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BOLŠEVIKAI PRAŠOSI 
SUSIMYLĖJIMO. 

KARĖS STOVIS BAVARI
JOJE. 

MILŽINIŠKAS BOLŠEVIKŲ 
VEIKIMAS VOKIETIJOJE, 

Sakoma. Ssheidemann re
zignavęs. 

FOCH PADAVĖ MILITARI
NES TAIKOS SĄLYGAS. 

Bet lietuviai neatkreipia i ta Berlyne rengiamas bolševiku 
domos. ! sukilimas. 

STOCKHOLMAS, kovo 2. 

Copenhagen, kovo 3. — 
Bruns\vicke paskelbta sovietu 
respublika, anot depešos i s 
Berllyuo praeita penktadienį. 

Visoj centralinėj Vokietijoj 
pakilo milžiniškas bolševikų 
veikimas. Spandau dirbtuvių 
darbininkai nusprendė pas
kelbti generali sreika kovo 5 
d. Tas streikas atkreiptas 
prieš dabartinę valdžią ir sim
patizuojąs su visais bolševiku 
veikimais. 

Spandau (Berlyno priemies
tis) darbininkai reikalauja 
Vokietijoje įvesti bolševikišką 
tvarką. Tuo tikslu šaukiami 
susirinkimai net protestantu 
maldnamius. 

TĖMYKITE V I S I ! 
Vokietijai bus palikta tik 200,-

inteligentiją 
Lietuviai pl iekia bo l šev ikus Ka|P êvikai "išlygina" 
Visoj Bavarijoj bolševi 

kai paskelbė ka
res stovį 

Madridą valdo militarine 
valdžia 

000 kareivių. 

Paryžius, kovo 3. ~- Aną 
diena talkininku taikos tarv-

Sekančiam "Draugo" nume- bai maišalas Foeh padavė mi-
ryj bus daug labai indomių l i t a l i n ^ ^ lygas , sulig kurių 

_, _ turėtų but padarvta taika su 
žinių išonuau Tėvynės Lietu- Vokietija 
vos. Kaip šiandie taikos taryba 

Nepamirškite nusipirkti a P t a r s t a s «al>rgas. 
I Sulig anų busimose karėse 
, turės but panaikintas visoks 
; veikimas su nardančiomis lai
vėmis, nes ne tik Vokietijai, 

j bet visoms šalims bus uždrau-
j sta gaminti tas laives. 

Totiaus turės but nugink
luotos svarbiausios Vokietijos 

jūr inės tvirtovės. 
' Vokietijai nebus galima pa-

Vi- laikyti daugiau, kaip tik 200,-
000 kariuomenės. Karės me-

antradienio "Draugo" nume 
rio. 

KARĖJE UŽMUŠTA 
7.354,000 VYRŲ. 

Tik viena Rusija netekusi 
1,700,006. 

Washingtoh, kovo 3. 
su karės metu kariaujančios 
šalys 
i s viso 

- a o r rT ,^ U ^ l , ° S e p r a , a d o t l ž i a 8 ° s i r l a k s t y t u ^ gamini-
/,A>4.000 kareivių. Taip „ia.s Vokietijoje bus susiau-

PARYŽIUS, kovo 2. - Vo-! °rgani*iojami į n o r i a i . 
Lietuviu kariuomenė Lietnvo-į i e č i a i bolševikai Bavarijoje; Iš Fraukforto praueSama, '^Z^'^ZZIZ' ^n ^ E T S K « 

Man tiAk isio-nlpin kad m« lino- w H-illo ein« i< triin ši>-'an<* t l i e l m Pynėse eia gen. nntas ligi minimumo. 
je be atlaidos pliekia bolševi- į l " , ? ™ kad pas- jog ant Hali., eina is t i i j ų su skaitliun ineina J 
. , .,. . . ! kelbe kares stovi visoj Bava- nu valdžios kariuomenes. Hal- . . . . . . M . . . ., T . 
kams kaili ir varosi pirmyn ^ ; „ ; , v, , . • r>_ 4A„ tiktai žuvusieji mušiu metu iv AIRIAI LAIMĖJO S. V. 

r J .rijoj. le vra Saksonijoje. Per ten . . . . J . - , *******•.*««*«**«» v »• v. 
ant savo sostinės V i l i u s . T o k i a ^ ^ l a i k r a š č i u i m , e ] n a s v arbiausias geležinkelis m i I ; u s i e J 1 nuo žaizdų. t KONGRESE. 

Tokios žinios Skmai -au ta , tin pranešta II Zuricho. iš Rerlv'no i Weimar. Tuo ^"os apskaitymus paganu-
.. — ~- , « , « «v _* ir ii * i -i -i • no amerikoniškas generahs vvasnington, kovo J. — Šios 
iš Kauno. Tuo tarpu Berlyne bolševi- tarpu Halle pakilo streikas ir x " . 2 T - 2 1 i- ° - u . . . ' . ., 

*- . , 7
1 . . . - . ., + i - • • „ - A štabas. Su nuostoliais pirmų-1 sahortoai r įai senai reikalavo, 

Lietuviu kariuomenė i J tei rengia nauja sukilime I ^ * ( o u k i t v t a traukimai, nes vie- r_ _ ^ %£& Z .. p ~H ! k a u y nepriklausomvbės 

Rusijai yra reikalinga svetima I kodėl jurininkams sumažinta 
duonos porcijos. 

Komisaras pašaukė sargybę 
ir tarė: "Paimkite tuos žmo
nes ir užkaskite žemėn dvide
šimčiai minučių!" Įsakymas 
tuojaus buvo išpildytas. 

Svetimšaliai apiplėšiami. 
Toliaus liudininkas pasako

jo, kaip jis pats karta iš ban-
kos Maskvoje buvo išsiėmęs 
14,000 rublių ir kaip tuos vi
sus pinigus nuo jo atėmė rau
donosios gvardijos kareiviai. 

Taippat ir kiti svetimšaliai 
jam skundėsi, jog bolšewkų 
kareiviai jups dažnai sulaiko 
ir iškrato kišenius. 

Simmons labai stebėjosi, jog 

kariuomenė. 
Washington, kovo 2.—-Nese

nai iš Rusijos sugryžo ttoger 
E. Simmons iš Oshkosh, Wis. 
J i Rusijon buvo pasiuntęs fe-
deralis Prekybos Biuras. An
dai jis buvo pašauktas prieš 
senato komitetą, kurs tyrinėja 
bolševikizmo klausimą kaip 
Rusijoj, taip Amerikoj. Pa
kviestas jis aiškiau nušviesti 
rusus bolševikus ir jų darbus. 

Simmonso liudijimai pat
virtina abelnąjį daleidimą, jog 
vokiečiai yra atsakomi už pa
kilimą bolševikizmo Rusijoje. 

Simmons apsakė baisius 
daiktus apie bolševiku darbus. 
Šiandie Rusijoje siaučia anar-_ . kaikurie reikalauja atšaukti 
, ','f!,,. •1 , 15.,"°l I

:u. !
 P 1 ,°, amerikoniška kariuomenę « 

šiaurinės Rusijos. J is sakė, 

gi ai 

.w«*^.., —*-.- -. r» L afgf*•»<— "**—""—* ""'— **" \\x vieta užima Rusiia Pa< 
bolševiku paėmė Šiaulius.' Se-; ski l imas ivyksias kovo 5 fo- tomis iSanhta geležinkeliu U- g ^ J ^_ g ^ į S o i 
duva, Vievius ir Varėna. 

- ' . ,. į Šalies valdžiai išnetyčiu pa-
Lietuviu vienos koimmnos . „. , l x .. 

,vyKo patirti tas bo3seviku pa-
priešakinės sargybos jau pa- s i r y ž i m a s # A r t i k n e b u g j i s p a . 
siekė Trakus, apie 13 mylią skutinis. 
(anglišku) rytuose nuo Vii 
niaus. Bolševikai, pamatę savo pra
laimėjimus ir visą pragaišti, 
kreipėsi į lietuvius su prašy
mu pertraukti veikimą ir sto
ti tarybosna. 

Bet lietuviai atmetė tą niek
šišką bolševikų sumanymą. Ir 
visomis pusėmis pažangiuoja. 
Bolševikai visur paneša dide-

lius nuostolius. Dažniausia pa
bėga iš mušiu lauko didžiau
sioj betvarkėj. 

STREIKAI PLATINASI 
VOKIETIJOJ. 

KARĖS STOVIS MADRIDE. 

Ispanija stovi kaip ant ugne-
kalnio. 

MADRIDAS, kovo 2 —čio
nai paskelbta karės stovis. Ka
riuomenė patroliuoja gatvė
mis. Riaušės tuojaus numal
šinamos. Dalis teatrų uždary
ta. 

Tai pasekmės didelių riau
šių mieste, sukeltų prieš mai
sto pardavėjus-išnaudotojus. 

Vyriausybė paėmė savo 
rankosna visas duonkepyklas. 

KAZOKAI PAĖMĖ SARA 
TOVĄ. 

STOCKHOLMAS, kovo 2.— 
Kazokai, kuriems vadovauja 
gen. Krasnov, paėmė miestą 
Saratovą ties upe Volga. 

— Londonas, kovo 1. — 
Prancūzų kariuomenė apleido 
Mannheimo augštumas, kurias 
aną dieną buvo užėmusi. , 

Ima streikuoti ir buržujai. 

Berlynas, kovo :>. Visoj 
centralinėj Vokietijoj paskelb-| 
ta generaliai politikiniai strei
kai. Streikai palieria Sakso
niją, T u ringi ją ir Anlialtą. 
l].'j-s<i . Tui ingijos miestuose 
darbininkai pametė darbus. 

Bet streikai nepaliečia ligoni
niu, vandens i vadu ir maisto 
gaminimo ir pristatinėjiino. 

Valdžios kariuomenė Kulir 
apskrityj užėmė miestą Ham-
born. Tai įvyko po smarkaus 
mūšio su bolševikais. Daugelis 
bolševikų užmušta ir 116 su
imta. 

Leipzige taippat paskelbta 
streikas. Tasai miestas šian
die neturi šviesos, kuro, ma
žai maisto. Neturi jokios ko
munikacijos. 

Karaliaučiuje ir visoj ryti
nėj Prūsijoj padidėjo bolše
viku veikimas. Tenai vra dau-
gelis rusų bolševikų. 

Merseburge sustreikavo bur
žujai. Jie savo streiku mėgi
na kiek-nors susiaurinti bol
ševikiškų darbininku siauti
mą. 

r . , , v I Štai kiek katra šalis prara-
Leipzigo - Drezdeno gelezm- . . ^ 

r do savo kareivių: 
Rusija 1,700,000 
Vokietija 1,600,000 
Austrija-Ungarija . . . . 800.000 
Prancūzija 1,385,000 
Anglija 706,700 
Italija 460,000 
Turkija 250,000 
Belgija 102,000 

kelis apimtas streiko, l 'iie 
šais Drezdeną sutraukiama 
skaitlį nga •kariuomenė. 

Valdžia organizuoja armiją 
iš liuosnoriu. Armijon Į-to
jo jau apie 130,000 vyrų. 

Bolševikai apkilę ir rytinėj 
Silezijoj. Valdžios kariuome
nė inėjo Dusseldorfl'an. Darbo 
ministeris Bauer konferavo su 
streikininkų vadais Saksonijo
j e 

Pačiam Berlyne bolševikai 
žada paskelbti streiką. 

Scheidemann pasitraukęs. 

klausimas butų aptartas šios 
šalies kongrese. Dabar jų rei
kalavimas bus išpildytas. 

Pagaliaus airių komitetas 
pas save priims ir prezidentas 
YVilsonas prieš išvažiuosiant 
Europon. 

bolševikai. Bolševikai paskel 
bė daugelį pagamintų savo 
"įstatymi}' ' . Ypač svarbu pa
tirti jii parėdymą, apie jaunų 
moterių "sulyginimą". Vidu
rinio luomo moteris ir jaunas 
merginas bolševikai priverčia 
dirbti sunkiausius darbus lau
kuose ir gatvėse. 

