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Nepavyko ir šiuo kartu 
Vokietijos bolševikams 
Amerikonai dalyvauja riau

šėse Londone

AMERIKONAI MUŽA LON 
DONO POLICMONUS.

20 y&nkių suareštuota.

• »-* •> A

200 BOLŠEVIKŲ NUGALA
BINTĄ.

Jurininkų divizija nugin
Įduota.

kitu* ra*
Im* jokio

imilmigė

pastatyti kure* teisinau ir jmi- 
smerkti miriop.

Didžiausi itiiišiai |>a*ilmigė 
praeitą jieįiktndirnj vukarv. 
Valdžios kariuomenė užėmė 
viens svt.t lM'*niuo*iu» huatu* 
ir skiėru*. tuifijuit alidrear* 
dirbt u ves.

Praeita savaitė’ Berlyne lai
vo kruviniausią. To nckuo- 
mrt nėr* Imvę miesto istori
joj. Bolševikai laikėsi stipriai. 
Bet jiems ncfmvygn atsiekti 
tikslą*.

130 užmušta. 600 sužeista.

Pastarasis Isdševikų sukili
mas Berlyne brangini atsmju. 
neskaitant <li<lrl.ių inaterijalių 
nuostolių. Kiek ųužiaota. LiO 
žmonių yra iižmužtų ir apie 
(NN) suži’istų. Žinovai tvirti
na. knd užmuštų busią kttr-kn* 
dauginu.

Tokio pavojingo bolševikų 
sukilimo ir jų |iašėlu*i<* vei- 
kinu* pirmiau «lnr nebūta. Vai 
džiai grūmojo (tnvojus. Ba
tai i jonai ųmskui luitiilijonu* 
|s*n*i<iim*j<> Isdševikų |>u*ėn. 
atsisaky<lami šaudyti j aukilė- 
liūs.

Rodėsi jau bus po viskam, 
kad bolševikai tuojau* paims 
valdžią ir prasiilės teroras, 
kuriam dirva jau buvo pri
rengta.

Bet laiku prisiųsta žymu* 
skaitliu* naujos kariuomenė* 
iš rytinė* Prasij<*s. Aitą iš
gelbėjo vnklžią.

Bolševikui nelengvai |muo- 
davė valdžios kariuometu’i. 
Pastaroji buvo priversta |>H*i- 
uamloti naujaisiais karė* |u- 
buklnis — Inkstytuvai*. šar
vuotais automobilini.*, didžiu 

Dariu* falrracija į lėmis nr..... tomis ir net nuo
■Ki balsų prieš .'* dijutiėioiui* dujomis ir lieji* 
kad >lurbiiiinkai 1 męjiiiiėiii skystimu. Turėta 
siigryžtų |>rie *a- •**’• lankos.

i Prieš tuo* |uibiiklu* Isdševi- 
I kai* m*ntlaikė. Visas jų »tip- 
1 rutilą*' sutraškinta. Kiek jui- 
lauku* lik neskaitlingi kuriui 
iš|Mi*ulų |*rndėj<> užjmlilinėti 
valdžios kariuomenę. Paskui 
ir tie burini išnaikinta ariat iš
sislapstė.

Amerikonai apeaogojuni.

l’aldžia ėuH-*i speeijalių 
prieiimnių ajouiugoli ameriko 
nišką misiją Adlon ir Palacc 
viešbuėiuose. Kh’k |>atirtn. 
prieš aiiu-rikonu* neįvyko jo
kių pasikėsinimų.

flrhrfttarąNaa na

Berlynas, kovo Kf. — Izrael
iu |M-nktndiuej |u> atmirkius 
kovo* gatvėm* valdžios kariuo
menė |Mguvo navų mnkosnn 
a|»ie 200 bolševikų vadų. Juo* 
rimt* kitu* paskui 
*tatė prie šieno* ir 
teismo sušaudė.

Po šilo Berlyne 
garsu* sukilimą*.

Paskui Imlševikiškų jurinin
kų divizija išginkluota ir iš- 
akindyta.

Antrytojau* mi«*ta* jau lai
ve apriufę*. GktfMe prasidė
jo normali* gyvenimą*.

Genendi* streikas pražuvo. 
Ne* valdžia nutiko palaikyti 
darbininkų sovietu* ariat tary
ba* visuose industrijos reni
nam*. Tiem* sovietam* Ini* 
liaveta ru|>intie* vientik eko- 
Dūminiai* <larhininkų reika
lai*.

■arija**, kovo 10. — Karės 
ministeri* Nork** ' sutraškino 
ėia bolševikų sukeltų revoliu
cijų. Hiandia* -Berlyne ramu. 
Tvarka išnaujo viešpatauja. 
Bet kaikurio* gatvė* ir skve
rai liudija, jog pirm piro* die
nų laivo ten sekasi laitai latisi 
kova. Visur matosi sukepu 
šio kraujo klanai.

Ceneralis 
atšauktas, 
susirinkime 
nusprendė, 
k nuveikiau* 
vo alarbų.

Kariuomenė apsaugoja dar 
toniniais.

4raka* Bertyue

Kai kurio* kariuomenė* * Iii- 
Iv* |m*kirta a|isauguti darbi
ninku*, gryžtanėius j darių,.

Darbo federacija nultalsavo 
darbininkam* gryžti j dnrliu* 
io»Jel. ne* valdžia išpildė luti 
kuriuo* politišku* įlarbininkų 
reikalavimus. Nubalsuota j»cr- 
traukti streiką dar ir todėl, 
kad atrako* grūmojo miesto 
gyventojų sveikatai ir apašu*
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BUS PANAIKINTAS PRA TALKININKAI DUOS AUS 
GYVENIMO BRANGUMAS.

Parkui seks darbininkams ai 
gų sumažinimas.

Londonas, kovo lu. Va
kar ėiotuii buvo |Mikiliisio* di- 
*l**lė* riaušės, kuriose dalyva
vo amerikoniški kareiviai ir 
jurininkai ir kanmlai karei 
viui *u nusimini*.

įtinu***. įvyko lt<*« gatvė, 
j fHilicijo. niiov.-i.lo. apiruliėje.

I'olieinoiiai vienoj vį.-toj už 
*'-j<» kan-iviu* ir jurininku* U* 
lošiatiėin* kauleliai*. Ki li, jų 
siinn-štaio ir pristatė |w*li<ij.>- 
iiuoiad'Hi.

Tuojau* susirinko kuerivių 
ir jurininkų skaitlinga* būry*, 
prieš miovndą ir pareikalavo, _____ 
siuiii-štiiutus |udinosiioti. I‘n-. l ioni* prekėm. |mlaiko nitgšta* 
gt nulojo jie sugriauti ir nuo-j kniun*. 
vado* bustą.

Prieš riitiišininkii* išėjo |>o- 
licija ir prasidėjo Imlalija.

Keli |M»lirmomii.
ir jurininkui skaudžiai ap- j u • -__
mušta. Vienam |.oli<inonui Lj^' Xe* «inri.ininknm* nl'gi 

|M*r*krio*tn galia. išpmdžių bu.* neatiiiiiimniios.
Pa*ekm«-je daugeli* riauši-1 — • 

ninku suareštuota. Turpe su
areštuotų yra apie 21) ameri
koniškų jurininkų ir kareivių.

Washington. kovo 10. Ko 
tiK-reijo* d<-|Kirlaiita-nlu indu 
‘trijiuė lai) Imi užsiėmė nauju 

i darbu. Nmmlvutii vi«oj šalyj 
limpiginti žiimiiėm* pragyvent
um*. y|uiė gi muistą*, gi pa
kili laip-nisk.'ii uuuižinti dm 
btnitikam* alg;*». Ikirliiubi 
kulti* algos t«*a‘i;i'i Imsią *111110* 
žinių* tik tiiouiel, k uoliu I bu- 
užtikrintus pragyvenimo pigu 
itin*.

.Tuo tikslu Im* sušaukta vi 
*a eilė kimfe'-a-neijll *n imlus. 
trijų* atstovai*, kurie įvai

I

TBIJAI MAISTO.

Jie nepaiso Italijos blokados.

9. Vi 
gyventojai yr.t 

Vietlu š**št**ji dili'* 
gi Vl-ttiujų l*tHbiiiju. Ai- 

i* * ifi-i-t maišiu i* \ 
.. Bet ta* yru im*nkn* 

|iti*-i milijutt** Imilnit 
stiotuių.
-Itpru- liudijimą* api*’ 

- gyvi-ii'.iju *:<»ij. Iki 
i--i*n _it*, m-* utlikiu* 

tdie* tyrinėji

Gelsingforsas. kovu
Suolu* jo*

lll'd.l
i i* n
<bii
iii'-i
• I

i

eta

Nepavyko užderėjimai.

Pilė Sll'illlljii- Vllt*.;*l |iti*j 
<lėj<* dnr ir js-niykšti javų m*. 
už*ht'ėiini.-(i. Su-miju imkiui- 
inet negali prasiiimitinti nn<>- 
*;iii:iis UŽdetėjimais. Tų UŽ* 
derėjimų užtenku lik vienam 
ttis-didini i i*o mai*tn. Dii 
tr**'*lali lnai*t<* *:di« kils me
lui imi gauti iš kitur. Javų 
m-už*b-r**jimai Imi -t*»vį *bi* 
dattgiiiii* |*al*|ogino. bintą jui- 
didin**.

