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METAI-VOL. IV. No. 49 

Tikras vargas Ameri
kos sSakeriams 

Norisi jiems gryžti namo, bet 
čia laukia kalėjimas 

MASKVOJE CUKRAUS 
SVARUI $25. 

Maistui vartojama ir arkliena. 

TIKRAS VARGAS ŠLAKE 
RIAMS. 

morikonas, kurs 

Varšava, vas. 27.—Maskvo
je siaučia neapsakoma maisto 
brangenybė. Cukraus svarui 
reikia mokėti $25, gi miltu 
svariu — $10. I r tai dar yra 
sunku gauti pirkti tų produk
tų. . 

Kritusieji miesto gatvėse 
arkliai tuojaus žmonių pasi
dalinami. Neduodama gyvu
liui nei atšalti. Tuojaus susi 

neužsiregis-1 |)<kgft į m o n £ s SI] peiliais, pjau 
travo, yra subjektas areštavi- s t o s i a r k l i e m > i r n e š a s i n a m a 

Šalies vyriausybė nedovanos 
nei vienam. 

mui, kuomet jis sugryž į Suv. 
Valstijas. 

Pinigai turi labai mažą 
vertę. Daugelis žmonių nemie-

Daugelis slakerių yra Mek- ia i bolševikiškus rublius pri-
sikoje. Jie yra turtingų tėvų j i n a . l m a , n e s bijosi prasi-

Kai-kurie gerai apš- žengti bolševikams. Vietoje 
Washington, vas. 27.—Tuks 

tančiai šios šalies jaunų pi 
liečiu, kurie apleido sali,* kad \ v " ' s t i - B o t < l a i ^ l i s tarpe jų p i n į ^ ]abjanV pageidaujami 
išsisukti nuo kareiviavimo,! >'ra i r »«worantŲ, kurie prieŠi- drabužiai, avalinės, bronziniai 
šiandie pageidauja g r v ž t į j n a s i konskripeijai ir nereika- daiktai ir kitokie brangus ak-
namo. Xes jau pasibaicrė karė.! l l t t lJ a kareiviauti nei Dėdei menėliai. 

Jiems visiems teč-iau čia 
grūmoja teismas ir kalėjimai 
Daugelis tų slakerių pasislė
pė Meksikoje. Daugelis jų pas
prūdo į pietine Ameriką. Kiti 
yra Kuboje ir kitur. 

Nesiregistravusius laukia 
areštavimas. 

Daugelis jaunu vvru apleido 

Šamui, nei kam kitam. Pabėgėlius iš bolševikiškos 

savo sali dar pirm pradėsimu skirtumas yra tas, kad slake-
veikti drat'to istatvmui. Bet li«''1 vadinami tie, katrie yra 
jie apsiriko. Nes ir kitose ša
lys" amerikonai piliečiai turė
jo reg struoties, kuomet ėio-
nai sekė registracija. 

Drat'to Įstatymuose kuoaiš-
kiausiai pasakyta: Kiekviena* 
svetimoj šalyj gyvenantis a-

Daugelis slakerių — vokiečiai. R ««i<* dažnai nulaiko karei-
! viai ir viską nuo ju atima. 

Žymi dalis slakerių yra vo-j Nesenai Smolenske buvo su-
kiečių, jų šalininkų arba p a - [ l a i k y t o f l k e l i o s m o t e rvs . Bol-
čių vokiečių propagandistų. I^v ikų kareiviai paėmė nuo jų 

kuone visus drabužius. 
Bet nepalietė žemčiūgų šniū

ro, kokį viena pabėgėlė turėjo. 
Kareiviams daug svarbiau 
drabužiai, kurių ir už pinigus 
sunku gauti. Oi kareiviai turi 
bolševikišku rubliu. Nes bol-

Teis<larystės <lopartamentas 
ir generalis rekrutavimo ofi
sas pageidauja slakerių ir de-
zerterių. Tarpe vienų ir kitų 

pasprūdo nuo registravimosi. 
šitie via subjektai teisti eivi-
1 tuose teismuose. 

Dezcrteriai gi yra tie, katrie 
yra užsiregistravę ii* paskui į 
pašaukimą neatsiliepę. Tokius 
laukia karės teismai. 

SAKSONIJOJ PASKELBTA 
STREIKAS. 

Bolševikai mėgina nuversti 
dabartinę valdžią. 

MANNHEIME NAUJI SU
KILIMAI. 

Noske reikalauja stiprios ka
riuomenės. 

Berlynas, vas. 27.—Saksoni
joje atidarvta steigiamasis 
susirinkimas, kuriu nesenai 
išrinkta atstovai. 

Tad tenai bolševikai ii* ra
dikaliai soeijalistai pakėlė 
naują revoliuciją su tikslu su
griauti dabartinę valdžią ir 
panaikinti susirinkimą. 

J ie visoj šalyj paskelbė ge-
nerali darbininku streiką. (ie-
ležin keliais susinėsimas su 
Halle, kurs yra svarbiausioji 
geležinkelių susijungimo vie
ta, pertrauktas. 

Gauta žinių, jog bolševikai 
užvaldė Pleuen ir kitas indus-
trijines vietas. 

Bolševikai gamina prokle-
niaciją. Jie paskelbsią, jog 
Saksonijoje įsteigiama sovietų 
valdžia. 
Leipzigo bolševikai paskelbė 

manifestą, reikalaudami pa
naikinti naują vokieeių val
džią ir susirinkimą VVeima-
re. Nes, anot jų, kaip valdžia, 
taip tas susirinkimas trukdąs 
darbą soeijalizmui ir nepaliuo-
suojąs proletarijato. 

PREZIDENTAS IŠKELIAUS 
KOVO 5 D. 

Copenhagen. vas. '27.—Man-
nheime bolševikai vakar pra
dėjo naujus sukilimus. I>ol-i 
ševikiški kareiviai užėmė' 
pastos bustą ir ofisus, paskui 
geležinkelio stotį ir telegrafų 
ofisus. > 

Vokiečių valdžios militari-
njų reikalu atstovas Noske 
andai \Veiniaro* susirinkimo 
reikalavo sutverti stiprią tau
tinę apsiginimo gvardija, ku
riai butų pavesta apsaugoti 
Vokietijos rubežius. 

"Tai butu kriminalis apsi
leidimas", pasakė j is , kalbė
damas, " jei mes neapdraustu-
mėm savo šalies rubežių, y-
pač rytinių, kur mums grūmo
ja rusų bolševikai. Tos gvar
dijos skaitlius turėtų siekti 
tik trečdalį senosios nuolati
nės armijos". 

Susirinkimas svarsto jo rei
kalavimą. 

PASISKYRĖ NAUJĄ 
PREMJERĄ. 

Copenhagen, vas. 27.— Ba
varijos soeijalistų valdžia vie-

Washington7vas7"27.—Prezi- toje nužudyto savo premjero 
dento sekretorius Tumulty pa- Eisnerio pasiskyrė premjeru 
skelbė, jog prezidentas Maso
nas Europon iškeliausiąs ko
vo 5 d. 

Taippat kalbama, kad jis A-
merikon nesugryšiąs, kol bus 
padaryta galutina taika, ty. 
apie birželio pabaigą. 

Segitzą. 
Reiškia, kad soeijalistai di-

džj ūmieji ai neina vienybėn su 
spcijalisjtais bolševikais, nors 
&tre^Muniehe skelbia savo 
diktatūrą ir įvairiais budais 
grūmoja. 

ir naktimis. Juos dalina vi
siems tikrais glėbiais. 

Neturima nei kuro. 
Maskvoje nėra kuro. Gyven

tojai tiesiog kankinasi nuo 
šalėio. Priemiesčiuose ardomi 
apleisti/ mediniai namai ir iš 
to pasigaminama kiek malkų. 
Bet juk neilgam tęsės ir tų 
namų. Vietoje sugriautų ne
atsiranda nauji. 

K a i kurie žmonės baigia kū
renti paskutinius savo namų 
rakandus. 

Didžiūnių svarbesnių krau
tuvių uždaryta. Kai-kurias di
desnes krautuves užėmė bol
ševikų valdžia. Tose vietose 
intaisė bolševikams užeigos 
kambarius. Tuo naudojasi tik 
vieni bolševikai. 

Yra ir. bolševikų valdžios 
palaikomos krautuvės, kur 

prekių gauna pirkti tik vieni 
bolševikai. 

Bolševikai užlaiko gėlių 
sankrovas ir plaukų taisymo 
salionus. Ir daro gerą bizni. 

Trockis, pav., nei pats nebe
žino, kaip save lepinti. J is už
laiko speeijalę moterį mani-
kiuristę, katra tik prižiūri jo 
rankų. Juk tai ne juokai but 
karės "minis ter iu"! Pinigų 
turi, tad eina tiesiog iš proto. 

Draugas Leninas. 
-

Bolševikų vyriausioji gai
va, Nikolai Lenin, mažai kur 
viešumon jiasirodo. J is kaipo 
koks austeris užsidaręs lukš
te. 

Karta jam važiuojant jo au
tomobilius įlindo sniego pus-

PARGABENO DAUGELĮ 
ŠALMŲ. 

Tariamasi, kur juos padėti. 

Washington, vas. 27.—Gen. 
Persbingas namo prisiuntė 
80,000 paimtų vokiečių šalmų. 
J is salvė, tuos šalmus galima 
pavartoti Pergalės Laisvės 
Paskolos kampanijai. 

Šalmai suversti į dideles 
krūvas Hobokene, N. J . Karės 
de])arta mente svarstoma, ai
tuos šalmus galima panaudoti 
paskolos kampanijai. Juk tai 
karės grobis. Ir kaipo toksai 
turįs prigulėti valstijai. 

Tuo tarpu, anot gautų ži 
nių iš lfoboken, šalmų krūvos 

Trockis pralaimėjo 7 
mūšius su viena diena 

BOLŠEVIKAMS NEPAVYK-
STA BRIAUTIES PIR

MYN. 
• 

n ima. 
SUMUŠTI BOLŠEVIKAI 

TIES DNIESTRU. 

mažėja. Nes aplinkiniai žmo-
nin ir sustojo. Kai]) bematai nės prieidami pasiima ir ne
atsirado drangų, pamačiusių šasi namo kaipo karės atmi-
apsitaisusi poną. Atėję pir
miausia nuo šeferio nuvilko 
gražų ir šiltų skrandą. Paskui 
draugai pareikalavo, kad ir 
Leninas nusivilktų. Bet tasai 
atšovė. " A š esu Leninas". 

Tečiau vagiliai bolševikai 
jam t a r ė : " Tas nieko nereiš
kia. Mes žinome, kad tamsta 
nebusi priešingas, kaip ilgai 
mes busime draugai" . 

Jr nuvilko nuo Lenino 
skranda. 

Siaučia visokios ligos. 

Šiandie bolševikiška pasija 
y m patogiausia vieta įvai-

$e»kai rubliu* dirfca-4ienomis r i o i n s užkrečiamoms ligoms 
vvstvties ir siausti. 

Gyventojai neturi užtektinai 
degtinės.Mvitose vietose jos vi
sai nėra. Tad traukiama, kas 
papuolė. 

Pasakojama, jog kai kur vie
toje degtinės vartojama kera-
sinas ir net benzinas. 

Bolševikai kareiviai visur 
ieško ir reikalauja degtinės. 

Tai jiems ne beginklius žmo
nes žudyti. 

