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Nauja Revoliucįja Berlyne
I .. .1 ų 1 ■ “ ■

Bolševikai nutarė su
griauti Vokietijos 

respubliką
Nebus tautų sąjungos, nebus 

taikos-Wilsonas

Visus pienus gamina ir skelbia 
Berlyno sovietas.

IBerlynas, kovo 5. — Tauti
nė! I) Spartakų (bolševikų) są
junga ir Didžiojo Berlyno ko
mi nistų (bolševikų) organiza
cijos. kurios radaro bolševi
kiškų sovietų, paskelbė į visu* 
Vokietijos darbininkui atsilie- 
phnų pakelti rišo j šalyj gene- 
iR|i finikų, sugriauti ateigia- 
“Žr -&
paffų naujų Viifclefijos respnb- 
Ilkų.

Sovietą* patarė <1arbinin- 
kain* ravo sumrinkinius turėti 
pačiose dirbiuvčan, vengti <le- 
monstracijų gatvės**, i<lunt val
džiai neduoti progos spėkomis 
sutraškinti darbininkų sukili- 
ni$-

Po šito tlaugel dirbtuvėse 
V darbininkai pertraukė riau

kiąs durims ir pradėjo nritia- 1 
guote Ne viri darkiaiakai sa-

* tinka ra bolševikų pienais ir 
pažadėjimai* “rojaus.” Gal

* daugeli* atsisakys strrikuoti. 
Bet kraujo praliejimas bu* ne- 
išvengtinas, jei valdžia imsi* 
aštrių priemonių prieš Imlševi- 
kns.

b

t
BELGIJA SU OLANDIJA 

MOBILIZUOJA KA
RIUOMENES

Belgija savinasi Olandijos 
provincijas.

f
SUTRAUKTA KARIUOME 

NE BERLYNAN
37 SENATORIAI PRIEsiNA 

SI TAUTŲ SAJUN 
C AI.

METAI VOL IV. No. M

Ar Suomija bus monarchija

PREZIDENTAS SAKO, JĮ 
DIDŽIUMA PAREMIA.

Be sąjungos negali būti 
taikos.

Me* York. kovo 5. — Pre
zidentą* iVilsonas *n žmona ir 
visa savo (tatrijn praeit* naktį 
persikėlė garlaivin George 
Kasbington ir šiandie ryte i.’- 
keliavo į Europą.

Mnšiai seka gatvėse lx>l*cviku 
su kareiviais.

Jie reikalauja pirmiausia lai 
kos pravediiuo.

SUOMIJOS SEIMAN 
RINKIMAI

Ka: turi bul, monarchija 
ar respublika?

Paryžius, kovo ."t. -Etinųsi- 
jv pakyla irnuja* krizių, šiiui 

i kurt n ima giuklnotie* Belgi 
' j.i ir Olandija, kita pri«*š kitą.

Belgija taik<»* kmilereiu-ijti 
ji* |u<r*'ilė4ilav<). kml jai Imtų 

1 pav>**ta Olamliji*' pmx meij.' 
' l.imlmrg. i**idri*-ku*i V'okieti 

į.i. j>n.*ieiiiu: tnipjuit teritori
ja tie* UjH- Sclleldt Belgijo* 
pusėjt*. |

Belgijai pristatė prirodymu?., 
' ka<l tai visa seiliau (trigulėjo 

jai. Tik |>a*ktii < thindija l:a- 
' riti metu pasisavino. Kiandi** 
i lielgnm* gera proga savo ži*- 
ns*s atgauti. Tuo liksiu tad 
ir kreiptasi taiko* konferenci 
jon.

Olandija prieš Ui pakilo.
Nugirdusi apie tų Olandija 

tuojau* užprotestavo ir. kaip 
bematai, pradėjo mobilizuoti 

! kariuomenę, kad ginti savo te-

to
Itoliii- 

užpuldinėja ii žudo

dal\*c lui 
l»«*)š,«x ik:n

Vakar čia Opera Houee ivy-iHt^" 
ko didelis susirinkimus, ku- n t •• . u*,
riam kalUjo prezidento* Wil-j ’^^s. eKiba.
Urna-ir ktm *>naujo ruošia ginklu* ir
TnA. Baro susirinkę npie w‘ko v«n> «*»««•"»• «« l*‘- 
5.000 žmonių, d.i.iginu-i'i Inu- j 
tų sąjungos šalininku.

Pirmiausia knBiėįo Taft. 
|ta*kui ptvzidrulas. Abudu Į 
kalbi'*jo a|He tautų sąjungą.

Prezidentas |Miž.vmčjo, jog 
l>e tautų sujungus negali būt 
taikos. Jog jo visu* darinis 
tos sųjnngna reikalais pare
mia didžiau šalies gyvento
jų. Nokė, kaa šiandie priešta
rauja sųjangai, tasai nesu
pranta šių dienų jiasajilio m- 
tempi mo.

Jp kalba ilnžnai laivo per- 
trankiaina griausmingnis nji- 
lodismentai*.

Kallsts iMihaigoje tik "iš |Ht 
Iii i ko* knsku* garsiai atsilie
pė: °Na kaipgi *n Airija.’”

Tačiau j tai |Mi*igir<k> 
trukstnas. Klausiančiam liep
ta už>dary1i burnų.

Amsterdam. lmv<» 5. Bei 
lyne lsdŠ4*vik:ii išminju |Hikėl< 
rcV»lill<*ij.l. Gatvė*," ».*l%: 
-marku* kareivių -u Isdšcvi 
kai* *-ii-irėinim:ii. Ilniigeli 
žirniniu užimi'1.1.

Ix;ulio-i- tiii>
lit.il linu- 
i*p:i-:dų 
kareiviu*.

Vokhs'ių {Valdžia B<-ilynttii 
pui įraukia tt i divizija* i-ii 
kitnu* karimais i ■ . Tai ka- 
rin<»m<-nei bu- pav>-*i:i tųm.nl 
Ainti tą nauja l«ol*»*vikų .*uki- 
litną.

Jurininkai eina su bolše- 
▼ikais.

■ Gatv<'*«r aairutės pakilti to- 
kitt*. kokios bnvo (irneitą sau
sį siaučiant ten Imlševiluiia*. 
žmoen'-* rirar vaikščioja bū
riais ir kiti kitu* užkabinėja.

Visokių muilinių dėžių ora
torių pilna. Viennr-kitnr ji«* 
stovi ant gatriii kerčių ir trau
kia savo ”jAuiokalu*” į su-: 
rinkusios mielais vokieti n * 
darbi ninkn*.

Viena jurininkų diviziįn
Išpradžių Belgijos reiknlavi- Berlyne, pinoimi buvus ištiki

mai laikos konferencijoje kur* ma valdžiai, perėjo Istlševikų 
tni buvo (lareiniaini. Bet kuo- |>u*<'*n ir atvirai ėmė grunmti 
nu*t šiandie Olandija iuui vahlžiai. 
smarkiau (iriešinties. nežino-! 
ma kas daryti.

Belgija negali dovanoti O- 
landijai už jo* neutrnliėkumų 
karės metu, už rėmimų vokie
čių tuo metu, kuomet Belgija 
buvo naikinama.

Visi belgų laikraščiai už tai 
labai kančiai išmetinėja Olan
dijai. Rako, visu kari** metu 

Olandija užsilaikė ramiai pa-} Įvairiose miesto tlalyse 
temdomų vokiečius, gi šiandie ševikai turi mitingu*, 
ginkluojasi prieš belgu*.

Belgų rimtesnieji laikine 1 
ėiui pažymi, jog reikia turėti < 
kantrybė*, nereikia js-nlaug 
karščiuoties. (miaukti taiko* 
kunfrrviH'ijo* mmuprrndžio.

Kart* stovi* )>a*ke|l>tn* 
Tliorne ir kituose ša urvu k a 
riniuoM- įnirštuose.

■aMaviksf turi 30,000

Bolševikų vadai tvirtina, 
jog jie turį apie .KMMm ka
riuomenė*. kuri pamosianti 
genrralj streikų.

Kuomet bolševikai pankella- 
generalį streikų, ėia tuojau* 
ant greitųjų ausiorganizavo 
30(1 biznesmenų ir prof esi jotin
ių. sušaukė iniiiugų ir jmdnrė

B pienus į ta kelt i streikų prieš 
Itolševikus ir visus socijalistus. 
kn<l tuo būdu siitruškinti vi -j 
sus bolševikų teroristų veiki
mus.

1‘askk-ista atsiliepimni stoti' 
generolui streikan visiiiu* m- ' 
nocijalistams ir |>arodyti savo 
nlvlię.

Taigi (atkyla Mreikan dvi 
priešingos kita kitai apakau. 
Bolševikai kursto darbininkus 
atreikuoti, kad sugriauti re* 

C^publikų. Neeocijalistai pakyla __

Boa Ubai indomųa susikir
timai. Nuo to daug nukentės 
Inlia jaa ir taip ligliol labai

PF.RAPEJA LbOYD GEORGE 
MAŽE8NE8 TAUTAS.

Sako jonu nesisavinti svetimu 
teritorijų.

