Švažas, A. Žitkevi
čius, L. Galdikas, J . Mečius, 
J- Paleliunas, J . Domikaitis, 
K. Kilas, P. Kniukšta, J . Brie-
žinskis St. Gotautas, Fr. Rim
kus, A. Zubė, St. Raudonius, 
J . Balsis, P. Kareckis, O. Gar-
nienė A. Lekavičienė. B. Mar-
tisauskis, J . Žalevičius, M. 
Ročienė, J . Mečys, A. Norbu-
tas, V. Kilienė, J. Šerpetis. K. 
Mačiulskis, F . Mikučionis, J . 
Galminas, Fr . Švažas, Z. A-
domaitis, P. Milkintas, Kaje
tonas Končius J . Kerbalis, A. 
Galminas, K. Makarevičins, 
A. Malakauskas, J . Pliopa. K. 
Andreikas, M. Konstaninavi-
čius, A. Šliužas, St. Žuroms-
kis, P. Mikolaitis. K. Matulis, 
J . Rastonis, A. Laurinaitis, 
Ig. Rūkas, J . Steckis, P. Ku-
zanas, A. Vainauskas, J . Doč
kus, M. Mockelė, Pr. Konstan-
tinavičius, K. Kiličius, K. Ki
las, A. Daračius, L; Gaubys, 
A. Žitkevičius, K. Česnauskas, 
Ant. Vaitkus, A. Žilevičius, A. 
Simutienė, B. Šimutis, A. Rui-
kienė, A. Budžinskis, L. Smo
gis, St. Sakalauskis, St. 
Kvietkauskis, A. Kasperas, J . 
Alekna, A. Tverkus, J . Metei-
šis, L. Perednis, J . Dubaus
kas, A. Paškauskas, J . Petra
vičius, K. Paulauskis, P. (Ųd-
ra, St. Statkus, P. Bereišienė, 
J . Mikučionis, E. Kaktienė, J . 
Jakas, Pr. Pozingis, J . Doč
kus. 

Smulkių $36.46. 
Išviso West Pullman III. 

($v. Petro ir Povylo parap.) 
surinkta $637.96. 

(Tame skaičiuje yra ir au
kos, sudėtos Apaštal. Maldos 
draugijos susirinkime — Išvi
so $48.30). 
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NEMIG1S. 
Tai paprastas dalykas tiems, 

kurių nervai sugedę. 
Net sveikas žmogus jaučiasi blo

gai kada neišsimiega. O ypatin
gai kenčia del nemigio nerviški, 
žmonės. 

Nerviškumas šiais, laikais labai 
prasiplatinęs. Tūkstančiai žmo
nių turi silpnus suirusius nervus, 
o dėlto esti labai daug nesmagu
mų. Nerviški žmonės labai su
sierzinę; kiekvienas dalykėliu 
kiekvienas mažmožis pykina juos 
savo rastumu jie atstumia nuo 
savęs savo draugus ir pažįstamus. 

Jei norite sustiprinti nervus, 
vartokite žinomą gėrimą Parto
glory, kuris sugrąžins normališką 
padėjimą jūsų nervų sistemai. 
Begalės žmonių žino, jog geriau
sias vaistas nuo nerviškumo — tai 
Partoglory. 

Jeigu jus sergate nervais, tai 
neatidėliokite ilgam laikui, ues iš 
tos ligos gali būti nemalonių pa
sekmių. Užsisakykite vieną bute
lį Partoglory už 1 dolierį. 

Visus laiškus adresuokite taip: 

APTEKA PARTOSA, 
160 2-nd Ave., Dept. L. 4, 

New York. 

Jeigu jūsų viduriai sugedę, tai 
imkite visam svietui žinomus sal
dainius Partola. Didelė dėžutė 
kaštuoja $1.00. (G. 2) 

Paieškau savo dt'dos Juozapo Girs
kio ir pusbrolių: Motiejaus ir Myko
lo Tribučįų. Jie gyvena Springfield, 
111., lai jie patys ar kas apie juos 
IlnotU, meldžiu atsišaukite sekanesu 
adresu: 

Anelė Bartkaitė, 
92 Warwiek St.. Nevvark. N. J. 

Paieškaii moteriškės j namus prie 
2 vaikų, vienas 5 metų, antras 10 
mėnesių. Meldžiu atsišaukti nuo ry
to iki 3 vai. po pietų. 

Juozas Šimkus, 
1817 Huble St. Chicago, 111. 

