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Jiems norisi dideles ar- ™™»™
nujos, paskui Lietuvos

•v

LENKAI NORI TURĖTI
SKAITLINGĄ ARMIJĄ.

PREZIDENTAS WILSONAS
SOSTINĖJE.

Nes be jos jiems negalima pa Pasirašė ant karės mokesčiu
Diliaus.
vergti Lietuvos.
Varšava, vas. 26.-- Čionai Washington, vas. 26.—Vakar
atkeliavo talkininku misija, i anksti ryte prezidentas WilLenku vadai ir veikėjai ėmė! sonas buvo Baltuose Rūmuose
misijai skųsties, jog lenkams; po ilgos kelionės. I r kuoveilabai nepatinka tautų sajun-j kians ėmėsi darbo savo priva
gos politika, paliečianti iš tiniam ofise, kur krūvos do
ginklavimo reikalus. IPginkla-| kumentu sukrauta.
Šešių milijardų dol. karės
vimas lenkus didžiai baugina.
Lenkai opozioijonistai slovi i "'^kesčių hilių prezidentas sauž tai. jog Lenkijai yra būti vo parašu patvirtino trauki
nai reikalinga milžiniška ar nyje, keliaudamas iš Bostono.
mija. J i e sako, jog lenkų tau Tą bilių jo sekretorius Tumui
tai suvienyti negalima apsiei t y buvo jam atvežęs Bostonan.
Prezidentai turės savaitę
ti be tokios armijos. Girdi, at
naujinama Lenkija ir atgaivi pilną darbo. Xes neatmainonmi s a k o m a
' J°£ J i s aplink ko
nama tauta turi but statoma į
ant stiprių militarinių tradi vo 5 dieną ir vėl iškeliausiąs
cijų. Lenkams be kitko, sako;Į Europon. •
Vakar po pietų prezidentas
reikia atgaivinti
Lietuva, i
i turėjo posėdį su savo kabinęBalt rusi ją, nes tos
Stll \ S Į M I - •
klausančio istorinei Lenkijai. tu. Šiandie turės vakarienę su
kongreso užsienių reikalų koPeidžia amerikonus.
; m i tetai s.
R
Skaitlingos armijos reika^ ° J prezidentas peržiurin
lauja lenkai nacijonalistai de-| <* Columbia distrikto sugrv
•rv
<ia kariuomene.
mokratai. J i e sako, jog Len
Prezidentas namie nebuvo
kija visais šonais y r a apsupta
aitrių
priešininkų.
Pozicija kuone tris mėnesius.
labai išimtina. Tos pozicijos, PILSUDSKIS — LENKŲ
sako lenkai, svetimšaliai, ypač
DIKTATORIUS.
amerikonai, gerai nesupranta.
Paryžius, vas. 26,—Aną. die
J i e tvirtina, jog trumpoj a
teityj vokiečiai prieš juos iš ną lenkų armijos vadas ir ša
tiesia ekonominį botagą. Vo lies diktatorius pranešė len
kiečiai veikiai atgausią spėkas kų susirinkimui Washingtone,
kaip Lenkijoj, taip Rusijoj. jog jis rezignuojąs.
Tuomet be skaitlingos kariuoSusirinkimas jo rezignaci
menės Lenkija tikrai turės jos nepriėmė ir tolesniai pali
daug nukentėti.
ko jį diktatorium.
Po šito paskui ir premjeras
Misija perspėja lenkus.
Paderewski padavė Pilsuds
Amerikonai misijos nariai kiui rezignaciją. Bet. ir šita
pasikvietė andai pas save kai- rezignacija palikta be nieko.
kuriuos lenkų vadus. Ameri
Sakoma, Paderewskio rezig.konai jiems nurodė, jog lenkai nacija buvusi tik paprastas
netaktingai elgiasi, pageidau formališkumas.
dami to, kas nėra galima.
Misijos nariai pažymėjo len TROCKIS J A U "MARŠA
kams, jog jų sumanoma skait
LAS".
linga armija nesutinka su tau
Varšava, vas. 26.—Žinomas
tų sąjungos pamatiniais prin
cipais. Be to, kad lenkai sa- rusų bolševikų vadas Trockis
valiai mėgindami nustatyti šiandie savo draugų y r a vadi
rubežius (Lietuvos
pusėje) namas ne kitaip, kaip tik
pakelia naujas suirutes ir ne " m a r š a l u " . Dėvįs generališką
mundierą ir nešiojąs kardą.
pasitenkinimus.
Statosi jis labai didelis " b a 
Sutinka su konferencija.
joras*', anot gautų čia žinių.
Į savo raudonosios gvardi
Lenkai mielai sutinka su
talkininkų sumanyta konfe- jos kareivius visuomet kreiI
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Bolševikams t a d duota pro-
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Londonas, vas. 26.— Muniche suareštuotas
Bavarijos
princas Leopoldas, kuris kituomet vadovavo vokiečių ar
mijoms Lietuvoj i r Lenkijoj.
J i s ir jo brolis, sosto Įpėdinis,
intariamu suokalbyje, kurs
surištas su premjero Eisnerio
nužudymu.
Badene nepavyko bolševikams sukelti revoliucijos ir
teroro.

k

ga kelti riaušės.
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rencija, kurion pakviesta visos P i
tomais zoaziais:
Sveiki,
mažieji
kareiviai!"
Rusijos gyventojų partijų ir
tautų atstovai.
SUGRYŽ 500,000 KAREIVIU
J i e sako tai labai svarbus
Washington, vas. 26.— č i a
daiktas. Lenkams nors kartą
reikia atsikratyti nuo Rusi-j paskelbta, j o g ligi liepos 1
jos ir* su ana pabaigti visns, dienos iš Europos
sugryž
reikalus.
300,000 mūsų kareivių.
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PREZIDENTAS IŠSISKUBI už maištus. Pasaulis pasida
linęs į apsiginklavusių tau + ų
NO WASHINGTONAN.
Kas veikiama taikos konfe
stovyklas. Tautos pasirengu
rencijos.
Berlynas, vas. 26.— BottroPrieš išvažiuosiant pasakė sios išnaujo pakilti kitos prieš
"YVestplialijoj,
Paryžius, vas. 26.— Taikos po distrikte,
kitas.
svarbią kalbą.
<
konferencijoje nepamiršta nei valdžios kariuomenė nušovė.
Tą pakilimą gali panaikinti
Boston,
Mass.,
vas.
25.
—
adą Feldzennek.
Meksikos stovio
klausimo. bolševikų
tautų sąjunga. Tik s.^į. nga
Prezidentas
Wilsonas
su
savo
norėjo arejtuoti.
Kaip žinoma, toji šalis neša Kareiviai
gali nuraminti pasaul*.
partija
vakar
4:40
po
pietų
tokį vargą, kokį šiandie vel Bet jis pasipriešino. Gi paskui
Atbudo liaudies dvasia.
iš čia specijaliu traukiniu iš
norėjo pabėgti.
ka Rusija.
keliavo Washingtonan.
Su
Bremene tvarką
pravedė
Visi atstovai taikos-konfe
Vietos laikraščiai paskelbė,
tuomi ir pasibaigė Bostono rencijoje nesijaučia jie veikia
jog Meksikos reikalai ir visas GerstenburgO kareivių divizi
per visą dieną nepapiastos iš- išimtinai sulig savo pažiūrų.
tos šalies stovis v r a artimiau- ja. Dabar toji divizija nuvyko
ŠVEDIJA IŠVARO LUDEN- k'lmybės. Gi Bostonas buvo Jie pildo savo liandies norą.
si Suv. Valstijoms. Tad kaip i Bottrop distriktą.
.
-:nengęs milžiniškas ovacijas Tie atstovai y r a niekas kitas
Aną dieną,
Duesseldorffe
Prancūzija, taip Anglija MekDORFPĄ.
mūsų prezidentui
sugryžu- daugiau, kaip tik liandies, tar
esikos reikalus paveda Suv. turėjo jvykti municipaliai rin
ui\m iš Europos po sunkaus, nai. Nes liaudies dvasia at
kimai. Padūkę bolševikai su
Valstijoms.
Londonas, vas. 26.— Vokie Be to laikraščiai paskelbė, naikino rinkimų skryneles ir čių gen. Ludendorff apleido bei d a r nepabaigto svarbaus budo ir ji veržiasi atsiekti sau
jog bus steigiamas tarptauti visus rinkimams pagamintus Švediją. Iškeliavo jis Vokie- * * * * t d i k o s ^onfer. ncijo^. prigulinčias teises.
Tiesa, taikos konferencijos
Ibdelės žmonių uvnios uz
nis bankininkų komitetas ap daiktus.
tijon, anot
pranešimo iš
Kitur, Rhine distrikte, bol Stockbolmo. Švedijos vyriau tv« nkė ffcaa gatves, kuomet darbai, sakė prezidentas, sl<ndrausti Meksikoje žmones, in
ševikai taippat sunaikino rin sybė liepusi jam išsikrausty prezidentas nuvažiavo South j ka palengva. Bet reikia atsidė jusius ten savo kapitalus.
Terminal geležinkelio stoįin. minti tų darbų didumą ir
kimų prietaisas. I r d a r buvo ti.
Carranza turi atstovą.
svarbą.
Reikia
nepamiršti
reikalavę jiems atiduoti balMintų krikštavimai.
PALIEKA
TRUPUTĮ
ALKO
Meksika nėra reprezentuo | suotųjų
kaip didelių, taip mažųjų tau
sąrašus.
Vietomis
HOLIO.
Naujoji Anglija tikrai pasi tų siekinių, troškimų.
jama taikos
konferencijoje. žmonės smarkiai susirėmė su
rodė, kaip ji moka svetingai
Bet čionai vieši Alburto J . Pa- bolševikais,
Visa tai apspręsti, visus
Washington, vas. 26.—Kon- pasuki vyriausią mūsų res- patenkinti ima daug laiko. I r
ni, Meksikos prezidento CarIŠ Municho, gauta
žinių,
Bostonas, tik taikos pasekmės galės aiš
ranzos personalis atstovas.
jog tenai visas garnizonas pe greso juridinis komitetas nus- publikos galva.
Matosi, jog taikos atstovai rėjo bolševikų pusėn. Bolše prendė, jog po liepos 1 d., tiirbut, dar nekuomet nebuvo kiau paliudyti atliktų darbų
su Carranzos atstovu turės vikai ten dabar jau ir šeimi kuomet įvedama demobilizaci- liudininkas tokio did<iio žmo iniftiniSkumą.
jiriė probibicija, ^gėnrmjose nių susirinkimo aplink tas
progos pasitarti apie tos ša ninkauja.
Europos viltis Amerikoje.
Bavarijos vyriausybe, kuri leidžiama pavartoti pusė nuo visas vietas, kur prisiėjo valies reikalus.
žinoti prezidentui.
Anot prezidento, pirmiau
Kiek žinoma, konferencijoje savo keliu dar gyvuoja, į Mu- šimčio alkoholio.
Taippat leidžiama privati
apylinkes
sutraukė
Prezidentas su savo partija, Europa buvo atsitolmusi nuo
bus aptariamas
tarptautinio niebo
bankininkų komiteto suorga skaitlingą kariuomenę. Ka niams žmonėms turėti svaiga apelidęs garlaivį George Wa- Amerikos. Pastarosios nepa
riuomenė veikiai uįatakuos lų tiek, kiek patinkama, bi shington, buvo nulydėtas į vi- žinojo iš gerųjų pusių. Seniau
nizavimo sumanymas.
bolševikus.
tik jie nebūtų pardavinėjami.Jdumiestį, kur Copley Plaza Europa nepasitikėjo Amerika.
Karės autoriai atrasti.
Šiandie virto kitaip. Šian
viešbutyj trumpam laikui apPolicija
suareštavo
girtą
Taikos konferencijos subkodie Europa tik Amerikoje tu
REZIGNAVO ISPANIJOS sistojo.
Joseph
Flanagan,
64
metų
ir
MINISTERIAI.
mitetas, kuriam pavesta ištir
Visomis gatvėmis žmonių ri visą viltį ir Amerika pilnai
uždarė
Clark
gat.
policijos
pasitiki.
Nes Amerika savo
ti i r susekti buvusios karės
krikštavimas
buvo
neapsakonuovadon. Vietoje išsipagirio
Madridas, vas. 26.—Rezig mas.
Važiuojant prezidentas j prakilniais darbais prirodė ša
autorius, savo darbus pabai
ti senis Flanagan nuovadoje navo ispanų ministeriij kabi
gė.
be skrybėlės buvo priverstas I v o š i d i e * gerumą ir žmonišku,
mirė.
netas su premjeru Romanones. atsistoti automobiliuje,kad pa- m į
Pasekmės nepaskelbtos vie
^OL...
Karalius prašė kabineto pa sirodvti žmonėms.
Prezidento kalba didžiai vi
šumon. Aną dieną tuo tikslu savo darbais. J o s du subko
sus patenkino. Visi įsitikina,
visi pilnojo komiteto nariai mitetai jau baigia tvarkyti. būti savo vietose, kol parla
Gatvių pašaliais buvo nu
biudžetą.
Amerika taikos konferenturėjo susirinkimą. Spėjama, nuostolius ir studijuoja tų mentas pravesiąs
statyti eilėmis kareiviai ir j n- ' \ F .
jog komitetas turėjo priimti nuostolių vertę. Taippat stu Paskui jis galėsiąs parūpinti rininkai. Tvarkr gatvėse da eigoje losią svarbiausią rolę.
Jog pasauliui y r a būtinai rei
ir patvirtinti subkomiteto dar dijuoja Austrijos ir Vokieti naują kabinetą.
rė policija.
kalinga tautų sąjunga.
bus. Visa tai bus paruošta pa jos ekonominį stovį, kad pa
c
Prezidentas alėje.
SUAREŠTUOTAS UŽ VAduoti taikos konferencijai.
Suareštuotas apsiginklavęs
tirti, kiek tos šalys įstengs
GYSTC.
Taippat manoma, jog sub- duoti atlyginimo.
vyras.
r \pie 2:30 po pietų prezidens
komitetas susekė karės kalti
<a nukeliavo Me^umics' sn
1
Tuo jaus prieš prezidento iš
Suareštuota
mergina
Editb
Nepamirštami
nei
albanų
rei
ninkus tik iš moralio atžvil
jY-n, k u r jo laukė jau apie
kalai.
Becker alias Baker, kuri paei 6.000 žmonių, nor«nčių išgirsti važiavimą iš viešbučio į Męgio, nežiūrint techniškųjų anų
ebanies' salę šalę viešbučio su
Oficijaliam konferencijos p r a nanti iš žymios šeimynos Mil- kfdbą.
didelių prasižengimų.
laikytas jaunas vyras. J i s
nešime sakoma, jog talkininkų waukee? Jinai bent pati taip
Salėje
taippat
liuvo
pakelta
Skubinamas atlyginimo darspraudėsi priešakin ir d e n k
atstovai išklausė albanų rei tvirtina.
d.dolės
ovacijos.
bas.
tivams pasirodė intariama?.*
kalavimų. Tuos reikalavimus
Suareštuota už pavogimą
Bostono majoras Peters saJis buvo sulaikytas. P&; jį
Komisija, kuriai pavesta iš išdėjo Turkhan paša. Albanų brangaus kailio kepurės Oscar p a ž i n d i n o p r e z į d e n t ą su publiatrasta revolveris.
Kuomet
tirti visur" padarytus nuosto visas reikalas paskui pavestas P. Larson krautuvėje, 10.) kn s a k v d a m a s
policija paklausė jo apie jo
East Garfield. boulv.
lius karės metu, skubinasi su graikų reikalų komitetui.
' 'Amerika sveikma savo
tikslus, jis atsakė: " Noriu
prezidentą".
matyti prezidentą".
_
,
rrrr—
"'
'
,
•
Buvo ir gubernatorius Oo4 *l * i * • - ?
lidre.
KARĖS METU MIRĖ 107,414
Prezidentas kalbėjo apie ka
KAREIVIAI.
rę, taiką ir apie tautų sąjun
ga.
Iš to skaitliaus Europoje
Pirmoje vietoje liaudis.
mirė 72,957.
—————