Raudonoji gvardija, tai bai
siausių žmogžudžių ir visokių 
kriminalistų gaujos, tfos gau
jos žudo kiekvieną žmogų, 
katras nesutinka su Lenino ar
ba Trockio skelbiamais soci-
jalistiškais principais. 

Inteligentija naikinama. 

Albert Lea, Minn., kovo 3. 
Bulgarija 100,000 j —Bent Benson vakar su plak-

NUŽUDĖ SAVO MOTERĮ: 

Rumunija 100,000 
Serbija ir Černogorija 100,000 
Suv. Valstijos 50,000 

nai kareiviai eina per namus 
ir ieško ginklų. 

Iš VVeimar čia pranešta, jog Berlyne apsistojo sngryžęs 
naujas kancleris Scheidemann iš užsienio gen. Ludendorff. 
pasitraukęs iš užimamos vie- Jisai apsiima tarnauti-^ vai
tos, džiai. Apsiima visus savo ga

iš Berlyno dar pranešta, bumus pavartoti prieš bolŠe 
jog sulig valdžios įsakymo te- vikus. 

tuku nužudė savo moterį, pas
kui norėjo dar "nužudyti savo 
jauną sūnų. Bet ji nuo to pik
to darbo sulaikė jo nužudytos 
moters brolis. 

Benson sakėsi, jog jis biją-
sis, kad kuomet jis mirsiantis, 
tai jo moteris paskui su kitu 
galinti apsivesti. 

Todėl jis ją ir nužudė. 
Uždarytas kalėjiman. Ma

noma, jis bus pamišęs. 

PREZIDENTAS PASIREN
GĘS IŠKELIAUTI. 

Washington, kovo 1. — Jau 
viskas paruošta Baltuose Rū
muose sekančiai prezidento 
Wilsono kelionei į Europą. 

Iškeliaus kovo 5 d. iš New 
Yorko. 

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

1. Vienas Rusijos sodžius, bolševikų sunaikintas; 2. Berlyno gatvėse pardavinėjami 
revoliucijiniai paveikslai ir g uaikėliai; 3. Transportas Mauretania su amerikoniškais ka-

H rahriais. 

"Bolševikų sistemoje yra 
vienas ruožas," pasakojo Sim
mons, "apie kurį ligšiol nebu
vo prisiminta. Tai bolševikų 
sugalvotas "inteligentijos iš
lyginimas. " Bolševikų veiki
mo tuo žvilgsniu pasekmės tie
siog pasibaisėtinos. 

Tie visi žmonės, apie ku
riuos bolševikai mano, jog jie 
turi daugiau inteligentijos, ne-
gll to reikalauja Lenino ir 
Trockio reikalai, tuojaus su
imami, sukemšami į kalėjimus 
ir tenai žudomi. 

Taigi bolševikai atima jiems 
gyvastį vientik todėl, kad jie 
turi daugiau mokslo, kas bol
ševikams yra priešinga. 

Suvalstybinimas moterių. 

Simmons paskaitė du bolše
vikų parėdymu. Vienas parė
dymas paskelbtas kovo 15 d., 
1918 m. Saratove anaremstų 
sovieto. Tas sovietas yra pvi-
gulmingas nuo Lenino ir Troc
kio. Kitas parėdymas paskelb 
tas vėliaus mieste Vladimire. 

Piamam parėdyme sakoma, 
jog visos moterys tarpe 17 ir 
32 metų amžiaus yra valstybės 
nuosavybė. Tos moterys bjau
riais ir nedorais žodžiais pa
mokinamos, kaip jos turi elg-
ties su vyrais. 

Kitam parėdyme įsakoma, 
jog kiekviena mergina, sulau
kusi 18 metų, privalo užsire
gistruoti laisvosios meilės biu
re, kokį įsteigęs bolševikiškas j 
sovietas. 

Simmons papasakojo, kaip 
nužudyta trys rusai jurininkai 
mieste Nižni-Novgorod. Tie 
jurininkai nuėjo bolševikų ko-

kad iš kur tik amerikonai pa
sitraukdavo, tenai tuojaus su
plūsdavo bolševikai ir skers-
davo gyventojus. 

Tai vokiečių darbas. 

Simmonso prirodymai i r 
faktai aiškiai~liudija? jog už 
bolševikizmo atsiradimą Rusi
joje yra atsakomi vokiečiai. 
Vokiečiai yra kalti taippat ir 
už bolševikų įsigyvenimą. 

Tuojaus prieš carato žlugi
mą Vokietijos kanclieris pa
siuntė Šveicarijon vieną žmo
gų, kuriam liepta buvo ištirti, 
katra ten rusų sočijalistų mo
kykla yra radikališkiausia. 
Tos mokyklos vadui liepta pa
siūlyti penkis milijonus maiv 
kių, jei jis sutiktų savo moki
nius pasiųsti Rusijon su tikslu 
platinti radikalizmą. 

Tasai kanclierio pasiųstas 
žmogus yra rusas. Simmons 
turi nuo jo liudijimą apie tą 
faktą. 

Žmogus- atliko pasiuntinystę. 
Kanclieriui pranešė, jog Leni
no mokykla yra radikališkiau
sia. Tik patarė nesiųsti Rusi
jon paties Lenino. Nes jis su 
savo * propaganda pragaišintų 
Rusiją. 

Bet kogi vokiečiai daugiau 
norėjo, jei ne Rusijos pragaiš
t ies! 

Kiek palaukus Leninas kai
po koks didžiūnas iš Šveicari
jos per Vokietiją iškeliavo 
Rusijon. 

Simmons turi prirodymų, 
kad vokiečiai bolševikų raudo
nosios gvardijos kareiviams 
davinėję geležinius kryžius ir 
kitokias vokiškas dekoracijas 
už "narsumą" ir "uolumą1 

anarchijos platinime ir palai
kyme. 

?» 

MorrLs & Co. įstaigose, 
stockyarduose, praeitą naktį 
siautė didelis gaisras, pakilęs 
vienam mėsos sandelyj. Vie
nas žmogus žuvo. Padaryta 
apie $500,000 nuostolių. 

KOVO 3, 1919 M. 

Chicago. — Šiandie apsi
niaukę ir šilčiau; rytoj nepas
tovus oras. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Vakar augščiausia tempera-
misaro biuran ir užprotestavo, | turą buvo 34 laipsniai 
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Lietuvių Dienos 
Pinigai. 

'Ldb*rahji-tautininku . laikraš
čiai paskelbė, kad galų gale 
.Raudonasis Kryžius apsiėmė 
išduoti ]). Lopato tuos pini
gus, kuriuos 1916 m., žmonės 
suaukavo badaujančiai Lietu
vai. P. Lopato pats žada vežti 
tuos pinigus į Lietuvą išdalin
ti juos žmonėms. 

Džiaugiamės, kad mus šauk
smas nors dabar tapo išgirs
ta?. Bet nesidžiaugiame, kad 
p. JLopato tuos pinigus dalins. 
Labiau negu'juomi, mes užsi-
tikime Lietuvoje veikiančio
mis visuomenės įstaigomis. 

Paskui mes nežinome, kas ap
mokės p. Lopato kelionę. Pini
gai buvo sudėti duonai pirkti 
badaujantiems, o no kelionei. 
Nesuprantame delko p. Lopato 
geriau galėtų išdalinti tuos pi
nigus negu p. Smetona, arba 
Lietuvos finansų ministras, p. 
iras. 

Atsilikus tukslančiui-kitam 
butų už ką išmaitvti keletą 
vaikų per motus. Lietuva kol 
kas galėtų apsoiti be augšto p. 
Lopato atsilankymo. 

Nei vienam nepavydime 
kelionės į Lietuvą, taip pat uei 
p. Lopatui, tik malonėtume, 
kad jis pats užsimokėtų už ke
lionę, o ne imtų tam tikslui 
pinigų iš badaujančių nuosa
vybės. 

Dar norėtume žinoti apie a-
py3kaitą. Kada ir kaip taps 
apgarsintos apyskaitos iŠ tų 
pinigų sunaudojimo. Amžinų 
dieną, neturi būti, kad tuos pi
nigus dalintų p. Lopato sulig 
savo nuožiūros. Tie pinigai ne 
jo, o visuomenės. 

Bimto pranešimo apie šituos 
svarbius išdalinimo ir apyskai
tos klausimus nėra tautiniukų-
liboralų laikraščiuose. .Tie, ma
tyt, prisilaiko slapčiosios dip
lomatijos. 

Prezidento Gy vy-
bės Pavojus. 

Philadelphijoje ir New Yor-
ke tapo suimta gana didelė. 
krūva žmonių, kurie rengėsi 
nuįudyti prezidentą, VVilsouą, 
grįžtantį iŠ Europos YVash-
ingtouau. 

Kengimasis nužudyti žmo
gų yra sava imi taip baisus 
daigtas, kad pritrūksta žo
džių tą išreikšti. Politiškos 
žmogžudystės ruošimas yra 
dar baisesnis už paprastą žuio-

gfculyatt. ^ntift m^ybMalii 
vienatinį politUą, ******* 
doros reikalą politikoje dar 
prideda blogumo prie rišo 
kas yra nelaba imofladjtete-
je. 

Teclaus mųs laikai? tas ne
labai sujudina visuomene, nes 
politiškos žmogžudystės pasi
darė kuone tankesnės už snie
gą šia žiemą. 

Suimtieji asmenys yra be
veik visi ispanai. Jei jie nė* 
ra anarchistai pilnai, tai jie 
vis-gi turi nuopelnų Pasaulio 
Industrijos Darbininkų orga
nizacijoje, kurią čionai visi 
vadina aidoblistai arba I. W. 
W. 

Nors išrodė, kad organiBaci-
ja yra Amerikoje išdygus, te
ciaus šitas atsitikimas parodo, 
kad Is|)anija jai nesvetima. 
Tos dvasios žmogus Ispanijoje 
buvo Ferrer. Kad teismas jį 
pasmerkė mirtyn už Baroelo-
nos riaušies, Petrogrado stu
dentai įteikė protestą Ispani
jos ambasadai. 

Tada tat išrodė tik tuščias 
studentų užsikaršeiavimas. 
Šiandien į tą dalyką reikia ki
taip žiūrėti. Tie, kurie anuo
met buvo studentais, šiandien 
yra Rusijos bolševikų šulais. 
Bolševikai užtaria už aidoblis-
tus, aidoblistai už bolševikus. 
Sąryšis tarp bolševikų ir ai-
doblistų neabejotinas. 

JoseGrau, ispanas ir redak
torius, laikraščio EI Corsario, 
organizavo visą aidoblistų ša
ką Amerikoje ir buvo jos iž
dininko pagelbininku. 

Taigi matyt, kad Rusijos 
bolševikai su Ispanijos riauši
ninkais susisiekia per Ameri
kos aidoblistus. Skirtumai 
tarp Kusi jos, Amerikos ir Is
panijos yra neapsakomai di
deli. Bet didesnis už tuos 
skirt ūmus yra kaiknrių žmo
nių Įniršimas prieš dabartinę 
civilizacijų ir noras ją su
griauti. Ta civilizacijos nea
pykanta suveda krūvon rusų 
bolševikus, Amerikos aidoblis
tus, Ispanijos aidoblistus ir 
Vokietijos spartakus. Phila
delphijoje ferreristų kliube 
buvo vokiečių spartakų vado 
Liebknechto portretas. Ne
įeik aiškesnių ženklų, kad da
bartinė civilizaciją turi tarp
tautinį ir žiaurų priešą. Jis 
įvairiose tautose vadinasi į-
vairiais vardais, bet jo dva
sia visur tą patį. 
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MONROE DOKTRINA 
**m.mmt 

Tikrieji Amerikos patrįjo
tai - visuomeftfokai labai g*-
rai žino kas tai yra to Monroe 
Doktrina, apie karią dainai 
skaitome spaudoje ir girdžia-
me politiškose amerikiečiu 
prakalbose. Daugeliui lietu
vių Monroe Doktrina yra te
suprantamas Žodis. 

