
B
p

i

a

[T*.

*

».

«

*

>

4 

fr

<

A

H

KAINA O CENTAI
PRICF; CENTS

fr

SECOND EDITION

UTHUANIAN DAILY FRIEND

CHICAGO. ILLINOIS, ANTRADIENIS. VASARIO (FEB.) 25 D . 191!) M.
OTriRSD AM SKCOHIMXAMI MATTKn MARCH 11, 1SM. AT CU1CAOO, 11X1*011 IKOKH TUK ACT OF MAltCU S, M?B.

Sąjunga ar maištas
Iškilmingas pasitikimas 

prezidento Bostone
107,444 S. V. kareiviai mirė 

karės metu
PREZIDENTAS IŠSISKUBI ; troškimus. 

NO WASHINGTONAN.
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No. 47

sako Wilsonas Vokietija gaminasi Konsti
KABES METU MIRK M7.444 P

KAREIVIAI į 1TA IK
A SUTINKA SU 
ASKUBTNIMU

Ii to skaitliaus Europoje
minė 72.957.

I■-J

E
f

tucijąI 
I

ĮPas juos atrasta kurstantieji
žmonos raitai.

SUIMTA BOLŠEVIKAI 
PHTLADELPHIJOJ. kinmn gyventojam® visokia 

laisvė, tikėjimo linosybė ir pa
dėta pamatinės leiri-s mokslui 
ir dailei, kuomi kiekvienas 
pilieti, gali pilimi naudoties.

Darbininkų klausimas.

Durims. kaipo didžiausioji 
ir svarbiausioji tautos gery- 
bė. Kpecijaliai apdraudžiamas 
konstitucijoje. Gvnrnntuojama 
|H-i>onalė Ini.vė kiekvienam 
žmogui, gvarnntliejama nuo- 
savvliės nepaliečiamyls- ir (mė
to- patarnavime slaptybė.

I Sulig konstitucijos šalies 
vyriausybė ka. metai jKiskirtą 
dieną turi tavo pnsėdj *r nu**

Didelė doma atkreipiama i 
darbininku reikalus.

Weimar, vas. 25.—Vokiečių 
steigiamojo susirinkimo k<>u-- 
titncijinis komitetas uolini

Amerika 
čian pa

Anglija nori grci- 
su vokiečiais.

Plnladelphia. Pa., va*. 25.
\ irtos lri.»dary.li-s de|girta- ■ (birbnojn.-i konstitucijos reika- 
mento agentai į - -- -- -

i Nerr Yorko suareštavo dešim- 
•tj radikalų lM»lševikų kuhanų
ir is)>min.

Pa- jn«i» mimuose atrasta ir 
(Kiimla daugelis išda-’ikištu 
nišlų. Pa-akojam.-i. i--2 -uanš 
įimtieji turėję ;ti1:t..u- ty-iu-’.in |,IIVo
-11 smirvšt imtai- X •« Y«»rt;o 
l>olšrv iknis.

Suareštuotieji i:u:::dx liti> te. 
deralin lui-tim ir tuojau- im
tasi jierž.iurim-ti im* juos at- grafų, kurio atsargiai ir vi- 
ra.tiis raštus. tsapuriai a|aliri»ti.

■ - - ■ ;— .............. —= Visa konstitucija (ia<lalinta' sjdeda iš dviejų butų, žemes
niojo ir nngštesniojo. l*reai- 
deatui leidžiama sušaukti par
lamenta. Lile kada, jei to rei
kalauja nors viena trečdalis 
atstovų.

Konstitucija gali būt pakei
čiamu. jei su tuo sutinka dvi 
treėdalys atstovų iš jų pilno 
skaitliaus.

Pnsidentaa ne jaunesnis 35 «.

Vokietijos prezidentas nrtn.»<| 
ri Imt jaunesnis 33 nmtų*^. 
Pinu išrinkimo jis turi bbt*' 
išbuvęs <k-šiintį metų Vokieti
jos (lilieėiu. Prezidentas tar- 
nniija 7 metus.

Bet prezidentas gali būt at
šauktas tiesiog (tilicčių balsa
vimu. Jis m-gnli 1>ut (mrlamen- 
tu narys.

Tolinus konstitucijoje prų- 
įimtoma, jog juirlamentas j- 
vairiuose reikaluose gali priei 
save pakviesti ne tik kubine 
to narius, bet ir patį* kanelio- *’ 
n-

Washington, vna, 25. — Ka- 
rėš departamentas |msk->k'. 
jog karės metu kaip Europoj, 
taip Amerikoj mm įvairių 
priežasriit išrišo mirė 107.44« 
kareivini.

Iš to- .aki!linu. 721*51 ka
reivi. mirė Europoje, 
sknitliuje yra ir žuvusieji 
šiuose.

Amerikoje kareiviai 
mirt* mm įvairių ligų.

Nitam
mti-

Pary 
lin- di 

' fern ’ 
' Kotlfel 
su uolnmi 

ĮtUs darbus; sknbiiui tvarkyti. I 
Konfercncljo- atstovai šian 
die lik ir kallKi. kad -u taika 
jau reik pdri-kubinli. ganu tų 
(darių prkvvngitnų.

I’rezūlenta- Wil.mias prieš 
nplcisiant Prancūziją imskati- 
110 mnei ikonų.- kmui-ijonie- i 
riu. l>on<lmi mi kitų dulžiulių 
vnl-tybių atstovais spėriau |m- 
.varyti pi 
taip kud 
veikiau, ne 
manoma.

Vas. 25. — I kv-1 
atsimainė ntmo.- 

kuufvnucijojr. 
■rencjjo- komisijos su vi 
Inmiuveikm. sau jmve»

gavę žinių iš („į*. Konstitucijai pamatiniu* 
dėsnius pugamino kabineto 
nurys. Ilugn Preuss, tų reikalų 
žinovas. Konstitucijos kotnitv 
Inu im-imi žyniinttsieji vokie
čių muk.liniukai.
Sti-iiiiikiine koti-titmijii jau 

skaitoma ir 
aptariama. Keli originaliai pa
ragrafai sutrumpinta. Kiti vi 

|sni (irnlvista. Visoj konstitu- _
J”'™' *"l«itvarko rrikalit^aa

.šaliai valdininkų rinkimas. 
| Istalymdnvystės organas ra-

1‘nžymvjo, jt»g 
liniidi- (irivers ĮKiMiulio valdo- 

! vu> pildyti jos valią taip, kaų 
jo. norima.

Prezidentą, pildo Amerikon 
liaudie, norus. Jis liamlit*. 
vardu kaliui, tos lian<li<*s var
du <hro taiką ir sulig liaudies 
noro steigia tautų sąjungų.

Tautų sąjunga — tai gyvas 
reikalas visam pasauliui. Kur 
priešinasi sąjungai, tai stovi 
už maištus. Pasaulis pasida
linę. j apsiginklavusių tautų 
sto\-yklas. Tautos parirmr.it- 
rins išnaujo jiakilti kitos prieš 
kitas.

Tų jiakiliiaų gali pznrikinti 
tautų sųjunga. Ttk e*j •tų.-a 
gali nnrnrointi paaaul*.

--Atbafi Indlri Brada.

Viri atstovai taikos konfe
rencijoje nesijaučia jie veiku; 
išimtinai sulig saro (mžiunj. 
Jie |Mblo savo liaudies nrrą. 
Tie atstovai yra niekas kitus 
įtaigiau, kaip tik liandies tar
nai. Nes liaudies dvasia ai
binio ir ji veržiasi atsiekti sau 
(>rigulinčias teises.

Tiesa, taikos konfrrcnrijji 
•tarbai, sakė prarideatas, *l'o- 
ka palengva. Bet reikia atri- 
miati tų darbų didumų h* 
svarbų. Briku nepamiršti 
kaip didelių, taip mažųjų tau
tų siekinių, troškimų.

