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Lietuviai pliekia bolševikus bolševikai “išlygini”

Visoj Bavarijoj bolševi 
kai paskelbė ka

res stovį

'MTLftTNTtKAS BOLŠEVIKŲ 

| VEIKIMAS VOKIETIJOJE.

Sakoma. Ssheiclemann re 

žignavųs.

Copenhagen, kovo 3. — 
Bnmsuickv paskelbta sovietų 
respublika, anot depefos UI

— I
r y n m i foch padavė militari-,L V I ĮJ A I NES TAIKOS SĄLYGAS.

L r\ I II Fu I Vokietijai bus palikta tik 200,-į
į ooo kareiviu.

TĖMYHTE VISI!
Sekančiam ‘'Draugo*’ nume

inteligentiją

Madridą valdo miiitarine 
valdžia

* a oja nuli akli, uiivi ass-jgu.-ar»
Berllyno praeitų penktadienį. ^us daug lahai tndomių 

žinių iš mtuu Tėvvrės Lietu- 

vos.

Nepamirškite nusipirkti 

antradienio "Drangų** nume 

tio.

BOLŠEVIKAI PRAA08I 
SUBIMYLEJIMO.

bolševikų

Vtaaj 
Vokietiją
ii politikiniju strei 

kai. Streikai paliečia Sakso
niją. Turtagijų ir Anhaltų. 
23-se Turingi jos miestuose 
darbininkai pametė darbus. 
Bet streikai nepaliečia ligoni
nių, vandens įvadų ir maisto 
gaminimo ir pristatinėjimo. 

Valdžios karinomenė Ruhr 
apskrity! užėmė miestų Ham- 
born. Tai įvyko po smarkaus 
molio su bolšerikaia Daugelis 
boHerifaj užmušta ir 116 su
imta.

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

Karaliaučiuje ir visoj ryti
nėj Prūsijoj padidėjo bolše
vikų veikimas. Tenai yra dau
gelis rusų bolševikų.
Merseburge sustreikavo bur

žujai. Jie savo streiku mėgi
na kiek-nors susiaurinti bol
ševikiškų darbininkų siauti-

Visoj rentralinėj Vokietijoj 
pakilo milžiniška* Itulšci iką 

Į veiktam -. Sparuinii dirbtuvių 
! darbininkai nusprendė imi— 
. kelbti gcneralį sreiką kovo 5 
d. Tas streiką* atkn-iptu* 
prieš ilnbnrtinę inhl/.ią ir sim
patizuoją* su visais Intlševiku 
veikimais.

Spandtiu (Berlyno |»riemk+-| 
tie) darbininkai reikalauja' 
Vokietijoje įvesti bolševikiškų 
tvarkų. Tno tikslu šaukiami 
susirinkimai net protestantų 
maldnamius.

Orfutouojanri Unoanoriai.
II Frankforto pranešama, 

jog ant Ilalle eina iš trijų šo
nų valdžios kariuomenės. Ilal- 
Ic yra Saksonijoje. Per ten 
eina s\*arbiansias geležinkelis 
iš Berlyno į Weimar. Tno 
tarpu Ilalle pakilo streikas ir 
sutaikyta traukiniai, nes vie
tomis išardyta geležinkelių bė- ! 
gtai. .

Lcipzigo - Drezdeno geležin
kelis apimta* streiko. I*tie- 
šni» Drezileną sutraukiaun 
skaitlinga kariuomenė.

Valdžia organizuoja armijų 
iš liuosnorių. Armijon jdu- 
jo jau apie 130,(MM) vyrų.

Bolševikai apkily ir rytinėj 
Bileaijoj. Valdžios kariuome
nė inėjo Dnaaeldorftan. Darbo 

streikininkų vadais Saksonijo
je-

Pačiam Berlyne bolševikai 
žada paskelbti streikų. «

Ii Wetmar ria pranešta, jog 
nauja* kancleri* Bcheidcmann 
pasitraukęs ii užimamos vie
ton.

Ii Berlyno dar pranešta, 
jog sulig valdžios įsakymo te-

KAREJE UŽMUŠTA 
7354,000 VYRŲ.

Tik viena Rusija netekusi 
LT00.000.

Paryžius, kovo 3. • Anų
dieną talkininku taiko* lnrv- 

• Imi maršalą* Focb p:i*lavė mi- j 
( litaiira-sųlvgu*. *ulig kuriu' 

turi-tu būt (indnryta laika *u 
Vokietija.

Kaip šinndie <aiko- 
! aptars ta* sąlyga*.

Sulig aną bu-iin......
t^^bui jmnnikinta- 
veikimą* -u nnnkinčiomi- Ini 
vėlai*, m- ru- tik Vokietijai,! 
bet visom* šalims bu* uždratt- 
stn gaminti ln* laives.

| Tolinus tnri-s Imt nugink
luoto* svarbiausios Vokietijos 
jūrinės tvirtovės.

' Vokietijai nebus galimu |>n-

Rusijai yra reikalinga svetima’ 
kariuomenė.

Washington. kovo 2.—Nese
nai iš Rusijos sugryžo Ruger
E. Siinrnon* iš Osbkosli, Wi«. 
Jį Rusijon buvo pnsinntęs fe. 
•lendi* I*rekybos Biurą*. An
dai ji* Imvo pašaukta* prieš 
senatu komitetų, kurs tyrinėja 

i ,,, I.,,, Itolševikizmo klan*imų kaip 
Rit-ijoj. taip Amerikoj. Pa- 

I ! kvi*--tns jis aiškinu nušviesti 
, tu*n* Imlševikus ir ju darlms. visoks _ J •

Sihiraonso liudijimai |*nt-

Waahingt«ti, kovo .1. — Vi- laikyti daugiau, kaip tik Sutk
au kari* metu kariaujančios 
šalys kanto bukuose prarado 
išrišo 7J54^«) kareivių. Taip 
anų dienų pranešė čh gen. 
Marcb. Tau skaitliun ineina 
tiktai žunušeji mūšių metu ir 
miruaieji nuo žaizdų.

Tuos apakuitymn* pagami
no kas gvnerali*

oliais pirmų
jų rietu nltota Basija. Pas- knd Airijos nepriklauromylM-a 
kutHsį — BoO. Vabtijo*. ktonrimae butų aptartos ši»r

(Mm kariuomenės. Karės nu
džiugus ir laksi ytuvų gamini 
ma« Vokietijoje Ims susiau
rinta* ligi minimumo.

I

Wa*hin<toti, kovo X — hhm 
tolios airiai *«<nai reikalavo,

šalies k<>ngr»-e. IJnlmr jų rei
kalavimas bu* išpildytus.

Pagalinu* airiu komitetą*

stai kiek katra šąli* prara
do savo kareivių:
Rusija ....................... l,7(X).(MMt
Vokietija.................. l.(XJO,(MMl pa* savo priim* ir prezidentą*
Austrija-l'ngarija . — StMl.tsri M’ilsona* prieš išvažinoriant
l’rancutijn .............. 1.385,(Mjti Europon.
Anglija .
Itelija ...
Turkija .
Belgija --
Bulgarija

Bestija ir Cereogorija IOOjOOO
Buv. Valstijos............... 50,000

I
I
i
iI

nai kareiviai eina per namus 
ir ieško ginklų.'

Berlyne afMstojo sugryžę< 
iš užsienio gen. Ludendorff. 
Jittai apsiinia tarnauti val
džiai. Apsiima visus savo ga
bumus pavartoti prieš bolše 
rifam.