\ * kur )><iiki Liuko dirva, 
kur tuierii.)*. i:n**uė- turi pro- 
g... Įuirisliti savu uiiile*1ingit- 
III-* d<*ri Is*.

PnilZ.us. kovo *i. \ i
riaiisio.įi talkininkų tarybr* 
dešimties žliiuiiių mi*|il’etidė 
IMtmiikinli hbikiidą. kokią |wi 
il.tr*'- llidij:* j*ri-* All*triią už 
<e-t*t:!.ii*i.s -u Jitgo<itvij*i.

Austi ęr** *~. ieiitojam- m ii* 
tn* bu- *iitnėinu<n. Tart* *i** > 
jurėmi. per tn>»tii» Eiutue i* 
Trfa '• 't..,-............
Žiliu |UIV<-sttl | l*M*l er*l|i

Maistas jau paruošta*.
ILsi’er tari Imi |»rau**šė. I • I 

Eniiiie u Trieste Moki.'i 
luitų |*nunikiitta. 1ii<>iih*1 ji.* 
gvarantiiojiĮs prisintyti nuli 
t** Allst' ijo* gi l ■■•itli |*,-t
rakė, kad j:* galįs !j.:**lu*u į 
t**n pasiųsti n*> žl.talh toiii* *.*.•• 
sto

Palitla. j**g j>.'iėi:*tu i nmi> 
ir Tr'u-»t<* «—ūma sukrauta mi. 
<wmi |*>nų listikio huii*to. Tą 
maistą l'oover I iioieikinu* 
|*ra*lė* daly ti.

Italai tam poetingi.

, Italija* utslovai nesutikti *u 
'tlhlži'iuio* ntisjircmlimų. hti 
,tai Niku, jug JUndrijus *uš»|. 
pinui* maistu šiandie nelitili- 

jtmi reiktil'iign*.
Klltiltiet misti lllkilti.* juil.t l 

tn maisto siiintium klausiant-, 
tildai atstovai |*a<!avė sumn 
nyiuą klausimų atūiėti. Sakė, 
Intu reikalui r**ikiu |m*kirti 
komi-iją ir l*-gu šitų aptaria

I visą stovį. .
Bet |>rannizi:i. miglai ir n 

merikonni atstovai vienbulsiiii 
sutiko kimveikiiius tlimti j*a 
g»*H*ą Austrijai.

Ir kti<>iii**t lltsiver davė gvn 
rantiją pristatyti maisto, Mn 
tartu |*rašulioti Idokudą.

Diiluir IbsTver alaibii***;., 
knd iš|*il«lvti ravi* |ittžnd*.j;

i mą.

I

Un
Jttuėių 

Tai
S • j ; . 
ji* J t a i 
im tumdiignnu

Knt
S.

•nn* K’iyr.-t \ Kruni 
tiju r ♦ui 
i«faa l.aatulu

, Su* 
<• et 

■ itgri 
kelio 

<•<•1)1
:ik<>;

Tiini tikslui |iirtninii*iii titrė* 
|M> išvęsti visi darl**hiviai. N*-* 
išprmlžių jiem* visko* i*-ik* 

kareiviai Į jmnliioti ir nieko tu*|*el-
nyti, o kartai* gal dar ir pri

los :I

Budapeštas, kovo 1<i. — pa
gaminta pienai, jog l'ngarijn 
ateityj turėsianti tik ti divizi
ja* savo armijos. Busianti 
sudaryta vientik i* laisvano- 
rių.

Tik kimmet Įuo-kui |Kiniškė- 
*ią. j“K maisto* ir pragyveni
mo reikmenys (ikrui n t pigu, 
tuonu-t jau Imis galima Miliui- 
žinti ir tlaržąuuduutis alga*.

339 SAUtūDYSTRB AR 
MUOJE.

NUO INFLUZNEO8 tūVO 
7J80 tMONIŲ.

■L Paal. ■«—, kovo ta — 
Aioj valstijoj buvo l2.*tJMM) su
sirgimų nuo influenzo*. Iš tų 
7Jtili žmonių mirą.

Washington. kovo |«». Kn 
rėš de|M'rttinienta* |*a»k*-lliė. 
jog mm Suv. Valstijų įstojimu 
karėti ligi vasario 21 <L 1919 
metų. S. V. armijoje buvo Xt*» 
*mižudy*tė*.

• t**'?!*. Kurį* ihilmi ■
žo j** ]*-nkioliko* dieuų 
lt - |*> pietinę, ritinę* it 
itditię* Suomiją, taip

“N-i lietui* n-g-ali i-ivutz 
■ liuli mai*to stovio Mii*-nil*ii 
•liile.n* i šalie. *lii|y į. Pinigni 
nieko nereiškia, jie m-tiiri v<**- 
lė*. Valdžio* maisto ž<-iikl.*i! 
taipgi na I"* j*>l;i»* n*rtės.N< * 
nėra maisto, fž pinigu* negu 
įimti gauti maisto. Vaikai šim
tai* neršta mio “sitliniiti** Ii 

kuri npsireiškin mm l»lo- 
:*<> maitinimosi ir mm b.-td<>.

kinti bolšąvikizmų visoj šalyj.
Bavarijoj Imlševikai gana 

sti|iriaj laikosi. Tenai su jai* 
bu* daugiausia darbo.

Prezidentas Eliert j Muni- 
clių sovietui |*asiuntė praneši
nu} ultimatumo formoje. Pa
sakė. jog pnih-tarijato dikta- 
torystė Vokietjoj ne|iakenėia- 
tna ir neturi būt jai virto* 
konfetleratyvėj šalyj.

Pagalinu* Khert |mžyinėjo. 
knd jei bavarai nejvi-* pa* 
*av«’ |iarianirntarinės valdžios, 
ji* tenai |ui*ių* kariuomenę ir 
pastaroji spėkomis sutraškins >

Paryžių*, kovo 10. — Čia 
antroji ni vaite rfa>ši Rumunija* 
karalienė *ii trinti* primigusi** 
tufai dukterimi*. Kandume jai 
Is-go iš savu šalie* |iri*iliijodn- 
tna revoliucijos.

į'žvaknr Pranriizijo* prezi- 
deni n* karalienė* |*agvrhiinui 
buvo surengę* |x>k.vl) *av<> iii 
nunirę.

NAUJAS TURKŲ KA
BINETAS.

Bern kovu |u. Praeita* 
gruaslžio ir *.*iu*in m*m. p,., 
n»grnda- miu lindo ir visokiu 
ligų mirė apie IIII.ihni ;h„, 
nių. n imt aiHrijalio pranešim**.

Konitantinopolia. kovo Iii.
Turkijoje sutverta liauji* 

iniiii*teiiu kabinėta*. Premj* 
ra* yra Damand j«i*n. Kur*-* 
ministeris Altmed Almuk |«*

ORAS
Kovo 10, 1919 m.

Chirugi*. ė-iitadie np.initin 
I ęl s*-l :t -lingu- m lietu*; |Jt.

Isilševiku* ir jų valdžią. (ša. put ii rytoj; iyt**j šalčiau.

’ f 9
. V'

r j 1 V /
f 1 •

4 I L-._. * *

Duona iš beržo žievių.

"Tukslnnėiuose mimų imtu- 
riiiin nieko kilo lulgyti. kaip 
tik juoilos. <lrėgiu>* duono*.

‘ Įi.’iguinlntt** iš siijs-fėjiisių avi
žų iirlm tokių |mi1 raginių 
miltų, sumaišytų .-ii Is-ržų žie
vėmis ir miežiniai* šiaudai*. 
T« u ■|ti>.n<*n lit’-iiiii *l*-*latiiti n»* 

mi iši;uėi:*i tų sugedusių 
miltų. Gi 7.** nuošimčiai yra 
žievė* ii šiatulai. Tokia duona 
n**:* ilimr* daiktu* maitinlu-s.

“\ ii'tui* žmogus rytinėj 
Suomijos <hdyj davė mali 4U.- 
tttut markių (^4.<tuti) ir praš- 

■ už tuo* piliIgu* nupirkti nud
isto n>«rs jo lindiiujiintiem* vai
kuti!*. liet ką pirksi, jei mni 
sto nei už |(inigu- negulima 
gllltti. Nilkė:“llel Dievo Ulei 
l*'s. jKirupink uor* ji**m* nud 

jstoj"
\ i**>j šalyj |sditiška* *foi * 

luitui iiiti-mpta*. Bei maisto 
t* i i* kur kus aršesni*. Yru 

tivsiog I ni*ii*.

