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Prancūzų Premjeras
Vokietijos valstiečiai 

stovi už monarchiją

ILLINOIS *‘SAUSIEJI** 
IMASI AŠTRIŲ PRIE 

M0NIŲ.

•• Indavė bilių. kad svaigalų ne
būtų privatiniuose namuo

se.

Estai atsimeta atgal nuo 
bolševikų spaudimo

VOKIEČIAI VEIKIA LIETU
VOJE?

■ta

BASEL, iveicarija, vas. 20. 
— Vokiečio kariuomenė Lie
tuvoje padare didelį siurprizą 

Paėmė nuo jų

RUSAI ATSI8AK0 SUSIET 
TI SU BOLAEVIKAIS.

Taikos konferencijai paduota 
formali* atsakymas.

SUŽEISTAS PRANCŪZŲ 
PREMJERAS.

VOKIETIJA GRŪMOJA
TAIKAI.

Piktadaris tuojau* buvo suim
tai.

Taip tvirtina S. V. laivyno 
kapit. Gherardi.

Springfield, IIL ra*. 3». —'
Šitoa valstijos “sausieji“ ima bolievikomi.
darbuotiem, kad su liepo* 1 miestų Muravjovo, netoli Aiau- 
diena valstija tikrai paliktų lių, praeitų šeštadienį, anot 

teorija, bet gautų žinių ir Liepojos. 
Seiuitoriu*l ... , , - ...., . , . Iln žinia IiiImii neni-ki. ne-legislatuiai I .. , .... ..I Lietuvoje vokiečių iK-rn. Nv- 

. . gi jie hutų Migryžę. Matyt,
js reis. tai t.jf| Į^gjiigung lietuvių ka- 

riuomenča laimėjimus).
mtiiiitiNitinnHHitiniiiiiiiinnui!iiiui:ii

Paryžiui, va*. 20.—Suv. Vai-

“sausa“ m- vienu 
ir praktikoje. 
Jevril tuo tikslu 
indėvė bilių.

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

Tai, taip vadinamos, prieš- 
saliuninės sąjungos numany-

Mažai gyventojų belikę 
Petrograde

RU80 PASAK0JIMA8 APIE 
B0LAEVIKU8.

Bolševikai — žmogžudžių 
anarchistu gaujas.

Washington, vas. 20.— Aną 
dienų senato tei*darystės *ul»- 
komitHiii apie bolševikizmn 
liudijo rusa*. Teodore Kririo- 
tbviė. buvę- Rusijos želtldir

ir

Paryžiui, vos. 30. — Vakar 
ryte vienas piktadnris paleido 
penkis šuvins iš revolverio j 
Prancūzijos premjerų. Georgo 
Clemenceau. kuomet šitas lipo
automobiliun ir rengėsi va-Į 
žinoti karės ofiran.

Išpradžių . buvo jirenešta. 
kad premjerui sužeista galvn. 
Bet paskui paskelbta, kad jis 
■užeisią* j petį ir nugarą ir 
nepavojingai.

Užpuolimas įvyko 8 A*> ryto, 
kuomet Clemenceau išėjo iš

>•

—•e. »
tfvo namų, Ruę. Franklin. 
valiuoti karės ofisnn.

Piktadnris suimtas. Atrodo 
paprasta* vyrus, dnrbininkiš- 
kai apsitaisęs.

George Ck-menc<-au yrn tai
kos konferencijos pirmininkas. 
Kiną 78 metas.

Paskiau* pranešta, jog prem- 
perų Clcmenreau pašovęs tri« 
kartus anarchistas Emile Cot- 
tin. prancūzas. Žinomas vardu 
“Mikm“. Anarchistas para
kė norėjęs pnaujegą nušauti 
dcl to, nes jis esąs žmonijos 
priešininkas ir gaminąs nau
jų karę.

Sužeistas nefmvojingai. Tas 
padkėsinimas kartai* gali su
trukdyti taikų.

Be premjero sužeistas jo au- 
tomobiliau* šoferis ir vienas 
policijantas.

stijų laivyno kapitonai Wa-Turės būt uždrausta vi- 
ter Gherardi išbuvo Vokietijo-' s0-i yMrtijoj svaigalus ne tik 
je keletu savaičių. Jis ten įtu- •*< juos laikyti ir
dijavo ekonominį ir visuotinį ^rioti. 
šalies stovį.

čia ragryžųs jis pranešė, 
knd viltoj Vokietijoj yra dau
gelis žmonių be darbo. Vieto
mis stovi* apverktinas. Ir ka
pitonas namo, jog tarai stovis 
grūmoja taikai.

Jis sako, jog Vokietijoje 
maisto ištekliaus ažteksią gal 
vienam sekančiam mėpeaiuL **** 

' (Ū paskui busiąs* badas net li
gi ab-inanėių javų valymų 
laukuose.

Be maisto Vokietija neop- 
' rimsianti.

Kap. Gherardi pataria pasi
skubinti su teikn, nes prancū
zai neturi ko hijoties vokiečių 
•atgijimo. Taika veikiau atida
rys Vokietijai rubežiua, ji 
gaus maisto ir tuomet vokie
čiai nebus pavojingi.

•’ -
ESTAI PASITRAUKIA NUO 

BOLŠEVIKŲ UMU- 
ŪMO.

ŪĖ KABAS PRAILGINIMĄ 
KALTINA KATZERI.

Vokiečiai valstiečiai stovi už 
monarchiją.

Basei, ras. 20.—Praeitą an- 
• tradienį vokiečių valstiečių or

ganizacija (unija) Itarlyn- 
turėjo generalį suvažinvimų. 
Organizacijos pirmininkas sa
vo kalboje apkaltino kaizerį 
už kari-* pratęsimų. Sakė ji*, 
kaizeris vis toliau* atidėliojo 
padėti savo kardų, Ino pratę
sė karę ir davė progos įsiga- 

>Jčti socijalizinui.
Tas pat kalbėtoja* pažymė- 

* j®. j®8 Anglijo* pinigai vokie
čių karė* laivyne pakėlė ne- 
pasitenkinimą ir padarė tą, 
kad praeitų lapkritį turėjo 
griūti aMnttata

BoHevikai patari keUa aodžtai

Londonan, ras. 20.—Anot pe
čių estų oficijalio pranešimo, 
Pskovo apylinkėse estų ka
riuomenė atsimetė nuo akait- 
lingvsnių bolševikų.

Atsimetę estai atistojo li
nijoje už sodžių: Vhk-rnika. 
Ijezgi, Roknlova, Podgofyj ir 
Koslmloi. Tuo* rodžius paėmė 
Itolšrvikai.

Dideli mūšiai seka ant Vol-
mnro.

Eilioję yra išėmimai
Anot biliaus, alkoholis bus 

leidžiama vartoti medikaliams, 
sakramentaliams, cbemika- 
liarai ir mechanikaliami tiks
lam*. Daugiau jokiems. Tai 
yra pasakyta net pačiam pa
taisyme federalėje konstitnei-

Laikraščiam* bus uždraus
ta dėti kokios nors svaigalų 
paskelbimus.

Sulig paduoto biliaus. boa 
leidžiama policijai arba tam 
tikriems agentams daryti kra
tas tetariamose lietose, kadi r 
privatiniuose*namuose, jei tik 
bus nurodymų, kad ten ir ten 
laikomi svaigalai. Noruti 
svaigalai turės būt konfis
kuojami.

Tų bilių “Mūsieji“ .tikisi 
pervaryti ir tai greitu laiku.

Kitokie reikalai.
Tomis dienomis legislatura 

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

Ateinančių savaitę Ims ap
tariamas konstabularų bilius.

BOLŠEVIKAI YBA KRIMI
NALISTAI.

Taip tvirtina estai atstovai.

Paryžius, vas. 20.— Ėstom- 
jos atstovai sutinka eiti su 
bolševikais talkininkų sutna- 
nvton konferencijon ne kaipo 
su sau -lygiai* žmonėmis, bet 
kaipo ra kriminalistai*. Nes 
ra kriminalistais eiti tarptau
tinio teisman, koki no yra kon
ferencija, reikia kiekvienam 
atėjus reikalui.

Ertonijai vokiečiai buvo 
*a4AjĮ duoti finsMiaų pašalpų.