7OG.7OO1 ---------------------
4tti,(MM) NUtUDt SAVO MOTERĮ.
'250,000 -------------
102,000 Albert Lea, MtaL, kovo X 
lotyno —Bent Benaoa vakar su plak- 
100,000 tuko nužudė savo moterį, pai

kai norėjo dar nužudyti savo 
jauna sūnų. Bet jį nuo to (lik
to darbo sulaikė jo nužudytos 
moters broli*.

Betison sakėsi, jog jie btją- 
si*, kad kuomet ji* mirsiantis, 
tai jo moterie pankui su kitu 
galinti apsivesti.

Todrl jie ji, ir nužudė. 
Uždarytas kalėįiman. 

noms. jis bne pamišę*.

I
Į

Mn-

vokiečiai vra ut*ak<>ini už pu-
* • ■ 1 

kilimą Itolšcrikizmu Rusijoje.
Simmon* apsuk*'-

daiktu* apie imlševiku darbu*, 
šiandie Rusijoje siaučia anar-i 
cliija. kurių uoliai palaiko 
jmlšcvikai. Bolševikai paskel
bė daugelį pagamintų savo 
"įstatymų**. Ypač svarbu pa
tirti jų parėdymų apie jaunų 
moterių "sulyginimų*’. Vidu
rinio luomo moteris ir jaunas 
merginas bolševikai priverčia 
dirbti sunkiausius darbus lau
kuose ir gatvėse.

Raudonoji gvardija., tai luti 
šiaušių žmogžudžių ir visokių 
kriminalistų gaujos. Tos gau
jom žudo kiekvienų žmogų, 
katras nesutinka su Lenino ar
ba Trockio skelbiamai* soci- 
jalistišknis principais.

Inteligentija naikinama.

"Bolševikų sistemoje yni 
viena* ruožą*.*' pasakojo Sim 
motu-, "apie kurį ligšiol nebu
vo prisimintu. Tai bolševikų 
sugalvotas " inteligentijos iš
lyginimas.’’ Bolševikų veiki
mo tno žvilgsniu paantanis tie- 
*iog pasibaisėtinos.

Tie risi žmonės, apie ku
riuos bolševikai mano, jog jie 
turi daugiau inteligentijos, ne
gu to reikalauja Ix»nino ir 
Trockio reikalai, tuojau* su
imami, sukemšami j kalėjimu* 
ir lenai žudomi.

Taigi bolševikai atima jiem* 
gyvastį vientik todėl, kad jie 
turi daugiau mokslo, kas bol
ševikam* yra priešinga.

Suvalatybinimaa moterių.

Simmon* paskaitė du Isilšc- 
vikų parėdymu. Vienas parė
dymas (Miskclbtas kovo 15 <t.. 
1918 m. Saratove anaremstų 
sovieto. Tas sovietas yrn p.i- 
gulminga* nuo lx-niuo ir Troc
kio. Kita- parėdymas paskelb
ta* vėliau* mieste Vladimire.

Piamam parėdyme sakoma, 
jog rišo* moterys tarpe 17 ir 
32 metų amžiaus yra valstybė* 
nuosavybė. To* motery* bjau
riai* ir nedorai* žodžiais pa
mokinamo*. kaip jos turi rlg- 
ties su vyrais.

Kitam parėdyme įsakoma, 
jog kiekviena mergina, šutau- 
kusi 16 metų, privalo užsire
gistruoti laisvosios meilės biu-

kodcl jurininkams sumažinta 
duonos porcijos.

Komisaras pašaukė sargybų 
ir tarė: "Paimkit*- tuos žmo
nes ir užkaskite žemėn dvide
šimčiai minučių!” Įsakymas 
tuojau* buvo išpildytas.

Svetimšaliai apiplėšiami.

Toliau* liudininkas pasako
jo. kaip ji* pat* karią iš ban
ko* Maskvoje buvo išsiėmęs 

rublių ir kaip tuos vi
sus pinigus nuo jo atėmė rau- 
donosio* gvardijos kareiviai.

Taippat ir kiti svetimšaliai 
jam skundėsi, jog lolšerikų 

'■ kareiviai juos dažnai sulaiko 
baisius įr jyąa(O kišenins.

Siuunons hitai stebėjosi, jog 
' kaikurie reikalauja atšaukti 
amerikoniškų kariuomenę iš 
šiaurinė* Rusijos. Jis salta, 
kad iš kur tik amerikonai pa
sitraukdavo, tenai tuojaus su
plūsdavo bolševikai ir skan
davo gyventojus.

Tai vokiečių darbas. j,

Sitnmoaao prirodymai tt 
faktai aiškiai liudija, jog aš 
boUerikizmo atsiradimų Rast 
joje yra atsakomi voUeM- 
Vokiečiai yra kaiti taippat ir 
už bolševikų įsigyvenimų.

Tuojaus prieš carato žlugi
mą Vokietijos konelieris pa
siuntė Šveicarijon vienų žmo
gų, kuriam liepta buvo ištirti, 
katra ten rusų socijalhtų mo
kykla yra radikališkianaia. 
Tos mokyklos vadui liepta pa- 
siūlyti penkis milijonus mar
kių, jei ji* sutiktų savo 
niša pasiųsti Rusijon su 
platinti radikalizmą.

Tasai kanelierio pesiųstM 
žmogų* yra rusa*. BimtasIBi 
turi nuo jo liudijimų apie tų 
faktų.

žmogus atliko pasiuntinyitą. 
Kanelieriui pranešė, jog Lesi
no mokykla yra radikališUaa- 
4a. Tik patarė nesiųsti Rusi
jon (Mitie* Lenino. Nes jis m 
savo propaganda pragaišintų 
R arijų.

Bet kogi vokiečiai daugiau 
norėjo, jei ne Rusijos pragaiš
tie*? a

Kiek painoku* U-ninas kai 
j*o kok* dnlžiuna* iš Hveicari* 
jus per Vokietijų iškeliavi* 
Rusijon. *

Biminona turi prirodymi 
knd vokiečiai bolševikų raude** 
nosio* gvardijos kareiviams* 
davinėję geležiniu* kryžius ir 
kitokia* vokiška* dekoracijas 
už "narsumų” ir "uolumų” 
anarchijos platinime ir palai- į 
kyme.

i

I

koro 1. — Jaa

Morris A Co. įstaigose^ 
stockyarduose, praeitų naktį 
siautė didelis gaisras, pakilus 
vienam mėsos sandelyj. Vie
nas žmogus žuvo. Padaryta 
apie $500.000 nuostolių.

~~2



2 DRAUGAS Voro Š Lil«

“DRAUGAS” 
UraVAMIAM BAILY FRIEHD 

FuMrai ą Bali/ F.nevt Katula,, b, 
DRAtGAS rt BUMU MG CO. ls< . IM* *. 4*1* rn., IlOraao. nitnol. 

Tunu or si ntciurnoN 
Om T«*r............................................**M
■i Moelh. ......................................S* M>

Faunui ......................M<x>
Al MEMS-STAKIUI *r A KlFY 
Ailw-ro«*>( raita appbisuoa

UICTt VIV KlTAl.lKV BlIAKAfcllS 

"DRAUGAS” 
k-a, LaMle-n* ealyru* ssOSMimlss.

rREKI-MERATOA B A IK A: 
Malam.............................................*xaa
Fuaai MH, ....................................M O,

Fraaumsrais n-kja i Skalno lai
kas skaitosi nūs uzairasvrn-- d«n»a n« 
•uo Nauju Malu Nonai painiais,II 
s*rw* vimdą reikia pnaiųMi ir senas 
**r—» I'inųral geriausia u vali ikpe, ■ 
kas, knsnjs srraprese "M»n>, 
arha įdedant pinikus | resiaouaio 
laMk,

“DRAUGAS" PUBLISHING CO.- 
1800 W. 46th St„ Chicago. III. •<

Lietuvių Dieno* 
Pinigai.