Ką badas atlieka.
• te • a» 1/.i''<*mų veidu***** liuito*l til; 

liem* ||U*illlilliliUl» ir *l**s,s. 
*.***i \ i*t iiiilibiid■*. Aky***

ij .ini>*-> ii-ap*nk<>iiui- ura* 
daliui*. Ji** laukia, kuoiuet gi j 
ulei* -**ln» tolti* l*ai*i<*tn* kini 
kiliem*, kilti*** jll<>* *|UIII*lžl. . 

r* I pi***.* liktų įlietų Nlloub 
ju L ii- išliktu sau įiemi. š* 
tn »uli* mio kur*** tiek dnu*.- 
u.ll.entėjo, kad nelengva tlik 
Į*iiaiz*linti. -Ii Imv** privers 
In -avi* iiiiesluost* ir juinils* 
žiai* užlaikyti šimtu* tukstan 
«'iii m»ų l.a*'iiiių.

Ilii*ijn karė* j>rtidžii*j** *tn. 
inių nešauki kareiviauti. B* t 
vietoji* kuerivių turu valdžia 
iš Suomijos išlu|*o daug pini
gų ii visko, ka* tik Inivo gn- 
Iinui imiiiili. Niioiiiije* -unų 
nežuvo mūšių laukui****, bet ji.* 
visa* laika* l*ailr.v. ir kentėjo 
biuiauo namie.

Kapitono užrašai.
Teku matyli |minii>ėto kitpi- 

i<itt*i Krauta užrašų knyga, 
štai l.*-li*.- ištrauk*** iš tos 
knygų*:

•'Mi«-*i<- \’ilw»rge. |»ii-linėj 
Kiminijuj. atradau |w*nkis tnk- 
-iitnėiti* žmonių, kurie maiti
na.*! išimtinai lik iš miesto vie
šųjų virtuvių. Miesto krau
liu <•**• galima šis-ta* pirkti, 
liet Is'tlinesnietiis žmomtns 
kaina nepru-ipama. Mažiausi* 
kiiinii. kokia t* ko imtirti. bu
vo: sviesto svarui t2..*ill; men
kinusio- Hjšies limsue svarai 
fl.49; gi jei mėsoje yra kiek 
kaili**, už jj reikia piimokėriĮ 
erini 25r.; kavos «rni u) 
cukraus -varui ♦<»: ruginių 
miltų svarui t1.2-*>.

“Nuo sausi** I <1. sulig vy- 
ritiiisyhės |mrėdymo vienam 
žiistgiti ilieimje btiK* leidžia
mu nusipirkti vieną šeštų dą*, 
svur*> miltų.

Mirtingumas didėja.

“(lytiniam |ui*ietiyj. Koq*i- 
selki imvirtc, vaikų ligi 12 
metų amžiau* mirtingumas 
|Bwii<lėjo 7.*i ntmšiiiiėiu* už nor- 
tnalj mirtingumų. Ir tai jrr- 
ko tik 12 mėnesių laikotar
piu.

“Badaujantieji vaikai iš
tinstu. -Ių kojo* siilirinkusios. 
pilvui indui*, galvos nepro- 
|s>reijomdiiii |m*li<lėjii*ias. Ku 
kini -tori, knip suaugusių v; 
rų. Tokius laiku* |uigntti 
pliiuėių uždegiiua*. Ir už 1 

i valandų jie miršta."
Centralėj Suomijoj l.npit 

na- Krauta ai rudę* negyi 
’.llioliių pnk<-!un*. Jie i- *A- 
džių eidami į mi<-til* l*n*lu 
mirę*.

Vitkui iltini. |iaruls-ž.iai* -l<> 
I- kie'. gvreleslli*. Ne* to-e 

| npi gurdo-c buvo geresni va
saros melu užderėjitiuii.

Gerai, bet negana.

K:i|iiloiut* Krnnta np-ilnnl.** 
|KI« S'|o|i:ij*>- tegultą. gelH-ro 
lą Maiiia-rlieim. ir jam prane
šė. jog Amerika ir talkininkų 
šalys nu*prvndė Suomijai pri
statyti tiek miltų, kad kiek- 
i lenam žmogui ka*di*-n išeitų 
p* ketvirtą dalį svaro. Dar
bininkam- kiek daugiau.

l-aluti gražu* iluiktas. Bet 
l<* yra |M*ntuiža. įteikia * lan
giau. jei norima, kad žmunėn J 
nrišmirtų hadu. diUSi

I
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tautini] 

eiee||oV *kį.
t.uitų

rėti. Ji neimli ainiiv.fiji; vyki- 
Įminą palikti tarytati ir jstaty- 
mų keliu: tai |>erilgn* darinis, 

i Teisių komisija
t ei m - todėl

j ka-l’ įnik.
, ta, kn«l \ u 
tvrvin l.U

Mininti riui |maiši 
•n.'ityiiuir- iii'Uiini-i:1 
Ih>*, ibtuly*m<- i- 
gi tuodvi kntbo* ti 

'■įžymimo* 
juodvi l.i
— imtai 

iškn prm 
įduje.

aiunc-Ojos 
Tarybai |»uliku*:t| 

kun*! it tie. pantky- 
tat. Tary ba luti mi 
t. ttnta. 'kai ka* *iu- 

ijij klausimą, 
afų vi-. 
tvism ,i I 

proj--’. iki L-.etu'ej veiki1 
Taikini b-isniai ir lai!.imi kem>- 
. Iii nei ja.

\’d'-iši* tirisidtsta prse Kl: Į 
mn it jiatnrta priiiėti ••jstaty- 

:iun keliu“. Ne* kit.ti|> T ary Iki 
bu* apverstu amiie-tiiu firašy-Į 
mais; ji priverstą bus niek-į 
mėklinus g- i-uoti; jo.- nuturi-, 
'• ’n» liU>.- iit -s. Kad u» iiel-utų 
reikia aprik->ti įstatymais.

Ti-i«ing. Mm. L-'-"'i* pri 
iie-iin. kud pilni kah jiiuai žiik*- 
ni'i, iaiin- sėdi m-žtuiu už kų. 
Liet vyr. negalės juos ir toliau 

Taip laikyti, jiem* bus mojau 
’ reikalinga anuii-stijn.

Bet ir niekniekiu atsitiki 
,iuii": ■ Taryba negalės būti 
'trukdoma, i--* itin 
kiiiimv ihiumtis p 

’Vę* iki l!H4 m. R u 
tnų i kaip ir viso i 
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gurno Mn i-t' m* itpie T< i.-iuii- 
Lietuvoje projekto prare-Minų. 
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•lo“ N. I I ’ 11 n f: pi 
Iii. I išlįsiu. Iv ii: 
iltimi- suti iitiipiiu

L Sv ikatii- ii<-p.iri.*in>ei 
Vidaus Dalykų tninisterijoji 
r<*dn sųmšų vi*ų • yv.-u: ■ ų 
Lietlll ojf. (t ins J.itu-g.-V ;.-ii:,. 
už de|nirtr«i'ieiilo dliektorių 
pnsimšė art i«uky imu kad vi 
si gydylojai prnm :.ą vyriau 
eyta-ii a) Mini.-;, j 
kaita ir kur gimę-, c) kada 
jgi.H-e gydytojo iii-. d) kur 
taiigv. Hrilii-iilo fakultetų, ei 
kokius kitu* kyinis i • tr;

r; koki.!
Luko dm 
įimtai. Iii 
ir kokioje 

rytyje derlia .

31, kurs
* teismas 
prtaivku- 

priunta 
'Utvurky 

I — •. liniukų**.
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Lile
• i ainb;;: ” Apygu
pti-mlžia bylas 
iiiji: posėdiuiiikų’

■j įlaug ►ne Ii. - imu; .i.-Pru.-u “k'I uebi.
ta.* rirkinms
I I . bliVo gillėy

Tl lliUiml'i lillepre: 
jo- l’agnl pr»ij<d 

- kundų Italu* mi 
n gali Imli. Karė-

u.i ie;i...|iiignmn -ėjo J. Vi 
leisis. Esu, jau iiioii'-s lai| 
iiri.lę: j-, i dvijos- u. t.invijo*. 
bylą pr.iloštu. I I visa vilti- 
ih'dninii Itiviųjįr iiistum-ijni 
llvieju instancijii leismns ga 

lėkti visuoi H-tiii* pi-iti

II

Tyla grabinė s'nėpntavo
S.d*L • Ii"' !l '• * '-‘J
Tbumucu imktit** AmrlJu!
Pinti, harita?

Mėnulie
Silpnai 
Avn-eu.*
Ir jis yvuek 

Tarytum. M«ne > 
Savyj nuetojo vy-. a
Akie aūv ik-- priminiu a* 
Sapne paskendo praeitie-*

Regi, pro angų ';ns lvn *'iečiai 
Matai paveikslų Ypatoaf — 
Vienos tiktai Jo.- nepaliečia 
Šmėkla nakties tos užkurtos! 

Jau ilgas laikas kaip prie stalo 
Berynm viena Ji giliai.
Jot> rimtus imk s net imtailu, 
Nors šildė IvinjMi- -pitidltliiii...