.i. ,\au 
Viiblijų kout-r.-<• 

furmališkiii pu-i 
pl'erideiil,, \\ il-uli * 

titulu -.*ijtiim:ii. 
-o -elniu- llll- 4'1 

repnblikoimi. I- ją 
ė p.t r>-x<tliiieijn. im 
• ■milu liepaix ii tin 

Wi|->>iio darumo- 
irii-’n- tiikioie fonno- 

k< ki- je yru pu keikta t<--- 
kon-liliii i in.

Ih-z.Jiib-i'.-i |<au:miir>i • n:t- 
toriis l.inii-e. Joje reikalauju- 
m:i. kad Suv. Vul-tijų ai -tuvni 
laiko- kotifeieiii ijii.ie putniau
sia ptisidnrlitiolų kii<>veikinti< 
pravesti laikų ir tik pa-kui pc 
galvotų apie tautų sujungi).

Rezoliucija mdnota prezi
dentui \Vihonni ir jiasiųsta 
taiko: konferencijai.

Prezidentui daromi nesma
gumai. Ne« rezoliucijos pra
džioje pt žymūną šalie? kousti- 
tu'ijos ; n a*, kur pasakyta, 
,'-og prezidentas pats rimas 
K- -et te k. -ntikiniu negali da
ryti jokių nutarčių -u sveti- 
inotnis šidiiuis.

Washington. 
' io Stix.

‘t-initoi tai
| priešino
1 pleimujaiuni 
\'.:lljo ketngTV 
-•*n:i toriui 

pn-IniM 
Ittlr-imit* .* 
prezidentu

i tnutų 
j*

:.iju’u'<>

i

C TRANSPORTAI PARVEŽK
8 000 VYRŲ.

tia savaitę parvaiicos jų 
daugiau.

I

I*.I-

Ko-
Siutini

Gclsuigforsas. kovo 5. 
va 1. 2 ii o di* 11**101

ix x l..< :it-lox ų -ėmiau riti 
linini. I’n ••kliu’ dm ih-.iuo 
Iiiu-. Bet Hilu Iii rinkiniu p.1 
ekmiii privalė* x i*n -alte* at- 

11 u Iii.ima įlinkimu kam
p:t*ilinigv ramiai. Ik t 

linkiniai Imvo Inlmi kur 
\e radikaliai gaivalui

|.?IH

tų-. | 
n<-ini*-u<>.i<' ik'- laika- |<rie> tiri- 
kiniu-. Kuo Inlijaii tie gaivalai 
buvo spaudžiami. iii<> labjau 
jie ivo veik.’-.

Ir jei jut vkinėje socijalistai 
seime tnrė- daugiau atstovų ir 
jie ims viršų. 1tmn><-t Suomija 
ut-iduo- liolševikhnuo lernran. 
Nes visi socijalistai. kokie jie 
nebūtų. linksta ItolAevikų pu
sėn ir išsiduoda nnų vadams.

tnrinti m-i ,o-io. m-i karaliaus. 
Bet to- monarcliijo* laikinu 
i. iiiii pi- zidi mu yra gme- 
tola M.tiiin rlteini. Jis yrn 

i:ui-li<- laikinu- Suomijos gal
va valdovus.

Pa-kui -eka klaii-iinn-: Ar 
r<n. Mnnnerlieiin tini palikti 
km.dm-, p-i Suomija l>u- inn- 
li.-itehi,i:i. ar prezidentas, jei 
Simmijn Im n- publika .’

Ii 1.1 klausimų švinui' 
ištišli I’u ireini: nt lai-
-im:
mi --imati.

Toliau* seka v i-a eilė kitų 
klausimų. palirėimtėiiĮ refor
ma-. gyventojų luomu* ir visų 
sorijalį žmonių gyvenimų.

turės 
klun- 

n .ii-tuvai lmv« renka-

Socijalistai stipriai hikori,
Tikrųjų radikalių gaivalų 

Suomija mažai turi. Nes po 
ne|Mtvj-kuėios perniai bolševi
kų revoliucijos, dešimtys tuk- 
atanėių radikalų buvo arba su
šaudyta arba ir ligšiol laiko- 
m n kalėjimuose. Boliei-fkai ne
sigailėjo lieti ramių gyventojų 
kraujo. Tad patys gyventųjų 
jiem* atkeršijo suorganisavų 
stiprių baltųjų gvardijų.

L'ž tuos suvaržymus šiandie__
tad ir dešiniausieji socijalistai 
duk*to prieš kitas jiems prie- 
šingas partijas. Mnt. jiems bol
ševikui visgi *hrlime«ni už kitų 
|inrtijų žmones. Nes ltolševikai 
vykdiiui MM-ijalistiškus “pria-

• • clplls.
Nauja* seiliui* bu* sušauk

ia* Imlnndžio 1 dienų.
Baltoji gvardija šiandie Suo

mijoje yra stipri šųįies karino- 
menė. Jos yni .'iO/MO vyrų. Ji 
ilulžiai priešinga visokieam 
leolševikų jM*ikesinimanut.

Seimas turės svarbių klausimu. 
Suomijos nr uja* seimas prieš 

save turės daugelį svarbių 
klausinių. Jei socijalistai bu* 
gavę viršų, tie klausiniai su
mažės. Ne* socijaltstam* n«u- 
pi šalie* ateiti*, nei gyventojų 
gerbūvis.

Br-t jei *cimnn (mtek* įvai
rių partijų atstovai l»* žymios 
|M*rsvams, tuomet jnm tek* 
sunkiai pu*iilnrl»noti.

Pirmiausia seimas turis iš- 
išrišti klausimą, ar Suomija 
ateityje turi Imt respublika nr 
monarrliija f

Ne* York. kovo 5.—Čionai j Ihthartini* seimo* tų klausi- 
(Mtrjthaki- ti tramųtorlni iš mų buvo išrišęs iiriclankuii 
l’nmcazijo*. Parvežė KtMMl ka
reivių. Ugi šeštadienio, sako- 
uui. parkeliausiu daugiau 47. 
(MNl kareivių. Jei tiesa, tai Ims 
pildo ryt n* rekordas su viena 
savaite kan*ivių piiiguls*niiiH*.

Ih'dė Šalim* *kubimi siųsti 
kareiviu* miluti. Nes <lntitrcli<> 
jų iižluikymil* tenai brangiai 
ut*icimi. Ir m-t imni reikalo 
ten (Milnikyti skaitlingų kn 
riuomenę.

monarchijai. Aiamlie šalis ir 
yra jau kaipir monarchija, ne-

KONGRESAS STOVI Už 
AIRU4.

.- ..
TALKININKAI NETEKO 

803.000 TONŲ KARES 
LAIVU

Tuo tikslu padaryta 
rezoliucija.Prasidėjo rtrrikas.

Gautu žinių, jog bolševikų' 
skelbiamu* -trrikn* jau prit»i-; 
dėjo Beriy •m*.

Visoks uii'-rie judėjimas *ii I 
stojęs. Nevažinėja nei gatve 
kariui. m*i |*>žeminini geležiu 
keliui.

Berlynu* paliko Im* varnieti*, 
elektrų* ir gaao.

Nevažinėjo m*i automobiliai. 
N<*> pravažiuojančius vietonu- 
MistHlsIo *ln skininkni, ntiiiui 
aiitomubiliii* ir anų savinin- 
kn* |triveri-i;' eiti |s'«M'in*.

VVazhington. kovo 3.

Londonas, kovo Ibmtcrio 
ugeiit uro- korespomleiitas iŠ 
Paryžiun* pranešė. jog talki
ninkui knrė> metu neteko KG3,- 
<mmi tonų karės laivų. Iš to 
sknitliaus viena Anglija nete- 
ku-i tonų.

(’vllllalė* lul-tyl"-* yra llv- 
t<-kii»io* 41.'».tMMt tonų. Tame 
-l'tiitliiije yrn 35tM**t tonų Vo- 
kietijo*.

Va 
kur žeme*nv»ii« kongreso butą* 
Įtiiėmė mmliucijų. kurioje iš
reiškiama viltis, knd įniko* 
konferem-ijn priebinkini atsi
neš j A iri j<>- reikalu- ir lėl
iai šalini up«i*pr>-*ti.

Pn*kui nczolincijn imt gn-i 
liiju induotn senatui. * Seni: b- 
t m- l-'rmiee juiri'ikalnvo vien 
lutlsini jų priimli. Bei semito 
rtu* Smith iš (ietiigin tuojau

11 <ii-i prieš i p,
Tad rezoliucija |«iii‘v-tii -•• 

mito užsienių komitetui, km 
ftanašių rezoliucijų jau dauge
li* gilti |m> keli* iiiėm—iiis.

Bute rezoliucijai aštriai 
pri>-šino«i atstovai: Comudlv 
iš Texas-, .Manu iš Ulinei- ir 
Monro iš Petin-ylvanin.

Bet dbiliiima senatorių sto
jo už rezoliucijų. 1*1 jų paduo
ta 216 takų, gi prieš 41.

Stin h'ninei-<wi, kovo 4. 
laivų statymu įstaigose su- 
-treiluivo mašinistų ir
šiaip darbiniai ii. Nenori *lii • 
fi šeštadienių |si|M«*čiai*.