Paleškau draugu ir pažjstamų, pa
einančiu iš Kauno gub., Telšių p'av. 
Aš dabar sugrįžau iš Prancūzijos ir 
norėčiau susižinoti ftt draugais. Mel
džiu atsiliepti ant s^'.cnncio adreso: 

Private Leo i..^tarški 
Oenoral Hospital 36 

Detroit Mtch. 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda namas greit ir pigiai 

ant 2 pagyvenimų ir iš priešakio sto
ras. Pardavimo priežastis, turiu 2 
namus ir biznj, tai negaliu apsidirbti. 
Atsišaukite Šiuo adresu: 

*<• Ona Tamoliunienė, 
1443 So. 49 Ave., 

Cicero, 111. 
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PRANEŠIMAS 
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IŠ NORTll SIDES. 

L. D. S. 20 kuopa laikys extra 
sueirinkirn«į, nedėliok, 2& d. vasa
rio, tuojau po panvaldu, Šv. My
kolo parapijos svetainėje, 1644 
Wabansia Ave. 

šis susirinkimas šaukiamas su 
tikBlu, kad aptarti reikalus strei
kuojančių brolių ir seserų dar
bininkų ir darbininkių Lawrence 
audinėse. Kadangi streikas dar 
vis tęsiasi, tai daugelis reikalau
ja mūsų pagelbos, kurią mes tu
rime suteikti. Jų reikalavimai 
nėra dar išpildyti, o žiemos lai
ke darbininkams su šeimynomis 
yra labai sunku ir jų gyvenimo 
valandos yra labai karčios. 

Todėl kviečiame visus 20 kuo
pos narius susirinkimai! paskulai 

roRwū£^M^o!!ffiD 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas risus aptiekorius. 

AR KARE PASIBAIGĖ. 
Kiekvienas šypsos kuomet 

išgirsta Harry Lauder's daina 
"Hurah karė pasibaigė! mušis 
išloštas". Bet yra dar viena 
karė, kuri nekitomet neužsi
baigia — tai mušis su nuo
dais, kurių randasi vidų 
riuose susidedančiu iš. bakteri
jų, kuris nuolatos pasirengė 
ant mūsų užpilti ir kurių rei
kia greitai atsikrayti, Triners 
American Elixir of Bitter Wi-
ne, tai vaistas, kuris greit 
tuos negerumus prašalina ir 
gerai išvalo vidurius. Čionais 
yra pavizdis vieno ligonio: 
"Leadville,, Colo,, sausio 28, 
1919. Jeigu ne Triners Ame
rican Elixir aš bučiau numi-
r e g . J ū s ų - G i o v a i m i P i e t t i " -

Visose vaistiuyČiose $1.00. Nuo 
reumatizmo, neuralgijos, lum
bago, skaudamų muskulų ir ki
tų skaudėjimų geriausias imti 
Triners l.inimentas, kuris tuo-
jaus pagelbės. Visose vaisti-
hyčiose 35c ir 65c, per pačtą 
45c. ir 7 5 c Joseph Triner 
•Company, 1333-1343 So. Ash
land AvM Chicago, 111. (Ap.) 
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L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos Centro Valdyba: 

Dva. vad. kun. I. Albavičius, 
71? W. 19th St, Chicago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
sia Ave.. Chicago, 111. 

Vice-pirm. F. Veryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Nut. raŽt. Jonas Purtokas, 441. 
So. Fairfield Ave., Chicago, 111. 

Fin. rasi Aiex Dargis, 726 W. 
ISth St., Chicago, Iii. 

Ižd. prof. kun. Pr. Bučys/ 2634 
\V. M>*-nuette Rd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. I. Albavičius, 717W. 18th 

St., Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-

vvood Ave., Chicago, 111. 
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vę^B1*1 VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShanne Bell Foondrr Co. 
Baltlmore. Md.. C. S. A. 
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Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Bucys, 2634 W.. 

Marąuette Rd., Chicago, 111. 
Kun. Ign. Albavičius, 717 W. 

18th St., Chicago, 111. 
Kun. F. Kudirka, 1644 \Vaban-

sia Ave., Chicago, 111. 
Alex Dargis, 726 W. 18th St., 

Chicago, 111. 
\nt . Nausėda, 1658 Wabansia 

Ave., Chicago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

wood Ave., Chicago, 111. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chicago, 111. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chicago, 111. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Waah-

tenaw Ave., Chicago, III. 
Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 

St., Chicago, 111. 
Boleslovas Sekleckis, 3427 Au

burn Ave., Chicago, 111. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49th Ave., Cicero, 111. 

