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METAI-VOL. IV. No. 54. 

Belgija ir 
Bolševikai nutarė su

griauti Vokietijos 
respubliką 

S. V. kongresas stovi už 
Airijos laisvę 

PREZIDENTAS ŠIANDIE 
APLEIDŽIA SOSTINĘ. 

šiandie paskutinė 65-to kon
greso diena. 

BELGIJA SU OLANDIJA 
MOBILIZUOJA KA

RIUOMENES. 

PASKELBĖ PLENUS SU
GRIAUTI RESPUBLIKĄ. 

KONGRESAS STOVI UŽ 
AIRIJĄ. 

Visus pienus gamina ir skelbia 
Berlyno sovietas. 

Tuo tikslu padaryta 
rezoliucija. 

Berlynas, kovo .*». Tau t i 
nė( ?.) Spartaku (bolševikų) są
junga ir Didžiojo Berlyno ko-
ministų (bolševiku) organiza-' 
eijos, kurios sudaro bolševi- \ 
kiška sovietą, paskelbt*' į visus 
Vokietijos darbininkus atsilie
pimą pakelti visoj šalyj gene-
rali streiką, sugriauti steigia
mąjį susirinkimą, valdžia ir 
pači*) naują Vokietijos respub-
lika. 

4. 

Sovietas patarė darbinin
kams savo susirinkimus turėti 
paėiose dirbtuvėse, vengti de
monstracijų gatvėse, idant val
džiai neduot iyprogos spėkomis 
sutraškinti darbininku sukili-
mą. 

Po šito daugel dirbtuvėse 
darbininkai pertraukė viso
kius darinis ir pradėjo mitin
guoti. Xe visi darbininkai su
tinka su bolševiku pienais ir 
pažadėjimais ••rojaus." (lai 
daugelis atsisakys streikuoti. 
P>et kraujo praliejimas bus ne-
išvengtinas, jei valdžia imsis 
aštriu priemonių prieš bolševi
kus. 

Ruošiamas kontr-streikas. 
Kuomet bolševikai paskelbė 

generali streiką, čia tuo jaus 
ant greitųjų susiorganizavo 
300 biznesmenų ir prpfesijona-
1 vi, sušaukė mitingą ir padarė 
pienus pakelti streiką prieš 
bolševikus ir visus soeijalistus, 
kad tuo būdu sutruškjnti vi
sus bolševikų teroristų veiki
mus. 

Paskleista atsiliepimai stoti 
generalin streikan visiems ne-
soeijalistams ir parodyti savo 
galybę. 

Taigi pakyla streikan dvi 
priešingos kita kitai spėkos. 
Bolševikai kursto darbininkus. 
streikuoti, kad sugriauti res
publiką. Nesoeijalistai pakyla 
streikan, kad palaikyti respub
liką ir dabartinę valdžią. 

Bus labai rodomus susikir
timai. Nuo to daug nukentės 
šalis jau .ir taip ligšiol labai 
daug nukentėjusi. 

BUS COTTINO BYLA. 

Paryžius, kovo 5.—Kovo 14 
dieną čionai karės teismas teis 
Cottina, kurs pašovė premjerą 
CHemenceau. 

Washington, kovo 5.— Va
kar žemesnysis kongreso butas 
priėmė rezoliuciją, kurioje iš
reiškiama viltis, kad taikos 
konferencija prielankiai atsi
neš į Airijos reikalus ir leis 
tai šaliai apsispręsti. 

Paskui rezoliucija ant grei
tųjų induota senatui. Senato
rius France pareikalavo vien-
halsiai ją priimti. Bet senato
rius Smith iš Georgia tuojaus 
pasipriešino. 

Tad rezoliucija pavesta se
nato užsienių komitetui, kur 
panašių rezoliucijų jau dauge
lis guli po kelis mėnesius. 

Bute rezoliucijai aštriai 
priešinosi atstovai: Connally 
iš Texas, Mann iš Illinois ir 
Moore iš Pennsylvania. 

Bet didžiuma senatorių sto-
4. 

jo už rezoliuciją. Už ją paduo
ta 21H balsų, gi prieš 41. 

Wąshington, kovo 4. — Pre
zidentas Wilsonas šiandie po 
pietų iškeliauja Ne\v Yorkan. 
Pakeliuje sustos Philadelphir 
joj. Rytoj apleis Ameriką iŠ-
naujo. Keliaus Europon, kad 
tenai pabaigti svarbiausius 
reikalus, surištus su pasauline 
taika. Paryžiuje ir taikos kon
ferencijoje jis laukiamas. Pre-

j zidento ten laukia ir mažųjų 
liautų atstovybės. Nes jis pir-
• miltinis pažadėjo, jog po šios 
i karės mažosios pasaulio tau
tos 'bus apdovanotos nepri-
klausomvbe. 

Turėjo daug darbo. / ' 

Prezidentas sostinėje išbuvo 
tik 7 dienas. Per tas dienas 
atliko labai daug darbo. Pa
sirašė po svarbiais kongreso 
pravestais biliais. Tarpe anų 
pirmąją vietą užima karės mo
kesčiu bilius, pergalės pasko
los bilins ir kiti. 

Be kitko prezidentas turė
jo visą eilę konferencijų su 

Belgija savinasi Olandijos 
rovincijas. "C 

Paryžius, kovo 5.—Europo
je pakyla naujas krizis. šiuo 
kartu ima ginkluoties Belgi
ja ir Olandija, kita prieš kitą. 

Belgija laikos konferencijo-
je pareikalavo, kad jai butą 
pavesta Olandijos provincija 
Limburg, fcsidriekusi Vokieti
jos pasieniu; taippat teritori
ja ties up^ Seheldt Belgijos 
pusėje. 

Belgija pristatė prirodymus, 
kad tai visa seniau prigulėjo 
jai. Tik paskui Olandija ka
rių metu pasisavino. Šiandie 
belgams gera proga • savo že
mes atgauti. Tuo tikslu tad 
ir kreiptasi taikos konferenci
jom 

Olandija prieš tai pakilo. 
Nugirdusi apie tą Olandija 

tuojaus užprotestavo ir, kaip 
bematai, pradėjo mobilizuoti 
kariuomenę, kad ginti savo te
ritorijas. 

Bet Belgija neužsileidžia. 

37 SENATORIAI PRIEŠINA-
SI TAUTŲ SĄJUN

GAI. 
• 

Jie reikalauja pirmiausia tai
kos pravedimo. 

-

Washington, kovo ^.—-Nau
jo Su v. Valstijų kongreso 37 
senatoriai formališkai pasi
priešino prezidento Wilsono 
pienuojamai tautų sąjungai. 
Naujo kongreso senate bus 49 
senatoriai re.pnblikonai. Iš jų 
37 pasirašė po rezoliucija, jog 
busimas senatas nepatvirtins 
prezidento" Wilsono daromos 
tautų sąjungos tokioje formo
je, kokioje yra paskelbta tos 
sąjungos konstitucija. 

Rezoliuciją pagamino sena
torius Lodge. Joje reikalauja
ma, kad Suv. Valstijų atstovai 

Ar Suomija bus monarchija 
ar respublika? 

SUOMIJOS SEIMAN 
RINKIMAI. 

Kas turi but, monarchija 
ar respublika? 

Gelsingforsas, kovo 5.—Ko
vo 1, 2 ir 3 dienomis Suomi
joje įvyko atstovų seiman rin
kimai. Pasekmės dar nežino
mos. Bet nuo tų rinkimų pa
sekmių prigulės visa šalies at
eitis ir likimas. Rinkimų kam
panija pasibaigė ramiai. Bet 
patys rinkimai buvo labai .kar
tus. Nes radikaliai gaivalai 
nemiegojo ilgs laikas prieš rin
kimus. Kuo labjau tie gaivalai 
buvo spaudžiami, tuo labjau 
jie savo veikė. 

Ir jei pasekmėje soeijalistai 
seime turės daugiau atstovų ir 

taikos konferencijoje pirmiau- jie ims viršų, tuomet Suomija 

šalies veikėjais, su partijų ly- ̂  i S n a l l j o r n o § i a g į n k m s Jr 
doviais. Ilgas valandas kon- s a k o v a r u ^ .numinti s a u pr;_ 
feravo su savo-sekretonais, ^ „ ^ ž e m e 8 # 
vpač su A. Mitchell Palmer,• TV l v . ~ . .. ., . . , v. v ,. » Ispradzių Belgijos reikalavi-kurs užima šalies prokuroro . . ., . . .. . , 

^ . mai taikos konrerenciioie kars 
Lregorv vieta. Pastarasis a t - . . , . . • £ » , , 
. ° "į. f »%i i- • • tai buvo paremiami. Bet kuo-sistatydino ir iškeliauja Į y. r , . ... ... .__ .. . , met šiandie Olandna ima Prancūzija su prezidentu — , . . v. ,. v. .. . ' . . smarkiau pnesmties, nezmo-laikos konferencijon. , , .. ;ma kas daryti. 
Paskutinė diena kongresui, j Belgija negali dovanoti O-
Pastaromis dienomis ir 63 Gudijai už jos neutrališkumą 

kongresas atliko milžiniškus J ^ r ė s nietu, už rėmimą yokie-
darbus. Turėjo susirinkimus 

PERSPĖJA LLOYD GEORGE 
MAŽESNES TAUTAS. 

Sako joms nesisavinti svetimų 
teritorijų. 

dienomis ir naktimis; kad ligi 
šios dienos apsidirbti su svar-
besniaisiars biliais. 

Bet su kaikuriais biliais 

cių tuo metu, kuomet Belgija 
buvo naikinama. 

Visi belgų laikraščiai už tai 

šia pasidarbuotų kuoveikiaus 
pravesti taiką ir tik paskui pa
galvotų apie tautų sąjungą. 

Rezoliucija induota prezi
dentui Wilsonui ir pasiųsta 
taikos konferencijai. 

Prezidentui daromi nesma
gumai. Nes rezoliucijos pra
džioje pažymima šalies konsti-

jog prezidentas pats vienas 
be senato sutikimo negali' da
ryti jokių sutarčių su sveti
momis šalimis. 

6 TRANSPORTAI PARVEŽĖ 
8.000 VYRŲ. 

Šią, savaitę parvažiuos jų 
daugiau. 

New York, kovo 5.—čionai 
parplaukė (> transportai iš 
Prancūzijos. Parvežė 8,000 ka
reivių. Ligi šeštadienio, sako
ma, parkeliausią daugiau 47,-

turinti nei sosto, nei karaliaus. 
Bet tos monarchijos laikinai 
regentu-prezidentu yra gene
rolas Mannerheim. Jis yra] 
šiandie laikinas Suomijos gal-
va-valdovas. 

Paskui seka klausimas: Ar | 
gen. Mannerheim turi palikti 
karalius, jei Suomija bus mo
narchija, ar prezidentas, jei| 
Suomija bus respublika? 

Ir tą klausimą seimas turės 
išrišti. Pasiremiant tais klau-j 
simais ir atstovai buvo renka^ 
mi seiman. 

Toliaus seka visa eilė kitųl 
klausimų, paliečiančių refor
mas, gyventojų luomus ir visąj 
soči jai i žmonių gyvenimą. 