Chieagos diearaeljrje "Ttt-
bane" vas. % d., k m., baro 
ant pirmo puslapio įdėtas 
toksai piešinys: — plevėsuoja 
Suv, Valstijų vėliava, išskleis-

>> turįs savyje "figftftiiif blatą 
užtektinai. 

Monroe Doktrinos autorium 
taktiškai yra ne Snv. Talati-
jų penktasi* pras. Monroe, bet 
anų rautų vatetijos sekretorius 
John Ouiney A<tams. 3»te aa-
fik da?ė sun»ayH^|, Uit ir 
svarbiausiu* punktas apdirbo 
svarbiam ietorUtan mitai, 
kuri paskelbė prai i t a t e , 
kaipo šalies tKNfaurii* akta-
ritėtas. 

Politiškos persversmės Ame 
ta ant stiebo nrsunes; vėliavą ., . ,v. , . ,.. , . 

, ., ^r i • 'Inkoje pradzio,] devymoliktoio 
apsupę laiko Waslnngtonas, 
Lincolnas, Taftas; ant vėlia
vos parašas: nacijonalizmas, Monroe Doktrina. 

Tasai piešinys išdalies jau 
nušviečia Monroe Doktrinos 
prasmę. Amerikos genįjaliski 
vyrai, kaip Waehingtouas. 
Lincolnas ir kiti dirbo del šios 
šalies žmonių gerovės. Jie 
stovėjo už savo vėliavą. Ir da
bar jų dvasia aiškiai sako: 
don't pull down the flag, jeigu 
kurie kėsintųsi ją nuo stiebo 
viršūnės nutraukt. 

Į Monroe Doktriną turime 
mes žiūrėti ne iš akademiško
jo regėjimo punkto, bet tik 
kaipo į platų, visuomeninį gy
vuojančios politikos principą 
— sako Teodoras Roosevel-
t'as. Monroe Doktrina yra ne 
kas kitas, kaip tik platesnis ir 

vo kalboje, šios šalies atstovų 
kongrese gruodžio 2 d., 1823. 
Už keturių metų, jeigu Suv. 
Valstijos pasiliks prie dabar
tinės tvarkos, bus kuoiškil-
iii ingia usiai apvaikščiojama 

Lenkai ir Lietuva. 
Kaikurie lenkų laikraščiai, 

pvzd. Bekord Codzienny Det
roite labai džiaugiasi, kad lie
tuviai, girdi, praregėję, ir kad 
patys prašė lenkų ginti nuo 
bolševiku ir vokiečiu. 

Kiek mes žinome lietuviai 
niekuomet to nedarė. Ret len
kai Paryžiuje sudarė Lietuvos 
dvarponių komitetą ar kuopą, 
kuri vadinasi Lietuvos atsto
vybe. Tie lenkai, apsimetantie
ji lietuvių vardu, žinoma, 
meldžia, kad Lenkija juos tik 
imtų. 

Truputį gaila, kad oficijaliai 
Lietuvos atstovai, prof. Val
demaras ir jo pagelbimnkai 
apie šituos dalykus tyli. Jie 
turėtų aiškiai pasakyti Ijetu-
vo» nuomones. 

Malonėtume, kad Pildomasis 
Tarybų Komitetas pasiųstą j 
Paryžių kablegramą klausda
mas. 

100 metų jubiliejus nuo tos 
Doktrinos paskelbimo. 

Sakiau, kad piešinyje, apie 
kurį, užsiminiau augsčiau, ant 

j Suv. Valstijų vėliavos padėta 
žodžiai: nacijonalizmas. Mon
roe Doktrina. Tai reiškia, kad 
nacijonalizmas ir Monroe Dok
trina — beveik sinonimai tik
rųjų Amerikos patrijotų skyse. 

Prez. Wilsoną karštesnieji 
patrrjotai labai kritikuoja dėl
to, kad jis, girdi, daugiau be
sirūpinąs Europos tautų poli
tiškaisiais reikalais, negu sa
vaisiais — Amerikos,.. Jie 
šaukia: mes turime savo vė
liavą, mes turime Monroe 
Doktriną, Taurų Sąjunga ne-
musų dalykas. Didžiuma se
natorių stovi taip-gi užu obal-
sį "America first". Bet prez. 
Wilsonas, beabejonės, mokės 
apginti savo politiką, nes ka
ti k sugrįžęs iš Europos ir Bos
tone kalbėdamas pasakė, kad 

m * SAVINOS STAMPS 
tSSUED 

tJNITBD STATES" 
OOVERKMENT 

mmssĘ 
tatfflt&t 

i**** t*m m* iM&ai> 
jų pirklyboįe nu b#Wi«riu 
Amerilres kraštu. 

Monroe fMH^oje aesuprato 
Buropiooių politikos. Bot val
stybės sakretorias Joaa Qnin-
ey Adann? įtikrino ji apie pa
vojų, kmhs gt&h Birv. Tai-
stijoms ir vtei Amaril»i to 
Kuropos didKąjtt gitybti pa-
«ae. Jaiarine taipf^ jog rei
kia nagam mti raifte, kariu m> 
dėtą <ialyk«t tramiM* k aiš
kiai, ir kad i*Res aMovai .g 
užgirtų; tait-jį nubalsuotų 
reikalą greitos intervencijos 
Suv. Valstijų į Pietinės Ame
rikos respublikas. 

Po didelių apsvarstymų štai 
galutinei kokie principai paga
minta: 

1) leolaoija: f m du vita* 
pasaulinė* intetatte ^laogaaiu, 
atsidalinnein viena nuo įeito 
Attantiėkojo Okeano rnari<Ujo-
na; via dvi politiaki vitapa-
saulini esybi, kiekviena su 
skirtingais savo reikalais; ir 
kol Suv. Valstr ĵos neima da-
lyvumą Europos sluogsnio rei
kaluose, tol Europos viešpaty
stės turi būti nuošaliai nue 
Amerikos reikalų. 

2) Koloniaacija: Amerikos 
kontinentai, savo laisvu ir ne-
prigulniingu padėjimu sava
rankiai egzistuojantieji ir už
silaikantieji, nuo šio laiko ne
beturi skaityties vieta toli-
uesenei kolonizacijai, daromai 

pastangomis Europos galy
bių... 

3) Intervencija: Pietinės 
Amerikos valstybės yra nepri-
gulmingos ant visuomet res
publikos, galinčios valdyties 
civilizuotų valdžią sistemo-

poleonui, 1815 m. susidarė ke- mrs. V^ilti ir smarkiai pro-
tūrių didžiųjų viešpatijų Są- į testuojama patils bet kokia 
jumja: Austrija, Praneuaiia, 
Prūsija ir Rusija, kad reikale 
viens kita gelbėti iv bendro
mis jiegomis su priešais kovo
ti. Sąjunga taip-gi gelbėjo ir 
kitoms viešpatijoms, kurios 
buvo jai ištikimos. Taip, 
1820 m. padėjo Ispanijai nu
malšinti ten iškilusią revoliu
ciją ir sugrąžino nuverstą 
Bourbonų dinastiją,., tie pa 
tys Bourbonai 1823 m. jau 
kreipėsi prie anų minėtų ga
lybių Sąjungos, prašydami pa
dėti atgavimui prarastų kolo
nijų Pietinėj Amerikoj, žadė
dami už tai atsilyginti dova
nojimu jiems Kubos, turtingos 
salos. Tuoin paeiti tarpu iš
kilo klausimas apie šiaurva
karinius žemės plotus, kurie 
pakrančiais driekėsi net iki 
San Francisco. Juos savinosi 
Rusija. Be to Rusija norcjjo, 
kad Sąjungos laivai galėtų lai
svai plaukioti visais Amerikos 

MJaBA& I I NAMAI 
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šimtmečio buvo Monroe Dok
trinos atsiradimo priežastis. 
Ispanija, Portugalija ir Pw»i-
euzija, turėjusios dideles ko
lonijai, Pietiaėj Ameipikoįe 
jas prarado dėlei kilusią re
voliuciją. Portugalija neto*-
ko Draailijos Pranouaija — 
Haiti Salos: prie Ispanijos gi 
tepasiliko tiktai Cuba ir Por
to Rieo. Anglija, {įjuv. Valsti
jos ir Rusija — tai trys galy
bės, kurios turėjo dar dideles 
kolonijas Amerikoje. Iš Is-

ipanijos ir Portugalijos koloni
jų susitvėrė j apie 12 manųjų 
respublikų. Suv. Valstijos 
toms respublikoms labai sim
patizavo, manydamos, jog pa
seks jų valdymosi sistemą, su
eis į draugiškumą pramonės ir 
pirklybos tikslais. Pirmiau 
Suv. Valstijos Pietinėj Ameri-

gilesnis nušvietimas Suv. Vai- koj negalėjo nieko pradėti, 
stijų nacijonalės politikos, ku- nes Ispanija ten darė pati vie-
rią paskelbė prez. Monroe sa- na visą tvarką. 

Ispanija nenorėjo nusileisti: 
jai gaila buvo turtingų kolo
nijų, kurias būtinai užsispyrė 
atgauti. Europoje, puolus Na-

a, sakyta kareivių sto
vyklose). 

Manas f**aė Miaia žedaiai 
jam* pasakyti Vidaus Depar
tamento plenue, kad suteikti 
jmras darbo ir namų aut Suv. 
Valstiją pataisytų žemių. 

Po viea iia aaiį, beveik kiek-
Vitnaje vaiatijoj^ yra dideli 
piotai dabar nevartojamos ir 
oataMnaoc êcnėa. Tnoae plo-
fcaotre yra sausų žemių, ku
rioms reikia vandens, kad bu
tų vaisingos; skinimų, iš ku
rių reikia išrauti kelmus ir 
išvalyti krūmus; ir pelkių, 
kurio* ttrri būti išsausintos. 
Daugelis tos žeimlfe, užliejus 
vandeniu, arba išvalius kel-
M«a ir kramub% arba nueausi-
nvs ir potam iėlyginus ir iš
dirbus ffali būti paversta taip 
vaiaintfa, kaip ir kitos vaisin
gos žaniee šioje salyje. Bet; 
kad tai padaryti, reikia daug 
žmonių darbo. 

Kad kai-kuriuos plotus tos 
žemės padaryti tinkamais ulri-
ninkystei, Vidaus Reikalų sek
retorius reikalauja iš kongreso 
paskirti $100,000,000 Su ku
riais, jei gautų, Vidaus Rei
kalų Departamentas, pradėtų 
pataisymo darbą, beveik kiek
vienoje valstijoje. Tai čia, ka
me, jus vyrai, gaunate progos 
dalyvauti tame taip dideliame 
darbe, kuomet išstosite iš 
tarnystės. 

Kaip tik tie pinigai bus 
gauti, reikės tūkstančių vyrų, 
kad padėti tuos užmanymus 
įvykinti. Bus įvairių užsiė
mimų pradėjus nuo tokių, ku
riuose reikalaujama kuodau-
giausiai techniško kuodau-
elefetrikų, inžinierių, mechan-
ką, matininkų, dirvų ekeper-
tfc tairininkų, knygvedžių, 
sankrovininkų, ii" baigiant ki
tais įvairiais darbais kokiuos 
tik galima atsiminti. 

Bus statoma didelės Kons
trukcijos stovyklos, kame jus 
gyvensite tarp visų namų pa-

kurios dalies vieno ar kito j tognmų ir kaine gausite geras 
kontinento. John (įuincy A- i pragyvenimui al^as. 
dams neabejotinai norėjo, ka4i. Kaip sakau, tie pienai bus 
Suv. Valstijos paimtų į savo Į vykinami įvairiose dalyse Suv. 
rankai politišką vadovystę 
ant kitų Amerikos valstybių, 
bet teks principas rašte neta
po įkūnytas. 