Wasbingtou, vas. 3». — Si- 
berijo*. Arehnngekko ir pieti
nės Ru*ijo<> raidžios |*-r mivo 
pasiuntinio* Paryžiuje (taJavė 
taikos konferencijai f»ruudį 
atsakymų, kad jo* atrisaką 
siųsti atstovu* į salų Prince bystės d»-pnrt:im«-nlo nnry 
konferencijon sn l*>lšcvikai*.

Apie tui ėia guvu <ifi<-ijalių 
žinių lų ru*ų valdžių nmhn*a. 
dorins Bnchm<<l jov.

Tos trys valdžių* savo atsa
kyme pažymi, jog mielai su- 

, tinkančios su talkininkų pas- 
POINDEKTER KRITIKU0- ,anK°nii' Rusijos sutvarkymo

JA TAUTŲ SĄJUNGĄ. ,kt «»•

Senatorių sako, Amerika ne
teksianti savitumo.

Vasldngta, vas. 20. — Va- ■ 
kar senate senatorių* Poin 
dezter, republikunas, pirmuti
nis kalbėjo apie steigiamų tan-1 
tų sąjungų, kurios karštu pa
ėmėju yra prezidentas Wil*o-' 
Ui

Senatorius perkratinėjo an
dai paskelbtos tautų sąjungos 
koutif * 
kA jo»

Bolševikai paglemžė viso
kio* rųšies maistų taip, kad 
ligoninėse ligonių dažnai ne
turimu kuo maitinti.

Kūra* Petrograde yra re- 
lenybė. Ne* kuomet l»olševi- 
kai gavo viršenybę, darbinin
kai atsisako kadi anglis. Tad 
dang žumnių mirė nno šalčio.

šiandie Rusijoje seko ne- 
|H-rtrankiiiiiin kovu. Ir jei Ru- 
-ija Ims apleista kitų šalių ir 
liolševikiziiuis urbus sutruškin 
tas, vargiai ten įvyk* tvarka 
per rakančiu* 20 metų.

Bolševikai — tik dalis visos 
priežasties............

Duvt* rekų-slorakų armijos 
puikininkns. X. Ifurlmn. liudy
damas pažymėjo, jog už da
lia rtiuį stovį Rusijoje reikia 
kaltinti nr vienus bolševikna. 
Bolševikai yra tik dalis rira 
priežasties.

Per ilgus šimtmečius Kuri
jos gyventojai kentė vargau - 
vilko didžiausius persekiot* 
mus. Toksai stovis turėjo kuo
met nors pasibaigti ir pngo» 
minti ką tokio nepaprasto. Pa
gamino jis Rusijai anarchijų.

Kaisarismo vafltaa.
laikraštininkas llurman^»-7 

Brrnstein užgynė, kad rusų 
bolševikų <lidžinnia hutų žy
dai. Bet jis ir n e pri rodė, kad ' 
taq>e Imlševikų vadų nebūtų 
didžiumos žydų.

Tik jis pažymėjo, jog bolše- 
vikizmo propaganda skiepija
ma ir amerikonu'tse. Taii^at 
parakė, kad holševikisBM

(esąs kaizerizmo vaikas. —L

—
VOKIEČIŲ AUBTBiraj 

PRALADttJO SOGL
JAUSTAI

i Kii«tofoviė |ui-iikuji>. jog 
i pirmiau Petrogradu* -bailė 

arti 3 milijonų gyventojų, 
šiandie neliko jų nei trečiosios 
dalies.

Gyventojus išdėlios išskerdė 
galvažudžiai bolševikai. Daug 
žmonių mirė nuo liado. Kiti 
nežinia kur išsidangino.

Paskutiniam 1918 metų pus- 
meėiui Petrogrado Isdševikų 

, sovietas, ketvirtoji Rusijos <la- 
i lis, pagamino biudžetų 10 mi- 

DŽIAUGIASI “SLAPIEJI** Jijanlų rublių.
MICHIGANE. Pirmiau lolševikų už tokį

J|iut laikotarpi Rusijos
I biudžetas nebuvo didesnis, 
knip pustrečio milijardo rub
lių.

Ir didžiumų ii tų 10 mili- 
'jardų rublių bolševikai išplėšė 

prievarta, su ginklais nuo tur
tingesnių žmonių.

Kareiviai gerai sumokami.
IJudininkas pasakojo suliko 

initetui. kud kuomet vyrai ir 
moterys ant šaligatvių Petro
grade išbudėjo prašo praeivių 
išmaldos, susimylėjimo. ir 
kuomet didžiuiua tų žmonių 
miršta laidu, bolševikų raudo
noji gvardija gerai a|anoka 
ma ir kuogeriausiai maitina
ma.

užriti ir tartie* su l>olš<*vikais. 
4uii|»o išdavikais ir anarchijos 
]*u laikytojais.

Laniing. Mich., vb». 20. — 
Michigano valstija yra “šau
nu“. Katrie žmonės pageidau
ja svaigalų. tie turi |kaslap- 
tomis parsigabenti iš kairni- 
niškų valstijų. Valstijos ins- 

ipektoriai ir agentai šiandie 
; "darbuojasi visais valstijos |ia

konstitaeijoų posmu*. Para
kė, jog ta Mrtltueija neaie> "darbuojasi visais valstijos pa-’ 
tinka su šios Šalies idealais, slėniais ir (inkeliai*. Iškrato 
Ta konstitucija atima teise* i« tetariamus automobilius, veži- 
kongreso rūpint ie* savo šalies, nius jr pavienius žmones. At- 
reikalais. Sulig tos konstitu rastu* svaigalus konfiskuoja, 
vijos ne kongresas nustato ra- j^tų vasarų “sausieji“ 
vo *abai armijos normų, bet inspektoriai užklufto vokiško 
(mšalim-s valstybė*. Taigi 
tentų sąjungos konstitucija y- ^,0,-^ Marxluiu>en 
ra priešinga R. Valstijų koa-| 
stitneijai.

Kas svaridausia. kad tautų 
sąjunga grūmoja Monroe dok
trinai, kuri Amerikai didžiai 
lirangintina.

Taigi kongrese prasidėjo 
pirmieji šūviai prieš tautų są
jungų ir pn-zidentų. Bet kas 
U to, kad jie tušti, kaip tuš
čios yra visos kalia**, atkrei
piamos pri<-š prezidentų IVil- 
šonų.

raamj. Tm atrado 700 butelių 
alau*. Konfiskavo.

Marzhausen tų reikalų pa- 
vedė teismui. Dabar augščiau- 
sias Michigano valstijos teis
mas nusprendė, kad taapdeto- 
riai sugrąžintų konfiskuotų 
alų Marzhausen'ui.

Be to teismas pažymėjo, kad 
inspektoriai l»e teismo warun 
to negali konfiskuoti svaigu 
lų. atrastų namuose, automo
biliuose, vežimuose, ar kur ki
tur.

— Port Arthur. OnL, va*. 
19.—Gaisras pakilo dhlžiau- 
siam pasaulyje javų sandelyj, 
prigulinčiam Canadian Nor- 
tlicm geležinkeliui. Yra pavo
ju* suvirš 5 milijonams bude
lių javų.

Belfait, Airija, ras. 20. 
čionai |>a-il>aigė gmcrnlir 
streiką*, kuris pasitęsė apie 
mėnesį. Darbininkai laimėjo 
trumpesnes darbo valanda*.

Cleveland. O., vas. 20. —JO 
' svrtimšnlių. kurie atvirai kur- 

►to darbininku* prie revoliuri- 
{jos. suimta taurinėj <Him* vtd- 
. stijoj. Jio visi liūs deportuoti 
I i* ši<»« šalie*.

Waahington, vas. 30.—Kon
greso komitetas vietoje ImnmI. 
sų ateinantį Imlamlžio mene-1 
sį nutarė išleisti vakliška*1 
nota*, pribrendančias jier vie 1 
nu* ligi penkių metų.

Bet to* notos vi*vien vadin-1 
*is Pergalė* Laisvės Paskola. 
Notos busiančios keturių rų- 
šių.

VOKIETIJAI REIKALAU
JAMA OEDULYBĖ.

Weimar. va*. 20. — Steigiu- 
mūri* vokiečių susirinkimą* 
n p versta* telegramoniis su 
protestai* prieš nu uju* suly
gau. kuriu* priėmė vokiečių 
komisija.

Vienoj telegramoj iš Berly
no reikalaujama, kad susirin
kimas paskirtų tautai gcdtily 
bes laikotarpj.

KANADA PASKOLINA 
PINIGŲ.