BUVR8 KARALIUS APLEI
DO BAVARIJĄ.

Vienus, kovo 5.—Buvę* Ba
varijos karalių* l.imlvika* ap
leido Buvnrijų. Su šeimyna iš
keliavo Tvroliun. kur mano 

Iapsigyventi, jei tam is-klimlv* 
bolševikai.

Londonas, kovo 5.—Užvakar 
j Anglija* premjera* Lloyd 
Įti><orge buvo pakviesta* Wel*li 
šventė* vnknrienėn čionai. 
Kalbėjo jia tume sn»irinkime. 
Pažymėjo, jog jie ui 4S valan
dų tiktai būti Paryžiuje.

Premjera* kalIaMnuuiH (M*r- 
►pėjo mažesne* atgimusias tau- 

. tas, kad jos neturėtų didžiulių

IIŽ.illl 
»1r<*i

MIRTIES BAUSME PA 
KEISTA KALĖJIMU.

Waoliington. kovu .*>. I’un- 
>ton karė- stovykloje karės 
t.-i-nui- buvo jai-merkę* mi 
ii<>l< kareivį Mnx Samlin. Pre
zidentu- Wil*onn« tų liatumų 
Įiakeitt- kalėjimu.

RENGIASI STREIKUOTI 
TELEGRAFISTAI.

CLEMENCEAŪ BUVO PAR

WMhin*tOD koto 5. — Ga- ■ 
Ii visoj Šalyj ►uMrrikuoti tel*- 
fonų ir telegrafų opcra'oriaf. 
šiandie kaip vienų. taip kitų 
uuislai tame klausime Italrao-

rijų aa via tie* svetima* terito
rija* tuo metu, kuomet riša
mas pasaulio taiko# klausimas.

G-3-"



rr
2 DRAUGAS Trečiadieni*. kova* .*> <1.

<

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

“DRAUGAS” 
UTIII AMAK d.uly num 

PubIKbrsI Daily I |»< SuimU>> Lt 
DIlAIGV* PIIU-DlIlMG CO. ln. 
IMOO V- 46 U* < ht. •£«». llhtMjiu

Tt.llM* oi DM KIPrioN
One  ....................................................... SKMl
Ku M«u»ih« ................................................>3«mi

Hiur^lat*• I il«i«« •» . . .............• <M>

At M 8r A < Ol’Y
Adt«rti«<nc ralr* «.n aiam

♦

tų. kur turėtų stovėti Kris 
tau* dvii*ia gyvenantis žmo
gus.

Reikia saugoti*, kad dau
giau taip nebūtų. In-t teikiu 
*upra-li. kad Katalikų Baz 
iiyeio* velt.* deltų ucsidnra 
mažesnė.

DELEGATO LAIŠKAS.

UITI vii K VI Al.IKI nlllNILVsIts

“DRAUGAS”
l.«im kiMlaui l«-k>ru« nttk MhiUm-

PftRM BiUY.ll
MK4BM...........................................................

Mtiti ...................................................13.HU

l’r* n u merkia tn«4uri |jm

lt u o Nuiirj ••• <IH I.tiyli
adr«--.j % ..niu rv-tkin ivrioi't^ti *r mu-- 

1‘mtr^l *«titai.m • olųali t-i- r 
kunt k« .- < <••!•«•*• M> n* ••'*!• t

r«Kš«1rw<*t4

Politiškos Moterip 
Teisės.

n.R t.r rM'ro*<
•trim j«J«4ani luitiKun

“DRAUGAS” PUBLISHING CO 
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Katalikai ir Nedo
rybės.

t
nuulijai pakenksiąs jų bažny
čios reikalam*.

Reikia pagerbti žinomų ru- 
|<*nį ravo luižnyėio* reikalais. 
Bet vis dėlto gaila, kud vienas 
gera* reikalus turi nustelbti ki
tų lygiai gerų ir svarbų reika
lų. Lietuvių yra tai|i mažu, 
knd reikėtų ingjti juiu* Min
tingo gūdi niuo: taip susitvar
kyti ir išsitekti, kad visietu* 
gvricuui reikalams ši* ta* tek
tų. Bu* tokių, kurie duos ir 

'vienam, ir kitam reikalui, bu«^ 
tokių kurie duos vienam reika^ 
lui mažiau, kitam įlaugiau.^ 
Bot m-i vieno nebus tokiu, kur* 
nubiednė* davęs abiem rcikn- 
lani jiagnl išgulės. Kuo dau
giau genj reikalų žmogus m* 
šcljiia. tuo laliidu jtas jį-išsi
dirba diiosiiinno doryla-, iš* 
siauklėja prakilni širdis, siium- 
žėja išlaitlos bereikaliugiems, 
juo lubinu nenaudingiems, da
lykams; žmogus rimčiau ima 

j žiūrėti į gyvenimų, į savo vi- 
suomeniškns priedermei!, o mi 
tuo visu dalimi naii'liiigesnis 
savo taniai ir t isiiotiieuci. u » 
liicvui nudmiesnis. Iluosnu- 
mus geriem* rcikalanis—tui iš- — 
mintiiigiiiiisias ir tiksliausiasw 
turto sunaudojimas. Juk netik 
geležis rudijn.Surudija kartais 

i ir žmonių širdys—dažniausiai 
i per iieišniiiitingų turto sjoiudi- 
mą. Gi meilė* artinai darbas 
valo širdį nuo dulkių, auklėja 

i jų visiMiua-iH-s naudai ir Dievo 
I garbei.

O duodančiam ir Dievas duo
da. Duoaaieji neskursta ir ba
do nekenčia.

Įmau ūdys 
- |iinigni. 
jau funkei- 
nvo skyritu* 
. Panevėžy

je, Aliu įjamjKil) j<- ir kitur, 
limo visokia* pinigines o|a*ra 

i ciju*. jiriimn iš žmonių inde- 
jliti* ir tt. Jau dulmr Vuisty- 
l*-s Bankus turįs pinigų, su
plaukusių iš Lietuvos gv'veii- 

' tujų suviršum I**1 milijonų 
murkiu.

Viemi* (ik vargu*, knd to.« 
markė* *iidp jn" .vėlimų ša 
lių luiiikiiosc cine mažu kaina, 
kaip ir Rusijos rublini. Geni 
dali* Ių jiinigų jau jadeista 
dirbti amunicijai, kad jąja a|» 
nųiinti Lietuvo* kniiiioineiię. 
Tą vi.*ų reikalą atlikti paėmė 
lietinių |trekyl*i* bendrovė 

1" UniiL’if", kurią lubni suma
ningai viila žv mus lietuvių 
tar|** kiimcrsanta*. |i. Mali- 
lunisku*. midui liuvę* veilėju* 
.i-iiii-Iį nių I >i usl,''iiiiikiii>*>-.

Ai.'iniiniis apie Itriiskenin- 
kii*. bu* ncprošalį jmžymėti, 
kad -illig vokivių sjiecijalis- 
tu ištirinių. csų iu-iui gražiau 
-ių g\dymu.« virta Kuro|sije. 
ir *ykiu dideli.* Lietuvos tur

inis. Lietuviams ru|ii. kud šį 
kurortų turėti savo rankom*. 

, Galutinam tų maudynių įren
gimui reikia 2 milijonų fran- 

' kų. Lietuvoje ninnomn, knd 
' Amerikos lietuviai sugvliės 
sudaryti tam tikrą komjiauiją. 

I kuri mifiirk* visus Druskrnin- 
ku* ir jmis taip ištaisys, kad 
šioji gydymo* vieta im* trauk
ti žmones ir visų šalių. To
kių ir kitokių gydnno* virtų 

• IJetuvuje žmonės labai reika
lauja. lies karas ir skunda* 
ludgin varyti iš svrikato.- 
sveikiauriu* vvru* ir *vr?- 
kiausia* moteris. Nėra rri- 
knlo kalbėti njūe vaiku*.

Liliui daug vargu Lietu- 
vujr *ii komunikacija. Vo- 

ikicriai. |M*itraukiiami iš 
Lietuvi**, visų komunikaciją 

' siuirik*. Lietuvoje šiuo um- 
I meniu yra suvirtum 2 tukstan 
!ėiii kiliHiM-trų geležinkelių. 
Jiems gi iijirufonti visai nrlie 
liko nei vagonų, nei lokomo
tyvų. Ant linijos tarji Vii 
iriau* ir .Molodučno vokiečiai, 
tarai juokams, paliko du su
griuvusiu lukonmtyvu ir 4 va
gonu*.

