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Wilsonas Iškeliauja Europon Rusii°s socijaiistams nevyksta
Vokietijos valdžia di

deliam pavojuj
Pakelia galvas bolševikai 

teroristai
BOLŠEVIKAI GRŪMOJA 
VOKIETIJOS VALDŽIAI.

I EBERT BUS TEISIAMAS. 
KAIPO IŠDAVIKAS.

Gali šalies valdymų paimti 
sovietai.

Bolševikų teisman pakliūsiu 
kaizeris. Scheidemann ir kiti.

Londonas, km-o 4.—Iš Ber
lyno afiturimn daugelis įvai
riausių <lc(M*šų. Iš anų aiškiai 
matoma, jog dalmrtinė vokie
čių valdžia kas valanda gali 
kristi Jos vietų gali užimti 
bolševikų sovietai.

Valdžios nariai sugrįžo Ber
lynan iš Weimara. Nugryži; jm 
■kelbė manifestų į ><su« Vo- 
kietijos gyvrntojua. Manifesto 
valdžia desnmcijnoja bolševi
ką* teroristus, kad jie norį už 
pulti steigiamųjj susirinkimų 
Weimare. Bolševikų visokie į 
žmones (taškeliui atsiliepimai 
nesutinka sn demokratijos 
principai*.

"Didesnis pavojus už |ioliti- 
kinį yra ekonomini* šali«*s su
irimas.” sakoma manifeste. 
"Mes negalime prasimaitinti 
nnosaviu maistu ligi atrinan 
tių javų valymų. Blokada al
iota mum* gyviausia* spėka*.” 

Manifeste apie bolševikų 
naštas^ streikų sakoma: 

"Kiekviena* streikas pa
stumia mns arčiau prapulties. 
Tiktai darbą* gali mus išgel
bėti.”

Bdterikal darimojari.
Nuo (tradžios revoliucijos 

vokiečių bolševikai darbuojasi 
paimti savo rankosnn šalies 
valdymų. Jie kėlė revoliuci
jas, maištus ir visokia* riau-| *. Paliuosavinuis visi; politi- 
ėe*. Tetiau ta* jiem* nepagel- kos kalinių.
bėjo. Daugelis jų imlų (mgul-j T,|o tarpu iš U'eitiutm pre- 
<b-galins. , ri.h-ntar Ehrrt paskelbė, jog

Tuo tarpu didžiumiečiai so-1 kirčių valdžia sutinka *<> 
M*, cijulistai susijungė su kitomis vietų* pri|Ntžinti kaipo ekono- 

(Mirtijoinis, pasirūpino sušauk- miniu*. I»et ne jtolit iškilosiu* 
ti steigiamųjį susirinkimų ir faktorius.
(msirinko valdžių. Ton inėjo 
visokių partijų atstovų. i

Nauja valdžia ir steigiama 
sis susirinkimą* (m*ipriešiia> 
kareivių ir tlarbininkų sovietų' 
gyvavimui. Tas davė progos 
sovietams, kurie ligi tol sto
vėjo valdžio* pusėje, savo tar 
pan įsileisti bolševikus su kur
stymai*.

Prasidėjo veikimas prieš 
' 9 valdžių. Parankiausia* daiktas 

gyvuojančių raidžių sugriauti 
streikai*. Tad bolševikai visur 
sakurab* darbininku*. Aitie su-

. streikavo.
IK« OoMVIHb NMhk

J

rREZIDENTAS AIANDIE 
APLEIDŽIA 80STINĘ.

Šiandie paskutine 65 to kon 
greso diena.

Berlynaa. kovo 4. — Vietos i 
' kareivių ir darbininkų rentra- 

1 i linis sovh-tas, kuriame vatlo- 
vauja Itolševikai. išdėlios jnu i 
triumfuoja. Sovietas pradėjo 
smarkių kovų prieš daltartinę 
vaidilų.

Sovietas ruošia -streikų, ku
ris turės sugriauti da įtari i nę 
valdžių ir anų pavesti bolšeii- 
kaina.

Sovietas MstreiKavusieut* 
darbininkams imstatė tokius 
pažadėjimus:

t 1. Nustatymą* atsakančių 
algų darbininkam*.

| 2. Panaikinimas karės pa- n>T|m’
skolų ir valstybės skolų.

3. Sukonfiskavima* bankų ir 
visų industrijų.

4. Panaikinimas visų (taria- 
mentų. muniri(>alių ir tautiš
kųjų.

& Pavedima* visų šalie* rei
kalų Hovietam*.

G. Konfiakata visit privati
nių nuosavybių.

7. J steigimas nnoiiueijiaio 
teismo teisti kaiserį, sosto ((le
dinį. Hindenbnrgų. Ludra- 
ilorffų, von Tirpi t z. Kberi. 
Kebei<k*mann ir Noske. Pasta
rieji trys yra reviflinrijos iš
davikai.

8. Įlinkimai dirlttuvių val
džios sovieto.

GUBERNATORIŲ SUVA
ŽIAVIMAS WASH 

INGTONE

VOKIETIJA BUS PADARY- 
TA NEPAVOJINGA

"GERAŠIRDŽIAI" PLĖŠI
KAI

platinti laisvąją meilę
Neturės ji nei kariuomenės, 

nei ginklu.

Paryžius. Imvo I. Vytinu
sioji talkininkų karė* tnrylia 
vakar pradėjo *vitr*1i1i apie 
utilitarines taiko* <*ąli gus, k>> 
kin* mirimą į adtmli Vokietijai 
priimti ir patriitinti. Tas »vitr 
bin* sulygti* (ttigumino marša 
In* I'ih-Ii *u talkininkų armijų 
vadai*: riebi imu-alų llnig it 
generolai* \\ il*ott. Persltiiig.

Washington. kovo 4. Pre- 
ziileiita* \Vil*oiui* šiandie js> 
pietų iškeliauja Neu Vorkan. 
Pakcliitje misIu* Philmlelplii 
į<>j. Kitoj nplei* Ameriką i* 
naujo. Kėliau* l'amųsin. kn.l 

-letuii pnluiigti .svarbiausiu* 
.reikiilii*. surištus su |ui*auline 
luikn. Paryžiuje ii taikos kon 
fel eilei joje ji- Inukinmil*. Pre
zidento ten luiikin ir mažųjų. Illiss ir l>iax.

; tautų atstovyliė*. Ne* ji* pir- 
- mutinis imžadėjo, jog imi šio* 
karės imižositis pasaulio tan
ios Ims a|Mlovnnotos nepri- 
klau.*omyl><*.

Turėjo daug darbo.

I*r<*zak*ntas sostinėje išbuvo 
tik 7 dienas. Per ta* diena* 

| atliko labui <)aug darini. Pa- 
įsirašė (to svarbiais kongreso

Taiko* snlygomis Vokietijai 
Im* sumažinta skaitlius karino 
menė.*. Snkonia. tasai skaitliu.. i n; 
neturi** Imt didesnis, kaip knd
bu* pažymėta tautų sujungti* 
nutarimuose. Su ne*knitlingu1 ' __
kariuomene Vokietija bus |ut-, 
likta keliem* sekantiems me
tams. Nuoatoninujnma. knd 
tam tikslui Ims paskirta de 
šimts motų. B<-t veikiansta bus

Keturi plėšikai. iš kuri.t 
tiv* nigvrini. užpuolė Ib-nja 
milto Klibino nte.o* kiaulinę. 
2!tott t'alninei avė. I* regi-te 
riti įsiėmė * 17«« ir auksini įnik 
iihIi-Ii nuo vieno darbininko.

Tuo metu krantinėje Imvo 
kelurio* moi.-iv*. \ mn.-t mote 
ris Imvo |«tdėju-i ant *talin 
ko $li). norėdama užmokėti už. 
nupirkta mėsą.

Plėšikai |tii*le)n'-jo pinigu*, 
liet pinigų savininkė prabilo, 
jog tie l<t dol. yra jo* sunkiai 
uždirbti. Prašė neimti.

Plėšikai paliko jai Ino* 
nigus.

Mat. ir !«»•(*•• jų esama

pi-

p*

VOKIEČIAI UŽPUOLA 
AMERIKONUS.

Berlynas, kovo 4.—Aną dio. 
un sugryžttsieji vokiečiui ka
reiviai iš rytinės Aprikus štnr- 
nmvo ėin Adlon viešbutį, ku 
rium apsistoję amerikonai.

Pusiginbt šaiiksiiuii. "Šalin 
tos amerikonišku* kiaulės!”

Kariuomenė išvaikė denion- 
paskirtu laikMtarpiu kipskrip 
rija. Nenoaiu* vokiečių armijų* 
visa* išrenr imas Im* (taimtn*1 
ir sunaikintu*.

pravestai* biliai*. Taute aną apribnota takiam laikotarpiui, 
lotinųjų vietų užima karės mo- |ler kllrj Vokietija lutė* išimt 
keaėių bilius, pergalė* pa*ko- faųj vi*u* talkininkam* atly- 
lo* lalins ir kiti. | ginimu*, kokie ant jos bu« už-

Be kitko prazūleofiui ture- dėti.
jo visų eik; konferencijų snj Militarinėmi* taiko* sulygo-1 
šalies veikėjai*, su (tarlijų Iv- mis Vokietijai bus uždrausta j 
derini*. Ilga* valontia* koa- 
feravo *n sarti M-kratariai*. 
ypač *n A. Mitehell Piiliis-r.

r* prokuroro 
Givgory vietą. Pastarasis «1- 

i *i*taty<lino ir iškeliauja 
Prancūziją su prezidentu 
taiko* konferem-ijini.ų

Paskutinė diena kongresui.

. Pastaromis di<-nomi« ir G-* 
kongresą* atliko milžiniškus 
darbu*. Turėjo susirinkimu* 
dienomis ir naktimis kad ligi 
šio* dienos apsidirbti su svar- 
lte*niaisiais

Ib-t su
nesuspėtu 
kongresų* |msiliuosuoja. 
vietų nžim* kita* kongresą*. 
kitriniiH* Im* tlitlžiumn repui*- 
likonų atstovų. I*a*iliitosuo- 
janti* kongresą* buvo karės 
kongresu*.

Sekanti* kongn>*ae bu* su
šauktas. kuip veik prezidento*' 
WB*ona* sttgryž iš Kur»|a>*. 
Gi ji* sugryž tik padarius tai
kų. Sakomu, jog prezidentą* 

Įnamio bustus tik už trijų mė
nesių.

Kinmlie vakare prezidentą* 
I bu* New Yorke. kiti susirinki- 
line kalia** apie tautų sąjungą.

i

Iii I iai s. 
kaikuriaia bitinis 
durim*. šiandie 

Jo

Neatfle, \Va*li.. kovo -I 
Grįžta į darbų laivų stniyimi 
įstaigose »treiknvii*i«-ii darbi-

Bus paimta ir lauko artilerija. ’dnkai.
Talkininkai konfiskuos vo -

kiečių lauko artileriją. *u*i<|e- ir nmnmviją su tikslu p.-'td.-tii 
darnia iš tukstaatio liatarėju, nėti kitom* šalim*. 
*u 77 niilinteln) armotamis. Ir 
tai viaa sunaikint. Visa* <li<les- 
nes ir Minkiąriaa armota*. tur
būt, nukraus kur į namk-liu*.