Soeijalistai stipriai laikosi. 
Tikrųjų radikalių gaivalui 

Suomija mažai turi. Nes poj 
nepavykusios perniai bolsevi-j 
kų revoliucijos, dešimtys tuk-j 
stančių radikalų buvo arba su-l 

save turės daugelį svarbių 
klausimų. Jei soeijalistai bus 

tueijos posmas, kur ^ s a k y t a , ^avę viršų, tie klausimai ^U-

atsiduos bolševikizmo teroran. 
Nes visi soeijalistai, kokie jie 
nebūtų, linksta bolševikų pu
sėn ir pasiduoda anu vadams., 

šaudyta arba ir ligsiol laikoj 
Seimas turės svarbių klausimu. |1 T i a ^Įėjimuose. Bolševikai ne 

Suomijos naujas seimas prirf | w S a i , , ' J ° l i e t l ramn* ^vento j i 
kraujo. Tad patys gyventojai] 
jiems atkeršijo suorganizavę 
stiprią baltąją gvardiją. 
-r -Už <««f^-S«A-ar*yiil« : Š45H 

tad ir dešiniausieji soeijalistai 
dūksta prieš kitas jiems prie
šingas partijas. Mat, jiems bol
ševikai visgi artimesni už kitij 
partijų žmones. Nes bolševikai 
vykdina socijalistiškus ^prin-j 
ei pus.'? 

Naujas seimas bus sušauk 
tas balandžio 1 dieną. 

Baltoji gvardija šiandie Su< 
mijoje yra stipri šalies kariuo-į 

mažės". Nes soči jai istams neru
pi šalies ateitis, nei gyventojų 
gerbūvis. 

Bet jei seiman pateks Įvai
rių partijų atstovai be žymios 
persvaros, tuomet jam teks. 
s u n k i a i pa si d a r buot i. 

Pirmiausia seimas turės iš-
išrišti klausimą, ar Suomija 
ateityje turi but respublika ar 
monarchija? 

Dabartinis seimas ta klausi-
mą buvo išrišęs prielankiai j menė. Jos yra 50,000 vyrų. i 
monarchijai. Šiandie šalis ir didžiai priešinga visokiem* 
yra jau kai pi r monarchija, ne-! bolševikų pasikėsinimams. 

labai karčiai išmetinėja Olan-1 ( ) ( )0 * £ * * * * J ^ &»*> N hįš 
dijai. Sako, visu karės metu 120 

liet su KaiKimais omais " , . . J . . . . . 
.,A i -. , &;„,wi:^ Olandna užsilaikė ramiai pa-

įesuspeta darbas. Šiandie J
 v. . v. *;. 

n L - l „ « ; - T.X remdama vokiečius, gi šiandie 
<ongresas pasilmosuoja. Jo . . v r » . 

Londonas, kovo 5.—Užvakar 
Anglijos premjeras Lloyd 
George buvo pakviestas Welsh 
šventės vakarienėn čionai. 
Kalbėjo jis tame susirinkime. 
Pažymėjo, jog jis už 48 valan
dų tikisi būti Paryžiuje. 

Premjeras kalbėdamas per
spėjo mažesnes atgimusias tau
tas, kad jos neturėtų didžiulių 
imperijų kenksmingų tenden
cijų savinties svetimas terito
rijas tuo metu, kuomet riša-
mas pasaulio taikos klausimas. 

Toksai pasielgimas, sakė 
premjeras, visuomet paskui sa
ve velka blogas pasekmes. Tas 
kenksminga kiekvienai tautai, 
ar ji but didelė, ar maža. 

MIRTIES BAUSMĖ PA
KEISTA KALĖJIMU. -

Washington, kovo 5.—Fun-
ston karės stovykloje karės 
teismas buvo pasmerkęs mi-
riop kareivį Max Sandin. Pre
zidentas Wilsonas tą bausmę 
pakeitė kalėjimu. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (VV.SS). 

nesus 

vi'oin" užims "kitas kongresas, ginkluojasi prieš belgus 
k ū r i m e Ims didžiuma repui.- .. B e lS'J r.mtesme.n kukvns-
... , . r>»,;r , .^„ r t eiai pazvmi, jog reikia tureli 
likonų atstovų. Pasilmosuo
jantis kongresas buvo karės kongresas. 

Sekantis kongresas bus su
šauktas, kaip veik prezidentas 
Wilsonas sugryž iš Europos. 
Oi jis sugryž tik padarius tai
ką. Sakoma, jog prezidentas 
namie busiąs tik už trijų mė
nesių. 

Šiandie vakare prezidentai 
bus New Yorke, kur susirinki
me kalbės apie tautų sąjungą. 

kantrybės, nereikia perdaug 
karščiuoties, palaukti taikos 
konferencijos nuosprendžio. 

BUVĘS KARALIUS APLEI
DO BAVARIJĄ. IJ 

Vienna, kovo 5.—Buvęs Ba
varijos karalius Liudvikas ap
leido Bavariją. Su šeimyna iš
keliavo Tvroliun, kur mano 
apsigyventi, jei tam nekliudys 
bolševikai, . 

padarytas rekordas su viena BUS PAREIKALAUTA 
savaite kareivių pargabenime. MILIJARDŲ. 

Dėdė Šamas' skubina siusti 
kareivius namo. Nes daugelio Prancūzija reikalauja tuojaus 
ju užlaikvmas tenai brangiai penkių milijardų. 
atsieina. Ir net nėra reikalo _ .^ -. . " m ., , . ., ,. g .... , Paryžius, kovo 4. — Taikos ten palaikvti skaitlingą ka- . „ J .. . . . • konferencijos komitetas, ku-
riuomenę. 

— San Francisco, kovo 4.— 
Laivų statymo įstaigose su
streikavo 6,000 mašinistų ir 
šiaip darbininkų. Nenori dirb
ti šeštadienių popiečiais. 

— Seattle, Wash., kovo 4.— 
0ryžta į darbą laivų statymo 
įstaigose streikavusieji darbi
ninkai. 

riam buvo pavesta suskaityti 
finansinius atlyginimus už 
nuostolius, kokius padarė tal
kininkams centralės valsty
bės karės metu, savo darbą pa
baigė ir pranešė, jog nuosto
liai siekia 120 milijardų dolie-
rių. 

Tiek turi atlyginti talkinin
kams Vokietija, Austrija-Un-
gai'ija ir Bulgarija su Turki 

Prancūzija iš to atlyginimo 
reikalauja nuo Vokietijos tuo
jaus penkių milijardų dolierfų 
auksu, 

TALKININKAI NETEKO 
803,000 TONŲ KARĖS 

LAIVŲ. 

Londonas, kovo 5.—Reuterk 
agentūros korespondentas 
Paryžiaus pranešė, jog talki j 
ninkai karės metu neteko 80i j 
000 tonų karės laivų. Iš 
skaitliaus viena Anglija net | 
kusi 550,000 tonų. 

Centralės valstybės yra n( 
tekusios 415,000 tonų. Tai 
skaitliuje yra 350,000 tonų V( | 
kieti jos. 

GUBERNATORIŲ ŠUVA-
ŽIAVIMAS WASH-

INGTONE. 

Washington, kovo 4. — Y t 
kar čia prasidėjo paties prezt 
dento sušauktas gubernatorii 

visokia medžiaga ir I ir didesnių miestų majorų si 
svetimų šalių apdraudimais, važiavimas viešųjų darbų re | 
(ii likusioji prigulinčioji J kalais. 
Prancūzijai suma tegu bus iš-1 Vakar suvažiavime kalbėjo 
mokėta 35 metų laikotarpiu. | prezidentas. Paragino gub< 

Ir visos kitos taikos konfe- j natorius praplėsti įvairnij 
rencijos komisijos baigia joms j viešuosius darbus taip, a< 
pavestus darbus; Nes aštuo- demobilizuojami kareiviai 
nios savaitės praėjo, kaip dar-. lėtų gauti užsiėmimus, kad 
buojamasi. j lies nepaliestų bedarbė. 

Dabar tos komisijos paduos Suvažiavime bus paliestas !| 

Vokiečių lakstytuvų stovykla Trier'e. Aną užėmė amerikoniškas lakūnų korpusas. 

pilnus savo veikimo raportus 
konferencijai, kaip tik jon su
spės sugryžti prezidentas Wil-
sonas, Lloyd George ir Orlan-
do. 

streikų klausimas. Bus' aj 
tartos ir priemonės, k a ii 
streikų apsisaugoti, kaip k< 
voti prieš negeistinus bolšei 
kus agitatorius. 
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Katalikai ir Nedo
rybes. 

Vienas Chicatros 
rėdė daug vietos 

dienraštis 
senai da-

Jar išplaukiančiai aikštėn is
torijai. Kol kas ji yra neaiš-
ri. Michigano valstijoje, mie-
itelyje Isidore ant katal iku 
rapinių tapo Įkasta dėžė su 
[aulais. Pasirodo, kad tie 
taulai seniau buvo palaidoti 

bažnyčia. Viena prasini
ausi mergšė tvirt ina, kad ku-
ligas jai pasisakęs, jog jis 
ižėjęs ne vietoje palaidota la
voną. Kadangi-gi 11)07 m. i3 

paties Isidore prapuolė se-
jrų vienuoliu viršininkė ir 

jftlicija negalėjo jos surasti , 
tai spėjama, kad atrastieji 
raulai yra jos ir kad ją nužu-
lė turbūt kunigo šoiniininkė. 
m n buvo j»iktii >u pražuvu-
liąja vienuole, ir kad kuni
gas užslėpė šeimininkės ne-

Ibrvbe. 

Teisino dalykas parodyti , 
p tame atsi t ikime buvo kaip 
spėjama, bet katalikystei prie-
Įinga laikraštija bubnys apie 
Įvasiškijos ištvirkinu) ir 

logžudystes. Katalikams rei-
lia žinoti kaip apseiti tokiame 
tvėjyje. 
p i rmiaus ia i reikia palaukti , 

tol visas atsit ikimas paaiškės 
iek, kad galima bus žinoti 

is nuotikius ir nesiremti 
linais. Paskui reikia at-

iminti. kad apaštalu vertė 
lužinoma ne iš Judošiaus ap
liejimų. Toliaus yra tiesa, 
tad dvasiški jos ir vienuoliu 
Prasižengimu nuošimtis yra 
laug mažesni- negu kokiame 
lors kitame luome. Katalikų* 
Įvasiškijos nusikaltimu 
Įuošimtis vra mažesnis kitu 
Įkėjimų dvasiškiju nusikalti
mo, nuošimčius. Ant galo ir 

.-reikia imti atydon. kad be
tėvi jos laikais bedieviai 
baudžiasi į Bažnyčią, nore
liui ją griauti iŠ vidau-. Vic-

tis katalikai smarkiai už-
iria pr ieš dva>inę vyriausybę 

netinkanėius kandidatus >r 
ididates, {>alengvindaini 
lieviams skverbtis i dvasiš-

Ija. 
Turėjo vokiečiai savo šnipu 

tininkų žemėje, turėjo ir 
tininkai savo žvalgi] Vo-

3$jjoje visu karės laiku. 
[ulturinė karė tarp kataliky-

»s i r jos priešų nesiliauja 
Įiiomet. Nieko stebėtina, 
Jjartais pasirodo, kad ka-
tystės priešams pasisekė 

ityti savo asmenį į ta vie

tą, k u r turėtų stovėti Kris
taus dvasia gyvenantis žmo
gių 

Reikia saugotis, k a d dau
giau ta ip nebūtų, bet reikia 
supras t i , kad Katal ikų Baž
nyčios vertė dėlto nesidaro 
mažesnė. 