\ 

Gelsingforsas, vas. 26. — 
Nuo to laiko, kuomet andai 
rusų bolševikų galva Troekis 
buvo paskelbęs generali už
puolimą prieš Pustoni ją, Lietu
va ir prieš kitas Pabaltijos ša
lis, ligšiol bolševikai niekur 
pirmyn nepa^ivarė. 

Didžiausieji mūšiai tęČiaus 
įvyko praeitą sekmadienį Es-
tonijos fronte. Tenai bolše
vikai labjausia užgulė. Nes 
jiems tas frontas yra arčiau
sias, parankiausias ir svarbu 
apsaugoti Petrogradą, kuris 
jau buvo pradėjęs slysti iš jų 
rankų, 

prancūzai ir rumunai, Siaurino ^ g e n e r a ] i o e a t Q l m ka_ 
se nuo Odessos pasivarė pir- r m o m e n e s & w ^ T r o c k i s > k a i ^ 

Talkininkai užėmė Tiras 

Atėnai, vas. 27.—Graikų ka
riuomenė, kuriai pagelbsti 

x;( 

kon. Bet ir vėl estai juos at
bloškė. 

I r taip net 7-nis kartus bol
ševikai mėgino paimti Narva 
arba nors miesto apylinkes. 
Bet visus kartus buvo atmuš
ti. 

Paskutiniu kartu bolševikai 
buvo priversti bėgti didžiau
sioje betvarkėje. Troekis su 
savo "štabu*' dar toliaus ir 
nežinia kur buvo atsidūręs, 
kuomet jo " a r m i j a i " pasidarė 
karšta ir tai dar žiemos metu. 

Bolševkai po to smūgio vis
gi dar atsipeikėjo ir u i kelių 
verstų išnaujo ima tvarkyties. 

Pskovo šone prieš bolševL 
kus veikia garsaus rusų kor
puso dalis su pulkininku Bala-
sovič. 

Grūmoja suomiams. 

myn Dniestro paupiu. 
Po trumpo, bet smarkaus 

mūšio graikai užėmė miestą 
Tiraspoli. 

Bolševikai talkininkams ten 
paliko armotų ii- amunicijos. 
Patiko jie ir savo ulifcmštuo
sius ir sužeistuosius. 

TIK TRIS MĖNESIUS GALI 
DĖVĖTI UNIFOR 

MAS. 

Trockis pagaliaus pradėjo 
grūmoti jau ir suomiams. Nes 
suomiai ne tik duoda pagelba 

po karės komisaras ir naujos j estams, bet dar suomių ka-

WaShington, vas. 27.— Vy
riausybė paskelbė jog paliuo-
suoti iš tarnybos kareiviai ir 
oficieriai savo uniformas gali 

rųšies "marša las" , mėgino 
pasivaryti pirmyn 150 mylių 
ilgio frontu, tarpe Narva ir 
Marienburg. 

Tam fronte Trockis .pastate . P** ar kar 
32 batalijonu infantęrijos""irylis svarbiaus 
kiek ten artilerijos. 

1,000 šovinių paleista. 
Miestan Narva bolševikai 

paleido apie 1,000 šrapnelių ir 
mėgino eiti pirmyn. Bet bu
vo atmušti. Paskui ir vėl bol
ševikai buvo susitvarkę ata-

riuomenė sutraukiama į bol
ševikų pasienį. Bolševikai bi
josi jų užpuolimo. Tad Troc
kis ir ima jiems grūmoti. 

Bet ar kartais suomiai ne-
sieji žmonės, kat

rie prisidės prie nušlavimo 
bolševikų ne tik iš Pabaltijos,, 
bet ir iš Rusijos. 

Bolševikai visiems grūmojai 
Tai paprastas jų darbas. Tik 
visas jiems vargas, kad jiems 
niekur nesiseka ir niekas ne
bijo jų grūmojimų. 

Berne, vas. 26. — Ungari-
jos sostinėje Budapešte pra
vesta tvarka. Viskas aprimo, 
kuomet paskelbta karės stovis 
ir suimta bolševikų vadai. 

šiaip 

dėvėti tik per tris mėnesius. 
Maskvoje tiek daug žmonių' Tolesniai yra uždrausta nau-

miršta, kad bolševikų valdžia j (Joties uniforma, išėmus nepa-
sumonopolizavo mirusių lai
dojimą. Iš to daro pelną. 

r 

ĘUDAPESTE VISKAS AP
RIMO. 

PO "PRIMART 
VIMp CHIGAGOJE. 

prastas šventes arba 
kokias iškilmybes. j Vakar Cbicagoje įvyko sky 

Taippat uždrausta būvu- rimai kandidatų į įvairias vie 
šiems kareiviams įsigyti nau- ; las. Tai buvo, taip vadina 
jas kareiviu uniformas. Bub-
siuviams uždrausta gaminti 
kareiviškas uniformas. 

— Paryžius, vas. 26. — Tal
kininkai panaikino blokadą 
Tarpžemių jūrių rytuose. 

Kareiviai mieste Seattle. J ie ten buvo pašaukti kilus streikui ir pradėjus organiauoties 
bolševikams. 

mieji " p r i m a r y " balsavimai. 
Republikonų partijos kandi

datu nuskirtas dabartinis mie
sto majoras Thompson. De
mokratų — pavieto Cook kler
kas Sweitzer. 

Thompson gavo apie 40,000 
balsų daugiau už kitų frakcijų 
siūlomus kandidatus. 

Sweitzer išėjo beveik su 61,-
000 balsų didžiuma. 

Tad ateinančiais rinkimais 
svarbiausieji kandidatai į ma
jorus bus Thompson ir Sweit-
zer. 

Be šitų tečiaus kandidatūrą 
dar statys nepriklausant jo
kiai partijai prokuroras Hoy-
ne ir buvęs majoras Harrison. 
Į lenktynes rinkimų metu dar 
stos ir Darbo partijos kandi
datas — Chicagos Darbo Fe
deracijos pirmininkas Fitzpat-
rick. 

Pasirodo, jog piliečiai visgi 
dac daug pasitiki dabartiniu 
majoru, jei kitų republikonų 
partijos frakcijų statomi kan
didatai palikti ant šalies. 

Viena lietuvių frakcija buvo 
stojusi už kapit. Merriam. Bet 
tasai kapdidatas paliko toli 
užpakalyj. 

Dabartinis majoras Thomp-

i trukšma, kuomet jis įsakė už-
i daryti saliunus sekmadieniais. 

Bet, matyt, tas įsakymas 
daugeliui daug gera padarė, 
jei šiandie piliečiai jį pare
mia. 

Sweitzer yra visai naujas 
žmogus. Visi demokratai jį 
stipriai paliko. Nes tai ge
ras žmogus. Dar nesenai pats 
buvęs paprastas rankpelnis. 

BOLŠEVIKAI NORĖJO IN-
EITI PRANCUZUON. 

Paryžius, vas. 26. — Pran
cūzijoje suimta trys bolševi
kų agentai, kurie čia atkeliavo 
su 60 prancūzų pabėgėlių. Pas 
juos atrasta pusantro milijono 
bolševikišku rublių. 

SVARSTYS DARBININKŲ 
KLAUSIMĄ. 

Washington, vas. 27.—Dar
bo sekretorius Wilson Wash* 
ingtonan pakvietė valstijų gu
bernatorius ir apie šimto mie
stų majorus. 

Kovo 3 ir 4 dienom prezi
dentas Wilsonas su gubernato
riais ir majorais aptars darbo 
klausimą' rekonstrukcijos me
tu. 

Paryžius, vas. 27.—Militari-
nio teismo teisėjas kapitonas 
Bouchardson išklausinėjo Cot-
ti, kuris pašovė premjerą 
Clemenceau. Paskui jis COtti 
pavedė išegzaminuoti proto li-
'gų specijalis-tuL 

Teisėjui pasirodo, jog Cotti, 
son daugeliui buvo prasižen- regis, neatsakąs UŽ savo dar-
gęs. Tik reikia atiiminti«bus. 
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milllllllilillliliiiimiiililiiiiilliilllllliiiil nežino, kokios lietimų srovėą 
ten oficijaliai ir faktiniai da
lyvavo. Nuo kūdikiu, mes ne
reikalaujame, kad jie daug 
žinotu. 

Dėlto nei nesistebime, kad 
" S a n d a r a " neatskiria sektos 
nuo Kataliku. Bažnyčios. Libe> 
ralai-tautininkai, žinoma, ka
talikių neužgaulioja, kuomet 
katalikystę vadina ' * sekta' h 
Tai tik pavyzdėlis, parodan
tis, kad " S a n d a r a " yra gabus 
kūdikis. J i greitai mokinasi iš 
amerikiečių keikti savuosius. 

P. Balutis kitusyk "Lietuvo
je ' rūpinosi ar visi katalikų 
lietuvių laikraščiai liausis už
kabinėja liberalus, jam nuva
žiavus į \Yashingtona. Vargšas 
redaktorius ir politikas neži
nojo, kokių talentingų kovoto
jų už liberalizmą esą liberaTu-
tautininkų tarpe, ir kaip sun
ku suvaldyti jų gabumus. 

L l i : Tl \ U Iv V I Al IK V DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
laiiH kasdicuą išfrkyrus netlėldieulus. 

PRENUMERATOS ILUNA; 
Metams $a.00 
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P renumera ta įuokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos ne 
nuo Naujų Metu. Norint permainyti 
adresą visada reikia prisiųsti ir senas 
adresas. Pinigai geriausia siųsti išper-
kan t krasoje ar esprese "Money Order" 
a rba įdedant pinigus j registruota 
laišką. 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.. Chicago, III. 
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omo am Ketvirtadienis, vas. 27, 1919 

James Russell LowelL 
Amerikos dainius, krit ikas ir, 

diplomatai. 

komp 
nesusi-

romitavo. 
rv. 

H * 

ii 
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LiberalŲ-Tautininky 
mokslas ir man

dagumas. 
Viena*2 prancūzu raštiiunkas 

(E. Duplessy) dvklešinitanie 
ąmžyje juokingai apgarsino 
naują išradimą, kad žadėti ir 
išpildyti ne tą pati reiškia. 
MŲS liberalu-tautininku spau
da labai maldingai prisilaiko 
to " išradimo' ' . J is jų prigim
čiai taip tinka, kad ji he jo iš
žengia nei žingsnio. 

Tautininkai ofii-ijaTai kn i -
piasi i Amerikos I/»et».viu Ta
rybą, kad dviejų tautiniu pa
kraipų laikraščiai padarytu 
"armis t id ją" , arba paliaubas, 
tarp savęs, kad paliautų ginėy-
ties. Tuo pačiu laiku "SanOa-
r a ' \ apsitaisiusi visai> savo 
šarvais i)- ginklais šoka per
durti klerikalizmo malūną. 

Ja i nepatinka, kad to spar
nai mosikuoja, kad daromos 
Spaudos Savaitės, kad renka
mos aukos i Tautos Fondą. 
Mat ir jis yra "kuniginė įstai
g a / ' 

" S a n d a r a " via taip mok v-
tas laikraštis, kad iki šiol vi
sai nieko nežinojo apie krik
ščionis demokratus ii- neminti-
jo, jog jų galėtų būti. Kas ga
li lygintis su liberalu — tauti-
ninku mokslu. apklimpusiu| 
{South Bostone.' 