SV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 

Waukegan, m . 

pirm Aleks Jankauskas — 
919 — 8th St, 

Antanas Taučas, Vice-pirm., 
1125 So. Lincoln S t 

Ant. Semaška — raštin. 
1408 Lincoln St. 

Ant. Bakšys — iždininkas, 
1327 So. Vietom St, 

L. BakŠis, i'in. rast., 
1331 So. Park Ave^ 

Iždo globėjai: 
1. Makuševiče, 
2. P. Kazdeleviče, 

Maršalkos. 
Pr. Dapkui, 
M. Galinis. 

Pranas Bujananskas, — organo 
priž., 1112 — 10 S t 

Pr. Kapturauskas, Knygius. s 

REGISTRUOTA 
ARl'SEKKA • 

rurtu pa4yrim% 
oterg ligro««. 

lanu p*tari»Tt-
i aa užganėdini 

.iekvieną mot* 
į. Sutelktu ro
tą dykai ki»k-
/ienai. Ataiiau-
cit«: 

184S So. 
4Sth Av 1UC, 

Cicero, 111. 
Telefonas 

Cicero 8111 
• V • 
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V. W. RUTKAUSKAS,' 
ADVOKATAS 

Veda BiUui Visuose Teismiio«» , 
Of i su Didmiestyj: { 

SS W. WA*HlNGTO!f STREET 
Kxanbarl» SOt 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Hridgeporto 

4208 KO. MORGAS 8TREF1 
Tel. Tftrds 7It 

Gyvenimas, 812 W. 8Sr<? St » 
Tsl. Tsrds 4181 
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Dr. M. T. Strikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR C H I R U R G A \ S 
1758 W. 47th S t , Chicago, Rl. 
Ofiso Telefonas BouLevard 160 

Telefonas B o ui e va r d 7179 
DB. P. ŽILVITIS 

DAKTARA8 
I B 

CHIRURGAS 
SS15 South Haisted Garrt 

CHICAGO, n^L. 

i 

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU 
J ANTIS AGENTAS. 

me laike. Atsineškite ir aukų kiek 
kas išgalite sudėti j streiku, fon
dą. 

Valdyba. 

Pranešame plačiai katalikų 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti "Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti šėrus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas. 

"Draugo" Adm. 
• 
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PRANEŠIMAS. 

v ' " 
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams. 

Daug šios kolionijos Lietu
vių parėję iš darbo eina ant 
k a m p i j a r k u r k i t u r p i r k t i 

"Draugą-" bot ant nelaimės 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per
leisti diena tai ir yra nemalo
nų. 

O, kam nemalonumą kentėti, 
praneškit man o aš pristatysiu 
kasdieną į namus, ir nereika
lauja kad iška-no mokėtumet. 
Galėsite mokėti kas mėnesį ar 
savaitė. 

JUOZAS MOZRMS. 
1817 S. Union Av. Chioago, UI. 
!!IIHUm|ll!j!mimU!IIU!n!!UUmUI!H!'S 

Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą. 

!flB 
Den.iafuga sulaiko plauku 

slinkimą, prašalinę pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama jiems 
reikalinga maistą. 

Dermafuga padarys kad ju-
su plaukai bus tankus, švel
nus ir skaistus. 

Oda jūsų galvoje bus tyra, 
ftlelskanos išnyks ant visados 
r plaukai neslinks daugi aus! 

Reikalaujant prisiusime jum 
pačta suvis dykai išbandymui 
sampelj. 

Prisiuskite 10c. stampomis 
persiuntimo lėšų, gausi išban
dymui dėžutę Demafugos ir 
brošiūra. 

ARGIL SFECIALT1ES CO. 
Box 37, Fhiladelphla, Pa. 

•! 

i 
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ATM*, MASALSKIS 

ORABORITS 

Lietuvi* ffra-
borius Atlie
ka v i H o k i a s l 
laidotuves ko 
pigiausiai. Tu
riu SSTO karą 
bonus ir auto
mobilius. 

. * * • ' 

Taipgi dlde< 
ne daij grabi/ 
patys dirbam* 

3307 AUBURN AVE, 
Phone Drover 4139 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiisiieuiiiiiiiiiiiiiiiit 
liesi d. 93S So. Ashland BĮ v. Chicago 

Telefonas Haymarket % C 44 

• DR. A. A. ROTH, 
Rusaa gydytojas Ir chirurgas 

Bpecijalistas Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ir visų chroniškų Ilgų 

Ofisas: SS64 So. Halsted St , Chicago 
Telefonas Drover 9898 

VALANDOS: 10—11 ryto S—I po 
plotų 7—8 vak. Nodėliomis II—11 d. 

MIIMlIMIIIIIItlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
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D r . M . Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ITJJJroti 

Telefonas Yargs 6011. 
Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mls nuo I Iki t vai. 

Į Į » » » » » » » » » n ^ » » i » » « » « » — • » » » j j 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 71 ETAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3140 S. Morgan St. Kerte SS St. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas 

Moteriškų, Vyriškkų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 687. 

t 
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Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

č ž * " * " " " " " - * * - — • I — • » • « ! % 
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§ JOSEPH 0. WOLON f 
= ' Isietols Advcisi-aj 

I i i SO. LA SALLK 8TREBT1 
Gyvenimo TOL Humboldt 97 

_ Vakarais 1911 W. l l n d Street 
= Tel. RoclrvroU €999 
= CHICAGO. UJU 
TnminiHiniiniiiiiiifiiiiiiiiitnitnrimir 

c- — * 

Dr A. E . RUTKAUSKAS 
Te!efInas McKliiley E784 

GYDO VISOKIAS LIGAS . . 
»*67 noncu Wcateni ibonievaHI 

Kampas W. 16-ton isstvfe Kai 
—U 

Mokykis Kirpimo ir Desigaing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškaa mokini
mas paadrys jus žinovu t trumpą 
laika. 

Mes turime didjiauslus Ir geriau
sius klrpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką, patyrimą, kuomet jus mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų siu
vimo skyriuose: 

Jųs esate užkvlečiaml aplankyti tr 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais Ir gauti specljallš-
kai pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mle-
rą — bile stailės arba dydžio, ir bi> 
le amdų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
S. F. Krasnlcka, PegdėOiOi 

118 N. La Salio gat., prieš City Hali 
Atsišaukit »nt 4-ta augsto 

« ^ - « « » 
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Telefonas Pullman 60 
DE. W. A. MAJOR 

GYDYTOJAS IR 
CHIRURGAS 

Ofisas 11719 Michigan Avt;. 
Adynos 8:80 iki 9 išryto — 1 
iki 2 po pietų — 6:30 iki 8:80 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 

iki 11 Išryto. 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mos siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams šmotelius nuo 20c iki 
3 5 c -už porą,, greriausio a r ž u o l o s k u r e -
lea nuo 70c iki 81.00 už svarą, vinis. 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikai ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Esplm & Soss 

4608 So. Afhland Ave. 
Telefonas Yards 8494 

Dr. A. fl, BlumentDal I. D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai N 

Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 18 
4949 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 6487 

a— 

L I E T U V I A I 
kurie Įdomaujate uke, skaitykite ir 
platinkite vieninteli ūkės laikrašti 
"AMERIKOS uklNDSKA". 

Kreipkitės sekančiu adresu: 
AMERIKOS ŪKININKAS 

P. O. Boz 96, 
KART. JOCmOAN. 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, 

S — 

teao ao. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

tr rusiškai 
Talandosr 10—11 rytą; 9—9 
vakare. Tel. Canal 4847 

^ • ^ • • » » » * » • • • w i » • • ^ n 

DR.M.HERZMAN 
U RUSUOS 

Gerai lietuviams žinomas per 19 
metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labsratorija: 1999 W. 
I8th St., netoli Fisk S t 

VALANDOS: Nmo 19—18 9*9*1 
ir 6—8 vai. vakarais. Telefone 
Canal 8119. 

GYVENIMAS: 8419 So. Baigt** 
Street 

VALANDOS: g—4 8V90 «**»*, 

file:///Vaban-
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

20 vasnrio Ketvirtadienis, 
d., Maksimonn.̂ . 

Penktadienis, vasario 21 d. 
šv. Feliksas. 

NAUJAS TRUKŠMAS CHI 
CAGOS POLICIJOJE. 

Nužudytas detektivas Hosna 
buvęs grafteris. 

Pasidavęs valstijos prekura-
torijai detfktivo Hosna užmu
šėjas, žinoma* kišeninis vagi-
liūs George Yn^ol, savo liudi
jimais purto miesto po
licija.Valstijos prokuroro ašis 
tentui Du va I jis išpažino, joic 
detektivas Hosna buvo nušau
tas, kuomet jis nuo Vo^elMo 
reikalavęs l.">M «!,>!. Tuo tarpu 
Vogei tuo-; pinigus jau buvęs 
atida\ęs kitam detektivui 
Smith'ui. 