SAUGAS Trečiadienis, kova* 5 d. 

DELEGATO LAIŠKAS. 

B*TU? 

Politiškos Moteri)i 
Teises. 

Pašautas is Prancūzų minis
trų pirmininkas Clemeneeau 
labai nenorėjo, kad moterys 
gautu pilietiškų teisių. J i s 
kar ta is būdavo stebėtinai atvi
rus, dėlto aiškiai sakydavo, jog 
davus Prancūzijoje moterims 
teisę balsuoti, dabar t inė val
džia taptų nuversta, o jisai 
kaip tik savo part i jai pagei
davo valdžios. 

Hitas ministrų pirmininko 
atvirumas daug reiškia. J i s 
parodo, kad Prancūzijoje, žmo
nių didžiuma yra po valdžia 
mažumos, ir kad ta mažuma 
laikosi prie valdžios vien tik 
dėlto, kad pusė Prancūzijos 
žmonių neturi teisės balsuoti. 

Tai j) dalykams stovint ne
gali būti kalbos apie Prancūzi
jos demokratija. Autokratia-
me, despotizme ir kitokioje 
žiaurioje valdžios formoje tat 
yra blogiausia, kad mažuma 
neteisėtai slegia didumą. Pran
cūzų respublika tą daro ir drį
sta prisipažinti savo augšeiau-
sio politikos vedėjo lupomis. 

Amerikos laikraščiai apie 
tai rašo. Truputi juokiasi, kad 
moterų delegacija su baime 
ėjo pas Clemeneeau prašyti 
sau tei>iu. kol jis dar tebebu-
vo sveikas, ir neslepia, kad 
jis tu teisiu nežadėjo. Clemen-
ceau pasisakė delegatėms, kad 
jis pasipriešinęs VVilsonui, ku
ris tu teisiu reikalavo. 

Amerikos spaudai tas visas 
atsit ikimas išrado lyg mažmo
žis, bet ne visai. M<*s labai at
jaučiame tą faktą, kad Pran
cūzijoje mažuma valdo didu
ma, kad ta mus talkininkė nė-
ra demokratė. J i labiausiai 
pasinaudos mus kareivių pas
tangomis, o demokratijos pas 
save v i sg i neprilaikys. 

Negera, kad ir Amerikoje 
moterys neturi balsavimo tei
siu. JJet čionai nors mintija
ma, kad jų vyrai ta ip balsuo
ja, kaip jos. Prancūzija žino, 
kad moterų nuomonė skiriasi 
nuo vyru, o vis-gi neduoda tei
sės apsireikšti tam nuomonių 
skirtingumui. 

Nėra ko džiaugties. 
Vienas Chicagos angliškas 

dienraštis pradžiugina savo 
skaitytojus žinute, kai]) vienas 
jaunas vaikinas susipažino su 
jauna mergina ir kai)) jiedu 
už keturių dienų po susipaži
nimo apsivedė. 

Girdi, jiedu netikėtai pasi
matė Šeštadieni. Sekmadienį 
abudu buvo teatre, turėjo 
"g raž iuos ius ' laikus. Pirma
dieni išsiėmė apsivedimui lei
dimą, (ii antradienį teisėjas 
juodu surišo. 

Tas> laikrašt is didžiai džiau
giasi tokiuo jaunųjų apsukru
mu. Tame įžiūri didelį pa t r i -
jotizmą. Bet tas laikraštis ne
pramato pasekmių iš tokio ap
sukrumo ir *kpatr i jot izmo". 

Štai teismai negali suspėti 
duoti persiskyrimų tokioms 
apsukrioms poroms. Nuo to 
žlunga jaunimo dora, daromas 
vis didesnis visuomenei apsun
kinimas. Nes visuomenės lėšo
mis palaikomi nereikalingi per
siskyrimų teismai. 

Tad čia apkalbamas laik
raštis, kurs paduoda tokias 
"dž iaugs iu iugas ' ' žinias, ne
turėtų ko <lžiaugties, jei j is 

J . Kaupui . 
Gerbiamasai j 

Senai bebuvau rašęs Jun*s iš 
Šveicarų. Kitiems j Ameriką 
visai beveik nerašau, nes aiš
ku, kad mano laiškai kaž-kur 
dingsta da r šiapus vandenyno. 
Iš Amerikos laiškų irgi negau
nu. Tenkinuos tuo, kas rašo
ma į p. K. P . 

Šiame ta*pulaikyje daug 
kas įvyko. Svarbiausia tai, 
kad Berne įsikūrė Lietuvos 
valdiškas offcijalis Spaudos 
Biuras, prie kurio dirbame ir 
mudu su p. K. P., .kaipo Ame
rikos Lietuvių Tarybos atsto
vai. 

Nepaprastai svarbų darbą 
atlieka šitas Biuras . Varo per 
spaudą Lietuvos reikalų agi
taciją, (iamina straipsnius į 
laikraščius, yra suėjės į kon-
tantą su pasaulinėmis telegra
fo agentūromis: Reutero, 
Havaso, Stefani, N. Presse ir 
kitomis, su kuriomis tik turi 
kontanta Šviecarų telegrafų 
generalė agen tū ra . 

Tas pats Biuras rengia tam 
t ikras konferencijas. Samdo
mi specijalistai. 

Paryžiuje jau gyvena p . 
Valdemaras —įgaliotas į Tai
kos konferenciją. Dar laukia 
leidimo važiuoti p. Klimas, M. 
Yčas, A. Smetona ir kiti. Je i 
ką gavo lietuviai Taikos kon
ferencijoj, tai gavo vien per 
Amerikos valdžią! Beto Pa
ryžiuje gyvenantis < Galvanaus
kas gausiąs Lietuvos ofieija-
lius įgaliojimus būti Lietuvos 
atstovu Paryžiuje. (Ji visi 
"išt ikimieji Lietuvos sunųs"su 
savais " b i u r a i s " šluojami i 
šalį, kaipo einantieji kreivais 
keliais ir kaž-ko ypatingo ve
dami savo akcijoje. 

Nepaisant to viso, kad ir sa-
viej i ' * vei kė ja i ' ' klampina 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
josios dalykus komplikuoja, 
kaip net sako svetimų šalių 
ambasadose, Lietuva prie ne
priklausomybės eina. jMusų 
tauta auga, bręsta. Pats val-
stvbinis mechanizmas eina vis 
stipryn, kad ir ardo j i lenkai, 
vokiečiai, rusai ir bolševiką', 
ir dar kai-kurių " d i d ž i u l i ų " 
tautų agentai . 
. Istorija ateityje mums vis

ką apsakys. Aš čia noriu pa
pasakoti šį-tą iš paskutiniojo 
tarpulaikio, ką girdėjau iš p. 
M. Yčo ir p. M. tKlimo, šiomis 
dienomis atkeliavusių į Švei
carus, kad iŽ čia vykti Pary • 
v • 

žiun 
Lietuvos' šalies gyventojai 

iki kaulų, smegenų persiėmę 
savo žemės nepriklausomybės 
karš ta mintimi. Lietuvos vy
riausybę visa savo pajiega re
mia patys lietuviai, žydai, gu
dai. Vis palankesni tampa pir
ma apkvaišę Lietuvos lenkai 
(sulenkinti Lietuvos bajorai) . 

Lietuvoje jau pradėjo veikti 
Lietuvos pačtas. Kol-kas pri
imami paprastieji laiškai. 
Krasos lietuviškieji ženkleliai, 
kurių pavyzdžius siunčiame 
Amerikon, atrodą, labai dai
liai. Apie juos rašo vienas 
prancūzų la ikrašt is , kurio ko
respondentui tų ženklelių teko 
matyt i . 

. . • • 

. Trumpu laiku pasirodys 
Lietuvos valstybės pinigai. 
Valstybės Bankas ja U funkci-
jonuoja. Tur i savo skyrius 
l£aune, Šiauliuose, Panevėžy
je, Marijampolyje ir ki tur . 
Daro visokias piniginei opera
cijas, pr i ima iš žmonių inde
lius, ir tt. J a u dabar Valsty
bės Bankas turįs pinigų, su
plaukusių iš Lietuvos gyven
tojų suv-iršum 100 milijonų 
markių. ministerio. Žmones-gi, kurie 

Vienas t ik vargas, kad tos 
markės šiaip jau svetinių ša
lių bankuose eina maža kaina, 
ka ip ir Rusijos rubliai. Gera 
dalis tų pinigų jau paleista 
dirbt i amunicijai, kad jąja ap
rūpinti Lietuvos kariuomenę. 
Tą visą reikalą atlikti paėmė 
lietuvių prekybos bendrovė 
" B a n g a " , kurią labai suma
ningai veda žymus lietuvių 
ta rpe komersantas, p . Mali
nauskas, andai buvęs vedėjas 
maudynių Druskeninkuose. 

Atsiminus apie Drusken i li
kus, bus neprošalį pažymėti, 
kad sulig vokiečių specijalis-
tų ištirimų, esą viena gražiau-
shj gydymos vieta Europoje, 
ir svkiu didelis Lietuvos tur-

m 

tas . Lietuviams rupi, kad šį 
kurortą turėt i savo rankose. 
Galutinam tų maudynių įren
gi inui reikia 2 milijonų fran
kų. Lietuvoje manoma, kad 
Amerikos lietuviai sugebės 
sudaryt i tam tikrą*kompaniją, 
kuri nupirks visus Druskenin 
kus ir juos ta ip ištaisys, kad 
šioji gydymos vieta ims trauk
ti žmones ir visų šalių. To
kių ir kitokių gydymos vietų 
Lietuvoje žmonės labai reika
lauja, nes karas ir skurdas 
baigia varyt i iš sveikatos 
sveikiausius vyriis ir svei
kiausias moteris. Nėra rei
kalo kalbėti apie vaikus. 

Labai daug vargo Lietu
voje su komunikacija. Vo
kiečiai, pasi t raukdami iš 
Lietuvos, visą komunikaciją 
suardė. Lietuvoje šiuo mo
mentu yra suviršum 2 tūkstan
čiu kilometrų geležinkelių. 
J iems gi aprūpint i visai nebe
liko nei vagonų, nei lokomo
tyvų. Jiiit linijos t a rp Vil-

= • 
j o s , kurių lietuviai nesugebėjo 
išvaikyti. 

Vienybę vokiečių su bolše
vikais gražiai nušviečia kadi r 
tokie atsi t ikimai. Lietuvos 
gyventojai i r vyriausybė pra
šė iš vokiečh] ginklų prieš vi
sokius plėšimus ir banditus. 
Vokiečiai, jei kur duodavę tų 
ginklų, ta i p i rma imdavo ant 
rašto pasižadėjimus, kad tie 
ginklai nebus naudoti prieš 
bolševikus . Tokio pažadėji
mo vokiečiai reikalavo ir iš p. 
V. Stašinskio, vidaus dalykų 

šviesiomis akimis dirsteltų į 
tokių greitų apsivedinių . pa
sekmes. 