Austrijos parlamento isto
rija su savo krikščioniu;—soei-
jalistų partija, kuri laiką vieš
patavusia tenai, "Sandaros ' ' 
mokslininkajus yra nebuvęs 
daigtas. Vokietijos teisdavybė 
apie darbininkus ir kunigo 
Hitze dalis joje, su klausimu. 
kaip tas Hitze žiuri i krikščio
nija, bei demokratiją, "Sanda
r a i ' ' nerupi. Apie Kolpinga, 
Kettelerj, Manningą, Gibbon-
są ir Leoną Tryliktąjį .nėra ži
nių 36(> AV. Broaihvay, No. 
Boston 'e. 
Daugiau negu poros šimtų mi 

lijonų organizuotų žmonių įsiti
kinimai apie visuomenės ir dar 
bo reikalus " S a n d a r o s " skai
tytojams ir raštininkams yra 
,tokis mažmožis, kad jų dide
lės akys negali to prižlibėti. 

Taip daįykams esant, žino
ma, neprotingas yra tas, kas 
nori, kad " S a n d a r a " žinotų 
Leono XI I I encikliką apie 
Krikščionių Demokratiją ir a-
pie praktiškas tos enciklikos 
pasekmes įvairiose tautose. 

" S a n d a r a " da buvo negi
musi 1905 m., kad įvyko pir
mas visatinis lietuvių Seimas 
Vilniuje; dėlto " S a n d a r a " nei 

Tai]) rašo jų paėių leib-orga-
nas "Tėvynė" . Toje pačioje 
"Tėvynėje" kitąsyk skaitėme 
žinių, kad kai-kurie žmonės 
Už pinigus parsisamdė sveti
mai tautai dirbti stabdant Lie
tuvos neprigulmybės klausimą. 
Parsisamdžiusieji buvo tauti
ninkai. 

Ta pati partija pasiuntė sa
vo atstovus pas ambasadorių 
Baolnnetjcvą ir neperskaitė 
rašto, kuri pati jam atnešė į-
teikti. 

Liboralų-tautininkų partijai 
paėmus kontrolę ant Lietuvių 
Dienos pinigų iki šiai dienai 
*imtas suvirsimi tūkstančių 
dolierių nepasiųsta Į Lietu
vą. 

Užteks trijų ne susikompro
mitavimo prirodvmu. 

Kad Uber^dų-tautininkų par
tija šmeižė ir tebešmeižia 
tautiečius, dirbančius Kuropo-
je prie išgavimo laisvės Lietu
vai, tai nėra susikompromita
vimas. Tai yra tyčia daroma 
nedorybė. 

Lietuviai katalikai žadėjo 
liberalams-tautininkams liautis 
kovos laikraščiuose tik pasta
tė reikalavimą pirma atšauk
ti šmeižtus ant atstovų, dirbu
sių ft u ropoję. Liberalai-tauti
ninkai neatšaukė, o dar labiau 
ėmė pliovoti. Tiesa pasakius, 
tas menas jiems geriau seka
si už visus kitus. 

Amerika šįmet apvaikščioja 
jubilėjų 100 metų nuo gimi
mo James Russell Lowell. Tos 
sukaktuvės įvyko, vasario 22 
dieną. 

Tarp daugelio žymių šios 
šalies dainių Lowell užima la
bai augštą vietą. Dėlto neste
bėtina, kad visoje šalyje, ypač 
universitetuose, tos sukaktu
vės gražiai paminėta. 

Amerika būdama kolonistų 
šalis, šalis eksploatacijos ir 
besiplėtojančios pramonės, 
nebuvo tinkama vieta poezi
jai.. Politika naminiame su
sitvarkyme i r materijaliai 
kasdieninio gyvenimo reika
lai gurėjo užėmę pirmutinę 
vietą. Dar ir šiandie, po tiek 
metų savarankaus politiško 
buvimo, ši šalis yra skaitoma, 
kaipo "business country"... 
Dėlto genijai ių dainų čia ran
dame nettaug. Gi kurie turi 
svarba ir įtekmę visapasau-
linėj literatūroj rasime tik ke
letą, ar keliolika... 

Lovvell gimė Cambridge, 
Mass., vasario 22 d., 1819 m. 
Mirė ten pat rugp. 12, 1891 m. 

Lowell'io giminė paeina iš 
Anglijos. Amerikon persikėlė, 

Russell Lowell įstojo Har
vardo Kolegijon, kurią užbai
gė 1838 m. Savo lekcijose ne
buvo lab'ai domus. Svajonė
mis ir rimtomis mintimis 
skrįsdavo dažnai prie kitų da
lykų. Lekcijos jam atrodė 
sausomis, prie jų nebuvo šir
dingai prisirišęs. Deito Lo-
well nebuvo mokykloje pir
muoju mokiniu. Jisai taip 
stengdavosi daryti, kad tik 
nepalikus antriems metams 
toj pačioj klesoj, kas jam pa
sisekdavo visuomet. Šiaip 
taip apdirbęs savo, kaipo mo
kinio, darbą, imdavo skaityti 
žymiųjų poetų-klasikų raštus. 
Shakespeare Byron, Dante, 
Goethe ir kiti panašios rųšies 
tvėrėjai jį žavėt e žavėjo. Skai
tymas ir rašymas gražiausios 
literatūros tvarinių jam buvo 
meiliausias. Jau pirmaisiais 
savo mokininioši metais Har
varde buvo visų, taip profeso
rių, taip mokinių, pripažintas 
kaipo gabiausias literatas vi
soj mokykloj. Kolegijos žur
nalas jo rašius talpindavo 
pirmojon vieton. 

James R. Lowell apleido 
Harvardą užbaigdamas Teisių 
skyrių 1840 m., ir tapo prak
tikuojančiu advokatu. Bet ad
vokatūros, nors ji praktikuoti 
jam gana gerai sekėsi, neme-

x ^— 

kaipo kolonistai, 1639 m. ir 
apsigyveno Massachuseetts l go. Literatūra buvo jam sma-
valst. Matyt, tai butą apsuk-1giausiu užsiėmimu ir mokyk-
rių žmonių, kad trumpu lai
ku pusėtinai pralobo, na, ir 
politikoj ėmė lošti nemenką ro
le. Dainiaus protėvis tapo 
teisėju ir dikčiai prisidėjo 
prie panaikinimo vergijos val
stijoje. Kitas vėl užėmė va

lą apleidus. Galop susipažini
mas su p-le Maria Wbite iš 
Hatertown buvo galutina prie
žastis, kad metė šalin advoka
tūrą ir atsidavė išimtinai po
etiškiems literatūros darbams. 
Nes p-lė Maria White taipgi 

dovaujančiąją role pramonėj, i labai mėgo poeziją, pati daug 
Vienas jo dėdžių įsteigė net skaitė, daug svajojo, ir rašė 
didelį Lo\veirio Institutą Bo* eiles, buvo l>endradarbė kai-

" Demokratiški" po
gromai ant ni-

gerių. 
Beveik visi juodukai be 

skirtumo noriai rėmė Dėde 
Samų šioje karėje ir nemažai 
jų net savo galvas padėjo 
Prancūzijos laukuose besikau
dami su kaizerio kariuomene. 
Amerikos nigeriai petys į petį 
stojo už šią karę tvirtai tikė
dami, kad nuo šio laiko ir jų 
apverktinas būvis žymiai pa
gerės. Juk visų buvo skelbia
ma, kad tai yra karė už žmo
niškumą, už tiesą, už demo
kratiją. Taigi, nigeris drą
siai mušėsi Europoje netik su 
vienais vokiečiais — jis drau
ge mušėsi ir už savo teisėtas 
privilegijas namie, Amerikoje. 
Kokios gi pasekmės? Sulyg 
Tuskegee Instituto pranešimų 
1918 metuose Suv. Valstijose 
tapo nulynčiuota 62 nigeriai— 
24 daugiau negu. 1917 metuo
se. Nulyneiuotojų tarpe ran
dasi net vaikų. Pirmą vietą 
nigerių skerdynėse užima vėl 
Georgia, po jos seka Taxas 
valstija. Kuomet apie vokie
čių ir rusų žiaurumus eįna 
kalba, tai mmų laikraščiai 
ant piimo puslapio žymiau^o-

stone. 
Reikia pažymėti, kad Jame-

s'o Russell'io tėvas buvo pro-
testonų kunigas, kuris savo 
mokslą ir išauklėjimą gavo 
garsiame anuomet ir šiais lai
kais Harvardo universitete, 
užbaigdamas jį 1800 m. Dar 
pasimokinęs truputį, po už
baigimo Harvardo, protesto-
uų seminarijoje, patapo kle
bonu West Churcli parapijos 
Bostone. 

Iš penkių kun. Lowell'iu 
vaikų, trijų dukterų k dviejų 
sūnų, James Russell buvo 
jauniausias. 

Pirmutiniu James'o moky
toju buvo tūlas VVilliam Wells. 
.lis davė jam pamatines ži
nias apie lotynų kalbą ir pri
rengė jį į kolegiją. Tėvas tu
rėjo namie didelį knygyną. 
Dėlto jo vaikams buvo gera 
proga pasirinkti ir skaityti 
tokių veikalų, kokius kurie 
mylėjo. Jaunam James'ui ge
riausia tiko poestija ir dramas. 

Sulaukęs 16 metų James 

mis raidėmis visą dalyką 
smulkiai atpasakoja, bet apie 
nigerių žudymus be jokio teis
mo jie dažniausiai nei žode
lio nepamini, o jei ir parašo, 
tai smulkuČiausionus raidėmis 
kur nors ant paskutinio pus
lapio. Pasmerkimus tų pik
tadarysčių editorijalų špalto-
se ir-gi netenka matyti. 

Gčda! Šitaip, vyrai, nepri
dera elgties dvidešimtame 
metašimtyj, tad juk tikriausias 
barbarizmas. Kam tikrai ru
pi teisybė ir Suv, Valstijų ge
ras vardas, tas privalo kuo-
narsiausiai pasmerkti tuos ne
laimingų nigerių sistematiš-
kus lynčius. Visi žmoniškumo 
draugai tesirupiua įvairiais 
prieinamais budais prašalinti 
nuo mūsų šalies tyro veido t** 
bjaurią, dėmę. Iškovokime de
mokratiją, ir juodukams! Jie 
ir-gi žmonės... 

kurių mėnesinių žurnalų, — 
dėlto ir Lowellį, kaipo savo 
artimą draugą, kalbino atsi
duoti literatūrai. J i s tą ir pa
dare. Graži, prakilnios širdies, 
daug svajojanti mergaitė jam 
duodavo minčių ir įkvėpimo. 
Lowell rašė daug, o studijavo 
da daugiau. Būdamas pasitu
rinčiu iŠ namų, pinigiškais rei
kalais galėjo perdaug nesivar
ginti. 

Pirmutinį tomų. savo poezi
jos Lowell išleido 1841 m., už
vardindamas **A Years LitV" 
ir pavesdamas savo mylimajai 
p-lei Mtariai White. Išleidęs 
pasaulin šią pirmutinę savo 
fcliyg*)> jis įkUrė mėnesinį žur
nalą " T h e Pioneer" ir pakvie
tė į bendradarbius tokius žy
mius ano meto dainius, kaip 
Whitier, Poe, Hawthorne ir 

P-lės M. Wlrite pažintis su 
LowelPirrl844 m., virto vestu-
vemis. 

Suėjimas krūvon dviejų poe
tinių jiegų sustiprino LowelP-
io darbštumą. Nuo to laiko 
jis spauzdina veikalus vieną 
paskui kitą, kaip š tai : " A . Le-
gend of Bri t tany", "Promet-
beus' f , Miscellaneous Poems", 
" S o n n e t s " įr daugybė kitų. 