Vokii'ėini. susitarę išsuks
iu hii Imlševi kala, atsitraukda
mi |*dy* iš Lietuvos, jų užlei
džia bolšcvikiuns, jatveMlami 
jiem* ginklus, amuniciją, tele
fonu* ir lt. Patys vokiečių 
vyriausybė* idotovai Vilniuje 
m-*ykį ir nrviaanm yra aiškiai 
jiusakę. kml karų prakišti* vo- 
kiršių tautai nesą jokio isro- 
kavinio remti Lietuvos nejiri 
klaiisomyI*.-, ginti ją mm ImiI- 
šrvikų. Ncjh ikhm-oiiKiji Lie- 

1 tino* valstybė busianti tuo
met Ifc-reikidingu voki<<ėinm* 

!*■• nu turji jųjų ir sugriuvusio* 
Riisijo*. kuri:} Kaip nr tai|i 

' vokiečiai Im viltį paimti savo 
įtakai. Nugriovus mm tsilše- 
vikizmo \i*<>m* Huropojc ir 
kitur įimtom-, vokiečiai tikisi 
greičiau iiž kita* tautu* išlik
ti gyvt *u-itiarkyti ir vėl ki
tiem* vadovu uti.

Iš LiHiivus vokiečiai trau
kiusi ištisu frontu. Paskui 
juos už l-‘i vi-rrių eina liolše- 
vikni gnujoniia iš llnsijos. už- 
iniinėjn v<iki«->'ių a|dci*tu* vie- ' 
tu*, iš giK tilajų viską atim
dami ir piešiami. . i

Vokusiai

Trumpu 
Lietuvon 
\.ll“IV be
joti uu ju. 
Kaime, Šiauliuose.

M:u ijmn|K>lv je

laiku 
valatyl- 
i kanku 
Turi •

|.l. Kaupui.
Gerbiamasai!

Seuai Is-Iiiiv au rašę 
|šveicarų. Kitiems j 
'virai licveik nerašau, m 
| ku. kml mano laiškai knž kur 
į dingstu >lur šiupii- vandenyno. 
Iš Amerikos laiškų ugi negau
nu. Teiikiuuos tuo. kas rašo
ma j p. K. r.

šmule larpulaikv je daug 
kas įvyko. Svarbiausia tai. 
kad Berne įsikalė IJetuvus 
valdiškas ofieijulis Sjiaudo- 
Hinriis. pili- kiniu diilmme ir 
mudu su p. K. I*.. kni|Mi Ame 
likos Lietuvių Tarytais iit-to 
viii.

,\*-papi e-hii svarbų duriai 
atlieka siias Biuras. Varu |*-i 
spaudų Lietuvos reikalų agi 
tueiją. tiaminu straipsnius i 
laik rusėm*. yni suėjęs į kun 
tuntų -u |at-saillinėiiiis telegra- 
ln ageiitutomi-; Reiitein. 
Ilnva-o, Sti-fani. N. t'resae ir 
kitomis, -u kurmiui- iii. turi 
kmilaiiių šviii-nrų Ii-Ii grafų 
gem-rab' agentui u.

.luiiis iš
Ameriką 

n iš-

llžleido Isilševi- 
-o-tilH; Vilnių 

<1., o !» ar 10 -ausiu 
liuo-ai, jau viešpn- 
inieste l*ilšcviknnis, 
telefonu su Berlnm. 
laiku vokiečiai sinti- 

2 milijonu inar- 
|<ok iltim 

upuiokčti.

lUKLĖKIMEDUOSNUMi.
Nesenai "Drauge" |>ati-! 

1 gildo obnlris: bukime taujiųs. 
auklėkime taiijuiiuą. Tam o- 

I balsiui pritardamas, aš prie 
jo norėčiau jiridėti mitrųjį: 
Imkime duusnų*, aiiklėkina* 
diiosiiumų. Vienas kitam tutsiu 
olmlsiu nuaijitol nėra priešingi 
jie vienas kitų jMųiiliki ir |m- 
niškina. Žinoma, nelygu tau- 
jiumas ir nelygu d no* nuina*. 
Yra besaikis taupumas ir yra
neišmintingas pinigų *vai«ty-| 
mas į visa* puses, kur reikia i 
ir kur nereikia. Bet vra iš- 
imui ingus laiijiuuiaii, neskriau- 
džiautis nei savęs nei kitų, ir 
vra |irakilnii.* diiosiiumas. ne
sigailintis jvareniti kiekvieną 
svarbų ir prakilnų dalbų ar 
iiž.iiianyiuą. Tokios dvi ilury- 
l*-s—tai tikros aemttės, einan
čius ranka rankon. Galima Im
tų pasakyti žmogui :lmk taupu* 
kad galėtiiiiH-i Imti duosim.*. Ir 
iš antro* plisi-s: buk dllusiill*. 
kml tavo taupumu* kartais n<- 
viistų į siaurą, neišmintingą 
šykštumų, nes tą jeibę inglA** 
jau sveika* diug\-s su visu sa
vo gerumu ir meilumu.

Šiomis dienuiiiis vienas klelm- 
iias mum* |iranešė, kad jo jm- 
ra|>ijo* komitetai sutarę ne- 
daryli savo imrapijoje kolck- 
to* Av. Kazimiero vienuolijai, 
nors visose kitose |i«ra]iijau
toji koh-kta ir yra daroma. 
Kliūtis esanti ta, kad jie ruu- 
šiųtis šį jmvasarį rinkti auka* 
statymui naujos bažnyčių*. Jie 
manų, kad riūkimas aukų vie-

jo*, kurių lietuviai nenigebėjo 
išvaikyti.

Vienybę vokiečių su bolše
vikui* gražiai nušviačiA kadir 
tokie alritikhnuL Lietuvos 
gyventojui ir vyriausybė pra
šė iš igikicėių ginklų prie* vi- 
Hikiti* jdėšimus ir banditus. 
Vokiečiai, ji-i km duodavę Ių 
ginklų, lai |nrnui nmlavu nnt 
rašto (•asižailėjimua. knd tie 
ginklui nebus nnudoti jirieš 
Imlševiku* . Tokio jaižadėji- 
mo vokiečiai reikalavo ir iš p. 
V. Stašinskui, vidaus dalykų 
ii'iiiistcrio. Žuames-gi, kurie 
savu valiu juirupindavo sau 
ginklus, vokiečiai smarkiai 
liiiiiziiiivu visokiais hudiiis, 
liuuginiit mirtimi ir turtų dv 
ginimu.

Vokiečiui
kam* Lietuve* 
saurio

. Vokici’-iili 
Innjant 
kulis-jori 
Titu |Mlt 
tė i* Berlyno 
kių Vilniun ••kokiom* tni sko
lom*" iipmokėti. Rusijos IkiI-

I M-vikų vmlni Petingus ir Joffe 
I *ii vokiečių žinia atsivežė į' 
Vilnių didele* jiinigų stiliui* 
pintmumii iMilševikizmo Lietu
voje.

Vokiečių armijos "Sokla- 
tcnrnto" jiirmininkns dalyva
vęs visliose su bolševikais jai- 
sodžiuose ir sveikinęs liolšcvi- 
ktis įrikurint jiem* Lietuvos 
sostinėje. Provincijose ta pati 
vokiečių su bolševikais vieny
bė: prieš ateisiant lioiševi- 
kam* j Ukmergę, sausio 7 d- 
vokiraiai uraa |tašati<lė, kati 
jMilmuginti gyventoju*, o |k> tu 
savo virtas užleido halševi- 
kam*.

Trumpai kalbant, I art u roję 
vokiečiai su Isilševiknis iš vie
no žudė ir žudo IJriuvų ir jos 
gyvintojo*!

Visai kitokie tikrumoje 
vo suntikiui vokiečių mi 
ruja Lietuvos Valstybė* 
riauaybr. Kuomet finansų 
nistrrija |įrašė vokiečių duoti 
n|i*augą Valstybės Banko pt- 
nigynui. vokiečiai griežtai at
sisakė tų laoluryti. Po ilgų 
derybų Iritlo suorganizuoti ap
saugų vos iš 12 lietuvių karei
vių. Po kelių valandų tų viaų 
apaaugų vokiečiai suareštavo. 
Ant rytojau* juo* paleidę, da
vė šautuvas, bet ne leido var
toti šūvių, atėmė pairau u*, 
kad uešaudytų į plėšikus-hol- 
ševikus.

Tirs Veiveriais Kakaliuose 
sausio ti d. žmonės padarė au
si rinkimų, kad |iarinkti atsto
vų į I-irtuvo« konferencijų Iti 
sausio. Vokiečiai a|uuiOM- to 
susirinkimo prazidijiuuų ir su
sirinkimų išva'lcė.

Rokiškyje |utni)iijos kmni- 
tetui ir jn ••rganismijfifnni mi
licijai vokii>čini ntriaukė dno j 

ti ginklų. Gi tuo jmt įniki: 
įdėjo 5 rusui bolševikai, ku
riem* lokicėini ntidnvė visu* 
ginklu*.