Yra Amerikoje atsitikimų, 
kad poros surišamos per tele
foną arba sulig raštiškų pasi
žadėjimų. Bet ta i nestebėtina. 
Antai rusų socijalistai bolše
vikai apsivedimui nereikalau : 

j a nei to. Ten praktikuojama 
socijalistiška laisvoji meilė> 
Ten tad nėra nei doros, nei 
padorumo. 

tarsi juokams, paliko du su
griuvusiu lokomotyvu i r 4 va
gonus. 

Vokiečiai, susitarę išanks-
to su bolševikais, atsitraukila-
mi patys iš Lietuvos, ją užlei
džia bolševikams, pavesdami 
jiems ginklus, amuniciją, tele
fonus ir t t . Pa tys vokiečių 
vyriausybės atstovai Vilniuje 
nesykį ir nevienam yra aiškiai 
pasakę, kad karą prakišus vo
kiečių tautai nesą jokio išro-
kavimo remti Lietuvos nepri
klausomybę, ginti ją nuo bol
ševikų. Nepriklausomoji Lie
tuvos yalstybp busianti tuo
met bereikalinga vokiečiams 
siena ta rp jįjjų ir sugriuvusios 
Rusijos, kurią šiaip a r ta ip 
vokiečiai tur viltį paimti savo 
įtakai. Sugriuvus nuo bolše-
vikizmo visoms Europoje ir 
k i tur tautoms, vokiečiai tikisi 
greičiau už ki tas tautas išlik
ti gyvi, susi tvarkyti ir vėl ki
tiems vadovauti . 

I š Lietuvos vokiečiai t rau
kiasi ištisu frontu. Paskui 
juOs už 15 verstų eimt bolše
vikai gaujomis iš Rusijos, už-
iminėja vokiečių apleistas vie
tas, iš gyventojų viską atim
dami ir plėsdami. 

Vokiečiai užleido Lietuvą 
bolševikams ir davė jiems va
lią šį kraštą naikinti tuo t iks
lu, kad T a i k o s ' konferencijo
je lengviau išsisukti nuo mo
kėjimo padrytų šalinu* nuo
stolių, teisinanįies, kad, girdi , 

savo valia parūpindavo sau 
ginklus, vokiečiai smarkiai 
bauzdavo visokiais budais, 
baugiant mirtimi i r turtų de
ginimu. 

Vokiečiai užleido bolševi
kams Lietuvos sostinę Vilnių 
sausio 5 d., o d ar 10 sausio 
vokiečiai liuosai, jau viešpa
taujant mieste bolševikams, 
kalbėjosi telefonu su Berlynu. 
Tuo pat laiku vokiečiai siun
tė iš Berlyno 2 milijonu mar
kių Vilniun "kok ioms tai sko
l o m s " apmokėti. Rusijos bol
ševikų vadai Petrovas ir Joffe 
su vokiečių žinia atsivežė į 
Vilnių dideles ' pinigų sumas 
platinimui bolševikizmo Lietu
voje.' 

Vokiečių armijos "Solda-
t e n r a t o " pirmininkas dalyva
vęs visuose su bolševikais po
sėdžiuose ir sveikinęs bolševi
kus įsikurint jiems Lietu-vos 
sostinėje. Provincijose ta pati 
vokiečių su bolševikais vieny
bė: prieš ateisiant bolševi
kams į Ukmergę, sausio 7 d., 
vokiečiai oran pašaudė, kad 
pabauginti gyventojus, o po tu 
savo vietas užleido bolševi
kams. , 

Trumpai kalbant, Lietuvoje 
vokiečiai su bolševikais iš vie
no žudė ir žudo Lietuvą ir jos 
gyventojus! 

Visai kitokie t ikrumoje bu
vo santikiai vokiečių su tik
rąja Lietuvos Valstybės vyl 
riausybę. Kuomet finansų mi-
nisterija prašė vokiečių duoti 
apsaugą Valstybės Banko pi-
nigynui, vokiečiai griežtai at
sisakė tą padaryt i . Po ilgų 
derybų leido suorganizuoti ap
saugą vos iš 12 lietuvių karei
vių. P o kelių valandų tą visą 

fflftĖKli PUOŠNUMĄ, 
Nesenai ' ' D r a u g e ' ' pasi

girdo obalsis: bukime ' taupus, 
auklėkime taupumą. Tam o-
balsiui p r i ta rdamas , aš pr ie 
jo norėčiau pr idėt i antrą j į : 
blukime duosnųs, auklėkime 
dųosnuiną. Vienas kitam tuodu 
obalsiu anaiptol nėra priešingi 
jie vienas kitą papildo ir pa
aiškina. Žinoma, nelygu tau
pumas ir nelygu duosnuiuas. 
Yra besaikis taupumas ir yra 
neišmintingas pinigų švaisty
mas į visas puses, kur reikia 
ir kur nereikia. Be t y r a iš
mintingas taupumas, neskriau-
džiantis nei savęs nei kitų, i r 
y ra praki lnus duosnumas, ne
sigailintis paremti kiekviena, 
svarbų ir prakilnų darbą a r 
užmanymą. Tokios dvi dory
bės—tai t ikros sesutės, einan
čios ranka rankon. Galima bu
tų pasakyti žmogui :buk taupus 
kad galėtumei būti duosnus. I r 
iš antros pusės : buk duosnus, 
kad tavo taupumas kar ta i s ne
virstų į siaurą, neišmintingi} 
Šykštumą, nes tą jeibę iugijęs 
jau sveikas dingęs su visu sa
vo gerumu ir meilumu. 

Šiomis dienomis vienas klebo-
•nas mums pranešė, kad jo pa
rapijos komitetai sutarę ne
daryt i savo parapijoje kolek-
tos Šv. Kazimiero vienuolijai, 
nors visose kitose parapijose 
toji kolekta ir y ra daroma. 
Kliūtis esanti ta, kad jie ruo-
šiątis šį pavasarį r inkti aukas 
statymui naujos bažnyčios. J i e 
maną, kad rinkimas aukų vie-

nuolijai pakenksiąs jų bažny
čios reikalams. 

Reikia pagerb t i žmonių ru
pesnį s a r o bfežrtyčios reikalais. 
Bet vis dėlto gaila, kad vienas 
geras reikalas tu r i nustelbti ki
tą lygiai gerą ir svarbų reika
lą. Lietuvių y r a t a ip maža, 
kad reikėtų ingyti j iems ypa
tingo gudrumo: t a ip susi tvar
kyti i r išsitekti, kad visiems 
geriems reikalams šis t a s tek
tų- Bus tokių, kur ie duos i r 
vienam, i r k i tam reikalui, bus 
tokių k ū n e duos vienam reika
lui mažiau, k i tam daugiau. 
Bet nei vieno nebus tokio, kur s 
nubiednės davęs abiem reika
lam pagal išgalės. Kuo dau
giau gerų reikalų žmogus su
šelpia, tuo labiau pas jį išsi
dirba duosnumo dorybė, iš-
siauklėja prakilni širdis, suma
žėja išlaidos bereikalingiems, 
juo labiau nenaudingiems, da-
rykams; 'žmogus r imčiau ima 
žiūrėti į gyvenimą, į savo vi
suomeniškas pr iedermes, o su 
tuo visu darosi naudingesnis 
satfo tauta i ir visuomenei, o 
Dievui malonesnis. Duosnu
mas geriems reikalams—tai iš
mintingiausias i r t iksl iausias 
tur to sunaudojimas. J u k netik 
geležis rūdi ja .Surūdi ja ka r ta i s 
ir žmonių širdys—dažniausiai 
per neišmintingą tu r to spaudi
mą, (ii meilės ar t imo darbas 
valo širdį nuo dulkių, auklėja 
ją visuomenės naudai ir Dievo 

garbei. 
> 

O duodančiam ir Dievas duo
da. Duosnieji neskurs ta i r ba
do nekenčia. • * 

K. F . K. 

Wk 

niaus i r Molodečno vokieč ia į /apsaugą vokiečiai suareštavo. 
Ant rytojaus juos paleido, da
vė šautuvus, bet ne leido var
toti šūvių, atėmė patronus, 
kad nešaudytų į plėšikus-bol-
ševikus. 

Ties Veiveriais Šakaliuose 
sausio 6 d. žmonės padarė su
sirinkimą, kad par inkt i atsto
vą į Lietuves konferenciją 10 
sausio. Vokiečiai apmušė to 
susirinkimo prezidijumą ir su
sirinkimą išvaikė. 

Rokiškyje parapijos komi
tetui ir j o organizuojamai mi
licijai vokiečiai atsisakė duo
ti ginklų. Gi tuo pa t laiku 
atėjo 5 rusai bolševikai, ku
riems vokiečiai at idavė visus 
ginklus. 

Bolševikams užėmus Vilnių, 
sausio 5 d., tą pačią dieną len
kų legijOnieriai sušaudė 
Vilniuje Dachovskį ir Gntma-
ną (bolševikus). Kalba žmo
nės, kad tuo pat laiku 4 bolše
vikai patys nusižudė, j į t a rpe 
ir garsusis lietuvių bolševikas 
Aleksa, pasižymėjęs savo vei
kimu dar Rusijoje. Sausio 6 
dl revoliucijinis komitetas pa
skelbt" Vilniuje ka ro stovį. 

Naktį 6V7 sausio 4 rąudon-
gvardiečiai (bolševikai) įžval
gai atėjo į Kovarską. Pane
vėžyje bolševikai. Gruodžio 
23 d. į Uteną atėjo 40 bolše
vikų. Atėjo jie iš Ežerėnų i r 
Salaku. Bolševikai (raudonT 

gvardiečiai) eina " p u l k a i s " 
po 30-40 apiplišelių be jo
kios tvarkos i r disciplinos. 

• •« ^-_ 

m\į sunaikinę bolševikų cau-!$ioj į ^ u d o l a o l l armija; saĮfeo- ševikų proklemacijų v a į į f e į 

si ją kvietus *'vercliovnaja 
litovskaja v l a s t " (Augščiau 
si a Lietuvos Vyriausybė) 
tvarkai palaikyti . Kariaut i 
jie nenorį. Armijos pulki
ninkas licpė gyventojams vis
ką slėpti, nes neatsakąs už sa
vo kareivių pasielgimus. 

Iš Salaku klebono bolševi
kai pasiėmė o000 rubl., " p a 
baudos ! " Utenos revoliuciji
nis komitetas paskelbė atsky
rimą Bažnyčios nuo Valstybės. 
Kitą dieną atsiuntė klebonui 
kortelę: " G . K. Meldžiu pra
nešti iš sakyklos, kad bus mi
tingas 1 vai. po pietų. R.-K. 
Komitetas. 1919 I I " . 

Utenos apskri tyje švietimo 
ir visų mokyklų viršininku 
paskir tas siuvėjas Žalys. Gruo
džio 26 d. laike mišparų (Ui 
vietiniu broševiku ir raudon-
nosietis atėjo į bažnyčią, 
vaikčiojo po bažnyčią su ke
purėmis, laikydami rankose re
volverius! Žmonės bauginami 
visokiu būdu ir visokiais bol
ševikų paskelbimais, ka ip va : 
visi žymesni veikėjai busią 
suareštuoti . Visi t ikybos val
dininkai busią sušaudyti!.. . 