. Visu tai apspręsti, visus 
* patenkinti ima daug laiko. Ir 
tik taikos pasekmės galės aiš
kiau paliudyti atliktų darbų 
milžinišknmą.

*
Europos viltis Amerikoje.

Anot prezidento, pirmiau 
Europa buvo ntsitol:nu.i nur: 
Amerikos. Pasiarosio. nepn- 
žinojo iš gerųjų pusių. Seniau 
Europa nejiasitikėjo Amerika.

Ainndie virto kitaip. Aiun- 
die EurojMi tik Amerikoje tu
ri visų viltį ir Amerika pilnai 
(m-itiki. Nes Amerika saro, 
(irakilniai. durimis prirodė sa
vo šidies g< riimą ir žmonišku
mą.

Pn*zid<*ntn kaliui didžiai vi
sus (įtenkino. Viri įritik:u*«, 
jog Amerika taikos konfermi

yra

Prieš išvažiuosiant pasakė 
svarbią kalbą.

■ ■ ■ ;

Boston, Mau., vas. 23. — 
l*rczi«lenta. IVilsonn. su savo 
partija vakar 4:40 po pietų 
iš čia s,s*rijalin traul.'.nin D- 
kdiavo Waxhingtonnn. Sn 
tuomi ir pasibaigė Bostono 
(g<i visų dieną n**j.Mpi artos iš 
i'hayhčs. Gi Batonas Siuvo 
parengęs milžiniška- ovarijn- 
musų prezidentai sugryžu- 
tfam iš F/uropos pe sunkaus. 
Jm4 dar nepabaigtu svarhan* 
<vrbo taiko* konb-ri arijoje.

. Dideles žmooių mraras už 
tx» nkė ri-as gatve*, kuon -•! 
pivzidenta. nuHztfivo1 HouDi 

.Terminai geležinkelio stoiin.

Minių kriktavimai.

« Naujoji Anglija tikrai pusi- 
i«-dė, knip ji mokų svetuurai 
pašilki vyriausią musų re. 
publikos galva. Bostonas, 
turbut, dar nekuomet nebuvo 
Ettdininkas tokio didtlio žmo- 

B nių sn■trini*Imn aptiųjc tas 
vians ▼iataa.-knr prisiėjo va-

- fiaoti -preaidartm.
Praddeataa sa aaro partija, 

> apriidęu garlaivį George Wa- 
abington, buvo nulyilėtas į vi- 

. dumiestį, kur Copley Plasa 
▼ieibutyj trumpant laikui ap
sistojo. I

Visomis gatvėmis žmonių 
krikštavimas buvo nraprako- 
mas. Važiuojant prezidentą* 
be skrybėlės buvo priverstas 
atsistoti antomobHiuje.kad pa
sirodyti žmonėms.

Gatvių pašaliais buvo nu- 
* statyti eilėmis kniriviai ir ju
tu* rininkai. Tvnrkr gatvėse da

rė (tolirija.

Prezidentas ralėje.

Apie 2:30 į» pietų preziden
tas nukeliavo si-
l t., kur jo luukė jsiu apie 
S.ntK) žmonių, norinčių išgirsti 
kalhų.

Halėje taippat imvo |Ktk< lln
“ <’.<b lės ovacijos.

Boetono majoras l’etcrs su
pažindino prezidentų su puhli- rijoje lošia svarbiausią rolę.
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Aja -akydamas: 
į’ m* ••Amerika avrikimi savo 

» ^Teridentų”.
Buvo ir gubciiAlwiu» Cm 

J IMgv.
Prezidentas kalbėjo apie ka

nų, taikų ir apie tautų sųjun-

I

Jog |Muauliui yra būtinai rei
kalinga tautų sąjunga.

Suareštuotas apsiginklavęs 
▼yna.

Tuo jaus prieš prezidento iš
važiavimų iš viešbučio j Me- 
sL—anly Mu riaftaFin an-

AUSTRALIJA NEĮSILEIS 
BOLŠEVIKŲ.

Melbourne. vas. 25.— Aus
tralijos vyriausybe nusprendė 
imties priemonių neįsileisti 
savo šalin jokių žirninių su 
bolševikiškomis pažiūromis, 
kurie mėgina visur įsispriaus- 
ti.

Boatan, Mm., ras. 25.—Va
kar prezidentas U’ilsonas iš 
čia 4:30 |io pM&}. Įek**?®'-0 
IVasTringtonan.

Ant garlaivio George ’.Vusli- 
ington kelionė, metu apsireiš
kė ispanDkoji influcnm.

Bet epidemija nepalietė pre
zidento partijos.

8UARE9TUOTA 14 AMO
NIŲ.

Na* Tark, ras. 24. — Va
kar federaliai agentai čia aa- 
areštavo 14 radikalų. Spėja
ma, jog tai es< suokalbinin
kai. kurie norėję pasikMati 
prieš prezidentų Bostone.

Suareštuotieji kuone risi y- 
ra ispanai.

Iiolicija |iaklaus«< jo apie jo 
i tikslus, jis atsakė: “Noriu 
matyti prezidentų”.

O

-r

taikos darbų, 
ui turėtų Imigtics 
nip pirmiau laivo

kini 
kai. Karo 
matavo t 
kn nebus 
naudoti

į septynis skyrius. Pinnasi- 
skyrių* pavadintas “Tauta 
ir jon ineinanėio. valstybės”, 

j Sekamuose paragrafuose sako
mu. jog vokiečių tautini- teri
torija susideda iš visų buvu- 

I šių vokiškų valstijų, kaip ir iš 
kitų valstijų. kurios (»o plebis
cito norės prisijungti prie Vo
kietijos. 1

Naujos Vokietijos respubli
kos vėliava Imis juodn-ratulo- 
na-nuksiųė.

"Viename paragrafe pažv- 
kų su Vokietija, (rnskui’.u .'u j<»ff šalies pildomoji
strijn-Ingnrijn. Ant galo tik • *!***» 1’riP’ili | Kitiem, gvven 
su Bulgarija ir Turkija. tojams.

. Pripažįstamos tarptautinės 
teisės.

Trečiam konstitucijos sky
riuj imžymitnu, jog Vokietijos 
respublika pri|mžįsta visokias 
4aqitautines teises, katro, nė- 
ra (iricšingo. |Minatiniam. ša
lies įstatymams.

Keliais paragrafai, šutei-

atpus) savo (Kimšai. |wtvir
timi.

Avarliiansm njteinn talkinin
ku. atlyginimas, kokį turės 
gauti Belgija, I*ranciizija ir 
kitos šaly, už tų šalin sunai
kinimą. Kuomet Im. nt- 
liktas pilna. a|»skiiityiiuis. 
tuomet taikos (kibaiga nebus 
|>er1oliaii.in.

Yra sumanymas padaryti 
taiki; atskirtai su. eentrnlinė- 
inis valstybėmis.. .2. Taigi pir

pirmiau .mdr- 
i greitesm*! tai- 
i<*šinimųsi ji |m- 

jog su greita tai- 
inui tinkamai iš- 
rė. laimėjimo, 
ijo, kad greita 

inti vokie- 
reikiai pakilti ant 
įimti išnaujo jai. __ _ _ __ ______ _ t„,
1‘zai >**kė. kn<T minu^n norima (auluryti tni

l

taika 
; r tams ir 

kojų ir 1 
Rė'MTpl 
greitu laiku vokiečiai nesu
spėsiu jiem, sugrąžinti visų 
tižgrolitų mašinų ir daugelio 

L žemdirbystė* įrankių.
Bet tušai prisibijojimą, ir 

t baimė nieku nebuvo pmnatuo- 
į tn. Nes kas taikos' konfervn- 
i rijos nutarta, vokiečiai turi 
i atlikti (m.kirtiKiju laiku. Ir 
taika turi Imt daroma greitai. 
Visi reikalauja geritesaės tai- 
boa. Nes visi mtrargę nuo to 
nepaprastojo paaaulyj stovio.