Liberalų l.iutimiikų 
ėiai paskelbė. 
Raudonasis K n žiu 
išduoti p. |,<*|>at<i 
gUh, kUIIIHI* 1916 Iii.. žll|O||ės 

suaukavo lonlaujaiH-iai IJi-lu 
vai. 1*. Izųmtu pats žaila vežti 
tuos pinigus j Lietuvą išdėliu- 
ti juos nuom-ms.

Džiaugiamės. kati mus šauk 
ama* nor* dalia r tajsi išgirs- 
taa. liet iMmdiiauffiaiui*, kad 
p- Lopato tuo* pinigus italins. 
labiau negu jnonu. mes nžri 
tikimi- Lietuvoje veikiančio
mis visnotnenta įstaigomis.

Paskui mes nežinome. ka* a|*- 
mokta p. I»pato kėlimu-. Pini
gai baiu sudėti duonai pirkti 
badaujantiems. <• m- kelionei.]

laikius 
kad galų gal* 

* apsiėmė 
tuos piui-

ValMOi, tttp tat dabai tai f 
galinta gyventojui, na tad ir ’ 
Virginijoj gauti tojo valstijų- 
j* ir dainai ji* pamatys, tad 
darbas yra arti jo namų. Vy
ra* i* Šiaurė* ar Vakarų ga
lės gauti darbo aavo ralatijo- 
K

Sumanytojo darbo pienai, y. 
ra statyti bendra* kolonijas, 
su nvndiau tai 100 šeimynų 
kiekvienoj*. Juo berita reti 
taiiagl ta* bendro* botaoij** 
paatatyti, o tg darta toiytata.

ti tik patarta* *»**ata» Mr 
■įtaikyti vandenį, ir *»*s 
Mantas ir grioviu* nttatati H*' 
vandeni ant dirvų. Pietų ir 
šiaurių akinimuose, reikė* pir
atas Įimtai kelmu* ir auvtay- 
ti krumus, o prikėeo kasti 
grioviu* ir jai* vandenį nuim
ti. Kaip tas darbas bu ui 
baigta^ reikta statyti namu 
ir daržines, daryti kalius, ties
ti miestam* pamatus, steigti 
kooperatyve* sviesto dirbtu
vė*, * archuoscs ir p.; prireng
ti laukus, lyginti, arti ir sėti 
uki-s apie tuos miestų amt- g 
rus. kad suteikti kiekvienai 
nk*i reikalinguosius įrankius 
ir gyvulius ir daJj apsėto ja- < 
mis lauko.

Tai yra darbas, kuri Dūdų 
Šamas paves jums dirbti už 
gerų mokesnį, bet ttai ateina 
geriausioji to viso plėsto da
lia. Kuomet darbas bu ne

duodama teita' pasirinkti sau 
vienų tų ūkta

įgžudystf. Mintis nugalabinti 
' vienatini politikų, nlratekun 
(doro* reikalų politikoj* dar 
(prideda blogumo prie vieo 
! ku* yra nelaba žmogiodretė- 
jv-

Teviau* mų.* laikui* ta* ue-j 
ialuii sujudina visuomenę, m--| 
jadiliško* žmogžudystė* pari-į 
dari- kuone tankesnės už *uie- 

Į gų šia žiemų.
Suimtieji asmenys yi* i*-- 

veik visi ispanai. Jei jie nė 
ra uuarcliistai pilnui, tai ji* 
vis-gi turi nuopelnų Pasaulio 
Industrijos Hurbininkų orga
nizacijoje, 
vadina 
W.

Xol> 
ju ini 
finu- 
k.-id ls|mnija jai 

■To- dvn-io- žmogus (*|kiiii*i.|c 
Innu Eerrer. Knd teisina* jį 
iMisim-rkė mirt va už Barcelo- 
ih>s iiuušie*. Petrogrado stu
dentui įteikė |>ruti-stų lspaui- 
joa iiinluisiidai.

Tada tnt išrodė tik tuščias 
' studentų už-iknrščinvinia*. 
šiandien į l.i dalybą reikia ki 

[taip žiuri-ti. Tie. kurie anuo 
mot buvo studentais, šinndii-n > 
yla Rusijos Imlšt-vikų šulai-. 
Bolševikai užtaria už aidobli* 
Iii-, aidoblislui už Itolševiku-. 
Sąryšis tarp bolševikų ir ai- 
doblistų neabejotinas.

Jose (Irau. is|*inns ir ri-ilak- 
torius. laikraščio EI Coranrio. 
organizavo visų aidoblistų ša
kų Amerikoje ir Imvo jos iž
dininko jaipdltiiiiukii.

Tai gi matyt, kad Kurijos 
Itotševikai *n l*|muijo* riauši
ninkai* *urisM*kia per Ameri
kos niifaiblistii*. Skirtumai 
tani Rusijo*. Amerikos ir fs- 
I tani jo* yra neapsakomai di- 
dėl i. Bet didesnis ui tuo* 
skirtumu* yra kaikurių žmo
nių įniršima* j įrita dabartinę 
civilizacijų ir noras jų su
griauti. Ta civilizacijos nra- 
pykanta suveda krūvon rusų 
bolševiku*. Amerikos aiitoldįs
ius. Ispanijos aidohlistns ir 

Pbila- 
delphijoje ferreristų klintie 
buvo vokiečių spartakų vado 
Liebknechto jairtreta*. Ne’, 
reik aiškesnių ženklų, kad da 
hartiri- eivilioorija turi tar|* 
tautinį ir žiaurų priešų. Ji* 
įvairios* tautose vadinasi j- 
vairiai* vantai*, bet jo dva- 
šia visur tų patį.

I

kuri? čionai visi 
ttidublisfiii arba I. W.

išriMlė. knd oiguniaiu-i- 
Amerikojv išdygus, te- 

šitn> id.-itikinuis (Mirodo. 
in-svetiiiin.'

i

MONROE OJKTRINA. nraorėjo raitai jokių taetikei 1 
jų pirklyboje mi btaktariu] 
Amerikos kraštu.

Monro* pradžioje ueeuprato*
I

petrijo- turį- savyje "flghting blood" 
užtektinai.

Muurue lMktriu<>» autorium Europiečių politiko*. Bet v*l- 
faktiikai yra nr Suv. Veisti '*tybės sekretorius John Ųuin- 
jų penktaūs prex .Monrue. bet Ly Adams {tikrinu jį apie pa
tui u imtų vaūtijm- sekretorius \ojų, kuris gręsia Suv. Val
doku (Juincy Adiuie. -h- 
tik davė autnonyinų. bei 
»verkiausiu* punktus apdirbo 
svarbiem istoriškaiu ratam, 
kurį pataslbė prec lenta*, 
kaipo šąli** didžta«*iis anto- 
rilrta*.