LoMdPio moteries sveikata 
susilpnėjo. Gydytojai patarė 
apsigyventi šiltesniame krašte. 
Tatai 1851 m., juodu iškeliavo 
Europon. Metus išbuvo Itali
joj studijuodamas gamtą, ša
lies istoriją, rinkdamas įspū
džius ir tt. Bet dainiaus gyve
nimo draugės sveikata ėjo silp
nyn, minkštas Italijos ora,-
negelbėjo. J i mirė sugrįžus sa
vo tėviškėn 1853 m. LoweU'io 
dvasioje buvo didelis smūgis, 
netekus ištikimiausios draugės. 
Tuojau, ją, paininėti, išleido 
jos visus raštns. 

LowelPio varčias jan buvo 
plačiai žinomas Ainedkoje. 
Hai vąjįįo Koįagįjn nužiūrėjo 

jį kaipo tinkamiausią 1 J ^ ' fUinif IMC VICTflC l l f lRIN-
į literatūros profesorius. Lo- UUUMIlIi; f ICIUO H U m i l 
well gavo gromatą pribūti į 
Harvardą ir apimti tą kated
rą 1855. Prieš užimsiant tą 
vietą, 2 metu praleido Euro
poje, lankydamas garsiausius 
universitetus su tikslu geriaus 
prisirengti prie katedros. Su
grįžęs Amerikon 1857 m., už
ėmė, 2 metu atgal jam, pas
kirtą profesūrą. Per 20 metų 
nuo to laiko, neatsitraukda
mas, dirbo ar tai kolegijoje, 
imponuojančiai išguldinėda-
mas literatūrą studentams, ar 
tai plačiajai visuomenei, duo
damas prelekcijas, sakydamas 
prakalbas politikos reikaluose 
ir tt. Ano meto žurnalai bu
vo pilni jo raštų. I r paisai ne
vieną iš laikraščių yra redaga
vęs. 

Lowell pragarsėjo ne vien 
tik kaipo profesorius-literatas, 
dainius, visuomenės veikėjas, 
bet ir kaipo geras, sumanus 
potitikas-diplomatas. Suv. Val
stijų valdžia 1877 m., paskire 
jį ambasadorium į Ispaniją. 
Maaride jis išbuvo trejus me
tus. Po. tos rimtos tarnvstės 
ta pati valdžia perkėlė jį į 
Angliją, jo senąją tėvynę, kur 
Anglijos piliečiai sutiko jį la
bai iškilmingai, kaipo garsų 
poetą, kritiką ir diplomatą. 

Tokie atsižymėję universi
tetai, kaip Oxford, Cambridge, 
Bologna, Edinburgh Lo\veir-
iui suteikė augščiausius gar
bės ženklus už darbus litera
tūroje. 

Iš Anglijos Amerikon Lo-
well sugrįžo 1885 m.ir pirmiau
siai norėjo surinkti visus svar
besnius savo veikalus, juos paT 
taisyti ir naujai išleisti. Porą 
metų prieš mirtį autorius jau 
galėjo matyti pas save komp-
letą 10 didelių tonų savo lite
ratiškos tverybos gražiuose a p 
damose... Kiti, vėlesnieji raš
tai, tapo išleisti autorini mi
rus. 

Lowell yra pirmutinis lasy
to jas, kuris Amerikos literatū
rai davė gerus pamatus. Nes 
pirma jo nebuvo tokių, kurie 
Imtų taip atsidavę literatūrai. 

Išėmus Emersoną, Lowell 
yra lig šiai dienai didžiausias 
Naujosios Anglijos dainius. 
(Šaltiniai: Visi Lowell'io vei
kalai, " T h e Americana" ir 
LTnderwood'o **Lowell, a Bio-
grapbical Study'*.) 

Kun. P. Lapelis. 

fflOMSMRBTI, 
Kai-kas norėtų kaltinti mū

sų seseris Kazimierietes, ko
dėl jos nepriimdavo kai-kurių 
lietuvaičių, norinčių ten įstoti. 
Tarpe tų nepriimtųjįj buvo 
daugelis labai gerais norais, 
nemažais gabumais mergaičių. 
Oia nepriimtos — jos nuėjo 
dirbti kitataučiams. Bet pa
žinus ant vietos visą padėji
mą — aiškiai pasirodo, kad 
čia nieko % negalima kaltinti, 
nebent mūsų tautos silpnumą 
beveik visotee dar srityse. Tur
čių, galinčių duoti, dideles au
kas, neturėjome; ką darėme — 
turėjome daryti ant skolos, 
arba iš surinktų centų iš dar
bininkų žmonių., Nedyvas, kad 
ir 6v. Kazimiero vienuolija 
dar ir, dabar turi $58,000 sko
los ir kad tik pusė mūrų ir 
dabar dar testo vi. Vietos ma
ža esant, o be to ir prityrimo 
maža turint, — mūsų seserys 
negalėjo ant syk mestis į dau
gelį sričių naudingo veikimo: 
reikėjo imties išpradžių vieno 
— reikalingiausi o. Tad jos ir 
ėjo išpradžių tik į mokytojavi
mo darbą. Šiaip jau darbinin
kių seserų sulyginamai nedaug 
tegalėjo priimti, nes ir pačios 
seserys visos buvo ir yra dar
bininkės ir nuo ruošos darbų 
nesi šalina. Laikui bėgant Ka
zimierietes įsitaisė vienuolyne j 
siuvimo dirbtuvę: siuva arno
tus, kapas, albas, konižas ir 

kitus bažnytinius rūbus. Gerai 
sutvarkyta ir išplėsta dirbtuvė 
galėtų nešti vienuolijai gerą 
pelną. Bet dabar nėra kur ir 
kai]> gerai įsitaisyti su tą 
dirbtuvėle, nėra kur mašinų ir 
didelių stalų pastatyti. 

Kai bus pristatyta 
pusė mūrų — seserys 
pradėti ruošties ir į kitokius 
darbus: vedimą ligonbučių, 
našlaičių prieglaudų ir t. t. 
Našlaičių prieglaudos Chica-
giečiai jei ne šįmet,tai kitą me.t 

LABDARINGOS SĄJUN
GOS REIKALE. 

antra 
galės 

Laiškas J . Šliogeriui: 

Racine, Wis., vas. 21 d., 1919. 

A. L. R.VK. Labd. Sąjungos 
12-ta kuopa turi 18-ą, narių, 
mokančių po 10c. kas mėnuo, 
I-a. garbės narę, Agotą Žix-
nunskaite, kuri moka po $25.00 
kas metą. 

Nuo b dienos spalio, 1918 
m., iki 5-ai dienai sausio, 1919 
m., įplaukė $6.35, kuriuos pri-
skuičiu. 

12-os kuopos valdyba: pir
mininkė — Agota Žizminskai-
tė, 815 Park Ave., Racine, 
Wis., rast. — Juozapas Laz-
dauskas, 815 Park Ave., Ra
cine, Wis., ižd. — Vladas Mil-
čius, 815 Park Ave., Racine, 
Wis. 

Pagal nutarimo, mūsų kuo
pos nariai mokės po 10c, kas 
mėnuo ir visus pinigus siusi
me į Centro kasą, kadangi iš 
tokios mažos sumos savo vie
tos kolonijoje negalima jokio 
šelpimo darbo atlikti. 

Vasario mėnesyje susirinki
mas ne įvyko. Prisiųsti šie pi
nigai yra už spalį, lapkritį ir * 
gruodį, 1918 m., ir sausį, 1919 
m. 

Su pagarba, 
J. Lazdauskas, rast. 

Atsakymas. 

(ierb. J. Lazdauskui. 
Pinigus, kuriuos Tamsta 

ant mano vardo prisiuntei 
$6.35, šiandien juos pasiun
čiau Centro kasininkui, prof. 
kun. P. Bučiui. 

Pinigus visos kuopos tur i . 
siųsti vardu Centro kasininko, 
prof., kun. P. Bučio, 2634 W. 
Marąuette Rd. Centro valdy
bos, adresai telpa tankiai 
"Drauge" . Todėl visos kuo
pos turėtų tėmyti. ' 

Kadangi 12 kuopa yra ma
ža, tai patarčiau savo vieti-
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ATEIVIŲ TAKSŲ ĮSTA 
l A l . r' 

Išrodo, jog ta ip ateivių yra 
daug nesusipratimo del sve
timtaučių taksų įstatymų. Ver
šininkai iš Suv. Valstijų Pini-
gyno Departamento \Vashing-
tone praneša, kad tie įstaty
mai neužilgo bus pilnai išaiš
kinti, kad nebūtų nesusiprati
mų ir kad butų aiškiai pasaky
ta, ką skaitoma apsigyvenusiu 
ir neapsigyvenusiu ateiviu 
C*Resident" ir "Non Resi-
den t " alien). Tais įstatymais 
manoma išrinkti taksus nuo in-
eigų, kurie buvo nemokėti kuo
met neapsigyvenusieji ateiviai 
buvo nuo jų paliuosuoti, ir jie 
yra išleisti ne dėlto, kad paro
dyti kokią nors neapykantą, 
prieš svetimtaučius. 

Žmonės, kurie moka tuos ir 
kitus taksus, visuomet turi rei
kalauti nuo kolektorio paliūdi
ji mia. Jė i butų permokėta, vy
riausybė žiūrės, kad viskas 
butų teisingai atlyginta. 

mus pavargėlius šelpti kolek-
jau būtinai susilauks. K a d a | t o m i s > a u k o m i ^ T a i p d a r Q 

prieglauda atsistos — našiai- > 9 k u o p a M e i rose Park, UI., 
tukų beabėjo nepritrūks, bet i t a i p t u r ė t u d a r y t i ir v i s o g ma>_ 

žų kolonijų kuopos, išsiskir-
damos iš savo vietinių kuopų 
po kelis pasišventusius na-

--
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kad nepritruktų gerų v 
tai prieglaudai — tuo turi iš 
anksto pasirūpinti seserys 

vienuolyne išauklėti tos prie 
glaudos vedėjas. I r tam tiks
lui reikia daugiau vietos, nes 
dabartiniuose mūruose susi
kimšimas kuodidžiausias.Taigi 
ir priėjo prie to, kad pristat}-
nias antros pusės mūrų Šv. 
Kazim. vienuolvno — virto 
vienu iš svarbesniųjų inusų vi
suomenės reikalų. Mūsų vi
suomenė užjaučia ir myli savo 
seseris ir nori pastatyti jų }-
staiga ant tvirtų pamatų. Tad 
ir nesigaili aukų, kur tik ne
pasisuka aukų rinkėjas. Pati 
įstaiga, matomai, ingija dau
giau simpatijos. Seniau gana 
retai atvažiuodavo kaudidačių, 
baigusių augštąsias* mokyklas 

Kazimierietes: . jos turi savo r i u y > k u r i e e i t ų s u k o l e k t a p e r 

stubas. Mielaširdingų žmo-
mų visur randasi šelpti var
guolius ir našlaičius. Žino
ma, kuopos, siųsdamoi kolek
torius vyrus ar moteriškas, tu
ri parūpinti paliudijimus ko
lektoriams su parašu vietinio 
klebono. Nes be paliudijimų 
rastųsi ir visokių niekšu, ku
rie imtų kolektuoti vardan 
Labd. Są-gos kuopos. 

< 

Jul. Šliogeris. 

(high sčhools). šiais-gi me
tais tokiu atvažiavo net 7-os. 
Visos jos yra gabios mergaitės 
ir geros patrijotės lietuvaitės. 