' • z* • * ' • L < '\ 6 <* • * f? •.
a • 2. M*n.-z'--a •

Batai. va*.- 20. — Vokiečių 
Austrijoj, anot -pranešimo ii 
Virnnos. steigiamąjin susirin
ki man išrinkta atstovų:

Socijalistų 70.
Sorijulirtų krikščionių 64. 
Kitų partijų 73.
St ir i jos valstiečių 3. —
Čekų I.
Vokieti* 1.
Reiškia, socijalistų utstovų 

MiririnkiiiH- bu. mažuma.

APIPLĖŠĖ BANKĄ.

Detroit, Mich., vos. 20.—UŽ- 
vakar <> plėšikai užpuolė Kirst 
Statė liankos Kast Side šakų. 
Paėmė $10JXM) ir nuvažiavo 
automobiliu.

PAGAVO PLĖŠIKĄ.

Abilene, Kana., vas. 20. — 
Vienas plėšikas užpuolė First 
National hankų. Paėmė $1,9001 
IVaėjus valandai pl/Aiku bu
vo suimta*.

ORAS.

Y*-‘
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MiKtnk-, (m

saulio darbininkams tuomi,' 
kad skaldo tų darbininkų jie-, 
gus, kurstydami tikėjiminę 
kovų tarp jų. Tuomi socijalis- 
tai, gal nenorėdami, laitai |*a- 
si tarną uja kapitulistaius.

Niekuomet nei |x*p<>iiai, nei 
vvskiipni, nei šiaip katalikai, ' 
turintieji teisę kalbėti kutali- ( 
kų socijologų *vnnlu nevienų 
nevadino U-dieviu už reikalu- 
viuių prileisti darbininkus 
prie tvarkymo industrijos ir 
jos tikslų, arim renginių per
leisti visų industrijų dails* 
visuomenė* nuosavybėn.

Jeigu t hieagos socijalis.ų |M}. Jtariuonieiiei. Tokiu bildu buvo panašių bankų faruioiun 

daug dnrbininkų neteku dar- arlm ženKlirhių ukėms šelpi!;

TRIOBŲ STATYMAS.

Ii Laikraič y.

*'Naujienos ” rašo, kad ka
talikų . vyskupai Suvienytos*- 
Valstijom* pataria vyriausylM-i. 
kad darbininkai bntų laipinui- 
kai prileidžiami prie trarkįp 
«*o iadastrijos tikslą, kad, ga- 
Itfffale, visos industrijos perti- 
I* darbo visaomenės nnosarg- 
bda". Prie to teisingo praneši
mo eocijalistų dienraštis pri
deda pastabų: “Na, šitokio 
dalyko išgirsti iš katalikų 
vyskupų tai jau sunku buvo 
tikėtis. (Ji tokį reikalavimų 
jag ligi šiol jie keikdavo sūri- 

bedieviais’*.

jiems 
išuic- 
darbu 

me*

visų kitų tautų atstovai pas-'pelno perviriiaus taksos, ir 
kelbti laikraščiuose, o lietuvių j takaus už vietinius pataisy- 
negirdėti! F. Kirtiklis.

Atsakymas. Ne visų tautų 
atstovai yra Taikos Konfe
rencijoje. Lietuviai neturi jo
je savo balsuojančio atatoio. 
Bet lietuviai turi savo žmo
nių. kurie rūpinasi Lietuvos 
reikalais nebalsuodami. Lie
tuvių delegacijos pirmininkas 
yra profesorius Augustinas 
Valderamas. Tai-gi palva lie
tuviai rūpinasi lietuvių reika
lais. Tas rūpinimasis yra pa
sekmingas, nors sunkus. Tai
kos Konferencija ne visai taip 
eina, kaip lietuvių mitingai

Jci esi nevedęs ar netekėju
si ir tikrų incigų turėjai nema
žino kai tūkstantį dolierių 
($1,000); arba, jei vedę* ar 
vedus ir tikrų incigų (sykiu 
soimant vyro, moters ir nepil
namečių vaikų ineigas) turėjai 
du tūkstančio ($2,000) ar dau
ginu, pranešimų turi balinai 
išpildyti.

Pranešimą pripildyti veltui 
padės Incigų 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 būti 
inteikti nevėliau kai subato- 
je, kovo 15 d.

Toji diena yra paskutinę 
dieną taksus išmokėti. Taigi 
su pranešimo reikia pridėti 
čekį arba money orderį Inter- 
nal Rcvcnoc Kolektoriaus var
du parašytų.

mus, nuleidžiant sutras, dir- 
' bant šalygatvius ir t p, visus 
nuostolius, oi kuriuos negauta 
atlyginimo; skolas, kurios pa
sirodė tais metais, jog bus ne- 
išrenkamos; nustojimus vertės 
(depreciation) nnt trobesių jr 
mašinų, kurios vartojamos in- 
vigų gavimui, aukas labdary- 
Im**, mokslo, tikybos ir apš- i 
vietos įstaigoms, nepervirši- 
jaut 15% visų incigų, be jokio 
išėmimo.

Į leidžiamuosius išėmimus 
neineina asmeniškos, pragyvv 

;nimo Ir šeimyniškos išlaidos, 
tai p, kaip ir išmokėjimai ui 
pataisymų ar pagerinimą val
domosios nuosavybės.

Tai visą apekaitliavus ir a- 
tčmus leistinuosius išėmimus, 
gaunamo* tikros incigos (net 
income), pagal kurias ir rei
kia mokėti taksas, prislegiant 
ir sugrąžinant išpildytas po- 
peras. •

Paskolai- (Liberty Bond*), ar- 
tai j kitų viešpatijų karinos 
paskolas. Todėl' dulmr triobų 
statantis asmuo turi mokėti 
dideliu nuošimčiu* nž |*asko- 
ly ir sunkiai jų gaut a.

Suvienytų Valstijų vyriau- 
syta* deda protingus ir {msek- 
iniugas pasekmėj kad pUcng- 
vintų paskolas. Artynnsusiai 
busiančiai kongreso nerijai bus 
įteiktas sumanymą.-, para

Karės laiku vyriaasybė bu
vo uždraudusi statyti utmj*-* 
triolias be tam tikro leidime. 
Uždraudimas buvo r< ikal in
gos, nes tuom<-t |>ati vyriau 
syta- turėjo statyti nulžiniskn* 
triobų daugy!**** visokiem* ku 
riuomenės reikalams. Ji pirko 
triulsiuis medžiagų, ji mate ne 
tekriant reikalingu datbinmkų 
skaičiaus, jei ir šiaip sarhlin- 
kni statys trioba* kaip statę.

| Karei pasibaigus vyriausy- miantis Federalius Savų N’a- 
bė beveik paliovė stačius trio- mų Paskolų Bankus. Iki šiol

dienraštis butų sųžiningas, tai 
jis )>ri|uižintų šitas tiesas:
1- a kad praktiškus turto su
la iidrimiiio iHiiidymus padarė

1 ir dnro katalikų vienuolijos,
2- ro kml |aunatinės ekonomi
nės socijalizmo mintys yrn

, imskolintos iš kataliko veikėjo 
'_ t-. . 1 • ! MVt. Al • * *

l bn. Iš Europos sugrįžo namo dalmr i*anaši finansinė . Amerikoje. Pas mus kas netti- 
pataisfi kareiviai; ir tiw 1 gn pasidaryt ir mi'-tų triobų " *•* i***® netnn. Tai-
taųi-gi reikia dnita*. Deltų vy-.savininkams ant nnudus. i*4** riuttfvrmuajoje lietinių 
riausybė «lnl»ir labai kalbina Suvienyt'** Valstijos iki šiol ntstovni. nors halso netun, bet

tr kankintiiiio Tliomns Moro’o

visu* kn* tik gali statyti tuo-
ha*, i'lant sumažėtų ladarbių banko, u tik dalinius kaip tą 

žemdirbių ūkės bankų. Brisi-

neturėjo savo viešpatijimo

Yra ir reikalo. Gyvenimų dėjus prie jo valdiniam trio-
rw>«i ir .kia ka<l praktiška ^nįhos kyla: viatonia ima <la Im bankui, Amerika yriaiar.
bandymų įvykinti Is-udri) tur
tų valdymų, npitiiantj visų 
valstijų su įvairiausiais abiejų 
lyčių ne vienuoliais žnMm<*mts. Į 
padarė knlalikni septyniolik
tame luužyje Paragtiajuje. .l«-i 
“Nuiijb-noi*” butų žitiojusio- 
socijaliuuo priešistorijų, ir 
jei jus Imtų turėjusios drąsų 
tų istorijų pripažinti, tai ne
imlų uuaistehėjnsios katalikų 
vysku|u«is, norinčiais, 
■Inrlm įstaigos taptų darbi
ninkų nuosavybe.