Politiško* putevcrNuta Ame 
rikoje pradžioj devynioliktojo 
šimtmečio buvo Monroe Dok
trinos ntsirndinio priežastis 
I-pimija. Portugalija ir ITau-i 
rnxija. lurėjuaio didele* ko
lonijas, Pietini-: Amerikoje 
jas prarado ilclet kilnsių i,- 
voliurijų. Portugalija liete- 
ko llniubjos Prancūzija — 
Haiti Salos; prie Ispanijos gi 
te]<i*iliko tikini ( ulai ir Por
to Kiro. Anglija. Suv. Valsti
jos ir Rusija — tni trys galv- 
l»ė«, kurio- turėjo dar didele* 
l.-doidjas Amerikoje. Iš Is
panijos ii Portu Lidijos kolom 
Jlt slI-itl-'-lė Apie 12 HltlŽI.ljll 

irspaldiku. Suv. Vnlbtijo- 
loots respublikom- laimi >ini- 
Įmtiznvo. nianyd.iiiios. jog pa 
M-k- jų iiildynio-i sistemų, šil
ti. j diuiigiškuiiių praiiionta ir 
pirklyl*is tikslais. Pirmiau 
Suv. Vnl*tijo* Pietinėj Ameri
koj negalėjų nieko pradėti, 
les l.-punija t<<n dūri- pati ria
lui vi>^ 11 arkų.

|s|uouja neaoivjo nusileisi i: 
jai gaila buvo turtingų koto 
nijų. kuria* būtinai užriajiyrė 
atgauti. Europoje. |atolu* Na- 

1 (adeonui. 1H15 m. sariderč kc 
įturių didžiųjų vitapatįjų Sų- 
i junga; Aataru*. Praaraaije. 
Prarija ir Baeija, kad reikale 
vien* kitų geftM ir beada*- 

ti. Sųjuaga toip-gi griUgo ir 
kitoms viešp*tij*ms. kurios 
bu avi jai ištikimo. Taip, 
1830 in. įauiėjo lajumi jai nu
malšinti ten iškitaaių revoUn-i 

ir stigtųžmo nuverstų

Į ty* Dourbonai 1823 m. jat' 
' kreiptai prie ūpų mmėtų ga-, 
lybių Sujungus, prašydami pa
dėti atgavimui parastų bate
rijų Pietinėj Aaaratoej, 
darni ta tiri atrištai 
•ojiotu jiem* Ktaria, tat 
aaloa. Tuom paštu tarpa iš
kilo klausinui* apie šiaurva- 
kariniits žemės , plotu*, luirie 
pakranėiais driektai net iki 
San Eranriiu-o. Juo* saviaori 
Rusija. Be to Bosija uooėju.

Tikrieji Amerikos
tai visnonieninkai laimi ge
rai žino ka» tai via to Munroc 
Itoktrimi. apie kurių dažnai 

|skaitome spaudoje ir girdtia-' 
Iiiic |Kilitisko*e MUierikieėni 
prakalbose. Daugeliui lietu
vių Monro? Doktrina yra m- 

I aupraiituinas žodis.
t Im-agur dienraštyje '"l'ri

būna" va*. 23 d., š. m., buvo 
ant jiiruHi puslapio įdėtas 
toksai piešiny*: plovėeuoja
Suv. Viilstijų vėl m v*, išskleis 
tn nnt stiebo viršauta: vėliavų 
ajisujię laiko Wnsliingt<Hias. 
IJniidnns. Taftas; ant v-ėlia- 
vm. parašus: nacijonnlizmas, 
Monroe Doktrina.

Ta >ni piešinys išdaliv- jau 
nušviiv-ia Mnnioe linkti mos 
l»raenif. Amerikos genijališki 
vyrai. ktii|i \Vaslungtuun>. 
Lihcoltuis ir kili dirbo dėl šios 
šalies žmonių gerovė.-. Jie 
stovėjo už savo vėliavų. Ir da
bar jų dvasia aiškiui sakot 
don't pull down the flag, jeigu 
kurie sėsiiiln-i jų nuo -tiek, 
viršuno nutraukt. ,

Į Muiime liuktiinų turime 
mes žiiin-ti n<- i- akademiško 
jo regėjimo |iunkt<<. I«ei tik 
kai|H> į plriitj. visiiomeniių gy
vuojančios |Miiltik<e ptlll<-i|l.į 

snk<> Teodora.- R<*»m-v«’I 
t’as. Monroe Doktrinų yra la
kas kitas. kai|> tik plnte-ui- ir1 
gilesnis nušvietimas Suv. Val
stijų mirijonnlta ĮMilitįkos, ku
ri* taškelis- jirez. Moline- sa- 
vo kabioje šio* šalie* atstovų 
kongn-si- graudžio 2 <1.. 182:;. 
Iiž keturių ita-tų, jeigu Kiiv. 
Valstijos pasiliks |»rie dabar
tinė* tvarkos, bu* kuoiškil- 
uiingiau*iai a|*A-aikšėiojainti 
100 nM*tų jubiliejus nuo to* 
Doktrinos jaiidielhitno.

Sakiau, kad piršiayjct. apie 
kurį užrioataiaa uagėrieak •** 
Suv. Valatijų vėliavos |i*dėta 
žodžiai: a*c(joMttiarao. Mon
ro* Doktrina. Tai reiškia, kad 
nartjouabznm* ir Monroe Dok
trina — beveik sinonimai tik- 
rųpj Amerikos jmtrijotų skynė. <-ijų

l’rrz. U'ilsonų karštesnieji Bonrbonų dinastijų... Ti* pa 
patrijotai labai kritikuoja dei-‘ 
to. kad jis. girdi, daugiau be
sirūpinus Europos tautų poli
tiškaisiais reikalais, argu aa- 
vai airis — Amerikos... Ji* 
šaukia: mes turtu** aavo vė
liavų. mes turime Moarue 
Itoktrinų. Tautų Kųjtmga ae- 
mitsų dalykas. Didžiuma *e- 
natorių stovi trip-gi užu ohel- 
sj “Amcrten tint*', liet {ava. 
ŽVilaonas. hrahrjoaė*, mokta 
ajiginti savo |>olitikų. ne* kų- 
tik *ugrjžųs iš Europos ir Bos-1 kad Kų jungo* laivai galėtų tai- 
tone kalbėdama* inmakė. kad'avai plaukioti vigai* .Amerikos

Jit» ne-
u

(Kalba, Mkyte kartikių «to- 
▼yklooe).

Manų* praU koliaia žodžiai 
jum* paaakyti Vidaus Dopar- 
tamento plėniu, kad suteikti

i junta darbo ir namų ant bnr. 
\ alaujų palaižytų šeirių.

Pu viaų šių šalį, beveik kiek
vienoje valatijojo, yra dideli 
plotai dabar nevartojamoe įr 
uevtaaiagoo Amate. Toe** plo
tame yra mma* teeaių, ku
riem* reikta vuadeM, bed ba
tų eteaiagDo; Minimų, ii ku
rių reikia iirauti ketam ir 

i išvalyti krumua; ir pelkių, 
kurios turi būti išsausintos. 

I Deogolie toe fante*, užlieję* 
vandeniu, arba išvelia* hri- 

' ma* ir krumua, arba neeeusi- 
. nu* ir potiun išlyginu* ir iš-

stijouui ir visai Amerikai ii 
Eui-upo* didžiųjų galybių pu
sta. {tikrino taipgi, jog rei
kia pagaminti iidtaa, kuri* iš
dėtų dalyku* trumpai ir aiš
kiai. ir kad šalie* atatovui jį 
nigirlt); taipgi- nubalsuotų 
reikal* greito* intsrrenoijoe 
Sav. Valstijų į Pietinė* Ame
rikos respublika*.