K. F . K. 
i 

s 
KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAI. 

Turime gerą. išteklių šių knygų: 

i. 
2. 
3. 

t ; IĮ 

Apie Katalikų Tikybos Tikrybę , . . . 30c. 
Patarmės Moterims 15c. 
Krikščionybė ir Moteris , 5c. 

4. Gyvenimas Šv. Stanislovo J 20c 
5. Girtuoklio Išpažintis ,% ; 20c. 
6. Katra neišmanė? Si knyga pravarti tettrų lošėjams. La

bai lengva sulošti 5c. 
7. Marksas 
8. Ara yra Dievas? v. ..^. 5c. 
9. Giordano Bruno 5c. 

10. Kopcrainkas ir Galilėjus 5c. 
11. Į socijalistų rojų , 5c. 
Vf SocyalįMių norai ir darbai ...» 5c 
13. BevoJiueįjonierių tarpe 5c. 
J4. Apie Apšvietę 25c 
15 Keturių Motų A. L. R. K. Federacijos veikimas* -•»*, V, 
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CICERO, ILL. 

Kontestas! Kontestas!!! 
Aukso trys šmotai dovanoms. 

Kataliku Vienybės 2 skyriui-, 
vasario 1) d., 1919 m., Katalikų 
Spaudos Savaitės surengimui 
sudarė iš kelių asmenų komi
sija. Ta komisija pasekmin-
gesniaiii, bendram veikimui, 
sulig Įgaliojimo, pasikvietė 
talkon visas vietines katalikiš
kas draugijas. Draugijos pri
siuntė savo veiklius atstovus 
bei atstoves. Ir taip susida
rė veikli Spaudos Savaitės 
komisija. Ir ar žinote kas 
atsitiko* Xagi, komisija, iš 
niekeno iždo nereikalaudama 
paramos, paskelbė kontestii. 
Paskirė net trys dovanas auk
su tiem>, kurie gaus daugiau
siai balsu. Tai ivyko 23 d. 
vasario. 

Kontestas skamba šitaip: 
1) Dalyvaujanti y patą kon 

teste, kuri gaus nauju katali
kišku laikraščių skaitytoju, 
gauna viena bals$ nuo kiek
vienu 59c., kurie bus įmokėti 
už bilę katalikiški), laikrašti. 

2) Balsai skaitysis tada, jei
gu laikraštis bus užrašytas ne 
trumpiau kaip ant (> mėnesių. 
Mažiaus kai}) už b' mėnesius 
balsai nebus skaitomi. 

3) (Jautas skaitytojas, kuris. 
užsirašvs ant t> mėnesiu lai k-
rast į, bet suma neišneš vieno 
$1.00, irž tokių prenumerata Į j m j 
bus duodamas tik vienas bal-
>as. 

• » 

metams 

metams 

tams $2.00, 4 balsai. 
8) "Tautos Rytas" , metams 

$L00> 2 balsai. 
9) "Žvaigždė", 

$2.00, 4 balsai. 
10) 4iMoksleivis 

$1.50, 3 balsai. 
11) "Šviesa", metams 60e.J 

1 balsas. . 
12) '4 Aušr inė" metams 

$1.50, 3 balsai. 
Taigi kas gyvas į darbų, 

kad aukso dovanas gauti. 
Spaudos Savaitės komisija. 

P. S. Geistina butų, kad ir 
kiti lieutvių katalikiški laik
raščiai ši kontestų perspauz-
dintų. 

Sp. Sav. Kom. 

INDIANA HARBOR, IND. 

Vasario 23 d., 1919 m., tapo 
sutverta L. Vyčių kuopa iš 
Šešiolikos narių. Daugiausiai 
pasidarbavo klebonas, kun. F. 
Kusis ir A. Šlapelis, vargoni
ninkas, iš Gary, lnd. Kuopai 
numeris- kol kas nepaskirtas. 
Kuopon Įstojo Indiana Harbor 
veikliausias jaunimas. Yra 
viltis, jog kuopa darbuosis ir 
bujos. 

Sekantis L. Vyčių kuopos 
susirinkimas bus 9 d. kovo, 3 
vai. po pietų, Šv. Pranciškaus 
parap. svetainėje. j šj susirin
kimą yra kviečiamas jauni
mas netik Indiana Harbor, bet 
i K K. Chicagos ir llammond, 

Šiame susirinkime bus 
večių iš Gary, lnd. ir Clii--

rago, 111., tai bus proga iš-
4) Draugija, stojanti i koi . -Lj r s t j k a n o r s m u l j 0 . 

Vasario 22 d., Šv. Praneiš-
par. buvo balius. Žmo

nių atsilankė daug, tai, rodos. 
ir pelno liko parapijai. 

Vytis. 

lietuviai katalikai, turėtume 
mažesnius reikalus atidėti j 
šalį ir atsilankyti, kad tik 
kuodaugiausiai liktų pelno. 
Turėtume suprasti, kad to
kiuose vakaruose kožnas cen
tas — tai plyta našlaičių prie
glaudos namui. Tat ateityj 
nebūkime tokiais ir į Lab. 
Sąj. parengtus vakarus knky-
kimės kuoskailhH.ausiai. 

Kovo 9 d., š. m., Koselando 
Labdaringos Sųjungos kuopa 
laikys susirinkimų. Roselan-
diečiai, visi ateikite į tų susi
rinkimų. Išgirsite daug apie 
Lab. Sųj. tikslų ir jos veiki
mą. 

šauklė. 

OMAHA,* NEB. 

testą, turi teisę uzrasmėt na u 
jus prenumeratorius ir negv-
veliančius Ciceros kolonijoje, 
.jeigu ten bus tos draugyo> 
nariai. Liet pavienės ypatus, 
kurios dalyvauja konteste, 
gali tiktai užrašinei prenume
ratas Ciceros kolonijoje. 

5) L 'z naują skaitytoją, gau
tą ne triunpiau kai}) aut 2 įlie
tų, už tokį skaitytojų nuo 
kiekvienų ė)0e. centų, 3 balsai. 

()) Mažiausias skaitlius bal
sų, už kuriuos bus duodama 
žemiausia dovana, turi but 
i 150 balsų. 

Kon t esto dovanos: 
1) Asmuo, arba draugija, 

gavus daugiausiai baisų, gau
na dovanų auksu $35.01). 

2) Asmuo, arba draugija, 
gavus mažiau balsų už pirmą
ją; gauna dovanų auksu $25. 

•"») Asmuo, arba draugija, 
gavus mažiau halsų už antrą
ją, gaimo dovanų auksu $15. 

Kont» ' s t**s a t s i d a r o n u o v a 
s a r i o 2 8 d . 

CLEVELAND, OHIO. 

Nedėlioj, vasario 23 d., Šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
Jo Mal. vyskupo sekretorius 
pranešė Clevelando lietuviams 
katalikams, kad nuo seredos, 
vasario 26 d., vietoj" kun. J . 
Ilalaburdos, Šv. Jurgio parapi 
jos valdymų apims kun. Vil-
kutaitis. Tarpe kitko vysku
po sekretorius paragino Cle
velando lietuvius katalikus 
darbuoties vienybėje labui 
bažnyčios ir savo naudai. 

Genys. 

ROSELAND ILL. 

Kontestas užsibaigia 1 ne-
dėlių po Velvku, t v. 27 d. ba-

* I • t. * 

landžio mėn., 1919 m. 
Balandžio 27 d. bus pareng

tas triukšmas įteikimui užsi-
pelnijusiems dovanų. 

Stojantiems į kontestų pa
vieniams arba d ra ugi joms in
formacijos bus suteikiamos L. 
D. S. l'žeigoje, po No. 1447 
So. 50tli A ve., Cicero, 111., nin* 
S vai. kas vakaras iki vėlumai. 

Kontekstui laimėti, reikia už
rašinėti sekanti laikraščiai: 

t) ' 'Draugas, metams 
$5.00, 10 balsų, 6 mėnesiams 
$3.00, 5 balsai. 

2) "Darbininkas" , metam-
$3.00, 6 balsai, 6 mėnesiams 
$L50, 3 balsai. 

3) " G a r s a s " , metams $2.00, 
4 balsai, (i mėnesiams $1.00, 2 
balsai 

4) "Moterų Dirva", me
tams $1.50, 3 balsai. 

5) " V y t i s " , metams $2.00, 
4 balsai. 

6) " E ž y s " , metams $1.00, 2 
balsai. 

N ' e d ė l i o . j , v a s a r i o U i , 1911), 
l a b d a r i n g o s i o s »S^J.,jungos 2-jra 

kuopa surengė vakarų su pro
gramų. Pelnas buvo skiria
mas našlaičių naudai. 

Buvo sulošta trumpa, bet 
labai juokinga, komedijėlė, 
"Dvi kūmutės". Ją atlošė 
p-lės P. Žiliūtė ir O. Janu-
Šauskaitė. Taip-gi vietinis pa
rapijinis vaikų choras sudai
navo keletu dainelių, mergai
tės padainavo kelis duetus, 
paskambino ant pijano ir 
tuomi programas užsibaigė. 
Po programui prasidėjo šo
kiai. 

Nors vakaras tokiam svar
biam tikslui būro surengtas, 
vienok publikos neperdau-
giausia atsilankė, ypač jauni
mo visai nebuvo matyt. 

Apsidairiusiam aplinkui ir 
matant mažai publikos kila 
klausimas, kur mūsų jaunimus 
ir suaugusieji, kad neatsilan
ko į tokius prakilniam tikslui 
rengiamus vakarus. Liūdna 
pasidaro, kad daug dar yra 
mūsų brolių, neužjauciančių 

Vasario 19 d. tapo surišti 
nepertraukiamu ryšiu p. A-
dolfas Palinskas su p-le Aleks. 
Navickiute. Šliubų davė su 
gražiausiomis iškilmėmis vie
tinis Šv. Antano parapijos kle
bonas, gerb. kun. J . Olechna-
vičius. Paskui buvo visi už
kviesti ant vakarienės, taipgi 
dalyvavo ir gerb. klebonas. 
Laike vakarienės gerb. klebo
nas pasakė trumpų, bet įspū
dingų prakalbėlę ir paragino, 
kad kiekvienas sulig išgalės 
paaukotų Lietuvos laisvės rei
kalams, kas tapo ir padary
ta. Aukojo šios ypatos: 

Kun. J . Oleclmavičius $;>, 
Tad. Kiltinavičius $2. , 

Po 1 dol.: Adolfas Palins
kas, Alek. Navickiute, St. Ku-
šleika, Juoz. Navickas, V. M. 
Rynn, p lės Izabelė Zigman-
čiutė Ona Hurst, Br. Zigman-
čiutė 50c. Viso labo $12.50. 

Labai dailiai padainavo po
rų lietuviškų dainelių p-lės T. 
ir B. Zigmančiutės. Jauni ir 
seni, gražiai pasilinksminę, iš
ėjo namo. Grąžu ir gerbtina, 
butų, jei visi Omahos lietuviai 
panašiai atmintų tėvynės rei
kalus ir valandose savo links-
įmybės dėtų, kas kiek gali, ant 
jos aukuro. Pinigai nusiųsti 
Tautas Fondui. 

J . 

CICERO, ILL. 

Vasario 21 d. Šv. Antano 
parapijos svetainėj, vakare, 
Tautos Fondo 59 skyrius laikė 
nepaprasta susirinkimų reika
le apvaikščiojimo lietuvių Tau
tos Šventės, 4 d. kovo mėn., 
šių metų. 