Tad kutiveiltiausiai taikai 
bus (mgaminti visi iianuitni. 
gi smulkmenos bus imluiigtos 
kad ir vėliaus. Kuomet (Kimš
tai bus gatavi, tuomet bus |mi- 
kviesti priešiningų atstovai ir 
jiems Ims (nulupta tuos svar
biuosius taikos pninatm<(prin- giedra, liet šaltu.
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PRANEŠ IMAS
Pirmojo llegimento Lietu

vių Kareivių business - susi
rinkimas įvyk, šiandienų 25 d. 
kovo. M. Neldažio mažoje sve
tainėje. 2244 W. 23 Plave. lan
džia 7:30 vai. vak.

Būtinai turi priimti visi už
sirašiusieji kareiviai, ir no
rintieji įstoti.

Valdyba.

VASARIO 25, 1919 M.
1

Chicago. — Ainndie sniegas 
ir daug šalčiau: rytoj, turbut.

a. f'

BADENE PASKELBTA KA-! Nunirtu* socijalistų frakcijos 
EEB STOVU. 'vienijasi ir įvairių pažiurti

socijalistai priimami centraJin 
sovietam

Sueijalistai viekų išnaujo 
tvarko. Pram-ša. jog jie pas
kelbsiu nauju, steigiamųjin 
stisirinkiuuin rinkimu., Patį 
.u«irinkimų sušauksiu taip 
greit, kaip tik leisią nplinky-

/fjr.

A
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Buarettaotaa arkivyskupas
Faalhaber.

Copenhagen, vas. 25.- Ba 
<b*no respublikoj laikinoji val
džia (mskella* kari*, stovį. Tas 
luidaiytn. knd užliėgti kraujo 
(imla-jimui ir terorui, kuk* 
gyvuoja Mannliriiie-, kur bol-lbės. 
šėrikai elgiasi, kaip ji>*m>| Vadinasi, buvusieji nem-uai 
imtinkama. i inkinuti niekinu verti. Nes juo
Proklemarijoje valdžia p.ižy * Ma-ijnli.tai buvo prnlaimė- 

mi. jog neleisianti ten ntkar | ’ę. 
toli tokių luiisių daiktų, ko 
kie atlikta ir ntlicknmr Itulir
di.trikto ir Mmivba.

Atsimeta Bavaitja.
IS ILtIįtio pranešmnn. jor 

Bavarijoje veikia M>vielni. 
<‘cnt rali, liolševikų Mivivtn. 
Nunirtu* imskdhv rv*|>ul>liką 
Bavarijoj, nepriklausomą nuo 

, Vokietijos. Pirmuoju nnpubli- 
kos prezidentu sovietai posky
ri* ccntralio sovieto pirminiu 
ką Simon.

Municbe areštuojami stei
giamojo susirinkinm atstovai 

. nesorijalirtai. Suimami viri 
tie, katrie lik nors puse žodžio 

Ipraritaria prieš ■orįjnlMn*. y-

j

I
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Sorijnli.tai tokius lakti- 
:os imsis ir paskui, kuomet 
jaunė, jų didžiumos neiš
rinks j atstovus.

Šiandie jie buržujams ntsi- 
tnoka prisidengdami premje
ru nužudymu. Pankui jie at
ras gnl kitokių priežastį.

Socijalistni be to (mlridžia 
<bdmrtinę kariuomenę. Vieto
je to. bus .uorgiinizuota bol
ševikiška milicija (raudonoji 
gvardija).

Suareštuota arldvyskupaa.
Bolševikai suareštavo Wu- 

crzburgo dijocczijos arkivys
kupą Faulhaber, kuris nuolat 
viešai peikė nedorus r*dikatKg|

jūj-4 *» *•, ***

■
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NUSIGINKLAVIMAS

DĖL SVAIGALŲ.

GERA KNYGA

Nors Amerikoje bus uždrau
sta dirbti, pardavinėti ir ger
ti svaigalus, tečiau* girtybių 
nelaimės nestisvk išnyk*. Per
daug tas piktas pajuntamas

kultūros. a]>švieto* ir doros 
darbai*.

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAI. 
Turime gerų išteklių šių knygų:

įpuolimo j materijalisnų, bed 
amžinoji taika ir tautų sau- 
taika esanti tik neišpildoma 
svajonė, kad neišpildomai* 
daigtai* negalima saikuoti to 
kas yra.

Soeijalista* Grubarev nu
siuntė Moltkei aavo knygų a- 
pie karė* nereikalingumų ir 
Nėdinguinų. Moltke dar kartų 
gynė karę.

Aštuoniolika metų vėliau 
12 (24) rugpjūčio, 1898 m. Mu
sijo* rara* Mikalojų* Antra
sis sušaukė tarptautinę kon
ferencijų j Olandijos miestų 
lingu, kad susitarus apie vt- 
satinų pasaulio taikų. Dvide
šimt šešios viešpatijos prisiun
tė *avo delegatu*. Tapo įkur
ta* Hagoje tarptautini* vieš
patijų teismą* tom* viešpati-

Tokiu būda ir atsitiko tarp, 
kad gal daugiau šimto pasi
šventusių idealisčių lietuvai
čių pateko j svetimtaučių vie
nuolija*. Jos mažne viso* 
svajojo įstoti į lietuviškų vie
nuolijų, bet tenai... permala 
vietos tebuvo. Gaila tų žuvu
sių tautai pajiegų. Tai auka 
musų tautos silpnumo. Šią 
vasarų žadama statyti antroji 
pusė vienuolijos mūrų. Tam 
tikslui renkamos yra aukos. 
Jau apie 11.000 surinkta. Dar 
trulutaSO-ties suvirtum. Bu
tų labai svarbu, kad bent ta 
antroji pusė butų pastatyta be 
skolos. Ilgainiui, vienuolijai 
išaugus ir sutvirtėjus gal pa
sisektų nusikratyti nuo skolos, 
8 motai atgal padaryto*.

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.. Chicago, III. 

Tv>Hmu» M.KUil., SIU

mns rupi, o katalikystės nca- 
pvk
Kol vokiečių armija buvo ga

linga, tol Anglijos spauda 
gražiai kalbėjo apie laisvę, ly
gybę, prispaustųjų teises, de
mokratijų, teisybę. Kodėl da
bar tie visi gražus daigtai pra
nyko! Kodėl daliar Wilsonui 
primėtinėjama, kad jis per- 
duug žiuri doros |>ermažai 
naudos! Todėl, kad Anglijoje 
dnr yra fanatikų, kuriems ka
talikystės neapykanta labiau 
rupi negu pasaulio tvarka ir 
teisybė.

buvo įsismeigę* į žmonių šir
dis.

Vienas daiktas vis-gi bus, 
be abejonės, gera*. Iki šiol 
daug misijonorių važiuodavo 
iš Amerikos į necivilizuotų 
žmonių šalis skelbti jiems Kri
stau* mokslų.

Išlipdavo misijonorių* į sa
vo apsirinktų žemę, bet pas
kui jį i* to paties laivo išrik
davo daug bcrtainių degtinė*.

Degtinė neišmanantiems 
žmonėms labinu patinka negu 
misijonoriaus žodžiai Neiš- 
manatieji žmonės nesuprasda
vo, jog misijonorių* neturi 
nieko bendro su degtine. Jie 
tik matydavo, jog abudu at
vyko tuo pačiu laivu. Mi*i- 
jonorini negalėjo gauti tokių 
laivų, kurie degtinės nevešių, 
ne* degtinę tamsus žmonės la
imi pirkdavo ir nchuvo laivo 
nevežančio jas. Dėlto misijo
norių žodžiai mažai tereiškė.