Po didelin np*vnr*tymų Mni 
galutinai kokie principai paga
minta:

1) Isolacija: Yra du visa-i
im.-^itiliriv- intektuta sluogamu, i uua „ 1RFWlu H *n-

aUidalinuidu viens nuo kito, dirbu* ggli boti paremta taip 
A t tautiškojo Okeano meridijo- ] vaisinga, kaip ir kito* vaiain- 
nu: yra dvi politiški vfeapa- 
sanlim reybi, kiekviena su 
skirtinguis. savo reikalais; ir; 
kui Suv. Valstijos ru-imn «ln- 
lyvumn Europos sluogsni* rri- 
ksIuoM-. tol Euro|»* viešpaty
stės turi Imti nuošaliai nno 
Antri iko* reikalų.

2) Kolonizacija: Ainerikir 
kontinentai, savo laisvu ir ne- 
prigulniingti įdėjimu sava
rankiai cgaistuojantieji ir už
silaikant i*jL nuo šio laiko ne
beturi skaityti** vieta toli- 
.fcscnei kolonieacijai. daromai 

pastangomis Europos galy
bių...

3) įsotinta
Aincriko* yra nuprt-
gulniingos ant visuomet rea- 
publiko*. galinčio* valdytie* 
eiviliauotų valdžių sistemo
mis. Viešai ir smarkiai pvo-

;t*etuojana prieš bot kokig 
taiTeniakytt' ik 
lybių potaa tikšta j** 
ti arta tetvetit 
dei. • t

4) FslitiMI
' Valstijom* batų priekinga ir
■ net pavojinga. je«Ati Europos 
galybių Bgjuagu išplėstų sa
vo politiškų sistemų aat beta 
kurios dalie* virao ar kito 
kontinento. John Quinoy A- 
dam* neabejotinai norėjo, kad 
Suv. Vatatijoa paimtų j 
rankas 
ata kitų 
bet tek*

t

gos žemės šioje talyje. Bet; 
kad tai padaryti, reikia daug 
žmonių darbo.

Kad kai-kuriuoa plotus to* 
žemos padaryti tinkamai* uki- 
ninkystei. Vidau* Ki-ikalų wk- 
n-torius reikalauja iš kongreso 
paskirti *100.000,000 su ku
rinis. jei gautų, Vi<inu* Rei
kalų !)<-]>art*inctitas, pradėtų 
petaisynto darlių. beveik kiek
vienoje valstijoje. Tai čia, ka
me, jus vyrai, gaunate progoe 
dalyvauti tame taip dideliame 
darbe, kuomet ilstocite i* 
tarnystės. t •

Kaip tik tie pinigai bua 
gauti, reikta tsfratnefių Vyrų, 
kad padi-ti taos taką 
ivytaoti. Bes įvairių 
mimų pradėjo* mm k 
riuo*e reikalaujama

- | t lir.
\esuprantame <i*-lko p. b«l«a»" Į Vokietijos sjmrtaktis.

Yni

lietuviai 
Bet i«*l. 
uicliivu.

I

Te*

žmv-

geriau galėtų išdalinti tuo* pi
nigu* negn p. SnM-tmiM. h H m 
Lietuvos finansų ministras, p. 
Yčas.

Atsilikus tūkstančiai Aitam 
butų už kų išmaityti k,4euj 
vaikų per metu*. IJetuva kol 
ta* galėtų apseiti Is- angšto p. 
Lopato atsilaukynio.

Nei vienam nepavydi*** 
kriiom-s j Lietuvų. taip |>at nei 
p. Lopatui. tik malonėtuu*-. 
tad jis |>at* užsimokėtų iiž ke- 
lionę. o ne imtų tam tikslui 
pinigų iš liit<lati.ianėių nuosa
vybės.

Dar norėtume žinoti apie n 
pyškintų. Kndn ir kaip tnp;< 
apgarsintos npvakaitos iš tų 
pinigų smuiudojiiiHi. Amžini.1 
dienų neturi Imti, knd tuos pi 
uigu* dalintų p. lx>|iato sulig 
rmo nuo, nuo.-. Ti«- pinigai i» ' 
jo. o visuomet!' *.

Rimto pranešimo opu ■ itiro 
svarbius išdalinimu ii apyskai
tos klnusintiis nėra taiiiiiiinkų- 
libernlų laikraščiuos,-. Jie, nui 
tvt. pri-tlniko lni"i","e dip 
lomiitiju*-.

1823

tar.Vta 
gr l

tiov. Valstijų politikoj* po 
I paskelbimui te* Dūkti taee, |

tau i

gyvonrito tarp vi 
togumų ir

tai,

Prezidento Gyvy 
bė» Pavoju*.

• I ’ ~ 
l*1iilude||*liijujc ir Šeš

ke tfl|*> ,uiuitn :______
k:u** /.monių. kari* lengr.-i 
muodĄ-fi ;»r*zidęnlA Wd*oo?< 
grįžtant) iš Europos Wa*li 
ingtunaii.

Ri-iigims*!* nužudyti žmo
gų yra :avaiu:i taip baisu*

Kaikurie lenkų laikraščiai, 
pvsil. liekord Codaienuy Det
roite luinai džiaugiasi, kud lie
tu vini. girdi, praregėję** >r kad 
patys praši- lenku giuti mm 
Isilševikų ir vokiečių.

Kiek mes žinome 
iiK-kuonv-t to nedalė, 
kai 1’arvžiuji <udau-
dvai poniu komitetą ar kuopų, 
kuri vadinasi Lietuvn- atato 
a - lw-. Tie lenkai, apstmetauiie 
ji lietuvių -.ardu, žinoma, 
meldžia, kad la-nkija juos ld. 
imtų.

Truputi iz.nla. ka-l oliei.ialini 
l.ietlllos atstovai, prof. Vili 
di-mara* ir jo pap-lliininktii 
apie -itiin- dnhku- t»li. .lie 
' liepi aiškiai im-nkiti l.n-tu 
vi-.-, nuomone*.

Malmiėtuine. kud Pildomasis 
*Tnrjl»ų Komitetas Įia-itL-ti.i i 

gana didel-- •'*>.vi‘’l koMegramų klatmdn 
ma-.

Kaip ju* Mprontate, ai na*£' 
darau dabar jokių priiadėji-^ 
mų Yra vilti**, kad tie n- 
manymai greit pereit per koa- 
8t*h VaMtia dabar nori Ži
noti. kaip vyrai apie tai ma
no, ar jie Bari tokio darbo da
bar, ir ar nori būti ūkininkai* 
vėliau*.

Aš čia turiu kaygtaių M 
klausimai* ir atsakymai*, ta
ria* at noriu, tad ju* pata%



Lietuviai Amerikoje.