Bus panaikinti amunicijos re* lų sųlygų pildyti, tuomet 
traukiniai, inžinieriniai išren- 
girnai, ir kitokie tnilifarinint 
(uitaisynuii. Bu* sunaikinta 
aerojrlianni. kulkasvaidžiai. 
tanko* ir įvairios rųšie* pro- 
Mri oriai.

Bus įsakitn panaikinti vo
kiečių knrė* kolegijų, kurioj.- 
lavinami štnlm ofirirriai. Tal
kininkų mi-i jom* Ims leista 
visas lailut* prižiurati. kad Vo
kietijoje ir Austrijoje neimtu 
išilirltnnii jokie ginklui, nei 
amunicija.

Sulygo* taip Im* nustatyto/, 
kad. vokiečiai bus priversti ja* 
priimti ir |«fvirtinti. Jei to 
neĮuulary* tiri m ĮMtskui iw*n<»-

talkininkai turės leist; užimti 
priešininko teritorija*.

Vashington. kovo 4. 
kur ėin prasidėjo (Mitie* prezi
dento sušaukta* gubernatorių 
ir įlūbimių ųiie*tų majorų nu 
važiavimas viešųjų dariu; rei
kalais.

Vakar nuvažiavime kalbėjo 
prezidentą*. Paragino guber
natorius praplėsti įvairiu* 
viršuosiu* darbu* taip, kad 
deraoliiliauojami kareiviai ga
lėta gauti ttfeHmiaus, kad ža

Va

Panaikina tvirtoves
Visais Belgijos ir Prancuzi 

jo* (msieniiii* Vokietija |m*kir- 
tu laikotarpiu negalė* palaiky
ti jokių 1 virtuvių. šiandie 
ten gyvuojančius tvirtovė* Iii. 
rėš Imt sunaikinto*. Vokietijai 
Im* uždraustu guminti ginklu*

Nenori paskandinti laivu.
I* Anglijos pranešamu. jog 

to* šalie* vvrinusylie n<-*utin 
kunti nu-kandinti paimtu* vo
kiečių laivus, kuip pirmiau ta* 
(tat taryti Imvo numotuii. Prnn- 
cttzijn ir Italija savo laivynų 
nuostoliu* nori (atpildyti vo 
klišių blilllis. Mažesniųjų lai
vų šou reikalauju iiiiiz.e*ii '-«'•* 
valstijos, kuip tai Belgija. liti 
muilija. Jugoslavija ir kito*.

Aišku, kad talkininkui galės 
(uisiilalinti jutimini* nuo vo- 
kirvių laivais.

cin piuiiiitėio* sulygo- smr.r- 
kiui lltsiliep* į \ okietijų ir į 
jo* ateitį. It< l to pasaulyj n<- 
Im* griovė*. Ne* *|tiiiidžiitiiiie 
ji neturės kimi ryla'**.

PIRKITE KARES TAŪPY- 
y O ŽENKLELIUS (W.S8).

Bolševikai mėgina savo pusėn 
patraukti moteris.

Varža va. kovo 4.—Rn*iju* 
.••eijalisfų Imlševigų valdžia 
pra>lėjo knni|Mitijų. knd *avo 

' pu*ėn |>alratikli miVteri*. Ne* 
motery.* v i*oj Kinijoj lig*iol 
pii«-šinn*i ti-okient* liolševikų 
pini •'darniem* *tteijnli*t iš.
I.iein- "piiiH-ipam*.”

Tąja nauja Itolševikų kini- 
paliija dnugiail-iai užsiima !*■»(- 
švvikų agento Vokietijoje. 
Kario lindėk, moteris, .linai 
darbuojasi dar ir už tni, kud 
iMilševikni visur savo valdžion 

i priimtų ir moteris, kad mote. 
Į rys Imtų paskirto* komisarai.* 
ir kitokiais valdininkai* tani" 
soeijalistišknme " rojuje.’•

Kartų (tat* Lcnin yra |msa- 
I kęs; "Jei Itolševikinnui pri
sieis griūti, tas įvyks Inlijnu- 
sin todėl, knd M juo nebuvo 

'.*ti|aižindinlos plnėio*io* mi
nios moterių.”

"rojų." Vadinasi. I>olševikni 
jau į*igrven-ių ir busiu laimin- 
gi’

Tnip jie ntn*'inn m<>teri--. kad 
šito* prie jų |>ri*idėtų. Nes 

'kuomet ta* įvyktų, tuomet pa- 
leiigvėtii lM>|ševik.*tins gyveni- 

’ ma*.
liet titolery* m-lnbąi klnu*o 

tų Itolševikn |uižndėjiinų. Jos 
žin>>. kml iMjševikni meluoja. 
-Io.» juk mulo, kaip nedorieji 

1 lu.lševikai žudo jų tėvus, vy
ru* ir broliu*. Ir dar nori, kml 
jo* prisidėtų prie tų did'.inu- 
*ių šio šimlmeėio žmogžudžių! 
Jos mato liolševikų valdymų 
Maskvoje ir Petrogn>de.

Kai-kur ktlši-vikni mėgino 
moteris suvisuomeninti. Te
einu* jiem* tas nvĮiavyko at-

' siekti. Moterys neklausu, ne
pildo jų imrėdymn.

Užgrobia buriu moterių.
Kml Rusijos motery** nesu

tinka *u socijalistų Itolševikų 
principais, tai gali paliudyti 
šis faktas:

Bdlševikų raudonoji gvardi
ja (susidedanti daugiausia ii 
kriminalistų) nukeliavo mies
tan Briansk ir ten laikinai ap
sistojo. Laisvosios msilės pla
tintojai kareiviui vi«aip masi
no moteris, kad kaikurios su
tiktų būti jn sugulovėmis. Bet 
n<-i viena nepaklausė tų niek
šų.

Tuomet kareivini mieste pa
sirinko tilt moterių m-vedusių 
ir titt vetlusių iš įvairių luomų. 
Ir tas moteris rekvizavo. Pa* 
kui uuas išgabeno kitur. Dė 
aliejonės. jų didžiumų bolševi
kai bu* išžndę.

Moterys rtovi už tavo garbų.
I*nlis moterių jau senai Ih»I- 

I šrviknm* tarnauja. B>*t prie 
|tluėiųjų moterių minių m kin
ta (triciti tokioms agitalorėin*. 
kokios yra Itolševikų •lti:ulo- 
vė*. Jo* pačio* tvirtinu, joe 
plnriosios utinio* tnoleriii yra 
stipriai |iri*iri*u*io* prie tikė
jimo. Paskui jo* yra labui prie- 
šint-’o lengvam |*«rų |M-r*i*kv- 
ritmii. Titu litr|>u lutlševikai 
yra pikčiau*! tikėjimo Įirieši. 

, įlinkai ir laisvosios meilės |tla- 
tintojai.

Bolševikai užlaiko (tropo- 
gamtos biurų. Ta* laurą* šian- 
die (ter Rusijos žmone* sklei-.Kai nu* tsz.mię. 
džia visokiu* melaginga* ži- j Taip tai nevyksta socijalis- 
nia* ir pažadėjimu*. Bolševi- tam* bolševikams platinti liu
kai pužatln moterim* užtekti- sijoje laisvųjų meilų, kam prie- 
nai drabužių, maisto ir pc^n- šinga pati žmogau* prigimti*, 
liaus taikų, kuri su pavasariu Tas faktaf Itolševikizmui tad 
iuilnimin*ianti liolševB:i*1:ų ir ramina kapu*.

BUS PAREIKALAUTA 120 pilnu* tavo veikimo raportus 
kotifvteneijai. kaip tik jon su- 
spti sugryžti prezidentas \Vil- 
tmnas, I.loyd George ir Orlan- 
<lo.

MILU ARDŲ.

Pranaiti ja reikalauja tnojaus 
penkių milijardu.

Paryžius, kovo 4. Taiko* 
konfrrrneiju* komitetą*, ku
riam buvo |tnv<**la suskaityti 
iiiuiii*inin* atlyginimu* už 
nuo-toliii*. kokiu* (atdarė tal
kininkam* evntralė* vid-ty- 
!*'•* kttrė* melu. *avo darbą pi> 
Imigė ii pranešė, jog nuosto 
lini siekia IJt milijardų dalie 
rių.

Tiek turi atlyginti taikiniu 
kam* Vokietija. Aiistrija-IH 
giiriju ir Bulgarija *n Turki 
ja.

Prancūzija iš to atlyginimo 
reikalauja nuo Vokietijos tuo
jau* prakių milijardų dolieitųj 
auksu, visokia medžiaga ir1 
svetimų šalių a|tdraudiuiai*. 
Gi likusioji prigulinčioji I

RINKIMAI UNOARUOJE.

Londonas, kovo 3. — Iš 
Btid:ijM.*to gautu žinių, jog 
l’ngnrijo* steigimiiųjiii su*i- 
kitimu rinkimai įvyksią liulnn- 
<lžio pradžioje*. Tnip yra nu- 
sprendęs iiiini>t«*rių kabinetas.

Seni tie, \Vii*li., kovo 4.— 
! Aito miesto apylinkėse 50 nk- 
' n; ilnveiina (Mirką* (tavadinunt 
Rousevelto | tark u.

ORAS
KOVO 4. 1919 M.

•• >4
(’litcagn. — šiandie lankia*
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Tch-f.ma* McKlnl,') llll

I*er keturis šimtu* melų išbu 
! i o vien Bainyt-io* srytyj*'. 
Tiktai dvidešimto unuio pra 
(ižioje. ii tai Amerikoje, llc- 

| tuviai * iiprato tautinės šven 
|e* reikalą, (Įeito 4 kovo ap 
gnr-ino kuijio Lietuvių Tau 
to- švelltę.

Nors tat in -i-mii įvyko, liet 
Nuvienytų \al-lijų virinusi 
|w jau oficijnliai pri|mžinu. 
kud 4 kovo yra Lietiniu Tau 
tos švente.

Mum* lieka dalau prieder
mė |ai(inryli musų,šventę kuo- 
iškilmingiausiu. Kiti mų* tau 
tų gerbs, žiūrėdami j mus 
kiek ją gi-rbilime.

šimidieii j iimėiiiu-ių lietu 
nų įstaigą Aim-rikoje į ši. 
Kazimiero i ieimolyiią sii-ivn 
žiuojn iš įvairių kolonijų tiek 
daug žmonių, kaip niekado* 
puma. \‘i(-niioly na* iš savo 
pii-c- taip-gi dedu ii-ii* |«i«- 
langa*. knd 4 kovu šventa- i* 
eitų kuopuikiausini.

Gal ir nekenktų kiii* tnuti 
nei šia-ntei t ’liieagoje palinkti 
■■■■nitą llli! kumpo Mm<|ii(-1U- 
1(011'1 ii l»(*-kii'(-ll -tr. * 
yra ir lietu* n progų* išpk 
v i-ą |uiKslni nuo gražumų.

I ■ ■ ___

Ton 
*!i

Tautos Šventė. Seimas

.DRAUGAS

(Paduodame *kaitylojalu- kopijų ut-iliepimo, kurį Lietuva: 
Vyriauryltt- (ministrai l apgar*inu tėvynėje. Red).

PILIEČIAI!
SUNKIĄ VALANDĄ ŠAUKIAME JŪSŲ PASPIRTIES 

IR PARAMOS.