Dabar inisijonoriai, važiuo
dami iš Amerikos j tamsių 
žmonių šalis jau galės važiuo
ti laivais nuvežančiais degti
nė*. Amerikos laivni jos ne- 
bevežio* daugiau.

Europos saiMŽeus-s šalyse 
bigotau vadina tnoe žmones, 

-Jie viršujinių tikėjimo apei
gų arba pamaldumo fonnų iš
pildymų stato augščiau už ar- kariantieji
tymo meilę ir kitus svarbiau
siu* religijoje dalyku*. Angli
joje ir Amerikoje bigotais va
dina žmones nekenčiančius ka
talikystės arba visos krikščio
nijos.

Paskutiniai* laikais Londo
nas davė du pavyzdžiu katali
kų neapykantoaPirtnas pavyz
di* buvo 13 vasario, šių metų. 
Tai buvo susirinkimo* sušauk
ta* ra tikslu sudaryti rezoliu
cijų, reikalaujančių, kad Lioyd 

'George'** neįsileistų pope
lius atstovo j taikos koufe-i 
rencijų.

Šv. Tėvas karė* laiku ir se
natu pasirodė esųs teisybė* 
Ir prispaustųjų laisvi* apgi- 
nėjas. Londone yra žmonių, 
kuriem* pavergtųjų laisvė tr 
teisybė neparanku. Jei-gu pa- 
■irodytųjcod tie žmonės sudaro 
Anglijos didžiumų, tai butų 
litui»»» pasaulio ateiti*. 
Prisieitų vergauti ne vien 
pralaimėjusiems karę vų- 
ideįiains. bet ir katali
kams, padėjusiom* Anglijai 
tų karų laimėti Vienas susi- 
rinkimas pareikalautų atimti 
vienų teisę iš katalikų, kita* 
sumanytų panaikinti kitų jų 
taisę. Kada katalikų liktųsi be 
jokios teisė*, t. y., taptų ver
gais, tada jau uebervikalingi Į 
butų nei susirinkimai

Keprssiraaneme. Londonu 
laikraščiai rūpinasi Anglijo* * 
uostu įpėdiniu vestuvėmis. Iki | 
šiol buvo įstatų varžančių tai-' 
ralaiėių'laisvę pasirinkti sau 
pučių. Duluir Londono s|*amhi 
ražo, knd vyriausiasis Jurgio 
V suims pasirinktų sau |>nčią 
ne vien kuralaitc. bot Ameri
kietę aiba auglę. Ypač ameri
kietė tapusi Anglijo* tanam- 

e .-u tip.in'ų Amerika* ir 
Anglijus vienybę

Tik tie laikraščiai Išgarbin
dami karalaičio laisvę pasi
rinkti sau pačių, noužmirtta žydai buvo padarę, 
pridėti jog ji šiukštu neturi i Palestina yra t 
būti katalikė. Anglijo* kąra- moji Syrijo* dali* 
laiti* gali vesti ateistę, brangi trijų roligi, 
žydę, liuterę ir kitokių jam*, bet ne vienie 
ne anglų tikėjimo mer- Dauguma gyventoj 
4m, tik netari liti kaUl mmML

Daugelis žydų visose šalyse 
smarkiai bruzda, reikalauda- 
nu iivprigulmingos urlm auto
nomiškos žydų viešpatijos Pa
lestinoje. Ais žydų judėjimo* 
už |>olitiškų nepriklausomybę 
yra vadinama* sionizmu. Iš 
pirmo žvilgsnio, rodos. nieko 
blogu nesimato tiuue sionizme, 
liet arčiau į tai prisižiūrėjus 
visas dalykas kitaip atrodo. 
I’ruktiškos sunkenybes žydų 
valstijos įkūnijime yra bega
lo didelės. Palestina yra Sv- 
rijo.- provincija, kurioje šiais' 
laikais gyvena apie 730.000|Von Bueldcr iš Wucrteml>cr- 
žmonių, iš to skaičiau* tik t>° įteikė Bismarkui sumany- 
11X1,000 gyventojų yra žydų, mų padaryti pasaulio nusi- 
gi likusieji 630,000 yra arba' ginklavimų. Bismarkas atsa- 
krikščionya arini arabiškai I kė, kad apie tai negali būti 

turkai. Arabų I kalbos, kol vokiečių kaimynai 
skaičius Palotinoje šiokia tebėra ginkluoti
virš pusė* milijono, kurių tau- Bet Buehler’io minti* pa- 
tinėa ir tikybinė* simpatijos darė truputį triukšmo. Jų pa- 
arenusiai Unkšta prie Syrijos, griebi princas Petrą* Olden- 
Mesopotamijos, Arabijos ir burga*, Rusijos caro giminė. 
Egipto arabų. Zionistiško ju- Tas poną* gyvendamas Pran- 
dėjimo smarkus augimas ne- euzijoe mieste Vichy taip-gi 
juokais gųzdina nežydišku* pritarė viešpatijų nusiginkla- 
Palestino* gyventoju*. Krikš- *imO minčiai

TU. te™tmp*.. pri.Anglijo, v,.
riausybė*. prašydami apgulti 
juos nuo žydų piniguočių, ku
rie įvairiais budais stengiasi 
priversti juos parduoti neju
dinamąjį turtų. Jie prašė vy
riausybės įsteigti Palestinoje 
žemės bankų, kurie už nedide
lius nuošimčius skolintų pini
gus žemvaldžiam*. Jie taipo
gi reikalavo, kad arabų kalba 
butų pripažinta oficiajle Syri
jos kalba.

byru baimė delei žydų 
viešpatijos įsteigimo gerai iš
reikšta Dr. A. Rinbany Ma
joje knygoje “America. save 
tbc Near rast". Jis rako:

“Syrai žino, kad sionistų 
tikslas yra sutverti arba vi
siškai nepriguliningų .žydų 
valstijų Palestinoje arba auto
nomiškų valstijų po globa ko
kius uors svetimos valstijos. 
Zionislums pirmininkaujant 
Palestina turės būti arba atr 
starta nuo Syrijos ir "atiduo
ta žydams" arba pasidarys 
iiiipenjalistinių varžytinių 
sfera.

Ne žvdai Palestino* gyven
tojai o ypač arabai, visiškai 
nepritarin šauksmam*, kad 
Palestina yra žydų tėvynė., 

, Palestina buvo žydų tėvynė, 
kurių jie su kardo pagelha at- 

j ėmė nuo pirmutinių savinin
kų. Pasekminga* Palestino* 
užkariavimas suteikė žydams 
t<i*ę jų valdyti Bet arabai 
yra paskesni Palestinos už
kariautojai. Arabą* ir-gi už
kariavo jų kardu, kaip knd

Didžiosios pasaulio vicšjmi- 
tijos sulyginant senai ėmė 
laikyti ginkluotas nuolatines 
kariuomenes. Jų pradžia skai
tosi aštuoniolikto Šimtmečio 
|>slMiigr>je. Beveik tuo pačiu 
luitai kilo mintis apie visati
nę pasauliu taikų. Tų unnt| 
labai platino Karaliaučiau* fi
losofas E. Kantas. 1795 m. 
jis išleido knygutę “Ztun Evi- 
gvn Frieden." t. y. Prie am
žinosios taiko*.

Toje knygutėje Kantas sa
ko, kad nuolatines kariuome
nes reikėtų panaikinti, kad ne
turėtų būti užtraukiama skolų 
kari** reikalams, kad nei vie
na viešpatija nes įkištų | kitos 
viešpatijos reikalu*. Kanto 
raštas praskambėjo ir tiek. Už
ėjo Imisi Napoleono kariuo
menė, kaip viesulą perūži- per 
visų Vokietijų, pasiekė Mask
va ir grįžo. Tokiais laikais 
vokiečiam* negalvoję buvo 
rūpintis kariuomenių panai
kinimu.