Prez. Wilsonas Washingtone;
turi daug darbo

PAKLOTA DAR VIENAS SUAREŠTUOTAS PRINCAS

\ &
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•2
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Vokiečiai paveda talkininkams savo sunkiuosius automo bilius, kurių štai matoma visa
eilė.

Visoje savo kalboje prezi
dentas pirmoje vietoje statė
tik liaudies balsą, liaudį į
troškimus.
Pažymėjo, jog
liaudis privers pasaulio valdo
vus pildyti jos valią taip, kaii
30S norima.
Prezidentas pildo Amerikon
liaudies norus. J i s liaudies
vardu kalba, tos liaudies var
du daro taiką ir sulig liaudies
noro steigia tautų sąjungą.
Tautų sąjunga — tai gyvas
reikalas visam pasauliui. Kas
priešinasi sąjungai, tai stovi

Washiiųrton, vas. 25. — Ka
rės departamentas pa<k*!l>ė,
j o g karės metu kaip Europoj,
taip Amerikoj nuo įvairių
priežasčių išviso mirė 107,444
kareiviai.
Iš to sakitliaus 72,951 ka
reivis mirė Europoje.
Šitam
skaitliuje yra ir žuvusieji mū
šiuose.
Amerikoje
kareiviai
mirę nuo įvairių ligų.
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.).
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$5.00 Juros, gaudami miestą Danzi$3.o« g>j^ į u r į jį e vadina Gdansku.
Pusei Metų
P r e n u m e r a t a m o k a s i Iškalno. Lai
Lenkai labai smarkiai varėsi,
k a s s k a i t o s i n u o užairaftymo d i e n o s ne
n u o N a u j ų Metų. Norint permainyti kad gautų Lietuvą po savo val
adresą v i s a d a reikia p r i s i ų s t i ir s e n a s
adresas. P i n i g a i g e r i a u s i a siųsti t š p e r - džia. Amerikai ir kitiems tal
k a n t k r a s o j e a r e v p r e s e "Money Order"
a r b a į d e d a n t p i n i g u s } r e g i s t r u o t ą kininkams jie prirodinėjo, kad
laišką.
tiktai per Lietuvą gali prieiti
"DRAUGAS" PUBLISHING CO. prie juros, o be priėjimo prie
1800 W. 48 th St.. Chicayo, III.juros negali gyventi.
Telefonas McKinlcy 6114
Smarkus lietuvių prdtestai
tflIlHIlUllllllllilIltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlItlI*
padarė nors* tiek naudos, kad
talkininkų
politikai surado
lenkams priėjimą prie juros
per Danzigą arba Gdanską.
Lenkai, žinoma, nesiliaus
reikalavę Lietuvos po savo
valdžia, nes jie nori užimti
Prancūzai
kuodaugiausiai.
jiems pritaria del priežasčių,
kurias seniau minėjome. Bet
vra viltis, kad ne visi talkimnkai pritars lenkams ir pran
ciizams, norintiems Lietuvą
Bavarija, alaus ir dailės tė padaryti Lenkijos dalimi.
vynė, visuomet būdavo labiau
Nors nei laikraščiai, nei ofi
linksma negu pikta. J i nuolat cijaliai asmenys nepasakė kas
priešindavosi Prūsijos žiauriai pakreipė talkininkų politiką į
politikai. Dabar Bavarija pa šalį naudingą Lietuvai, teeiau
sidarė pilna kraujų.
mes spėjame, kaa lai padarė
Kaikurie prancūzų laikraš Suv:e"*os Valst'jos. Washčiai, tarp kitų Petit Parisiers, ingtono diplomatai, tiesa, tik
už Eisnerio nužudymą meta mažytę dalelę išpildė iš to ko
kaltę ant monarchistų. Bet uorė jame, bet santikiuos*. jie
grafas Arco Valley nepriklau mums parodydavo neoficijasė prie rimtų Bavarijos mo ližko širdingumo kuone dau
narchistų. Žinia, kad jis pa giau negu lenkams, įurių
laidai gyveno. Pridečkas, kad nuomones atydžiau apsvarstipas jį atrasta monarchistiškų nėdavo. To širdingumo vaisių
slaptų dokumentų, netikėtinas. ieškodami, matome, kad Ame
Nei vienas teroristas, eidamas rika pagerino Lietuvos būvį,
žudyti politišką priešą, nesine- nukreipdama lenkus nuo Ne
ša dokumentų. Oia yra kas muno prie Vislos angos. Ti
kimės toliaus susilauksią dau
nors kitaip.
Bavarijos visuomenė, mato giau to prielankumo ženklų.
mai, buvo nusprendusi smar
kiai kovoti su socijalizmu. Tą
J pajutusios trys socijalistų sro
vės : didžiumos socijalistai, nepriguhningieji
ir spartakai
Subatoje, 22 vasario, 1919,
padarė
sutartį. Sutarusiųjų
vis-gi nėra tiek, kiek yra cen laivvno sekretorius Daniels
tro didžiumos. Tai-gi jiems sėdėdamas namieje, AVashingtone, D. C , tarė savo pavaldi
reikia centrą suskaldyti.
Centro partijos vyriausybė niui: "Pažiūrėk tamista ar
pasimušė į politiką pripažįs negalima telefonu pasišnekėti
tančią Bavarijos respubliką. su prezidentu.'' Prezidentas
Bet žmonių širdyse liko daug tuom tarpu buvoAtlantiko van
prisirišimo prie Wittelsbachu denyne ant laivo George Wash
karališkos giminės, kurios is įuigton keletą šimtų mailių nuo
torijoje buvo ir poetams me kranto. Pasirodė, kad galima
pasišnekėti telefonu nežiūrint
džiagos.
Apskelbus, kad monarchistai tokios tolumos ir nežiūrint to,
sukilo, gal ir ištiesų sukilti kad nėra vielų tarp laivo ir
monarchistiškai jaučianfieji a.< įmesto. Užtat yra bevielių te
menys palikdami kitus giliau lefonų. Sekretorius valandėlę
apie
politiką suprantančius be pa kalbėjo 6u prezidentu
ramos. Sukilėliai nelaimės, nes svarbius dalykus, abudu aiš
jie neorganizuoti ir neturi va kiai girdėdami vienas kito bal
dų. Pasekmė bus tik centro są.
Reikia pridėti, kad toki iš
partijos susilpnėjimas.
Trijų socijalistiškų partijų radimai kaip bevielis telegra
sutartis Bavarijoje
skiriasi fas kol kas labai nedemokra
irao Berlyno ir visos Vokieti tiški. J a i s gali naudotis tik
j o s socijalistų taktikos, kurią patys augstieji asmenys i r tik
palaikė Eisner. Eisnerio žuvi patiems svarbiesiems reika
mas išeina joms ant naudo?. lams, nes jie begalo brangus.
Kitąsyk Neronaa Rymą pade Reikia tikėtis, kad ilgainiu tas
gęs, kaltę metė ant krikščio išradimas atpigs ir bus priei
nių. Mes nedrįstame tvirtinti, namas didesniam žmonių skaikad trijų socijalistiškų partijų'čiui.
intartis nužudė Eisnerį ir kal Girdėtįa, k a d atrasta priemo
tę metė ant monarchistų.
nių ir lakstytuvams skristi la
Bet mes žinome, kad Eisne bai augstai l a i šiol didžiausio
rio nužudymas išeina tik tai ji kliūtis buvo oro retumas
sutarčiai ant dvilinkos nau augštumoj. Betaine ore lekiodos,
kad leidžiamosios ant tojas neturėdavo kuomi kvė
monarchistų paskalos neišlai- puoti. Dabar esą atrastų prie
fco kritikos. Dėlto palauksime, taisų šitą kliūtį prašalinti.
daugiau gausime žinių, kad Kaikurie sako, kad lakstytuspręsti, kas ten da- vas lengviau lekiąs retame ore, nes netiek atsimuša į orą.