Ka* atikai ir Darba*

turi progos ir jiego* įtikrinti 
didžiųjų viešpatijų atstovus, 
kml Lietuvos reikalavimas y- 
ra teisingi.

4. Klausimas. Kode! lietuviai 
taip bijodami rašo apie lietu
vių kareivių organizavimą' 
Kodėl neprašo Suvienytų Val
stijų. kad Lietuvai būtinai rei
kalinga kariuomenė iš lietu
vių. Amerikoje iš 10 vyrų nei
tų į kariuomenę- tik 3 ar 4. Ir 
aš puls esu pasirengęs stoti, 

t ir rūbas turiu F. Kirtiklis.

Atsakymas. Visai nebijoGa- 
; mi lietuvių laikraščiai rašo a- 
pie kareivių organizavimo. 

;f7Jautapo nusiųstas ir raitas

ryti* ankšta, ne* per ištisus tin* prie minties .-iMtoryti di- 
inetus privatinių triobų stoty dclj valdinį Įmokų visiems pi- 
mas atsiliko. raginiams vi<>špatijos reika-

Namų navininkai bijosi pi n lama. Tas butų Ibiui naudiu- 
ęlėli statyti trioba.-. I'irniinn- 
šiai jie prisibijo stieikn. Su 
ko, čia pradėsi statyti triobų. 
užeis streiką*, lytus suardys 
liepa įmigtų darlių. Ta Imiin* gelyje miestų pra<i<*«iaiiin sta- 
n<*be priežasties buvo iškilus, lyti didelės triobos. Jos duos 
Vnkaniosc buvę- prasidėję darbo duugeliui darbininkų, 
streikai. Bet dalmr jau nuina- Tarp tų miestų ir Clncaga už- 
nu. kad tio streikai itcrrjs. ir ima, nors nepirmųją. Imt ir ne 
kad grįžta ramaus dariu lai- |Miskutinę. vietų. Morton Co; 
kai.

Kita priežastis trukdanti lyti triobų pusantro milijono 
namų statymų yra dvilinkus vertės.Ohio Degtukų kampam- 
brangumos. Nesavai pabrangę ja Chicagoje stato savo sun
yra darbininkai. Atpingant delį 150,(100 dolierių vertės. Av. 
valgomiems daigioms, atpinga Kazimiero Seserys taip-gi Oa- 
ir darbininkai. To atpigimo1 ro kų gali, kad gidėtų pavara- 
laukia namų savininkai prieš 
pradėsiant statyti naujas trio- 
bas. Atpingant darbininksiu.-, 
atpinga taip-gi ir triobų sta
tomoji medžiaga. Ir jos atpi
gimo laukia tie, kurie ketina 
statyti trioba*.

Dar yra ir trečia priežastis. J mokėti vien tik už plikų sienų 

dėl kurios triobų statymas paštatyiną. Jci-gu atseitų 
neįsisiubuoja į visą smarku- skolintis du trečdaliu ir mokė- 
mų. Diduma žmonių neturi sa
vo pinigų trioboms tiek, kiek 
tų pinigų reikia. Seninus vi
suomenė turėdavo daug liuesų 
pinigų ir lengvai juos pasko
lindavo reikalingiems. Dalmr' tik naudingai dirba. Ja* visuo- 
begalės pinigų suėjo į Laisvės j menė turėtų paremti.

gn ir pačiai valdžiai ir žmo
nėm^ Mums nereikėtų dėti 
pinigus j neištikimas vietas. 

Nežiūrint sunkenybių dau

puration čia žada pradėti eta-

MANO VILTIS.
Regiu pakrantėj okeano 
Slaptingos gyvenos, tenai. 
Kur upės, kalnai ir raiškai 
Garatužę puošia išdidžiai, — 
Meilingai šypsos Viltis mano... 

l’arskrįs 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, 
Paduoki* rankų man silpnam.

I

karės sekretoriui, p. Baker. 
prašantis pavelyti lietuvių ka
riuomenei organizuoti*, tik iki 
šiol nėra atsakymo. Pagiriam 
tamisto* norų būti Lietuvos 
kareiviu.

Bedarbės šmėklai įauginant 
Žmones, Chicagos katalikai de
da jmstangalt, kad nors karei- 
riai grįžtantieji iš armijos tu
rėtų darisi. Tam tikslui perjo
tas, Edvardas A. Kellv. kaipo 
katalikų kari* tarytais atsto
vas, Edvardas lloullhan. kai
po Valstijos deputatas ir Jo
nas E. Byrnee. kaipo įgalioti
nis uuo Knight* of Columbns, 
sutarė įkurti darbo jmicčkoji- 
mų raštinę vyrams, grįžtan
tiems iš kariuomenės.

Ta vieta bus 165 W. Mn<li- 
Min str., Koluinlm Vyčių kam
bariuose. Darbo paieškojimų 
biuro vedėjas yra prityrę* 
žmogus, žinantis kur ir kokių 
darbininkų reikia.

Aitas biuras taip-gi nori 
sueiti į ai Ūmesnę pažintį su 
visais katalikais darbdaviais, 
kad veikiai neliktų nei vieno 
kntaliko norinčio dirbti, o ne
gaunančio vietos.

Taip-gi ir lietuviai kareivini 
gali kreiptis į minėtąjį darbo 
biurų.

Nesistebime, kad smšjnlis- 
tai nesitikėjo iš katalikų vya- 
’*upų išgirsti gerų daigtų, nes 
Soeijalistai niekuomet nenorė
jo patirti, kų katalikai vysku
pai ir nevy*ku|mi daru geru 
rankpelniams. Daug sykiu so- 
esjalisiai parodė, kad 
labiau rupi katalikus 
kinti negu jiageriuti 
žmonių būvį. Ir
‘•Drauge’’ esame rašę, kad su 
soeijalistai* mes kovojame ne 
nž ekonominį jų programų, o 
už jų aklų tikėjimai priešingą 
fanatizmų.

1907 metais lietuvis. Jurgis 
Matulevičius.«ntspnuzxlim> savo 
prakalbų laikytų Peterburgu 
Katalikų Akademijoj** upini- 
ant socijologijos katedrų. Toje 
prakallmjo Matulevičius |iasa- 
kė, kad privatinė* nuosavybės 
negalime naikinti krauju ir ug
nimi. bet kuomet iiasaulK pri- 
ei* prie to, ka<l teisėtai išrink
to* teisdavių įstuigos paura- 
kins privatinę* nuosavybę, jm- 
vesdamos visų pasaulio turtą 
risuoiu'-nei. tni katalikystė pri
tars tam.

••Naujienos’’, žinoma, ne.-' 
kaitė Matulevičiaus rustų. Jei
jos butų juos skaičiusios, tol l’iercc kreipiasi prie skaityto- 
žiuotų, jog šiandieninis Vii- jų. knd jie jam praneštų var- 
niaus vyskupus pirm dvylikos dus ir pavardes žmonių, pra
motų juisakč ir spaudoje aps- niaiuuiėių nebūtos daigtų*. 
kulbė toliau siekiančių dalykų, l’ierce žadėjo kasdieną spauz- 
negu tie. kurie 1919 m. uueto- dhil sąrašus tų melagių, 
bino “Naujienas”.

Reikia atsiminti, kad vysku
pu Matulevičius savo siekinį 
ikrailkė tai* paAais laikais, 
kad galinga* Rusijos autokra- 
tizmas jautėsi pergalėtojum. 
Matulevičius kalbėjo Petrogra
du šalę kurio ir pat* caras gy-

Š's-tas is Amerikos 
Dtenraščiy Istorijos

I Pabaigoje sejdyuiolikto šimt
mečio Uostom* gyveno Rich- 
ti r d Piene. 25 rugsėjo, 1690 m. 
jis išleido žinių lapų vardu 
•‘Pulilic Otvurrenccs" (vieši 
nuot ilčiai). kuriame rašė, jog 
Bostone yra žuiouių paleidžian 
čių melagingas paskalas. Ku- 
dan-gi jos kenkia visiems, tai

Naujasis lapas labai užuito- 
resavo bostunieėiue. Jo leidė
jas butų susidėjęs gružių pi
nigu beskelbdama e melagių *ą- 
1-alus, bet policijai tas suma
nymas nepaliko. Policija ne
bedavė išleisti nei antro nu- 
mario.

riu motu pradėti statyti antrų
jų pusę ravo vieanolyuo, bet ir 
jos atjaučia visas čion minėtas 
sunkenybes.