Vogei išvardijo kelis polie-
įnonus, kaipo grafteriu rate-
lio narius, kurie ėmę papirki
mus nuo kriminalistu. 

Nužudytas detektivas Hos-
na vakar palaidotas kaipo did
vyris. 

Vogel'io išpažinimas. 

Vogei prokuroro asistentui 
taip apsakė vi.Ją atsitikimą: 

" J i m Hosna buvo grai'teii-. 
Aš pažinojau ji vaiku jam es
ant, paskui jam stojus poli<-
monauti ir pagaliau- pradėju-
jam gyventi suktyhėmis. 

' 'Kuomet UOSTUI atėjo i Ky-
an'o saliuną, jis atėjo gauti 
pinigu. Jis visas laikas saliu 
ne gėrė ir laivo girtas. Su juo 
saliune buvo detektivas Sniitli 
ir privatinis detektivas Hol 
mes. 

"Mes turėjome daug gerv
ino. I ž viską aš užmokėjau. 

"Apie Ii vai. vakare (tai bu
vo šeštadieni) Molines mušu 
kompaniją apleido. Kaip tik 
tasai išėjo, Hosna man dav"' 
ženklą duoti jam pinigu. Aš 
jam padaviau $150. 

"Bet vietoje pinigus Įsidėti 
j * kišenių, Ho>na pradėjo su 
jais mojuoti. Kelis kartus su 
tais pinigais man sudavė i 
burna sakvdamas, jog aš bu-
ves ir esąs jo geras sėbras. 

Paėmė nuo jo pinigus. 
1 

" A š j a m p a s a k i a u , k a d j i s 
nekvailiotu su tais pinigais ir 
pagaliaus ištraukiau iš jo ran
kos pinigus. Jani pasakiau, 
kad pinigus duosiu kitą kar
ta, kuomet italės jis juos uc 
riau apsaugoti. Atrodė, kad 
viskas bus gerai. 

"Kiek palaukus aš nuėjau j 
lavatoriją. Ten žiūriu, paskui 
mane atėjo detektivas Smitli. 

"Duokš man tuos pinigus, 
gi aš pasidalinsiu su Hosna", 
tarė jis man. 

. ,"Aš jam padaviau visus. Ir 
tuojaus abudu sugryžova sa-
liunan, kur laukė Hosna. 

" P o keliu gėrimų detekti
vas Stnith pranešė, jog jis tu
rįs išeiti. Ir išėjo. AŠ palikau 
su Hosna saliune ir vėJ mudu 
gėrė va. Nežinau, kaip daug 
gėrimą mudu turėjova, tik ži-

Grumojo užmušti . ' 

" A š tave pirmiau užmušiu, 
kol tu galėsi apleisti tą vietą '§ 
sušuko jis. 

" A š nemušiau jo, tvik kalbė
jau. J am patariau revolverį 
įsidėti į kišenių ir gerti. Tuo 
paėin laiku saliunininkas Ry-
an nuėjo i užpakalinį kambarį 
su gėralais. Tuomet aš smilkau 
i užborį ir pagrobiau Ryano 
revolveri. 

"Bet Hosnos nemaniau šau
ti. Gi jis prisispyręs-reikalavo 
$L"0. Ir ant galo tarė: "Duok" 
pinigus, arba tave tuojaus pa
klosiu!" 

"Sn tais žodžiais jis gami-
nosi revolverį.* Tuomet" aš ė-
miau šaudyti". 

žada daugiau pasakyti. 

Prokuroro asistentas prane
šė, jog Vogei žadėjęs daugiau 
ko pasakyti apie policijos 
graftą. Bet prokuroras ta pa
lieka teismui. 

Surasta vienas liudininkas, 
kurs buvo Ryano saliune ir 
matė, kaip detektivas Hosna 
mušė Vogei'!. 

Paieškoma ir daugiau žmo
nių, katrie yra matę tą visą 
>aliune tragediją. 

Detektivas Smitli padarė 
liudijimą prokuroro asisten
tui. Bet apie pinigus neprisi
minė. 

iŠ CHICAGOS LIETUVIĮĮ 
K0L0NIJĮĮ. 
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A. A. SESERS ELENOS LAI. 
DOTUVĖ BUS CHICAaOJE. 
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Mirusios Philadelphioj, Pa. 
A. A. Sesers Elenos laidotu
vės įvyks Chicagoje pėtnydioj, 
vasario 21 d., š. m. Pamaldos 
prasidės 9 vai. ryte šv. Kazi
miero Vienuolijos koplyčioje. 