Jo* ui - nieigliis i I tiym*:
Juodylim plunksna įmerkiu... 
Prabils, mutjt. ir alfos styga. 
Akordu;- Me.>>> ..autai 

lėvydin tonu- jstiibiau.siu* 
Galingo jausmo ir minties. 
Suprasim norus puslupčiatisius 
Rinitui svajojančios širdies .

Garsais melodijų švelniųjų 
Veikimų savo mums atskleis. 
Vaisius rymojimų m* iliųjų 
Po svietų platųj] (Miskleis...

t
<

Vaidevutis.

LIETUVOS MOTERYS.\ d lita-i
11 jktų 

i n--m: ios 
klau.-iiu.-s pun 
projekte Mininti 
mukų komisijos 
nlig kurio buv ■ nutarta I.ii 

tie. "** t- i tini* jir. in ti tik dvie 1 
iit iiisianrijų. Pataisa atmeta- klausimo 
ina.

Karščiausių -iitaų sukėlė1142) 
amui liju- kiaurim:is. Mini»!e |f. ..L ...r.........._ . .................
rio p.-ojekle ims; Lyta: ••Bau*- '*•> esanti sudaryta svetimo* 
uiės itavaniijinuu- ir apskritai vaistyta'* kariuomenė. Buvo 
ni.iue -tijii | Mirei na nuo Valsty |<avelyt« laisvai įsirasuiėti į 
Im» Turylma”. visokiaa kariuonu-iies: vukie-

I’. Klinms sak.i, paragrafu- i,’*nk^' Tni k’,,kai i**™5"' 
««ą* m aiškus: kaip ir kokiu '««•««““« U-ukijoj.-. ne Lietuvo 

badu gali Imti Vaistyta’-* Ta- 
rytais galia nmnes'tjos šutei-J 
kitimo*? Reikta il-.r pridėti 
•‘įstatymo k'-hu“.

Milingu* 
klausimas

* laikinojoje kim.-titut-ijuje. 
lunmet ta* kl:.u*ima- '<«vo ap-ljį^’ p^kifamu*’faktas/tari 
..m*, i..-,- •tmii. -tijų te.*-' m-. lH VJl|dži)M> virt„M.

rosi jai priešingo* organizat*i- 
jos. Tik revoliucijos metu 
tai neišvengiami-. * Lietuvos 
vaklžin tni žino ir pavojaus 
nemato, nes vrn visa paduriu-

I- i. knd t<» m-biitų. Kns paitary- 
ts — tai jau j<>* žinioje.

Klausiojns Taryta** imtys 
pasisakė e«ą» Kabinetu nura
mintas

J ketvirtą skuta-tųjį pakl a u 
miiui dėl krašto apsaugos 
suitaryiim Klibinėti.* davė at 
sakę užitaromi* durimi -, m * 
lai kariuomenė* |ni*ln|iti*.

Skubotieji paklausimai.
Nr. *. A r y r:t M-:

Kalimi nū žiuuimi. km! jo ai i 
r.-iukiina- į v isuom* m, dėl 
::i| ijų kniniieių į*teiginiu. 
piiduodmiui* iikslestių iiunsly-
II- ll lipte jll Muųiiytllo lilldll*.
vielų.'- - -uk'' |ė ililtlg I-I V ie*iodu 
tiio. kenksmingo krašto tvarky
mui. ir kad daugely j.- vietų u 
I b'Hiv- - i lu-i.-r. ii-j--it.i'd i ! _ 
nu |MinpiJU kulil'let.ims. stei ' |<n<!idrs. 
gia l' Ziikų artai valo'-ių ko-1 noru taikiu mimp> Li.*iu«. 
niilst'l* ! įtiksią u.ilunn ntMi-kli lik

.i -; :..!m yr.i žm.inin. t .' kąį ’’ ’ »*“ * 1

1 I1
iliat .ilirijos Į 

■ii: ni

i < -il-':.i' 
pudary tt.

t'ru paragrafu lipu- raiko: 
Ti i-ijt: . kurta turi būti ski 
rinuii T imii-’uiii" Aliu. M. Bir 
žiška itie.*:i |uitiiisų: "Iii-i- vil

ui.i L-m. !-Ur tiu* Mis|tv« rūsio.* sa 
Ap-augii. . viml-ly Ih>s jataigus. Teisingu 

Zukaus imu Miiii«tei-is turi teisę juivis- 
j ii savivaldy liur ištaigai rinkli 
' taikos ii isėjus“.

T'-isiiiguino Mm. prieš tokių 
j.- tilty mus tam. k:ul 

( i įstntynui.-. tik 
išreiškianti* prim-i|a*, nėra įs
tatymu. Durtais turi Imti vy. 
kiminui- grymti teisių Keliu, 
(ii ine« nežimųii.k ei. ta'-' teisė 
to- ir piliuigalė* to.- ivaldy 
m* i-taigo*. kokiu l.eliu ji -u 

i’utaisa atmesta.
Prie . It', kur be kitko plisti- 

Ikytu: ••Teisėjai privatu nmL'ėū 
, susikalta*ii ir kitomis rietus 
įkalbomis t lenkų ir gudų), jei 

Kas neduoda įvykti bylu* dalyviai nemoku v ilsi y- 
Clitarriai binės kaltais. Nemokantiems

* vntatybiiiė, ii <-iun surašytų
vietos kalbų duodamas verte- 
jas“. |nie žudžių “lenĮių ii 
gmlti” M. Biržiška siūlo pri
dėti “ir žydų’*. Teisingumo

globoj--.
imu tcrija pripaži
>••*. NArn ž.tno* ;t:'| 

ijn jsikuri-.
Mtiu-irii |iernuiina įvyko 

.0-1 1-1, 1fl|* IIH-lll
0 -11'1:111- pri -š tai

IrPvilimi Kraštu 
ministni* g' nerola* 
!-.;i- ir viri- mini-t-tis g-< n<-n> 
!:i; K-'ti'linlitv ič-iu*.

s. Dur pin-š tni. is :.Ttio-lži".:
l i Inu l'rvaidijuma* sutarė.IJietai*:.!.

latnn * u 
p tūly 

-mų pu 
liti*, ’iat

ttlllorileta* li'-iiu 
'itmettuna.

Tą pačių du uą luiikiim L.< 
ki ii’i; tll'o* teismų ir jų -luitai sut

■ •o ir Teisi Įvarkynto projektas Imvo tre-
i.- -įstatymų, ėją kartą jiaskaityta* i: priim

tas.
|š<-! trečiojo skutaitojo pa 

apie pav*ojų lūe- 
tuvus nelii-čiamyta-i (žiur. No. 

1 ) Miniatcris pinniuiukas
{atsakė i->ų nciie-a. kad Lietu-

Iii i ••• • • -*.......j......... i
pavinlę. b)Įk.„| d.-l kyiiiiK ių i i»»i ijj pildyti.

Šle.M'ėji- mok VI:loja*. 
*|ieeijnlyiiė ir k ei. 
havęri-. gi mukdį* 
kur i> kiek Inil-u 
odminį* inu-i tos 
Vę-is, i) kokius i.ukii kalta*, 
k) šeii-iynn. I) !;ur duKur gy 
Vetui.

Jsakym:i Ititati tiiiti-iiii'.'a-. 
Tikimės, kad ir AnierikiM Iii- 
tūriai gydyioj.ii tuip |«il susi- 
n-gistriio .

2. \ illtiuj- prie si. Jono 
gmv--« N. 21 '• l.u-tniių vnl 
<iž i's ••|lttt;i’ )‘-'ijo diiVHtitiil 
namus u di-l< le *vvttiitii*. di į 
• ii !.a Mi-Iin I l itui- kamblį 
tiais. ••Ifiitn dtuugijii ti n 
jiem' kliul ų ii<ų p d ijn žilio 
IH-įih. S--!,li>--di, n. | _-i .|. Į
džio. t!dS m., t 
j vyko vi -a. .tu • i-

“ druigij - 
naujai midi'm 
ilrnugije. stovi n 
rita* almiuiii-ii

< ■•!..,*i-

II

h I
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m rtdifi u

karln |
I |

|4j| 
k*1
4l!i

1 II
K luti* uti

V
t Htlrt i

nrjų U/.h-kL- pnrn-o vii-n-i 
.-imih-ii- i* pn-z.idijtiniti.

p. ••Ryto” draugija* gimna- 
zii- ji- Viluiiiji' Iltim pti*kiili 
nini užbaigi: i* nnrkdo nu- 
t:, 1<**> iiiulitiiii ir *J1 mukiu J*.
• . š kurių t.ir|*> I!! Imvn j - ivri
vynj ir s ni<>l--rye. Tu gimini , 

jzi'.i turėjo diiug mi .'u *u vta 
■ I:;. m— triniai bnm pi-rmnžn.

t au

I

lėšnieiždamu Amerikos Ii**- 
' IViil ili-b-gUl lt.*. iš vil.’.IUl tl.-m* 
Europai dirbti tėvynė* įtar
ioj. ••Lietuva“ sumanė pada
ryti (mlianlni* *:i *;:it-ilikų tai- 
..i.--i::i*. Tų Hiiuiiiyiii't ,\. L. 
Tuiifin- tliln-rnlu t Tarytai ofi 
t mini iil-iunti Amerika* 
LiiiiiCu t kutulį!, 'i) Tmylial.