Sunkios Dienos
Bavarijoje.

Naujy Isradimy
Nauda.

lomatai pakiš Amerikiečiams
dešimtąjį,
Tautų
Sįjungos
punktą, kur parašyta: *'Tiie
high contracting parties shall
undertake to respeet and pre
serve as against external aggression the territorial integrity and existing political independence of all statės members of the league." Tat reiš
kia: Augšti sutariantieji turi
apsimt gerbti ir užlaikyti kai
po prieš užpuolimą iš lauko
teritorijalę Čielybę ir esančią
politiką, neprigulmybę 1 visų
viešpatijų, esančių sąjungos
u
nariais".
,
Kaip visa Viešpatijų Są
jungos konstitucija, taip ir ši
tas dešimtasis jos paragrafas
tik tada bus pi i verstina Su
vienytoms Valstijoms teisė,
kada taps priimtas Suvienytų
Valstijų augščiausiose teisdavybės įstaigose. Kol kas jis
dar neperėjo per Senatą. Jei
gu Senatas paklausytų sena
toriaus Borah ir tą Viešpatijų
Sąjungos konstituciją atmes
tų, tada Suvienytų Valstijų
diplomatams palengvėtų. Jie
galėtų užtarti Airiją ir pri
sitaikyti prie viešosios opini
jos savo šalyje.

Airių Neprigulmybė.

11

Naujosiose paliaubos sąiy
o ^ Vwr
t.s.oo gose talkininkai smarkiai užsi* Montii»»-«o tarė už lenkus, atiduodami
Ritirsday's Edltion
'$2.00 jiems
netik tas žemes, kur
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žmonės lenkiškai kalba, bet ir
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lenkiškai, o dabar jau vokiš
T>
kai. Mums tose sąlygose svar
bi yra ta aplinkybė, kad len
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kai dabar prieina Baltosios
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ORAUGAS