Anlradieni* kovo 4, 1919

lietai taip |ui*itniki> kaip 
šįlllvt. kati IIIŲ* tauto* šventė 
*u*il*-gtą mi užgnvėnėiiii*. 
Pinui HH-tiii Lietuvon nepri 
gulmyliė* ir tautinė šventė iš 
ėjo i* Gavėnių*. i* to laiko, ku
ris reiškia vargų ir nuliūdimą. 
Tikime*. kati avrtimų | iu*i ke
ri nitu ų d<4tc*y* šiai* 1919 im
tais išriridaidy* nuo dangau* 
tie* uiuiui* ir apie rudenį ga
lėsime rainiai ir d£iauj6*min 
gai švęsti nu amerikiečiai* |m- 
dėkor dienų.

Jauna uiunų iiiini*terija pn- 
darė ntamliių kiaulę. Apie 
ja* |M*iša«*kė*ime. kad |*-rvi* 
jtirmieji į**i*t(*igiiiMi rupi**- 
ėiai, Dulutr-gi viri nutarę dr- 
nime *avo jiega* ir turtu*. kn*l 
ateinančiai* metai* 4 kovo vi 
no ]>a*aiilio karuliui ir prezi
dentai *ių*tų |Hi*vcikiniui*t I** 
legranui* į Vilnių liuono* Lie- 
tuvo* prezidentui.

Prie progų* paž>suė*ime. 
kad tauto* šventėt* kilo iš baž
nytinio įpročio garlrinti di- 
džiuoniu* atnitikimu* ir aunu-- 
nu šventč-mi*. I*itniiau*iai, 
turbut. Nuvieryto* Valstija* 
panigainino |m*aulinę iielmž- 
nytinę šventę 4 liejau. |auni- 
nėdauut* nava m-priguliuylM— 
a|uke!ltimų.

Amerikon |i*vyzdžiu |in*i- 
iiautlojo n-voliueijinė Praneli- 
sija. Tik tai nelaimi pavyko 
apairiukti dieiuy Tauto* 
šventė tu|M> Mpgurniutii 14 lie. 
|*o*. ne* tu (lietui sukilėliai pu 
ėmė Bnstilijo* kalėjimų. I- 
torikai teslnug garbingų daig 
tų |ui*«kojn apie šilų nuolil *. I

Ihisijo- pi isjaiilnta. Imp tn 
jų liešjuti i jų imdiiliiiln l*-tiki 
ja *u'*> vieny Is- zynu-jo viena 
tauto* švente gegužio. |ui 
miuMnitm l^nkijo- kon-titn 
rijų, apgarninlii didžiijjnuv- 
Ketveriij Metu *eim<-.

Tuntų imvyzdž.iai* |>u*iimu 
• lojo ir *oeijali*tŲ |mrtija jiez 
durnu *avo šienfę I gegužio 
vi*«i I*- i-loii-l.o- pi i< zjisti*--.

Vokietija neturėjo vieno- 
iiimtatyto* <lien*>* tauto- šien 
iri. Ia«t inijM-rijos laikai* kai
zerio gimimo dienų taip iškil
mingai |M-rlei*duv<(. knl tnt 
virto tauto* švente. Nėra ži
nių* kaip *u tautu* švente )ui- 
dary* vokiečių n-spublika.

Lietuviai 4 kove švęsdavo

Amerikos Lietuvių
19 ia*ario, 1919 m., npsiar* 
ėiusi )Mili*iškų |k-is:iuli<> ir Lie 
tuvo* stovį, atrado, kad šiuo 
laiku nėra reikalo šaukti visa
tinį lietuvių Neimą Ameriko 
je. Protestų prieš lenku* daug 
geriau išreiškia atskirų kube 
iiijų susirinkimai *u tam tikro
mis n-zoliurijomia, m-* tokiu 
Imdii jutk'-jiiiH- dulyvauja dau
ginu žnamių liegu M-ime.

Kariuona-m'-* organizavimas 
reikia |*adaryli rimtai ir a|* 
tarti su karite- Suvė-iiytų Vai 
-Hjų ėy riausyhe prieš iuu-iaul 
šaukti Seimą. Neina* klikas te
guli Imti tik trumpas: kuriu**- 
meiH-s klausima.' jųme galėtų 
užimti tiktai vieną dalį o ne 
visų. I >eho kuriuoiiH-iH'- klau
sima* |*asiltuiglų niekais, jei 
taptų ineštiis j Ncmu.1 tuip ii*- 
n|Hlirl>tas ir iH-priiengta* 
kaip šiandien yru.

Jug <luliur asmeny* ia-i tiek 
la-iŠNumaiitirji karės dalykų 
kaip rusiškas frifrheli* stalo- 
ui karė* dalykų eks|M-rtais ir 
kariuomenės organizatoriais. 
Tat mų* apjuokina s*(-tinitau- 
rių akys*- ir ntluiido nuo pri
sirašymo prie lietuviškos ka- 
rimmiem-s vyro* mačiusiu* tik
rų kareivių.

Milžinu prirengiamojo dar-! 
Ini reikia mitų rinkimai. Nu
manyta yra Aim-iikoje rinkti 
tūlais ir siųsti į Liduvą m-t u 
rinliems ką vilkėti žmonėms. 
Seimus galėtų loky darbų pu 
gilti. I>el uiuauiziioti jį reikm 
skyrium nuo kilų tunto:- dar 
lių.

Lils-ialų tniiliiiinkii taikliu 
•‘•ini praneša. Ka-I jie lomi nei 
m** miauksią. T'tai jie žada. - t•igitimti. luid kolonijos 
mn reikalautų. Kol ka* jie *n 
ko. ka*l aisttkomyIm- iiž. seimo 
m-iiykiiną puola ant katalikų. 
Tuip. nl'iikomyI*- už m*|ienlė- 
limą ls-reilud<* <ši liikstaia-ių 

Idolierių iš lietui l'kll kešeilių 
p svetima* puola ant kiiintikij.

Jei-gu lietinių i isii(*mi-i<e | 
Iluitų piijaiilii'i N. iinm, 
••Draugui” iivbiitų pri'ėję 
sipykti su draugijomi' už ne 
talpinimų jų prolealų prieš 
Neillių. .leigll tn Visuomene 
Imtų notėjiisi Seimo, tai lihe- 
inlai-taul įmukai laitų galėję 
jį sušaukti. Bc< ir jie žino, kad

Tari Ihi

I

i

M jsų Tėvynė ii visų pusių apsupta priešininku. Ii rytų 
musų kraštų skverbiasi rusai siųsdami raudongvardminką 

hunus ir skelbdami, kad ir pas mus jie sudarysiu tokių pat 
Tarybų respublikų, kokia yra Rusiją;. Suardę savo kraitę, 
privedę ligi didžiausio bado Maskvą ir Petrapilį jie ir pas 
mus norėtų įvesti tokią pat tvarkų. Musų žmonės gerai nu
simano. kų reiškia tos Rusijos Tarybos: jos išgriovė fabrikus 
ir dirbtuves, sunaikino pramone ir nrekvba. tMrnskė žemės 
uk) ir paliko milijonus žmonių be darbo. Netikėkime rusų 
prižadais! Kartu su savim jie vežasi burtus savų valdinin
kų badų ir naujus pančius musų Tėvynei.

Iš pietų gręsia musų kraštui lenkai. Lietuvos dvari
ninkų paakinti jie sudarė iš tų pačių dvarininku Lietuvai 
valdyti komisijų, siunčia į musų kraštą savo valdininkus ir 
rengia kariuomenę musų kraštui apimti. Lietuvos dvari
ninkai linksta prie Lenkijos, norėdami apsaugoti savo dva
rų neliečiamybę. Jie žino, kad nepriklausomoj demokratui 
goj Lietuvoj jie negalės valdyti tokiais žemių plotais, kurių 
jie patys neįstengia išnaudoti, kada šalę jų skursta šimtai 
tūkstančių bežemių ir mažažemiu Lenkijos valdžia palaiko 
musų dvarininkus, norėdami su jų pagelba užgrobti visų Lie
tuva. Dur šių vasarą Lenkijos įgaliotinis Berlyne raštu pra
nešė musų įgaliotiniui kad Lenki os vynausyb*. pripažįsta 
Lietuvos nepriklausomybę. o netrukus už musų pečių pra 
deio tartis su Vokietijos Liūdindorlu. kad prijungus jų prie 
Lenkijos. Lenkai mano, kad su dvarininkų pagelba jie ra
miai galės valdyti ir išnaudoti Lietuvą; bet jie apsirinkai 
Lietuva pigiai savo laisves neparduos. Kaip prieš rusus, 
taip ir prieš lenkus Laikinoji Vyriausybė pakėlė griežčiau
sius protestus ir stodama kovon reikalauja, kad jie pasi
trauktų iš musų krašto. Po ketunų okupacijos metų, išeida
mi iš musų krašto, vokiečiai veda derybas su musų prieši
ninkais, norėdami atiduoti jų globon musų Tėvynę. Jie ta
riasi ir su bolševikais ir su lenkais. Tarp savo ir bolševikų 
kariuomenės jie nustatė tam tikrų tarpą ir ten kur jie išeina, 
tuojau į jų vietų skverbiasi bolševikai. Vokiečiai, sakyda 
miesi, kad patys negalį ginti Lietuvos nuo bolševikų veda 
derybas su Lenkų vyriausybės atstovais, kad atgabenus Lie
tuvon lenkų kariuomenės.

Per visų okupacijos metą vokiečiai visaip mums trukdė 
organizuoti darbų ir tvarkyti karinomenę. Visa kas buvo 
padaryta organizacijos reikalui, buvo daroma okupacijas 
vaidilai trukdant ir prieš jos valią. Kad outoukdštaM musų 
darbą, musų kariuomenės tvarkymų jie stato mums visam 
kitam prieštaraujančius reikalavimu. PsteMte dasti 
ginklų jie vienų kartų reikalauja parašo, kad tie ginklai ne
bus suvartoti prieš bolševikus, e kitų kartų duoda ra ta są
lyga, kad juos vartosime tik kovai su bolševikais. Visų laiką
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trukdydami padaryti mums Vilniaus apsaugą, išeidami iš 
Vilniaus jie paliko ginklų ne mums, o lenkų legijonieriams.

LAIKINOJI VYRIAUSYBk PERSIKĖLĖ DABAR IS 
VILNIAUS Į KAUNĄ, kad greičiau suzisiekus su kraštu, 
greičiau organizavus vizas krašto pajėgas. Raukiamoji sau 
šio 16 d. konferencija būtinai turi įvykti. Konferencija bus 
Kaune. SURINKTOJI LIETUVOS KARIUOMENE 
TRAUKS Į RYTŲ PU8Ę. stos kovon su Lietuvos pnerinin 
kais ir IŠVADUOS MUSŲ SOSTINĘ VILNIŲ i« SVETI- 
MŲJŲ RANKŲ. DĖL VILNIAUS APGYNIMO MES PA | 
DĖSIME VISAS SAVO PAJĖGAS MES NEU2LEISIME 
BE KOV08 NEI VIENOS PĖDOS LIETUVOS ŽEMES Mes 
taukiame visus krašto piliečius kovon ir mes laimėsime! Ko 
vojame ne dėl svetimų žemių užgrobimų, o dėl savo laisves ir 
mes tikimės, kad mus parems tos tautos, kurioms Tautų lais
vės obalsii yra ne vien tuščias žodis. MES LAUKIAME, KAD 
VISAS KRAŽTA8. KAIP VIENAS ŽMOGUS SUKILS 81 
VO TĖVYNES GINTI. Ginklų mes gausime, turime gauti! 
To, ką mes tarime, pradžiai užteks. Mes laukiame, kad Lie
tuvos piliečiai n* pasini lės savo turto kariuomenės nžlaikv 
mui. Teduoda, taporduoda kiekvienas ką gali, kas javų, kas 
arklį, kas pinigų, kas avalinės.