Ta pati minti* Vokietijoje 
atgijo aštuonesdošinits metų 
vėliau, kad Prancūzija tapo 
sumušta, kad galinga ir lai 
minga vokiičių žemė jautėsi, 
užėmus pirmų vietų Europoje.

=J=_!------------L. ■ ' 'Į

jo autoritetų ir pildyti jo iš- tiko į mokytojavimo darbų, 
tarine*.

Versalio konferencijos sus
tatytoji Viešpatijų Sųjungos 
konstitucija yra žingsnis pir
myn, nes kalba apie priverti
mų pildyti tarptautinio teis
mo nusprendimus. Bet tam tik
ri paragrafai yra gana trum
pi ir neaiškų*. Daugelis klau
simų taia ir neramia atsaky
mo įstatuose. Dėlto besinaudo- 
jant tais įstatais keturios vieš
patijos, sudarusios Sųjungos 
pradžių, turės vaduotis nuo
žiūra. Ar nekils uesusiprati- 
mų iš to!

Me* lietuviai svetimų Že
mių, žmonių ir turtų nenori
me. Mes trokštame trati tauta 
savo žemėje ir upseiti teisin
gai. Me* tikime, kad tarptau
tinis teismas pripažintų mus 
teisingus troškimus ir amžiną
sias teises. Kaip mes butiuuc 
laimingi, jei nusiginkluotų 
pasauli* 1 Jug tada nei mums 
ginkluotis nereikėtų, nereikė
tų gaišinti savo pinigus para- 
kui, nereikėtų gaišinti savo 

jiegns karės

joms, kurios norėtų pasmaudo- 
. ti juomi.

Nei Anglija savo ginčų su 
būrai*, nei Rusija savo nesu
tikimų *u japonais nedavė 
apsvarstinėti tam teismui. Jis 
likosi gerbtina, bet matai pc- 
sėkminga įstaiga. 1907 metų 
vasara į tų pačių lingu suva
žiavo antra pasaulio taikus 
konferencija. Buvo atstovai 
nuo 44 viešpatijų, o nusigink
lavimo ir taiko* bet-gi nepa
darė.

Suimant krūvon tų. kad 
minti* padaryti pasaulio tai
kų iškilo labiausiai iš vokiečių 
tarjio. ir tai. knd Mikalojus 
11 savo sumanymų padarė 
l>el>udamas labai geni su Vil
helmu Aut tuoju, galima buvo 
spėti, kad taikos mintis ir no
rai taia iš Vokietijos, kun 
bijosi prancūzų ir rusų patar
ties prieš jų. Anglijos atsto
vai gana aiškiai parodė 1898 
m., kad jie Mikalojaus suma
nymų nepagiriu. Tai-gi nusi
ginklavimo sumanymas dnu- 
geliui rodėsi esąs vok.ečių J-unnomenes 
padaru (darbams. Galėtume užsiunti

Oficijaliai vokiečių asmeny* 
tam siuiiaiiymui vis gi nie
kuomet nepritarė. Bismarkas 
ir Moltke buvo jam priešingi. 
Vsatinai taikai priešinga 
dvasia viešpatavo oficūjaliuo- 
se vokiečių sluogsniuose iki 
pačiai 1918 m. revoliucijai 
Taikos šalinikų nor* buvo 
tarp žymių asmenų, bet vis
gi tai buvo tik privatinė* 
nuomonės.

Dar pirma negu vokiečiai 
tų mintį pakėlė anglas Henry 
Kichard 1879 nk, kalbėdamas 
svetainėje Guildhall Londone 
apie ginklų sumciiaunų. Pran
cūzijos entnniHtMPstų srovė
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tinęs draugijas iŠvieno dirbti 
dėl Lietuvos lulm*

Programų* prasidės 3-čin 
vnlan. po pietų. Bus p rakai-

ALT.X. MA8AL8KIH 

aunnmiv 
Moteris (T. 
bortu. Atlla- 
ka 11 * • k I • i ll'Wn.„ 
ptcisealei Tn 
ri» novo kars 
Mnn, Ir solo-
•soti’iu-

Taliai 41.Ina 
ne da<| (ra*. 
IM.Va <1111 a .»

VSV7 AVrPTTRN AVĖ 
1'lMHir Drvirr III*

Lietuviai Amerikoje

••Draugu” No. 36 )mtil|><> 
musų Tautos Fondo skyrimu- 
aukų aiškintos pranešimas, 
kuriami* gerb. raštininkas. 
S. Sužiedėlis, nurodo, jog iki 
vas. 1-ai 1919 ul, aukų tapo 
surinkta *783.00. ir apgailes
tauja kad tai esu mažokai sn- 
lyginus su kitų kolonijų duos- 

▼ numu; esu, girdi, yra musų 
rEšpnrapijoje tokių, kurių širdy

se užgesus meilė tėvynės.. — 
Bitas raštininko pranešimas 
nepiluui nušviečia dalykų sto
vi-

Reikia atminti, kad musų 
imrapija netiktai iš New 
Phile. miesteliu susideda, liet 
ir iž kitų apylinkių, ir kad yra 
nė nonas, bot trys Tautos 
Fondo skyriai. Yra dar Conv 
bulės ir Midleporto T. F. sky
riai. Taigi, jei Ncw ITiilėa lic- 

j tuviai, skaičiuje 150 šeimynų, 
sudėjo per ludsvės Savaitę 
aukų $783.00, tai tas dnr nėra 

A jokiu ženklu atšalimoj 
ir p. raštininko jia- 
rimas yra |M*rskaudus. Tokių

p-

kio. žydo — M. Gailiu*, 
įrišėjui savo roles išpildė 

kuogeriuusiiL Publikos buvo 
pilnutė svetainė, kad daugu
ma turėjo stati stovėti, nes
sėdynių truko. Programas pu
blikai, matyt, patiko, nes pu 
kiekvienni užilaugai pa*igirz- 

valan. po pietų. Bus prakal-Įduvo didelis delnų plojimą*. 
Is>b lietuviškai ir angliškai, <lat Pu visų lošimų mažų mer
uos dekletuacijus ir t. t. Pas-1 gairių chorą* *udai::::vi> 3 dai

neles. Ant gulo Sv. Cecilijos 
parapijos chorą* sudainavo: 

t “Per šilų jojau”, “Bijūnėli” 
ir “Ona viliojo Jonų”. Mer
gaičių choras *u<laiiutvo 
“Plaukė sau laivelis”. Pro
gramų užtaigi* su Lietuvos 
himnu. Dainos išėję kuogi- 

, riausiai. Kirk |a*lnu liko nuo 
vakaro, nc*užinojuu. Girdėt, 
nuo imrapijo* komitetų, kad 
liko apie $6<).(MI.
Pasibaigus prograinui k1< ls> 

nas, kun. S. Kolesinskis. padė- 
kuvojo publikai ui gražų už
silaikymų ir užkvietė ant vy
čių talio. kuris atsibus 2 d. 
kovo. Tikimės, kml Av. Ceci
lijos i-lioras ir vyčiai daugi 
naudos atneš tautai ir liažny 
viai. Airilinga padėka lai bu
tui tiems, kurie prisidėjo prie 

I surengimo to vakaro. įmuk
simų įlaupiaus panašių vaka
rų.

kui bus> uukų rinkinius Lietu
vos laisvės išgavimui, taipogi 
bus išnešimas rezoliucijų prieš 
bolševikų ir lenkų norus Lie
tuvy jiagiėmžti.

įženga bus 10 centų y- 
patai. Todėl viai yra nuošir
džiai kviečiami prisidėti su 
savo auka prie išliuosaviuio iš 
vergijos tėvynės, Lietuvos.

P. Veniackas. 
sekr.Tautui! Fondo 116 skyr.

CICERO ILL
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GERBIAMI DRA UGAI.