SKRISK,

P e r mares, per jūres,
nos
nepriklausomybės
savo
Kovodami už Lietuvos nePer kalnynus, girias
prigulraybę mes taip p a t nuo šaliai.
Skrisk tu mano daina!
širdžiai pritariame visų kitų
Ar t a u vėjai užstaugs,
Neprigulmybė teisėtai ap
tautų laisvei. Patys kentėję
Ar tau bangos užkauks, —
skelbta.
daug prispaudimo nuo sveti
Skrisk be baimės viena...
mų, gerai suprantame airių
Tie teisėtai išrinktieji Airi
jausmus, užaugusius ir sustip jos atstovai teisėtai apskelbė
Ten anapus ribų
Nematysi vargų —
rėjusius bekenčiamt svetimą savo tėvynės
neprigulmybę
.
Sau skambėsi linksmiai.
jungą.
nuo Anglijos. Jie tą padarė
. I r laukuos, ir miškuos,
Džiaugėmės, kad mųs Prezi pasiremdami prezidento WilI r tėvelių namuos
dentas skelbė pavergtųjų tau sono apskelbta, kitų talkininkų
Busi laisva visai.
tų laisvę ir nuliudome patyrę, užgirta, demokratijos tiesa ir
•
kad Viešpatijų Sąjunga į savo teise, kad viena tauta negali
Ten šalelė daili,
'
konstituciją įtraukė Dešimtą valdyti kitos priešais jos no
Ten ir žmonės meili:
jį punktą, apsaugojantį valdo rą. Airija parodė savo norą,
Laukia, ilgias tavęs.
mų žemių čielybę. Tas punk kad Anglija nevaldytų jos.
Jie ištroškę dainų,
"
y
tas reiškia Anglijos čielybę su
Pasaulis dabar turi susida
fų slaptingų aidų —
kurią nesutaikoma Airijos ne- riusį faktą, kuris neliks be pa
T a v ' priglaus prie savęs.
i
'
prigulmybė. J e i t a t paskaudė- sekmių. Tas faktas parodys ar
jo mums, tai d a r daugiau su talkininkai tikėjo į pavergtųjų
£ i a visi svetimi *
Ir dvasia tolimi
kruvino širdį airiams.
tautų teisę būti Kuosomis, ar
Retas nori dainuot.
skelbė tą teisę netikėdami \
Airių susirinkimas.
Ten taip myli dainas, —
ją. Oficijaliai Anglijos asme
Per naktis ir dienas
Nedėlioję, 23 vasario, 1919 m., nys mažai ir atsargiai kalbėjo
Jie neliauja niuniuot...
jie laikė didį susirinkimą Phi- apie visų pavergtųjų teises
Vaidevutis.
ladelphijoje. Tame mieste gi prie laisvės. J i e dažniausiai
mė Amerikos neprigulmybė, tik pritardavo Suvienytų Val
nių socijalistų nužiūrėtieji in
tame mieste ir kitos tautos stijų prezidento skelbiamiems
teligentai.
išreiškia savo troškimus, be- tautų laisvės principams ir
Pirmas Kapsuko parėdymas
siekdamos laisvę. Pranešimas tuos principus siūlydavo sla
Lietuvoje —- tai sukonfiskuoti
apie tą susirinkimą jau tilpo vų tautomSjbuvusioms po Aus
Lietuvos maistą ir pasiųsti
*' Drauge *' perei to panedėlio trija. Anglų ministrai neprisUžeinant bolševikų gaujoms, Rusijon, ypač Petrogradan.
Geri santikiai su Anglija.
numeryje. Dabar mes tik at kaitė Airijos prie pavergtųjų
Lietuvos valdžia persikėlė iš Kapsukas parsikvietė keletą
kreipiame skaitytojų domą į tautų. Dėlto Anglijos diploma
Po to dar liktųsi kita sun Vilniaus Kaunan.
bolševikų pulkų išRusijos, o jei
didelės vertės susirinkimą. J o tai parodo turį teisę nepripa kenybė — tai draugavimas su
A.
Smetona
ir
M.
Yčas
vis-gi
tų neužteks, tai Lietuvoje dau
pasekmės gali būti milžiniš žinti airių reikalavimo.
Anglija.
Airių
rezoliucija
sugrįžo
iš
Berlyno
Lietuvon,
giau mobilizuos priverstinai.
kos.
Bet demokratijos principas smarkiai varosi prieš tą drau o Šveicarijon atvažiuoja Kli
Letgalijoje, Disnos ir Zara
yra aiškus. Istorija taip-gi gavimą. " M e s primename, sa mas ir Lastauskas (baltgudis)
Airijos ir Anglijos karės
neturi dviejų nuomonių apie ko airiai, savo draugams A- dirbti prie Lietuvos pasiunti sų apskričiuose bolševikai nak
stovis.
čia padega namus ir neleidžia
airius.. J i e yra tauta atskira merikiečiams Jurgio Washing- nystės.
Baltimore priimtoji ir pat
žmonėms išbėgti; tai taip gy
nuo anglų. J i e save pripažįsta tono a t si sveikimo kalbą Ame
Kapsukas
jau
Vilniuje
ir
virtintoji airios susirinkimo
vais ir sudegina. Tokiu būdu
airiais, ne anglais, jie nenori, rikos tautai ir ypatingai tą
rezoliucija, tarp kitko, sako,
jos dalį, kurioje išreikšta pa organizuoja bolševikišką šta bolševikai sudegino šiuos Letkad Anglija juos valdytų.
kad dabar t a r p Anglijos ir Ai
tarmė saugotis visokių suri- bą. Artimiausiu Kapsuko pa- galijos miestelius: Baltinowa,
Amerikos Diplomatija ir
rijos y r a karės stovis ir kad
šančių sutarčių su Europos gelbininku yra Aidukevičius. Rikowa, Malta, Warklani ir k.,
Airija.
taikos konferencija turi į tą
viešpatijomis. Tie žodžiai ir Jis turi sąrašą Lietuvos inte o juk ten gyveno tik biedni,
ligentų, paskirtų išpjauti. Pa- beturčiai žmonės, bet mirtis
atydžiai pažiūrėti, jei nenori,
Suvienytos Valstijos aiškiai šiandien tebėra taip teisingi,
kad pasaulio taika liktųsi pa ir oficijališkai skelbė tris tie kaip tada, kada jie tapo pir pjovimui paskirti katalikų, jiems, nes jie nebolševikai.
krikščionių demokratų, pažan
vojuje. Angliškai tat skamba: sas, kuriomis šiandien naudo mą kart i š t a r t i . "
Iš patikėtinu šaltinių sužino
giečių, santariečių ir dešines- jau, kad Rusijos bolševikai tu
" A statė of w a r therefore jasi Airija savo nesutikime su
Ne visi Amerikiečiai yra
exists between England and Anglija. Suvienytų
ri 300,000 organizuotos armiValstijų tos nuomonės. Daugelis yra
Ireland vhicb* in the interests valdžia turės stoti arba Angli gimę Anglijoje arba kilę iš jotis. Suvienytos Valstijos dar jos. Dideliems plotams tai neof the peace of the world, the jos pusėje arba užtarti už Ai angliškiį šeimynų. Dar dau neišsėme ir nesusilpnino savo didelė jiega, ale kad vokiečiai
peace conference cannot ig- riją. Oficijaliai
apgarsinus giau amerikiečių susigiminia jiegų. J o s galėtų išlaikyti ka- nedavė Lietuvos, Latvijos, E s nore'\
augštus principus, pašventus vo su anglais dėlto, kad te rę, kad ir su Anglija ir jos lai- tonijos gyventojams apsiginAnglija nesako, kad karės milijardus dolierių, mobiliza moka tik vieną anglų kalbą ir mėtų tą karę. Tos karės lai- kluoti, tai bolševikai įstengia
stovis y r a t a r p jos ir Airijos, vus ir pasiuntus į karę milijo dėlto maitinasi Anglijos minti mėjimas pagreitintų taip-gi iš- beginklius ir deginti ir pjauti.
nes Anglija nepripažįsta Airi nus vyrų, praradus šimtus tūk mis. Gal neskaitlinga bet labai sipildymą prezidento Monroe J e i butų bent 100,000 discipli
jai teisės kelti karę. Bet Ang stančių gyvybių karėje, veda intekminga y r a ta Amerikos minčių. J i s norėjo, kad visa nuotos armijos, tai galima but
lija neišklausė airių reikalavi moje tiems principams įvykin piniguočių dalis, kuri kares Amerika priklausytų amerikie- bolševikus iš visos Rusijos i§l
mo pripažinti jiems neprigul- ti, negalima apsimesti nežino pradžioje savo pinigus sudėjo ciams.
šluoti, o Lietuvai apginti už
mybę. Anglija neatitraukė i» jimu, kada visa airių tauta į Anglijos karines paskolas,
Karės vis-gi nebus tarp A- tektų ir 10,000 gerų kareivių.
Airijos savo karuomenę, o dar remiasi tais principais.
arba bondsus. Todėl kas ken merikos ir Anglijos. J e i ir bu Mat bolševikų armijon daug
sustiprino ją. Tie darbai taip
Amerika negalės nutylėti ai kia Anglijos pinigynui, tas tų, tai .ne už Airiją. Anglija stoja vien dėlto, kad ten jiems
pat aiškiai kaip airių žodžiai rių tautos reikalavimų ir del- kenkia tai amerikiečių daliai. karės su Amerika nenori ir ne valia ir vogti ir mušti ir visaip
parodo, jog nėra taikos tarp to, kad t a r p Amerikos gyven Airijos neprigulmybė, beabe- gali vesti, nes galėtų pakenkti lėbauti. Abelnai-gi, bolševikai
Airijos ir Anglijos.Airija skel tojų yra daugybė airių. Vieni jonės, kenkia Anglijos pinigy tik pakraščiams: ,New Yorkui, yra bailus ir, jei ateitų gin
bia, kad Anglija y r a jos ka iš Airijos atvažiavę, lutų tė nui, dėlto tie žmonės ir jų lei Bostonui. Prie Philadelphijos kluota kariuomenė, tai visos
plačiai
skaitomi vargiai galėtų prieiti, o Kana jų gaujos išbėgiotų.
riaujantis priešas. Anglija ap- vai ar protėviai airijoje gimę. džiamieji
seina su Airija, kaip su suki T a i p dideliuose
dalykuose, laikraščiai nepritaria Airijos dos netektų. Todėl Suvieny
Šias visas žinias gavau iš
toms Valstijoms užtariant Ai rimtų šaltinių.
lėliu pavaldiniu. Kol kas nėra kaip dabartiniai jausmai, pa neprigulmybė i.
K. Pakštas.
kruvinų susirėmimų, nes Ai naikina skirtumą tarp mačiu
Dar labiaus už Airijos ne riją, Anglija nešoktų ant Aare.
«
rija karę apskelbė tik žodžiais. sių tėvynę airių ir tarp gimu prigulmybę Anglijos pinigams merikos su kkare.
Pasaulis turi rengtis greitai sių šičioiL J i e visi stos už Ai pakenktų susipykimas su AGreičiausiai ir Anglija 'ne
mmmmmm
mm
riją
prieš
Angliją.
susilaukti i r daugiau negu žo
ruerika; dėlto žmonės surišu- paklausytų Amerikos užtari
džių. Daug mažesnės ir silp
Suvienytų Valstijų pilietybę sieji savo turtų su Anglijos mo. Amerika taip-gi neitų lie
nesnės tautos šios karės metu turi ir daugelis kitų tautų: turtu dės visas pastangas, kad
pareikalavo
neprigulmybės čekai, jugo-slavai, italai, ru Suvienytos Valstijos nesusi ti savo kraują del Airijos nau
<*MUWMG6SEIIffS
pirma negu tą p a d a r ė airiai. munai, švedai, suomiai, lietu pyktų su Anglija. J i e moka dos. Taip dalykai ir pasibaigs
tSSUEDBY THB
Tat y r a ženklas, jog airių ne viai ir kiti. J i e visi brangina garsiai šaukti, jie sugeba vienu diplomatiniu šnairavi
UNITED STATES
prigulmybės politika y r a ve neprigulmybę savo gimtosios viešoje visuomenės nuomonė mu.
GOVERNMENT
J
>
dama nuosekliais laipsniais. šalies. J i e visi tiki Wilsono je sukelti jiems pageidauja
Pasiremdama Anglijos pripa skelbtaisiais
tautų
laisvės mų žvilgsnių.
KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAI.
žintomis rinkimų teisėmis Ai principais. Reta, kuri tauta,
Tarime gerą išteklių šių knygų:
rija' savo atstovais išrinko be gyvenanti Amerikoje turi ypa Viešoji opinija ir diplomatija.
veik vienus sinn-feinerius, t. tingu savo sąryšių su Anglija,
Prezidentas i r jo pagelbi- 1. Apie Katalikų Tikybos Tikrybę
30c.
y. žmones reikalaujančius pil- del kurių atsižadėtų tautų lai
ninkai-sekretoriai atydžiai žiū 2. Patarmės Moterims
,........^
15c.
svės principo ir nepripažintų rės,
kas darosi Suvienytose 3. Krikščionybė ir Moteris
, . . 5c.
Nežinia a r t a s tiesa, nes ma teisės airiams naudotis juo- Valstijose. Nuo visuomenės 4. Gyvenimas Sv. Stanislovo
20c.
žiau y r a kuomi remtis j o spar mi.
Tokiu būdu galima spėti, pažiūrų daug priklausys vy 5. Girtuoklio Išpažintis
1
20c.
nams ir propeleriui.
kad netorymoje ateityje Ame riausybės politika. J e i Ameri B. Katra neišmanė! Ši knyga pravarti teatrų lošėjams. La
Vįs-gi sakoma, kad nauja rikos viešoji opinija stos už kos visuomenė aiškiai ir smar
bai lengva sulošti
•'
5c.
sis R a d i m a s lakstyti be pavo airių laisvę prieš Anglijos po kiai be abejojimų į r pasidali 7. Marksas Antrasis
,
8c.
jaus labai augŠtai esąs labai litiką.
nimų stotų už Airijos nepri 8. Ąra yra DievasT
r......
5c.
uaudingas k a r e i nes laistytu
gulmybę, išreikšdama pasiren 9. Giordano Bruno
5c.
Airių
užtarimas
i
r
Viešpatijų
:
5c.
vas lengvai gali neštis daug
gimą stoti net į karę, jei to 10. Koperninkas ir Galilėjus
Sąjunga.
5c.
sprogstančios medžiagos ir
reikėtų! tai Suvienytų Valsti 11. Į socijalistų rojų
'.
5o.
Tada Suvienytų
Valstijų jų diplomatai užtartų už Airi 12 Socijalistų norai i r darbai
mesti ją a n t priefių be pavo
13.. Revoliucijonierių tarpe
5c.
diplomatijai užeis sunkios die jos neprigulmybę.
jaus sau.
<
14. Apie Apšvifetą . . / . . '
25c.
Kare, palengvinančiais išra nos. Jei-gu ta diplomatija eis
15. Keturių Metų A. L. R. K. Federacijos veikimas
K^rės nebus.
dimais mes džiaugiamės tik iž vien su plačia viešosios opi
DRAUGO AJDMINI8TEA0IJA.
Anglija užtatai labai su
tada, kada jie palengviųa apsi nijos banga ir pareikalaus ai
riams laisvės, tai Anglijos dip pyktų. Amerika n e ^ r i ko bį-' 1800 W ! i * 4f tfa 8TRMT,
0810*00, HA.
gynimą.
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Lietuviai Amerikoje.
CLEVELAND, OHIO.
L. Vyčių koncertas.
Skaitlingas L. Vyčių 25 kp.
choras, vedamas gerb. V. A.
Greičiaus, rengia puikų koncertą>kuris atsibus nedėlioję,
kovo 2 d., Acme svetainėje,
2416 E. 9 St. Pradžia 5 yal.
vakare.
Šiame koncerte da
lyvaus p. A. Sodeika — bari
tonas. Taipgi žymi vietinė so
listė, ponia S. Greičienė — so
pranas.
M. J. s.
DAYTON, OHIO.

»i

mūsų brolių. Taipgi-nemažai
pasidarbavo
apvaik;ščiojime
Spaudos Savaites.
Dar to negana.
Štai nau
jas jų sumanymas. Nutarė sa
vo susirinkime kreiptis į vi
sus waukeganiečius su prašy
mus aukų del kareivių, kurie
įstojo į kareivi ją, pradėjus ka
re Suvienytoms
Valstijoms.
Sumanymams puikiai pavyko;
surinko daug aukų ir už tuos
pinigus nupirko vilnų ir vi
sos merginos su energija ir
moterių pagelba nunėrė šiltus
svetelius. Prie to darbo ne
mažai prisidėjo ir ponia A.
Bakšienė, nes ji buvo kaipo
mokytoja, už ką mes, mergai
tės, jei tariame širdingiausią
ačių. Taipgi ačių visoms, ku
rios prisidėjo prie to darbo.
Nekuriems kareiviams bu
vom išsiuntę šiltus drabužius,
kitus beneriant ir karė pasi
baigė.
Bet sugrįžus mūsų narsiems
kareiviams iš Prancūzijos, kas
jiems buvo žadėta, bus atiduo
ta.