A. a. Sesers Elenos palaikai 
iš Philadelphia. Pa. tapo par
vežti Chicagon į šv. Kazimie
ro Vienuoliją seredos ryte, va
sario 19 d 

I 
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DAINŲ MYLĖTOJAMS 

KONCERTAS 
•RENGIAMAS-

DIEVO A P V E I Z D O S PARAPIJOS B A Ž N Y T I N I O V A R D U L. VYČIU 4 K U O P O S CHORO 

NEDELIOJ, VASARIO FEBRUARY 23d. 1919 
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVET.t I8loa IR UNION AVE. PRADŽIA: 8 V AL. VAK. ĮŽANGA PRIEINAMA 

Tokio Koncerto dar nebuvo Chicag-oj. tai bus rinkinvs žymiausiu ir svetimtaučiu kompozicijų. tlFJOF PRALF f SI, T. - * - ^ j į , 
GAILĖSIESI. Apart puikaus išlavinto choro, kuris per pastaruosius metus žvmiai padidėjo dainuos žymiausi solistai u SOIKI^S. i^rv f 
KONCERTAI TAI RETENYBE. 

Sėdyne pasirūpink išanksto, kad nereikėtų stovėti. Nusipirk tikieta išanksto, tai rasi vieta ir vėliaW atejęiL ^ . r . , ! ^ ^ r n n n A t . 
* Širdingai visus kviečia LIETUVOS VT&C 4-tos K t OPOS CHORAS. 

II 

Iš NORTH SIDES. 

KA SAKO DETEKTIVŲ 
VIRŠININKAS. 

Dar prie atsibuvusio kon-
corto ir baliaus 26 d. sausio, 
Labdaringos Sąjungos naudai. 
Jau buvo garsinta, kad pelno 
liko, būtent $393.22. Dabar 
dar prisidėjo už parduotus ti-
kietųs $4.8.r>. Tokiu būdu 
pelno suma pasididino i 
$398.07. 

Taip-gi buvo praleistos 
dviejų aukotojų pavardės, ku
rios buvo nepriduotos. Tai
gi dabar pagarsiname: A. Ci-
raškeviria aukojo 1.00 dol. ir 
J . Aaničkas (? Red.) 1.00 dol. 

ftiuomi atsiprašau už klaidų. 
A. Nausėda. 

LINKSMAS LIETUVIŠKAS VAKARĖLIS c 

PARENGTAS 

CHICAGIEčIAI VYČIAI, 
TĖMYKIT! 

LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO 
ATSIBUS 

SUBATOJ, VASARIO-FEBR. 22d., 
> 

r'MĮ. 

K V . . P l K C i l O 1 1 A 2 N Y T I N E J K V E T A I N K J , 
Pradžia 7 valandų vakare. 

Jaunimas trokštanti*, linksmai laiką praleisti ir išgirsti jvairų programa, yra kviečiamas nuoširdžiai atsilankyti j šita rengiamo vaka-
Mes užtikriname, kad laika praleisite grumi puikiai ir prie puikios muzikos pasišoksite. 

, Visus nuoširdžiai užkviečia L. V. C. A. C. 

giesmes: liaus, jau lavinasi 
Vieni sponsa Kristi, O saluta-
ris, Miserere. Gi žymi solistė, 
p-lo Strelovskiutė išpildys so
lo Ave Maria, Visos giesmės 
bus giedamos pritariant var
gonams. 

Kas myli scenos menų, tas, 

Apie detektivo Ifosna. nužu
dymą detektyvu viršininkas 
Mooiu'y >ako, jog \roge1 me-
'noja, pasakodamas apie kokį 
ten graftų. Sako, visi niekšai 
prisidengia panašiais pasako
jimais, kad išsisukti tinkamos 
I t a U S M H ' S . 

NAUJA PRIEMONĖ SURAS
TI DARBĄ. 

Policijos viršininkas (Jarrity 
įsakė vinems policmonams sa
vo aprirubėse pasiteirauti, kur 
ir kam yra reikalingi darbi 
n'mkai ir tuojaus pranešti ša
lies darbo biurui (V. S. Kin-
plovmer.i Bureau). 

Tuo keliu bus galima gauti 
daug ji laibų buvusiems karei
viams. 