ATĖJO SPRENDŽIAMOJI LIETUVOS VALANDA 
LIETUVOS VYRAI! TRAUKITE J TAS VIETAS. KUR 
RENKASI MUSŲ KARIUOMENĖS BŪRIAI. Mes turime: 
parodyti, kad mes esame verti, to, ko mes reikalaujame. Nei i 
viena tauta be kovos neatgavo sau laisvės. Visi, kam brangi 
Tėvynė Lietuva, kuriems rupi, kad Lietuvoj butų šviesa ir, 
gera gyventi, stokime Tėvynės ginti. Kovosime ne su Lie ; 
tuvos darbo žmonėmis; jų reikalai yra mums itin brangus, 
nes darbo žmones yra musų visuomenės pagrindas. Mes 
žengimu drąsiai į kovą su svetimžemiais užgTobikais, kuriuos 
nuveikę mes patys teisingai susitvarkysime savo valstybę, 
kad vieni kitų neskriaustame ir visiems butų gera gyventi. 
Jeigu gi mes šioj lalandoj apleisime Tėvynę tai mus laukia 
vėl ilgi vergijos ir kančių metai.

J KOVA DĖL TĖVYNĖS LAISVĖS. DĖL TAIKOS IR 
TEISYBĖS. DĖL VISŲ LYGYBĖS.

TEGYVUOJA NEPRIKLAUSOMA DEMOKRATINGA 
LIETUVA!

TEGYVUOJA PIRMIEJI LIETUVOS KARIUOME
NĖS PULKAI!
Ministerių pirmininkas. M. SLEŽEVIČIUS. 
Užsienių reikalų ministerijos valdytojas, A. JANULAITIS. 
Teisingumo ministeris. P. LIONAS.
Vidaus reikalų ndumteria, J. VILBMM, 
teta, ūkto ir valstybės tartų miaisteris JUOKAS TUBEU8. 
Susistaidmo miatitejes vioe ministeris ir tos ministerijos 

laikinasis valdytojas, JOBAS SIMOUUMAS.
Maitinimą ir viešųjų darbų mtuisterijns tatažaas valdytojas, 

JUOZAS PAKHYK
Pnmnata ir prekybos ministeris. JONAS ŠIMKUS. 
Fia. adaisteri jss valdytojas, VALDEMABAS OAEBSCKIS. 
tristiaso mtataL pavateojas viro ada^ J. YČAS.
Kratas apsaagra adMsteris, MYKOLAS VELYKIS. 
Mtaistoris bs pariMto gudų reikalais, JUOZAS VOEOBKO. 
Miaisteris bs portfelio, ALKKSABDEAS STULGINSKIS, 
•rietimo miaisteris. N. BIRŽIŠKA

Kaunas, 1919 m., sausio m. 4 d.

KRITERIJOS.
(Žiur. ”Dr-gu” No. 51 j.

Dėlto mum* priscina getui 
(MŽinti |mcią tiesų. Tiesa ua* 
vadiiiaiue žmogau* mintį ta 
da, kada ji sutinka su daigiu. 
Pavzd. Jeigu žmogus mintija, 
kad cukrus yni baltas ir sal
du*. tai žmogau* minti* sntm- 
ka su tikromis cukraus vpnty- 
Is-uiis ir dėlto yra tiesa. Jei 
žmogus mintija, kad ž<*uh- *to- 

, vi. o saulė sukasi apu* jų, tm 
lut yra klaida, m-* su u k- apie 
ž.eiis- nesisuka ir žemė nestovi 
ant vielos.

Kada ž.mogau* žodžiai įiesu- 
tinkn *u jo mintimi, tada yra 
nei s-k Ino Iii, o iiK-ln*. Jei kn* 
lindimui' lietuvi* sakosi e*ų' 

langius, tm tas m*klystu tik 
'meluoju. Jo mintis suimkit 
-lt dlllglU. .lis ž.llio-l i-*ųs li< 

iiiivi*. Is-t jo žįsli* m-sutinga 
i .-U jo mintimi ir dėlto yru tiie- 

"ri tas.

Tui-si iiicln* yin Indu. kada 
kalbančio ž'Mlzitii iH-*lltink;i 
>u jo mintimi: Klnidn yru ta 
įla. kada ziimunu* minti* m-*u 
tinku *u dumtu: ln-*a yra ta
iki. kiniu nunli* nutinka *.i

Im jii* jį ii katalikui išpildys ii 
Rll Suomi nė* norą. Bei daluir kn 

lalikni neagituo* už. wimą 
k"l Neima reikalo m-ra.

Paturiiiiue kolonijoms užsi
rašinėti lilM-inių-tuiiliiiiukų a- 
gitutoiii.*. kuru- įM-duo* visuo- 
ua*mi nurauti ir auailverti

daigiu, u žudztai *u mintim.
I Visa* tat klausima* sueina 

į tą. ar gal žmogau* miuUs 
prisitaikyti pria daigių ir 
ar guli žodi* išreikšti ką įme
ti* mato! Mų* visų prityri
mas rodo, knd žmogus galt 
atskirti Italių daigtų uuo juo
do, ir gali lialtų daigtų |ana- 
dyti bahu. <> juodų jnodu.Daig- 
lai uesiduro Imlti arlia juodi 
sulig žiūrinėtojo žmogau* 
mintie*, u mintis mato koki* 
yra s|udiu ir prisitaiko prie 
jos.

Kaip akys prisitaiko prie 
*l>nlvų. taip ausy* prie gaisų, 
tuip liežuvis prie skonies, taip 

' uosti- prie ki lipšnių, taip pu- 
Į lytėjimas prie kietumo ir 
mitikštuiu'*.

Tut ni-kit. kud ž.moguus 
minti* p<-r jo jautulius prist- 
taiko pri<- dingtų v pat ibių, o 
tu* prisilaikymai yru tiesu. 

' Žmogų* tat guli jmžiuti tiesą. 
! Ziurėdmiiu* į Imlią daigią 

-veikas žmogų* neguli abejoti 
'apie to duigto Imltumų. Tni-gi 
i ji* puž.jstu ti' .-ų ir tikrai ii- 
į iio. i ią |Mityręs. Aš m-galiu u- 
i bejoti, kad aš gyvenu (1ii<*a- 
' goj,-. l’u-treiio milijono kitų 

z.uioiiių taip-gi neabejojo, kad 
jie gy vena tame |mėimm- mie- 

I sic. Mų rodos, uereikin dides- 
i mo prityrimo. parodančio, 
knd žmogus Tartai* tikrai gn- 

I b |iažiiili to -ų.
i Katalikų Bataftaa uroako.

umje augšėiau miiH-tų |ounu- 
tiuių sakinių |*uroje. Antrasis 
sakinys, pridėjus tiesą prie jo 
kai|Mi kriterijų pa*irod<- esą* 
klaida. Ji* tvirtino. Imk žmo
gus niekuoiuri negali tikrai 
|iažinti tieso*.

Kaikuric dar klausia, o ko- 
, kia yra kriterija tiesai nuo 
tiesos atskirtu Nutoltame nuo 

(savo dalyko, jei leisturnėsi į 
šitų klausimų.

▲priroiAtea kriterija.
Antroje sakinių Įiorojc krik- 

aėiiMiija tvirtina, jog Dirva* 
apreiškė luii-kurių tiesų, o jo* 
priešai tą užgina sakydami, 
jog IHevas niekuoiiH-t nieko 
m-apreišM*.

Šitas mitrusis sakinys yra 
Is-galo drąsu*. Nąžiiiiiiga* žmo
gų* tik liula galėtų tvirtinti, 
jog kokio nors fakto nebuvojei 
ji* tikrai žinotų visus visų lai
kų ir ii*ų šalių įvykimu*. Kas 
nors tiuputį išmano istorijos 
mokslų, la* žino, knd tiktai 
nedidelė praeities dali* yru 
piltuii žinomu, o daug ilgesnė 

lir daug plutesuė praeities da
ili* yru Im- užtektiuų žinių. Nie
kas neturi leiri-s siikvti, kad 
toje praeities dalyje nejaiio 
Ibcvo apteiškiuib žuamėnis.

Tą supratę protingesnieji 
priešai, kitaip |*ikrci|M- savu 
tvirtinimą. Jie nebeoako, kad 
Dievo npreiškimu niekuomet 
nebuvo, hH jie tvirtinu, jog 
KuiotH-s le-gaii žiiudi, ar kuo
met nors apreiškimo imta, ne* 
Mefali aAaiurti Dirva paaokj-i

I

padarų.
Ir Dievo aprcik«tu*i<»* tie- 

•os yra tikėjimą* ir daugeli* 
ūuonių pratuiuanyuiŲ apie 
tuo* pačiu* dalyku* gali va
di u Li* tikėjimu. Dievo apreikš
tasis tikėjimą* yra tikroji tie- 
M ir tikroji braagraybė. Žmo
nių prasimanytieji tvirtinimai 
yra tikėjimo •urogala*. Gerai 
parinkta kriterija gali atskirti 
tikrųjų bn.ug»nyb\- m.o ux4a- 
gingo*. Tai-gi tautu* reikia lik 
surasti apreirkimo kriterijų.

Tikraaia apreiškimą* turi 
pareiti nuo Dievo, melaginga
sis tikėjimai* negali )>areiti 
nuo Dievo. Delio apreiškimo 
kriterijoje turi būti tokia 
ženklą*, kurį vi<*n tik Dievai* 
gali padaryti, o šiaip niekur 
daugiau.

Dievybės ženklai.

Klausimas ur gali Imli tokią! 
ženklą.’ BeabcjcMiė* guli. l'rl-J 
ti rimu* imi* imuoIuiii*. kad gani 
to* veiksniai eina sulig vienodų 
nesinutinančių taisyklių, ir kad 
gamtoje nėra jiego* galinėto* 
sustabdinti arlrn eiti rukdiuti 
taa taisykles vadinamus gam
tos teisėmis, Bet Dievas yra 

'atigštesnia už gamtų ir jos tai
sykles. Jis gali padaryti lak
tų. neišdy gstantj iš jos jiegij 
ir neprisilaikanti prie jos tei
kiu. Tos faktas trumpai so
dinėti stebuklu. Tai-gi tikėji
mas, kuris gali prirodyti savu 
teises stebuklu yra Dievo ap
reikštas tikėjimas, net stobuk-

I

I Dėlto žmogaus protž* nepajir- 
Igin pažinti busiančių daigtų, 
i jei nėra m-i jų, nei jų nuristo- 
Į vėjusių priežasčių. Žmogaus 
išminti* priklauso nuo daigtų. 