Bolševikai Subačiuje sua
reštavo i r buk sušaudė P . 
Sodį žymų veikėją i r kalbėto
ją krikščionių demokratų par
tijos. Čia pa t suėmė jie ap
saugos komiteto pirmininką 
karininką Jackų. Grasina 
bolševikai suimti da r a r t i 100 
žmonių, kuriuos sušaudysią. 

Kaunan bolševikai a tvyko 
naktj sausio 11 d. J ų viso la
bo kelios dešimtys atvažiavo 
iš Vilniaus. Visi ginkluoti . 
Juos pasitiko lietuvių ir vo
kiečių sargybos kareiviai ir 
nuginklavo. Šiame susirėmi
me žuvo du lietuviu. Gatvė
se Kauno bolševikai išlipdė 
atsišaukimus, kad visi bolše
vikų šalini nkai sukiltų prieš 
Tarybą ir visą Lietuvos Val
džią. ;. } 

Rokiškyje bolševikai pasiro
dė gruodžio 26 d. Per mies te : 

lį ėjo 5 žmonės su revolveriais, 
šautuvais ir 2 raudonom vė
liavom. Paskui juos vežė bo l 

Tai ir visa bolševikų a rmi ja ! 
Rokiškio apskri tyje bolše

vikai puolė plėšti iš žmonių 
duoną. Visus grūdus iš gy
ventojų at iminėja ir gabena į 
Dinaburgą ir į Rusiją. - Ka i 
kurių dvarų kumečiai p rašo 
pal ikt i nors šį-tą j iems, už ta i 
bolševikai juos areštuoja i r 
baudžia, kaipo ' ' kontrrevoliu-
cijohierius " . Užėmę Šiaulius 
bolševikai pasodino į kalėji
mą p. Petrašį ir kun. Karec-
ką. 

Sausio i 0 d. Lietuvos ka
riuomenė paėmė Panevėžį i r 
išvijo iš miesto bolševikus. 

Vilnių paėmė a r t i 200 bolše
vikų. Daugiausia rUsai. J u o s 
pasi t iko žydai. Lenkai pasi
t raukė į Landvaravą, k u r vo
kiečiai atėmė iš jų ginklus. 
Visi lietuvių laikraščiai susto-
jo ėję. Su ta r t a leisti bent vie
ną lapelį. 

Kalbant apie bolševikus rei
kia pažvmėti, kad Lietuvoje 
bolševikų eilėse veikia dau
giausia buvusieji Lietuvoje 
maskoliai — činovninkai, ku
rie caro laikais valdė Lietuvą. 
Lietuviams žinomas Kauno, o 
paskui Vilniaus gubernator ius 
Veriovkinas ta ipgi organiza
vęs Lietuvoje bolševikus. Žo
džiu sakant, visi caro laikų 
juodašimčiai šioj gadynėj .virto 
bolševikais i r įsiveržė Lietu
von, kad ją naikinti . Ka i ku
rios Rusijos parti jos tikisi iš
gelbėti senąją Rusiją pe r su
naikinimą su bolševikų pagel-
ba tų visų šalių, knrios nori 
būti neprigulmingtimis, k a i p 
kad va y r a su Lietuva. 

Atsiminus, kad visokie lie
tuviškieji Amerikos "c ic i l i -
k a i " palaiko Rusijos bolševi
kus ir džiaugiasi, kad Lietu
voje irgi įsikitrė bolševikai, 
lengva suprast i ko vert i t ie 
mūsų " c i c i l i k a i " ir ką jie Lie
tuvai rengia. Ta i t ie pa tys 
caro laikų juodašimčiai , t ik 
pasidabinę raudonais skarma
lais, kad vieton juodosios ar
mijos vadinties raudonąja ar
mija! 

. Kun. J. Dobuiu. 
:UfclM0. Bernas. 
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THOMAS, W. VJL Į mus* kyla nauji dalykai, ta-
T> ,- ,. ~ • , ida ir Vėl už krepšių ir dui i 
Būrelis lietuviu, susirinkus p. I r v 

Jono Milkinto krautuvėj, užsi- į S r t n * Koks išrokavimas. 
minė apie Lietuva, jog reikia 
ją gelbėti nuo lenkų ir bolše
vikų. Žinoma, kaip visur, taip 
ir pas mus buvo keli bolševi
kai. J i e su panieka klausosi 
apie gelbėjime Tėvynės, bet 
buvo ir geros širdies žmonelių, 

O kaslink fondų vienijimo, 
tai negali Imt*nei kalbos. Suvie 
ar tais fondais katalikai neuž-
sitikėtų dėlei liberalų negražios 
politikos, kurią jie varo, ir 
del drabstymo purvais ant 
mūsų veikėjų, dvasiški jos ir 

, \ 

Per amžius slėgta Lietuva, 
Pakilk nūnai jiega sava! 
Pakilk iš jūrių užmiršties — 
Gana tau jungo praeities!... 

; 

O braiigi mus Tautos širdis, 
Gaivink savyj ' šventas iflintis! 
Zinai, ką troško mųs tėvai, v -
Kad žuvo jų laukuos' pulkai... 

• • 

kurie pasižadėjo aukoti kiek1 katalikų visuomenės. Tada 
išgalės. Paskui buvo surengtas katalikai paliautų aukas dėti. 
vakaras, kuriame p. K. Sma
lini priminus Lietuva, aukojo 
šios ypatos: 
Bartkus R 5.00 
Grigaliūnienė K 2.00 
Milkintas J 1.50 

Po l dol.: Žižiunas J., Mileš-
ka S., Smalis Kaz., Laurinaitis 
J., Milkintas J., Janiškeviče 
A., Valis P., Maseliunas VI., 
Žukauskas T., Suboeienė M., 
Laurinaitis J., Laurinaitienė 
M., Garuckas J . 

Po 50e.: Veikutis Kaz., Kna
bikas J., Jasas M. 

Vakaro pelno liko $10.00 
Vargas mums, kad neturi

me inteligentijos, nėra kam 
darbuoties. Žmoneliai soeija-
listų taip įbauginti, kad neži
no nei kas tai yra tas Tautos 
Fondas ir kam jis reikalingas. 
Ale mes nepametame vilties. 
Pradžia visur sunki. Toliaus 
gal pasirodysim ir mes drą
siau. K. Smalis. 

Nuo red. Pinigus 34 dol. ga
vome ir pasiuntėme Tauto> 
Fondui. 

DETROIT, MICH. 

Vasario 27 d. L. Vveių 7l> 
kp.laikė paprastą susirinkimą. 
Susirinkime buvo tarsasi apie 
organizacijos ir kuopos rei
kalus. Pirmiausia buvo klau
simas, ką darvti su tais na-
riais, kurie nepildo L. Vyčių 
organizacijos Įstatų ir kuopos 
nutarimų. Kiek pasvarsčius, 
nutarta išbraukti iš L. Vyčių 
kuopos visus tokius narius. 
Šiame susirinkime tapo iš
braukti du nariai. Paskui nu
tarta pasamdyti svetainę susi
rinkimams laikyti. Tam tiks
lui tapo išrinkta komisija iš 
K. Abišalos ir J. Balčiūno. 
Taipgi išrinktas vice-pinni-
ninku J. Balčiūnas. Ant ga
lo buvo svarstyta apie Šv. 
Kazimieru dieną ir kitus kuo
pos reikalus. 

Vytis. 

M0NTELL0. MASS. 

Vasario 12 d., 1919 m., visų 
katalikiškųjų draugijų Sąry
šis laikė susirinkimą. Visų-
pirma buvo svarstyta ar rei
kalinga lietuviams šaukti sei
mas. Visi vienbalsiai pritarė, 
kad nėra reikalo, pasiremda
mi ant to, kadangi jau peniai 
buvom sušaukę Visuotiną Sei
mą, kuriame liko įgalioti abi
dvi tarybi, ty. katalikų ir li
beralų veikt išvieno vardu vi
sų Amerikos lietuvių. Mes 
matom tik reikalą išnešti re
zoliucijas. Taipgi ir Tarybos 
gali tai daryti, vardu visų lie
tuvių, kurias mes pernai įga-
liojom. 

Visos kolonijos skyrium 
gali išnešt rezoliucijas ir jas 
pasiųsti \Vashingtonan, gi mū
sų Tarybos pasiųs ten, kur jos 
bus reikalingos. Su seimais 
gali būti taip. Duokim sau, 
vieną gražią dieną mes, Ame
rikos lietuviai, suvažiuo-
jam į seimą, praleidžiam kele
tą desėtku tukstančių dolieriu, 
kurie šiandie taip reikalingi 
Lietuvos laisvės reikalams ir 
rŠnešam kniva visokių rezoliu-

Liberalai primeta mums, ka
talikams, buk mes Tautos 
Fondu stiprinam klierįkaliz-
mą, kas yra grynas melas, bet 
liberalai su soeijalistais, kada 
tik buvo surengę prakalbas 
mūsų kolonijoj ir pasikvietę 
kalbėtojas, kad parinkti au
kų Lietuvos reikalams, nei 
vienas neužbaigė savo kalbos, 
neišniekinęs dvasiškijos, tikė
jimo ir švenčiausių mus jaus
mų nebūtų užgavęs. Taip elg
damiesi liberalai norėtų, kad 

i 

katalikai aukas dėtų į bendrą 
fondą. Aišku kaip diena, kad 
katalikai niekad ant to nesu
tiks. 

Liberalai sako, kad katali
kai neturi veikėjų, inteligen
tijos. Liberalų inteligentija 
tiek pasidarbavo tarpe Ame
rikos lietuvių, kad Visą laiką 
niekino Kataliku Bažnyčią ir 
prigelbėjo nezaliežninkams 
pristeigti "tautiškų parapi
jų". Antai Scrantone* Pa. 
vienam bambizui net ėarterį 
išgavo del jo kirkužės. Ir 
kaip katalikai tokiais .veikė
jais galės užsitikėti. Ištiesiu 
butu keista. Patartina libera-
lains vietoj kataliku, kreiptis 
prie savo mokslavyrio Šliupo* 
kuris per tiek metų važinėda
mas po Ameriką skelbė bedie-
vizino evangeliją, rovė tikėji
mą iš kataliką širdžių. O ko
kią naudą dabar liberalai tu
ri iš savo pirmųjų auklėtiniu.' 
Jie prieš kožną prakilnų dar
bą iškiša liežiuvius ir mums. 
lietuviams amerikiečiams, 
prieš svetimtaučius gėdą da
ro. Jie nei centu neprisideda 
prie Lietuvos išliuosavimo. 
Mes kovojam už Lietuvos lais
vę, o jie naujus retežius kala. 
Antai vienas šlamštas pas
kelbė, kad, girdi, jeigu Lie
tuva paliks laisva, tai joj ku
nigams ir katalikų tikėjimui 
vietos nebus. "Good By ' 
Šliupo auklėtiniai! 

Taigi kas gali gvarantuoti, 
kad Šliupui ir liberalams ne
rūpės ir paskui griovimas ka
taliku tikėjimo.* Liberalu 
spaudoj rašoma ir sakoma, 
linksimos žinios pareina iš ne
kuriu kolonijų, kad jau klieri-
kalams nevyksta aukos rinkti 
del Lietuvos. Esą, jau liaudis, 
susiprato ir neduos savęs to-
liau išnaudot. 