A S nuzprendciau parašyti 
keletu laišku į jumis — j 

tuose laiškuose ketinu jums pa 
sakyti kų nors interesingo.

Jus ir aš visi žinome daug 
lengviau yra gyventi kuom**; 
itsi yra Lnksmus.

Mes suprantame kad geriau- 
sias linksmumas yra tame 
kuomet musu širdis yra mu*^ 
vadais-kuomet darome daug 
gero kitiems o kaip kada ir 
daugiau negu sau.

Mes visi žinome naminis 
gyvenimas sveriasi ant to kad 
viti Lcinynos nariai h:<rmo- 
nizuojasi. o jei ne tai linksmy
be išleikia per langu.

Mes gerai suprantame kad 
su barnių nenueisime toli nei 
savo šeimynoj nei draugijoj, 
nei dirbtuvėj.

Jie visuomet mėgindamo ma
ne itikrinti kad darbininkai 
nėra užtektinai užsinteresave 
ir tas juos neinteresuotu. Nors 
aš visokiais budais mėginau 
jiems prirodinėti kad juo gra
žiau su darbininku pasielgs 
darbdavis juo geriau tas dar
bininkas norės dirbti nes tuo
met jis jausis kad dirba iš no
ro bet ne iš privertimo.

4
Ai visgi visuomet jaučiau 

kad gal kuomet norinti susi
tiksiu su tokių žmogum kuris 
iitikrųjų pamatys svarba ve
dimo BIZNIO and tokiu pa 

I matu kaip aš kad jau mėginau 

kitus prikalbinti. Teko man 
sutikti tokią ypata. Aitas žmo
gus turi dideli bizni jo ineigos 
į diena siekia suvirš 1 ir čver 
tės milijono dolierių

Ištikrųjų tai vienas iš ge
riausių dalykų tai sutikti sa 
vo IDEALA apie kuri svajo
ji-

Mes ypatiskai nepasipazino- 
mc su žituo žmogum bet dar
bo viens kito labai gerai ši- 

I nojome jau nuo seno.

Jis skaitė mano raštus kuris 
tilpdavo New York Evening 
Mail. Kuomet jam pasitaikė 
būti New York jis ra manim 
apsipažino ir lenais iškišu ii- 
nėjo apie biznio dalykus.

Jis msijnoke taip kaip kiti 
kad daru ra kuriais man tako 
susidurti.

POVYLAS E. KRAULEIDIS 
linus-. Urvini. lWai>A|M 

WET WA8H LAUNDRY 

4349 So. Hermitage Avė.
TrHos*. Vanta. MM 

lakantoniola GraodMo II. !•!«.
Niuomi pranešu visiems sa

vo kotimicrinm-. knd nuo šios 
dienos priduotas diapunu* iš
plauname tų ]uiėių dienų ir 
pristatome.

Pamėgink, o persitikrinsite

uimiuiunuiuiiuHiiiuuinmmunaNm 
KaUS tU Ko SataiaaS Bir Cklrvfe 

Trleloaaa Usymarket 1SM 

DR. A. A. ROTH, 
Ki.aaa r,-»vtn>is tr -b>rur<m 

"i^clialiataa MulirUkų, Vynlkt)
Valku ir visu rkroeiakų ilfu 

•Csss 1HI Ko. Hs'ateJ Bt. Chk«C» 
Teistui^ nrover tikt 
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ERNEST WEINER
DRY OOODS

1800 W. 47th k&mp. Wood Sis
Mr. duMime dricubn, M»iup»

I Krtvrrcaia ir SubntominL>ld*K>*-ir tuuurinkimn tnunamt
1 Vlcoku i olknnu. <lrit>u
Į obl a«<H-a ir laktate.

Iš vyčių veikimo.

Džiuginanti buvo 19 vasa
rio diena. Vakare, Av. Anta
no |mr. svetainėn susirinku 
gražus būrys jaunimo. Tai 

'lmvo L. Vyrių U-ta kuo|m. 
S -nai kuupos siisirinkiman nt 
sihuikė narini liei nares taip 
skaitlingai.

Susirinkimas buvo truin|m». 
Prie 

k. kukis prisirašė p-lė Ver. 
Kaniuskaitė. Nutarė pasiųsti 
laiškų linkėjimų kuopos vei 
kčįii. pM Prt. Spranaitei. 
kuri apsivedė* su p. M. Lydon. 
Išrinko komisijų prisidėjimui 
prie Katalikų Sfiaudoe Savai
tėm veikimo.

Po susirinkimo jaunikaičių 
orkestrą pagriešė ir jaunimas 
dailiai pasilinksminu. Toles- 
uiai M«kė lietuviškos žaislės. 
Malonu buvo matyti musų čia 
augusį jaunimų taip mylinti 
ImtuviškM šaules.

atšalėlių, kad neatjaustų iv- •'“•'tas >r pavyzdingas.
vynės vargų, uiuui* neteko pa-

a t »a« rar __ nt.M__ ■ —stebėti New Philadelphijieėių 
tarpe. Priešingai, iš jų nera
sime nei kelių, kad nors bent 
kiek nebūtų aukoję. Jeigu su
dėtume vau trijų T. F. skynų 
aukas i krūvų, tai pamatytu
me, jog per Laisvės Savaitę 
New Phile su apylinkėmis y- 
ra suaukojus viri ♦LOOtLTO. Ir 
taip: New Phile., skyrius 
80000, Combolės — 200.00 
Midhporto 10MB, tad išviso 
uaaidaro 1.188,00, Combolvie 
gi yra 40 šeimynų, Midkporte 
Kl Ir dar reikia žinoti, kad 
mmėtdui šriiuyta’ skaitliu^ 
randasi taipgi lenkų ir slavo- 
kų, kurie priklauso-j musų pa- 
rupijų, bet nesuko ja j musų 
fondų.

Taigi Netr Philėz ir apylin
kių lietuviai iki šiol suauko
ję viri LUOTO tėvynės reika
lams ne papeikimo, bet ui

Bet dar mes gerai *fnmr, 
bal šitoji jų gausi auka, tai, 
Mi geniu, u»firtu»ia|

Batų gerai, kad p. Eušiėdė- 
lis, garuodamas aukų atskai
tas laikraščiuose, susilaikytų 
■uo panašių savo patėmijtaų 
Ar (tarimų, kurie nieko gero

Pr.
taJOjm V*O

Jaunimo Mylėtojas.

l’K’

nau-

Parapijos auklėtiniai, moki
niai, prirengti seserų nazarie
čių • mokytojų, suteiks gra
žų programų, kovo 2 <L, 6v. 
Antano parap. svetainėje. Ar 
kartų vakarų pasiliks namie- 
>!

■ra.'

£■

!š!š

Umahiefiai, raaUaukė
te M parapijai klebonų, kun. 

Oleclmavičių, kurs pradėjo ru- 
A pu it i <*s netik par. sutvarkymu 

ir visų reikalų vedimu, bet ir 
- musų brangia tėvyne, Lietu

va. Vas. 9 d., bažnyčiuje už
prašė Tautos Fondo ir 8. L 
R.-K. Au 128 kp. valdybas sn- 
airinkti klebonijon ketverge 
vakaro, 13 d. vas^ kad aptar
ti svarbų reikalų. Minėtume 
vakare susirinko valdybos. 
Gerbiamas klebonas, knn. O-
IceliiMrivičius, valdyboms praoe

XAOT«L LMTM, AL

Šventei Cecilijos parap. 
etanu, vedamas varg. J. Bla
žio, nedėUoj, 16 d. raaario ta
vo soreagta vakarų. Pro
gramas auridėjo iš daiiOL de
klinacijų Ir keletu komedijė- 
lių. Visųpirina mažojo cho
ru mergaitės perstatė kornedi- 
jėlę “Tylėk, dm tuojau* ra
minsiu”. Barinius rolę lošė 
—■ IL žaleckalč, Adelės rolę
— F. Lukošiūtė. Agutės rolę
— M. Kasmauskiutė, Uršulė* 
rolę — Z. Raukui ė.