SKAITYKITE

Po 1 doL: F. Kismontas, P. 
Bernatonis, P. Bortbriliauskti*. 
L Petronis, J. Braknis, J. Gn> 

A. Norkeviėius, F. šla
pelis, V’. Norkevičius J. Uikis, 
E. Medžiukas, P. bobaatinaa, 
B. CIvmb, F. Palakia, F. Ci
klą. P. OriauakluU, P. Gu- 
MK L JuteianA L Godok*

TeL Oraear t»«l

Dr.CZ Vmfa

Antro* ją nuvoikinias — taiĮ loMa 
suorganizavimas tautiškosios, mirti 
nepnąralmingos, soeijalirtif- M. 8 
komo* parapijos ir parsitrau- bara 
kitnaa sau nezalieininką ui “Kai 
vadą. Musų tamsuoliai, ao- P. M 
mokėjo gerai traukti prancu- p-nia 
linkusio*, tas vndft« juos pa- pubiii 
mokino. taiko Šventinimo! aitra 
mulkinyčivs ir per vienas Ka- Aut ] 
lėdaa tau neaalk-ūiiukas nuo no o, 
praneuaiAkojo buvo taip ap- kalbi, 
ivaifta, kad dar prie* pradė- kva.! 
aiart “pamaldas” parvirto Ir mokti 
dar taip nelahningai. kad vy- jo ir 
rai turėjo i*ae*ti laukam Pa- oeerfj 
buvfs tūlą laiką ir pamatas, R K. 
kad btab au “tnatifta baž- gitdo 
nyėia” neina, darei nuo kai- mi pi 
kurią pasiskolinu po keliu Pai 
šimtus dolicrią, išdūmė iA liakn 
Daytoao ieškoti kitos vietos, uikan 
kur Ralėtą įsteigti neprigul- į«&o< 
mingą parapiją ir pridirbti ^al 
tokią trikaą. t*n»H

*
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CHICAGOJE.
KATALIKIAKOS ŠVENTES. APIPLĖŠĖ BANKĄ

Pirmadienis, kovas
Av. Kuncfunda

Antradieni: kova' 
At. Karimiems

3 d

4 d.

APSIREIŠKIA NAUJA NEjjuu 
ŽINOMA LIGA

Merchanf ' ’

IšCHICAfiOSUETIMp 
KOLONUy.

Iš NORTH SIDES

________

ilgimu ka DOT' getą, bet l»-1 
Esi apsirikau V>m«) *»ro, i?-l 
giniau djmg blog"

Pirminnriai “Biblija* ni’-| 
kmtojns” nsirinknną pradėjo 
*11 malda. Iš piml/ių pradėjo 
kalbėti neva Tėve mmų. o 
p - kui pridėjo kokiu* t-n pn-1 

1 lainunimu^. kad Dirva’ lai- 
Lab-'mintu tą įu suauinkimą. Pas-

m

Jau nematai laiko prabėgo 
nu*» tu su'irinkitnu. kada buvo laiminimui, 
viU'srta. kad n«o« 
danngąsm' Sątuhgo* kuopv* kui nugiedojo neva kokią tai 
pa»ių*tų «avo Gatbei

GRAŽUS PERSTATYMAS
Naujos inisijonano, kun. V. Kulikausko verstas tnjų veiksmų iežių atidengimi 

dramos.

“Desenzano Mergele”

Aplink Chicagų np-ireiškin 
kažkok ia nauja liga, kurio* 1 
gydytojai negali niekaip i». 
ailHnti. Tai “miegamoji mir
tis”. žmogus jpuoln ilga n 
miegan ir miegodama' numir* | 
Kta. Ligonio jukinu bodu ne-1 
pavyksta pažadinti.

Chicago* apylinkėse keturi | 
žmonės ta liga susirgę. Du jau 
miisgodamu mirę. r>n dar mie
gu. Sakoma, abudu jau nekei
ktą.

Ta stebėtina liga pirmiau- 
šia apsireiškusi Anglijoje, 
kuomet ten biančiusi influen- 
zos epidemija. Iš t<-n dahnr 1 
persikėlusi Amerikon.

S|k-jamn. jog ji turi kokiu* 
nors sąryšiu* su intlnenzn.

B<-t gydytojai speeijnlistai 
tvirtina, jog ta liga n«-ni ui- 
krečiama. Taigi ir nebaisi.

Anglijoje gydytojai moksli
ninkai visaip tyrinėji; tą ne
paprastą ligą. Bet rn-enutn jo
kių pasekmių.

Try- automobiliniai plėši- 
*m-» L,ittu nigeriai. ana 

dieną apiph-r 
hank.i 4649 *5u Statė gst

Policija vijosi plėKkn 1 
’audyJama. Pasakoja

ma. jog plėšikai iš nntomobi 
liau- išmetę gatvėn |Hiimtu« 
Imnkoj pinigus. B»-t tuos pini
gu- tuojau* pagrobę praei
viai.

Rankos vuldyt>a sako, jor 
paimta apie 5 tūkstančiai dol.

POLICIJA PELNIJO;

Aną dieną šerifas Thom-v 
-ii *.*iv<> pagelbininkni* užklu
po IVymatio -uliuną, Cicero- 

Įjt*. kur gahibb-riai nukaitę lo

šė pinigais.
Visus suėmė. Pas juos at

imki <1,4011. Nngabtmo j Gnk 
Purk. |Milicijos niacirtratan. 
Gamhlrrinms kiekvienam jnis- 
kiltu po $2mi parankos, 
•'imu -aliunininkui $*o*i 
rankos.

P.i-

GAVO 18 MENESIŲ KA
LĖJIMO.

Inditstrijalistns l’ietro Nig- 
ia. kuris js-rniai rudenį fede- 
raliam teisme atrastas kalta* 

už per žengimą “espionagv” 
Į įstatymo, pagalinus nubausta* 
1 kalėjimu.

Teisėjas landi s jam paskyrė 
. 1S mėnesių.
j

idinus'gi,.m,. p„ to koki.
prof.. kun. Pr. Bučini, liet iki e<*vi<* pradėjo ai-'kinti

tai Ra n
bibli

ją. Jis pradėjo: “Išėjo sčjė-šiol -lai nieku m-girdėti. lai
bai nesmagu, kad kuopos m*- jn. įr j; kur atsirado ku- 
(Nisistengia greitai išpildyti kaliai” ir tt Paskui sakė. 
Centru nutarimu. j kad "ild 1914 Bu tų, tai buvo

Reikia žinoti, kad mes tuo vejos laikai, o nuo 1914 metų 
mi trukdome savo darbą, nes iki 1918 metų, tai buvo pju- 
jokios agitn- ijos negalima va-:ties laikai, o dabar, 1919 me
tyli. <> čia pinigai reikalingi tuose, tai yra laikai artoju ir a _ 
našlaičių piuglaudu* įminiu, sėjos laikai. Aliojai, tai jaui‘“= 
Kiekviena praleista vdtni die- nauji laikai, ty. -ocijalistai iri 
nn.savaitė ir m-n<-*is n« ša nno-, bolševikai. Jie yni artojais, o 
-tolius.
organizacija n<-auga.

Tat Kuomi primenu, 
kuopų raštininkai nelauktu sa 
vo kuopų susirinkimų, liet tuo
jau pasiųstų (hirličs naram, 
ki<-k katra kuopa turi.

Nereikia rnšiti nei vardų, 
nei pavardžių, tik |mtį skait
lių. Garis* narių surašą rei
kia siųsti pr<<f.. kun. Pr. Bu
čiui, 2<>i>4 U. 67tr Si.. Chi
cago. III.

IjiIsI. Sąj. Centro pirm..
A. Nausėda.

Rengiamas Ned., Kovo-March 16, 1919
L HALL SVETAINĖJ,

Prts ta. rtsasm ► W. tams Oatvtą

FraSUa T:H vai vakar*.
Vxk.ll., t-riuaiya U VyCu, ii k» <Bri*blaa r*ark«) rorauiymr SalyraiU*
mmtaKMų. nraia—t*»a>s*aai Mar«*M—yra k**ala grali au tri*i» asMraOklaiaia. ASlalų. š*.