Nors aukos Žymiai plaukia, 
bet kol kas yra tik trečia da
lis tos sumos, kurių reikės už-

ti po 6 nuošimčius, tai vargšes 
seserys neatkeltų tos sunkeny
bės.

Seserys su nieku nesiginči
ja. niekam j kelių nepareina,

Jug negalima leisti privati- laivus žale l’ort-Arturo, o 9 
niam žmogui, kad jis įtrauktų 
ką nori 
sąrašą ir 
juoko ir paniekinimo _
šaut miestui. Aiainlien teismas nijos ir Rusijos imperatoriai 
draudžia taip daryti, o pinu 
dviejų šimtų metų (Milicijos vasario, 1904 m. Tos karės nž-

į melagių 
išstatytų nnt 

vt-

uždavinys buvo suvaldyti ne
teisingų svetimo vardo uieki- 
nimą.

KLAUSIMAI IR AT 
SAKYMAI.

Klausima •. Kada prasidėjo 
ir užsibaigė rusų karė su ja
ponais. Meldžiu duoti tikrų ži
nių.’ II. Audru^zkii iru :-

Atsaki/mas. Jajonai pradėjo 
karę- su rusais iii-apskcl’*- 
jiems kūrės, todėl tos karės 
pradžių negalima pažymėti 
taip aiškiai, kaip daugelio ki
tų koriu. l*riet rusiškąsias 
Kalėdas. 1903 m., suuiikiai 

, tarp Japonijos ir Busijos bu
vo soiaridai įtempti. Paskuti
nė Japonų valdžios nota Ru
sijai tapo įteikta 21 gruodžio, 
1903 ui. Rusija atsakė tik 6 
■ausiu, 1964 m. ė v asari u. 19u4

DĖL SUV1MITŲ VALSTI
JŲ TAKSŲ IRTO DAUGŲ.

vasario tų ]>ačių 1904 nu kiti 
ja|>unų laivai suiauilė du ru
sų karės laivu: Kori-jets ir 
Vuriag uoet<< čcnmlpo. Japo-

prun<*%< viens kitam karę 10

silmiginuu* įvyko 16 rugpjūčio, 
1905 metų. Jei yra kilęs ginčas 
nž tos karės pradžių, tai tu* 
ginčus išėjo it klaidingai jms- 

1 iety to klausimo. Klausima* 
1 netyčia pasidarė klaidingas 
dėlto, kml karė prasidėjo pir- 

. ina, negu tapo apskelbtu, 
į ?. Klausimas. Kokiu budu 
Į Lietuva gali gauti neprigul- 
invbę, kuomet ji neturi savo 
delegato Taikos Konferenci
joje! I*. K ii tikiu.

Atsakipmi'. Kas kita yra ne- 
prignlmv Im*. <• ka* kita yra 
dnlyvnvimn* Taikos Konfe
rencijoje. Aven-arija. Avedijo, 
Norvegija. Danija, Olaudijo, 
Ispanija neturi savo delegatų 
Taiko* Kunferanaijojs. teėiaus 

' JV neprigtilmybė senai yra pri
pažinta. Indija ir Aurualijo* 
Sąjunga turi savo atstovų 
Taikos Konferunrijoje tarp 
Anglų atstovybėj lėčiau* nei 
Indija nei Ai

t

Haian.

Ineigų taksai, kuriuos da
bar Suv. Valstijos renka, yra 
tai ne taksai aut 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 ima
gų per 1918 m. Jie uždedami 
ne ant .ūkės, bet ant-to, kų a- 
Irininkat uždirbo, ne ant dirb
tuvės, bet ant to, ką savinin
kas ar amatnink— uždirbo; 
ne ant žmonių namų, bet ant 
rando*, kurių savininkas paė
mė; ne aut pinigų, padėtį 
tunikoje ar kur kitur, bet ant 
jialukanų nž tuo* pinigus.

Pranešant savo inelgas rei
kia sekančiai skaitliuoti:

Pirmiausiai, suskaitliuok tei
singai kiek gauta algos ar mo 
kesuių už darbų: uždarbį u 
profesijos, amato, biznio, pii 
klybos, perkant ar parduo 
dant nuosavybę: randų, palu 
Juinas, divideudus ir visas k! 
tas ineigra, gautas per 191- 
tn.

Gali praleisti ir ueskaitliui 
ti gautąsias dovanas, atlvgin. 
nu> už sužeidimų, kukį uon 
mokesnį už aktyvį darbų Suv. 
Valstijų Armijoje ar Laivyne, 
atlyginimų, gautų ii iniurauaą 
(life insurauce policies), je.' 
gauta ue daugiau, kaip išrisi 
įmokėta, pslnkuuas gautos ui 
valstijos, miesto, ar 8uv. Val
stijų valdžios bondsus, (čia ne 
irn.-ma turėjimas didelio skai
čiaus Liberty Bonds). ie ūkta ■ 
paskolų bonsus.

Taip visas aneigas krūvon 
sudėjęs, gali atimti visas nl-‘

t

•-



M KARE PASIBAIGĖ.

Iš NCTRTH 8IWE*

Kuu. J. Pažluuskas . 
Dom. Druksnū ........
A. ir Ros. Vainauskai 
Jonas Aerpitū ..........

L. R. K. Labdaringos Sųjun 
gos Centro Valdyba:

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

“Draugo" Adm.

Dr. M. T. Str i kol 
lietuvis 

GYDYTOJA* IK CHlItl KG Vi
I75M W. 4*lls M-. Clafc'affn, III. 

Tv4«rf<m*» Buulrv«r4 III

Malonu yru pranešti sinti 
gin.- ir linksniia* žinutes iš 
Chicago lleights kolonijos. 
Atai praeitų savaitę ntu.su imi 
rapijinė* mokykloj, mokiniui 
buvo surengę gražų vakarėlį. 
Prograiuns buvo gražus. Vi* 
si, kas kų turi-jo išpildyti, iš- 
pildė kuopuikiausiai. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Chorą*

* mažų mergaičių, vedamas vie- 
•> tos vargonininko, X Stan-

šansko, gražiai padainavo. 
Prircngime vaikelių prie mi
nėto vakaro daug pasidnrlmvo 
musų gerb. klebonas kun. A. 
Baltutis, kuris mokykloje pra
leidžia ilgas valandas su vai
kučiais. Mokytojos irgi daug 
pasidnrlmvo to vakaro suren
gime.

Geistina, kad tokių vakarų 
daugiau hutų jtarengta Chica
go lleigiits lietuviams.

* Vyčiai.

Girdėjau, kml musų vyčiai 
vasario 23 d. žada važiuoti į 

® Harvey, III. ir tenykščiams lie
tuviams surengti vakarų. Žn-| 
da sulošti gražių komedijėlę | 
— Užkerotas Jackus ir kitų Į 
dar priede. Taip gi vyčių cho
ras, po vadovyste p. A. Stan- 
šausko, luuiainuos keletu dai
nelių.

. Harvey lietuviai, nepraleis
kit tos progos, nes pas jus va
karai, tai retenybė. Tame va
kare pamatysit juokingų loši
mų ir išgirsit gražių tautinių 
dainelių. Pradžia 2 vaL .po 

Į' P»*tl-
Tat visi vyrai, moterys, 

mergaitės ir vaikai valio j 
tralų vakarų.

rs»trMu«u Mato 4 
klo Ir t*iiA>»rollų: Motiejui ir Myko
lo Trtuu<*tu J k' Mpr$ftgCM4.
III., lai Jk* |aat>» ar k*> «|aM» jt»s*a 
linely. invIdUu uin.Maukite 
ndronu:

Alkio Enrtta«l<. •2 W»r*trk M.. \cenrk. N. J.