Miesto taryba padarė rezo
liuciją, kad darbdaviai neduo
tu darbo svetimšaliams, bet 
pirmiausia buvusiems karei
viams. Xes, girdi, šiandie dau
gelis svetimšaliu imasi piliety
bės raštus, kad paveržti dar
inis nuo kareiviu. 

Cbieagos Apskričio choras, 
Šv. Jurgio svetainėj, rengia 
linksmą vakarėlį. 

Apart gražiu šokių, bus pui
kus programas, kuris susidės 
iš parinktų lietuviškų daine
lių. Pelnas vakarėlio skiria
mas choro steigiamų paveiks-

ūdai. Prie to dar, atsi
lankę galės gauti veltui* ti-
kietus į rengiamą vakarėlį Už
gavėnių vakare. Vakarėlis, 
kaip ir kiti choro vakarėliai, 
bus linksmus ir gražus. Jau
nimas nuoširdžiai kviečiamas 
atsilankyti. 

L. V C. A. Ch. praktikas at
sibus penktadienyj, vasario 21 

| d. Visi choristai nuoširdžiai 
vra kviečiami skaitlingai su-
ažiuoti ir kiekvieno prieder-

ir«'» atsivežti nors po vieną 
naują narį .Apart praktiko, rei
kės pasitarti apie naujus da
lykus, reikės apkalbėti vaka
rėlis ir kaip mes svečius pri
imsim. 

Visi nepamirškite susirink
ti, nes kitam penktadienyj 
praktiko nebus. 

, Choro Valdyba. 

be abejones, nepraleis sio va-
Vasario 22 d., L. VveuiJ, , , . «. 

< karo, kad nepamatyti rimtos 
dramos ir nepasigerėti loši
mu. Tikiuosi, kad lietuvių vi
suomenė visa atsilankvs j ta 
vakarą. Bilietai pigus. 

Z. Sak—nė. 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Labdariai. 

KELIONĖ ORU TARPE CHI 
CAGO IR MILWAUKEE. 
Kapitonas Lipsner darbuo

jasi, kad į kelias savaites įs
teigti važinėjimą oru tarpe 
Chicago ir Mihvaukee. Tam 
tikslui bus pagaminti keli ae
roplanai, į kuriuos tilptų po 
kelis pasažierius. 

KOMPANIJOS NUSILEIDI
MAS. 

George Bloedorn dirbo kai
po agentas National Tea kom
panijoj. Dirbdamas jis praki-

nau, kad aš už visus užmokė- ^0 m dol kompanijos pinigų. 
jau. Hosna tuo tarpu atsimi- Kuoniet buvo suareštuotas, 
nė pinigus ir pareikalavo, kad j i s p a s į ž a dė jo kompanijai at-
aš jam juos duočiau. Jam pa- lyginti. 
sakiau, kad pinigus esu atida- * Dirbdamas kitur Bloedorn 
vęs detektivui Smith. teeiau pamiršo savo pasižadė-

4<Iš to ir prasidėjo truks-1 jimą. Tad išnaujo buvo su
mas. Hosna pasakė, jog tie pi- ! areštuotas, 
nigai priklauso jam, bet nei Bet kuomet pasirodė, kad jo 
Smith'ui, ir drožė man žandan. j moteris serga, kompanija ir 
Paskui jis išsitraukė revolveri' vėl jam susimylėjo. Palauks 
f su juo pradaužė man galvą, ilgiau atlyginimo. 

DESENZANO MERGELĖ 
SCENOJE. 

Neužilgo chieagiečiai turės 
progą, pamatyti tik ką perėju
sią per "Draugą," Misijono-
riaus, tėvo V. Kulikausko, 
verstą iš italų kalbos gražią 
keturių aktų dramą — Desen-
zano Mergelė. Ją statys sce
noje Lietuvos Vyerų 36 kp. 
artistai - mėgėjai nedėlioj? ko
vo 16 d., School Hallėje, prie 
W. 48 ir Honore gatvės, To\vn 
of Lake kolonijoj. 

Kas skaitė "Draugą'*, tas 
beabejo, nepraleido neperskai
tęs tos gražios dramos, todėl 
apie jos gražumą nereikia nei 
aiškinti, nes kožnas žino, tik 
tiek reikia pažymėti, kad ši 
drama — Desenzano Mergelė 
— yra viena iš rimčiausių ir 
gražiausių lietuvių kalboje 
sceniškų veikalų. 