'r'uos tatai svarbiausius 
Punktus grašiai apdirbtame 
straipsnyje paskelbė Suv. Val
stijų prez. Monroe gr. 2 d., 
1S23 m., ir jie tuo jaus tapo vei
kiančiais šios Šalies piliečių; 
gįrVetiiine. 

Suv. Valstijų politikoje po 
paskelbimui Um Doktrinom, 

tavpinink?eifte. ii Europos 
lybių pusė^ «kl*u jas prideg
ei at** kon^cMinoti *t*t> n*it-
dai. 

4T Politiškoji sistema: $uv. 
Valstijoms but\j prieein^a ir 
net pavtrjinga, jeigpn Europos 
gal •ybių Sąjunga išplėstų pa-
vo politislĄ. sistemą ant bent 

• •!• — • • • 

buvo keli laiko tarpai, kuriuo
se visaip ji buvo suprantama 
ir visaip gyveiuman vykina
ma... tautų Lyga, organizuo
jamoji pastaruoju laiku prez, 
Wilsono, ir jo pažiūros į Suv. 
Valstijų politiškus reikalus, 
beabejonės, Monroe Doktrinos mano apie Ūkininkavimą Vi 

daus Departamentą* rengias 
turėti prityrusių patarėjų 

Valstiją, taip kad dainai bus 
galima gyventojui, na kad ir 
Virginijos, gauti toje valstijo
je ir dažnai jis pamatys, kad 
darbas yra arti jo namų. Vy
ras iš šiaurėe ar Vakarų ga
lės gauti darbo savo valstijo
je. 

Sumanytojo darbo pienas y-
ra statyti bendras kolonijas, 
su .nemažiau kai 100 šeimynų 
kiekvienoje. Jas busite rei
kalingi tas bendra* kolonijas 
pastatyti, o tą darbą tolymao-
se vakaruose, bus galima dirb
ti tik padarius užtvankas, kad 
sulaikyti vandenį, ir iškasus 
kanalus ir griovius nuleisti tą 
vandenį ant dirvų. Pietų ir 
Siaurių skinimuose, reikės pir
miau išrauti kelmus ir nuvaly
ti krūmus, o pelkėse kasti 
griovius ir jais vandenį nuleis
ti. Kaip tas darbas, bus už
baigtas, reikės statyti namus 
ir daržines, daryti kelius, ties
ti miestams pamatus, steigti 
kooperatyves sviesto dirbtu
vės, warehouses ir p.; prireng
ti laukus, lyginti, arti ir sėti 
okes apie tuos miestų cent
rus, kad suteikti kiekvienai 
ūkei reikalinguosius įrankius 
ir gyvulius ir dalį apsėto ja
vais lauko. 

Tai yra darbas, kuri Dėdė 
Šamas paves jums dirbti už 
gerą mokesnį, bet štai ateina 
geriausioji to viso pieno da
lis. Kuomet darbas bus už
baigtas kiekvienam iš jūsų bus 
duodama teisė pasirinkti sau 
vieną tų ūkės namų, kuriuos 
padėjote pastatyti. Supraski
te, ne kaipo dovaną, nes jus 
patys to nenorėtumėte, bet aš 
manau, jog jus sutiksite, jog 
sąlygos išmokėti yra leng
vos. Vi dalus Departamento 
pienų, jums bus duota nuo 80 
iki 40 metų išmokėti už &e-
mey ir^uš «kės nejudinamąjį 
tartą, namas ir p. ir 5 metai, 
kad išmoksti ui įrankius, gy
vulius ir kitus reikalingus da
lykus. 

Tas pienas suteikia progos 
kiekvienam, kuris nori turėti 
savo namus, per kelis metus 
dirbti už gerą algą, o potam 
gauti ukę apgyventoje apie-
linkėje su visais patogumais, 
gerų kelių, artimų turgavie
čių, kaimynų, be jokio varg^, 
kuri turi panešti naujai pradė-
jusieji šviesioje vietoje gyven
ti. Tečiau ūkės yra vyrams, 
kurie už jas dirbs ir kurie ant 
M gyvens. Jos neduodamos 
tinginiams. 

Tiems, kurie nedaug tenusi-

suprariniui ir jos a&1dnirani 
sutvers naują, ffcsc. 

Kun. P. Lapelis. 

- " 
P-as A. Pocius, gabus chieagietis. miii&as. p.ja. O. Pocienė, pasižymėjusi solistė. 

(Žiiir. Viet. zmiose' Iš AVest* Sides). 

kiekviename reikale. Jie pa
tarnaus ir duos patarimus vel
tui, nurodydami kaip gauti pa
sisekimų. 

Kaip jus suprantate, aš ne
darau dabar jokių prižadėji
mų Yra vilties, kad tie su
manymai greit pereis per kon
gresą. Valdžia dalmr nori ži-
nOti, kaip vyrai apie tai ma
no, ar jie nori tokio darbo da
bar, ir ar nori būti ūkininkais 
vėliaus. 

Aš čia turiu knygučių sa 
klausimais ir atsakymais/ku
rias aš noriu, kad jus pasiim
tumėte ir skaitytumėte. Ka
da perskaitysite knygutę ir 

(apkalbėsite dalykus su savo 
šeimyna ir draugais nupieški
te paskutinį, lapą įr pasiųski
te kiasą. Jį* y H kaip atvi^ 
riltė ir siunčiant nereifca nie
ko mokėti Taip padarius, bu. 
paduotas jūsų vardas ir vėliau 
gausite reikalingų pranešimų, 

(NT, B—Tų knygučių m at-
vinUėmis galjnia gauti l$eir 
piantis siub adresu:. Depirta-
ment of Interidr, Ręclamation 
Service. W 

* 
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ROCHESTER, N. Y. 

Lietuvos nepri^ulmybės prie-
teiiu vakarienė 

Vasario 16 d., užmanymu 
vietinio T. F. skyriaus, atsi
buvę vakarienė ir paaUink.s-
miniiiui.s, kaipo užbaiga rinki
mo aukų Lietuvos laisvės rei
kalams. Taip gražaus ir link-
smaus vakarėlio, kaip šits, 
mes rochesteriečiai dar netu
rėjome. Dalyvavo 200 žmo
nių, tai visi karstus tėvynai
niai ir duosnys aukotojai. 
Vakarą atidarė Šv. Cecilijos 
choras gražia daina, pasvei
kindamas svečius. Pirm pra-
dėsiant vakarieniaut, kam J. 
Kasakaiti.N trumpa prakaibėle 
pasveikino sugrįžusius karei
vius, kurie visi speoijaliai bu
vo užkviesti į šį vakarą' ir 
visiems sustojus, choras sudai
navo: "Lai gyvuoj sveiks". 
Acių komitetui, viskas atsibu
vo tvarkiai ir gražiai; vaka- Aprašinėjant gyvenimo V 
rienė gardi, svetainė papuošta j įtikinimus ir darbus vien tik 
žaliumynais ir vėliavomis, tai katalike m a nau, kad butų ne-

Po 1 dol: F* Eismontas, P. 
Bernatonis, P, Barcbriliauakas, 
L Petronis, J . Braknis, J . Gu
das, A. Norkevičius, F. Šla
pelis, V, Norkevičius J. Gikis, 
E. Medžiukas, P. Sebaatinas, 
B. LToses, F . Palukis, F . Oi* 
kis, P. Orlauskiutė, P. Gu
delis, L. Jurėnienė, I. Gtadele-
viėius, A. Strolis, M. Stucka, 
L Kai ris S. Zakarauskas, A. 
Beraotavicms, M. Bartusevi
čius, P. Kraieris, A. Mastaus-
kas, P. Kraieckas, P. Gribau-
skas J. Kiekis, V. Butrimavi-
ėiiis, A. Zimnickas, Lietuvos 
Veversėlis, A. Šimkūnas, J. 
Nevedomskis, K. Bartusevi
čius, Y. Pikunas, O. D&p&eaė, 
V. Danielius. Smulkiu $l3.£tf. 
Vm $70.36. 

Ten tattęs. 
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Antras jų nuveikimas — tai loita komedija '\Piuigai, ue 

DAYTONO, OHIO 
KRONIKA. 

pasidarbavimas p-lės A. Bei 
nata vielutės; prie stalu patar
navo gražiai pasipuošusiom 
Vytės; publika laike vakarie
nės rimtai šnekučiavosi iv 
juokavo. Žiūrint j tą viską, 
malonu yra patėmyti, kad 
Roehesterio lietuviai šiame va
kare pasirodė, kad jie jau at-

teisingas perstatymas vietinių 
sąlygų ir apsi lenkimas su tie-
na. Išvengimui vieno ir ki
to, būtinai reikia perstatyti ir 
nntroji pusė, nors tas butu; ir 
nelabai pageidaujama. Kito-
ji pusė vietinių lietuvių vei
kimo čionai, tai jau nėra is 
katalikų pusės, kaip tai kai 

ėstojo ant augstesnio civili- j kurioms rodytųsi, bet iš kitų 
zacijos laipsnio. Po vakario j srovin. 
nei prasidėjo kalbos. Pirmas j 
kalbėjo kun. J. Kasakaitis a- j Laisvamanių srovės. 
pie nuveiktus mūsų darbus ir j Kokios čia srovės? Ant to 
mūsų gausias aukas savo tė- \ nėra lengva atsakyti. Aš tė
vynės labui; karstai ragino vi- mįjau per ilga laika, bet iki 
*us prie tolimesnio pasišven- j šiol man tas nepavyko, idant 
timo ir darbo, o tame darbe j galutinas sprendimas butų 
lai mums vadovauja įstitikėji- duotas. Tiesa, kad nėra čia 
mas Lietuvos atgimimam Pas- tokių svarbių partijų, apie ku-
kui kalbėjo J. Riekis apie Lie-f rias reikėtų sukti galvas ir 
tu vos laisvę ir jos pnešus-
bolševikus. Kareivis M. Moc
kevičiui, varde visų dalyva
vusių kareivių, gražiai papa
sakojo apie įspūdžius gautu? 
karės laukė ir išreiškė pasirį-
žinia kariauti už Lietuvos lai
svę. Potam A. Zimnickas ir fta bažnyčios, kunigų ir 

spėlioti kokias ten išvadas, nea 
tarp lietuvių iki šioliai, bent 
mažesnėse kolonijose, to dar 
nėra, ir, beveik, būti negali ki
tokių partijų kaip tik at Ža
ką reiviškos, arba, aiškiau, sa
kant, partijos, kurios neužken-

V. Pikunas, knriuodu apsiėmė 
pereiti stubas tų, kurie dar 
nieko neaukavo, pranešė, kad 
juodu surinko arti 300 dol., už 
ka publika jiems padėkojo 
gausiu rankų plojimu. Galu
tinai V. Danielius, T. F. sky
riaus pirmininkas, energingas 
ir gabus vyras, kurio pasidar
bavimu mūsų skyrius Šiandie 
skaito j 200 naritj, kuris kiek
viename prakilniame užmany-* 
me, taip ir šio vakaro suren
gime daugiausiai pasidarbavo, 
užbaigė šį programa, padėko
damas visiems už atsilankymą 
ir iškalbingai ragindamas vi
sus tapti T. F. skyriaus na
riais. 

Po kalbų kun. Kasakaitis 
pranešė, kad Lietuvos laisvės 
reikalams viso surinkome 
4,800 dol., ty. arti šešis kart 
tiek. kiek mums buvo pas
kirta, ir, kaipo šios vakarie
nės užsigardavimę, visiems au
kotojams padalino diplomus. 
Potam, griežiant Kanklės Be
nui, tęsėsi šokiai, ir žaislės iki 
vėlai nakčiai. 

Rochesteriečiai moka netik 
gražiai pasilinksminti, bet ir 
kiekviena pasUinksminimų. su
naudoti tęvynes labui. Pas 
mus yra paprotys: nepraleisti 
nei vienos pramogos neparin
kus aukų Lietuvos reikalams. 

Taip ir si karta aukojo se
kantieji : 

Po o dol. Antanas Labanau
skas, Teresė įjtukailė. 