Ibilši-vikam* užėmus Vilnių, 
sausio 5 d., tą puėią dieną len
kų legijonirrini sušaudė 
Vilniuje Dnchovi-kį ir Gutma- 
ną (liolšcvikn*). Kuliui žmo 
nėa, kad tuo pat laiku 4 bolše
vikai luityn nusižudė, jų tar|ic 
ir gursusi* lietutių Isilšcvikns 
Aleksa, paaižymėjęu savo vei
kimu <lar Rusijoje. Sausio 6 
•L revoliurijinis komitetas jrn- 
skells- Vilniuje karo atovj.
* Naktį ti-7 sausio 4 raudon 
gvardiečiai (bolševikai) žval
gai atėjo į Kavarsku. Panc- 
včŽyjf bolševikai. IJraudžin

<
I 
f

ta mažuma' 
ios vien 1ik| 
i *i niicmujo* | 
ės ludsilutl.l 

šlovint lie Į
nuli kuilius apie iVaiicuzi 
<!• mok taliją. Autokuiliz 
•|e.*|s»lixiiii- ir kitokioje!III* 

zuini loji* valdžios lomioj.' lai 
via blogiausia. kad mažuma 
neteisėtai slegia didumą. Pran
cūzų ii-spiililika Iii daro ii di|- 
stn prisipažinti savo iiilgšėinu 
MO |K.|i|lkllS v««|čjo hl|Mlll||S.

Amerikos laikraščiai apie 
lai rašo. Truputį juokiasi, kad 
moterų delegacija su baime 
••jo juis t Ivmvnceaii prašvti 
sau teisių, kol jis dar tebeini- 
vo sveikas, ir neslepia, kml 
jis tų teisių nežadėjo. <*|en*-||. 
eeau pasisakė delegatėms, knd 
jis | m si priešinęs kVilsouui. ku
lis tų teisių reikalavo.

Amerikos s|iaiidai tas visas 
atsilikimas išrado lyg mažino 
zis, Is-t iie t isai. Mes laimi nl 
jaučiame tų faktą. kml Pran 
elizijoj-- mažuliui valdo didu
mų. k oi tu mus talkininkė nė
ra demokratė. .Ii labiausiai 
pasinaudos mus kareivių pas- 
t angomis, o demokratijos |uts 
save vis-gi nepritaikys.
. Negera, kml ir Amerikoje 
motery* is-luri lialsavimo tei- 
šių. liet rimini imrs mintija
ma. kad jų vyrai taip Imluad- 
jn. kaip jus. Prancūzija žino, 
kad imiti-rų nuomonė skiriasi 
mm vytų. o vis gi neduodu lei- 
•-ės apsireikšti tam iiii'Hmmių 
skirtingumui.

I

1 iena* tjiieago* dienrašti* 
|nivedė ilu lig vieta* senai dn- 
liar išjihiukiančiai aikštėn is 
t ori ja i. Kol kas ji yni neniš 
ki. klirlugami valstijoje. mn 

katalikų 
•dėžė s u 
kml tie 
|Hilnii|iit i

alelyje Isidmi- tini 
kupinių tapo įkasta 
kaulais. I^arinalu. 
kaulai seniau buvo 
jai bažnyčia. Viena prašini 
dn*i mergšė tvirtinu, kml ku
nigas jai latrisakes. j«»g ji* 
užėjęs m- vietoje |udnid<itų ln 
loną. Kadiingi-gi !*Ml7 m. iš 
to ĮUlties Isidore pl'llpllulė m*- 
wrų vienuolių viršininkė ir 
policija negalėjo jos surasti, 
liti sp>-jmiia. kad atrasti«-.;i 
kūnini yni jo* ir kad ja nužu
dė turbūt kunigo šeimiuiukv. 
kuri laivo piktu *u pražuvo 
siųja vienuole, ir knd kimi- 
gii* UŽslė,*'- šciiiiitiiiiki'-s ne-' 
dbrylię.

Teisimi dalyku* imnalytl 
ar tame atsitikime buvo kaip 
s|*-jnmn, l*-t katalikystei prie- 
šiugn laikraštija luilniy* npie 
<l\u-iškijo- ištvirkimų ir 
žmogžudį*lc*. Halnlikanis rri 
kiu žinoti knipnpM-ili tokiame 
atvejyje.

I*irmuiii-iai reikia |utlnukti. 
kol visas iil'itikiimi- |uiai-kė» 
tiek, kad galiinti bu* žinoti 
tikru* iinofikiiis ir įiesiri-mti 
sja-iiiijiuuii*. I'a-kiii reikia at 
•duduti, 
-iižiiionui 
siėjįnio 
knd d» asi-kij.-.. 
pra-ižeiiginin 
daug ninžcsm- 
nor* kitame luome. 
(huM-klJH* 
ii'mšniiti* yra 
tikėjimų ihn*iškijų 
■ną nuošimčiu*. J 
tu teikiu imli ai Viliui, 
•lieviju- įnikai* 
-*priiild/.i:t-i j Bažnyčių, 
dumi jų griauti iš vidaus, 
totui* katalikui siuirkiai 
taria prn š dvu>iuę v v imu-; 
už įietiukan* iu* kmididntii- 
knudidate*. |*. lengvindami
iM-iievinin* skverbti* į tlvn*!* 
k i jų.

I u re jo V nl. iii i.-i| -.ivo šnipų 
talkininkų žemėje, turėjo ir 
talkininkui -sau žvulgų Vu- 

vira karė* bdka. 
kati

I

kad ii|ui*tntų Vertė 
lie iš .ludošialis ap 
l'olimis vru Ii.—n 

ir v H'liliol'ų
nuošimtis yra 
negu kokliniu- 

K atid i k ų 
llU-lkldl llllll

limzes|l|. kilų 
liii-iknlti 

Ant gulo ir 
i. kml I-.. 
Isilieviui 

uorė
\ le 

UŽ- 

v ta*

• »r

I’aryžmjc jau gyvena p. 
Viil<h*niaru* įgaliota* j Tai 
ko* kmiiėraneijų. Ihir hiuki'i 
leidiniu važiuoti p. Klimus, M. 
\ ėtis. A. Smeionn ir kiti. Jei 
kų gavo lietuviui Taiko* kon
ferencijoj. tai gavo vien per 
Anieriko* laidžių! lieto Pa
ryžiuje gyvenantis (iahanaus 
kas gausiąs Lietuiim< oficija- 
lius įgaliojimu* Imti Idetuvo* 
iitslovu Paryžiuje. Gi viri 
"ištikimieji Lietuvos suiiųs”su 
eavuis "biurai*” šluojami j 
šalį. kui|Mi cimiutH-ji kreivai* 
keliai* ir kuž-ko yj*iting«i ve
liami savu nkrijiijc. |

Ne|Mii*Niil tu viso, kad ir sa- 
| viej i "veikėjai" klampina 
i Lietuvi.* nepriklaiisumylM.. ir 
I jusiu* yiulykus komplikuujn, 
• kaip net sako svetimų šalių 
niiiliusadiiM!, I.n-tuvii prie m*- 
jirikliut.i-u:; hė* eina. Mu*ų 
tauta auga, bręsta. Pat* val
stybini* mccliaiiiznui* eina vis 
stijHyu. kad ir ardo jį lenkai, 
vokiečiai, rusai ir bolševiką', 
ir įlar kai-kurių "dulžiulių" 
tautų agentai.

Istorija ateityje mum* vie
kų ii|t*aky*. Aš čia noriu jai- 
|Ni*nkoli šį-lą iš |ai>kiitiniojo 
tar|>ulaikio. kų gi n įėjau iš p. 
M. Yčo ir p. .M. K linai, šiomis 
diitHiiiii* atkvliaviirių j Hvei- 
enrn*. knd iš ėiu vykti Piiry

I

Lietuvo* šalie* gyventojai 
iki kailių, smegenų ja-raiiim; 
savo žcinė> uepriklau*.>niylM-h 
karšta mintimi. Lietuvos vy
riausybę visa ravo |aijiega re-

Vienu* t bicago* angliškas 
Į dienraštis |iradžiuginu savo 
-LnitĮtoju* žinute, kni|i vieim* 

i milun* viiikina* -usijinžiim su . _ .
■mna iiH-igimi ir kni|i jiedu 'iiia pniy* liciuvuii, žydai, gu- 

l.etuiiij <beiui |*i *u*ip.izi (dili. \ i* Įialnnl.i—ui tninpn jut
imi u|tkvuišę Lietuvo* lenkai 
(sulenkinti Lietuve* biijmni).

I.ii'lmoje jun jiradėjo veikli 
l.ietnvii- jiuėtn*. Kol-kas pri- 
iiiuiiui |Ni|irn>tieji laiškai. 
Kr:i«o> liet iii iškieji ženkleliai, 
kurių |uivyzdžius siunčiamo 
Amcrikuu. nlcmlą laimi dai ' 
liui. A|iie juo* rašo viciut*1 
jnaneuzų laikrašti*, kiniu ko-l 
re-|Mnideiilui tų žcnklilių teko] 
matvti.

I

IIH-I giliu 
keturių dienų |MI 

lino ;i|»k1 vedė, 
Girdi, jiedu netikėtai |mi*i 

matė šeštadienį. Sckmadiciij 
abudu buvo li-r.lte. tlllijn 
••gražiuosius” laikus. I'intia 
■ li< iii iš 
dimų. 
juodu

Tas laikraštis didžiai džinu 
ginsi tokiiui jaunųjų up'ukru 
imt. Tume jžiuri didelį jiatri- 
įotizuių. Bet tu- laikui**:* ne
planiniu iMi-i-kmių iš tokio op 
•iikniniu ir ••patrijaiizmo”.

eismai negali siis|»'-li 
lokiam* 
Nilu tu

I

slėnu- npsiv<*liiiiiii hi 
tii ant imliem teisėja* 
surišo.