Praėjusiam susirinkime iš
rinkta komisija iįdavė rapor
tų. Iš raporto pasirodė, kad 
tų dienų bus gedulingos, iškil
mingos pamaldos bažnyčioje 
už žuvusius karėje. Pamal
dos bus diena ii- vakare. t*o 
pamaldų, vakare, bus iškilmin
gas programas su prakalbo
mis. Tarp kitų pama\ ginimų, 
ims dalyvumų ir vietinis cho-
ras su savo jausmingomis ir 
žavėjančiomis dainelėmis. 

I 

Tų dienų kaip bažnyčioje, 
taip ir svetainėje bus renka
mos aukos iškovojimui tėvy
nei, Lietuvai laisvės. Ciee-
riečiai labai gražiai atsižymė
jo Laisvės Savaitės dienoje. 
Tautos Fondo 59 skyrius pa
sitiki, kad ir K v. Kazimiero 
dienoje nepasiliks užpakalyje 
kitų kolonijų. Cieeriečiai at
jaučia ir remia visus prakil
nius darbu*. Beikia tikėtis, 
kad ir Tautos Šventėje ižties 
pagelbos rankų savo tėvynei, 
Lietuvai. 

Aukojom ant tėvynės auku
ro Laisvės-Savaitėje. AUKQ-

sime ir savo Tautos Šventėje. 

LIETUVIŲ M1L1TAR1ŠKAS 
KLIUBAS JAU VEIKIA, 

• 

Susirinkime laikytame vasa
rio 20 dienų Šv. Petro para
pijos lietuvių svetainėje priim
ta Kliubo įstatų projektas, ku
rį pagamino paskirta komisija 
iš pp. V. Ribinsko, Jono J . Ro
mano ir Jono E. Karoso. Kliu 
bo vardas pasilieka tas pats. 
Tikslas: fiziškai, p ro t i šk i ir 
doriškai auklėti mūsų jauni
mų. Kas bus atsiekiama mi-
litarišku, atletišku ir gimnas
tišku lavinimosi. Nariais ga
lės būti lietuviai vvrai nuo 18 
iki 45 metų amžiaus. Lietuvių 
Militariškam Kliubui veikimo 
dirvos patiesta labai plačios. 

Susirinkęs jaunimas labai 
gyvai svarstė kliubo reikalus 
ir visų jo veikimų jungė su Lie 
tuvos likimu. Netrukus žadama 
surasti tinkamų vietų kliubo 
narių paskirtoje srytyje lavini
muisi, kurį ves prityrę lietu
viai karininkai, sugrįžę iš Suv. 
Valstijų kariuomenes. Lai
kas bus sunaudotas tinkamai 
ir sykiu prisilaikoma tvarkaus 
visų reikalų vedimo. 

Nutarta laikinai niankštimo-
si užsiimti ketvergais. Vė
liaus bus sudaryta tokie pie
nai, kokie bus reikalingi Kliu
bo spartesniam auginiui. 

Į. laikinų Militario Kliubo 
valdybų paskirta: 

Vladas Paulauskas, pirm. 
Jonas Kamila, vice-pirm. 
Kazvs Marcinkevičius, sekr. 
Vincas Grudzinskas, ižd. 

Kasos globėjai: 

Jonas E. Karosas 
Stasys Stankevičius. 
Instruktorius - mokytojus 

skirs valdyba. i*-as Jonas J . 
Romanas, buvęs Suv. Valstijų 
armijos ot'ieieras, nužiūrėtas 
pirmiausiu kandidatu į instruk 
torius; p. Karosas būti nuolati 
niu instruktorium neapsiėmė, 
nes turįs daug laiko pašvęsti 
LDS. agitacijai, bet veikliu 
kliubo nariu pažadėjo būti ir 
agitacijai už Kliubo reikalus 
pašvęsiųs visų savo liuosų lai
kų. 

Prie Kliubo prisirašė kele
tas naujų narių. Sekantis 
Liet. Mil. Kliubo susirinkimas 
bus ateinančio ketvergo vaka
re toje pačioje vietoje. 

Narių įstojimas $1.00; mėne
sinės duoklės 25 centai. : 

SusirinRimų V<M1Č p. J . E. 
Karosas. 

Kareivis. 

PIRKITE KARĖS TAUPY-labdarybės reikalus. Į Lab. 
7) "Ifcemų Drausras", m*- fcąj. pamigtus vakarus, mes, MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). go. 111. 

-
• 

DU NEGALIMI DAIKTAI. 
Yra negalimas dalykas skri

sti ant mėnulio, ir negalimas 
dalykas yra gauti kitų tokį 
vaistų kaip American Elixir 
of Bitter Wine. Nekurios fir
mos mėgino imituoti vardų, 
spalvų ir skonį, bet nepasise
kė, nes nėra kitos .tokios rų-
šies. Dalykai iš kurių yra pa
dirbtas Triners American Eli-
xir yra parinkti ir niekas ki
tas negali jo imituoti. Užtat 
visi, kurie kenčia nuo vidurių 
ligų, tai tiktai vienas vaistas 
kuris gali jus palengvinti Ir" 
nei vienas kenčiantis neturėtų 
to praleisti, ypačiai del nevir-
škinimo, galvos skaudėjimo ir 
nusilpnėjimo. Visose krautu
vėse $1.10. Jeigu esi kauki-
namas nuo reumatizmo, tai ge
riausia yra vartoti Triners LU 
nimentų. Tai kaip tiktai ge
riausias vaistas nuo išsisuki
mo, suputimo ir neuralgijos. 
Visose vaifitiuyčiose 35c. ir 
65c. Per pačtų 45c. ir 75c. 
Josepn Triner Coinpaufr, 1333-
1343 So, Ashland Ave., Chica-

(Ap£.) 
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ATMINČIAI V A R P A I 
McShanne Bell Foundrv Co. 

Balttmore. Md.. U. 8. A. 
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NAUDINGA ŽINIA, 
Ieškantieji pirkti namą, lotą, ukę; 

ateik tiesiai į mano ofisą ir nusi
pirksi dau«; pigiau netfu kur kitur. 
Faktiškas darodimas. Eikite su bl-
le kokiu Keal Estate agentu išsirink
ti TMitlnkiinu.i natną. išderėkito pi
giausiai gai ima nūiiirktl, tada j vt«-
tą davimo rankpinigių ateikite pa» 
mane — parodysiu, kad per mane 
tą patj namą nupirksite iki $500.uy 
pigiau ir be skirtumo kuf prapert* 
nesirastų. Mano ilgas pritirtmas 
Real Estato biznyje daslekla visur. 

Mūsų Town of Lake Wood ir 46th 
gatvės ofisas liko perkeltas į DiCyjj 
Ofisą po žemiau nurodytu antrašu, 
už ką nuo Šio laiko visus kviečiu su 
visokiais reikalais atsilankyti tiesiai J 
Didyjį Ofisą. 

Tje, kurie turite namą, lotą, farmą 
arba kokią kitą nuosavybę ir norite 
parduoti, aš galiu parduoti greičiaus 
ir už pinigus negu kas kitas. Va
landos: kasdiena nuo 8 ryto iki 6 
vai. vakare, utarninkais ir subatom!» 
iki 9 vai. vakare. Nedėl iomis nuo 
1 po pietų iki 6 vai. vakare. 

GHAS. Z. URNICK, 
l 'onsumcrs Builcling 

220 S. State St., Chicago, m . 
Kampas Quiricy. 

rorvoūOtOMAcri's stoll 
P o valgiui neužmiršk, kad geriau

sias vaistas tavo skilviui yra BATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

EXTRA 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu viso
kius popierinius stogus ir taisau sr-
nus. Dedu rain paipas, dirbu bleki-
nius kaminus, dedu blekines lubas — 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir Visokius blekinius darbus. 

Darbus užimu visose dalyse Chi-
cagos. Darbą atl ieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. K a m tokls žmo
gus reikalingas, "kreipkitės 

I.iiliuajiian Red Root'ing Co., and 
Sheet meta i Works, 2106 W. 24th St., 
Tel. Canal 4802. 

POVYLAS £ . KRAULEIDIS 
Pirmas Lietuvis Išradėjas 

WET WASBT LAITNDRY 
4349 So. Hermitage Ave. 

Telefonas Vards 56S5 v 
Inkorporuota Griiodžio 17, 1014. 

Šiuomi pranešu visiems sa
vo koštumeriams, kad nuo šios 
dienos priduotas drapanas iš
plauname tą pačią dieną ir 
pristatome. 

Pamėgink, o persitikrinsite 

R L Q U E E N 
K O N C E R T I N O S 

REIKALINGAS. 
pardavėjas del labai geros propozi
cijos. Gali lengvai uždirbti $400 ir 
augščiau i menes] . Atsišaukite nuo 
9:00 i š ryto iki 12:00 išryto. 

10 Ko. La Salle S t 
J 330 kambaris, klauskite Mr. Gotlieb 

Reikal ingos operatorkos ant kotų 
Ir siutų. Atsišaukite 

702 W. 12 Sir. 
Boom 313 

Paicškau savo brolio Alekso Jur-
gelono, paeinančio iš Vilniaus gub., 
Švenčionių pavieto Tverečiaus mieste
lio. Apie 4 metai atgal ios gyveno 
Chlcagoj paskiau už 2 metų persikėle 
j Rockford'o, 111. 

Aš labai sunkiai sergu ir meldžiu 
atsišaukti sekančiu adresu: 

z Viktoras Jurgelenas, 
H 0 7 S. Main St., Rockford, 111. 

Pa icškau draugų Ir pažystamų, pa
einančių iš Kauno gub., Telšių pav. 
Aš dabar sugrįžau iš Prancūzijos ir 
norėčiau susižinoti su draugais. Mel
džiu atsiliepti ant sekančio adreso: 

Private Leo Katarski 
General Hospital 36 

Detroit Mlch. 

• 
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« 
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Jus Galite Sulaikyti 

Plauku Slinkimą. 
Dermafuga sulaiko plaukų 

• l inkima, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą odos galvos, augina 
plaukus priduodama j iems 
reikal inga maistą. 

Dermafuga padarys kad j ū 
sų plaukai bus tankus, švel
nus ir skaistus. 

Oda jūsų galvoje bus tyra, 
pleiskanos išnyks ant visados 
ir plaukai nesl inks daugiaus! 

Reikalaujant prisiusime jum 
pačta suvis dykai išbandymui 
sampelj . 

Prisiuskite 10c. s tampomis 
persiuntimo lėšų, gausi išban- . 
dymui dėžutę Demafugos ir 
brošiūra-

\RG1L SPECIALTUES CO. 
B o x 37, Piuladelphia, Pa . 

•• 

J 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jija koncertlną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertms 
padaryta Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes gal ime jas parūpinti 
augšto arba žemo tono. 

Reikalaukite katalogo, k m ] išsiun 
Mame dykai. " 

GEORGi & VITAK MUSIC CO. 
1540 W. 47th St., Cliicago, 111 

I ""*• 

| F. P. BRADCHUUS , 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
106 W Monroe, Oor. Clark St. 
R o o m J07, Tel. Central 220 

CkflCAGO, ILLINOIS 

Gyv.: 8112 So. Halsted Street 
Telefonas Yards 23M) 

* « • - • « 

'4 » » ' > — — » * • » • ' » ' > 

I III 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teuunaos* 
Ofiaas Didmiesty}: 

l t W. WASHINGTON 8 T B E B T 
K a m h a i t i «0» 

Tel. Central 647 8 
Otlaa» ant Bndgeportt 

4208 KO. MORGAM 8TRKJL1 
Yards 78* 

( ly tnunuto , 812 H . TOrtf -> 
Tel Yard* 4 i * i 

I 
^imiiimmiiiiiiiiimiiminimiiiiiiiiiiii!'. 