F n no* Maruoa Ir br. UrftuH*. trestą* gi**nM>a: tr. Marta ir kitaa tata (toSaa** aa varrasaia.
T.k**tu* rolima rakti -nraugo" rrtakcitaj Ir aaa nau L V II 1* aarlat

SCH3IC

lt

------- - - J Tat viisų draugijų bei kuo-
T ulei u bildu ir musų j’J ta"1 tikros kuopos sėjnpą, kurios tik pristojo ar dar 

Paskui sako:Inaują sėklą”.
„M ® ,nctV* 4®' "Iri* pats mgloušs atsilankytu

mano pristoti visi delegatui
ko<l 

Kritfu* ant ieims ir padarys 
rojų ant žemės, tada plauk* j

' pienas iš pakalniu, o medus 
nuo kalnų, ir daugiau jau'

1 žmogus nemint; įsigyvenęs ko
kį laiką ant žemė.*, persikels 

n..i.i^ m-.ni jr
— . KIIOIUl, IMI L-lolui SV. 
Tai tik , - .lftikv*. viii*

A. Nausėda..

U DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJO8

Prieš teisėją Uemmill skun
dėsi Mm. Mary Bicbl. motina 
su 6 vaikais, kad jos vyras 
visos šeimynos užlaikymui 
duodavęs kasdien tik po 1 
•sete arba 7 centus per m-

Tstašjas vyrui jankė tuojau*
jRkioti saro šeimynai <25 ii 
fMfcni kas savaitė duoti jh> 
*12 arba riti kalėjiiiuin.

Bichl apsiėmė mokėti

PRIMETA MUŠTO MAJO- 
rui mtTomenK

Pernini Cliicngos dirmrašti* 
Dnily New* miesto majorui 
ThumpMtnui primetė neištiki- 
mylią šaliai, kuomet šalis bu
vo kiuvjr* >u Vokietija. Al- 
spnnzdinu tlnugrlj itžsųmkli 
nėjimų prieš majorą.

Majoras tuose užsipuldinr-- 
jiinuoM* įžiūrėjo nepainutuo-

•AMn. , raščio kompaniją, kurios gnl-
—— va yra Juivson. patraukė tei-

Vidujinių šalies mokesčių I Wlan. Pnretkalnvo frJ30,<**' už 
kolektorius Kmetanka paskel-1 gnrhė> pk-šiuią. 
bė, jog cigaretų krautuvnin-' 
kai, katrie išnaudosią žmo
nes imdami perdaug už riga- 
intna, bosią patraukti teis-

Jb pažymėjo, jog pakeliai 
M 20 cigarrtų, kurie pirmiau 
kainavo 13 ir 20 cente šian
die negali būt brangesni dau
gina, kaip tik 2 cente tž- 17c. 
ir 22 erotu.

Karina krautuvninka* plė
šia daugiau, apie tolų reikia 
pranešti jam, kolektoriui

Už tą išnaudojimą yra han- 
ssnė |l,OfX) arba vimrri mo
tai kalėjimo arba abidvi kar
to bausmi.

Tomis dienomis to dienraš
čio konųmnija teisman pris
tatė liudijimu*, jog tikrai ma
jorą** karės metu buvęs neiš
tikimas šaliai. Jis rėmęs pra 
vokiškus gaivalus. Taigi tu 
mi kenkęs savo šaliai

Padroiio, jog dienrašti* ne 
| tik savo raštų neatšaukia, bet 
dar juo* aiškiau patvirtina.

Suprantama, kame yra tie- 
|sa, tą klausimą Išryš teismas.
Bet šiandie iškeliami tie ne
sutikimai viešimam todėl, kmiI ’
majoras išnaujo kandidnoja i 
miesto majorus.

1A ŪKI AM A 8 PA8IAI8KIN 
TI GAZO KOMPANI

JOS GALVA.

STOVI UŽ 8KAITLINGES- 
Ng POLICIJĄ.

Vasario grarul jury Cook 
paviete vyrinusiniu teisėjui 
Kavaruigli imlavė galutiną sa
vo tyrinėjimų raportą.

tirnnd jury n-komi-ndnaja 
Chicngiije jiadidinti skaitlių 
policijos; tuojau- panaikinti 
leidimus Miliūnams, kurie j- 
velti. į visokiu* L_________

uoliai prižin-

DRAUGYSTĘ ŠV. PETRONĖLĖS 

Užgatėniij vtkirt, Ularninkt, Kovo-March 4,1919 
SV. JURGIO PARAP SVET., 32 ras Place ir Auburn Are. 
Pradžia 7 vai. vak. Tikietas 35c Ypatai

Vl<>. kurie utarlnnky. ant Uo net—t-raotn ballaua, *an. uMrka Udabno, 
ne, tai yra Mdabrtnu bailu*. Kito tokio boll*u< n.-ra būvy VIa urmu ant 
fcio La liana, kai* VKuomct. taip Ir ant IK l^rllana komitetu* ulllkrlna vislumą 
otarlankiuaicme rrru, iulkun. NuotlniMlal kvlKla visu* IIMunua atsilankyti.

KOMITETAS.

I.jJmIiu ingo- Sąjungų*
. Antano, 

susirinkimą 
, 1919 m. 

Apvaizdos 
svetainėj.

I
tiesini į dangų, peklos nėra ir 
amžinų kančią nėra.
kunigą išmislas. Jie d«*l biz
nio žmones gązdina. knd dau
ginu sau turto sukrautą. Tas 
viskas turės nusiduoti prieš 
1923 metus, nes 1925 metais 
turi-* pats Kristus ateiti ant 
žemės, tai turi radi viską čys- 
tal Todėl mes turim dabar 
daug darbo per tuos 6 metus, 
nes turi viskas pereiti musą 
pusėn. Bažnyčią daugiau ne
bus, kurias jąa dabar matote, 
kaip čia ant kampo 46-tos ir 
Wood 8t”. ir tt Išniekino ku
nigu*. Bažnyčia* ir Arentus 
Sakramentu*, indžiu sakant' 
visą musų tikėjimą ir sakė, 
kad jau buvo pjūtis per 4 me
tus. tai per tą pjūtį surinko 
kunigus ir karaMa* ir jau su
rišo į pėdus dėl sudeginimo, 
ir. tt.

Kaip girdėjau jie visur 
platinu savo “mokslą“. Rei
kia skelbti, kad rinonč* neitu 
ir neklansvtų jų pasakojimų. 
Stebėtina, kad p. J J. Alias 
duoda savo svetainę tokiems 
Žmonėms, kurie taip teršia 
musų tikėjimą ir visą, kas 1 
mana įranta. Ar-gi J. J. I 
Eliarai nerupi rsMgjjs, tikėji-

dolieris, gautas į aura kišenių.
Atldta.

SVC-

Vi-

laikys Is-rtaininj 
šiandie, kovo 3 d. 
7Ūki vnl. vakare*. 
Dievo parapijos 
prie 18 ir l'nion gatvių.

Tat kviečiame narius kuo- 
skai t tingiausiai atsilankyti j 
bertaininį susirinkimą, 
rime daug svarstymų, 
draug kviečiame ir tuos, kat
rie dar nepriguli prie Labda
ringos Sąjungos, idant nepa
mirštų atsilankyti ir patapti 
Sąjungos nariais. Dirbkime 
iš vieno našlaičių labui, kat
rie šiendie randasi svetimtau
čių globoje ir auklėjami sve- 
t imta učių dvasioje, kurie, jei
gu musų prieglaudoje butų 
auklėjami, gal išaugtų labai 
i-tiprios dvasios lietuviai ar 
lietuvaitės. Todri garbus aš- 
tvniolikiečini. snkruskime. Ne-' 
duokime tų brangių tauto* 
žiedų svetimtaučiams, neduo
kime jiems išaugti nė lietu
viai*.