Po 2 dol.: Kun. J. Kasakai
tis, P. Mockevičius, J. Moeįe-
juuas, P. Melinis. 

veikimo. Padaryti kokias nors 
rimtesnes išvadas, manau bus 
geriausia perkratyti jųjų vei
kimą, ar neveikimų. Man
ding bus geriausios iš to iš
vados. 

Jų veikimas. 

Pirm kelerių metų, visas j\j 
veikimas, tai jatrsitraukim. 
tokių kalbėtojų, kaip velnių 
kupčiu* — Mockus, "i^akės" 
atstovai ir visokios kitokios 
rųSies, kurių garbė nepavydė
tina. Ka jie norėjo su tokiais 
kalbėtojais atsiekti, sunku f-
spoti. Žinoma, mes jiems ttra 
garbės nepavydėdavom, bet 
mums, katalikams, gaila buvo 
žiūrėti, kad mūsų broliai, ne
atsižvelgdami į jokius perspė
jimu? ėjo blogu kėliu. Jeigu 
jie butų kitų tautų, tai tas 
mums visai nerūpėtų ir nieko 
apie juos nerašytumėm. Ne
gana, kad partraukdavo kal
bėtojus, bet ir patys stengda
vosi, kiek galint pakenkti ka
talikiškam judėjimui ir dar
bui. &ito dar jiems neužtek
davo. Jie kitų syk mokėdavo, 
pakenkti ir su savo neveikimu. 
Kada čia buvo daromos ko
kios nors pramogos lietuvių 
parapijos naudai, tai jie, *kai-
tydamies save tautiečiais, ne
tik kad nieko nenorėdavo 

šuorgankavimas tautiškosios, 
neprigumiingos, socijalistiš-
kosios parapijos ir parsitrau-
kimas sau nezaliežninką už 
vada. Mūsų tamsuoliai, ne
mokėjo gerai traukti prancū
ziškosios, fas vadas juos pa
mokino. Laike šventinimo 
mulkinyčios ir per viena© Ka
lėda* tafc nesmliečmnkas nuo 
prancūziškojo buvo taip ap-
svaigia, load dar priež pradė-
aiant " pamaldasJ? parvirto Ir 
dar taip nelaimingai, kad vy
rai turėjo išnešti laukan. Pa
buvęs tūlą laiką ir pamatęs, 
kad biznis su " tautiška baž
nyčia" neina, dargi nuo kai-
kurių pasiskolinęs po kelis 
Šimtus ilolierių, išdūmė *iš 
Daytono ieškoti kitos vietos, 
kur galėtų įsteigti*aeprigul-
mingų parapiją ir pridirbti 
tokių triksų.' 

Keistas patrijotianas. 

Kitas taippat keistas apsi
reiški nm s mūsų "pažangiųjų" 
Laike apvaikšėiojimo Fourt oi' 
Jiily, katalikai surangė part>~ 
dą ir, kada atėjo paskirtas 
laįkas, tai katalikai ir išėjo su 
paroda. 0 mūsų "tautiečiai'' 
ir "pažangieji*', išskiriant ke
lis, kurie prisidėjo, stovėjo ant 
kampu ir rodė dantis; kaiku-
rie, pravėrę duris žiurėjo, 
kaip lietuviai maršavo. Kodėl 
jie taip elgėsi, sunku suprasti. 

Nelabai senai čionai mirę 
vienas i» jų partijos kuriam; 
nors ir nepriderėjo duoti pa
laidojimą, bet vietinis lietuvių 
klebonas buvo apsiėmęs palai
doti katalikiškai, bet "pažan
gieji" tuo nepasiganėdino, no
rėjo dar savaip apseiti su tiks
lu, idant, kokjn nors būdu pri
sikabinti prie kunigfc. Jie 
pei' atstovus padefrė -kunigui 
sąlygas, bet kunigus supratęs 
jųjų minti**, nieke jiems neat
sakė. Tada, nieko nelaukda
mi, kreipėsi p86 vokiečių ku
nigą su palaidojimu. tPo dar 
jiems neužteko; pradėjo versti 
kaltę ant lietuvių kunigo ii 
raSinėti šmeižiančias kores-
pondesiėijas. Su kokiu tikslu 
jie tą darė, laikas viską pa
rodys. Iš dalies jau ir rodo, 
nes po to buvo atvažiavęs iš 
Bostono Reikauskas, kurs po 
priedanga keliaujančio agen 
to, pardavinėdamas nuo lie
taus drapanas, turėjo prakal
bas apie Rusijos bolševikus, 
išgirdamas ir ragindamas pri
sirašyti ir remti juos. Da
bar ir vėl turėjo kalbėtoją, 
kurs labai keistų pažiūrų bu
vo, nes netik kad kunigus 

mirtisM, kurią suloiė narės 
M. S. &C10S kuopos. Publika 
buvo labai užganėdinta. Solo 
"Meilė", padainavo narė, p-lė 
P. Mikeliutėį akomponuojant 
p-niai 0. Mikalauskienei. Solo 
publikai taip patiko, kad net 
antru kartu iššaukė atkartoti. 
Ant pi j ano gražiai paskambi
no 0. Mikalauskienė. Paskui 
kalbėjo mūsų gerb. klebonas, 
kum H. Vaičiūnas. Daug pa
mokinančių dalykų papasal:> 
jo ir kvietė visas moteris bei 
merginas prigulėti prie A. L. 
Ii. K. Moterių Sąjungos. At
giedojus Lietuvos himną, tuo-
mi programas ir pasibaigė. 

Paskui prasidėjo pasi
linksminimas. Buvo ir skanių 
užkandžių, kuriuos pagamino 
pačios Sąjuugielės. 

Vakare buvo daugiausiai 
jaunimo iv visi liko pateik 
kurti. 

Dabar truputį iš susirinki* 
mo. Pereitam susirinkime 
prisirašė sekančios narės: B. 
Slėgaitė, Krencienė, Pasan-
kienė, M. Bieleviėienė, Petra-
tienė, Urbienė, A. Kavaliaus
kienė. Svarstant bėgančius 
reikalus, nutarta užpirkti 
šventas mišias, už nurusią na
rę, a. a. E. Sonienę, kari pir
mutinė mirė iš mūsų kuopos. 
Toliau nutarta surengti didelį 
vakarą, kuriame bus pirmu 
kartu suloštas veikalas "Gims 
tautos genijus ,\ Tas vei
kalas yra labai gražus ir ga
na tinkantis Lietuvos atgimi
mo laikams. Jis bus statomas 
gavėnioj. Laiką pranešime 
vėliau. 

įnešta ir vienbalsiai priim
ta, kad surengti prelekcijas, 
arba pamokin'nia, apie sveika 
tą ir kitus na r. 1nig\is daly
kus. 

ALIUMI kuopa-turi vakarinius 
kursus, kurie atsibuna ketver
ge vakarais. Mokinama: kir
pimas, siuvimas, mezgimas, iš-
siuvinėjimas, pasikalbėjimas 
apie namų ruošą, valgių gami
nimą ir tt. Viskas yra moki
nama veltui. Cicerietės pri
valėtų naudoties tąja proga. 

Migla. 

i rn i t i - » t r l i f i t i l i l i S S 

L. B. K. Tahitffii^mi Sąjun
gos Centro Valdyba: 

Dva. vad. kun. I. Albavieius, 
717 W. 18th St., Chieago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1658 Waban-
8ia Are.. Chieago, 111. 

Vioe-pirm. Ff Vdryga, 4539 So. 
Marflhfteld Ave., Ckieago, 111. 

Nut. r#lt. Jonaa Purtokas, 44^ k 
So. Fairfield Ave., Chicago, I1L 

Fin. rait. Alex Dargia, 726 W. 
18th St., Chieago, 111. 

12d. prof. kun. Pr. Bučys, 2634 
W. M^^nuette Ęd., Chicago, 111. 

Iždo Globėjai: 

Kun. I. Albavičiua, 717W. 18th 
St., Chicago, 111. 

Juoz. Rupšis, 4430, So. Maple-
wood Are., Chicago, 111. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Budys, 2634 W. 

Marąuette Rd., Chicago, 111. 
imu. I&L AlbariSius, 717 \V. 

18A gt., CbiMf9; 111. 
Kun. F. Kudirka, lft44 Waban-

aia Are., Chicago, 111. 
Alos Dargia, 726/VV? I8th St., 

Chicago, 111. 
Ant. Nausėda, 1658 "VVabansia 

Ave., Chieago, 111. 
Juoz. Rupais, 4430 So. Maple-

woad Ava., Cfeicago, IU. 
KUM. M. Jfrtisas, 3230 Auburn 

Ave., Chieago, 111. 
Fr. Veryga, 4539 So. Marahfield 

Ave. , Chicago, 111. 

J o n a s Petrait is , 4358 So. Wash-
tcnaw Ave., Chicago, IU. 

Juoz. J. Elias, 4600 So. Wood 
St., Chi<»io, IU. I 

Boleslovas Sekleckis, 3427 A u 
burn Ave . , Chieago, IU. 

Anualaeas Valančius , 1442 So. 
49th Ave. , Cicero, IU. 

-
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PRANEŠIMAS. 
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams. 

POVYLAS E. KRAULEIDIS 
Pirmas Lietuvis Išradėjas 

WET WASH LAU3SBRY 
4349 So. Hermitage Ave. 

Telefonas Tards 56S5 
Inkorporuota Gruodžio 17, J914. 

Šiuomi pranešu visiems sa
vo kostumeriams, kad nuo šios 
dienos priduotas drapanas iš-
plauname tą pačia, dieną ir 
pristatome. 

Pamėgink, • persititarmsite 
, ua, "it iiMmmmutmeBesmmmmsszBm 
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A L S I MASALSKIS 
GRABOJRrUS 

Lietuvis gra-
lM>rius. AtHn-
ka v i s o k i a s 
laidotuvas Iro-
pigiausiai Tu
riu savo kara-
bonos Ir auto
mobilius. 

Taipgi dldos-
ae dai; grabų 
patyi dirbama. 

3807 AUBURN AVI. 
Pboue Drover 411t 
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SERGĖKITE SAVO AKIS. 

SO. CHICAGO, ILL. 

kas darbas, bet <lar stengda
vosi pakenkti dirbantiems. O 
jėi kuris ir prisidėdavo su re, pampijinėje svetainėj bu 
darbu, tai ne dėlto kad pa> 
gelbėti, bet kad turėti-sau 
naudą. Er ji* turėdavo. 

*. 

'4»uviwi' iBa&»n", bet ir p*. 
cius tautiečius nuvarė "kiau
lių ganyti". Dabar, matyda
mi ''prtfkilniŲJų'' darbus, 
galime sptęsti JŲJŲ vidujinį 
stovį, Jturs, rodo8, gana keis
tas ir iftai&kus. 

Aišknmo deleį reikia pa
kartoti kacl nedidelis skait
lius pas mus tokių keistų ran
dasi; Tiesa, nėra i& jų pusės 
jokio pavojas, bet nėra ir 
naudos, katalikų priedermė 
yra tokius nenaudėlius išskir
ti iš savo tarpo, idant tokios 
išgamos neterštų mūsų tikėji
mo ir ,musų vardo. 

Mikas Dugnys. 

Pernai pavasarį Č*ia tapo su
tverta Labdarybės Sąjungos 
13 kuopa, bet lyg šiol ji ne
parodė nei jokio veiklumo; 
buvo lig apmirusi. Dabar, ga
vėnioje, manome siirengti la 
•but dideles prukalbas, kur bus 
plačiai aiškinama apie Labda
rybe, m*s iš So. Cliicagos lie
tuvių mažai kas težino apie 
šitų naudingųjų ištaigų. Pa
sitikime, jog muši] Labdary
bės Sąjungos 13 kuopa Šįmet 
veiks su didžiausiu , uolumu 
M įsteigimo našlaičių prie-

Daug šios koliouijos Lietu
vių patė|ę iš darbo eina ant 
kampų ar kur kitur pirkti 
"Draugą" bet ant nelaimės 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per
leisti diena tai ir yra nemalo
nų. 