DR. S. NAIKELTS = 
( j r V l l V > t>V-<*£j a a* \^«^».*«. -. - • 4 a*_> 

4712 So. Ashland Ave. 
r Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. S 
E Nedėl iomis 10—12 a. m_ 
= i*Iioiie D r o r e r TO 12 
S Cicero office SS 
r 4«47 W. 14th St. 

Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. 
~ Pitone Cicero 38 
r: Rezidencija 3336 U . 66th St. E 
£ Pl ione Prospect 8585 
Ti i i i i i i imi i i imi imini iKi i i i i i i i i imi imar 

* . • 

Dr. M. T. Slrikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
1768 W. 4Tth S t , Cblcago, m . 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

= 

L I E T U V I A I 
kurie įdomaujate uke, skaitykite I? 
plat inkite vienintelį ūkės laikrašti 
••AMERIKOS ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresą: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. 0 . Box 96, 

HART, MIOHIGAN. 

*»**i*m m m m m i » » i • » i ' 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
• LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND A V E N U E 
arti 47-tos Gatves. 

įįm m m m m i m • • »»< 

illlllililIlIlUIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIHIIIIIIII 
S JOSEPH C. WOLON 

Lietuvis Advokatai 
10 BO. LA SALLE STRBKV 
Gyvenimo Tel. Humooldt ?7 

Vakarais 1811 W. IZnd I treet | 
Tel. RockweU *»** I 

CHICAGO, TLt*. į 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiinuuiir 

j 

A L E I . MASALSKIS 
GRABO RIC8 

Lietuvis fre,-
boriua Atlie
ka T I s o k i a s 
lal<lot'ivet ko 
pigiausiai. To
riu savo kara-
bonus ir auto-
mobil iua 

Taipgi didės 
ne 4a l | grabu 
patys dirbam* 

W07 A1TBTTRN A V I 
Ptaone Drover 4138 

• • 

i i i in i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 

J R . A> A, ROTH 
pecijsliatah Idot^riAk*, Vyrtši 
Vuikjj Ir vigu fbroal^k!.' Mgi, 

•fįsas S364 So Hai^ed ftt.. Cbio&| 
Telefonas J>rovei 9S9S 

VALANT>OS- i e — 1 1 ryto 1—* po 
•ietv 1—8 vak Nedėl iomis l t — 1 1 d 

miii isnii i i i t i i f i iHiif t i imii i i i i i iUfi i i i i i i i 
11 • • ! • " I 1 — — f 

Dr A. K. RUTKAUSKAS 

Dr.M-Stupnicki 
iVM 8b Morgui 3tn*» 

«R»CAWl n.IJUOft 
^ * * 

Telefonas Fartfe MSt . 
f V a l a n d o s — 8 iki 11 i£ ryto, 

. & po pietų iki S vak. M«dėlio-
•ais nno S iki t vai vakare. 

^*« i » » » » w « m*m*mm*^*»»m • • • • • • § • mįĖ 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 2« 7IBTAI 

Gyvenimas Ir ofisas 

3149 S. Morgan St. Kertė SI St. 
CHICAGO, ILIi. 

Specljalistas 
Moteriškų, VyrLškkų ir Vaikų 

Taipgi Clironiškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet • 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

, vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 

Į a»»-

c. Nedėlios . 
darytas. 

687. , 

Telefinae McKlnley 17 #4 
GYDO VISOKIAM LIGAS 

*457 Soutb We«tern Roalevar4 
Kampa^ W. SK-*oe gatves 

•*• mmmmmi+—-**»*t «M< . » » • • • 
— • 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Apredalų 

Mus g s istema ir vpattSka* mokini 
mas parodytus jus žinovų į trumi 
aika 

Mes turime didžiausius ir gerlau-| 
iiuh a irpimo-des igmn* ir siuvina-
skyrius, kur mes suteiksime prakti i 
ką patyrimą, kuomet jų* mokysite 

Elektra varomos mašinot mūsų elv 
į i m o skyriuose. 

Jųs e«ate užkviečiaml aplankyti 
nematyti mūsų mokyklą bile latkn 
i.sną tr rakarais ir gauti «p«oi)eU> 
«' ptgit) kalne 

pAtrenos daromo* pagal JitUK u»« 
Ml<» itn^^ -»rhq ĄyW.r 

le madų knygos. 
HASTKK I ^ S I G U I N G SOHOO* 

1. F. Krasninka PerdAtta4s 
18 N La Salle gat.. prie* City 

Atsigaukit A U . 4-to *ug#to 
1 ' 

Or. k. A. Blumentnai I 0. 
4fc.IV &PE<JUALil«TA» 

Patar imas Dykai 
o f i so valandos: nuo 9 t i ryto iki 
9 vai. vakare. NedėUomle 9 Iki II 
1449 S. Ashlenrt Ave. kamp 47 • • 

Telefoną* Yards 4 t l f 
fe lefonas Boulevard «4* 

=2 
k.* 

T A I n fon 
m m • • • • • W » 

Telefonas Pul lman 64 
DR. W. A. MAJOE 

GYDYTOJAS I R 
. CHIRURGAS 

Ofiaas 1 1 7 l t Mlrhigan 
Adynoe 8:89 Iki 9 taryto — . 1 
iki ?. po pietų — 0:99 Iki 8:99 
vakare. Nedėl iomis a n o 19 

Iki I I išryto. 

S K A I T Y K I T E 
"DRAUGĄ/1 

DR. LEO AVYOTUi 
Gjrtrtojaa, 

19S« Bo. 
Kalba lietuviškai, latviškai 

tr rusiškai. 
Valandos. 19—M ryt*. 
vakarą. Tel. Canal 4997 . 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mas s iūlome geriausio ar iuolo 

ros padams šmote l ius nuo I9o 
8Bo u i porą, geriausio ar iuo lo aki 
les nuo 79c iki $1.00 už svarą, vii 
ylas, guminiai apcacaL pi 
apeacams peilis, guslkal tr 
reikalingos tūlais už labai žemas 
nas, ateikite Ir persitikrinkite, 

Leather A Finding Stort 
K. Kaplan A Scm 

4608 So. Ashland Aft, 
Tfl9fouae T»rdji 9494 

file:///RG1L
http://4fc.IV
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K#$vįrt*#<aw, vai. 27;- 1919 
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Naujas Trukšmas! 
Tiktai [3] Tris Vakarai 

UŽGAVĖNIŲ BAZARAS! 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS 

Nedelioj, Panedelyj ir Utarninke 
Kovo 2, 3 ir 4 dieną, 1919 m. 

DIEVO APV. PAR. SVET., 18ta ir Union Av«. 
Tas triukšmas rengiamas praėjusių metų bazaro užbaigimui, muzika ir pasilinksmini

mai. % Atsilankę turės progą patirti visokių Užgavėnių linksmybių ir nei vienas nesugrjž na
mo be GYVOS DOVANOJ Užgavėnėms reikalingos. / 

S 
s 
: • 
S 

A 

Nedelioj pradžia 4 vai. po pietų. 
Panedėlio ir Utarninfeo 6 vai. vakare. 

Kviečia visus BAZARO KOMITETAS. S • ui 
H — W W — — * •»• 1 <*M 

CHICAGOJE. 
t - — « • • V 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

27 d.. Ketvirtadienis, vas. 
Šv. Leonardas. 

Penktadienis, vasario 28 d., 
šv. Teofilius. 

NAUJI MOKESČIAI U ž 
VAIRIUS DAIKTUS. 

TRYS ŽMONĖS PAŠAUTI. 

Prezidentas WiĮsomis pat
virt ino G milijardu dol. karės 
mokesčių bilių ir šiandie pa
brangsta visokie daiktai . Pa
brango visokie svaigalai ir vi
sokios rūšies taboka. 

Mokesčiai padvigubinta už 
degtine. Pirmiau vyriausybe 
už degtinės galioną ėmė mo
kesčių $3.20, gi dabar $6.40. 
Už alaus bačka pirmiaus buvo 
$3, gi šiandie jau $6. 

Už tabokos svan) mokesčiai 
padidėjo nuo 13e. ligi 18 
eentų. Suprantama, žymiai 
pabrango ir cigarai. 

Kaip svaigalai, ta ip taboka 
y r a nuodai. Xe visiems tie nuo 
dai Šiandie bus prieinami. 
J a i s galės naudoties tik tie, 
ka t r i e turi užtektinai pinigu, j 
Daugeliui bėdinesniu žmoni i 
tas iSeis naudom 

Kova su revolveriais ištiko 
užvakar vakare Chieago 
Journeymen Plumbers* unijos 
(kuopa 130) svetainėje po 
num. 365 West Madison gat. 
Tenai unistai turėjo susirinki 
mą ir prasidėjo šaudymai, ku
riu metu pašauta t rys unis-
tai : biznio agentas, organiza
torius ir šiaip vienas narys . 

Policija tuojaus apsiautė 
svetainę ir 400 susirinkusiu 
unistų sulaikyta, kad ištirti ir 
surasti šaudymo kalt ininkus. 

Ta rp unistų viršininku daž-
nai pasi taiko ne tik apsišau
dymai, bet ir žmogžudystės. 
Pas juos svarbiausias argu
mentas — tai revolveris. 

iŠ GHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

IŠ NORTH SIDES. 

TIK PUSĖ UŽSIREGISTRA
VUSIŲ BALSAVO. 

ŽEMDIRBYSTĖS KURSAS. 

Eas t Prair ie mokykloje > 
vesta t rumpas žemdirbystės ii 
naminės ruošos kursas. Pa 
vieto mokyklų supei intenden- j 
tas Tobin ton mokyklon pasi-1 
žiūrėti pakvietė National Ed- I 
ueation Assoeiation atstovus, 
kurie turi suvažiavimą Chica-
S<\jc. 

Tai pirmoji (Vok pavietė 
mokykla, kurion įvesta žem
dirbystės kursas. Jei pamokos 
bus naudingos praktikoje, to
kie kursai bus Įvesti ir kitose 
mokyklose. 

k' P r imary ' balsavimuose 
nedaug piliečiu dalyvavo. 

Republikonų part i ja gavo 
• 2&V7M balsą. 
] Demokratų — 15S,887. 
j Išviso balsų 384,678. 

<li užsiregistravusių buvo 
j G7."),009. 

š iuo kar tu balsavo kuone 
! pusė moterių iš viso skaičiaus 
> balsų, nes 1 o(>,745. 

Majoro Tliompsono prieši-
! ninkai už jo pasisekimus kai
tina kapitonų Merriamą, ku
ris republikonų part i jon ber t ; -
kalo jsimaišęs ir suskaldė 
balsus. 

Lietuvių Diena, Šv. Kazi
miero, jau nebetoli. Tai mu-, 
sų tautos šventė. Mes ją tu
rime sutikti su iškilmėmis ir 
su ap vaikščiojimais, kad 
kiekvienas atsimintų, jog esųs 
lietuvis ir at l iktų savo prie
dermes, kokias nuo kožuo rei
kalauja inusų tėvynė, Lietu
va. 