I^ilidaringos Sąjungos 4 kp. 
vurdan našlaičių kviečia pra
kilnios širdies lietuvius remti 
gražų ir prakilnų darbą.

Pret raštĮninkąs

Tu-
Po-

Ą

Vasario 26 d. Meidažio 
tainčje buvo koncertas, 
supimui p. O. Pocienė ir p. A. 
Sodeika, akosnpouuojant vie
tiniam vargonininkui, A. Po
ciui, sudainavo, visiems susto
jas, Amerikos himną. Paskui 
p. O. Pociam- solo padainavo: 
Ne leilc ki«*me mergelė auga, 
Hak- kelio minavo, Ausk mo
čiute drobeles, ir kitas. Gerk, 
dainininke'? parodė nef«prastai 
gražų halse}. liet nemažai pri
dėjo energijos ir mokslo, kad 
taip ntigštai ištobulinti ir val
dyti savo įtaisei. Nema
žiau* talento, energijos ir 
moksle* parodė ir g<*rb. A. Po
cius, kai|x» pijanistas. Tikrai 

| artistiškai išpildė šias ui tai
kos dalis: Periode, Cliopino, 
Pūga. Bacho ir Allegro, Appos 
: onato Kaint Sams ir tL

Daug pagyrimų p. Pociui 
buvau skaitys ir girdėją*, btd 
kuomet pirmą kartą pažo iš
girdau jo muziką, tai ištiknj- 
jų pajutau, kad jis yra verias.
tokių ir didesnių. Prie to I Radakdjoo paMiba. Gal p. 
tankiausiai skambino M at- Hijo&ius nežinoję kad jo sve- 
mintie-s. Klausant, rodos, taip: tainė-je kalbės tokius niekus, 
ir girdi tolimo griaustinio bil- Katalikai turi žinoti, kad 
dėjimą, tni ramų, malonų pranašystė- apie Kristaus atė- 
skambėjimą tai vėlei kaip jimą 1925 metais yra melagin- 
audros užimą ir tt. žinoma, ga. Senovėje taip-gi buvo mr- 
tiktai muziko* žinovai gali lagingų pranašų, karia sakė, 
teisingai apkainuoti muzika- kkd panašios parrarnnės j- 
liškų dalių išpildymo vertą. Į vyk* 1260 metais. Tie metai

P. A. Sodeika lygiai gražiai atėjo ir nie-ko ypatinga nebu- 
ir mi tikru artisnm padainavę,'vo. Protingi žmumė* j |>ana- 
Milo: Vai varpe varge... Lai- šių* surinkimus neturi vaikė- 
vyne, Avint aušrelė ir tt. e'ioti, o mulkiai "Draugo” ne-1 
Buvo eiar sudainuota duetai: skaito, nei jo persergėjimu 
“Plauke- sau laiveli* ir Va
lia, valužė...

Ant galo dar prisidėjo p. J. 
Kudirka ir panelė A. Pėsti- 
ninkaiti- ir užtraukė kvartetą 
iš Rigoletto Verdi....

neklauso.

Siuomi pranešu visiem* 
North Sidt** draugijų atsto
vams kad msiriakimas įvyk*I_______________

kriminalius1 Vtoai^ koncertą Lietuvos kovo 4 j., n.ikale Labdariu-

Miesto tnryho* finansini* 
komitetas nusprendi- pašaukti 
pasiaiškinti guzo kompanijo* 
vyriausią galvą Insull, kodėl 
uždaromu* garas tuose rui
muose. kur nenorima mokėti 
už garą perdidriių sąskaitų.

Miesto tarybai reikalaujant prasižengimus;
kitnnmet Insull buvo pažadi rėti, kad miesto parėdymas 
ję*. jot? dėl ncniokejinio są- apie i 
skaitą niekur gazas i 
uždaromas. Gi šiandien kaip' ir kuoatMrgiausiai dgties pa
tik priešingai pasielgiama. rolinojant ii kalėjimų prasi- 

Aldermanas Fisher pranc- žengėliu*.
lė, jog žiną* tokių atsitikimą: 
Nueina į namu- guzo bilų 
kolektorius ir pasako, jog jis

Ainomi širdingai dėkojame 
visiems dalyvavusiems musu 
daktarą, Juoaapinoa Andrui- 
kevičiutė*. vestuvėse.

Dėkavojam draugijom* ir 
prietaliams, ypatingai vy
čiams ir chorui ui dalyvavi
mą bažnyčioj fliubo Ukihnė-

Dėka vo jame taip-gi vyčių 
pirm.. A. Mureikai. ir vargo
nininkui, B. Lauraičiui, už to
kį jtaudarhavimą.

Mykolas ir Emilija
Andriuškevičiai

INFLUENZA 8ŪGRT- 
ŠIANTI.

A'

a

Jonas

PUIKUS

Užgavėnių Vakaras
S L. Pašelpimų 3-jų Draugijų

Utarninke, Koro-Mardi 4, 1919
M. MELDAUO aVBTADrRJ. 

2M2 44 Waut2MPheu 
Pradžia 6 vai vak. Įžanga Su Tpatai ra karta tai

Mirdinynl kiie/tama vloua atatlankytu KOMITETAa

RUSAI UMGARŲ SUOKAL- t*sl»*imi saro broli* J
.......... Jo«° Ir Myku, Turauokv 

BTJE. - I* Kauno Oub. Rantai* t*sr. Oir-
drtki*

Basei, va*. 27.— Ungarijos 4*’ " 
sostinėje Budapešte ui suki-

tai bolševikai
Tardymą mot

jog tarpe sulolėtių ir ra 
sų. Taippat paaiškėjo, kad 
jie aprūpinami rasą boileri- 
ką pinigais.

Agitacijoms prieš Vngari- 
jos respubliką bolševikai vie
nu mėnesiu išleidę 660,000. 
Pinigus garą U Rusijos. .

Teėiau nepasakė, kokiais 
šaltiniais jie yra gavę pinigus.

Washlngton, va*. 27. — Ge- 
neralis karės laivyno gydyto- 

real-admirolas Braisted,
IIVi 1

gos Sąjungos, Av. Mykolo pn-j^ 

tvirtina, jog ateinančiais me- ną, Agotą ir 
tai* influmzos epidemija ii- Antaną ir P 
naujo sugryiianti musų šalin. Laidrtnvis 

Apsisaugojimui reikalingos |yj, Kąra > 
priemonės. Klausia jis kon
greso paskirti pinigų tam tik
slui.

himnu. ' _
Publikai dainos labai pati-' rupijos svetainėje, 1644 Wa-

uždraudimą nešiot ie* ko ir rank,J plojimam* ***«• . banaia Are., 7:30 ml. vakare.
... *W* TanLiai —-11 1 — A!a__ • * - * - * — _ B - —S.?-------------

---- ------------------r -----------------
nebus ginklus pilnai butų pildoma* v0 E*10

. . Ii_ i____ ._____•___ i_i __ atkartoti
Tankiai reikalavo Aitas susirinkimas kaukiama* 

atkartoti. I*u tikslu, kad paaitarti, ką
Tua bąvąa. rengsime 1920 motais 

ra TOW« OP LAKE. I R*ik*,inS’ «retalnę
***“• (ir nuskirti lai1-

Praeitą nedėldienį, vienas Draugijų
Tai vaistai, su kurių jiagvl- 

lia. sakoma, butų galima su
mažinti mieste kriminališku* žmogus buvo mana išvadint* atsibuvo ir

jM

H Rv.
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