Mioji :ip*t:i• mii'»i suiitnliy 
t pri'-i-K- mi sųly ‘.n. kud Ii 
Ik Milų lail.rti-ei. i. krovu-iv,*l 

pi nb irimu* nnt Anu-ril.o- 
I • ' III Tlltvls - l|v|ev|11 lt pH 
..' vtų viešai. Hiv tie >.altini 

■ Hilui. įo užtektinu iuuiik

• nt.'t ■ 
.'1 1

■|i.i: upl lity 
budru* Ziliti-I.ii-. Mari 

jiiiiifHilt- iq».!.ri. ■ . J ..
t okivlniti. Kaiuiu m i-ie. 
.I.lo- t'rliub'. Iii-kiekiu .gp. 
akrityjv. Al -.itidia- itzuubt 
ėiiuu*. Vmni.iiu eijtie.. rajotiii.

JP. Liudvikas Nacvika, “
r F** Aido’’ redaktorių*, ta|» 
fblMaij vire-iuiniMnj ir imtum 
Miuv-tro puradnofojti, ne« in1.

t airira*. katp y.inoim-, ievniinvo^

• •
i

“ •

L*

«

T

•‘Lirl 
I »hi\«

Nespėjo nutilta anuotu griausmai Lietuvoje, jau vėl 
rauda kruvinų pavojų. Rusai bolševikai užėmė muių 
Vilnių ir nori apimti musų šalį iš rytų ir šiaurės, užpulti 
sn sodžius, miestus ir miestelius ir išnarino pavergti musų 
vynų Lietuvą.

Moterys! Nekartą jūsų krūtinėse liepsnojančiose 
jūsų brolių, sūnų ir vyrų meile, užsidegdavo dar 
galingesnė tėvynės meilės ugnis. Garbingai ju
įkvėpdavot Lietuvos sunarna nepergalimą drūtos galybę, 
ėjo mirtinon kovon ta Lietuvos priėji ninlrai* kaip karžygiai- 
did vyriai.

Motinos, ±monos ir Seserys! ai imtum atėjo juų valas- 
da. Savo meilės didybe, savo laisvės troškimu, savo tėvyato 
meile ju tegalite padėti prikelti visą muų šalį. JI tari stot 
kaip vienu žmogų ginti prabočių toarns, ginti Ltotavu aa- 
priklansoaybės.

Iškelkite drąsiai augttai Tėvynės laisvės Vėliavą, • kariįy- 
gin galiūnų minių mintos sis paskui ju. lieti kraają knvsjo ai 
žmonių laisvų už Lietuvos Valstybę!

Siųskite savo rantu, brolius ir vynu j Apsaugos pakas. 
Laiminkite juos išleisdami garbingai pergalėti Lietuvos prie
šus arba numirti už Tėvynę!

KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJA. 
Kaunu, Basarų gatvė, Nr. 12.

I
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Taip (tat lenkui nėra nieku. 
užėmę. Iš pirmu šaltinių žino į 
ne kad ir Gardino tankai ne- 

«a paėmę; ir leu organizuvjit- 
,i Lina, ka-i t.i* h-( į,.,(v. žnimii*. tik rjmudoje 

liinjn Imu išrištu*^ ki|aip buv<| U|||
1 tikrai* -ik*liu*. Tėra viena*

guli vyriau-iai šalies Mtld/.ini. 
<> tuomet dur nebuvo žinios. I 
kas Ims vyriausioji Liriuvos 
valdžia. Vyriu u-ių valdžių turi 

i Tarytai* (m-zidijuiu.'t*. Tat 
jam -ir tegali toji teisė pridv-

i

I

I

I

l’ai y/iuji*. Kum m-j

4
NesicuboUeji paklausimai.
Nr. 7. D< I sn n tykių *a kito

mis vnistyb'-mi* ir d-4.taikus 
knnfermicijo*.

Ar Minkterių Knbin'.-to* y- 
ra prniM**«;> aut mitu ir neu- 
tralėm* vul-fylM iii* fakln *ti- 
daryino Lirtuvo* Vnlstyln-je 
laiikinosiin Vyriausi b-'-*, ar 

j Mini>ti-rių Kabinimas jnu yru 
nustatę* nuulatiiiių ryšui mu ši- 
tųjų valstybių Mildžiiniii* ir ar 
yra darę* Lokių tini - priruo
šiamųjų žii'gsniti. k.ui busimi- 
jo įniko* koiil't-ii-tii joji- galėtų 
dalyvauti Lietum* vnlstyta’* 
atntovai

Nr. 8. Dėl ryšių u luitvija
j ir I gaunij.n.
■ Ar Miui.-t.-iiu Knbi' .t >s m11 • .

i. pinasi užmegzti ryšių >u L'tl 
.įvija ir Igaunijn, joiu.-- sura.-iu* 

i,.. I vyriausi I*- sudariu .'
(D “L. A.“)|----------------------------------------------

L. R. K. Labdaringos Sęjoa- 
gos Centro Valdyba:

Dva. vai kum L Albiviėioa,/ 
717 W. lMh SL, ChiMUr IU- *

Pino. A. Naarida 1«M Vabsn- 
«ia Ave„ (.*hica<Q, 11L

ITet-pinn. F. Veryn. 453# So. 
Mandificld Avė., (.Iiieaca. IU.

Nnt. roti. Junaa Purtokai, 44X7 
tšu. Fairfirld Ave^ ( hieago. UI.

Fin. nūt. Alės Dargia, 7M W. 
lfctli 8:.. rliicago, IU.

Ižd. pnrf. kuo. Pr. Bučyi, 26M 
W. jta'utM-tlg lld.. Chicogo, 111.

Iždo Globėjai:
Kun. 1. AIImiIHim, 717W. 18tb e 

St.. < ’hieagii. Iii.
>lu<iz. Itnpšia. 4430. Su. Mapic- 

n-uud Avė., t bieagu, 111.

Direktoriai:
.'■r f. i m Pr, Itu-'ya, 2<>34 

. I JUCĮ l(d.. 1 'Lli-ligu, 111. 
Kuii iv Albovirius, 717

'.'Ii M <'bir-ago, III.
Kun F. Kudirka. 1644 VVabati-

--a Art.. < bieogti, III.
Alf* Dargia, 726 W. lbtb St.. 

Cbirugu, III.
ti>:. Naunėila, 165* tVabaiiaia 

Ak*.. < nu-agu. IU:
Ju«x. Repais, 4430 So. Mapte- 

u imk! Am ., I ’l.u-ago, 111.
Kun. M. Krušas, 32JU Aukuru 

Avi-., < lucagu, IU. —
F r. Veryga, l.<W S“. Manhficld V 

Avė., Vhiroiro. Iii.
Jutiaa l*ctruitia. 4358 So. Vato- • 

ibiui* Avtv, ('hit-ugu. IU-
Ju»x. J. Klma, 4600 So. Wood

(SL, Clurago, IU.
Boktoįvaa

liitėju iii* di-b-gniu*: Dulmij.Į būti vienu tania ir viviin ul- 
l'ukšių. Mn.-taiii-kų. ši pa* Ltovyta‘

t.’iiųjį iile-riilų tautininkų Iki . pi tėvynė* minda, ta* Imtų |ai- 
kniM-i.ii šini-ižė it-milamii-ei >n ( Į tę
vu išradimai* ir žinianii* apė
jo p.i/.t-litinii* ir lt. Tai gi!
iii 'i-i*ingai Miku •• l.ii-tuvu“ I
‘•.•lyi'.ina. bitk katalikų :it 1

kaltinu i ii iii k hi*. Vi
Iiiii-ii i/iil* m-buvu nl*!uv:i*, i.

n*, m-i ka-:
mi Vilium-1

• •l.l.g-.iiir'
kaip a miH

Lt iltiniu 
kitavo v! 
tinuii pri 
u-u imti

< ’44«»4 %

K

dn 
b-

mu* Tarybų,. n-ikitln- 
V»l|ių. l-nd jo i,**leglltai p.i*i- 
dnotų pi valdžią <>rii'i.utlč* lie
tuvių ntstovyta-s. Bet dieii- 
rtiš< jii ••Lietuva“ kiloki tikė
tai rupi.
legatai i» pti1J:ii|ny1ų
• II
d'

*'akredituoti i 
• 'I*'jimmioM' i 
nerimtai jiei-i 

us zinims *ku>dntm 
ml, • • 

it IkibilA; lile-l lillll- 
t: *.tlmtiikai niekino tvimbiniii* 

iialiiio pi imi ’tiiim*. .lug 
.;>d '.imi-m> Idiendij - tntitinin- 
►tų aaitiui.- si.-uje jų iutn-je

|

T.-ts 
tnl-

Liet ŪMI
Ji- nori, kml tie įle- 

d',b'g'ii- 
l IH-

> r uk.'. Imi. Tarytai 
i -- n* p»|H-ikinni* 

npl r (imu . a d- |i-giitmii-. 
-zii.it.'ii vi iunii-1 taip du- 
l.aip dii nruštta ‘•Lietuva’’ 

at*'i ikinie. Jmts'ilnmi.
'•HiL-a'i* reikalaujama 

i *:iię< d<-l tė- 
jie p:i:-un<lo tų 

neklausyk, tuvi-

Iii
ro.
šitame
kml IŠ 

nl*ižadėti 
* naudo*. 