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

JUOZAS MOZERIS. 
1817 S. Union Av. Chicago, 111. 

• " • • ' > • • • 

L I E T U V I A I 
lrarla įdomaujate uka, skaitykit* ir 
platinkite vieninteli akės laikrašti 
"AMERIKOS ŪKININKĄ". 
' Kreipkitės sekančiu adresu: 

AMERIKOS ŪKININKAS 
P. 0. Box 96, 

HART. MICHIGAN. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi J krū
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių- Mano 15 metų 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $2.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos g-atvės. 
8-čioa lubos virš Platt'o aptiekoa 

Kambarift 14, 16, 16, 17 ir 18 
Tėmyklte f mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki » 
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai. 
ryto iki 1? valandai diena 

IIIIIIIHIIIIIISJMilIlIlIHIlIIllIlIlIlItlIllHUSt 
i?esid. 988 So. Ashland Blv. CntcajP 

Telefonas Haymarket S 644 

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

8pecijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisasr 8864 So. Halsted St., Chlcagt 
Telefonas Drovor 9698 

VALANDOS: l t—11 ryto *1—9 po 
pietų 7—8 vak Nedaliomis l f — U 4 

ctlEUIIIIIIIlIIIlIIIIlHlIUlUniIflIlIlHUIIiiil 
u i • i • M I I * — — — t e 

D r . M. Stupnicki 
H09 So Morgas &&*** Į 

i 

Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
6 po pietų iki 8 rak. Nedelio-
mls nuo I iki 8 vai. 

g . . . . . » . . l . - . . » » • • » . | 1 » M 

Dr. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 Metai 

Ofisas' S14g 9: Mergan St. 
Kertė SS-ro nt., Cte—go, Ri. 

SPBCIJALISTAS 
Mot«riSkų, Vyriškų, taipgi ekr»-

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 9 ryte 
iki 10, nuo 12 iki 2 po piet, na© 6 

iki 8 valandai vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Tards «t7 

įį»»m m mm 1 1 » i • • » - » • • • • • ifcl 
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V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmieetyj: 

f t w. WASBnr&Ton STBJEBT; 
Kamharis *09 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

»108 SO. MORGAN STREET , 
Tel. Tards 7Bt 

Gyvenimas, 812 W. 3Srd BL 
Tel. Tards 4681 

. . m>m ii M m m • < 

giattdos namo. aauu& į m i n u . 
Ijaisvcs Savito, nors jau 

CICERO, ILL. 

Kas Sajungiečiii veikiama. 
Sj>inr4giot6s 1011̂  metus iš 

pat pirmos dienos-" pradėjo su 
darbu, •.'fųrteit ,įOs ir vibus 
motus taip _ neituilstam*iai 
dįrbg,. kaip iki šįoliai dirbo, 

veikti, lyg tas. buty ne tautiš-f'Aš viį noriu paniinoti nors 
stambesnius veikimus. 

Sausio 1 dM 11HJ) m., vaka 

pasibaigė, bėt aukos Tailtos 
Fottdan bus tiek pat* renkamos 
prie bažibyčios, kaip ir per 
Laisvės Savaitę. Paskutinį 
kartą, kada rinkome prie baž
nyčios, aukojo šitie asmenys: 

Iss. Rakštis $5.00. 
Po 1 dol. O. Baranauskienė, 

A. Navardauskis, V. Žilinskie-
nė, P. Babonas, I*. Oleildenė, 
J. Leonienė. , 

Per Laisvės Savaitę Lietu
vos nėprigilhnybei pas mus, 
So. Ciilcatoje, tapo suaukota 
$6*^.75. I Centre nusiuntėm 
$'600.00, 6 ^3.75 dar pasiliko
me; nusiusime• likusius pini
gus kiek vėliaus, kada dar 
kiek parinksime. 

Tautos Fondo 141 sk. ra&U 
Konst. Vasiliauskas. 

. 

• • SKAinKITE 
.Kaip tėvas išmoko sumažinti 

čėveryku išlaidas. 

vo surengė #ražą programą 
Vakaro vedėja buvo p-lė A. PIRKITE &AR8S TAUPY-
Jakaitc. Visųpirma buvo su-ĮMCT ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

„Mano sunūs labai daug čevery-
ky nupiešia, užlaikyti jj atsakan
čiai apautu man labai daug kaš
tuoja" — taip rašo p-nas J. AHi-
50ik Allen iš Amity, Arkansas 

„Nilo laiko, kuomet jam pradė
jau pirkinėti su Kcttun padais če-
rykus paaiškėjo, kad jo apavimas 
atsieina tik trečią pirmesnių išlaidų 
dalj." 

lai todėl, jogei Neolin padai yra 
tvirti, pastovus ir labai ilgai nešio
jas. Išlaidos sumažėja, kad nerei
kalauji pirkinėti itick daug naujų 
čeverykų. Čevcrykai ' ' Neolin 
padais gaunama beveik kiek
vienoje geresnėje ' krautuvėje 
{vairiuose skoiviuose-stiJiu&$e visos 
šeimynos nariams. Neolin pa
dus 4aip-gi galima jrauti visur. 
Jie pagaminti mokslišku būdu, taip 
kad butų smagus, nepermirkstanti 
ir ilgai tverianti. Juos pagamina 
Goodyear Tire & Rubber Bendro
vė iš Akron, Ohio, jie taip -pat iš
dirbinėta ir kojasparninius užjcul-
nhi«, gvarantuojamus ilgesjrį išlai
kymą negu ytsoki kjti užkulniai. 

^iiinntiiiniHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiitiiiiiiiiiiiii 
= DR. S. NAIKELIS . i 
S GVT>YTOJAS IR CHIRURGAS = 
i 4712 So. Ashland AVc = 
S Vai. 9—11 a. m. 5—<6 p. m. = 
— Nedėliomis 10—-12 a. m. E 
= Phone Drover 7042 • ~ 
z. Cicero office r 
= 4847 W. 14th St. ~ 
r Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut. 5 
= iPhone Cicero 39 = 
- Rezidencija 3836 W. 86th St. r 
~ Jeiionc Prospoct' 8385 
miitiHiiiiiffiiiimiiiriiKfliiiiiiiiiiiiiiuii? 

• Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 

.4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

jįį • i • • • » « • • i 

|l 
Dr. A. K. RUTKAUSKAS 

Teleflcaa McKluley 57M 
GYDO VISOKIAS LIGAS . . 

*4lml Soutii Wea«um BoalevavA 
Kampas W. 8S-«o« gatvės 

i Ū « f a f m. 

Mokykis Kirpimo ir l>csignliig 
Vyriokų ir Moterišku Aprėdai? 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini. 
mas parodytus jus žinovų į trumpa 
laika. 

Mes turime didžiausius* ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius, kur mes sutelksime praktiš
ką patylimą, kuomet jų» mokysitės 

Elektra varomos ra&žinos m n ų Mo
vimo skyriuose. 

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti mūsų mokykla bile laika — 
diena ir vakarais ir gauti specljaill-
kai pigią kaina. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
ra — bile stati ės arba dydžio, !r bi
le madų knygos. 

MABTER DESIGBINO RCHOOL 
J. F. lvasjik k.«, Pecdėtinis 

11S N. La Salle gat., prie! a t y HaU 
A?«\*su*'i AVJ. . J augito 

, • . • . • „ • • I I I 

iliUlflll!i!l!lllllf««^ilSHIUSHIIIIIIBIIim 
| JOSEPH C. WOLON 
I Uesitvis AdToJsAtat 
• 
S (iyvfiiiinju Tel, Huaiooldt » 
s vakarais « n W ISnd «f.**» , 
S Tel. Ro9ktr«il ttit 
S CHICAGO, 1JJL | 
"HltllItlSIIIHIl»IfHliiI!HfllIISUIt1imUv^ 

» • m m f m m mmm<»>% ž8 ' 
Telefonas Puliman 8* 

DR. W. A. MAJOS 
GVDYTOJAS IB 

VRGA CHIRURGAS 
Ofisą* 1171* Michigan Ave. 

Adynos 8:80 Iki 9 I§ryto — 1 
iki S po pietų — 6:30 iki 8:19 
vakarą Nedėliomis nuo l t 

iki %t taryto. 
iii • m m m m « n » » » » w » w » " H 

Or. A. R. eiumenthai I . D. 
AKIU 8PEC1JALIbTAh 

Patarimas Dykai 
>fist. valandos: nuo 9 iš ryto ik-

< vfti vakare NedėttotrH* 9 »kl 1« 
449 *i Ashland Avt kamp 41 | 

rcietonas Tard« * i r 
Aiftfnn&s Boul»vard ** • 

Dr.M.T.Strikolis 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chicago, I1L 
Ofiso Telefonas Boulevard 1«0 

Karnų Tel. Soeiey 42© 
BSHSMSSSSSSSSSSSSSHSSBSSSSSSSSIHBSSSSl 

I ^ M M M 

S K A I T Y K I T E 
^DEATOA'' 

OR. LEO AVVOTIN 
Gydytoja*, Cfctrcr***. 

i M t sk>. nnHted 9L, 
Kalbs HetuviSksi, latvilkai 

' ir mstikat 
Valandos: l t — i i irtą; t—t 
vakar*. Tai. OamU 4t<7 « 

{ { • • • • • • • • • • • • • • • M • • • mj m »»• m+mtį 

PUSPADŽIAMS SKUBA. 
Mes siūlome geriausio ariuolo ska

ros padams šmotelius nuo Me iki 
85c už pora, geriausio aržuolo skūra-
les nuo 70c Iki $1.00 u i svare, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikal Ir kitokios 
reikalingos tulšia u i labai žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Findiog Store 
K. Kaplan & S o n 

4608 So. AdriHd *r% 
Telefonas Tards i i t i 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTAS. 

Pirmadienis, kovas 3 d., 
šv Kunegunda. 

Antradienis, kovas 4 d., 
šv. Kazimieras. 

APSIREIŠKIA NAUJA NE
ŽINOMA LIGA. 

Aplink Chioagą apsireiškia 
kažkokia nauja liga, kurios 
gydytojai negali niekaip iš
aiškinti. Tai "miegamoji mir
t i s " . Žmogus Įpuola iigan 
miegan ir miegodamas numir
šta. Ligonio jokiuo iradn ne
pavyksta pažadinti. 

Chieagos apylinkėse ketini 
žmonės ta liga susirgę. Du jau 
miegodami! mirę. Du dar mie
ga. Sakoma, abudu jau nekel-

APIPLĖŠĖ BANKĄ. 

Trys automobiliniai plėši
kai, šiuo kartu nigeriai, ana 
dieną apipj^šė įferehants ' 
banką, .4649 So. State gat. 

Policija vijosi plėšikus į 
juos šaudydama. Pasakoja
ma, jog plėšikai iš automobi-
liaus išmetę gatvėn paimtus 
bankoj pinigus. Bet tuos pini
gus tuojaus pagrobę praei
viai. 

Bankos valdyba sako, jog 
paimta apie 5 tūkstančiai dol. 

I š GHIGAGOS LIETUVIU 
KOLONUI!. 

IŠ NORTH SIDES. 

POLICIJA PELNIJO. 

sia. 
Ta stebėtina liga pirmiau

sia apsireiškusi Anglijoje, 
kuomet ten siaučiusi influen-
zos epidemija. Jš ten dabar 
persikėlusi Amerikon. 

Spėjama, jog ji turi kokius 
nors sąryšius su influenza. 

Bet gydytojai speeijalistai 
tvirtina, jog ta liga nėra už
krečiama. Taigi ir nebaisi. 

Anglijoje gydytojai moksli
ninkai visaip tyrinėję tą ne
paprastą ligą. Bet negauta jo
kiu pasekmių. 

Ana diena šerifas Tlionev 
su savo pagelbininkais užklu
po VVymano saliūną, Cieero-
je, kur gambleriai nukaitę lo
šė pinigais. 