Nuo laiko, kada atvyko čia
ir apsigyveno gerb. kun. Ci
bulskis, Daytono lietuvių ko
lonija pradėjo kilti. Suorgani
zuota tapo daug draugijų bei
organizacijų kuopų, pradėta
rupinties Lietuvos reikalais ir
pradėta rengti vakarai. Vie
nas tokių vakarų buvo sureng
tas vasario .16 d. Programas
susidėjo is kalbi], muzikos,
lošimo, dialogų ir tt. Gražia
Gurbų balius.
prakalbą pasakė gerb. kleb.,
Vasario 16 d., š. m., Nekal
kun. Cibuskis, p. J. Šeštokas
iš Clevelando su balalaika gra to Prasidėjimo Pan. Švenč.
žiai padainavo keletą juokin mergaičių draugija surengė
gų dainelių.
Taip-gi šiame gurbų vakarą.
Vakaro vedėjos, panelės; J.
vakare Daytono lietuviai pirmąsvk užgirdo nesenai susi- Vaši liūtė ir K. Vitkiutė, gana
organizavusio beno muziką. tvarkiai vedė visą vakarą, iš
Buvo lošimų ir dialogų. Vis kurio gėrėjosi visi.
kas nusisekė kuopuikiausiai.
Pardavus gurbus, buvo pui
Publikos buvo pilna svetainė. ki vakarienė. Garbė VVaukeI gano lietuvaitėms už sutaisyDaugiau tokiu vakarų.
rna gardžių valgiu.
J. V.
Po
vakarienei
jaunimas
linksminosi iki vėlybai nak
KINGSTON, PA.
čiai.
Kaip kitų kolonijų lietuviai,
Pelno tas vakara> atnešė ataip ir mūsų kolonijos darbuo pie $175.00.
jasi sulig savo išgalių tėvynės
Geistina butų, kad kiekvie
labui. Kad tik lietuviuose na lietuvaitė prisirašytų prie
butų geresnis sutikimas, tai tos draugijos. Moka pašelpos
viskas eitų gera puse ir pini ligoje $5.00 Į savaite, taip-gi
gus žmonės nevien Tautos yra ir pomirtinė paskirta.
Fondui aukotų, bet ir kitoms
Susirinkimai yra laikomi
prakilnioms ištaigoms.
kas oirmą nedėldienį kožno
Mūsų kolonijoj labai yra mėn 'sio, 1-ma vai. po pietų,
reikalinga parapijinė mokyk mokyklos kambaryje.
Liudvika Zupkaitė, rast.
la. Nors gerb. klebonas tan
kiai primena apie tai žmo
CLEVELAND, OHIO.
nėms, bet kažin kodėl jo bai
sas dar vis būna be pasekmių.
Vasario S d., š. m., du Cle
Šventadieniais vaikučių priei
na pusė bažnyčios. Lietuviai- velando lietuvišku benu, bū
katalikai, sukruskim. Ar ne tent Clevelando Lietuvių Tau
malonu butų, kad tie mūsų tiškas ir Lietuvos Sunų, buvu
vaikučiai lankytų lietuvišką sių ikišiol nesantaikoje suėjo
i santaika, ir sudarė vieną ben
katalikišką mokyklą.
dra Clevelando Lietuvių Tau
ik., i*..
tiškų benų.
Paminėjimui to
atsitikimo nedėlioj, vasario 9
WAUKEGAN. ILL.
d. buvo surengė pasilinksmi
Prakilni Nekalto pras. Pane nimo vakarų Goodricn House,
les švenč. Mergaičių draugija. kuris visais žviiguiais nusise
kė. Dabar C. L. T. benas su
VVaukegano
katalikiškos sideda iš apie o0 muzikantų,
vyrų draugijos sutartinai dar tarpe kurių randasi keletas
buojasi del labo tautos ir mokančių fietik pusti kelias
Bažnyčios. Bet paėmus laik triųbas, bet mokančių griežti
rašti j rankas liūdnų darosi, ir ant styginių instrumentų.
kad negali rasti žinučių apie
Nuo 28 d. kovo 1909 metų
AVaukegano moteris ir mer iki 22 d. vasario 1916 metų
gaites, apie jų veikimą, rodos, Clevelando lietuviai
turėjo
kad jų visai šitame miestely vienų beną. Tai buvo tas pats
je nėra arba kad ir yra, tai Clevelando Lietuvių Tautiškas
nieko neveikia. J e i prisižiu- benas. Pradžioje 1916 metų
rėsim arčiau, mes pamatysim, tarpe kaikurių beno narių iš
kad VVaukegano moterys ir kilo nesusipratimas.
Pasek
merginos nei kiek neatsilieka mes to .nesusipratimo buvo to
nuo vyrų, bet kaip kada ir kios, kad pora muzikantų iš
pralenkia jas savo veiklumu.
stojo įs C. L. T. beno ir su
Paminėsiu "VVaukegano mer tvėrė Lietuvos Sunų beną.
gaičių veiklumą.
Reikia pa
Sutvėrimas naujo L. S. be
žymėti, kad beveik kožna mer no senajam benui nepakenkė.
gaitė šioje draugijoje yra A- Abiem užteko darbo plačioje
nierikoj gimusi, augusi, o taip Clevelando lietuvių dirvoje.
gražiai ir sutartinai darbuo Muzikoj C. L. T. benas stovė
jasi del tėvynės ir Bažnyčios jo augšėiau už L. S. beną, ka
labo.
dangi jį sudarė seni ir gerai
Karei prasidėjus Europoje, išsilavinę muzikantai. C. L.
jos įvairiais budais rinko au T. benas nuo 1909 m. turėjo
kas del karės nukentėjusių kaipo mokytoją p. Juozą Na-

DRAUGAt
rovee (čeką) žymų muziką,
kurio pasidarbavimu C. L. T.
benas buvo žinomas ne vien
lietuviams, bet ir svetimtau
čiams. Dirigentu to beno yra
p. Kazimieras Bueis, taip-gi
gabus muzikas, senai prieš
karę atvykęs iš Lietuvos kur
visą savo jaunystę buvo pa
šventęs muzikai. Jis ir Ru
sijos kariuomenę atitarnavo
muzikališkame skyriuje ir vė
liau buvo nariu garsios Rieta
vo kunigaikščio Oginskio orkestros.
C. L. T. buvo kasmet su
rengdavo po vieną koncertą,
kurie - visuomet
pavykdavo
kuopuikiausiai.
L. S. benas, kaipo j a u n e s n e
nors žemiau muzikoj stovėjo
už C. L. T. beną, bet gražiai
pagrieždavo visose iškilmėse.
To beno mokytojum ir diri
gentu buvo p. Juozas Marozas, gerai prasilavinęs muzi
koje.
Tai tik trumpai čia pažy
miu apie tuodu benu.
Dabar jiedu susivienijo, jų
triubų garsai susiliejo į vieną
akordą. Clevelando lietuvius
tas nemažai džiugina.
Da
bar galėsime dar labiau gar
si uoties savo benu. J o triubų
trenksmo ųieks negalės nuslo
pinti. Jis kels muzikoje lie
tuvių tautą, žadins kiekvieno
išeivio - lietuvio tautinius jau
smus.
Lietuvi jaunikaiti! Esi pa
linkęs prie muzikos. Įstok i
C. L. T. beną. Čia rasi pro
gą išlavinti savo gabumus ir
busi nariu tų, kurie muzika
kelia lietuvių tautą.
Ne muzikantas.
GARY, IND.

pakelti vyčių vardą, ikišiol šmoteliai ir dainos.
Taip-gi
-ALEX. MABAUHCli
daugumo niekinamą.
|buvo deklemacijų ir kitų paGRABO f t l l ' i
Roles-gi išpildė sekančios y- marginimų.
G r į ž k i dainas
patos: Nastutės — K. Tarno- padainavo vietinis bažnytinis
Lietuvi* eracnora
bortus.
Atlie
liunaitė, Onos Braukienės, jos
s.
ka v i s o k i a s
Publikos atsilankė apie 400.
la1dotuv*B fcomotinos — Z. Gedviliutė, Pet
pigiausial. Tu
ro — A. Šlapelis, Jono — Bene tik pirmą syk tiek pub
riu savo karabonue tr auto
likos
atsilankė
vakaran.
Pel
Krištaponts, Stripavičio, raš
mobiline.
tininko—K. Kaziliunas, Drim no kuopai liko virš $50.00.
Talpg! didėsKuopa
yTa
labai
dėkinga
p.
bos, viršaičio — B. Stankus.
* ne dali grabų
patys dirbam*
Po programui. sekė duetas, J. Stelmokui, vietiniam vargo
tStff ATTBtmF A V »
kurį sudainavo savo švelniais nininkui ir surengė jui šito POVYLAS E. KRAULEIDIS
Phoue Drover 4131
Pirmas Lietuvis Išradėjas
balseliais p-lės K. Vingiutė ir vakaro. Binghamtoniečiai pa
»«
geidauja daugiau tokių vaka
S. Navickiutė.
VVET VVASH LAUNDRY
reAnt galo pasirodė ir Vy4349 So. Hermitage Ave.
iiiimiiiiiMHisiiiimimmiiiiiiimiitiiiiiii
Vytis.
Telefonas Yards 56S5
Reafd. f S l 8o. Ashland Brr. Chioagr
čijų parapijinis choras susiGe- .—_-...
——
Inkorporuota Gruodžio 17, 1914.
Telefonas Haymarket $544
dantis regis, iš 45 ypatų, ku
EXTRA
Šiuomi pranešu visiems sa
ris savo išlavintais balseliais
m IKAI.ING \ S SAVININKAMS
kontraktorius. Dengiu viso vo kostumeriams, kad nuo žios
ir 8 u t a r a
* P a k e l ė d v a * i a a t s i " Lietuvis
kius popierinius stogus ir taisau se dienos priduotais drapanas iš
Rusas gydytojas ir chirui
lankiusiųjų dirbti Dievo ir tė nus.
Dedu rain paipas, dirbu blekiRpecijalistas Moteriškų, Vyriškų
platiname tą padią dieną ir
VVnės labui.
U ž b a i g ė v a k a r ė - nius kaminus dedublekines lubas Talkų ir visų chroniškų ligų
"
°
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
st
pristatome.
Ofisas: 3364 So Halsted S t , Chicago
lį himnu: "Lietuva, tėvyne gus ir visokius blokinius darbus.
Telefonas Drover 9898
Darbus užimu visose dalyse ChiPamėgink, o persitikrinsite.
mūsų.
cagos.
Darbą atlieku atsakančiai ir
VALANDOS: 10—11 ryto 2—1 po
duodu gvarantija.
Kam tokis žmo
—
Kaukas.
pietų 7—8 rak, Nedėliomif 18—11 d,
gus reikalingas, kreipkitės
> » • • • • ' • mmt m SM|
i\» ~ m mmm »m ~ *•<
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I. i t h tumiau Red Kooliu g ( o . and
Shcet metai Work.s, 2106 W. 24th St.,
CICERO, ILL.
VYRIŠKŲ DRAPANŲ

DR. A. A. ROTH,

Tel. O n a i 4802.