Dievo išminti* yni kitokia. 
Visi daigtai prie* atsirasiant 
pasaulyje buvo Dievo minti
ję. Ne minti* Dievo priklauso 
nuo dingtų, o daigiai pi įklauso 
nuo ininties. Rinodamas visus 
busiančius daigtus, priklausan
čius nuo savo minties. Dievas 
žino taip-gi ir busiančhui veik- 
smns, priklausauėius nuo ’.iuo- 
sos žmonių valios.

žinojimą* ir išreiškimas a- 
teities, neturinčios nusis ovė- 
ju.-ių priežasčių m-i dubartyje, 
m-i ateityje vadinasi pruua- 
ši stė. Ji yra augštesm'- už žmo
gaus išmintį. Kadangi gamto
je nėra išminties didesnėn už 
žmogau* protą, dėlto tikroji 
pranašystė yra antgamtinis 
dalykas. Kadangi visokis že
mesnis už. Dievą protas pri
klauso nuo daigių, o m- daigtui 
uuo jo. dėlto tikroji pranašys
tė apie daigtus. priklausančiu* 
nu** liuosos valios, yru Dievy- 

' Ik* ženklas. (
Ntebnklas yra Dievybės 

ženklu* kūninė* gnmto* sryty- 
I je. Pranašystė yra Dievybės 
ženklas minties srytyje. Nt«- 

' buklus ir pranašystė yra dvi 
antgnmtinumo rųšvs.

Tui-gi apreiškimu*, jmtvir* 
tinta* stebuklu, negali Imti iš 
gamtos, o turi būti iš Dievu. 
Apn-iškimo* turinti* savyje 
tikrų pranašysčių taip-gi gali 
pareiti tik nuo Dievo. Trum- 

' |>ui sakant, antgamtinmna* y- 
ra tikro apreiškimo kriterija.

Krikščionijos kriterija.
Kristus, skelbdama* apreiL 

. kimų Dievo varda, tarp kitkoę 
pat* neabejotinai nužudytas 
ataikėlė iš nuinirusių. Žydų 
tautoje buvo ir tebėra knygų, 
kuriose aprašyta* busianti* 
Merijas. Pranašystės apie 
Mesijij išsipildė Kristau* gy
venime. .

Negi ildendami tų dalykų 
smulkiau, einame tiesiog prie 
klausimo, ar Kristau* mokslas 
teisingai išliko iki šiai dienai 
toki* kaip buvo!

Čia susiduriamo «u troėigja A 
pora kita kitam priešiagg sa
kinių. Katalikyste saka: Kria- 
tau* mokalaa gryna* ir visas 
išliko Katalikų Bažnyčioje. 
Katalikystė* priešai sako, kad 
Kristau* mokslas neišliko gry- 
ua* ir pilna* Katalikų Bažny
čioje. Ir vėl iš dviejų sakinių 
reikia rinkti* vieną. Vienas 
yra gryna brangenybė, o kita* 
yra im-lugingas surogatas.

Tat gaua lengva padaryti. 
Negali boti tikra* Kristau* 
iii<*k*lus tenai, kur nors viena* 
V. Jėzau* sakinys ueišpildy- 
tas. V. .Jezu* sakė vienam n- 
paštalui: ”luiiiuinga* esi Ni-* 
muilui. Jono suiiuu. nes ne 
kūnas nei kraujus apreiškė 
tau, bet mano Tėvas, kuris y- 
ra danguje. Ir aš sakau tau: 
”Tu <**i uolu, o aut tos uolos 
aš |iu*tatyriu savo liažnyėią. 
ir pragaro vartai m-pergak-* 
jo*. Ir duosiu tau Dangau* 
karalijos raktus: kų surisi aut 
žemė* bu* surista danguje, ką 
paliuosuoai ant žemės, bu* pa- 
liuosuuta danguje.” (Mat. 16jm
16— 18L . T 1

Tik vjcuai viena Katalikų 
Bažnyčia yra susiorganizavusi 
sulig šitų V. Jėzaus žodžių, nes 
tik ji viena yra pastatyta aut 
tos uUos, korių minėjo Kris- - 
tm. Jis apaštalų

v
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(Pabaiga).
Išganytojo žodžių, užrašyto 
Av. Jono Evangelijoje. (Jonu. 
21,15).

Tarp pirmutinių laikų n 
taip dalmrtinės bažnyčios yra 
skirtumų tukių jau kaip tarp 
(useto grūdo ir nokstančio 
kviečio. Kristus sakė, kad taip 
turi būti. **Dangaus karalystė 
yra panaši garstyčių grudai, 
kuris yra mažiausias ui visa* i 
daržoves, o kada užauga tau- j 
pa lyg medis."

Dangaus Karalystės vardu
Kristus vadindavo Bažnyčią.. |įgo pilnas ir tikra* Kristau* 
Ką tik minėtuose žodžiuose, mokslas.

*
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AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS

3

GERBIAMI DRA UGAI. ALEI. MASALSKIS
GILAnoRII M 

t hHu-vta rta- 
bar>tt« Atlie
ku v t • e k t a • 
KlV’lVta Re 
piffKuMal Ta- 
rln ««*o kava- 
beatn tr •■(<*• 
m o M litą*

r< Mi didee- 
t»t rral j
vatr« feroausr

3807 AUBURN AVR.
I’Imkk Druict 41M

Tiktai trįs metai sueina ko
vė mėnesyj kad Ponas Wilson 
dnvė savo vardą tai kompani
jai ir kartu savo energiją ir 
širdį visa įdėjo į Wilson A 
Companv. Kuomet aš buvau 
Clncagoje teko man paklausti 
kaip buvo vardas tos kompa 
nijos kun dabar vadinasi Wil- 
son & Company.

Kiek man teko susįdurtt nei 
vienas man negalėjo pasakyti.

Tik visi žino kad Wilson A 
Company yra viena is populiu 
nškiausių kompanijų Cliicagoį 
ir kad *-Os biznis yra varomas 
ant geriausių pamatų ir kad 
per tuos tris metus ji paaugo 
biznyje daugiau kaip tris syk 
tiek.

Kur tiktai aš einu ar važi u o 
ju visuomet man tenka išgirsti 
apie Poną Wilsona ir jo dar 
bus savoj kompanijoj, visi sa 
ko kad jis yra daugiau širdies 
įdėjęs į tų biznį negu kokis ki
tas biznierius su kuriais man 
teko susidurti.

Visi chicagiečiai juom di
džiuojasi. Jie sako, kad Wil- 
son & Compauy su savo meto 
da biznio varymo prisideda 
prie padidinimo Chicagos gar 
bės.

UUkrųjų tai puikus pavyz 
dys ir geras išmėginimas žmo
gaus charakterio, jo populis- 
riikumas savo nuėsta tarpe sa
vųjų žmonių, kaip kad chica
giečiai kalba apie 
VilSML

Be abejonės jus žinote, kad 
visas yra teisybė.

Tolau pačių pavysdžiu jus 
turite ir savo mieste ar ne?

Jus žinote vyrų ar moteriškę 
kuri visuomet viskų daro tei
singai. tokis žmogus yra visuo 
met pagodnojamas.

Ju visi dėl jų tartie pagar
bų ar ne?

Siame laiške aš turiu ui 
gurbe supažindinti Tamstas 
su Ponu Thomas E. Wilson, 
Pirmininkų Wilson & Couipa 
ny Chicago. kuris bizniavo pa
saulyj teisingai mėgina sugy
venti sulyg idealu Abrahomo< 
Lincoln'o.

Jis su savo darbininkais taip 
apsieina kaip kad apsieitu su 
nariais savo šeimynos — *aip 
pat ir su valdininkais kurie 
jam padeda prie pagerinimo 
biznio, visi jam lygus.

Jis sprencLu žmogaus cha 
racteri, sulyg jo pasišventimo 
darbe-sulyg jo elgimosi su 
kitais darbininkais.

\Va*hingi<>n —- "Ameriko* 
alijaiitų kareiviai, kurie du 
Imr irikia ritinėje ir centrą 
liuėje 1tu*ij<>ju buvo gcraii" 
►tuvyje, šiltai npMnuigę. gerai 
|mvalgy<lin(i ir puikiame ii|*-. 
kaip matyti iš pranešimų, ku
rie ateidavo j Vladivustokų. 
man ten liei-auut." |m*ak«>j<> 
llaudutiujo Kryžiau* .-tolyje 
Kapitono* Olivcr Tracej Mi
gau iš Aiiieriku* Raudonojo 
Kryžiau* Medikaiio *kyriuu*. 
Kupitoiui* I»gaii. jioriiuiiiti* i* 
Detlumy, IIL išbuvo uicilikuliu 
iiii.-ijuiuii iu prie Šimu v* i'iv- 
liiterijonų Imž.uyčio* Kynuo*e 
imt dvidešmf metų, ir apleido 
Vladivostoką sausio 19 <(. .lis 
veikė prie Raudonojo Krj 
žirnis per šešis iiiėncsiiis, di
desnę dalį laiko praleido su 
Rusijos Sulos Militnriškii Ii 
goiiliučiu. viena pirmųjų įstai
gų. kuriu praėjusią vasalų 
Raudonasis Kryžius užėmė.

Kapitonas la>gnu (msitkoja. 
jog iš visų pranešimų matytis, 
kad Trini* Silierijo* uelc/.iii- 
kvlio apielinkėro \ra did<'li-| 

i vargą* ir trukumo* rcikaliii 
zųjų dalykų. Knikuriosi- vii 
tose žmonės turi |Miiigų. liet 
nieko už juos negali pirkti, ne* 
SUsillešillUlIllS RĮisistoju*. iš 
kitur nieko ueatvežama. \ .<•- 
iuis svarbiausių iš negaunamų 
reikmenų toje apielinkėje į ra 
vaistai ir. Ruutlotiasis Kry-i 
žiu* diliai svarbų darbų, kad 
tų trukumų |«lrugvinti. Gėle- [ 
ži ūkeli * vaikščioja nuo Vladi-i 
vustūko iki Ekutrrinburgo. kr-1 

‘Iri | (į* tukstanėius mylių UduiHu. 
nes | Hutų galimu gauti lu-mnžui 

pn-kių ir tuo laiku, kuomet 
Kapitonas Migau a|dci<iu Vla
divostoku. Buvo pranešama, 
jog geležinkeliai Iras )MVcxti 
UtlO Ama4ikaM><<*h-x.iiik<-lii) vir
šininkam*. kurie ton šabu iš
važiavo.
valdžiai. Tie mašinistai įstojo 
veikti 
Mityboje.

Po vairi ui naulmtrfk, ka4 geriau- 
aia» vaiataa tavo akllviul yra KATO- 
NIC. PraBalma vintui nr-a.-nacurnuF 
aut i riki o < m o, o tas ra likta, kad rei
kia pami-Kinil vi«ng Parduodama 
l»a» viaua a k> t ir korius.

tI

<iaig
UI**

kalbėdamas apie tų put j daig
ių, Jis sako: "pastatysiu savo 
Bažnyčių", paskui sako: 
"Dangaus Karalystės rak 
tus." Bažnyčia ir Dangaus 
Karalystė yra tu jmti.