L. Vyčių 36 kp. artistai-
mėgėjai deda visas galimas 
pastangas, kad ši drama butų 
kuotinkamiausiai suvaidinta. 

L. Vyčių choras vedamas 
gabaus vargonininko, St. Ži-

• • * Į . 

s. Nedėlioj, vasario 16 d 
m., labdarių 5-ta kuopa laikė 
mėnesinį susirinkimą. Susi
rinkimas buvo neskaitlingas. 
nežinia kodėl žmonės Į susi
rinkimus nesilanko. 

Šiame, nors neskaitlingame, 
susirinkime liko daug kas 
aptarta. Nutarta surengti fė-
rus, 16 d. kovo, š. m. Paga
liaus pasirodžius, kad valdy
ba yra nepilna, tapo dapildy-
ta iš sekančių narių: pirm. — 
V. Balanda, nutarimų rast. — 
A. Mikšys, ižd. pagelbininkai 
— p. Antanavičius ir ponia 
Stradomskienė, maršalka — 
Rozalija Palionaitė. Ateityj 
iš šios valdybos galima daug 
ko tikėties. 

\ i 

IŠ BRIDGEPORTO. 
— ' 

Nepavyko vagiliams. 

Užpraeitą naktį, apie 3 vai-
vagiliai bandė įsilaužti ir ap
vogti M. Andriulionio namą, 
933 W. 33 PI. Pradėjus va
giliams plėšti langą, pajuto 
juos kieme Andriulionio šuva, 
kurį, pradėjus loti, vagiliai nu
šovė. Be to porą šūvių buvo 
paleidę durysna. ; 

Pajutę, pabudusį šeiminin
ką, vagiliai pabėgo. 

PRANEŠIMAI. 
Braddock, Pa. gyventojams 
Nuo 10 d. sausio šių metų 

igaliojame p. MOT. VITAR-
TĄ, bučerių (937 Washington 
Ave.), rinkti prenumeratas, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
"Draugo" numerius ir abel-
nai atstovauti "Draugo" rei
kalus. Svarbiausia del jus, 
tai tas, kad p. Vitartas laikys 
savo store po keliasdešimtys 
"Draugo1' numerių del kas
dieninio paradavinėjimo. 

"Draugo'1 Adm. 

Dabar yra patvirtintos Ir, varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jlja Koncertina ir augštal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertma 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
raerike. Mes gulime jas parupInU 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiamo dykai. „ 

6E0R6I & VITAK MUSIC GO. 
1540 W. 47th St., Chicago, m. 

— ••j.,.v _ 

Vai. 0—11 a. m. 5—6 p. m. : 

Nedoliomis 10—12 n. m. : 
PIKMH' Dr«vcr 7042 5 

•' Cicero office 
£ 4847 W. 14tU St. 
5 Va'. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. -_ 

Phone Cicero 39 r 
- Rezidencija 3336 VV. 60th St. = 
- Ptioue Prospect 8585 r 
?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiKiiiiiiiiiiiiiuiiiiir 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

— « . . • - — • ^ p į , — - . - i i — . , - m i i - . n • •• • i i 
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Bell System 

Kuomet pabaigia kalbėti ir norisi jam gauti, 

kita linija, tai paprastai paėmę kablinką ir 

judina ir mano, kad tokiu būdu prisisauks 

operatorka greičiau, i s 

Kaip tik antraip. Kuomet judini su greitu-
* 

inu kabliuką, tuomet neduoda signalo ir ji 
nežino, kad tu nori kilos linijos. 

Visuomet reikia judint kabliuką PAMAŽI, o 

operatorka patėmijus signalą tuojaus atsi

lieps. 

• 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

• 
. 

• 

• . 

F. P. BRADCHULIS 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W M o n r o e , O o r . C l a r k S t . 
Iioom iOT, Tel. Central 220 

CkllCAGO, ILLINOIS 
Gyv.: 3112 80. Halsted Street 

Telefonas Vards 2300 

Gerb. Bridg-eporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojais 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Nuo 9 dienos Sausio (January) šiu, metu oficijališkai įga

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: 
- Bridgfėporte p. JONĄ J. LUCAS, 3313 S. Halsted St. 

Dievo Apveisdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av. 
Visais "Draugo" reikalais kreipkitės prie juodviejų. 

DIDŽIAUSIA ĮIETUVISKA KRAUTUVE CHIGASOJE 

< \ •*![, 

PEAKLfaQUBBN KONCBRT1NA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, šliubi-
nius ir deimantinius j gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir-
bysčių. Balalaikų^ gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instrumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženklį gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlavvski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 