Visus suėmė. Pas juos at
rado $1,400. Nugabeno į Oak 
Park, )x>lieijos magistratan. 
(įambleriaiiis kiekvienam pas
kirta po $-00 parankos. Pa
čiam saliunininkui $800 pa
rankos. 

Jau nemažai laiko prabėgo 
nuo to susirinkimo, kada "buvo 
nutarta, kad viąos Lab
daringosios Sąjungos kuopos 
pasiųstu savo Garbės narius 
prot'., kun. Pr. Bučiui, bet iki 
šiol dar nieko negirdėti. La
bai nesmagu, kad kuopos nc-
pasistengia greitai išpildyti 
Centro nutarimo. 

Reikia žinoti, kad mes tuo-

išgirsju ką nors Ęerą, bet la
bai apsirikau Vietoj gero, iš
girdau daug ologo. 

Pirmiausiai "Biblijos aiš
kinto jas ' p susirinkimą pradėjo 
su malda. Iš pradžią pradėjo 
kalbėti neva Tėve mūsų, o 
p.askui pridėjo kokius ten pa
laiminimus, kad Dievas lai
mintų tą jų suslrjn&ima, Bas
kui užgiedojo neva kokią tai 
giesmę. Po to kokis tai Bau-
eeyie pradėjo aiškinti bibli-
ją. J i s pradėjo: "Išėjo sėjė
jas sėti ir iš kur atsirado kū
ka l ia i" ir tt. Paskui sakė, 
kad " ik i 1914 metų, tai buvo 
sėjos laikai, o nuo 1914 meta 

HU trukdome savo darbą, nes ' iki 1918 metų, tai buvo pju-
jokios agitacijos negalima va-1 ties laikai, o dabar, 1919 me-
ryti, o ėia pinigai reikalingi tuose, tai yra laikai artojų ir 
našlaičių prieglaudos namui, sėjos laikai. Artojai, tai jau 
Kiekviena praleista veltui die-jnauji laikai, ty. socijalistai ir 
na,savaitė ir mėnesis neša nuo-Į bolševikai. J ie yra artojais, o 
stolius. Tokiu budn ii\nuisu pj tam tikros kuopos sėja 
organizacija neauga. 

r 
' ! 

Tat šiuomi primenu, kad 
naują sėklą". Paskui sako: 
"Už 6 metų, tai ateis pats 

kuopų raštininkai nelauktu sa-; Kristus ant žemės ir padarys 

GAVO 18 MĖNESIŲ KA
LĖJIMO. 

Industrijaiistas Pietro Nig-
ra, kuris perniai rudenį fede-
raliam teisme atrastas kaltas 
už peržengimą ' ' espionage'' 

UŽLAIKYTI ŠEIMYNĄ DA- j įstatymo, pagalinus nubaustas 
VĖ PO 1 CENTĄ KAS 

DIEN. 
kalėjimu 
Teisėjas Landis jam paskyrė 

1S mėnesiu. 

vo kuopų susirinkimu, bet tuo
jau pasiųstu (Jarbės narius, 

rojų ant žemės, tada plauks 
pienas iš pakalnių, o medus 

i 
nuo kalnų, ir . daugiau jau 

ko-
kiek katra kuopa turi. 

Nereikia raSvti i.oi v a r d l l / ž m o g u s nemirs; pagyvenęs 
nei pavardžių," tik patį skait- k f l a l k « a n t žemC's> P e r s , k e l s 

lig. Garbės "narių surašę rei- t , e s , a l » d a n ^ - P e k l o s n 6 r a i r 

GRAŽUS PERSTATYMAS 
Naujos misijonario, kun. V. Kulikausko verstas trijų veiksmų, šešių atidengimų 

dramos. 

-

u f9 Desenzano Mergele 
ggg«°y Ned., Kovo-March 16, 1919 

SCH00L HALL SVETAINĖJ, 
Prie So. Honore ir \V. 48tos Ciatvių 

' Pradžia 7:!J0 vai. vakare. 

Voikalo. perstatys L. Vyčių 36 kp. (Brighton Pa rko ) artistčs-mėgėjos. Pers ta tyme dalyvauja 
19 mergaičių. Drum.a—Deaenzano Mergeli'—yra begalo graži su trimis apsireiškimai*. Aniolų, šv. 
Panos Marijos ir žv. Uršulės', šventas giesmes: šv. Maria ir kitos bus giedomos su vargoruiis. 

Tikietus galima gauti "Draugo" redakcijoj ir pas visus L. V. 36 kp,. narius. 

P Į1'1 

T T I T I 

Tat visų draugijų bei kuo-
pn, knrios tik pristojo ar dar 
mano pristoti visi delegatai 
malonės atsilankyti. 

A. Nausėda. 
. -

f 
IŠ DIEVO APVEIZDOS 

PARAPIJOS. • 

kia siųsti prof., kun. Pr. -Bu
čini, 2G34 W. f»7tr St., Chi-
cago, T11. # s 

Labd. Saj. Centro pirm., 
Į 

A. Nausėda. 

IŠ WEST SIDES. 

Prieš teisėją (iemmill skun
dėsi M>s. Mary Bichl, motina 
su 6 vaikais, kad jos vyras 
visos šeimynos užlaikymui 
duodavęs kasdien tik po 1 
centą, arba 7 centus per sa
vaitę. 

Teisėjas vyrni Įsakė toojaus 
pakloti savo šeimynai $2") ir 
paskui kas savaitė duoti po 
$12 arba eiti kalėjimam 

Bichl apsiėmė mokėti. 

PRIMETA MIESTO MAJO
RUI NEIŠTIKIMYBE. 

KALĖJIMAS IŠNAUDOTO 
JAMS. 

Vidujinių šalies mokesčių 
kolektorius Smetanka paskel
bė, jog cigaretų krautuvnin-
kai, katrie išnaudosią žmo
nes imdami perdaug už ciga-
retus, busią patraukti teis
man. 

J i s pažymėjo, jog pakeliai 
su 20 cigaretų, kurie pirmiau 
kainavo 15 ir 20 centų, šian
die neguli but brangesni dau
giau, kaip tik 2 centu, ty. 17c. 
i r 22 centu. 

Katras krautnvninkas plė
šia daugiau, apie tokį reikia 
pranešti jam, kolektoriui. 

UŽ tą išnaudojimą yra bau
smė $1,000 arba vieneri me
tai kalėjimo arba abidvi kar
tu bausmi. 

Perniai Chieagos dienraštis 
Daily Xews miesto majorui 
Thompsonui primetė neištiki
mybe šaliai, kuomet šalis bu-

i vo karėje su Vokietija. At-
[spanzdino daugel] užsipuldi-
I nėjimų. prieš majorą. 

Majoras tuose užsipuldinė
jimuose įžiūrėjo nepamatuo
tą jo asmens šmeižimą. Dien-

j rašėio kompaniją, kurios gal
va yra Lawson, patraukė tei-

I sman. Pareikalavo $250,000 už 
garbės plėšimą. 

Tomis dienomis to dienraš
čio kompanija teisman pris
tatė liudijimus, jog tikrai ma
joras karės metu buvęs neiš
tikimas šaliai. J is rėmęs prr 
vokiškus gaivalus. Taigi tt'^-
mi kenkęs savo šaliai. 

Pasirodo, jog dienraštis ne 
tik savo raštų neatšaukia, bet 
dar juos aiškiau patvirtina. 

Suprantama, kame yra tie
sa, tą klausimą išrys teismas. 
Bet šiandie iškeliami tie ne
sutikimai viešumon todėl, kad 
majoras išnanjo kandiduoja į 
miesto majorus. 

Vasario 26 d. Meldažio sve
tainėje buvo koncertas. Vi-
sųpirma p. O. Pocienė ir p. A. 
Sodeika, akomponuojant vie
tiniam vargonininkui, Ą. Po
ciui, sudainavo, visiems susto-

amžinų kančių nėra. Tai tik. 
kunigų išmislas. J ie dei biz
nio žmones gązdina, kad dau
giau sau turto sukrautų. Tas 
viskas turės nusiduoti prieš 
1925 metus, nes 1925 metais 
turės pats Kristus ateiti ant 
žemės, tai turi rasti viską čys-
tai. Todėl mes turim dabar 
diiug darbo per tuos 0 metus, 
nes turi viskas pereiti mūsų 
pusėn. Bažnyčių daugiau ne
bus, kurias jųs dabar matote, 
kaip čia ant kampo 4G-tos ir 
AVood S t ' \ ir tt. Išniekino ku
nigus, Bažnyčias ir šventus jus, Amerikos himną. Paskui 

p. O Pocienė solo padainavo: J S E į į į g į ' T į ^ * ~B&^ 
Ne bile kieme mergelė anga, v 5 s a mmų tikėjimą ir sakė, 
.sale kelto rymavo, Ausk mo- k f t d j a q b u v o p j n t h • 4 J n e . 
eiute drobeles, ir kitas. Oerb. ^ l a i p e r ^ p j a t j s n r i n k o 
damininkė parodė nepaprastai k u l l i | C U S i r karalius ir jau su
grąžą balsą, bet nemažai pri 
dėjo energijos ir mokslo, kad 
taip augštai ištobulinti ir val
dyti savo balsą. Nema
žiau* talento, energijos "ir 
mokslo parodė ir gerb. A. Po

liso į pėdus del sudeginimo, 
ir tt. 

Kaip girdėjau jie visur 
platina savo "mokslą". Įtei
kia skelbti, kad žmonės neitų 
ir neklausvtų jų pasakouinų. 

cius, kaipo pyamstas. Tikrai „. , . . . i , T T T-I 
.. ..v, . .« ., ,. v. Stebėtina, kad p. J J . EI įas 

ŠAUKIAMAS PASIAIŠKIN
TI GAZO KOMPANI

JOS GALVA. 

Miesto tarvbos finansinis 
komitetas nusprendė pašaukti 
pasiaiškinti gazo kompanijos 
vyriausią galvą Insnll, kodėl 
uždaromas gazas tuose na
muose, kur nenorima mokėti leidimus saliunams, kurie j -

STOVI UŽ SKAITLINGES 
N ? POLICIJĄ. 

Vasario grand jury Cook 
paviete vyriausiam teisėjui 
Kavanagh indavė galutiną sa
vo tyrinėjimų raportą. 

Grand jury rekomenduoja 
Chicagoje padidinti skaitlių 

artistiškai išpildė šias muzi- , , 
, , . , . n i a « . duoda savo svetaine tokiems kos dalis: Prelude, Chopmo, ' v . , . v . žmonėms, kurie taip teršia 

mūsų tikėjimą ir visą, kas 
mums šventa. Ar-gi J . J . 

Fuga, Bacho ir Allegro,.Appas 
: onato Saint Saens ir tt. I 

Daug pag}Timų p. Pociui „ , . . . ,. . . . . r . . . 
i T « *;.« , Ehasm nerupi religija, tikeji-

ivau skaitės ir girdėjęs, bet . r , ° * T . J 

r A -r roas, ar jam brangesnis yra 
lomet pirmą kartą pats iš- . .. . . , .w . 

doliens, gautas į savo kisemų. 
A. S. šalčius. 

Redakcijos pastaba. Gal p. 
Elijošius nežinojo, kad jo sve
tainėje kalbės tokius niekus. 
Katalikai turi žinoti, kad 
pranašystė apie Kristaus atė-

skambėjimą tai vėlei kaip jimą 1925 metais yra melagin-
andros užimą ir tt. Žinoma, ga. Senovėje taip-gi buvo me-
tiktai muzikos žinovai gali lagingn pranašų, kurie sakė, 

pagyrimų p. Pociui 
buvau 
kuomet 
giniau jo muziką, tai ištikrų-
jų pajutau, kad jiš yra vertas 
tokių ir didesnių. Prie to 
tankiausiai skambino iš at
minties. Klausant, rodos, taip 
ir girdi tolimo griaustinio bil
dėjimą, tai ramų, malonų 

Labdaringos Sąjungos 4 
kuopa, po globa Šv. Antano, 
laikys bertainini susirinkim.M 
šiandie, kovo o d., 1919 m. 
7:30 vai. vakare, Apveizdos 
Dievo parapijos svetainėj, 
prie 18 ir Union gatvių. 