I
K. F.

I

1

I

bu- 
tik-

llli-

Tai ir visa-bolševikų armija!
Rokiškio apskrityje bdfo* 

vikai puošė plėšti iš žmonių 
duonų. Visus grūdos Ii gy
ventojų atiminėja ir gabena • 
Dinaburgų ir į Kurijų. Kai 
kurių dvarų kumė&ai prašu 
lialikti norą šį-tų jiems, už tai 
bolševikui juos areštuoja ir 
(įaudžia, kaijio “kuntrrevoliu- 
cijoaierius”. 1’žėnię Kiliulius 
bolševikai i>aaodino į kalėji
mų p. I’etrašį ir kun. Karoo- 
kų.

Bausiu 1U d. Lietuvos 
riiKMueiri 
išvijo iš

Vilnių 
vikų. Da 
pasitiko žydai 
traukė j Lnodvaravų, 
kiečiai atėmė H jų gi 
Viri lietuvių laikraščiai 
ju ėję. Mutarta leisti bent via- 
uų la|M-fį.

Kalbant a]>ie Imlševikiui rei
kia jaižymėti, kad Lietuvoje 
bolševikų eilėse veikia dau
giausia buvusieji fdetuvuje 
maskoliai — ėinovninkai, ku
rie caru laikais valdė Lietuvę. 
Lietuvinm- žinomas Kauno, 
paskui Vilnimis guhornatorhis^ 
VeriovkJaaa taipgi organiza
vęs Lietuvoje bolševikus, žo
džiu sukant, visi caro laikų 
juodašimčiai šioj gadynėj virto 
liolševikais ir įsiveržė Lietu
von, kad jų naikinti. Kai ko- 
rios Rusijos pnrtijo* tikisi iš- - 
gelbėti senųjų Rnsijų per su
naikinimų su bolševikų pagel- 
hn tų visų šalių, kurios nori 
būti nepriguhningomis, kaip 
kad ra yra au Lietuva.

Atsiminus, kad visokį 
tuviškięji Amerikos 
kai" palaiko Rusijos boltevi-^ 
ku* ir džiaugiasi, kad Lista- - 
ruja irgi įriktarė boliavikaL 
lengva suprasti ko verti
■wų

si jų kvietus ••rvrvhovnaja 
iituvskaja viaat" (Aagačiaa 
šia Lietuvos Vyriausybė) 
jvarkai palaikyti. Karianti 
jie nenorį. Armijua pulki
ninkas liepė gyventojam* via- 
kų slėpti, ues neatsakąs už sa
vu kareivių |iaaivlgiuiii*.

Iš Salaku klebono iMdševi- 
kai pariėiia- .*iU0() rulil., “pa- 
lauidus!” Vtt-nus rvvoliueiji. 
uis komitetą* jaukeibč atsky
rimų Bažnyčios nuo Vabdybės. 
Kitų dienų atsiuntė klebonui 
kortelę: “G. K- Meldžiu pra
nešti iš sakyklos, knd Iras Mi
tingas 1 vai. po pietų. IL-IC 
Komitetą*. 1S19 H”.

L tėno. apskrityje švietimo 
ir viaų mokyklų viršininku 
paskirta* siuvėja* Žalys. Gruo
džio 2S d. laike mišjmrų du 
virtiniu broševiku ir raudon- 
norietis atėjo į bažnyčių, 
vuikčiojo po liažnyčių su ke- 
purt’inis. laikydami rankose ra- 
volveriusj ZmufiČH bauginami 
visokiu budu ir visokiai* bol
ševikų puskrlbūnais, kaip va: 
visi žymesni reikėjai burių 
Miaraštuoti. Viri tikybos val
dininkai burių sušaudyti!-.

Bolševikai Subačiuje sua
reštavo ir buk sušaudė P. 
SoiIį žymų veikėjų ir kalbėto
jų krikščionių demokratų par
tijos. čia pui suėmė jie uj>- 
saugos komiteto pirmininkų 
karininkų Jackų. Grasina 
liolšcvikai suimti dar arti K*i 
žmonių, kuriuos sušaudysią.

Kaunan bolševikai atvyko 
naktį sausio 11 <1. Jų viso la
bo kelio* di-šimtys atvažiavo 
iė Vilniau*. Visi ginkluoti. 
Juo* pasitiko lietuvių ir vo
kiečių sargjboi. kareiviai ir 
nuginklavo. Hiaaa* susirėmi
me žuvo du lietuviu. Gatvė- 
se Kauno Imlševikai išlipdė 
atsišaukimus, kad viri bolše
vikų šriininkai sukiltų prieš 
Tan-bų ir.

I

iv leiemis aktini* <lir*telių į 
lokių greitų n|>.*ivt-iliiiių pa- 
M'klIlC'-.

\ n< Amerikoje atsitikimų, 
kud puma surišanm* j*t tele-

Lietuvą

Tad čia 
rasti*, kurs 
*‘tižia ugsadagaa" žinia*, ar* 
turėtų ko džiaugti**. jei ji*

’ Kini I
Į įtinti |s r-iskv rimų
| apsuki imti* porom*.
žlunga jaunimu dora, du romas 
via didesm* viaUumeiHi Uju-UU

lr> pradų
Nieku idebMim, 

~ j" kartai* įsudnodo, kad ka 
talikystė* priešam.* pasisekė 
istatvti -am nemeili i tn vie
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Lietuviai Amerikoje
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THOMAS, W VA

į Nntflcm* Rrrr' patalkinti Akiniai 
btia pale ne‘mus u dvi Jutų akly 
K i.tunai tu kanu nuo galvot aka u* 
dėjimo, kuomet rakite liojaal j kru- 
▼0. kuomet MuHtai ar aturl ar ra* 
kai. ui tuomet yra tankia*, k a 3 
reikia Jum* aklaiQ. Mano H meti 
pa tyrimą a priduos Jum* per laume 
pauraarlme ui prieinam# kais# 
net taip temai net iki 44.44.

JOHN 8METANA 
Akių SpedjaliiUs

1801 S. Ashland Av. Chicaco 
C<umlnai Nuteikiama* dykai 

K..m|uui Ik-toa gatvė*.
>-v*loa lubae virk llatto a pliekos 

Kamlartn 14. 14. i«, 17 Ir lt 
T« mykite j mano parak#.

Valandom nio p n| Hryto iki > 
vai vakaru. X«*d>hoj nuo a vai. 
rvta, J^i lt valandai diena

|n-............. .. * ■ ■M

ALEI. MA8ALSKI8
i vo reguliaria dm įmunkąs Nuv.l 
Valstijose gyvcnaiįviu darb
davio nr kooperacijos tame pa 
ėiaiia* inicste ar |*aviete neimi 
z.inu kai įht tris mėnesius 
prieš gavimo algos, jis, gali 
Imti laikomas. kai|Mi apsigyve
nęs, kuomet spiviidž.immi ar 
sulaikyti dali jo algos taksams, 
jei nėra kokių nors kilų priro
dymų. iš kurių durbdavy* ži
notų. kad ateivis yru perėjū
nas.

3307 AUBURN AVR.
ItMK Oroicr «IM

GHAftonit H |

Uattivte rrc
Lcr aa Atli*- 1
ka t i a © k 1 • •!
lsM įtoite k*' i
Didlaukiai Tu
riu aa<o kurą- {gM Č • 4

bonua Ir aato- BŪVI *b * o-1>'x4*'
mobllitja.

Tilte 4i4«a-
•« dalj (ratu
pat y • etr^atn*. 1

Per amžių* Mėgta Lietuva, 
Pakilk nūnai jiega sąra! 
Pakilk ii jūrių užmirštie- 
liana tau jungo praeities!...

..............    X 
mus, kylu nauji dalykai, tn- 

|da ir vėl už krepšių ir dui į 
Neimą. Koks išnikai imas.