Mes, northsidiečiai, ka ip 
kasmet, ta ip ir šįmet nepra
leisiu neapvaikščioje tos die
nos. J a u galima pranešt i , 
kad šv . Kazimiero dienoje 
surengsim vakarų* su progra
mų, su prakalbomis. Yra pa
kviestas garsus kalbėtojas,p.J. 
Poška. J i s daugumui nortii-
sidiečių jau y ra žinomas kai
po gabus kalbėtojas. J i s daug 
ką mums papasakos. 

Besirengdami prie apvaikš-
čiojimo savo taut inės šven
tės tur ime nepamiršt i ir Tau
tos Fondo reikalų. Dėlto turi
me prisidėti su aukomis. 

Kaip visur ta ip, ta ip ir pas 
mus bus renkamos aukos. 
Xort hsidiečiai, pasirodykime 
Šv. Kazimiero dienoje. Paau
kokime kožnas savo vienos die
nos uždarbį. 

A. N. 

< 

Šendien Rojinis Bali 
•n 

us! 

i 
8E 

1-MOS KUOPOS A. L. R. K. MOTERIŲ SĄJUNGOS 
Šv. Jurgio Parap. Svet.9 32 PI. ir Auburn Ave., Pr. 6:30 vakare 

Visi paminkite, kad šiandien riebusis ketvergas, kad paskutinis linksmas ketvergas prieš juodą gavėnią. 
Žinokite kaip reikia užbaigti mėsieda? Nagi su suktiniu su polkute primaišant ir kitų stepsinių dencių. Bus 
dalykų ir tokių apie kuriuos čia neminiu del viso ko... Muzika grieš ai, ai, ai!!! iš pat Japonijos. 

Įžanga visai kaip ir veltui. Visus kviečia būti » MOTERIŲ SĄJUNGOS 1 KUOPA. 

— — ; B B P D — S S S 5 S S Ž T T l 

mus kasdien pr is ta tyt i , t iktai) Gaila, dėlto, kad mūsų jau-
reikalaukit nuo manęs. Kuo- ninias su lenkais draugauja. 

KAD JIE SVEIKI BUTŲ 
ORO "PRANAŠAI". 

Oro spėjikai arba "prana
šai 

jog 

APDEGĖ IR MIRĖ. 

Senyva Mrs. Catberine Bru-
iek, 2242 W. 21 plaee, pečiuj( 

užvakar buvo paskelbę*j 
kaip vakar, ta ip šiandie 

( liieagą paliesiu dideli šalčiai 
ir sniegas. Pa ta rė žmonėms 
pasigaminti špatus kasti snie-

Tečiau jų spėjimas tik iš-

IŠ NORTH SIDES. 

L. D. S. 20 kuopos nar iai 
per Laisvės Savai tę suaukojo 
į Tautos Fondą $761,50. Tu
rėtų pasistengti ir Šv. Kaz?-
i;.iero dienoje pasirodyt i su 
a u ' o m i s , nes nuo darbininkų 
susiprat imo priguli ir Lietu
vos ateitis. 

Narys. 

raet atsi lankysiu į namus, ne
ats isakyki te užsiprenumeruo
ti " D r a u g ą " , tų vienutėlį lie
tuvių katal ikų dienraštį,, o jfs 
jus kasdien reguliariai lan
kys. Metams " D r a u g a s " 
kainuoja $0.00, pusei metų — 
$3.00, 3 mėnesiams — $1.50, 
vienam mėnesiui — 50c. Sa
vaitei -~ 12c. 

Visais " D r a u g o ' reikalais 
aštuoniolikiečiai kreipkitės 
šiuo adresu: 

Juozas Mozeris, 
1817 S. Union Ave. . 

— i — — . . . 

CHICAGOS VYČIAI, TĖ-
MYKIT. 

Vytė J . Andriuškevičiutė 
buvo darbšti mergaitė. 

Jaunutis. 

•• 

PRANEŠIMAI. 
IŠ RRIGHTON PARKO. 

• 

T,. Vyčių Chieagos Apskri-
čio choras rengia linksmų p U n a 7 r a p o r t ^ 
vakarėlį, kuris atsibus kovo 
kovo 4 d., Užgavėnių vakare, 
Mark White Square parko 
svetainėje, prie South Halsted 
ir 30-tos gatvių. 

Chieagos Vyčių kuopos yra 

Lietuvos Vyčių 3G lq>. savaiti
nis susirinkimas j vyks ketverge, 
vasario 27 d., 7:30 vai. vakare, 
bažnytinėje svetainėje. Visi na* 
riai malonėkite atsilankyti ir at
sivesti naujų narių.. Tuip-gi na
riai ir narės, kurie buvote paėmę 
pardavinėti tikietus į šeiminiška 
vakarėlj, kuris įvyko praeitu ne-
deldienj, pasistengkite sudaryti 
atskait.j ir priduojli rengimo ko
tu isi ja i, kad galima butu išduoti 

Valdyba. 

Iš T()WN OF LAKE. 
. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

——— — 
Man užėmus tvarkyt i dien

raščio " D r a u g o " reikalus šioj 

dalies įvyko! Pakilo šaltis" Be t ! k o , o n i . i ° .b •<*« P a t i r t i <*™g 

Pranesiynas. 
Moterių Sąjungos 21-mos kuo-

nuoširdžiai kviečiamos daly- pos susirinkimas įvyks vasario 28 
vauti šiame vakarėlyj . Kuo-1 d., 7:30 vai. vakare, Švento Kry-
pos, kurios atvažiuos " i n eor- : žiaiis bažnytinėje svetainėje. Vi-
p o r e " , bus įleidžiamos be ti 
kietų. Pavieniai asmenys, 
norintieji dalyvauti vakarė
lyj, privalo gaut i įžangos ti
ki etų nuo choro narių. 

L. Vyčių Chieagos Apskri
čio choro prakt ikos ateinanti 
penktadienį, vasario 28 d., ne-

Bell em 

Daugybė šaukimų gauname reikalaujant " I n -

formaci jos" numerių, kurie randasi Telefo

no' Knygoje. • 

sos nares malonėkite susirinkti, 
paskirtame laike. Taipgi kvic-
ėiame ir tas, kurios norėtu pri
sirašyti prie tos taip prakilnios 
draugijos. 

Nut. rast M. Mikmite. 
• _ 

Westsidės Lietuviu Viešo Knv-
gyno delegatu metiniais susirin-

bus. Visi dainininkai yra k i m a g j v y k g įotvorRe> v n 8 a r i o 27 
suva-

degino poperas. Liepsnos p a ! tik t rumpam laikui. I r tai ne- ? * * • ypat ingai žmonės y ra 
gavo jos drabužius. 

Moteriškė baisiai apdegė 
tuojaus mirė. 

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $800. 

labai užsirūstinę už praeitų 
metų nereguliarį " D r a u g o " 
nešiojimą į namus. Kaikur ie 
net ant manęs pyksta . Šiuo-
mi pranešu gerbiamiems aštuo-

Marden-Orth & Hastings 
Co. kasierius John Sehaeffer 
vaka r ėjo įstaigos ofisan ir 
turėjo su savimi $800. 

Keli plėšikai jį sulaikė ir 
atėmė visus pinigus. J i s tuos 
pinigus buvo turėjęs trijuose 
kišeniuose. Bet plėšikai visus 
kišenius apžiurėjo. 

nupuolė ligi zero, kaip jų bu 
vo skelbiama. 

Šiandie štai jau kiek šilčiau 
Ne visuomet ir j iems pavyk

sta įspėti tas a tmainas. Į 
1 niolrkieciams, jog as nesu kal
tas už praeitų metų neregulia
rį " D r a u g o ' ' pr is ta tymą į na-

laipsnių ž e - ; m n s A t s a k o m y b ę imu tik
tai už šių metų " D r a u g o " 

Bet k i tur siaučia dideli šal
čiai. Antai Minnesota valsti
joj yra apie 20 
miau O. Ten daug ir sninga. 

BRANGIAI ATSIĖJO "PRI
MARY". 

nuoširdžiai kviečiami 
zmoti 
nyj, kovo 7 d., 7:30 vai. vak 

Choro Valdyba. 

, d., 7 vai. vakare, M. Meldažio 
į praktikų penktadie- svetainėj, 2242 W. 23rd PI. 

Liet. Viešo Knygyno Valdyba. 

I š NORTH SIDES. 

Subatoje, vas. 22 d., 5 vai. 
vakare, Šv. MJykolo bažnyčio
je, gerb. kun. F . Kudi rka su
rišo, neatmezgiamu ryšiu, vy^C 
J . Ąndruškevičiutę su V. Kem-
ke. Jaunikis y ra lenkas, bei, 
kaip girdėjau, nors lenku esąs, 

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

Tokie dalykai t iktai gaišina laika ir nei jokios 

naudos neatneša, patar t ina visųpmet gerai 
t*" 

pažiūrėti Telefono Knygoj , kur randasi te]-
_ 

singai užrašyta vardai ir adresai. 

Kuomet reikalaujate " In fo rmac i jos" , visuo

met duokite teisingas pavardes, vardus ir 

inicijalus ir adresus reikalaujamų žmonhj. 

CHICAGO TELEPHONE COMPANY 

&v-

Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveizdos parapijos skaitytojms 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių metų oficijališkai Įga

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: 

Bridgeporte p. JONĄ J. L UCAS, 3313 S. Halsted S t 

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

NETEISINGAS GANDAS. 

Chicagoje pasklydo gaudąs, 
kad State Public Utilities ko
misija atmetusi gatvekarią 
kompanijos peticiją reikale 
padidinimo mokesčių už, va
žinėjimą gatvekariais. 

Bet tuojaus vienas tos ko
misijos narys tą gandą užgy
nė. Pasakė, jog komisija tame 
Teikale dar netariusi paskuti
nio savo žodžio. 

Chicagai " p r i m a r y " balsa
vimai ne pigiai atsiėjo. Reikia 
at lyginti teisėjams, klerkams 
ir balsavimo vietų savinin
kams. 

Teisėjų ir klerkų buvo apie 
11,000. Kiekvienam iš jų bus 
užmokėta po $7. 

Balsavimo vietų buvo 2,-
215. Už kiekvieną vietą reiks 
atlyginti po $15. <v , 

Ir ta ip kas metai. 
Bet miestui kur-kas bran

giau atsįeina piliečių registra
vimasis. 

pristatymą. Aš prižadų kož-
nam vienam " D r a u g ą " į na-1 Het imams labiau prijaučią. 

Šendien Didelis Koncertas 
Brolių Strumilų svetainėje, 158 —- 107 gatvės, Roseland, UI. 

PĖTNY6IOS VAKARE, VASARIO 28 D., 1919 M., 
šv. Jurgio parap. svet., 32ros ir Auburn Ave., 

SUBATOS VAKARE, KOVO 1 D., 1919 M., 
šv. Antano parap. svet., 15tos ir 49tos Court, Cicero, UI. 

Pradžia 8 vai. vakare. ; 
Šiuose koncertuose dalyvauja mūsų gabiausi artistai, p. O. Po

cienė, p-lė A. Pėstininkaitė, pp. Antanas Sodeika, Antanas Pociui ir 
J. Kudirka. Nei vienas lietuvys nei lietuvaitė neturėtų praleisti 
šios progos ir išgirsti vieną iš šitų koncertų, nes gal daugiau neišgir-
sime tokių koncertų. į > 

i Neužmirškite Vietos ir Dienos 

CTP" 

DIDŽIAUSI* LIETUVIŠKU KRAUTUVE CHICAGOJE 

PBAąuOUEEN KONCBRTINA 

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; 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. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DROVER 7309 