Kiekvienus šypsos kuomet 
išgirsta Karty LaudeCs dilinu 
“lluralt karo juudlMiigė! mušis 
išloštas". IU*< yra dnr viena 
karo, kuli ii<*kuout<-l neiržai- 
Imigiti — tai mušis su nuo
dais. kūnų raminsi vidu
riuose susidedančiu iš bakteri
jų. kuris liuobto* pasirengė 
ant tumų užpilti ir kurių rei
kia greitai atsikrayti, Trinero 
Aiueriran Ehrir ui Bilter Wi* 
ne. tai vaistas, kuri* greit 
tuos negerumas prašalinu it 
gerai išvalo vidurius, čionai* 
yra pavitdis vienu ligoms: 
"Leadiillc^ Colo.. sausio 28, 
1919. Jeigu ne Tiincrs Am*- 
rican Elirir aš bučiau numi
ręs. Jūsų Giovanni Pietri’*- 
Visose vMi»tiiiyčio»oUl.tai. Nuo 
reaiuatixm<>. neuralgijos, lum
bago. skardu<nų muskulų ir ki
tų skaudėjimų geriausiai imti 
Tnntrs Luamentas. kuris tuo
jau* ptgelhė1 Visose v auti- 
nykiose 35c. u* «5r, per pačių 
45c. ir 75c. Josepfa Tnacr 
Cumpany, 13384343 So. A»h- 
lanrf AV„ ChieMn, 1”. (Ap.)

bė, M- žigulis, J. Gimdys.
Po 3 dol. aukojo: 8. Vasi

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

tavičius, J. Aerpitis, St. Run
gi*, A. Kudirka Pr. Simutis, 
D. Konstiuitinavičius, A. Juk
nienė, J. Jusinska, B. Mar
kauskas, A. Vili ušis, O. Da- 
mikaitienė, S. Sorokas. A. 
G nūdienė, M. Sei\ ikienė, J. 
Dūda. Fr. Girdžiušas. J. Vai
čius, N. Urbonu.*, S. Montvi- 
dus, kun. J. Paikauskus, K. 
Konstontinavičienė R. Žara- 
mekienė, J. Zalatorius, A. 
Pranckeviėius P. Gelumbie- 
kis.

Mar. Babušaitė $1.30.
Po 1 dol. aukojo: B. Po- 

rednia A. Vasiliauskas, A. 
Janiulis S. Kapočius Jurgis 
Kutu, B. Markauskas, V. Rū
ta, A. Simutienė, J. Mitkienė.
O. Rimkienė. K. Grigaitienė.
P. Kairienė, M. Galdikienė, J. 
Ruika, IL Konstontinavičienė. 
D. Drungilienė. J. Narbutas,
J. Nannontiis, J. Kapočius. 
P. Zabielis, P. Palduuskis, P. 
Ra ne lis, Ig. Purlis, V. Tiinins- 
kis, J. Kavaliausku, St. Meš- 
kauskis, J. Galutinas, J. Rėp
iąs. K. Rniln. K. Ptdcliunu.*. 
Jurgis Meteišb J. ZiiIh-. A. 
Rėpiau, F. Švažas, A. Žitkevi
čius L Guldikas, J- Mečius, 
J- Palei i tinas, J. Domiknitis,
K. Kilau, P. Kniukšta, J. Brie- 
žinokis St. Gotautas, Fr. Rim
kus, A. Zubė, St. Raudonius. 
J. Balsis, P. Kareckis, O. Gar- 
nienė A. Lekavičienė. B. Mar- 
tišauskis, J. Zaleviėius, M. 
Bočieoė, J. Mečys, X Norbu- 
tas, V. Kilienė, J. Acrpetis. K. 
Mačiulskie. F. Mikučioniu, J. 
Gabumas, Fr. Avažas. Z. A- 
domaitir, P. Milkintas. Kaje
tonas Končius J. Kerbalių, X 
Galminas, K. Makarevičius, 
A. Malakauskas, J. Piiopa. K. 
Andreikų*, M. Konstaninari- 
čius, A. Šliužas, St. Žaroms- 
kis. P. Mikolaitis. K. Matulis. 
J. Rastom*. A. Laurinaitis. 
Ig. Bukas. J. Steckis, P. Ko
ranas, A. Vainauskas, J. Doč
kus, M. Mockelė. Pr. Koastan- 
tinavičius, K. Kiličius, K. Ki
bs, A. Barsčius, L. Gauhy*. 
A. Žitkevičius, K. Česnauskas. 
Ant. Vaitkus, A. Žilevičius, A. 
Eimutienė, B. Aimutis, X Rui- 
kieoė, A. Budžinskis, L. Urno
ms, St. Sakalauckis, St. 
Krietkaukis, A. Kasparas, J. 
Alekna, X Tvarkus. J. Metei- 
lis, L. Perednis, J. DuIuud^ 
ka*, X Paškauskas, J. Petrą- 
vičiu*. K. Paulauskiu. P. Gid- 
ra, Nt Klaikus, P. llcreišicnė, 
J. Miknčtoniu, E. Kaldn-nė, J. 
Jakas, Pr. Poringi", J. Doč
kus.

Smulkių (Oti.Ki.
Išviso West l’ulliiian III. 

(Av. Petro ir l’ovylo para p.) 
surinkta 1637.96.

(Tame skaičiuje yra ir au
kos. sudėto.- Apaltal. Maldo 
draugijos susirinkime — išvi
so U8.3O).

Beji*. juk čia yra dar ir Sv. 
Cecilijos giedorių draugija, 
prie kurios priklauso apie 30 

< ypatų. Chorą* vidutiniškai 
. pralavinlas. Atvykus naujam
- Mirgonininkui, rudos, viskas 
i pradėjo krypti gvrojon pasta. 
. Gaila, kad ue visi choristai
- lankosi į choro repeticijas.
- Kiiikuriems meilužis arlm 
i meiluži- bei teatras labinu ru- 
i pi. kaip atsilankymas j rej»c- 
. ticijas. Pažįstu tūlos giedor- 
. kas. kurios liuosų laikų prn- 
, leidžia ant gatvių, o j choro

repeticijas, neatribnko. To- 
i kili l>ndu sunku yra kų nors 

c<«ro nuveikti.
Jaunime, laikas butų pada

ryti galų blogiems |uilinki- 
nuuns. Stokime prie darbo, 
prašalinkim visas kliūtis, o 
vaisini tuojau pasirodys. Ta
da nieką* nekaltins musų už 
i|eveik!umų. nei vargonininko 
už neišmokinimų. Girdėt, kad 
choras rengiasi prie puikaus 

j konc<-rto. Todėl mergaitės ir 
vaikinai, spieskitės dabar, o 
panuitysit, kaip kiti gėrėsis 

Į musų nuveiktais darbais.

Darbai.

Dva. vad. kun. I. Albsviėiu*>| 
717 W. l»th SU Chicaim. HL

Pina. A. Nausėda, likis Wabai>-Į 
«ia Avė.. Chieaito. IU.

Vicc-pirm. F. Veiyga, 4539 8a 
Mar*hfidd Avė., < hieagu, UI.

Nut. tašL Juos 1‘uMokas, 441 
jdu. Fairfald Ava, 1 hirago, JU.

Eiti, rasi Alcx liurins, W. 
j Isth Si., (.'iiicago. III.

tžd. prof. kun. Pr. liuėy*. 2634 
\V. Me-siuetlc Rd., l'lucagn. Iii.

Iždo Globėjai:
Kuu. i. Albavičiu*. 717W. Ibth 

S L. Chicago. IU-
Juml Ilupšia, 4430. Su. Mapla 

WO»d Are., Chicago. UI

Direktoriai:
l’ruf. kun. Pr. Būtys, 2634 \V. 

Mari|Ucllo 14*1— < hieago, III.
Kun. Imi. Albavičiu*. 717 W. 

tsili SU Cliicago. IU-
Kun. F. Kudirka. 1644 Nebau

sta Ava, Chicago, Ui.
Alcx Dargia, 726 W. ISth St.. 

Chicago, UI.
\nt. NuUMila. 1638 \Vabaiuna!

. Avė., Ciiiragn, Iii.
J U<v Kapais. 4430 Su. Maplr į 

wood Avė., Chicugu. 11).
Kun. M. Kruša*. 3230 Auburn,

i A ve., < hirago. Ui-
Fr. Veryga, 4339 So. Manthfitdd 

Ava, i'hir-agu. iii.
J.oiaa Petraitis. 4338 So. \Vaah- 

tciuiu- Avė.. Chicago. JU.
Juos. J. Elta*. 4600 So. W<xxi 

SU Chicago. JU.
Bolcalovaa Scklccki*. 3427 Au- 

burn Ava, Chicago, JU.
Anastazas Valančiu*. 1442 So. 