Tu i

nctet*ng<
'iihokilaiiH

I

RED. ATSAKYMAI

W.

W.

Gabrys, nei VTIimavtaia* nto- 
kumuet nebuvo Amerikos IJe- 
favių Tarybos Jetapitai*. JI

j - u:.
t.il l
!h z.iui uit 
M-žilHH.
Mn-tmuk
grynai lita ruliii šaltinių.

B'-f įmini* ••Lietuva-“ 
*i< Igitim* dur niekesni*, 
dieurušli* žino, kad nepii 
luingmn žmogui sutiko yru i«i
*idn->'i |-o kilu žmogau* m 
Ūžia, i -a |ui*itaiku. kad kutr 
lil.i-l Amerikos Li--tit\i 
Tarytai nori, idant jo* dėl* 
g-iltii I l'i laidžioje i-iirijuli 
at-lovii utMiziuiu»ių iš Lieti 
vii* mi įgaliojimai* nuo turi: 
tažtuių dalykų ministrą. Vi*i,lų l.m'iimi: 
supruma, itad 1‘aiyziuje m-ga pisun*. s. I jie

yra 
vy m'- 
žinom;: •• 
pažemina.

licrgždžin 
ti iAvi«*ti mi 
ibi tėsyu -* 
eirue ir to.
ir ktillin* Ina. 
■.'.■•oiiit, M-rt' • 
euddi joną- -u 
liti>-ii;i priart ul

• i ra dorini- ilirb- 
intrigantais. liet
i ūdos pr.taindy-
< d vnil ų viiikni 

knd žti'odr.mi 
-uažutuą. tat "i 
uis. Bet r<xo

Jei lita-ni-

I

l‘-n»i .1. Kml’iifli . Nuo >-li 
jii'.i T.ilinsto* l.->f» h ik ij>». 
jūsų ginčai nrsunmie*. 1*1 <iar 

, noit ji ir paratyta su 
T«i 

lyvu 
Tat Į 

tM....... Kabinėta* umim da- kurw’"P
ryti, Lid tiks Movi*.m- .įkeltų 
krašte nt-tvntkus ir neskaidy
tų vi*ui-nirn<-».

Nr. l>. Ar žinoma laukiau jai 
Vyriausybei, kad vokit-ėįn ma- 
boma grąžinti iš l'kniiuus |s-r 
Lietuvą aru pustui mdijouo

d* m-i jo* tn-talionaiiH'.
/*■««> f. /.■< umitii V utf»: 

p-ttaug i*..en iškiliu-/ ir iMkultu- 
riiuų iiaitiiriinų.

laikr-iš-m: . pri-

t> dvi !i«<uvių tauto?, o turi’rrarijai paritai



I ‘i* imiUmin*. uvo iu IDIti
-

Lietuviai Amerikoje.
ŽINIOS IŠ LIETUVOS.

VILNIUJE

CICERO, ILL

L. D S suMuniikiuuis.

Liet, iinrbitnukii Sąjung*** 
49 -to* ku*>|«>- mėnesini.- *u.*t 
rinkimą.* ulsibu* pnncclėlyj . 
kovo d., vukure. >v. Antini* 
piir. svetainėje. Vi« labai 
svarbių nukalu, ui tai pi 
deruiv visų narių yru ant Ai
to .-u-irinkium atsilankyti 
. Vaidyba.

CLEVELAND OHIO.

Puikus koncertas.

A! MASALSKISICE BOX 
l\1 riltDUIMO

DRAUGAS

SVARBUS PRANEŠIMAS

J
t

I

- * T.U iN AVĖ.
X*tdwt «ir.»»

I

S'o 
tm 
M
<la 
ri,
paktilsvinui- 
dk-ius derlia

•

'UITU pasekmėm-, gvfb. klebo
nu.. dėkojo visiem* darbinin- 
knm* u? »,ii*,rgi:i4*’ rhirlmvimn. 
*i laike tairiim. gi kiliem* už 
id* Intikyniį ii p.'iii’inimų. čir* 

.............. I i 
klebullli- netunjjli pilriilllrita
vo.

D.itair niu»ų k|e)*utui* pra- 
• m rinkti <-k*tru moke-ėiii- 
ii;:.. iKirnpijoiių, tie* pava*nij 
žmlatnn pradėti -tutyti nioijų 
bažnyčių. Gal l»iit, kad n«*nž-’ 
f Atlmlin lirtnvi.H ®>i*i-! 
tu k* nauju* • nziiy* io*.

i*, v: 2 *1. Ihi.tivtinėje -v**. 
■i".j<* k!«l*oiiii» surengė va- 

kn i.-nę pagerbimui <larl>itiin- 
žų, kiltie dirlrn liuke bazura. 
Vakurii iiė buvo puiki.

šv. Ka imiero dienoje (I *1. 
.ovii-l jais mu* iK'buvu n*-i jo
kio vi.l*.ir*’lio. Kn>. kod* I tn 
. i*-im draugija tiepa*i-t**ng 
- m ■•tigli. Č'n yra ir
*-ių kno|m, ta-t šįmet 
tiesurcitgė nei jokio*

I

Sekmmlienyj, 2 di* n.-;, kov**. 
IHI9, l.ii-tmo* Vy« ių -■’> kp. 
Inivo *un*ngu* puiku koiietrtų 
Actu*- veltinėj.

Vi.-ųpiriiin progniitni ved 
ja*. M. Šiiiioiii*. prakali* > 
publikų. |a-i Mat i durnu* ii. A. 
No*|*-ikų i' S -:iii,**u. I’ii. 
vakaro *v:ir1»ų. Pa*kui I- \ 
ėių 25 kp. rinitu*. *ii.*id«-'lni 
i* apie -imto n.i- :.iii • . j 

A*-*tant programų. *ud:*n * ■ 
Alyvuok. Lietuva” ir •’L.i t

■ *-ių kareiviu choru daili ”.
l-kui pa- A. Sodeika, Im- 
Bu. *<>1«* |Nulatnnv*> ”<li v,, 
f varge” ir ”I jiivynė”. Pu
lkui Milo liiliai |>atiku. Pa. 
|i p-niit S. t*r**i*’-i*-n*'- *<*l«> |ki- 
fitiavo ••l'žmigu žemė”. Ji 

>tnų plojimu buvo privrreta 
JitkiirtoU. P-a* V. Greičiu* 
}Mi*kiiiiibino ant pijųno ‘'N-.-- 
turnė”. Antru atveju I*. V. - 
ėių eliorii* *u<laiiutvo **Ko liū
di snūde” ir "O l.i*dii\.t”. ku
rion puikiui inėjo. P-uiu S. 
Grričicnė antru atveju padr.i4 
navų *oh> “Bienpjorio daina”' 
ir p. A. SmUka ‘‘Avint au- i 
relė”, gi niitių i* «i|M-r<>* “T < 
rrador”. kuri publikai ir H : 
laimi pntiko. P-n* V. Gr*i< 
eiti* |ia*kmnl>im> imt pijumi 
“Taika ant visados”, o p-tnu 
S. Grvirirnė |m<lniimvu eolui 
“f'ipmų uH'ilė* įlainit”. Pn i 
kui duetų “Skamlinnriu* *ty I 
g<>**’ nailuiimvo p. S. Greį. 
či*-nė ir p. A. S**deika. Duetą- 
publikai taip paliko, kml <lri- 
nų plojiuiui nebuvo galo. Tre
čiu atvejų L Vyčių chorą* |mi- 
daituivu “Lėkit, Pakalėli“ ir 
“Urtuvų”. Chorui akumpt.- 1 
navų p-lė Ona Skun*kiutė, ku
ri muzikoj yra ifeiluviiiuM 
dnug triuno |iudi**la dėl L Vy
čių 25 kp. choro.

Enamių laivo pilna svetaine 
— gal apie a*tu*/ni*' šimtu*.

I

kov.

/ta*

,» I***.

I

I~ V; 
ji da 
omui.

K. G

NEW IIAVEN. CONN.

Vasario
Ki.z, 
g e* I

('radėju* 1919 mitai® ••Draugo” AiiminutraciJ* itiriira* 
akaitytoj..: » . i- ntuuujinn ui di> nraAtj pmiuiui-rat* ar
naujai ji u - -ule- pe-Ja t,tuja pak' davimui mctmlį. ap-» 
čia paat.k u»in»i'. ia tiruja akaitytojų pakvitavimo tnctt> 
Atimini*-*r®- iai «uiuU|->® »la. z laiku ir m-maia i iu*iy ku 
-mietie i-. ui.: .,m* krakažet.kiiatiui ».unr ant ®k®ityt»jam. 