Užbaiga.
Mintie* prilygiuiiu**

imu* y ru tiesos kriterijų, 
atskiria tiesų nuo klaidos. Dvi 
uiilganitinunio išvaizdos, 
bukini it pranašystės, yra Dic 
vo apreiškimo k riteri jos, ne* 
atskiria tikrų apreiškimą nuo 
žmonių prasimanymo, Paga
liau*, vieno augšėiuusio gany 
tojo įstatymas yra krikščioni 
j«s kriterijn. nes pnr«>d«, kur

Lietuviai Amerikoje.
CICERO, ILL.

šv. Antano (mrapijaij ini»i 
jo* prašiai*-. 5 kovo, vakar % 
baigsis 16 kovu.

Misijai* bu* pualalinto* j alvi 
ilnli. Pirmoji dalis bus dvi 
moterių. untroji-gi alel vyrų. 
Seknutalieiiiai* bendrai sykiu 
dėl visų vyrų ir moterių.

Misijas duos viena* iš Tėvų 
.Marijonų Kongregacijos, grrli. 
kun. Kulikauskas.

Kadangi retai tokia proga 
pasitaiko, todėl pilnai tikiu 
jog Cicero* lietuviai naudo- 
sis šiomis misijomis. Laukas 
patogiu* — gavėnia.

Mieliaurirji: apmirškune kū
no svietų, dvasioje atbus 
kilu, o Dievas laimiu* mus.

Km. K. J. VaMėmu, -

AMBTERDAM, K. T.

Paėmęs j ranka* "Draugų" 
ar kokį kitų katalikiškų lai
kraštį raudi daug žinučių iš 
kitų lietuvių kolonijų, apla
šančių veikimų. Tarpe kitų 
randi ir iš Am*terdan*a

JJu*ų miesteli* turbut irgi 
nėra atsilikę* nuo kitų koluui- 
jų, o gal dar ir pirmesnėje 
vietoje stovi. Čia lietuviai 
darbuojasi su paaėkventimu 
labui savu ti vyrais, Listovsi;

prizui m yucA. i *rpe yipw 
draugijų rauda d Lietuvos *s- 
■ų ir Daktarių dr-ja, kuri ge
bėjime Lietuvon ir kitais pra
kilniais darbais pasižymi.

Aitą dr-ja Lietuvių Dienoj 
užpirko šv. raištaa už karėj žu
vusius kareivius. Vietos kle
boną*, kun.- J. židaaaviėiu* 
pavvde tai dr-jai mokintu-* 
veikalų, karį pat* parašė, bū
tent: "Ubagų gudrybė". Vei
kalas ilgas ir gražus. Tai|»- 

B gi dr-ja turi |mėmu* inokin-

r

trtc
i

Į F. P. BRADCHUL1S 
j Lietuvis Advokatas

Attorney at Law
įsi W M.«ror, Cor CUrt s, 
K*mho t»T, Trl. Cvuiral tix

CkOCUGO. llJJJtOIrs

U>w.: 1113 ho. Hal*trd
T' l«-r«ma» Varda 33MI
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PRANEŠIMAS.
Dievo Apveisdos parapijos 

Lietuviams.

Jis netari nei jokios puiky 
bes

...a 
vičieiiė, Raguišienės — K. A 
dunianieiiė. Arvido - .1. Mi 
siunns. Antnnli .1. Rusima*. 
Katrytė* R. Gražiem'-. !’•> 
lošimui. < l. .Moekevičiimė dar 
|ui<leklemavo gražia* eile- 
"l’aklausykit" Paskui prasi 
dėjo lietuviško* žaismės, ku 
riu* tęsėsi iki vėlumai. I’u- 
Mikus luivo nemažai. Pelno, 
kaip girdėjau, draugijai liko 

| (i-*> liol. su centais. IMna- bu
vo skirtas įtaisymui naujo* 
klausyklos. Girdėjau iš drau
gijos viršininkų, kad jau su 
šiuo vakaru pabaigė aukas 
rinkti dd naujos klausyklos. 
P-uia M. Gogelienč pranešė, 
kad įlaloir Av. Onos draugija 

j praik-siauti darforaties 
I įgijimo didžiojo varpo, 
įlahartiniai varpai yra prrma- 
ži dėl mn*ų bažnyčios. Av. ty
nos draugija verta dididės |«- 
gnrboe už tokį gražų sumany
mų. Ir viri parapjunai taipgi 
gražiai darbuojasi. l*Urnpijos 
riiora* nauju* vargonus įtai
sys, kurie kuiliuos apie $2a.<MMi 
(kokie tai gali būti valgomu 
už 823JJUU. — Gal už «2>)U. - 
ItaL). Vargonai jau kelyje. 
Kleboną* guvu laiškų, kad ta
po išsiųsti sausio 21. Av. Ka
zimiero dr-ja įtaisė stovyklų 
Av. Kazimiero už IUU dol. 
Tnifgi girdėjau, kad ir Av. 
Jdn» Krikdytojo draugija žn- 

!da įtaizyti krikMayčių. Nei 
mangu ir linksma kaip visi gra
žiai išrieno darbuojasi. ‘įei
to daug kų ir nuveikia. 
Dabartinis ldcbomus knn. M. 
J. Kolvt-ka*. <iidžiau*ia(w su
tikime darbuojasi išvienu *u 
visai*.

prašant Kerenskio

llusljaas Gcl«-Žillki-liŲ 
A Ii jau tą kareivini

Jis yra tas paprastas Tho- 
mas A. Wilson- -darbininkas 
ir žmogus—kūno širdis plaka 
meile dėl savo darbininkų kad 
pagerinus jų būvį. Kad pade- 
jus jiems jų varge ar nelaime 
je, kad pa darius juos laimiu 
ga«.

Ponas Wilsou trįs metai at 
galios buvo viršininku kitos 
didelės firmos, bet nebuvo jos 
savininku.

Jis pakilo į vietų per savo 
gerų darbų kitose organizaci 
joie.

Užimdamas tų vietų jis ne
pasidarė sau neprietelių taip 
kaip kiti kad daro.

Užtat, kad jis buvo to vertas 
ir viri jo draugai tą žinojo ir 
buvo perri?knnę.

Jo biznių dra rai netik, kad 
jam uealrydijo. bet dar visuo
met buvo jam pasirengę padė
ti, užtat kad jis su jais teisiu 
gai apsieidavo.

Vienas iš jo draugų kuns su 
juomi dvidešimta penki metai

lizinui pulirijuntu vieta* ir vi* dirba tako kad jis tas pati

tie* kilų veikalų: Dt-M-nsano 
Mergelė, iš dienraščio "Drau
gu", kuri n-ngia*i pentatyti 
guvėnioje. Nėra abejonė*, 
kad veikalai bu* gerai *uloš1i, 
ne* ta dr-ja jau lošė "Keistu
ti*." “Gedimino Sapną*." 
"Lietuvaitė" ir kitu*. Gar
bė tiem*, kurie netingi dar
buote*. J. T.

MOUK CITT, IOVA.

Va*urio 23 d. Av. Ono* 
x f draugija buvo *ureagus gra- 
V žų vakarų šu užkandžiai* ir 

lengvai* gėrimais, kuriuos pa
čio* narė* pagaraiuo. Prie (o 
dar suložė gražų ir juokingų 
vciimlų "Prisč v«jų anmųm __ 
si", kuria gražiai IKųo ir ii'lL 
tariu įiuHifcA Inu-1 I

Aukos, surinktu* |u 6ė*uu 
lio prakali**** Naujų Metų 
dienoj. Ituryea. Pa.

Aukoju sekantieji:
Jaunimu draugija .... ąju.tni 
Bartušku A<kuiui* .... 2tU*>*

I’u l<) dol.: Ignatavičių* .L 
Ignutuvičin* J., Igliškis M., 
Jatkauska* F., Januleviciu* 
P., Aukvicti* J. pažadėjo. Ku- 
<ljn*ku* J.

Pu 5 dol.: K. Autuiui* S., 
Grabauskas K, Verkevičiu* J.. 
Januška J., Ivuška A„ Andru
li* P.. Gc<ėiuoi* V.. Baliuiui* 
J., Vilkeli* J., Bnlcvičiii* 
Ncmura K..

Pu 3 alui. Janulcviriu* 
Bnlevu-ius. A.

I’u 2 dol.: 
Kasta iiskieia' 
Bagdonavičius,

Pečielioui*
H.

*e

Li?’Li?’

R«M4. »ll so. Aahiaad m». Omega 
Tsl.funs. lUrnmrkM HM 

DR. A. A. ROTU,
Huta rydytoMa tr rbirurca* 

kpcrtjallMAB M o! rrlkku. Vyri Akų 
Vaikų ir vtaų chroniškų tl<ų

Daug sios kolionijos Lietu *»»< s* nu m. chi<w®
vių parėję ū darbo era ant w
kampų ar kur kitur pirkti *i*<w NNMiatai* it—is a
"Draugą" bet ant nelaimė' iiiuiiiiimiiiiiiiiimmmmiMiHmHMM 
kaip kada negauna, na imo .......................   S
gus su nemalonumu perleidžia ‘į 
vakarą, nes be laikraičio per- *
leisti diena tai ir yra nemalo 
nų.

0, kaiu nemalonumą kentėti, 
praneškit man o ai pristatysiu 
ka-dienų j namus, ir nereika
lauja kad iska-no mokėlumet. 
Galėsite mokėti kas mėnesį ar 
savaitė.

JUOZAS M0ZERI8.
1817 S. Union Av. Chicago, DL

I

ERNEST WEINER
DRY OOODS

1800 W. <7th kamp. Wood Eta 
Mm Svtcvbaa >a«aa*w

K.l'trcui tr thabaloanta.
taScUaaua <1.. r..fcL

Vtoofcto maurt-ijolal. valkaaa rtr.fu 
'Ir Mkutca.

ka* užlaikiaiui p-roje tvarko 
je.

1 "Vladivostoke pragys ruimu* 
’ latrai brangus", Įiasakoja Ka- 

pitiNias Migau. "Y Į* t ingai 
brangus kuip*.* l’ž anglių to
nų reikia muta'-ti 82&.Y) med
žiai taųepnt lirangti*. Žiema 
laivo vėlutim-. Iki mano uplei- 
dituo, šalčiausia diena tanu 
dvšlešiuit* ĮMtiki laipsniai že
miau sero’*.

Kapitoua* Migau |uisakojii. 
|iruii<-šiiuuosr. kuri<- |iasi<-kia 
Vladirootokų iš apieliukiij. ku-| 
me yra kariaujama, pramša. • 
lunl įlamrelis toje šalyje mirti- Į 
uai suseki. I ]

Mi*. At. Jalui, Raii«l<»m»joj, 
Kryžium tntraė, kuri veikė nr 

liuli fronto, *ak<> Kapitonu* M* 

į Ji *ak<i. jog tie, kurie sušnlu 
yra randami l*-»< džinnti* *u*i- 

Ikuprine. Vieloj kud ištiesti ją 
i kttnu-, vietos gyventojai sii 
kalų grafu; kultomis taip, kuip 
jie yra randami."

Thojnaz E. Wilaon dabar kaip 
kad jis buvo kitąmet uždirb 
daro UMDO | ravaitę.

iirdiaa nuo zūnpatijM ir dary-

Jaigu rien Ūktai pinigai jun 
butų rūpėję jis tartų seniai jais' 
užsiganėdinęs ir nežiūrėjęs, 
knip darbininkai yra užganė
dinti, kilę tiktai save apairapi- 
nns.