Štai nesenai L. Vyčių para
pijinis eboras, būtent 16 šio
mėnesio, surengė
vakarėlį,
kuriame statė scenoje "Nast u t e " , kuria ne tiktai užganė
dino atsilankiusius, bet net
soeijalistai stebėjosi, kaip ka
talikų jaunuomenė, o dar vy
čiai, ypač jų neapkenčiami,
galėjo taip gerai sulošti, taip
atjausti visą, ką lošė, ką tu
rėjo būtent autorius to veika
lo mintyje Į
Ir tikrai. Nors teko būti
ant keleto vakarų Gary, Ind.,
bet niekad taip vaizdžiai neatlošė veikalo kaip ^itą paskutiuį — " N a s t u t o / \
Garbė už tai tegu bus jums,
mergaitės ir vaikinai; už jū
sų darbštumą. Žinokit ir at
siminkit, kad nors j u s kaip
pirmiau, taip h* dabar apsvai
gę bolševikiniu mūsų soeijalistai juodins, maišys su pur-1
vai s, bet sveikai mąstančioji
visuomenė jūsų darbus su
pras, apkainuos.
Kaip minėjau nors visi lo
šėjai dirbo, lankėsi į prakti
kus su noru, pasišventimu, bet
ypatingą garbę užsipelnė tos
kolonijos vargonininkas, p. A.
Šlapelis, kuris juos lavino ir
dėjo visas pastangas, Rad
tik tasai užmanymas, tas va
karas nenueitų niekais, bet
piiešingai, kad išeitų kuopui
kiausiai, t a d
kuolabiausiai

BAROENAS

Kat. Spaudos Savaitė.
Stebėtina kaip čionykščiai
žmonės nepailsta bedirbdami,
veikdami del tautos ir bažny
čios labo.
Dabar artinasi
Katalikų Spaudos Savaičių
laikai. Taigi tame darbe ir
eiceriečiai nei kiek neatsilie
ka.
Rodos, kad tai " D r a u g o "
bendrovės skyrius pirmas iš
rinko tam darbui komisiją.
Pasekė pavyzdį ir Katalikų
Vienybės I I skyrius. Draugi
jos rinko ir savo komisijas.
Pėtnyčios, vas. 15 d. vak., ftv.
Antano par. svetainėje buvo
tos komisijos susirinkimas.Kurios draugijos nespėjo komisi
jas* išrinkti, tai jų valdybų na
riai atsilankė. Pirmiausiai iŠt

Nėra laikraščio, kuriame ne
rastum žinelių, tai iš vienos,
tai ir kitos lietuvių kolonijos.
O iš flary, I m t , tai pasitaiko
tik metuose sykį, nedaugiau
du; ir kiekvienam metasi į akis, kad čia tai tikrai viena iš
kolonijų, kuri yra apmirusi.
Bet, ačių Dievui, kad taip ištikrųjų nėra. Tai parodo ne
tik pasišventimo ir susiprati
mo lietuvių Gary, Ind. darbai,
kurie nors nebuvo paskelbti
laikraščiuose, bet yra žinomi
Gary, Ind. apsilankiusiems
žmoniems. Ypatingai tai pa
rodo šiandieninis veiklumas
L. Vyčių kuopelės.

3

rinko valdybą. J t > i nėjo: Aleks.
Krenčius
pirm.
ir
Stasys Tamošaitis — raštinin
kas. Pradėta visokie svarsty
mai ir įvairių komisijėlių rin
kimas.
Viskas gražiai, pasektni li
gai ėjo. Vakarai nutarta tu
rėti kovo 19 ir 30, Sv. Antano
par. svetainėje. Per tuos va
karus bus kalbėtojai ir kiek
programo bei pamarginimai.
Knygos bus pardavinėjamos.
Katalikų Spaudos Savaitės
komisija laikys savo susirinki
mus kas pėtnyčios vakarą, Šv.
Antano par. svetainėje. Dar
bo reikės daug nuveikti. Dar
bas nuo pat pradžios matytis
eina tvarkingiau negu praei
tais metais.
Užtai galima
tikėties gausių vaisių.
Dumišiskis.
—_—.-

BINGHAMTON, N. Y.

REIKALINGAS.
pardavėjas del labai gefos propozi
cijos.
Gali lengvai uždirbti $400 ir
augSčiau i mėnesį.
Atsišaukite nuo
9:00 iš ryto iki 12:00 išryto.
10 So. La Šalie St.
1330 kambaris, klauskite Mr. Gotlieb
Pateškau savo brolk) Alekso Jurgelono, paeinančio iš Vilniaus gub.,
Švenčionių pavieto Tverečiaus mieste
lio.
Apie 4 metai atgalios gyveno
Chloagoj paskiau už 2 mėty persikėlę
į Rockford'o, 111.
Aš labai sunkiai sergu Ir meldžiu
atsišaukti sekančiu adresu:
Viktoras Jurgelenas.
1407 S. Main St.,
Rockford, 111.
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Dr. G. M. GLASER
PRAKTIKUOJA 26 UBTAI
Gyvenimas ir ofisas
t
J 3149 S. Morgan St. Kertė Z» St.
CHICAGO, ILL.
Specljalistas
Moteriškų, Vyriškkų ir Vaikų
Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki ? po piet j
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlios
vakarais ofisas uždarytas.
Telefonas Yards 687.

AKT PARDAVIMO.
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•
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SERGĖKITE SAVO AKIS.

V. W. RUTKAUSKAS,

AMERIKOS LIE, MOKYKLA

Dr. M. T. Strikol
LIETUVIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1758 W. 17th St., Chicago, RL
Ofiso Telefonas Boulevard 160
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DR. s. SAIKELIS

GYD3?TOJAS IR CHIRURGAS z.
4 7 1 2 So.
K n . Ashland
A * h l u n r 1 Ave.
Avo
4712
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliomis 10—12 a. m.
Plione Drover 7042
Cicero office
4847 W. 14th St.
Vai. 1—4'p. m. Ned. pagal s u t
Phone Cicero 3»
Rezitlencija 3336 W. flsth St.
Phone Prospect 8585

i I Dr. A. R. Blumentiial I. D.

-mimiiiimmiHiiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiii?
Tel. Drover 7042

LIETUVOS DEJ^fTISTAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimą

DR. LEO AVYOTIN

AVEKUE

*mm

i-, t " . .

Gydytoja*,
•.!••'.;
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JOSEPH O. WOLON
Lietuvis Advokatai
S t SO. LA SALLB STOU0BB
Gyvenimo Tel. Humboldt 97
Vakarais 2911 W. 22nd atrast
Tsl. Rockwsll «998
CHICAGO, ILU
iiiiiiiHiHiiiiniiuifiiiiif

36 dainos ir muzikos DYKAI

•

*

«sistpnas pųllman 66

DR. W. A. BIAJOE
GYDYTOJAS I B
CRTRTJRGAS
Ofisas 11711 MirMgan Ave.
Adynos 8:66 iki 9 išryto — 1
iki ? po pietų — 6:86 iki 8:86
Nedėliomis nuo 16
iki U išryto.

Eagle Graphophone Co.
101 Lašt 16th Street,
įDept. 10,
New Yo^k>
MVH«W»Tflfl

• • m* » > » y * • w

I M I So. HalsiMt St^
Kalba lietuvi&kal, latviukai
Ir roslikal
Valandos) 16—11 rytą:
TSL Ganai

t

PUSPADŽIAMS SKŪRA.

$1.00 Į MENĖSI.
Kožna masina gvarantuojama
Rašykite m,ums Šiandieną, o
mes tuojaus išsiųsime jums gr*.i ų iliustruota katalioga DYKAI

AJKIŲ SPECIJALDiTAS
Patarimas Dykai
Ofiso valandos: nuo 9 iš ryto iki
9 vai. vakare. Nedėliomis f iki 11
4S4f S. Ashland Ave. kamp. 47 SI
Telefonas Yards 4SI7
Telefonas Boulevard 1487

Dr. C. Z. V eželis

=rr

yra praleidžianti teatruose ir
kituose pasilinksminimo vietose.
Kodėl' praleisti tiek pinigų kuo
met tu gali girdėti savo namuo
se geriausias dainus ir gražiau
sią muziką ant gero grafafono,
kuri mes parduodame ant leng
vų iftmokesčlų

-*™1
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Parsiduoda namas greit ir pigiai
ant 2 pagyvenimų ir iš priešakio sto
PATRŪKIMAS UŽMUŠA
ras.
Pardavimo priežastis, turiu t
namus ir bizni, tai negaliu apsidirbti.
7,000 PBR METUS.
Atsišaukite šiuo adresu:
Septyni tūkstančiai kiekvieną metą
Ona Tamoliunienė,
yra pagufdomi su certifikatais pažy į} » » • » » » » • • » • » ^tm<mi^»m • « » — » » » * • J
1443 So. 49 Ave.,
mėtais "Nuo Patrūkimo" kodėl? Už
Cicero, 111.
tat kad neprisižlurėjo save kaip rei
kia.
Ką tu darai šiandieną.
Ar tf
tu neatkreipi domos į tai ir neužsi
Dr. A. K. R U T K A U S K U
žiurai save. Ar gal geriausia nešioji
Teistinas MoKtnkr/ I7«4
diržą? Tas diržas tai nieko nepagel
bės, tai taip kaip ramstis prieS grrpGYDO VISOKIAS LIGAS . .
vančią sieną.
Tas suveržimas n*
«4&7
Sohta Western Bdolerard
leidžia tavo kraujui gerai cirkuliuoti
ir tavo muskulos silpnėja.
Kampas W. S^-tos Ratrėa.
Bet yra kitas dalykas, kurj tapo
•
nesenai išrastas, kuris tave PALIUOSUOS ir kurf tu gali turėti savo na
muose.
Tai yra PLAPOA metodą,
kuri tau pagelbės tuojaus.
PLAPOA PADUdKAITE kuomet
pridėta prie kūno niekuomet nenus
links nuo tos vietos.
Išmokite kaip vartoti gamtos jtaisaa ir apsisaugokite nuo patrūkimo.
Prlsiųekite savo vardą į Plapoa Co.,
Smetonos gerai pritaikinti akiniai
Block 3090, St. Louis, Mo., o gausi
bus palengvinimu del Jūsų akių.
DYKAI ant išmėginimo Plapoa ir vi
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
sas pilnas informacijas.
Mokykis Kirpimo Ir Desigzdng
dėjimo, kuomet raidės liejasi į krū
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalų
vą, kuomet skaitai ar ai u vi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad
Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
}&»«.»»*»»»•»•»•»• • » —
reikia Jums akinių. Mano 15 motų
mas parodytus jus žinovų i trumpa
patyrimas priduos Jums geriausia
laiką.
patarnavimą už prieinamą kainą
Mes turime didžiausius ir geriau
net taip žemai net iki $8.00.
sius kirpimo-desigmag Ir siuvime
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
JOHN SMETANA
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės
ADVOKATAS
Elektra varomos mašinos mūsų st*Veda Bilaa Visuose Tetomnoat
Akių Specialistas
vimo skyriuose.
Ofisas Didmiesty}:
Jųs esate užkvlečiaml aplankyt! lt
1801 S. Ashland Av. Chicaco
66 W. WASHIM«TOH STOKIT?
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku «
Egzaminas suteikiamas dykai.
Kam barta 60f
iisną ir vakarais ir gauti spacljaHP
Kampas 18 -tos gatvės.
tai
pigią kainą.
Tel.
Central
6478
3-čios lubos virš Platt'o aptlekoa
Ofisas ant Bridgeportu
Petrenos daromos pagal Jnsų mis
Kambaris 14, 15, 16, 17 ir 18
ra - bile 5fta)l^> aarba drd*ie *r W
SS08 KO. MORGAM STB&B1
Tėmykite j mano parašą.
le madų knygos.
Tel. Yards 7 t t
Valandos: nuo 9 vai. išryto iki S
MASTER DESIGinifG SCHOOL
Gyvenimas, 818 Vfr. S8HI 8t
vai. vakare. Nedėlioj nuo 8 vai.
Tai.
Yards
4681
S. F. Krasnicka. PerdėttaiBS
rvto iki 12 valandai dtatia
118 N. La Salle gat., prieš City Hali
tte^^n^-'t »:3t l-vo au£Što