V-.i to atlikt* L.kaa bu* iMuaiiduiaa ®vartir. 
iri pinigai — patie* dienraaėio pagi-niuiuui

i ia apeina tik tuo® šimutytujua, kuriem* "Draugu*'' aiun 
/■AOia* fier p.Ait Nauja tm-toda ve kokia:

Kiekvic:-..- *ka t>tujas, kui® gauna "Dmilgs " | « pači* 
ant -iteuraši'-i" atranda nulipintų »p<Jiuolu* pujicra® rnivdj, 
ant kuiio yr* į a-' -ta* ■kaitytojo vardai-, pavanlr ir mirr*ae 
tit - ten da» - • •■ ■••i };-ati»in ženklui,
rvi..-lu-gl ti* ..ii.u .. m, i-.r.i.r. t. .!• 
":Vc-4-3 •■ 2-26 7-J5 !» 1 22

Kų toa • tr ria" Jo® rrė
nu-Himi, antn-irn nu nevi* d-i.li.ui,

4 3-- .- i. -.K.at t-ul.ii. ...iv
2—26—9 (r. -i.iu: vaaario "'i d. 1919 ni ); 
liepus 13 d 
IBM >■ u

Taigi i 
pakv.tui jalu

K ■-« pt
-n. ’am- pra . 
‘Ale ail-tui i 
kl'llU‘.>J.lKUM 
uoiumkya dl*1 
pu*.-- metų 
10 d.. 1919 n

Šitie . 
bet Uf j.. 
bu* parauk 
•ytojamt.

Kitokio i-ivt-i pakvitavimai t.na aiunėiami tik tir’D® 
derut' t-Jaru* i^trie kaitrai tokių reikalana.

Kartai* tu-m ant adrt*Ų pakvitarimuou- gali pusi taikyti 
kliudą. Tad -b. skaitytojai yra praMu ii pranokti :num» *pu 
aPėmytas kiai.laa. ar kokiu* neaiiktitnu*. Tada mes pa*ai«» 
aide arba por dienraltj tiaaiikitudmr

I*«l*irr7<®. A.
2!t *1. *n|ėje prie *v. Mvki.l- 
jnu.* luižti. bu* Lietuvių M*Ay 
tojų Semitini ij<- Vi-knrėli*.

* ui*/iifo*,Hi... “Aidii'd* ,
monologu* “Nc-v-. n* kuun* . 
|m>.vaidinimo *l**kl«**itm ij< * " 
dilino-. Pradžia lygini *• vgl.

'•
I'aialĮHi •‘Zollnkiti". Giltu.:*- 

iu*- |mtirti. jog. V. Tnrvl’a p. * 
kyi u*i gudų ln-iidn.vai “Z..1 
Ink” -vi.-limo ir labdar’tųt 
**»i]’n1nn- tpri* -?- • ’ •• ’
ti) .\tkHI itilihų.

(iiuliį Ginbj . ■•
jog gti'lų iir*ing<ųfii''-1' ndrnv* 
“Zollak” kreip.-i* į \ 'i'nrjin*. 
prašylamu durti iui*-*t** namu- ■ 
(ImviiMiųjų firauaxijų> .i'.1 
kyklni atidurjt!.

/b/i.i’.-U** pjdiliė..-. S*Oii..ll< 
v*iki»**iiii riiik*inv*» i- važluo 
jan**ii,i j tnrgų ****li*i‘-ių *u nud 
k<*ni į*<* Jtt knp. nu** v- .iiiu-. 
Daba . i*oi • vi.»i ni**k**»tii-‘'i. 
kaip girdėti, y m p:*!--ikii*li. 
. ir'ini ta* pnt* 'iik''.•*- i' ' 
linu* lenką*) ni-im iuI'I** k../- 
kieno paverta* jam pn**- "--.* 
— -IhImIo vėžiniu.-, rcik.ili"! 
dama- užmokėti. Gt:dre*i.*, w 
klausydami, pravažiuoja, <lnu- 
gumas gi kitų už.-imokn.

Viciuun i* temti buvusių p- 
rinkli

_r: d., mi'.i m., šv.
buvo *uren 

ur:.žų vakarėlį, ku-
i.
( kl;iu*ii*. ka* jį įgaliojo 

—šiiibždomi* ut*r.l:ė:
“legionieriams laikyti”.
Tuip išiuiurlojaiiii iiiu*ų Lici- 

nė* Dievo* žino koki* u tiks
lam*.

. |«tr. vilom* 
laimi

n- -ii>idėju iė įvairių duitių. 
• I. klein-ieijn. Tai|M>-gi limo

uluMna vvil..ila.» “I’rivė vėjų 
m ptrpiiei’’. kilt i* taipgi gra
žiui iAėja. Tni fgi«idarliuviiiin.* 
\i--liniu vargonininką, p. J. J. 
Šautinu. Mn-ų parapijini 
ehorų atidaro i.' gidrininaa .imi

• niii'n*. kurie vykiu *u gerta, 
vargonininku dnug dttriiuujn- 
*i.

Per Imievėe vavailę ta* elio- 
'rae buvo sumtgųa int keletu 
vakarų, bei konrvrtii Tnnto* 
Fondo labui. Taip-gi ir ki
tom. katalikų ilrnugijoni* ui** 
kuomet iivat*i*nko patarnauti 
Prie to rvikiu primintų knd 
me* i arini dnrLėtų ir mrrgin- 
•’ų klekinu, kun. V. I*. Kur- 
I n*kų. kuri* eutiirtinui *u vi 
•ai* į m rupi jonai* ir draugijo- 
mi* iiart>uoja*i. o ypuč *u Tau
tu* komiu 5S skyrių. Gerti, 
klelmua® ir jmt* aukoja ir ki
tu* ragina aukoti ir dirbti 
naudai tautu* ir Imžiiyėia*.

Gerinueio* kloti**!
Choristas.

I

i

I

I

i!

I

•'♦»!' m.), > *»•»

hinr ! -t' d I'"® 
u uJsi yra. i**

M ir t. L 
pirtnoMm paribių 

s* tr*-'i*o<w* metu® Ir 
3 Utena Uiti antai- 

7— lė- 9: (m.iikia 
•d (rt-šlna- Saudo 2t! •fi«'t.>

. ire,,| b ukliu »kalt- tr«*
nž lalkrsšij.
d-*-.ndtj prenuiiH rr’s vb-ea* 
1919 m, tasai gsns lsArsšt; ir 
-2—24> Ta* n-iki. knd ji* p® 
1930 nx.(U. h®« atnaujins «rh* 

dienu, 1919 ra ir iiKimokė,
M •

...i. skaityt ium ..e l;k ui u* lih ianai».
■ iyt kleis baig ari , :>uiucn>ta T® puikai 
nr tik A«Jrninietr-i-i^.i, bet ir ps'i'*ji* ils*

XI—

BOSELAND, ILL.

Nekurtą uittmi t-nka nuvs-
Tni gal <inr pirmu* tuk* pui-1 *itn»ii i kilti* lcol*inija*AuuiiH*t 
ku* ir įspūdinga* k«ui<-crtt*- y«* • urangii* vakaru*. Žinomu. 
Iravo Clevelnnd*-. Pelnu kim- 
|mi nemužuti lik*. Nito šio 
koncerto ♦■VI yra skiriama *l**1
“Vyčio” *|iniL-luvė*. Iii*.i gir»tum tai ne nuo vieno, kaip 

* 11.-. *■ ypi.e v včini *iiil*ti ir kaip |uiM*kmiti- 
gni jie veikiu. Tai reiškia 

Taipgi jimlėlui p- nini S. vjėini imi vimlų.
Kovu 2 <1. teko nuvažiuoti i 
V. H ••*>. vakarų lloselan- 

Vakurn® prasidėjo 
'valanda ir pu®** vėlinu. n**gu 
buvo gur-intii. I *-t tat u*- svar
bu. Ix»š** “Katriutę”, 
mn* išėjo lu-kitip matyt, kml 
nrliitai nebuvo linkimuii pri- 
*in-ngę.

Il*-t lahian*iai vakaro *k«Mij 
gudinu betvarkė svetainėje. 
Įmik** lošimo trukinto buvo 
nžtvkliruii. Tie vaikai *lau- 
giau*iai prie betvarki* prisi
dėjo. Prie jų ir farnugę vai
kėzai (iHviai lietuviui) liuke 
lošimo kitame svetainė* gale 
“kita vrikyta h**” -

MUSŲ DRAUGIJOS.

Vaikai. Ib-mlromi* kunigų ir 
šiaip vienytu- mylinčių inteli
gentų imMnngomi*. Vn*kuoi*e 
įsteigta Pa*alj>o* draugija. 
Ji laiko, kol ka*, 3*) vargšių. 
<hi<*la valgio, drnjmnų ir luitų. 
Pavargėliu* Mpia p. n.pij- 
mii. skirdami j*o 3 *vuru* gru

bių nuo kieki i>*n<>* vnld'.iuo* 
dešimtinė*. Ka* turi mažiau 
7 dešimtinių. *auipylo n»-d| *»- 
*la. Jei vi*i atiduotų |*» t*ikį 
mažų iudėlį visi *ugrįžėlir.i ir 
vieton vargšui butų Mitu*, ir 
bolševikam® nelielHitų v irto*. 
Pilvas - dblvmia “1iol*cvika*”.