Paskui autžos mergaitės su
lošė dialogų. Stasiutės rolę 
lošė Z. Gudcikaitė. Magdutčs 
rolę — E. žagariutė.

Paskui sulošta komedija: 
“Mat ko reiks”. Bajorės ro
lę lošė O. Vilkiutė, Magdės — 
A. Vilkaitė, Božės — O. Gry- 
bauskiulė.

Komedijėię “ Katra neižum- 
oė?” lošė Jastramskiraės ro

M dd kokio tikslo užkvietė. 
^Pranešė, kad jau nntaU 8v. 

ra Kasūmero, Liet, globėjo, diena 
* Ir laiku butų pradėti reng

Ura prie Lietimų Dienu ap- 
_ ------ ---- - ] pripuola ta-

te.ey dfaugram

Z. Petravičiūtė, Dvjlic-
nės — M. BaMrašiutė, tanui-
kieuės — D. DavienskaiU.
J asi muskiutės—O. Lukošiūte.

Minta* ra viržiu” kuma-

v vaikštojtao, kuri 
k* «•••**

dįjėlę lošė Jono Ęnrpaus rolę 
>.■ 4. KkšnatuUs, Mariutės >- 
K PeCrarišiuta, Oiudta 
Prasti ir “Mm BK

3109 So Morgu 8tree* 
rnirv'.n lunou
T-Tvt. llll

»—t Iki 11 i» ryto. 
3 po fl*lų Iki » N*4*110-
.->U »«o t Iki S »»L vakarą

Iš kitos puses imant, gyve
nimas yra labai gražus jeigu 
mes esame išmintingi ir mo 
kame viską suvartoti geriuo 
ju budu.

Aš esu visuomet tos nuomo
nės kad darbe gyvenimas ga
li būti taip linksmas kaip ir 
namie.

Aš. negalių suprasti kodėl 
daugelis i| musų visai atsi
mainome kuomet įeiname į o- 
fisa negu namie, krautuvė ir 
šapa kur mm dirbame.

I
I

W0RCESTER. MASS.

Vasario 12 d. L Vyrių 20 
k|L, Moterių Sąjungos k p. 
ir tažnvtini* choras buvo su
rengęs vakarėlį pagerbimui 
kun. J. Čapliko vardadienio. 
Vitkų prirengus, tapo pakvie
stas ir kun. Čaplikas, kuriam 
inėjus į svetaine choras užgie
dojo “Ilgiausių mėtį”. Bai
giant giedoti. Moterių .Sujun
gus narės atnešė gružų namie 
keptų keikų su 30 degančio
mis žvakutėmis ir padėjo tam 
paskirtoje vietoj. Paskui pra
sidėjo sveikinimai ir įteikimai 
dovanų. Bažnytinis choras 
įteikė gražų “setų” įvairių 
duigtų. reikalingų prie rašy
mo. L Vyčių 26 kp. įteikė 
gražių cigarams stovylų.

Po to dar choras padainavo 
keletu dainelių. Tarpuose dai
nų tavo pasakyta eilė prakal- 
bėiių - linkėjimų. Gaižaus 
prabilo ir gerb. kun. Čaplikas, 
išreikšdamas nusu-tebėjimų ir 
didelį dėkingumų už sureng
tų vakarėlį, taipgi širdingai 
storo už suteiktas dovanas. 
Chorui padainavus'dar “Ilgus 
metas’’, visi linksimai išsis
kirstė.

Kodėl mes tarime tų geriau
sia dalylca padėti j šąli prie 
darbo?

Pluksnos
55c

]itPluksnos

w.

F. P. BRADCHUUS

PLUNKSNOS.

Dr. G. M. GLASER
PRAKTIKVOJA M M ETAI QjrMlcui Ir eltaaa

SUS A Mama M. Kerte SS M. 
CanCAMO, ILL.

MoOteUia. Vrrttkka Ir Vatea 
Ttatoci CtamHks I4cw OFUO VALAM KIS: 

iki S ryto, nuo 13 Iki S so 
tr nuo I Iki I:IS rak. NoSMlao • . - S-- — — -L

Dr. M. T. Strikol
LIETUVIS

OTDrrtM.lK IR CHIRVRGAS 
1TM W- Uita M. (taksio, UL 
Oriao Talei anas Uoolavsrd 1C«

V. W. RUTKAUSKAS,

»

Mano darbas mane priver
to susidurti visa visokiu cha
rakteriu biznieriais šioj žalij.

WILLUM C FEKEMAN.

131 W. 23rd Str.

Mew York, Otty.

tokie vakarai ne tankiai
um» būna.

Tai-gi grrenfiiddieėiai. ne
praleiskite to vakaro. Atsi-
lankykite kum>kaillingians*ai,
nes
pas

ir.

II

GUEBTIELD, MASS.

Varario 15 d. draugija H. A. 
V. J. tara surengus balių su 
šokiais. Vakaras * {Mvvko 
kuopuikiausiai. Publikos at
silankė daug. Dnr .nreužinota 
kiek |n-ln<> liko nuo fu vnku-
ro.

Porų savaičių atgal la|»o 
sutverta** <"ia Tautos Fondo 
skyrių*, kuris |m«ekn> ingai 
darbuojasi. Laimingo* klo
ties.
.Girdėjau, kud lietos jauni

mus rengiasi prio didelio va
karo. kuris įvyks suimtoj, ko
vo 1 d. Vakaro pivgTainc bus 
ir lošimu*.

Ai visuomet manydavau 
kad biznis Ui visai skyriasi 
nuo nsminio ar draugijino gy- 
veni'no, bet kuomet ai pradė
jau senti tuomet ai jau supra- 
tia dalykus kitaip.

z. r.
III M. Ia

Tai. Drova* MIS

Dr.C.Z. Vezelis 
I4KTTVU DEMTISTAS 

Valandų.: nūn * ryto iki * Vata.
Nadrllotnla |u*ul •ulnrini* 

dili SO. .UHLAM1 AVĖSI SI 
aru 41-los Malate. DR. l£0 AW0TIN

PUSPADŽIAM^ SKŪRA.



pirmu

ColumbiaPRANEŠIMASKATALIKIŠKOS SVENTėS. JAUNŲ PLĖŠIKŲ DARBAI

L1ETUVIŠK11REKORDA1

Iš NORTH BIDES

kaip Philadelphijoje taip čia 
Chicagoje. Savo užuojauta ir 
pagalba,, brangu. priataUai.

DIDELIS GAISRAS CHICA 
GO HEIGHTS

ATRADO NEGYVĄ ŠEBU 
NINKĘ.

FARMERYS PAMETĖ 
ČIA SU 3 VAIKAIS

PLĖŠIKAI RADO UŽEIGA 
SALIUNP

jvyk*K 
šiandie 
nu-kit- 

luaj«riw.

K11<1111<<I A. II. Meycr*. kur* 
turėjo užlaikymą |»t* Mr*. 
E-litli lingini. 2MH W«<*t Vau 
Burvu gnt„ i* ilnrlm |mrėj • 
vakarieniauti. nerado rte t ii: 
|ianio*to* vakarienė*.' liet ir 
|Mėio* šeimininkė*.

Ji* *u kitu tuojau* |tan-ju*i*i 
rnuuu burdingieriu inėjo *ri- 
alininke* kamluirin ir tą atro
do negyvą lovoje.

Širdira lipi jmrbloškuri šei
mininkę.

ŠIANDIE • PKIMARY 
RINKIMAI.