Tat tas ir parodo, kaip li
beralams rupi Lietuvos liki
mas. Turėdami tuščią fondą-
ir patys neaukodami, jie nori, 
kad vieni katalikai priaukotų. 

M. Abračinskas. 

Žvaigždelė .Laisvės iš Dangaus 
Nušvies takelį to Žmogaus, 
Kurs kraują liejo ir vargus 
Del josios pašventė,visus... 

floseland, i i i , vas. 24 - - 1919 Vaidevutis. 

L E M O S 
PRANEŠIMAS. 

Išvažiavus lankyti Vyčių 
kuopas " V y č i o " spaustuvės 
reikalais, kai-kuriu imta manv-
ti, kad organo " V y č i o " leidi
mas kokiam laikui bus sustab
dytas. 

Šiuomi pranešu, kad "Vy
tį' stengsimės išleisti, kaip 
ligšiol. Redakcijos ir adminis
tracijos reikalais (siunčiant 
organui medžiagą, administra
cijai pranešimus.ir t. p.) rei
kia kreipties tuo pačiu adre
su: "Vv t i s " , 3261 S. Halsted 
Str., Chicago, 111. 

Matas Zujus, 
" V y č i o " redaktorius. 

OOLLINSVILLE, ILL. 
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Vasario 17 d., pasidarbavi
mu p. B. Stumbro, buvo su
rengtas vakarėlis su dainomis 
ir kitokiais pamaitinimais. 
Lošėjai buvo iš K. St. Louis, 
UI., Sv. Cecilijos parap. cho
ro nariai. Lošė " K a t r a ne
išmanė ", " Mamos nedasup-
t a s " įr dar ponį veikalėlių. 
Lošimas nusisekė kuogeriau-
siai. Pertraukose dekknuavo 
mažos mergaitės, kurių jokiu 
būdu negalima apleisti nepa-
girns už jųjų gražų nuravimą. 
IVi Irviiimii dainavo 

BUREAU OF INTELNAL 
REVENITE, 

Louis c b oras, vedamas varg. 
J. Blažio. Prie choro daina
vimo prisidėjo ir Collinsvillie-
tės p-lės: P. Malinauškiutė ir 
Ona Ašmoniirtė. Minėtos mer
gaitės Vra gabios dainininkės 
nors yra toli važiuoti į E. St. 
Louis ant dainų repeticijų, 
bet jos pašvenčia laikai, kaipo 
vytės, ir nuvažiuoja. Vaka
ras užbaigtas Lietuvos himnu. 
Programai užsibaigus, p. B. 
Stumbras padėkojo K. St. 
Louis chorui už atsilankymų. 
Po jo prabylo p. J . Blažys ke
letą žodžių, ragindamas jauni-, atimami tik iš tų darbininkų. 

Svetimtaučiai, kurie gyvena 
Suv. Valstijose ir nežino tik
rai ar jie čia pasiliks visuomet 
gyventi, a r grįžš i kitą šalį, jei 
gali tai prirodyti taksų nuo in-
eigų reikalais bus skaitomi sy
kiu su piliečiais ir čia apsigy
venusiais. Čia gyvenantis atei-
vys, kuris nežino kuomet ap
leis šių šalį, ar gal ir visai ne
apleis, gali gauti paliuosavimų 
nuo tų įstatymų reikalavimų, 
kad jo darbdavys nutraukda
mas nuošimtį nuo jo algos iš
mokėtų valdžiai už taksus. J is 
turi išpildyti tam tyčia pas
kirtų certifikatų. Tai jis gali 
padaryti visai nekliudydamas 
savo pilietybės teisių. Raštas, 
kurį jis pripildys ir įteiks sa
vo darbdaviui turi prierašą 
"kad certifikatas neliečia pi
lietybės". 

Pinigyno Departamento 
šiandieną nusprendimas dapil-
do pirmesnius padavadijimus 
del taksų nuo ineigų rinkimo 
nuo šioje šalyje apsigyvenu
sių ateivių. Xuo nepastovaus 
ateivio taksai I: :s renkami iš 
jo algos, ar kitokių ineigų, ko
kias jis turi Suv. Valstijose. 

Ateivių darbdaviai lengviau 
galės išpildyti naujus reikala
vimus, nes taksai nuo 

vo reguliaris darbininkas Suv. 
Valstijose gyvenančio darb
davio ar kooperacijos tame pa
čiame mieste ar paviete nema
žiau kai per tris mėnesius 
prieš gavimo al^os, jis, gali 
būti laikomas, kaipo apsigyve
nęs, kuomet sprendžiama ar 
sulaikyti dalį jo algos taksams, 
jei nėfa kokių nors kitų priro
dymų, iš kurių darbdavys ži
notų, kad ateivys yra perėjū
nas, 

MAISTO PRODUKTAI PER
ŽIŪRIMI ANT 45 MAR-

KETŲ. 

"Suv. Valstijų Agrikultūros 
Departamento Marketų Biuras 
maisto dalykų peržiūrėjimą 
taip išplietė, jog dabar jis ap
ima 45 didelius įvežimu mar-
ketus. Kaip pirkėjai ir parda
vėjai susipažįsta su tuo per
žiūrėjimu, ypatingai su beša
lišku peržiūrėjimu greitai gen
dančių dalykų, marketo prekės 
pagerėja, kadangi siuntėjai 
daugiau kreipia domos krau
dami į karus ir atvežus pre
kės esti. nelaikomos taip ilgai 
sukrautos. Iš pradžios, pradė
jus tą darbą, vien tik prekių 
siuntėjai tesikreipdavo į tą 
biurą, bet dabar nesenai išleis
tas įstatymais tas darbas la
biau išplatintas ir del peržiū
rėjimo aplikacijas priimamos 
nuo tų, kurie siunčia, kurie 
priima, pardavinėja ir k. Už 
tą darbą imamas #tik mažas 
mokesnis. » 

RED. ATSAKYMAI. 

Z. M. (Chicagoje). Apie tai 
jau tilpo " D r a u g e " kito' mū
sų korespondento. 

algos 

mą prisirašyti prie E. St. 
Louis Lietuvos Vyčių 40 kuo
pos. Ir bematant prisirašė G 
ypatos. Matyt, kad Collins-
villės jaunimas supranta nau
dą jaunimo organizacijos 

Vakarėlyj publikos buvo ne
baugiausia. Priežastie — be
darbės. Vytis. 

kurie žada apleisti šią šalį. 
Kad pilną algą išmokėti, ne
atimant iš jos taksų, darbda
vys turi ant rašto žinoti, kad 
ateivys nėra neapsigyvenusiu 
gyventoju. Jei ateivys čia gy
veno nemažiau kai metus prieš 
pradėjimą dirbti prie dabarti
nio darbdavio, arba jei jis bu-

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

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

"Draugo" Adm. 

SERGĖKITE Stfft MUS. 

Smetonos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aklų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
vą, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
šai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 15 metu 
patyrimas priduos Jums geriausią 
patarnavimą už prieinamą kainą 
net taip žemai net iki $8.00. 

JOHN SMETANA 
Akių Specialistas 

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
Egzaminas suteikiamas dykai. 

Kampas 18-tos gatvės. 
8-Cloa lubos virt Platt'o aptiekos. 

Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18 
Tėmykite į mano parašą. 

Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S 
vai. vakare. Nedčlioj nuo 8 vai. 
rvto iki 11 valandai diena. 
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VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai, daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50, dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overkotai, nuo 
$7 PO iki $18. 

i'ilnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Ifedėliomis Ir vakarais. 

S. GORDON. 
1415 S. Halsted St., Chicago, Dl. 
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II F. P. BRADCHUUS 

Lietuvis Advokatas 
Attorney at Law 

105 W Mouroe, Oor. Clark St. 
llooni JO 7, Tel. Ceniral 220 

CHICAGO, ILLINOIS 
Gyv.: «8112 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 2390 
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JĖU3L MASALSKIS 
GRABORIUB 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v 1 s o Ii i a s 
laidotuves ko-
pigiausiaL Tu
riu savo kara-
bonus Ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
ne dalį grabų 
patys dirbame. 

S807 AUBTJRN AVI . 
Phone Drover 4139 

Reaid. 888 So. Ashland Blv. Chicago 
Telefonas Haymarket S644 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 8364 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 
pietų 1—8 vak. Nedėliomis 14—11 d. 
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Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, n i a o a 
Valandos:—8 Iki 11 iš ryto; 
6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
mis nso I iki t vai. .vakare. 

H - . . , , , - , - . , - - * 
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Dr. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 27 metai 

Ofisas S148 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, III. 

SPECIJALISTAS 
Moteriškų, Vyrišku, taipgi chro

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

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

Vakarais ofisas -uždarytas. 
Telefonas Yards 687 

% • • • • • » » • • • » » » • »ia • ^^»^»^»^»^»^y 
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GERIAUSIOS RŪŠIES w -

5 

' 

Xul Sluiijari 

Pirkite Šiandieną! 

Armour's Veribest Margarine ir 
Nut-ola Margarine yra visur pat
virtintos kaipo geriausios del te
pimo ir virimo. Abidvi yra išdir
bamos geriausiose Oleomargarine 
fabrikuose visam pasaulyj, iš- gri-
niaųsių dalykų, specijaliai tiktai 
tam parinktų iš geriausios rūšies. 
Geriausi ekspertai šituos visus 
dalykus peržiūri. 
^ Veribest Oleomargarine yra pa
dirbtas iš Oleo aliejaus, cocoanut 
ir peanut aliejaus, gerai viskas su
maišyta su geriausiu pienu ir ge
riausios rųšies druska. 

Nut-ola yra padirbtas iš eocanut 
ir peanut aliejaus gerai sumaišy
tas su geriausios rųšies pienu ir 
druska. Pasirinkite kurį norite 
abudu yra gvarantuojami per Ar-
mour. 
- Ar Veribest ar Nut-ola jums su

taupys pinigus. Abudu yra ge
riausios rųšies, o parduodami už 
labai prieinamas* kainas. 

Jusu Krautuvninkas Pristatys. 
* • = ~ X *mm •im^fm mm • -
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V. W, RUTKAUSKAS, • 
ADVOKATAS 

Tada Bilaa Visuose Teiamnoo 
Ofisas Didmiesty j : 

• • W. WASHIHGT01f STItKET 
Kambaris 609 

Tai. Central 6178 
Ofisas ant Bridgeporto 

9MbŠ SO. MOROA W STREET ! 
Tel. Yards 78s 

^ 
Oyvenlmaa, 813 W. S8M 

Tel. Tards 4«81 
f 
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= DR. S. NAIKELIS i 
S GYDYTOJAS IR CHIRURGAS E 
Z 4712 So. Ashland Ave. B 
^ Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m: • = 
r Nedėliomis 10—12 a. m. "" 

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14tli St. 
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal aut. 