49th Cicero, Ui.

ntu.su
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j CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS sVENTeS.

Ketvirtadieni... t n .te. •" 
d . Mal •Vi

Pi-ukUui.etir va ariu 2! d 
8 v Fehk:«

NAUJAS TRUKUMAS CHI 
GAGOS POLICIJOJE.

Nužudyta.: detekuvaa Uošna 
buvę* grafu-rin.

l
GiHinujo iižmuHli.

” A* tave pirmiau užmušiu. 
I:ij

A. A. SESERS ELENOS LAI
DOTU Vft BUS CHICAGOJE.

Iii

DAINŲ MYLĖTOJAMS

KONCERTAS
____________________________________ _—- -------------- RENGIAMAS. ■ ■ .......................... - ■

DIEVU APVEIZDOS PARAPIJOS BAŽNYTINIO VARDU L. VYČIŲ 4 KUOPOS CHORO

NEDELIOJ, VASARIO-FEBRUARY 23d. 1919
I.IFVG AMTZZDOS P.4PAP SVET. titMlUmiOI/m PRADŽIA S V AL VAK. ĮŽANGA PRIEINAMA.

tolio J.-r .T« J»r n.kits Cl.ieafo. u. Imi litn»u,ia ir oreumtintm k<wnvAjsi>i» JFIiir FRM F1SI. TU .ItlilZU
i. tll t-IESI. Ii.rii |.u.te3»* i.u.o t-rt M*t*i..<>»<<.* n..t.i» lr»u. sarioli-io 4,mum IrmuOi .-aU«Ut ir »<4l’t*« TOKI
KoN’iTTtTAI TU ICITHAVRI.S*4rat |...nul ini .lunLMo, kj.l ,twr*.M.iii «>•-▼* u. Nuniurk likiet* lUnkao. UU raM rlrU ir v.'llsu __ __AlrSmni vl.u. kru^n UFTIVOS VVCIV «-!•» KrOPOS CHOR.Uk

Siii vsB i aplei ii tą vieta**. 
iI'm ii*
t i.»ii,u iuu ju iii talL I 
.tam jMiaiiuii revnlvęrj j 

< oi-Ii i 1.1 rhii, ii įierll Tilo 
l*.'••'lll liuku sdiuiiiniiilai l«y- 
nti lunjo i iiitp-ikalinį kaintar, 

u ■.••■rnln<*. Tuomet aš smilkau , 
i užtai į o pagrobiau llyaim , 
ravulverį.
”B»i Holuos nemaniau -au

ti ji.’ pii-Lpvię* reikalavo 
si-Vi Ii ant galu tarė "Imu*; 
■•ii it ; ik't tave tuojau, pa
kto tu!"

"Su iui 
m< i ri-vidv<-iĮ. Tiioitiet a* 
hiimi -attdtti"

Zud.i daugiau pasakyti.

l'iokuiHfo n-i*teiita- |<rmn* 
•. jo" Vogei žadėję* dnugimi 

ko |insnkyti npie |Milicijos 
fiurtą. Bet pi>4 nrora tą jki i 
Ib4.it '<-i*iiiiii.

Siirn tn tit-iut* liudininką*. 
iii- kiliu ItĮnliti -nliiuie iii 

n;i!>'. kniji delel.litn- llo-luil 
IltlM- \ •igcl'į.

I*i<i<—l.miiit it dmigimi ž.m<> | 
mų. knlrie tni matę 
aliute- trag'-liją.

lii-tekliva* Smilli 
liudijiuit, prokuroro 
t ui. B<*t apie |Miiiglls 
minė.

Mirusios Pliiladrlphioj. Pa 
A. A Seseis Elenon laidotu 

| Vei įvykt Chtatfoje petavčioj, 
i vasario 21 d . i. m Pamaldai 
pi usnies 9 vai. ryte Sv. Kazi
miero Vienuolijos koplyčioje.

A. a. Sesers Elenos palaikai 
iš Philadelphia. Pa. topo par
vežti Chicagon j Iv. Kaaimie- 
ro Vienuoliją seredos ryte, va
sario 19 d.

I■
!

Pasidavę* vahtijo prokara- 
toiijai liet* lJiv>> !!<• :m ii.'mu- 

' 5ėp« Hnonm V *• t.ini i 
illl* George \ ••; • I. *;>Vii Imdi- 
jinuii- plllln Inu- |u Į. 
lirijn \’nl-1ij«. pini.mm.• n i 
lenini Inu.d ji- i:fi:>zitin. jo 

, detektiva ll.>'ii;i Imtu nii-mi 
tas. kimnn-i ji im*« \«igel*iii 
n-iknlavę. I.’<" ilul Tuo imp-i 
Vogei tlH> pudeli jull luti • 
ntiiintę- kitam iMcktitm 
Smith’iii.

\ oS, l i- 
lle.liii-. I,r 
liu iinriu*. 
mn- iiii.i l.i

XllZll.lt i; 
iui vai;., 
vy ri*.

Vogti'io iipažininia*.

Vogei prokuroro nrislcntui 
taip aprakė visą atritikimą: 

“Jim llo-nn Imtu •’ridlori*. 
Aš jnižinojaii jį vaiku jam e— 
aut, paskui jam stoju- jiolic. 
Ihonauti ir |>aga!iaus pradėjo 
jam gyventi snkfyl.-iuis.

“KuoiiN-t llosna atėjo į Ky- 
an’o snlinną. jis atėjo gauti 
pinigų. Jis visus laikas saliu 
ne gėrė ir buvo girtas. Su juo 
saliute- buvo detektivn.- Sniith 
ir ,|>rivnlinis detcklivas llol- 
me-.

“Mes turėjome daug gėry
nių. Vi viską aš užmokėjau.

“Apie <! vnl. vnknra (tai bu- 
vA šeštadieni I llnliue- muši, 
koift|umijti npl> idu. Knip tik 
tasai išėjo, llosua mnit dav>« 
ženklą duoti jam pinigų. As 
jam iMidatiiiu $130.

“Bet virtoje pinigus įsidėti 
j kišenių. IIomm prn.k-jo su 
jais mojuoti. Kelis kartus mi 

‘ tais irniigid- man sudarė j 
hunu, saityitaiiius. jog aš bu
vęs ir esą- jo gera- sėbras.

Paėmė nno jo pinigus.

“Aš jam iHisiikiau, kad ji* 
m-k vu i įlotų su tais pinigais it 
pagulimi- išfratikimi iš ju ran
kos pinigu*. Jum pn*nkimi. 
knd pinigu dno-iu kitą l.nr 
tą. kuoiiH-i gidė* ji* juos gi
rini! np-.-muoli. \ti -lė. k;i.; 
viskas Im* gerai.

“Kiek |udmikiis aš nuėjau i 
luvaloriją. Ten žiūriu. |ui«kui 
(•UIS- atėjo deiekiitn* Nmiiti.

"Duok* mtm tu<>* 
gi aš |ui*i<lnlin*iii *u 
tari* jis man.

“Aš jam pitdnvmu 
liiujau- abudu sitgryžovii sa
liutam. km laukė lli.-nn,

••po keliu gėrimų dėti kil
ta* Smilh pralies-, jog ji* Iii 
rj* išeiti. Ir išėjo. A* |mlikmi 
au Hu-m: *n Ii ule- ii '•■! mmlu 
gėrėvn. Nežituiu. kaip daug 
gėrimu mudu luri-jovn. tik ži 
nait,*kad ii* už. vbu* užmokė 
jum Ilietui tuo tarpu atsimi
nė pinigu it imraiknlnvn. ka-l 
aš jam jim- duočiau. Jam pa 
sakinu, kad pinigu- esu atida
vę* detektivui Sluitll.

“IS to ir prasidėjo trukš- 
inas. Ho*tui mouikė, jog tie pi-

ll.l-
o ,i.*dt>id<<hi- l:ui|M( db*

I

» NORTH SIDES LINKSMAS LIETUVIŠKAS VAKARĖLIS

H-*

pinigu*. 
Ilo-nn”.

ti*u*. Ir

/••■I.iai ji-’ ••litui-
• • •

tą visą

junlnra 
asisten- 
neprisi-

KA SAKO DETEKTIVV 
VIRi ĮNINKĄS.