Jis tiktai butų rūpinęsis, kad 
jo ėeimyna butų aprūpinta, 
kad Jai reikalingos linksmybes 

' | tartų pugamintoa.

Trįs meta! atgalios jatn bu- 
iiidomiu dalykų. vo duota proga priimtų naują 

propoziciją, žinoma tas nereiš
kia dauginu pinigų, bet reiškia 
daug daugiau darbo.

Pamąstęs jis apsiėmė tą 
propoziciją priimti.

J,

A..

P.
Kupstu*

A. Kupeta*

ta J., Hąr-

lieta* K.. 1‘ukulka J., Aukšiu*- 
ką* A.. Kasiuli* K., Jublous- 
ki* A.. Jnriuli* A., Lipinsku*
A.. Vcverkiciu- E., Žukausku*

Ju pamate, kad čionais jiz 
galės daugiau pasidarbuoti sa 
vo žmonėm* darbininkams ne
gu pirmiau.

M.
Po 3<lr.: Zurau.-koe A^ Bar

Užtindamas kitų vietų jis ma

tuška M.. K Imu viriu* J.. Kels
laitienė O.

IŠ Old Furge. I’a į Tauto*
Fondų Duryca. Pa. aukojo:

Po C doL: Ant.

;Dr. M.Stupnicki
3109 So. Morguo Stroet 

CHlCAOn. llJTKOia
Tr>roaM MM>

! Vntet l<* B Iki 11 K ryto; , 
t t !'<• Fl«tv lt* * Ned* i o-

tnla l Iki B vai rak r ra.

I

PIlkUM

TER 5Y5TEMV. W. RUTKAUSKAS.
ADVOKATAI

i><m>n oninti

ką žmogui 
gali gauti tai nuo tų žmoni ų n 
kurtais reikta susidurti kiek 
vieną dieną.

Ai Poną Wileonų mėgstu 
labai ir kiekvienai kuris jis 
susitinka tą patį sako apie jį.

Su Ponu Wilsonu man ne
daug kartų teko susitikti ir 
gal mažiau mudu kalbėjomės 
kiek štame laiške randasi to- 
dšiu kuriuos jums parašiau

Ką as sužinojau tai viską 
girdėjau nuo chicagiecių su 
kuriais nitui teko susidurti ir 
su jais pasikalbėti apie Poną 
Wilsonų. Jie apie Wdson & 
Company labai simpatiškai at 
linešė ir su didele pagarba 
apie poną Wilsoną visi kalbė
jo

Jie visi jaučiasi kad jis yra 
jų draugas ir kad jie tikisi vi

TU. Drvvtf 7EI?

Dr. C. Z Vezelis
I II.Tt WM IiIATIkTAs 

•• buo > ryto iki * rak. 
b«

<711 NO. AMfLANn A\IML
arti 47-Uia (Aatte*.

»ut«r

tė, kad dabar jiz turės progų
išplėtoti savo idealui ir įkurti
tiktai gerą biznį ant garų pa

▼•raM vte< Mn| vur-

ruimui urna *

h L

si dirbti pas jį kol gyvi bus.
Ką jus apie jį manote? Ar

jums tokis žmogus nepatinka?
Kitame laiške kitą savaitę

aš daugiau jums parašysiu
apie tų žmogų kuris samdo vi-

niSPADŽIAMS SIURA.
Maa euloms garlauMs ariuols aka 

■ ą»<■— *«BOSsliaa aus Ne U

• ana Ha im S*-m m —ra
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Paskutinis Vakaras
Didžiojo Trukšmo

Užgavėnių bazaroi
DIEVO APVEIZ

< >

DRAUGAS ' Antradienis kdva 4. 1919

I

A N

Iždo Globėjai:

I
I

ŠV. ANTANO DRAUGIJOS 
ADMINISTRACIJA, 

Waukegan, I1L

Dva. vmi. kun. I. Alhavičiu*. 
71" \V. lstli Si., Chicago, DI.

Pirm. A. Nata V, likis \Vuban- 
«.a Aivų Chieagn. II).

Viee-pinn. F. Vcryga. 4539 So. 
Marahficid Are., Chicago, ill.

Nat. raAt. Joną* Purtokat, 4431 
So. Fairfidd Are., Chicago, III.

Fui. raut. Alės Dargi*. ’2G AV. 
Uit Ii Si., Chit-ago, III.

14d. prof. kun. Pr. Ituč-ya, 2634 
\V. Mnrouette ){<!., chii-agn, III.

L K. K. Labdaringos Sąjnn- 
p<»s Centro Valdyba:

1.
o

X 
4. 
».
&

7. 

A

9.

K'
11.
r.-
13.
14. 
1B

STREIKUOJA LIGONIŲ 
SLAUGOTOJOS

Ii iiioiii I nilmkntn* įlomy.C. 
I.i'.’ltllinll nitų iid.nrn parėjo 
n.liuli, l.’lll. \*n|ll, Motll let-llo 
.-tie,, i i.ln| altinio į-il.mii-č-in-i 

iingilių Ši- ndioknlų pašovė 
1 ir pnln-go.

Utarninke, Kovo-March 4, 1919
DIEVO APV. PAR. SVET., 18ta ir Union Avė

Tat triukšmai rtngiam&r. praėjusiu metu* įKuaro užbaigimui, muiika ir pasilinksmini- 
A t.* i lankę turės proga patirti visokiu Užgavėnių linksmybių ir nei viena*: nesugrjž na 

mo i>e GYVOS DOVANOS Užgavėnėms reikalingo*.

PRADŽIA G VAL VAKARE

S PARAPIJOS Kviečia visus

I CHICAGOJE.1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ’
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

f Į VAGIS PAŠOVĖ ADVOKA
TĄ

•*

Antradienis, kovas 4 d.,
Šv. Kalninėms

Trečiadienis, kovo 5 d., PE 
LENU DIENA

AUTOMOBILINIU PLĖŠIKU 
DARBAI

pi m-t 
Igiiign 

\ - iu. ■
vieto-i* 
ir juo*

Piriiiiuti < "bieimoj*. kultino 
htikiii Imi o l.mpit nprimę nu 
toiiioliilmuii plėšikui. Ib'l «|n 
liur išnmijii jų hlie-le 
liek, knd ž.limmii tu-t 
vnknro išeiti gnlvėn.

'•Intui plėšikui diiugel 
*U*i*tul*k> prneiiiu- 
upiplėšiti.

Atrmlo, turimi, niekur nė 
rn tiek alnng pikiu, knip įmi
nu lliir*te. I'olirijn dirlui. Ik-I 
|Hilicij«i< |w-rmažn tuo* ii<*<l<> 
rolius siigniidyfi. Jie |m*ivn- 
gin nuloimJiilitk ir pn*kni iš. 
darinėju iMiiuitmsiii* prnjovu*.

Keiktų «lniiginii ilotmt* nt 
kroi|»ti ir į |Miėin* nutmiHihi 
lių *avininku*. Ihmgeli* mm 
nesaugi• jn .*nvu įimninų. Knip 

**!ovi fmliekn ja* gatvėm* Ir j 
niieiun *u *jii ai* roiknlai*. ( 
Juk tni taip ir |uivn*,4nini nu 
tomobilini. Našliui* reil.in *nu 1 
goti ijmė gatvė*** ii n<*liiuti 
progų* piktnilnrimio jų |m 
vogti.

Autui unklj prieš *ekiiin<lieni į 
|M*nki plėšikui *ti |uivogtn nu 
toiiHibiliit li:ti*iu* prnjovu*1 
i*<hrinėjo šinurinėj ir vakari . 
nėj mie*to «lalv*e. Ihnig(*,į 
žmonių n|Mplėš*'*. Policija plė 
šiku* gainlė. liet Im* |itiM-kmiu. 
Tik |u» vi*knm ntnulo iiium** 
tų nutoiiioliilių.

hi<loininil*in In-. io** žilui'
• * ‘ . 1 •liili* pla'-šikti n|»*itni*ę karei 

lių ir jurininkų unifoitiumii*.,

NAUJA NEŽINOMA LICA 
PLATINASI EVANS 

TONE.

ii i linui 
|ui|n a-lni

\n--li n.|.-
.—••k I i

n: sIMET TURI BŪT 
DIRBAMI DARŽAI

l<;
lllll

Initgeh* ; 
e -...link

AP

llH*

nii 
r« dniige!i 
uuii-to kai

■ i .Imtini 

pi i-iimvind: 

1 <1111 Z«»l III. I.llollict 

i na Imlu |ui|,iliiM.

šiuodu- kari-* jau iH-ia. Bet 
’ tuni-lo kailiu neniiiž>jn. Tad. 
nrl iiinnl i«*- |<« vasariui. žtimm'-s 
i'liauju yra raginami imlios 
•linini prie daržų. Išnaujo ra
ginami lūi-igmiiiiili niio-iivnit* 
uinisto.

Žinovai tvirtina, kml |x-r 
aini diiržtio-*- žmonės (Misign 
milto maisto vertės .T.’.’i luilijo 
iiii •l<iili-riu. Tam maistui 

1 pavežti Imlu Imvę reikalingu 
apie :3NIJN*I geležinkelių va 
galių.

Ir ta* vi.-kn* ai likta aal tuš 
•-ių l<itų. dažnui ant atliekamų 

į kiemų. Tnm tikslui |mvarti>ln 
liimso* imu papru-lit dnrlHi 
vn lando*.

Pirmiau n|Mlii4mmi<*ji dm 
žili Iiiivii viidiiuimi karė- dar. 
žais. šįmet norima juo* įmivii 
• liuli |**rgnk* daržai-.

Tuo tikslu jau pradedama 
plati kum|uinij:i < 'liicnroj 
viMij šalį j.

k.-iM. ... ligninų

1 liur-*’-- i. Jo- ti iri 
llovn* Itiinliiiėja 
iiiinte- ir -nt.link 
to- valgyti tn’-iog

Sii*irinkimo jo?
ligoninė* 101*111111! vi*u* savo1 
• įniktu- ir daugiau ten neimti. 
Bet jų |u-idėtinė jom* tų dnik I 
tų mtliHuln.

ir

I
PAĖMĖ 25,000.

Aitlomobiliuini plėšikui 
Miliunitiiiikų Jobu 

Isiki 22 gal..
t.'IMli t lt gatve
Iiiivii 
ir ėjo

puolė 
\\ <mmI*. 
l.lllllllfl 

kariu 
latnko-

I 'ž|HHiliiun« 
melu praeitą

lik

luirinžinię* iš 
-nliniinn.
itllildti dieno* 

***šin<ln*nj.
I*li-įkni pinigu* iviemč. l»-i 

įienn* iš jų |>nšniiln*. Turlmt. 
[ji* ši.-indie nmdn*i pnlietu Ii 
Į giminėj. Policija tyrinėju ten 
Intgnlx*n1ų |ui*aiitų žmogų.Nniija iie/iii..mu liga, kurių 

gydytojai luditui “ntiegniiHMi 
liga”, nr **iitiegnniojj mirti*”. 
plntina*i Kvan-tunc. Tenai y 
ra keliolika *n»i

Einii-lono gyi 
Bii-mm* I i irt itin. 
Inbjaii* imn *iiiii 
apylinkė***, negu 
rn tnnnonia.