N«|ėlioj, 23 <L, U D. K 20 
mpti laikė <<xtra *u*irinki- 
ą. Kuopa* nariai nutari* 
įdėti 30 tlol. Bet to nruž- 
nka. Mr* lankiame ir vi- 
HMiM-nė* imraroo*. Tai-gi 
rieėiauie vira* ntrilnnkvti j 

S. S. rengiama* prakallm*.
Vi*tt* kviečia.
L. D. S. 20 kp. Valdyba.

Smarkiai nutomoliilinn* an
trinta !• Inetą mergelė, .litinei 
te Totnaalli. GMi Milumikcv 
n ve.

Automobiliu važiu vo Mm 
Bri*kin. Ji* |<nnuit<** gramo 
jautį pavoją mergelei. staiga 
autoiiMiliolią jmrako j šaligu- 
tvi. IL*I automobilio* <li<|ti<j 
rauirkiimit nteiniub* į šaligatvį 
ir trenkė j mergelę.

Atrodo. ku<l Bri*kin nekal 
ta*. Ji* vengė, bet buvo ti<*i*- 
veugtinn.

i|i<*lią kandidatui
l|Ž

SAULELĖ NUSILEIDO.
E 2228-) 'J bauilie* daina. gražini įdainuota kvarteto, ir (larodo*- mar-

I ša*, kurį laimi prakilniai gnijina Columbio* bena*.
PARODOS MARSAS.

I*.<inrdelio v u kure, 17 d„ *. 
m.. Av. Kryžiau* fiarapijo* 
vėtainėj *uri rinko maža* bu
di* 1* Vyčių EI kp. artintų. 

<1 I |ia*ikalliėjiino Ir panitari- 
mo. ,

Vi*ųpirma tapo išrinkta* ui 
inniiininką V. Ntrašrvičia Ir 
už raštininkę p-lė Mnrtinkai- 
tė. Po tu prariilrjo *var*ty- 
litai.

Pnkidu* kimininių kaip pa
vadinti tų artintų-mėgėjų kuo- 
pelę, nntartn duoti vardą: 
IJrluvo* Vyčių 1Xt<m kuojio* 
Dramatišku* nkyrin*.

Prie nito nkyriau* gidė* jin- 
galėti vien tik nariai prigulin
ti prie L. Vyčių. Pašalint* 
y|mto* neini* |>riimnmo*.

Nutarta greitu laiku nu
rengti vakarų *11 toniniu, iih* 
niilogai*. dilinami*. dr k leninei- 
jomi* ir tt. Vi*kn* pavrntn 
V. St tuše virio nuožiūrai.

Išnešta. knd reikalinga iš- 
ninteigti sava *fmtiz«liiuiiim 
mašinėlė, kml prireiku* role* 
i**|imix<lint i. nereikėtų nenio- 
li<<* nrlm prašyti kitų, kml 
|m<> rašytų. Ntenograliriė liko 
išrinkta p-lė A. Brazauskaitė.

Ant gnlo buvo renkama val
dyba į kurią inėjo *ekančio* 
y imto*: pirm. V. Ktraj**vi- 
ėia. vicv-pirm. — J. Parkau*- 
kn*. raštininkė* p-M»: J. .\lar- 
tmkaitė ir Z. Mentautknitė. 
koi<**|Mindentė p-lė Z. Mentau- 
nkaitė.

Valdytam pateko viai veik
lų* nariai. Tikimės, kad airi-

Skaitykite ir Platinkite 
Naudingas Knygas

ItaMnaMč. Atoraka Jmm , KvtoUutMkA O«M» P. O. 1 
■erralu M |prr<*lnn Itatral* UatatM* a*ta paa* 4evyata 

»■*. *ta kam *• Ūku* ka pratarti taika, ka
■nu nnirt* Ir a*rt*a*H gyraaUnn kam rara raško. t««

Pasiklausyk ir Suos Rekordu*, 
■ratas*. Vairas t fTrki ota
lurk» tn|l» nrrh**lrn. --rT^ 1»« M
ra*. Nuartu. (.MN*nai

Švento Kazimiero seserys
Širdingiausiai dėkoja gerbia- 

k-> iniems klebonams, pritete- 
|»o linmi ir. visiems dalyvavo 
gi sietns alidotuvėse jų brangios

šiandie t'hiragojr 
••primnry” rinkimui, 
piliečiai lml-:n itnni- 
kandidatu- į inie-t<» 
nlderiuMiu- ir kitu*.

Smalkiau ini yra 
-iu. dti |<irlij<<-: <1<- 
ir republikomi. Kiek 
jų turi |H< keli* km 
Mnt. |wrio»<- iciitij<<-.< 
tikimų. -I<>- *u*i*knld 
frakcija.-. Kiekviena 
darimoja-i už -n vii ji knttdidn 
tu*.

Balsavimų siete l»u- nl i 
daryto* mik.-ti ryte.

Vakar |*t •
■įėjo fwi-klltiti<-- pii-tiilign 
nava IKHiiilim-iję. Kietai 
i* jų turi viltie* šiandie 
inčt i.

liet nelengva it tlrga 
pasakyti iškabtu, ka* lui 
kn* bu* iHikellii* j miesto 
šininku*.

Y,uiė piliečių darbininkų u- 
pn* šiandie nvpttprunta*. Dar
bininkai visuomet mie-te turi 
vilkti *unkimt*ią mišią. Kirk 

t tai yra gražių |tažmlėjimii 
prie* kiekvienu* rinkimu*. Ib-t 
visi kttndiilulti |mžmk-jiitmi 

t tokiai* ir |tn*iliekii.
fltiraguje Mtuirkini iškilo 

įJurlKi partija, kurioje vado- 
’ i vaujančią role užima virio* 

Darbo Frtlrrarija. Dnrlio |iur. 
lijo turi *avo kandidatu*. Tni 
vi* darbininkų unijų vadai. 

>-■ Nieku* nešimi, ką tlarbiainkai 
mintija apie savu vmltt*.

(’hirngo toli nl*iliku*i nuo 
. tinkamo* tvnrko*. Senonio* 

jmrlijo* va<lni |M*nlang |mliti 
kirrintijn. Piliečių ir mie*to 
stovi* mąžai jiem* rupi. Dėl l<< 
ir veikiu *(*'<ti. nr nviškil* ėi:t 
nauji valdininkai.

Viri piliečiui šiandie turi 
' prisidėti prie *kyrimo gerų 

kandidatų, paritikinčių žurn
alą, kuriem* rupi nr *nvo* 

: partijos. Imt vi*tHmu*m'<* la- 
Im*.

Antradienis, vasario 25 
šv. Motiejus ApaAt.

Trečiadieni.', vu ano 
šv. MarguirU Koiiometr.

Į Pasibaigus svarstymam* Ir 
paknlla-jinunnių / susirinkimą 

' uždarė pirm. — V. Straševi- 
Į «’ui«

| *į K Vyčių 13 kp. Dra
matišką skyrių jriojo šokan
čio* ypntns: in<-rgaitv*-vy- 
t<*: O. Ernuiural.it<*. M. Jo 
raitė, E. Dagai'.. K. Norvi 

I laite, Z. Jnrgaičiiitc, J. Mat 
linksite it Z. Me-lmi-kaitė; 

paikinai vyčiai: V. StraAevi- 
cia, J. Parkau*ki-, A. Pana 
va*. I*. Birgiola*. M. Kniukš
ta S. Knnnpecki*, P. Jurgai
ti* ir J. Je*ulaiti*.

‘ Vytė — Z. M.

Dainos kurias kiekvienas lietuvis labai myli.
l*-tact> Mr.

LIETUVA TĖVYNĖ MŪSŲ.
1.i«*uvių Tautiška* Himną*, taipgi numylėta Mina Liaudie* dninn. abi 

2356 įdninnoht* gtir*mi* lietuvių dainininko Miko Petrausko. nkmn|ianuo- 
I jaut orc’.eslrai.

TYKIAI, TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA.
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