Tūkstančiai Oolieriii

ę$mm

Valandos:—8 iki 11 iž ryto;
5 po pietų iki 8 vak. Nedėliotnls nuo S Iki t raJU

£ » » * » • • •

arti 47-tos Gatvės.

^s*-

Dr. M. Stupnicki
1?6l0?ODs%Jl

S. O0RD0N,

4 7 1 2 SO. ASBCLAND

"f****pp

.

S109 So. Morgan Streo*
enjcAoo. t m s o H

1415 S. Halsted St., Chicago* m .

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kalbų, aritmetikos, knygvedysVyčių Teatras ir Koncertas. kos
tės, stenografijos, typewriting, pirklybos, teisių, Suv. Valatijų istorijos,
abelnos istorijos, geografijos, politiPenktadienyje, H (i. va*a-% kinės ekonomijos pilietystės, dailiario, 1919 m., buvo surengtas rašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ryto iki
vakoras Lietuvių svetainėje, 5 po
pietų: vakare nuo 7:30 iki 9:30
prie Clinton gatvės. Šit$ va 3106 So. Halsted S t . Chicago, 111.

karą rengė vietinė L. Vyčiij
31 kuopa.
Buvo sulošta "Adomas ir
Jieva".
Vakaras išėjo gra
žiai ir labai užganėdino atsi
lankiusią publiką. Apart to,
buvo labai gražus muzikos

t

Jamadtniai, daryti ant ut
atkymo siutai ir ovet-kotai, ver
tos nuo $10 iki $86, dabar par
siduoda po $15. ir $16.
Naujai d ar j ti gatavi nuo $15
iki $ f i aiutal ir ovarkotai, nuo
$7.M Iki $18.
Pilnas pasirinkimas kailiniu
p a m a t ų ovarkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotal vertės nuo $25 iki
$85. Dabar $6 ir augsčiau. Ke
linės nuo $1.10 iki $4.60. Valkų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporal.
ATDAKA KASDEDTA
Nedaliomis ir vakarais.

m^mmf^

*

Mes siūlome geriausio aržuolo skuros padams smotslius nuo Mo Iki
86c ui porą, geriausio aržuolo skureles ano 74c Iki 6 1 0 1 u i svaras vtels,
ylas, guminiai apeacai, plaktukai,
apeacams peilis, guslkai Ir Kitokios
reikalingos tulils u i labai semas
nas, ateikite Ir persltikrinkits.

Leather & Finding Store
K. Kaplan A Soni
4008 So. Ashland Avu
Telefonas Tardo 1461