Phone Prospect 8585 -
7illlllllliliiiiilllllilllllllllllllllllllllllllllir 
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Tel. 
• 

Drover 7042 

Dr.C.Z.Vezelis 
LIETUVIS DEJVTISTAS 

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

4712 SO. ASHLAND AVĖKITE 
arti 47-tos Gatvės. 

i * • m mmim^m f w » i 
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JOSEPH O. WOLOIT t 
Lietuvis Advokatai * 

l t SO. LA SAULE STREST1 ^ 
Gyvenimo Tel. Humboldt 87 1 

Vakarai. 8811 W. Slnd fltreet į 
Tel. Rookwell €888 į 

CHICAGO, ILL. I 
iimimiiiiiiiiiiimiiiiimiiimMiHHin* j 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Teleflnas.McKlnley 6784 

GYDO VnSOSJAS LIGAS . -
8457 Sonth Westr-m Bouicferd 

l a m p M vy. nn-tM šutvės 

Mokykis Kirpimo ir Prsigntoc 
Vyriška ir Moteriškų Aprėdaln 

Musg sistema ir ypatiSkas mokini
mas parodytus jus žinovų į trumpų 
laika. 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-deslgning Ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų, kuomet jųs mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų šla
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkrie31aml aplankyti i t 
pamatyti mūsų mokykla bl!e laika — 
dienų ir vakarais ir gauti speeljalii-
kai pigių kainų. 

Petrenos daromos pagal Josų mit
rų — bile stailės arba dydžio, ir Di
le madų knygos. 

MASTER DESIGIfING SCHOOL 
J. F. Kusiiicka, Perdėtinis 

118 N. La Salį e gat.. prlei City Ha22 
Atslsaukii aub » co augSto 

Dr. k. R. Blumenttial I . D. 
AKITJ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto lkl 
9 vai. vakare. Nedėliomis 8 lai 18 
4849 S. Ashland Ave. kamp. 47 Bs, 

Telefonas Tardą 4817 
Telefonas Bouievard 8487 

Telefonas Pullman 69 
DR. W. A. MAJOB 

GYDYTOJAS IR 
CDTRURGAS 

Ofisas 11718 Michigan ATO. 
Adynos 8:80 iki 8 išryto — 1 
lkl f. po pietų — 8:88 iki 8:86 

Nedėliomis nuo 16 
iki 11 išryto. 

vakare. 

V 'U.f 

Dr.M.T-Strikori$ 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47tU St., Chicago, IU. 
Ofiso Telefonas Bouievard 160 

Namu Tt4. Seetey 420 

DR. LEO AW0TIN 
- * - * 

184t Bo. KaUted St., fšjjcsgo. 
Kalba Uetnvlškal, latviškai 

i r mstškal. 
Valandos: 18—18 ryta; 8—8 
vakare. Tel. Canal 4887 ) 

! • » • * • • • • » • • » m*» • • • • • • • • m » ^ 

PUSPADŽIAMS SKŪRA, 
Mes siūlome geriausio -aržuolo ska

ros padams šmotelius nuo 16c iki 
86c už porų, geriausio aržuolo skare
les nuo 78c lkl 61.06 už svarų, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, guaikal ir kitokios 
reikalingo* tulžis o i labai Žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan St Bęm 

1608 So. Arilaod Av* 
Telefonas Tards 8461 

file:///Vashingtonan
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CHICAGOJE. 
• * « 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. DAR VIENA REGISTRAVI
MOSI DIENA. 

Trečiadienis, kovo 5 d,, PE
LENŲ DIENA. 
Ketvirtadienis, kovo 6 d., Per-
pettis. Felicitas. 

NEŽINO KUR PINIGŲ GAU
TI. 

Visa viltis taksų padidinime. 

Paskutiniam miesto tarybos 
posėdyj danginusia buvo ap
kalbamas klausimas, kur gau
ti reikalingus milijonus, ko
kiu trūksta miesto išlaidoms. 

Finansų komitetas padavė 
tarybai raportą su ?>2 milijo
nais išlaidu šiais metais. Tai 
susiaurintas .*>"» milijonu biu
džetas. Tuo tarpu • įplaukų 
pramatoma tik apie 1}4 mili
jonai tlol. Trūksta kokiu S 
milijonu. 

Tiek pinigų bus galima su
rinkti, jei legislatura sutiks 
padidinti nuosavybių taksas. 
Bet jei nesutiks, tuomet bus 
ieškoma kitokiu versmių, kur 
butu galima pinigu gauti. 

Aldermanas Coughlin pada
vė snmanvma Chicagoje leis-
ti intaisyti arkliu leirktvnėms 
vietą. Miestas gaus gražaus 
pelno. Antai Xe\v Vorko mie
stas kas metai iš arkliu lenk
tynių pelnija po vieną mili
joną dolierių. Tad kodėl Chi-
eago negalėtu to padaryti. 

Daugeliui aldermanų jo su
manymas patiko ir tas paves
ta peržiūrėti teisdarystės ko
mitetui. 

Ateinantį antradienį Chica
goje bus dar viena piliečių re
gistravimosi diena prieš ma-
jorinius rinkimus. Ir tai bus 
paskutinė diena. 

Kas tą dieną neu/siregis-
truos, ateinančiais rinkimais 
negalės balsuoji. Žinoma, turi 
registruoties tik tie, katrie nė
ra užsiregistravę prieš Mpri-
mary" . 

Politikinė kampanija savo 
keliu eina su visu galimu grei
tumu. T majorus yra dn svar
biausiuoju kandidatu: dabar
tinis majoras Thompson, re-
pnblikonas, ir Sweitzer, de
mokratas. 

K GHIGA60S LIETUVIU 
KOLONU)). 

• .• 

IŠ TOWN OP LAKE. 

kurie tuojaus liko pasiusti L. 
D. S. streikierių fondan 

Raitininkas. 

Pavogė daigtus. 

Praeitą savaitę Lab. Sąj. 1 
kp., prie Šv. Kryžiaus parapi
jos, turėjo fėrus—-p. J . J . Eli-
jošiaus svetainėje. Snbatos va
kare, kovo 1 d., pasibaigus fė-
rams, atliko dar nemažai įvai
rių daiktu, neišlaimėtu, kurie 
buvo palikti toje paėioje sve-
tainėje% Ant r.vtojaus visų ge
resnių daigtų, apie 50 dol. ver
ties—nerasta. Į svetaine ineita 
per šonines duris. 

«*•*» 

IŠ NORTH SIDES. 

Nuliūdimas northsidiediams. 

Iš TOWN OF LAKE. 

Niekam nežinant mušu gėrb. 
klebonas, kun. F. Kudirka, ne
dėlioję laike pamokslo apreiš
kė, kad ant tūlo laiko aplei
džia sią koloniją, Šv. Myko
lo parapiją ir vyksta į Auš
ros Vartų parapiją. Po neku-
rio laiko, sakė* sugryž atgal. 

A. N. 

f»aie?kau savo Svcgerio Antano 
J u r k i n o , paėjf iančio K a u p o Gub. R a -
seirtių Pav.. Kuturių Miesto. Amerike 
suvirs 20 metu, apie koki 6 metai at-
gaJ. f>Teno a n t "WentwordL AVe. Ch ica -
go. dabar nežinau. Męidffy-atsišaukti! 
Mari jona B e s t a r i e n e 

8530 Vincenes Ave. 

CICERO, ILt . 

HARRISON NEBUS KAN
DIDATAS. 

V •> 

PAVOGTA LAISVĖS 
BONDSŲ. 

Mrs. C. L. Morgan iš Ne\v 
Yorko, bankininko moteris, 
kuri laikinai apsistojusį r* i a 
Congress viešbutyj, vakar 
pranešė policijai, kad iš jos 
kambario pavogta $2.5T>0 ver
tės laisvės bondsu ir karės 
ženkleliu. 

IŠMĖGINO AUTOMOBI-
LIAUS GREITUMĄ. 

Peter Hadiek, 5700 So. 
Morgan gaL, išvažiavo j K>-
nosha, Wis., ir ten nusipirko 
naują automobiliu. 

Važiuodamas Į Obieago no
rėjo išmėginti jo greitumą. [ 
važiavęs į miesto ribas palei
do automobili ii visu greitu
mu. Už greitą važiavimą buvo 
suareštuotas ir patrauktas 
teisman. 

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ 
OFISĄ. 

Penki automobiliniai plėši
kai apipiešė 'nejudomų nuo
savybių pardavinėjimo ofisą, 

?5511 Indiana ave. 
Tas įvyko apie 6:00 vakare. 

Ofise buvo tik vienas vyras. 
Nuo jo plėšikai paėmė $3 ir 
deimentine špilką vertės 
$480. Iš registerio paėmė $7. 

Išėję laukan, nuvažiavo au
tomobiliu. 

ATRADO SUBARYTĄ 
ŽMOGŲ. 

Ties num. 1141 YVest Harri-
son gat. užvakar naktį atras
tas peiliu subadytas B. Mar-
santonia. Policija jį nuvežė li
goninėn. 

Tenai jis apmirė ir buvo 
manoma, jog jau iš jo nieko 
nebusią, nes turi gilias žaiz
das kairiajam šone. 

Paskui jis atsigaivino ir 
pasakė policijai, jog jį suba
dė^ Michael Marino. Bet jo 
adreso jis nežinąs. 

Policija areštavo kelis in-
tariamus piktadarius. 

( a r t e r II. Ilarrison jau pen
kis kartus buvo Chicagos ma
joras. Šiandie jis yra Prancū
zijoje, tarnauja amerikoniš
kam Raudonajam Kryžiuj. 

Kuomet po buvusių <kpri-
mary' pasirodė dabartinio 
majoro pažangiavimas, "Harri-
sono draugai, gi dabartinio 
majoro priešininkai, pradėjo 
raginti seni Ilarrisoną su-
gryžti iš Prancūzijos ir stoti 
kandidatu į majorus. 

Bet senis visas laikas svv-
ravo. Ir ant galo nieko tikra 
tame klausime nepasakė. Gal 
jam norėtųsi būti majoru. Bet 
kokia čia bus garbė, jei pi-
Iiečiai nepanorės už ji balsuo
ti. 

Ilarrison gryžta iš Prancū
zijos, f r nors jis dar netarė 
savo galutino žodžio, bet jo 
draugai Chicagoje jau skelbia, 
kad jis nekandįduosiąs. Nes 
pertrumpas laikas. Neperto-
liausia balandžio 1 diena, kuo
met Įvyks rinkimai. 

Vienas Chicagos laikraštis, 
kurs kovoja prieš dabartinį 
majorą, drįsta piliečiams siū
lyti majoru išrinkti Harriso-
ną, kaipo dinastijinį majore. 
Mat, Harrisono tėvas ilga. i 
majorąvo Chicagoje. Paskui 
tas pat pavyko jo sūnui. Tai 
kodėl, sako, dabartinio Harri
sono sunūs ateitvje negalėtu 
Chicagoje majorauti. 

Harrison visas laikas buvo 
demokratas. Paminėtas laik
raštis kovoja prieš demokra
tus. Bet kuomet vedama kova 
šiandie prieš dabartinį majo
rą, tam laikraščiui galima jau 
dėties krūvon ir su savo prie
šininkais. Ir taip daroma. 