Aįhi- di-tcktivo llosnn nužu
dymą įletefctyvų vieši it i tikau 
Muoney *ako. jog Vogei n»e- 
••loja. |ui*akodmtins afiie kokį 
Iru graflą. Kuko, visi niekšai 
prisidengia |uumšmis |tasako- 
jimais. kud išsisukti tinkamos 
ta asinės.

NAUJA PRIEMONE SURAS- 
TI DARBA-

Policijų* viršininkas Gnrritv 
isukė visiem- |w»lieiiiomims sa
lo npi ii uliėi-e pasiteirauti, ki.r 
ir kam t ra reikalingi darbi 
niuksi ir ttiojaiis pranešti ša
lie- darta biurui (U. K. Km- 
j dovinei t Buniiii).

Tuo k<4iu tais galima gauti 
•Uttig įlarbą buvusu-ms karei
viams.

Miesto taryta padarė raže
li nei ją. knd darbdaviai neduo- 
lii durta svetimšaliams. tat 
pirmiausia buvusiems karei* 
x iauis. Ne*. ginli. šiandie dau
gelis svetimšalių imasi piliety 
Ih’-s raštus, knd paveržti dar
bu- nuo knraivių.

KELIONĖ ORU TARPE CHI 
CAGO IR MILWAUKEE.

i K' jutomis Upsnrr darinio 
[jusi, knd j kelias savaite* įs
teigti važinėjimą oru taq>v 

jChirago ir Milunukec. Tam 
Itikslui Ims (Mignininti keli ne 
i.iplniuii. j kuriuo* tilptų |wi 
keli* luiaažicriiis.

K0MPANIJ08 NUSILEIDI 
MAS.

i
i
I

lieurge lllueduni dirta kili- 
|hi agentas Natimial Ten kom- 
imnijoj. Dirlslaina* jis praki- 
Li titžl dol. koin|mnijos pinigą.

Kuomet buvo suareštuotas, 
ji* jiasižadėjo kompanijai at
lyginti.

Dirbdamas kitur Bloedurn 
, lėčiau Įianiiršo savo (Mtsižadė 
jimą. Tad išnaujo buvo su- 

1 areštuotas.

Dnr prie atribuvurio kon- 
Lt-it'i ir Icdian- 26 d. -ausiu, 
talslnt-iugu- Sąjungos nandai. 
Imi buvo garsinta, kad pelno 
liko, būtent |3ftt.22. Data r 
dnr prisidėjo už parduotus ti- 
kieiu* $4.<i. Tokiu Inidil 
jH-lim suma |Kiriilidino j 
$:kku“.

Taip gi buvo praleistos 
dt hjii nnkotojų |invnl'dė*. kif 
liu- Imtu nvptidimfi<«. Tni 1 —<
gi dntar |mgiirsinmne: A. t'i-j|imt*, jau Invinari giesinė-;| 
in*kwn-in aukojo dol. >r| Vieni sjmusa Kristi, t) saluta
I. Aniiiėkns ( .* R<-l.) l.tMI dol. 

Aiiuniii atsiprašau už klaidą.
A. Nausėda.

CHICAGIEčIAI VYČIAI. 
TRMYKTT!

Vasario 22 <L. k Vyčių 
Chicagos Apskričio choras 
Ar. Jurgio svetainėj, rengia 
linksmą vakarėlį.

Apart gražią šokią, bus pui
kus programas, kuris susidės 
iš iiarinktą lietuvišką daine
lių. Pelnas vakarėlio skiria
mas choro steigiamą paveiks
lų naudai. Prie to dar, atsi
lankę galės gauti veltui ti
kintu į rengiamą vakarėli Už
gavėnių vakare. Vakarėlis, 
kaip ir kiti choro vakarėliai, 
bus linksmus ir gražus. Jau
nium* nuošinlžini kviečiamas 
atsilankyti.

L V- C. A. C’h. praktikas at
sibus |icnktudienyj. vasario 21 
d. Viri choristai nuoširdžiai 

ra kviečiami skaitlingai su- 
-nžiuoti ir kiekvieno prieder 

n *• atsivežti nors po vieną 
naują uarį.A|iart praktiko, rei
kės imritarti afiie naujus da
lykus. raikės apkalbėti vaka
rėlis ir kaip mes svečius pri
imsim.

Viri nepamirškite susirink
ti, nes kitam jM-nktadienyj 
praktiko neims.

Choro Valdyba.

Neužilgo cldcagiečini turės 
progą pamatyti tik ką perėjų- 
šią |s»r “ Drangą ” Mirijono 
linus, tėvo V. Kulikausko. 
Verstą iš italą kulkos gražią 
keturių aktų dramą — Desen- 
raim Mergelė. Ją statys sce
noje Lietuvos Vyčių 36 kp. 
artistai - mėgėjai nedėlioj, ko
vo Iii «L Selioul llnllėje. prie 
IV. 4N ir llonora gatvės, Tmrn 

<>f take kolonijoj.
Kas skaitė “Draugą**, tas 

tautajo, nepraleido neperskai
tęs tos gražios dramos, todėl 
apie jos gražumą nereikia nei 
aiškinti, nes kožiuu žino, tik 
tiek reikia pažymėti, kad ši 
drama — Desenzano Mergelė 
— yra viena ii rimčiausią ir 
gražiausią lietuvių 
sceniškų veikalą.

L Vyčių 36 kp. 
mėgėjai deda visas

kalboje

—PARENGTAS »*•---------—------■ ...... r— ,
LIETUVOS VYČIŲ CHICAGOS APSKRIČIO CHORO

ATSIBUS

SUBATOJ, VASARIO-FEBR. 22d.,
W. jtVKUa nmnvnsEJ svrT.uxrj. 

rruMl. ? mUiMia i*kaw.
Jantilt-' • IrnkmmUe hal inui įnik. kuKami ‘r Iiuim iimcrnm*. kvuo'iamna niuAldliai al«lmk>ll I Mi • rrnmama cakn-

VU. U™ Itiiikrmurr. ka. telk. rr-U-nor runa i-oikui Ir pH«- pi lkiu, murtk.*, įtuMuMi*.
VH»a nucAirSilai alkro^ia I.. V. C. X <’.

ris Misererv. Gi žymi solistė,' 
!»-!<• Strcluv>-kiutė išpildys so
lo Avė Maria. Visos giesmė- 
bus giedamos pritariant var
gonams.

Kas myli scenų* meną, tas. 
ta abejonės, nepraleis šio va
karo. kad nepamatyti rimtos 
dramos ir nepasigerati loši
mu. Tikiuosi, kad lietuviu vi
suomenė visa atsilankys j tą 
vakarą. • Bilietai pigą-.

Z. Salt—nė.

PEARL (ĮUEEN
KONCERTINOS

IIBBHMBPORTO.

Nedėlioj, vaaario 1G tL,. A 
nu Labdarių 5-tM kuopn laikė 
mėnerittj susirinkimą. Susi
rinkimas liuvo neskaitlingas, 
nežinia km Iri žtnonė* j susi
rinkimus nesilanko.

šiame, nors neskaitlingame. 
susirinkbiM* liko . daug kas 
aptarta. Nutarta nurengti fo
rus. 16 d. kovo. š. m. Paga
linus pasirodžius, kad valdy
ba yra nepilna, tapo dapildv- 
ta iš sekančių narių: pina. — 
V. Balanda, nutarimą rašt — 
A. Mikšys, ižd. pagrlbininkai 
— p. Antanu virina ir ponia 
Stradomricienė. maršalka — 
Rozalija PaliomdtA Ateityj 
is šios valdytas galinta įlaug 
ko tikėties.

PRANEŠIMAI.

It BUDGVORTOIt BRIDO VORTO.

Nepavyko vagiliams.

Užpraeitą naktį, apie 3 Vai
va giliai bandė įsilaužti ir ap
vogti M. Andritdiouio namą. 
‘TO \V. .33 PI. Pradėjus va-| 
giliame plėšti langą. ]Mijut<> 
juos kieme Andriulioniu šuva, 
kurį, pradėjus loti,, vagiliai nu
šovė. Be to |«»rą šūvių buvo 
|ialridę iltirvstia. ,

Pajutę, i>idmdn«į šeiminin
ką. vagiliai (KtlM-gii.

niOZlAUSU ĮIETUVlSa rraįjtbve riicimje

CHOR.Uk
XllZll.lt
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