•*fc-**i*i«rf*dS*Si»#sy*

dftfeMM

P. Maskolaitis, tfonąš, Onos
giminaitis, — J. Žekaitis, Raš
tininkas, — A, jCupris, Drim
ba, — J . Šlajus.
*
Iš lošėjų, geriausia atliko
PRANEŠIMAS.
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.
NEŽINĄS, KIEK TURĮS
•
savo roles: P. Kaminskaitė ir
VAIKŲ
Lietuvių Rymo-Katalik\i A. E. Martinkaitė.
Kiti lošėjai
Trečiadienis, vasario 26 d.,
Labd. Sąjungos Centro mėne i r g i gerai lošė, tik kaikuriose
šv. Margareta Kortonietė.
Gotlieb Rifer'ui jo moterie sinis susirinkimas atsibus se- vietose nelabai aiškiai kalbė
Ketvirtadienis, vas. 27 d , Caroline davė $70 užmokėti redoje, vasario 26 d., 1919 m., jo, taip kad toliau sėdinčiam
šv. Leonardas.
kaipo nuošimtį už morgičių. 7:80 vai. vakare, Apveizdos negalima buvo girdėtį kalbos.
Rifer to nepadarė ir, turbūt, Dievo parapijos
svetainėje Šiaip viskas gana gerai pavy
RŪKYMAS GATVEKARIŲ pinigus praleido.
prie 18-tos ir Union gatvių, ko.
Moteris jį patraukė teisman Cbieagoįe.
PLATFORMOSE.
Pasibaigus lošimui, choras,
jntardama, jog Rifer nuo pir
Visu kuopų atstovus mel vedamas B. Lauraičio, sudai
MUwankeo avo. gatvekaryj mosios savo moteries turis džiame skaitlingai atsilanky navo: " L ė k .sakalėli" ir " E i 
S a - ti, nes vra svarbiu dalvku clel
v a k a r s u a r e š t u o t a s s a l i u n i n i n - p e n k i s v a i k u s Kuropoję.
na g a r s a s " .
Programa už
kas C. A. Martin, 1520 West koma, dar turis kita kokia ten svarstymo,
baigė su tautiniu himnu -~
moterį
Californijoj.
Ve
tai
/
•
Division gat., už rnkymę
"Lietuva, tėvynė mūsų".
I š NORTH SIDE.
priešakinėje gatvekario plat kam, girdi, tuos jam duotus
Paskui prasidėjo šokiai, ku
pinigus pavartojęs.
formoje.
Mu
L. D. S. 20-ta kuopa laikė rie tesėsi iki vėlumai.
Rifer. tuojaus atrėžė, jog jis
Suareštuotasis
pažymėjo,
extra susirinkime 2,*> d. vasa zika buvo Budriko orkestrą.
Europoje
turis
tik
keturis
jog vesiąs bylą su tikslu pa
Vakaro pelnas yra skiria
rio, tuojaus po pamaldų, Sv.
vaikus,
bet
ne
penkis.
tirti, argi jau ant visuomet
Mykolo Arkaniolo pa r. salėje. mas Tautos Fondui.
Teisėjas
liepė
jam
pasakyti
yra uždraustu rūkyti gatveReikia ištarti ačių vieti
Susirinkimas buvo šauktas su
tuos vaikus vaidais.
karhi platformose.
Pasirodė, kad jis ten turis tikslu, kad butų galima suras niam vargonininkui už jo pas
J i s sako, jog tuo tikslu
penkis vaikus. Pasisakė, jog ti kokią nors pagelba dabar tangas, ir pasidarbavimą su
mieste negyvuoja jokis mies
• broliams rengime šito vakarėlio.
viena vaiką buvęs pamiršęs. streikuojantiems
to tarybos parėdymas. Tai tik
Daugiau tokiu vakaru.
audiminėse,
Apie moterį
Kalifornijoje darbininkams
parėdymas sveikumo departa
Jaunutis.
l>awrenee, Mass.
Rifer visai nžsigvno.
mento inflnenzos siautimo me
A. Nausėda,
kalbėdamas
Teisėjas įsakė
liifer'iui,
lo.
Visi nepaprasti dej inIŠ WESTSIDES.
kad jis savo moterei kas sa tame reikale paaiškino, kad da
fluenzos parėdymai tuo tar
vaitė duotų $10, kol nepasi bartiniu laiku pragyvenimas
pu senai atšaukta. Tad rukySekmadienyje, vasario
23
yra sunkus, o ypatingai streidarys jo paimti $70.
mo uždraudimas turi turėti
kieriams ir ragino dėti sulig d., Aušros Vartų parapijinėje
išimti f
KALĖJIMAN UŽ VAIKŲ išgalės aukas. M. Mažeika tą svetainėje įvyko labai puikus
parėmė ir davė įnešimą, kad ir pamokinantis pasilinksmi
APLEIDIMĄ.
VSL VIENAS ŽMOGUS
mūsų kuopa šiaip ar taip tu nimo vakaras. Parapijos ko
NUŽUDYTAS.
Akxander Skawvonski ir ri $100.00 surinkti tam tikslui, mitetų, Kazimierieeių Seserų
Po to buvo aukų rinkimas. ir klebono, gerb. kun. F. Mešjo moteris Mary turi 7 vaikus.
Tony Garrippo rubsiuvyk
i)u iš tu vaiku vra pasitaisymo Aukojo: kun. F . Kudirka fi kauskio triūsų pastatyta sce
ioj, 1610 Taylor gat., atrasti
namuose. Menas yra žinomas dol., M. Mažeika 3 dol., A. ,l noje komedijėlė " N u o ausies
nušautas
Alfonso
Onesto,
l,
2\ %
ausies", — Pantaminas
bomelis. Kiti keturi taippat Nausėda - d. ir
mechanikas.
" E i k i m prie kryžiaus", —
dol. "
turi polieijinius rekordus.
Trys vyrai, kurie su nužu
"Vaiku
išbudimas",
Po 1 dol.: K. Balčiūnas, B. farsą
Aną dieną tėvą ir motiną
dytu gėravo, suareštuoti. Jie
A. ir monologas " B e r n a s " .
policija pristatė teisman už Trečiokas, J . Naujokas,
tvirtina, jog Onesto pats nusi
Visi veikėjai savo uždavi-r
apleidimą vaikų, už jų neauk- Bacevičia, J. Petraitis, A.
šovęs.
nius išpildė labai gerai.
Gi
(lirdžiunas.
I ėjimą.
Teisėjas (lemmill viena ir
Tai tik keletas narių susi berno rolę tik jau joks net ir
SUTRUMPINTA DARBO kitą nubaudė kai
ėjimu po .'( rinkę sudėjo 18 dol.
Paskui geriausias veikėjas turbūt ge
VALANDOS.
dienu.
nutarta surengti prakalbas a- riau nebūtų atlikęs.
Žmonių buvo pilna ruimin
teinantį ketverga, 28 d. vasa
Association of VVestern Ma PAVIETO TARYBA IŠLEIS rio, Šv. Mykolo par. salėje. ga svetainė.
Visi jautėsi
niifacturers ot* \VomeiTs (Mot
Ketu
Kviečiame northsidiškius atsi linksmi, užganėdinti.
BONDSUS.
hing savo darbininkams iŠ gelankyti j šias prakalbas deito, ris jaunučius smuikorius ge
Pavieto taryba
nusprendė
ros valios sumažino darbo va
kad bus garsus kalbėtojai rokai įvargino atvejais at
landas — ligi 44 valandą per ateinančiais rinkimais pavesti
streiko reikaluose. J a u visi kartojimai! iššaukdami.
piliečiams nubalsuoti sumanvsavaitę.
Programai užsibaigus prie
žino, kad L. IX S. visuomet
išleisti $(;<M),0(H) vertė. Vadinasi,kasdien bus ditba mą
prasidėjo
turi
geriausius
kalbėtojus, švelnios muzikos
;
ma po 8 valandas, gi šeštadie bondsų. Y y. bondsus gauti p Daugiau tokių va
kurie" nušviečia krikščionių žailės.
nigai busią pavartoti v pavieto
niais tik 4.
demokratų gyvenimą ir ateitį. karu.
bėdinųjų ir paliegėlių žmonių
Tėmijantis.
Surinktos aukos bus tuojau
Ą
PULMOTORIS IŠGELBĖJO prieglaudoj reikalams Oak \ \ •asiųsto's į I j. 1). S. streikierių
IŠ TOWN OF LAKE.
ręst'e. Ten reikalingi nauji
VAIKUS.
'ondą, iš kurio bus teikiama
pataisymai ir pertaisymai.
( gelha streikuojantiems dar
Šv. Antano draugios su
AIrs. Marv Rvan, 1217 Xo.
" S A U S I E J I ' PASIDUODA bu 'ūkams.
sirinkimas.
Kildare a ve., išėjo grosernėn
TEISMO NUSPRENDI
Todėl dar kartą primenam,
palikusi namie vienerių metų
Praeitame savo susirinkime
MUI.
kad kožnas vienas nepraleistų
Alice ir 3 metu Josepba.
Šv. Antano draugija antru
šių prakalbų.
Sugryžusi namo atrado vai
Kartu padarė rinkliavų Lie
a Sausieji' Chicagoje labai
Nut. raštininkas.
kus pritroškusius nuo gazo, pasmarkavo, kuomet
tuvos laisvės reikalams. Ir dar
augškurs bėgo iš pečiaus virtuvėje. čiausias Illinois valstijos teis
suaukota 18 dol. 80c.
Pini
IŠ NORTH SIDES.
Tuojaus pašaukta policija. mas priėmė jų peticijų ir įsa
gai perduoti Tautos Fondo 30
Atvyko su pulinoteriu ir at kė Chicagoje svaigalų prohiSenas laikas jau kaip S v. skyriaus iždininkui, J. Bal
gaivino vaikus.
bicijos klausimą pavesti išri. Mykolo parap. choras gyvuo niui.
ja. Tiesa, apie jo gyvenimų
ti patiems piliečiams.
Aukojo šios ypatos: B. Na
JOHNSON BUS PAKARTAS Iškarto " s a u s i e j i " paskelbė, ikišiol nelabai kas ir žinojo. vickas 2 dol.
jog jie patrauksią teisman pa Kad parodyti visuomenei savo
Po 1 dol.: K. Dapševieius,
Teisėjas Crowe atsisakė at vieto teisėją Scullv, kam šis gyvumų ir veiklumų, choras A. Meškauskis, M. Jonikas,
naujinti bylą nuteisto pakar perniai atmetė jų peticiją, jei nutarė surengti vakarą.
M. Petrauskis, tf. Damaską,
ti žmogžudžio Johnson, kuris teismas dabar ją pripažino
Vakaras įvyko vasario 16 A. Radavičius, A. Urbutis, Pr.
perniai
nužudė
poliemoną teisota..
d.,
Artistai-mėgėjai
sulošė Šimkus, P. Jucius. Smulkiais
Corcoran.
sumesta 7 dol. 80c.
Dabar
pranešama,
jog " N a s t u t ę " .
Jei gubernatorius nesusimy " s a u s i e j i " lauks piliečių bal
Lošime dalyvavo sekančios
Tebūna garbė Šv. Antano
lės,
ateinantį
penktadieni savimo. Pradėsią
kampaniją, ypatos: Nastutė — P. Kamins draugijai, kuri taip atjau
žmogžudis bus nugalabintas. kad piliečiai balsuotų už Chi- kaitė, Ona Braukiene, I\'aslu čia Lietuvą ir. nori ją matyti
eagos apsausinimą.
Jiems tės motina — E. Martinaitė, neprigulminga šalimi.
pažadėjo
žinomas Petras, Nastutės mylimas, —
J. B.
MOKINO, KAIP IŠSISUKTI pagelba
Biyan. J i s čia atvažiuosiąs su
IŠ KARIUOMENĖS.
prakalbomis.
Kareivis Lindu< Findsisen iš
PAVOGTA SVAIGALŲ
Spartanburg, S. ('., karės sto
$4,000 VERTĖS.
ŠĮ VAKARĄ, VASARIO 26 D. 1919 M.,
vyklos parašė laiškų
savo
M. Meldažio svet., 2244 W. 23-čio Place,
draugui
Chicagoje. Laiške
Monan geležinkelio yarduo- RYTOJ, KET^VERGO VAKARE, VASARIO 27 D., 1919 M.,
draugui patarė naudoties ko
na aną naktį įsikraustė keli Brolių Strumilų svetainėje, 158 — 107 gatvės, Roseland, 111.
kiais tais " D r . Cocher'io"
PĖTNYCIOS VAKARE, VASARIO 28 D., 1919 M.,
vagiliai, panaktinį nuginkla
milteliais, kad nepatekti ka
Šv. Jurgio parap. sve%.t 32ros ir Auburn Ave.,
vo ir surišo ir iš vagonų pa
riuomenėn.
SUBATOS VAKARE, VASARIO 29 D., 1919 M.,
siėmė degtinės vertės $4,000.
šv. Antano parap. svet., 15tos ir 49tos Court, Cicero, 111.
Lindsisen buvo parkeliavęs Svaigalų bačkas automobiliu
Pradžia 8 vai. vakare.
Chicagon. Už tuos savo patari nusivežė.
Šiuose koncertuose dalyvauja mūsų gabiausi artistai, p. O. Po
mus suareštuotas ir pasiųstas
Pastaraisiais laikais kaip
cienė, p4ė A. Pėstininkaitė, pp. Antanas Sodeika, Antanas Pocius ir
atgal karės stovyklon.
iš saliunų, taip iš sankrovų
J. Kudirka. Nei vienas lietuvys nei lietuvaitė neturėtų praleisti
Tuo tarpu, turbūt, visoj vagiami svaigalai. Mat, labai
šios progos ir išgirsti vieną iš šitų koncertu, nes gal daugiau neišgirAmerikoj nėra tokių miltelių, pabrango. Kiek palaukus, be sime tokių koncertų.
tokius jis patarė vartoti savo to, ir už pinigus nebus galima
gauti.
•augui.
• • • • • •
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CHICAGOJE.
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ,

i'mours
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GERIAUSIOS RŪŠIES

OLEOMARGAR1NES

Nut M ar <i mine

\

.M

ARMOUR^COMPANY
_ -'

"

CHICAGO

Pirkite Šiandieną!

Jusu Krautuvninkas Pristatys.
AA, AIK)MAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aft labai sirgau per 3 metus, nuslabnojęs pilvelis buvo.
Dispep
sija nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų.
Nervų ir
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k a d
begyvensiu.
Visur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjus visoje Ameri
koj ir už rubožių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.
Bet k a d a pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterio, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui
minėto* gyduolės pradėjo m a n o pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbt,
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai atsigavo.
Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę.
Vidurių rėžimas
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, Ir po 3 mėp. savo paveikslą pa
mačiau tok] skirtumą kaip t a r p dienos ir nakties.
D a b a r jaučiuos
smagiai ir čsu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu viseims savo d r a u g a m s kreipties prie S a l u t a r a s :
SALUTARAS,
CHEMICAIi INSTITUTION J . Baltrcnas, Prof.,
Telcphone ( a n a i (54 IT,
Cliicago, IU.
1707 So. llafetcd si.,
—K

•
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NELAUKITE
KOL
PRADĖSITE

••.'•

SIRGTI
.

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaras. Pasi
saugokite šitos ligos. Pigulkos ir kiti vaistai gali tiktai
jums pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai nekuomet nebus geri. Tiktai vienas vaistas yra kuris pagelb
sti Gamtai prašalinti šita negerumą. Camtos būdu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu
ne tai prietvaras yra rezultatu.

••

•

Prigelbėkite gamtai vartojant
>

..

-

STANOLAX

*****

del Prietvaro

-

Tai pasekmingiausias vaistas. Absoliutiškai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimui. Stanolax
yra nespalvuotas, nekvepiantis mineralinis aliejus kuris
yra labai švarus. Jis savo darbą atlieka nekaipo papras
tas vaistas bet kaipo' mechaniškas lubrikantas kuris
greitai sujudina jusu vidurius ir nereikalingus dalykui
išvaro.

Keturi Dideli Koncertai

Vietos ir Dienos

Armour's Veribest Margarine ir
JNut-ola Margarine yra visur pat
virtintos kaipo geriausios del te
pimo ir virimo. Abidvi yra išdir
bamos geriausiose Oleomargarine
fabrikuose visam pasaulyj,"iš gri
siausių 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 Armour.
• Ar Veribest ar Nut-ola jums su
taupys pinigus.
Abudu yra ge
riausios rųšies, o parduodami už
labai prieinamas kainas.

• Klauskite STANOLAX. Neimkite nieko kito.
*

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaistininkus. Jeigu jusu vaistininkas neturi tai parašykite
mums o mes tuojaus jam dastatysime.
Parduodamas

16 uncų

STANDARD OIL
(INDIANA)

910 SO. MICHIGAN AVE.

,.

buteliuose

COMPANY
CHICAGO

* •>*