(I kaslink fondų vienijimo, 
tai negali Imti nei kalia**. Suvie 
nitais fondais katalikai n<-už- 
sitikėtų delei liberalų negražios 
I>olitiko*, kurių jie varo, ir 
dcl drabetymo purvai* am 
musų veikėjų, dvasiškijos ir 

visuomenės. Tada 
ladinutų aukas dėti, 
primeta mums, ku 1 
buk mes Tautos 

klierikaliz-1 j

Būrelis lietuvių, susirinkęs p. 
Jono Milkinto krautuvėj, užsi-. 
mine apie Lietuių, jog reikia j 
jų gelliėti nuo lenkų ir bolše 
rikų. Žinouui. knip visur, taip 
ir pas mus bui’o keli bolšct i- 
kai. Jie su panieka klaup si 
apie gelbėjimų Tėvynėn, ta-t 
buvo ir geros širdies žmonelių, 
kurie pasižadėjo aukoti kirk j katalikų 
................. * * katalikui

LilsTtdui 
tulikams 
Fondu stiprinant 
nui. kas yra grynas melas. I« t 
lils-nilai su sorijalistai;-, kada 
tik buvo surengę prakalbas 
musų kolonijoj ir |msikviele 
kalliėtujus Kad parinkti au
kų Lietuvos* reikalams, nei 
vienas neužbaigi'* savo kalla». 
iieišmckiiies dvasiškijos. tik< 
jinm ir švenčiausių mus jnu-- 

, mų neimtų užgavęs. Taip elu 
‘Imiiiesi liberalai norėtų, kad 

I katalikui aukas dėtų į bendin 
j fondų. Aišku knip dienu, knd 
katalikai niekad imt to nesu
tiks. ■

l.ilK-ralai saku, kad katali
kai neturi veikėjų, inteligen. 
tijos. Lilieralų inteligentiji* 
tiek |m*i<larl>avo tarja- Ame
rikos lietuvių, kad visų laikų 
niekino Katalikų Bažnyčių ir 
prigribėjo nezaliežninkam- 
|*ri*4eigti “tautiškų parapi
jų'*. Autai Scrautone.. Pa. 
vienom bauilazui m-t čnrti-rj 
išgavo <h-l jo kirkužės. Ir 
kaip katalikai tokiais veikė
jais gidės užsitikč-ti. Išticsų. 
butų keista. Patartina libera
lams vietoj katalikų, kreiptis 
prie savo aiokslavyrio Šiitus*, 
kuris per tiek metų važiiaibt- 
mos po Ameriką skelbė hrdie- 
viuuo evangeliją, rovė tikėji
mų iš katalikų širdžių. O ko
kią naudą tlultar lilteralai tu
ri iš savo |*inuųjų auklėtinių! 
Jie prieš kožnų prukilnų dar. 
I*ą iškiša liežiuviu** ir mums, 
iinuviauu amerikiečiams, 
prieš kvetimtauėiui* gėdų da
ru. Jie nei centu nepriaidedn 
prie LietavM išlinouavima. 
M<* kovojam už 1 Jetuvoa lais
vę, o jie naujus retežiu* kala. 
Antai vienas Narnėtai’ Į***- 
kvtbė. kad, girdi, jeigu Lie
tuva paliks laisva, tai joj ku- 
aigaias ir katalikų tikėjimui 
vieton nebus. “Guod By 
Šliujio aukk-tiniai!

Taigi kas gali gvaruntuoti, 
kml Šliu|*ui ir lilterulam* ne
rūpės ir paskui griuvimas ka
talikų tikėjimo! Uberalų 
s|*audoj rašoma ir sakoma, 
įniksimos žinios |*nreina iš ne
kuriu kolonijų. kn<< jau klivri- 
luilnins neįiksln aukos rinkti 
<!e| Lietuvos. Esu, jau liaudis 
susiprato ir m-duos savęs 
linu išnaudok

Tat Imk ir parodu, kaip Ii- 
Is-ralams nų*i LietnrtM liki
mas. TnrMami tuš*'-ių fondą 
ir |*atvs neaukodumi, jie nori, 
kad vieni katalikai paaukotų.

M. Abra&iukaa.

O brangi mus Tautos širdis. 
Gaivink savyj' šventiks mintis! 
Zinai, kų troško mus tėvai.
Kad žuvo jų laukuos' pulkai...

Žvaigždelė Laisvės iš Dangaus 
Nušvies takelį to žmogaus, 
Kurs kraujų liejo ir vargus 
Dcl josios pašventė visas— 

Roschuid, III., va*. 24 -- !!>!!» Vaidevutis.
išgalės. Paskui buvo surengtas' 
vakarus, kuriame p. K. Sma
lini priminus Lietuvą, aukojo 
šios ypatus:
Bartkus K................................ •*>.<> >
Grigaliūniene E.................. 2.111
M tikintas .1..............................I.'st

Po 1 doL: Žižiunns J.. M i Ieš
ką S.. Snialis Kaz.. luiurinaitis 
Jn Milkintas J.. Janiškevič-> i 
A., Valia P.. Mnscliunas VI.. 
Žukauskas T.. Sulmėiem- M.. 
Laurinaitis -I.. 1 jmrinaiti<*iiė 
M.. Garurkas ,1.

Po 5tk-.: \'eikūlis Kaz... Kuri 
bikas .1.. .lasas M.

Vakaro |h*1iio liko fltURi 
V argus mums, kad neturi 

me inteligentijos, nėra kam 
darbuotu-k. Žmoneliai surija- 
listų taip įbauginti. kad neži
no nei kas tai yra tas Tautos 
Komius ir kum jis reikalingus. 
Ale mes nepametame vilties. 
Pradžia visur sunki. Tolinus 
gal paoirodysim ir mm drą
siau. K. Saahi.
Im nš. Hnigus 34 dol. ga

vome ir paMunU'-nie Tautos 
FonduL

MAI8T0 PRODUKTAI PER- 
ŽIŪRIMI ANT « MAR 

KETŲ.

LIETUVOS VYČIAMS 
PRANEŠIMAS.

BURKA U OF 1NTELNAL 
REVENUE.

Vaaurjo 27 4. L Vyčių 
kpJaikė paprastų susirinkimę.. 
BŪsirinkime buvo tarsaai apie 
organizacijos ir kuopos rei
kalus. rinuiausia buvo klau
simas, kų daryti su tai* nu 
risis, kurie nepildo L. Vyčių 
organizacijos įstatų ir kuoja** 
nutarimų. Kiek paavaračiu*. 
nutarta išbraukti iš L. Vyčių 
kuopo* visu* tokiu* nariu*, 
šiame susirinkime tapo iš
braukti dn nariai. Paskui nu
tarta pasamdyti svetainę hin- 
rinkimams laikyti. Tam tik* 
Ini tapo išnakta komtatja ti 
K. Abtialoa ir J. Balčiūno 
Taipgi išrinkta* vme-pirmi- 
ninku J. Balčiūnas. Ant ga 
lo būvu avantyta apie 6v. 
Kazimiero d»«nų ir kilu* kuo
pos reikalus.

79

▼yt*

MONTELLO, MAM.

Vasario 12 d., 1919 ra., visų 
katalikiškųjų draugijų Sųri- 
Si* laikė susirinkimų. Visų- 
pirmu buvo svarstyta ar rei
kalinga lietuviam* šaukti sei
mą*. Visi vienbalsiai pritari-, 
kad nėra reikalo, ]*a*iremda
mi unt tu. kadangi jau |*ernui 
buvom sušaukę Visuotinų Hei- 
mą. kariame liko įgalioti abi 
dvi tarybi. tv. katalikų ir Ii 
l*eralų veikt išvieno vardu vi
sų Amerikos lietuvių. Mes 
matom tik icikalą išm-šii re
zoliucijas. Taipgi ir Tarybos 
gali tai daryti, vardu visų lie
tuvių, kurias mes jienuii įgu 
liojom.

Visos kolonijos skyrium 
gali išnešt rezoliucijas ir ja* 
jioeiųsti M'aabingtoaan. fi mu
sų Tarybos pasiųs ten. kur jo* 
boa reikalingo*. Ku aeiraai* 
gali boti tau*. Duokim aao.

Išvažiavus lankyti Virių 
kuu|ms “Vyčio” s|iaustuv«-s 
reikalais, kui kurių imta many , 
ti. ka<l orgimo “Vyčio" leidi-1 
mas kokiam laikui Ims sustab
dyt ns.

šiuomi pranešu. «kad “Vi- 
tį” stengsimės išleisti, knip 

i ligšiol. Ile<)nkvijos it adminis 
tincijus reikalais (siunčiant 

j organui mislžiagų. ndniiimlta- 
cijni p*.'nešimus n t. p.l i<-i 

. kia kr* ptie< tuo |m<-iu adre-: 
su; ••Vytis", .TJtil S. Halstcd 
Ntr.. Cliicago. III.

Matas Zujos, 
“Vveiu” redaktorius.—g" -J-JLte ■ .

Louis choras, i ėdamas varg. 
J. Blažiu. Prie choro daina
vimo jirisidėjo ir CollinsvillH-- 
tė* pdės: I*. Mulinauskiutė ir 
<*ua Ašmenių t ė. Minėtu* mer- 
gaitrM yra gabios dainininkės 
nors yra toli vužiuoti į E. St. 
Ixniis nnt dainų re|a4irijų. 
bet jo* iHišveuėia laiką. kni|*o 
Vytės, ir nuvažiuoja. Vitku
ms užluiiglti* Lietuvi* himnu. 
Programai užsiliaigu*. p. lt. 
Stumbrą* |*ndėki*jo E. St. 
Ix*uis chorui už atsilankymą. 
Po jo prnbjrlo p. J. Blažy* ke- 
l*'tų žodžių, ragindamas jauni
mą prisirašyti prie E. St. 
I^oui* lJetuvo* Vyčių 4(1 ku»- 
į*o*. Ir Iteinatunt priairažė 6 
ypatų*. Matyt, kad Cuilin*- 
vill<'*s jaunimas supranta nau
dų jauninto organinei jo*

Vakarėlyj pu Miko* bnvu ne. 
'įauginusia. Priežaali* — be. 
darK'-s.