L. Vyčių šeiminiškas va
karėlis. 

Sercdojo, vasario 2<i d., T)a-
vis S<Įuare parko svetainėje 
L. Vyčių 13 kp. buvo surengus 
šeiminišką vakarėlį, kuriame 
jaunimas galėjo dalyvauti tik
tai su užkvietimu korčiukėmis. 
Sis vakarėlis nqrs buvo gar-
sintas,kad bus šeiminiškas,bet 
anaiptol negalime pavadinti, 
šeiminišku, nes nedaug buvo 
vyčiu dvasios, kadangi vakare-
lyj žymi dalis, buvo kliuhie-
čią, kuriems ir leista savaip 
šeimininkauti. 

Ten buvęs. 

IŠ NOTfeTH SIDES. 

Vasario 27 d. buvo sureng
tos prakalbos L. D. S. 20 kuo
pos. 

Prakalbu tikslas buvo kaip 
darbininkams reikia susiorga
nizuoti, idant galėtų pagerin
ti savo būvį . 

Pirmas kalbėtojas, M. Žal-
dokas, labai puikiai papasako
jo apie darbininku reikalus. 
Gerbiama* kalbėtojas tiesą pa
sakė, kad neužtenka pažinti 
amatą, bet reikia suprasti ir 
kitu darbininką reikalus. Pa
skui kun. F. Kudirka pra
kalboje patarė darbininkams 
spiesties į vienybę. Ant ga
lo buvo auką rinkimas. 

Aukojo šios ypatos: J . Ba-
jarskas 2 dol. 

Po 1 dol.: P. Mureika, P. 
Mykolaitis, T. Mačis, P. Val
kūnas, L. Jogela, R. Šimkus, 
M. Žaklokas B. Lauraitis. Su 
smulkiomis aukomis pasidarė 
11 dol. Nuo seniau buvo su
rinkta 18 dol. Viso 29 dol., 

Atėjo gavėnia. Žmonės 
danginus liuosesnio laiko tu
ri. Bet dykai laiką nenori 
leisti. Dr-jos pradėjo veikti, 
idant žmonės pasilavintu ką-
nors pasimokintu ir tėvynei 
naudą atneštu. 

L. Vyčiu 14-to kuopa sta
tys "Valkatą" , dideli veika
lą, balandžio & d., Šv. Anta
no par. svetainėje. 

Moterų Sąjungos 2-pa kuo
pa statys " V y t y j e " ėjusį vei-
kala/'Gims Tautos Genijus" 
kovo 30 d., 7 vai. vak., Šv. 
Antano par. sevtainėje 

Katalikų Spaudos Savaitės 
Komisija turės du didelius 
vakarus su gerais kalbėtojais: 
kovo 19-tą ir 30-tą d., Šv. An
tano par. svetainėje. 

Pr. 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbu, aritmetikos, knygvedys-
tės, stenografijos, typewriting, pirk
ly bos, teisiu, Suv. Valstijų istorijos, 
abelnos istorijos, geografijos, pohti-
kinės ekonomijos pilietystės, dailia-
rašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki 
6 po piety: vakare nuo 7:30 iki 9:30 
SI M So. Halsted S t.. Chicago, IU 

t 

PATRŪKIMAS UŽMUŠA 
7,000 PER METUS. 

Septyni tūkstančiai kiekvieną, meta 
yra paguldomi su eertifikatais pažy
mėtais "Nuo Pa t rūk imo" kodėl? Už
ta t kad neprlsižiu**\lo save kaip rei
kia. Ka tu darai Šiandieną. Ar ir 
tu neatkreipi domos j tai ir neužsi
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji 
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieS grip 
va n čia siena. Tas suveržimas ne 
leidžia tavo kraujui grerai cirkuliuoti 
ir tavo muskulos silpnėja. 

Bet yra kitas dalykas, kuri tapo 
nesenai iSrastas, .kuris tave PALIUO-
SUOS ir kuri tu galt turėti savo na
muose. Tai yra PLAPOA metoaa, 
kuri tau pagelbės tuojaus. 

PLAPOA PADUŠKAITE kuomet 
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos. 

Išmokite kaip vartoti gamtos Įtai
sas ir apsisaugokite nuo patrūkimo. 
Prisiųakite savo vardą į Plapoa Co., 
Block 3090, Sf. L.ouis, Mo., o gausi 
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
sas pilnas informacijas. 

Paieškau savo pusbrolio Mykolo 
Daraškos, paeinančio iš Kauno Gu-
bern. Raseinių Pavieto Keidainių Pa -
rap. Matsgalią Sodžiaus Amerike apie 
11 metų. Pirmiau gyveno Chicagoj 
dabar nežinau kur, jis pats ar kas 
apie j į ' ž inote atsišaukite nes aš esų 
ką t ik iš Lowell Mass atvažiavęs 

Petras šnrpauskas Draugas Publ. 
Co. 1800 W. 46 Str. 

Chicago, ILI.. 

Paieškau brolio Martino Kničiuno, 
girdėjau, jog- išvažiavo j Amerikos 
kariuomen?. Kaip girdėjau, tai jis 
pirm paėmimo jo kariuomenėn gyve
no po sekančiu adresu: 4947 Melvin 
Ave., East Chicago, Ind. Malonėkite* 
duoti atsakymą ar jis pais ar kitas, 
už ką busiu labai dėkingas. 

Julius Kničiunas, 
P. O. Box 21; East Millinocket, Me. 

Paieškau savo broliu Joakimo, 
Jono ir Mykolo Turauskų. Paeina 
iš Kauno Oųb. Raseinių Pav. Gir
diškių Parap. Risgalių Kaimo. Mel
džiu atsišaukite sekančiu adresų: 

Pranciškus Turauskis 
82t S. l ' t ica Str. Waukegan, UI. 

«.!' I, l!!J,,li ,J M j|fĮIW.lH'"H *Ęt<",*tĮ"*i 

Tūkstančiai Dolieriy 
yra praleidžiama teatruose i r , 
kituose pasilinksminimo vietose. 
Kodėl prale>sri tiek pinigu kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se geriausia^ dainas ir gražiau
sią muziką an t gero grafa fono, 
kurj mes parduodame ant leng
vų ižmokesčių 

$1.00 Į MENĖSI. 
36 dainos ir murikos DYKAI 

Kožna mašina gvamntuo jama 
Rašykite mums Šiandieną, o 
mes tuojaus išsiųsime jums gra
žų i l iustruota katalioga DYKAI 

Eagle Graphophone Co. 
104 Eas t 16tli Street, 

Dept. JO, New York. 
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PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS Iš MUŠU FIRMOS 
KIEKVIENA MASINA G V A R A N T U O T A . 

FARMA! 
Ant pardavimo apie S akerai že

mes ant, I akeriu galima sodinti taba
ką o ant likusių bulves ir kitas daržo
ves, aplinkų bčga upelis yra aptverta 
ganikla. Namas ant 6 lubų, yra tvar
tas, puikus sodas, ("'jonais yra daugy
be darbų netoli mokykla, parsiduoda 
neperbrangiai. Del, tolesnių žinių 
kreipkitės šiuo adresu: 

A. Vaičekauskas 
Hox 2, VVoodland Ave., 

Bloomfield, Conn. 

EXTRA 
REIKALINGAS SAVININKAMS 

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

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokls žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

1 iiliuanian Reti RooNng Co., and 
Slieet meta i Worlts, 2106 W. 24th St., 
Tol. Cannl 4802. 

« ' i J . 

Aitą grojama mašina vadinasi LITHl 'ANIA. 
I.ilhuania groja rekordus" visokiausio išdirbimo ir visokiausio 

didumo, kaip: Columbia, Victrola ir kitus. Li thuanla groja teisingai, 
puikia reprodukuoja, balsai esti aiškus, švelnus, tvru. 

Rašykite apie išlipąs, o aplaikysite visas informacijas 
* Reikalingi agentai pardavinėti mušu grojamas masinas. 

Rašvdami laiškus adresuokite: 

S. P. T A N I S , 
Chicago, IU. 1233 West lllth Place, 

AA, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAftAU. 
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabuėjimas. Kraujo, inkstų. Nervų ir 
abelaas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, nesiguilėjas visoje Ameri
koj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolčs pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt, 
Kraujas išsivalė. 'Nervai ėmė stipriai dirbti. InkstAi atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krut inę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveikslą pa
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų ge-
radėjui ir linkiu viseims savo draugams kreiptiea prie Salu taras : 

SALUTARAS, 
CHEMICAL INSTITCTION J . Baltrenas, Prof., 

1707 So. Halsted St., Tolephonc ("anai 6417, Chicago, III. 

—s 
I 

NĖRA ČIA ''MIEGAMO 
ŠIOS" LIGOS. 

Taip tvirtina Chicagos svei
katingumo komisijonierius 
I)r. Hobertson. J is sako, jog 
tasai miegas prieš mirtį, tai 
paprastas kaiknrių sergančiu 
ilgas merdėjimas. Tai ir vis
kas. 

"Miegamoji" liga gyvuoja 
tik vakarinėj Aprikoj. Ta li
ga pakyla nuo vabalo (musės) 
tsetse Įgėlimo. 

C1ia gi tų vabalų nėra ir is 
Aprikos tos ligos niekas ne
galėjo parvežti. 

Dr. Robertson pažymi, jog 
jo paties motina prieš mir
siant penkias dienas merdė-
jusi, buvusi be sa^nonės, atro
džiusi kaip mieganti. 

Walter Zdziarek, 14 metų, 
945 No. Racine ave., pašau
tas. Jį pašovęs Michael Juško, 
9 metų, 1269 Augusta gat., su-
sipykus lošiant kauliukais. 
, Policija ,nuėjo į Juškos na
mus ir vaiką atrado palindusį 
po lova. Paimtas jauniklių 
prasižengėlių įstaigon. 
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ANTANO RADZEVIČIAUS i 
VARGONŲ KOMPANIJA I 

f'ai ir statytojai | 

Elektriškų, Į 
Tubular 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

' 

i VARGONŲ 

* 

DEL 

BažflyčiiĮjeatri] irBezidencijij f 
* i . 

Taip-gl taisom, 
derinam ir per-
dirbam vargonus. 
Dedam elektros 
motorus ir vlsokj 
darbą reikalingą 
p r i e vargonų. 
Dirbtuvė aprū
pinta naujausio
mis ir geriausio
mis mašinomis ir 
specijalistais dar
bininkais. Pienus 
ir specifikacijas 
siunčiame veltui. 

lKSė^r177NewYorkAve.,NEKK' 1 
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NELAUKITE KOL 
_ 

u,, 

PRADĖSITE SIRGTI 
i J 

i -

• 

ienas is didžiausių ligų yra tai Prietvaraš. Pasi-
< saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali t iktai 

jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuo-
met nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gantai prašalinti šita negerumą. (Gamtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaraš yra rezultatu. 

Prigelbėkite gamtai vartojant 
- • ir 

• ' 

' 
-

. 

STANOLAX 
» 

ael Prietvaro 
» Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa

vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax 
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris 
yra labai švarus. Jis gavo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykus 
išvaro. , * 

Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito. 

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti-
nj©kus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite 
mums o mes tuojaus jam dastatysime. 

į . • 
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Parduodamas 16 uncą buteliuose. 

STANDARD OJL COMPANY 
910 SO. MICHIGAN AVE. 

(INDIANA) 

CHICAGO 

i 

• 
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