Tat kviečiame narius kuo-
skaitlingiausiai atsilankyti j 
bertaininį susirinkimą. Tu
rime daug svarstymų. Po
draug kviečiame ir tuos, kat
rie dar nepriguli prie Labda
ringos Sąjungos, idant nepa
mirštų atsilankyti ir patapti 
Sąjungos nariais. Dirbkime 
iš vieno našlaičių labui, kat
rie šiendie randasi svetimtau
čių gioboje ir auklėjami sve-
timTauČių dvasioje, kurie, jei
gu mūsų priegloudoje butų 
auklėjami, gal išaugtų . labai 
stiprios dvasios lietuviai ar 
lietuvaitės. Todėl garbus aš-
toniol i kiečiai, sukluskime. Ne-
dnokime tų brangių tautos 
žiedų svetimtaučiams, neduo-
kime jiems išaugti ne lietu
viais. 

Labdaringos Sąjungos 4 kp. 
vardan našlaičių kviečia pra
kilnios širdies lietuvius remti 
gražų ir prakilnų darbą. 

E. Misius, 
Prot. raštininkas 

« 

SIDABRINIS BALIUS 
PARENGTAS PER 

DRAUGYSTĘ ŠV. PETRONĖLĖS 
Užgavėnių vakare, Utarninke, Kovo-March 4 ,1919 

•— 
ŠV. JURGIO P AR AP. SVET., 32-ras Place ir Aubum Ave. 
Pradžia 7 vai. vak. Tikietas 35c Ypatai 

* • 
Visi, kurie atsilankys ant šio nepaprasto baliaus, gflus uidyką sidabro, 

nes tai yra sidabrinis balius. Kito tokio baliaus nė ra buvę. Visi u rmu a n t 
šio baliaus, kaip visuomet, taip ir an t šio baliaus komitetas užtikrina visiems 
atsilankiusiems serus laikus. Nuoširdžiai kviečia visus lietuvius atsi lankyti . 

KOMITETAS. 

K « m m » m ^m » * » • » • » » » » » » » » » » » » » » • • • » • 

PUIKUS 
• 

Užgavėnių Vakaras 
rengia 

S. L. Pašelpinių 3-jų Draugijų 
Utarninke, Kovo-March 4, 1919 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 
. 2242-44 West 23rd Place 

-

Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 25c Ypatai su karės taksu. 
širdingai kviečiame visus atsilankyti, KOMITETAS. 

» . • » » » » » » » » » » » • 

• 

. 

*M! teisingai apkainuoti muzika-
liškų dalių išpildymo vertę. 

P. A. Sodeika lygiai gražiai 
ir su tikru artizmu padainavo I vo. Protingi žmonės į pana-
solo: Vai varge varge... Lai- sius surinkimus neturi vaikš-

kad panašios perversmes j 
vyks 1260 metais. Tie metai 
atėjo ir nieko ypatinga nebu-

vyne, Švint aušrelė ir tt. 
Buvo dar sudainuota duetai: 
"Plaukė sau laivelis ir Va
lia, valužė... 

Ant galo dar prisidėjo p. J . 
Kudirka ir, panelė A. Pėsti-

eioti, o mulkiai " D r a u g o " ne

i š NORTH SIDES. 
Padėka. 

Ungarijos 

skaito, nei 
neklauso. 

jo persergėjimų 

v I š NORTH SIDES. 

Šiuomi pranešu visiems 
policijoj; tuojaus panaikinti ! ? * j ^ ; 1* ^ T * kvartetli, North Sicles' draugijų atsto-

už gazą perdidelių sąskaitų. 
Miesto tarybai reikalaujant 

kituomet Insult buvo pažadė
jęs* j°& <^el nemokėjimo są
skaitų niekur gazas nebus 
uždaromas. Gi šiandien kaip 
tik priešingai pasielgiama. 

Aldermanas Fisher prane-
Sė, jog žinųs tokių atsitikimų: 
Nueina i namus gazo bilų 
kolektorius ir pasako, jog jis 
neapleisiųs narni), kol nebus 
užmokėta už gazą. 

Ar tai taip reikia elgties 
gazo kompanijai? 

velti į visokius kriminalius 
prasižengimus; uoliai prižiū
rėti, kad miesto parėdymas 
apie uždraudimą nešioties 
ginklus pilnai -butų pildomas 
ir kuoatsargiausiai elgties pa-
roliuojant iš kalėjimų prasi
žengėlius. 

Tai vaistai, su kurių pagel-
ba, sakoma, butų galima su
mažinti mieste kriminališkus 
prasižengimus. 

Rigoletto Verdi.... | Vams, kad susirinkimas įvyks 
Užbaigė koncertą Lietuvos k o v o 4 d>> r e ikale Labdarin-

himnu. 
Publikai dainos labai pati

ko ir rankų plojimams nebu-

gos Sąjungos, Šv. Mykolo pa
rapijos svetainėje, 1644 Wa-
bansia Ave., 7:Š0 vai. vakare. 

vo galo. Tankiai reikalavo gitas susirinkimas šaukiamas 
atkartoti. 

Ten buvęs. 
IŠ T0WN OF LAKE. 

PIRKITE KARŽS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (VV.S.S.). 

su tikslu, kad pasitarti, ką 
rengsime 1920 metais. 

Reikalinga paimti svetainę 
ir nuskirti laikas. 

Draugijų susirinkimai jau 
atsibuvo ir man rodos, kad 

Šiuomi širdingai dėkojame 
visiems dalyvavusiems mušu 
dukters, Juozapinos Andruš-
kevičiutės, vestuvėse. 

,l5ėkavojam draugijoms j r 
prieteliams, ypatingai vy
čiams ir chorui už" dalyvavi
mą bažnyčioj šliubo ^k i lmė
se. » 

Dėka vo jame taįp-gi Avyčių 
pirm., A. Mureikai, ir vargo-
uininkui, B. Lauraičiui, už to
kį pasidarbavimą. 

Mykolas ir Emilija 
Andriuškevičiai. 

RUSAI UNGARŲ SU0KAL 
B Y J r j . 

— _ 

Basei, vas. 27.-
sostinėje Budapešte už 
limą suareštuota 76 komunis
tai bolševikai. 

Tardymų metu paaiškėjo, 
jog tarpe sukilėlių esama ir ru 
sų. Taippat paaiškėjo, kad 
jie aprūpinami rusų bolševi
kų junigan?. 

Agitacijoms prieš Ungari
jos respubliką bolševikai vie
nu mėnesiu išleidę $60,000. 
Pinigus gavę iš Rusijos. 

Tečiau nepasakė, kokiais 
šaltiniais jie yra gavę pinigus. 

Paie ikau savo brolių Joakimo, 
Jono ir Mykolo Turauskų. Paeina 
iš Kauno Gub. Raseinių Pav. Gir
diškių Parap . Risgalių Kaimo. Mel
džiu atsišaukite sekančių adresų: 

Pranciškus Turau>kLs 
SUki- 8 2 4 s* r t i c a s t r - ' W««kogau, III 

Paieškau vietos už vargonininką 
arba už zakristijoną. Netur t ingoj pa
rapijoj abi tarnisti galiu atl ikti . 
Darbo nebijau. Galiu ir vaikus mo
kyt lietuviškai, lenkiškai Ir ligi «nr 
Grade angliškai, 

Esmu nevedės. Kas UnK algos ne
prieštarauju. Paliudij imus iš pa»-
kutinės vietos turiu. 

Iš gerb. klebonų meldžiu kreiptis 
į "Draugo" Administracija, 1800 W. 
46th St., po raide G. 

Paieškau draugų ir pažįstamu, pa 
einančių iš Kauno gub., Teisių pav. 

•Aš dabar sugrįžau iš Prancūzijos Ir 
norėčiau susižinoti su draugais . Mel
džiu atsiliepti an t sekančio adreso: 

Pr ivate Leo Katareki 
General Hospital 36 

Detrolt Mich. 

Paieškau brolio Martino Kničiuno, 
girdėjau, jog išvažiavo j Amerikos 
kariuomenę. Kaip girdėjau, tai jis 
pirm paėmimo jo kar iuomenėn gyve
no po sekančiu adresu: 4947 Melvin 
Ave., Eas t Chicago, Ind. Malonėkite 
duoti a tsakymą a r jis pats a r kitas, 
už ką busiu labai dėkingas. 

Jul ius Kničiunas, 
P. O. Dox 31; East MiUinocket, Me. 

INFLUENZA SUGRY-
ŠIANTI. 

Praeitą nedėldienį,- vienas 
žmogus buvo mane išvadinęs 
važiuoti pasiklausyti biblijos visos draugijos pristojo ir iš
aiškinimo,- J . J . Elias svetai- rinko atstovus, kad atstovau-

tų Labd. Sąjungą per visus 
metus. 

neje. 
Važiuodamas maniau, kad 

Washin^ton, vas. 27.,— Ge-
neralis karės laivyno, .gydyto
jas, real^admirolas Braisted, 
tvirtina,* jog ateinančiais me
tais influenzos epidemija iš
nanjo sugryšianti mūsų šalin. 

Apsisaugojimui reikalingos 
priemonės. Klausia Jis kon
greso paskirti pinigų tam tik
slui. * 

AKT PARDAVIMO 
80 akerių geros žemės, su triobomis 
ir apsėtais laukais. Del labai svar
bios priežasties esų priverstas p m -
duoti už labai pigią kainą. Del pla
tesnių žinių rašykite tuojaus. 

Peter Brazauskas, 
Custer, Mich. 

Illllllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllll 

B ^ S S S ^ VARPAI 
ATMINČIAI VARPAI 

McShaane Bell Foandry Oo. 
Baltimore. MdU. U. S. A. 
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A. f A. 
Jonas Bartulis 

45 metų amžiaus, mirė 27 d. 
vasario, 1919 m., 3 vai. išryto. 

Velionis paėjo iš Kauno gu
bernijos, Raseinių pav., Gau
res parap., Zaltriškių sodos. 
Amerike išgyveno 25 metus. 
Paliko žmoną Oną su 6 vaikais 
ir 3 seserys: Oną. Karbauskie-
nę, Agotą, ir Marijoną, brolius 
Antaną ir Pranciškų. 

Laidotuvės atsibus panedė-
lyj, Kovo 3 d. 9:00 vai. ryte H r f i r A t I W % 
• y x. *r *- i . x- RBarKALCTGAS SAVOTIirKAMS 
IŠ ŠV. K r y Ž i a U S baŽnyčiOS J Lietuvis kon t rak tonu- . D e n g r u T s o 
Šv. Kazimiero kapines. | įuu

s
s pSS^n

1Lu.stl
 s t o ? u s i r taisau s*-

_ . . . . ZTZ. • , , d u r a m P a iP f ts. dirbu bleki-
G i m i n e S i r p a Ž | S t a m i y r a n i u s kaminus, dedu blekines lubas — 

* • . » * • • i « x « • J I — vienu žodžiu išdirbu visokius sto-
n U O S i r d Ž i a i k V i e C i a m i d a l y - gus ir visokius bleklnius darbus. 

KEIKALINGAs 
:: jani tor ius" prie "Hat" namo. 
džiu atsišaukti . 

Dr. Juodelis, 
1412 S. Cestral Pa rk Ave 

Telefonas Lawndale 10114 * 

Mel-

EZTRA 

VaUt i l a i d o t u v ė s e . Darbus užimu visose df lyse G*u-
cagos. Darba atlieku atsakančiai ir 

Velionio kūnas randasi po S ^ K S I I ^ į K a , n l ok IS ž m u 

num. 4558 So. Paulina S t 
gus reikalingas, kreipkitės 

Lithoaniau Red Rooflng Oo., and 
Sh«et metai Works, 2106 W. 84tb St., 
TcL Canal 4802. 