Svetimtaiič-ini. kuri*- "ivomi 
Nui. Valstijos- ir nežili* tik
rai ar jie čia pasiliks visuomet. 
gyi-enti. ar giįžš i kita šalį, jei j 
sali tai prirmliti taksų no<* m- 
eigų reikalais l*u* skaitomi sy
kiu *u piliečiai* ii ėia apsitrĮ- 
venusiai*. <**i:i gvvenanti* ntei y*
vys. kuris nežili** kuomet ap- 
I* i> šią šalį, ar gal ir visai ne-' 
apleis, guli gami |*aliui*sai imą i 
nuo tų įstatinių reikalavimų.1 
kad jo darbdavį* nutraukda
mas miošimiį nuo ju algos 
mokėtų valdžiai už taksus, -ils 
turi išpildyti tam tyčia Išs
kirtą n-rtifikutą. Tai jis guli 
paduria virai nekliudydama* 
savo piln-tyl*'-* teisių. Raštas, 
kurį jis pripildys ir įteiks sa
vu darlslaviui turi prierašą 
“kad eertifikatas neliečia pi
lietybė*".

Finigyno De|*artan*-nl<i 
šiandieną nuspicndimns dapil- 
do pinitcsnius patlavadijiiuus 
dėl taksų nuo im-igų rinkimu 
nuo šioji- šalijc a|isigyveiiii- 
sių ateivių. >’m» ne|MtstuvaUS 
ateiviu taksai i.. « i eukaiui iš, 

1 jo algos, ar kitokių im-igų. ko
kia* jis turi.Suv. Valstijose.

Ateivių darbdaviai lengviau 
galės išpilditi nauju* reikalu I 

. į imtu*, ues taksai nuo algos I 
atimanti tik iš tų <larbiniukii. i 
kurie žadu apleisti šią šalį.' 
Kad pilną algą išmokėti, ne-' 
atimant iš j*»* taksų, dartata-i 
vy* luri aut rašto žinoti, kad 

i ateivy* nėra m-apsigiionusiu 
givi-ntoju. Jei ateivy* čia gy- 
veno m-mažiau kai melu* pro* 
pradėjimą dirbti prie daliarti- 
nio darbdavio, arba jei jis hri-

t

I hui. Valstijų Agrikultuios 
Ifejmitaiiicnto Mnrketų Biuras 
maisto dalykų jteržiu rojinių 
taip išplietė. jog daliai ji* a|r ! 
ima 45 dideliu* įvežimu mm -!

I ketus. Knip pirkėjai ir |>uidii 
' vėjai su*i|*ažįsta su tuo |* r 
' znirėjimu. v patingai *u is-ša 
jlišku peržiūrėjimu greita* gvn- 
Muučių dalykų, marketo prekė* 
; pagerėja, kadangi siuntėjai 
Į'langiau kreipia d*<ns*s kinu 
Idarni į karu.- ir atn-žus pro- 
1 kės esti nelaikomos taip ilgai

-uktaut**.-. Iš pradžios. |>tud<- į 
ju* tą darbą, vien tik prekių 
siuntėjui tesikrei|*hv<> į tą I 
biurą. I*ct dabar noM-nai išleis
tas įstatymai*! ta* darlias la
biau išplatintas ir dėl |>eržiu 
rėjinm aplikacijos priimamos 
nuo tų, kurie siunčia, kurie 
priima. |*ardavinėja ir k. I i 
tą darlią imamas tik mažas 
mokesnis.

---------------

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENA8

Nati»rn*diaiAi. daryti ant ut 
auktmo aditai ir rvorkotal. trr. 
t* • nuo |.1O tl i ISO. dalsar par« 
Aiduodu |»p |lu tr fSI.

Maujai d»r>ti gatavi nvo lis 
iki 4«« Mulu ir uvrrkotai. au«> 
f •* iki II v

i ma* pAsirinktmAA kaflia'tj 
paiuuAtv oic/kuty

Visut matai kartoti 
ovrtkutAi vert* a nuo ___ _____
•34* Imbar 41 ir augMiaa Kv- 
linai nuo II 14 iki |4 4d. Vaiky 
Mulai nuo 43 44 aki 47.44. Va- 
ltxoa ir kuponu.

ATDARA KAM)im 
MesIMinHi ir ųakamia.

8. GORDON,
• «M a U«>1«* KC, CMCM.. UI.

raktai tr 
i:s >kt

Z. M. (<*hicagoje). Api<* tui 
jnu til|m “Drauge“ kito mu
sų kon*s|K>n<k*nto.

F. P. BRADCHUUS 
Uataiis Advokatas 

Attorney at Lav 
l*a W Mioeir. <w. IMI OL tas .ms, ne <i*imi tas

CMKUUIO. 1I44BOM

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAI

uiuiimuiiiitummiummmmiumimu 
n**< MI B® JUbUad W«. CUIC-M* 

TMataaaa Haym<rk«t HM 

OR, L A. TOTH,
Rumu ayiUtoja* it cklruraaa 

PpiK-lialota, Moterį*1" Vyr.lkę
V**k« U TMn* ckr-'Siikv bau

I ofiaa* UI! So Italei a St, Cklcaav 
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Vasario 17 d.. |M>idurhavi- 
mu p. B. Mtmnbro, buvo au- 
rengtas vakarėli* au dainomis 
ir kitokiais pamaryinimai*. 
lakėjai buvo ii E. 81. uouis, 
1IL, &v. Cecilijos parup. ta 
n> nariai Lošė “Katra m>- 
ftm.nė” Jįamusi ngdasup-

Ar Fenkroi

Annour's IMargarine ir 
Nutola Margarine yra visur pat 
virtintos kaipo geriausios dėl te
pimo ir virimo. Abidvi yra iidir 
bamoi genaunose Oleomarganne 
fabrikuose visam pasaulyj. iš gri 
niaurių dalykų, ipedjaliai tiktai 
tam parinktų iš geriausios rųšies. 
Genausi ekspertai šituos visus 
dalykus peržiūri.

VrnbrU Oleomargarine yra pa
dirbtas iš Oleo aliejaus, cooeanst 
ir peanut aliejaus, gerai viskas ra- 
maišyta su garie—iu pienu ir ge
riausios rųšies it ruski

Nut-ola yn padirbtas iš 
aliejaus gerai

Pasirinkite karį norite 
yra gvarautuojami per Ar-
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Iš NORTH SIDES
IS TOWN OF LAKE

Nuliūdima* northsidicčiams
Pavogė daigius

Visa viltis taksa padidinime

cicero at

is TOWN OF LAKE

IŠ NORTH SIDES

Prigelbėkite gamini vartojant

Biž’jiilJiatni ifR
Klauskite CTANOLAX. Neimkit* nieko kito.

ATRADO SUBARYTA 
ŽMOGŲ.

kurie Ino jaus liko T‘.i’in*ti T 
D S. streikierių fondati 

Raktininkas.

NEŽINO KUR PINIGŲ GAU 
TI.

Walter Zalaiarek. 14 metų. 
945 No. Nacine ave„ lapau
tas. Jj pašovę* Micluud Juško,

STANOLAX
dd Pridoaro

Dirbėjai ir atatytojai

Elektriškų, 
Tubular- 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų

Tai pasckmingiausias vaistas. Alisoliutiskai nepa
vojingas. Nepalieka skausmu po vartojimai. Rtanolav 
vra nes|>alvuotaa, nekvepiantis mineralinis aliejų/ koris 
vra labai švarus. Jis savo darbu atlieka neknipo papras
tas vaistas bet kaipo mechaniškas lubrikantas kuris 
greitai sujudina juru vidurius ir nereikalingus dalyku* 
išvaro.

Trečiadienis, kovo 5 d . PE 
LENŲ DIENA 
Ketvirtadienis, kovo c <1 !•< i 
jte-ttr r>lirt»n

L. Vyčių seimini.škas va 
korelis.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. DAR VIENA REGISTRAVI 
----------- . MOSI DIENA

Vasario 27 <1. buvo sureng- 
los prnknllais L. I>. S. 20 kuo
pos.

Prakalbų tikslas buvo kaip 
<larliiuinkam> ra-ikia susiorgn- 
niz.uoli. ialant gulėtų |mg,‘riri
li savo btivj .

Pirmas ludlaa'-tojas. M. Žal- 
dokas, laimi puikiai |m|m*«ko 
jo apie a Iii rbi ninku reikalus. 
<•«*rliiniiiA> kalbėtojas tia-sų |m«- 
sakė, kml m-iižtriika pažinti 

.amatų. Ih t reikia suprasti ir 
kitų darbininkų reikalus. l’n- 

| skui kun. F. Kudirka pra- 
■ kallsije |aiti:rė darbininkams 

spi<>stH*F į vienyl«;. Ant gu
lo laivo aukų riiikimaa.

Aukojo šios yimtos: J. Ila- 
iarskaa 2 «b»l.

Po I akli.: I*. Noreika, P. 
Ma kadaitis, T. Mušis. P. Val
kūnas. I«. Jogcla. lt. Rimkus. 
M. žriblokas U. I murai t i*. Nu 
sniidkiainiis aiikannis pasidarė 
II alait. Nuo sa-niau buvai su
rinkta IK akd. Viso 29 alol..

VARGONŲ
nti ---------

HARRISUN NEBUS KAN 
DIDATAS
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