Ji* *nkot jog
liga, kuri pimlėjtt 
inlltii tižu-, ne liek daug Imi'i 
|wtvwjiiiga. I* 1.1-1(11 ių 
*ių, aladiuii imant, 
tik viena*. Bet ėin i* 
*ių įniršta didžiuliui.

Ta* |«d gydy loja- 
kad tokia Įeit liga šią šalį Im
lu aplankiti-i 1*»P1 metai*, gi 
Europoj** -iniičiii-i I74*i nu 
tai*.

Evaii-lono ligoniikj tąja 
liga *vrga jau antroji *avaitė

Lfdia Grey.

i ayk-
M

-iisirgn 
mirdavo 
-u.-irgu

| ninku roiknlai.* ir įvnificmi* 
tini tumi- Gerbiamu* FidlJ-to- 
ja. graliai nupieš, dntliininkų 

I |iadėjitnn ir kaip ju* yra kapi- 
inli-tų išiinndtijauii. I'rnknllci 
Imi o indoini ir ii-i<*in* luitai 

I jgitiko. Po prnl.alini* Imvo 
'.■nikų rinkimu* i *1roikicrių 

1'11111111. Surinkta II dol. *11 
centai*. Pirmiau Imi u surink 
tn |S dol. Vi**i |ui*idaro 29 
■ Inl. -u •-■‘tifni*.

KNYGŲ MYLĖTOJŲ Ut SKAITYTOJŲ DOMAI.
Turime perą ištekliu Mn knvpū:

i

K CHICAGOS UETUViy

U BRIGHTON PARKO

l‘ii*i«lnrluivii* iH-liniiiin kle- 
lumui ir Imžn. komitetai, va- 
-įtrio 22 «l. įvyko puiku* va- 
karoli* p. Klijošiau* rvetaiiiė. 
jo |(ui'npijo* naudai. Nor* 
In alienų mu* Imvo •lialelei i 
l)jnnrn*. ir ii*i ii ui nė, kn<l 
neimi |m-Iiio inkam* •lim* 
ntlo*lolii|'. lu-t iša'-jo vi*ai ki 
Inip. Netik, knd iiuo*1olių jo
kių n<*lmvta. lu-t alnr ir |u*l- 
nytn. Tni gi gurkė telmnn 
komitetui, kuri* *timaniugni 
ve<|i' m kurti. Afuirt to ttigu- 
vėiiių vnknro 4 d. kovo ln« 
I il*ai bažnytini* komitetą* 
ro.tgia di<l«4į. iškilmingų vo
kiu ų eu išluimijinuii*. žai*lni.-, 
šokini* prie gnr*io* «irkc*tn>*. 
Imžni t i nėję 
S*i. I,'nirricld

vnknro.
m*, valio į puikiau*) vakarų.

svetainėje, -LK4I 
are. Pradžia 
Tat gi. kas gy-

is T0WN or LAKE.

Tautiška šveatė.

pirm.

Apie Kataliku Tikyba* Tikrybe 
Patarmė* Moterim* .........
Kril-šėiniiibė ir Mi-tii s
Gyiciiimii* Šv. Sluiudtiio 
Girtuoklio Išpažinti* ...
Katra ncikiiuuiėt ši knyga pravarti teatrų lošėjam*. Ia- 
liai h-iigia Kllhnti 
Markia* Ant ravi* 
Ar* yra Dievą*f 
Gmntniio IIrimo .
Knpcniiiikad *ir Galilėjų* . 
į MM-ijali*tii rojų ..............
S»ijnli*'ų norai ir darbui 
It-'vid i iu-i ji in iv ri ų t a r|x* 
Apie Apivivlų ..............
Kvlurių Metų A. L. R. K. Federacijų* veikimai

DRAUGO ADMINISTRACIJA
1800 WEST 46 th STREET, CHICAGO. ILL.

«x

Mti»ų Tunto Fondo 3!l i»ky-l 
linu* tautišku šventė. Mv. Ku 
žirnieni •lietui, kuri pripuola 
lltlll llilll.e. 4 kovo. tlIJMi |M*I 
kelta i ateinanti M-kuuidienį. 
kovo !• d. npiuikšėiojimui tu* 
iškilmė* i m išrinkta* komi-, 
teta*, kuri* ruošinei tinkiiiiuii 
tų šventę |uiiiiiiiėti. Bu* pni- 
knllm*. •lekleiiuirijo*. lošimu* 
ir kiloki įvairumai. Ta* vi*- 
kn» at*ilm» !• kovo vakaro, p. 
J. Klijošiau* *v<4nim'*ji*.

Pa t art i im žmonėm* *kai1lin-
• lllll Vllllt.

W.

I

Viee-pirm, 
St 
takia.

W.

pni.. un

So. Wood

3427 Au

Kini. I. AIIkuk'iuh. 7I7\V. Isth 
St., Chicago, III.

Jum.. Ku|mi«, 4430. Su. Mnplc- 
arood Avė., Chicago, III.

Direktoriai:
Prof. kun. Pr. Bučį*. 2634 

Mari|ucttc Rd.. Chicago, UI.
Kun. Ign. Albaričiua. 717 

lsth Su Chicago, III.
Kun. F. Kudirka. 1644 Valūn

ai* Are., Chicago. IU.
Alės D*r<ia. 726 W. I8th St.. 

Chicago, III.
Ant. Nausėda, 1638 Vabaliai* 

Art, Chieago, 111.
Jura Ropfea, 4430 So. Maple 

vaad Ava.

4

PASIRŪPINK CEVE 
RYKUS NEŠIOTI 

DAUG ILGIAU
DeiimU ni«or»m tani alfai, mr- 

džio nardai Aja* r-aaa W. H. Krl- 
ky i. Omaha da»* pakalti Kroli* 
|m<fia4iii» l*-ua< Kelky aa lai* 
*eeeryfcaia labai 4m« vaiki/to

lo. Jia aako: .Jie d* taip geri, 
kad k kbm >* >m*e*io <>lima b*a 

ne Uoli ."
OrnoM irvrryt^ krautuvė* vi- 

aoomet aitaiko nakiaoai* riuoi* 
Kroli* padno i'-rvrryko vyram*, 

•uotrrim* ir vail i*l )tr orka*- 
laoja daufiaii už takho čmrrykus 
kuri* padai d J tat groki** Buplyita. 
I'atai>yawi *ra* čevrryko Kroliu 
po,p>*4kM galima gaati vi»ur Al- 
Miitiuk — Kroli* god1* p*<anii«n 
taip kad ture.* pado vrrt* jie 
yra labai onagga. arooraitkUBaii 
ii ilgai neplyllanti. Tuoa padu, 
(■agamina Goodyeae Tire A Rubbrr 
Hrndrovl ii Akro*. Obio. jie tai* 
|>al iidirbiadja k koi*re*n>iui*) 
Ktaranluojaniu* daug ilgr*nį iUai- 
kyni* ergu vi*uki kiti užkulniai 

nėdįn$oles

Fr. Vgryga, 453!
Are, Cbieago, IU.

Jonai PMraitia, 435# Ra. MTaah-, 
len*w Are.. (Tiieago, III.

Juirz. J. Ehaa. 44XMJ 
Kt.. Chicago, IU.

Balenliivaa Reklcckia, 
burti Are.. Chicago, |)1.

AniKtazaa Valančiu*.
49th Avė.. Ciroro. IU

1442 So I

»

a*< ■*■ reta* mr. w*ra^*. m.
l*a*Mia* Vida* *t v.r<<4>lnlnk« 

aro* n* **rMI|xa>*. Nrt«rti*«oJ *■• 
ramioj' aM •aralall saliu alllkli. 
liurlH. Belojau. tiuliu Ir vulkua 
k>1 įMeuvMkal. leaklAkai Ir Ilsi <o 

. Ura*.- nariukai.
r^Nuu acte*?* Ka* ll*k alcue ne., 

arieAi.'iraalu. I*aln«lmiiin. M I*- 
kaino oru. turiu.

I •*>:■. klelaiaii ineldUu kreipn. 
I "I>omb«" AiluiluiiSnaeiJu. I «V 
4Clh •* . |hi rakte (I.

_________________________________ I

ŠALIN SKAUSMAS!

Nrv VaA.

gili

Komitetas.

Iš NORTH SIDE8.

GERA KNYGA

• VoMUJ*

k y mt nrfti vimbLi kiti u Ik N hitai.

i PALIUOSUOTI VAIKAI 
ŽMOGŽUDŽIAI.

APSISAUGOKITE DIFTE 
RIJOS

l'aleTkau l.oliii Maitinu Knlfluno. 
Klrdrjnu. 1*< IkvaalaVii I Amerikon 
k.rlui'to.-nv Kai* sirdijnu. lai Jia 
lilrni t*i« mlino Jo kariuomen.-n gyva, 
no |hi aekuneiu adivau: 4*1? Melvm 
Ale.. KaM i'toeasii. Ind. Mulon< *l/.-, 
duoti .itaakynui ar ji. ral* kita*. 
M* k* liualu Inkai d, kinsn.

Juliu. Kni.1 liana.
I*. •• 11.0 31: l>.<* Mllliom-kri. M<- I

s> 
riti* 
j“g 
r i- <

EITEA

na yra

Tri> jauni vaikai, katrie 
kilnotu*-! mi/mlė \'li ili'lava 
\'i<leik:it>. Il> metų tulžimi*. 
|ei*m«i |mliiio*noli. Teiaėjai* 
Kavamtgli nl*i*nkė jaunu* 
piktadariu* tei*li.

Pa*itary* *u advokatai* 
vaiku* imliuuravu. *aky<U-

Ketverge. vasario 27 d.. Av. 
Mykolo Arknniolo parapija*' 
svetainėje įvyko prakalbos L. 
I>. S. 211 kuopa* reikale airei-' 
ktiojanėių ilurliininkų Lavera-' 
re. Ma*, kad rateikti

* 
U i

Itr iK II.IVG v. MVVIVIMUIM* 
lekHnvtN konlmhtnriiiB. IftrnKiu tHm. 
kiti* |M*|t»«*rii3iPi ’tugti* tr td«iwu 
nu« Dedu rata dirbu birbi*
num knnunu^. •«• »u M r kinta liibaa — 

% imti todiiu milirtdU vinuktua Mn- 
rus ir Vin*»kiMa 1*1* kiniu* darbu*.

I*nrbu» uMtitn % i«*m* d«*!>•* <*hi* 
< *Kim Itarim .iIIkAcu ntMikan/uii ir 
duodu irv*runtuų fenui toki* tm<»* 
mi« r «h kai t ar »•*. KietpMU*

Idihuauiau lbd RmrfiMK aud
Marrl Mrtal Morfen. tl«d W. SMte NU 
TH. t aual 4S*Ž.

AMT FlItlillIMO
H) nkrriv gerti* Ariniai, mi truaiMiniin 
Ir ■ (•** <*|* Jatiknšn tiri laMi avar- 
liHi« |»ri4*>a*Ml* a |»TIVrnrtMa |wu •
<lM«dt už laitai pi*tu teatrui 
irunuy žinių mMkttr IuoJmuk 

l'rtrr Ilmantialta*. 
t'ttiuaar. Mirti.
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