.laimimo kuopa įniko |iarnpi- 
nj knygynų.

Yra ir Vartotojų draugija 
ir Krikščionių d**niokratų *ky-| 
rin*. Anižiiiojo ir Gyvojo K**-1 
žančiauK dr-ja.

.1. .lt*/.-irži*. |

!

i

I

<btngiiiii*iai vnknru* ramia 
vyriai. Ir viri žinomo, kokie 
indonm* butui jų vukurui. 15-

MUSŲ MOKYKLOS A

i•
1I

»

A
K_”'pirkite labai gražių knygelę vardą:

Pražudytas Gyvenimas
arba

“ PražuJ; ss® 
dclj jų imanticnn

•• Pražudyta® 
Paimta i* roomių

Dau

Girtuoklio Išpažintis
Šita knygelė vos tik iš* jo l* spamiu*. ‘ Draugu” Ik-nd 

ruvū laida. Turi 59 j-u-lupius.
Kaina tik ........................................ 20c.

Gyv<<uiiuas” tinka tnuvų knygynams, 
liulcidli&nuis žymus nuošimti®.
Gyicaimas” viena iš gntžiau*in apysakų, 
gjvcmmn. Kas kartų jų prad*-da skaityti, 

nepamea lu penkaitę® ligi pabaiga®. Tsip yra užimanti. Ap
rašyta tuk® yaiada®, kun dažnai sutinkanias ir tarp lietuvių 
pslinkmuų prie grtavimo, gi garinti nnsprendžiusių pataisyti 
■s** klaidingi gyvenimų.

•ita knygelė ypač rekomendiMjama anaų <wb, kle
bonams. Ka tai paiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo.

Reikjlaukilt tuojau®. Nes abriboutaa skaitlius atspaus
dinta.

.Viraraukitc:
"DRAUGAS” PUBLISHING CO 

1800 WE8T 46 ’h STREET, 
CHICAGO. ILL.

Stcnografcs Merginos 
arba Va: kilt o 

n»«>kAnt*»<* t»*vi« k»» ir .ltn!!»1(o 
to f litai >:««•••* oflM l'-m t<’.okr®tla 
tr |ir.<«yv«nitu.*• i • ! <<*u9lu - r*N>t®«» 
rt«< lietuvių I IsHiihl-v h«4**Nl>w uite® 
•l«.

hnl IkrtmtH
•taa. kur Ukamb

lurt-ty,
nfriLn Ir rt . .

.iiuiiiu.iruiiHti::'.iii:! .i'.iiiiiiniuiimi 
<aa m *® u m». cairss®

TMefcas* HaysiMfcH BC4S

A ».
l. K 

•!» tunu

b •« : M 
ta tl ų .a*
i • . .
t- I

du.Mjl* O **.»•!• M K . lok*M AHjsta 
gitu rvikui ni ».», kr*tj*Lli*

l.rtllli Jlilt I!* «f ’tia.luif < s» . *9m| 
®4a«a-t tu* i I M*’il» . £106 Vk . Sllla M., 
Trt. Ctoaal imi C.

T«*t« «k«t U • •• • I • .»♦ .*9 Ii •«< • ė k .
•*

4*tui iiiirvin.*! ur i.iotrtiti. ti. Mrl«1:tii 
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padėka L. \ yėią 25 
choro luirinm*. iiž jų darlištn. 
mų. 1
<»ii-k’-h nei. vi* uiiit**lci t'h-i. j 
įlindo Mili*lei. p. Sodeikai ir p - L. 
Greičiui, kuri* taip puikiai i? Idan. III. 
lavino chorų. Clevclutnlie 
šiam* tn- k"n<-«-rln* ilgai fm- 
lik* ntniinlyje. taip-gi ir |m, 
nio* S. Gri-iėieiiė* ėv .-Itin*, iš
lavinta* l'id*cli*. Clevchiudu 
vyriui daugiau rengkit lokių 
koncertų.

Po programui pra*i<lėjn šo
kiai. kurie tv*ė*i iki vėlumai.

Vietaia.
__________________

ATHOL. MA88.

Ikaakiiai, Avelio. Duiil>ių **>■ 
dzias-pirmasia visoje apvilti 
kėjo Avietiniu zvilv niu. Moky
tojauja A. Jutg**l;iitė.

Ma4Hunai, t* ii pat. 
kėlu tuutjo* mukt tojo*,
tn Vedamu pnv > Z*lllii:::l p i-- 
\hd>iž.i<lliyl<*. tiarbščiu* lietu 
vaite*.

N.4.v k-

Kuto 2 d. gerti. uiu*ų 
Huu. įfatavė ntaknitų i# at®L

kk*

TU. l»rov*r T®*3

Dr. C Z Vezclis
meti via ui vii»tv*

lx»*i-1

I

htiktaaLa. Mdag'nų |>ni.| 
Gnrliu* K t iki.li ko- aaviiiiiikniį 
Mnldžiunai įsteigė umkvki 
Gnihi. kad kleboną*, nor* Iii* 
tuvi*, saldžiai mmga ir ipiAo] 
neveikiu. M<>kvt<*j.nnjn žyuiu* 
Svn*o* platintoja* .1. Itinise I 
lis. Ji/uju®.

Ina. ji® |iarašva iK-tuitu* ir 
neregėtu* daigtus. Bus ir 
K-tai kuopai ncgnrla- ir vb«i

Nusipirk Naujų Knygą

“Marijos Menuo”
arba

APM..J YMAi KIEKVIENAI MENESIO DIENAI

apie

MA r LOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ.

Surinko kun. M. I. I* a*.

Kaina tiktai 50 centų
L'ž-ul yratt® su pinigai* adrr*ookite:

8ACRKD HBART RECTOBY,

i 4711 M), •'.iii IM» Ali S’ • 
ar<* I «-<<*• CiNlbr*®

HI*H!lt<i:«fU.I4l't*l;IIU **.*»*lt.* Hiltl
Į JOSEPH C. W0L0N 

LJetTiis Advokatą®
M ss ® iv**
I torVMIr; * 1*1 i. (
1 T*h*r*u I... . > u««t

S»' »ln**« r.. 1*1*
K itiCaoo III.
oaiMuuitiimmiiiicm-or 'iinitiMm

B.jmfcntftal ii. D.
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DR. W. A. MAJ0R

GTUTTOJAN IK 
<111 Rl h<;v ofiaea utį* lai. kiru* Art 

A4>fi*i« t ** ft* • UnU — 1 
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I DRAUGAS

•u 1$ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

KATALIKIŠKOS ŠVENTE?.

Pirmadienis. Ko -i 
<0 kaukimu.

Antradienis K.-
KonsUiitiun-'

10 <1

BUARuATUOTAS SU
GUSIA SVETIMA

TURIMI

PABe 
MO

IS NORTH SIDES.

PATEISINA EOLsEVIKUS.

Sako. Rusijoje nesama laisvo 
sios meilės.

\ le»t t II-II ptur*'
I >>im<ii<*Mii<i ž.iii>*iui. 

I .••tii<>ll*>*<it. KlH*lli>-t 
kltllOlIlH 4HIL*

ji* -\n.‘-

Tūli IIH*ij««ll i|»»-H 
•I:U> I .••lii’tin. «li«
'«• -ll l.i

Cltieuuoje
Miriau* 
l!ni*a 
llu-ij«ij*
1yn inkile 
t ikoti 
tni-ijų 
pi ■ite- 
tilk*-li:i\< 
žniunn.

I*ut*a l.otih*ii<*-<iv įvirtum, 
jog lxi|*<-v ikni tiivl iie|iriii<* 
•lę y«*kiu- ini*v«t.-i>* 
Imt j«i- lviitiiiii-ui.
-ij**j*- tfl.ųi 
šlii.)>;(: ptil 
nyėmi.

Itali.-Mk. ' 
jų uii*> tar/tr 
kelta* ’ m 
Ktl*ų juoku 
civiliu* šilidiii- t*.i udiu* 
Vųjn Ulei)** ir iš tn p: 
vi*ti- truk*ii*:.- u*- til l.'i 
ta t ir Aiiier;l’**j.

Taip l’:ii-:i i **iit*>ii<*-<iv l-i*i.i 
ir |mtvi*inn tadšoviku*. Ai:kn. 
ka<l jinai *u Irnlšev ikni* -ti-i- 
gitainiuv u*i. kad tai!*<-vik;d 
jai artimi draugui. j<*i jinai 
juos ttžtarianjn ir p:dei*inn.

Matyt, vi- d.ir ratuln-i to 
kių asmenų, kutri** nuimi *u<>* 
tvirtinimui- *uklni>lii*ii vi-im 
IIH-Uę. (>tdilii:i. liesti, vi-ll* 
menę snklniditili viena kurtų, 
kilty liet negalima j • Ltni liti 
ti visiimiK-l.

X**- ku- ?i ėia if 
nusoviet'* - t**l:i'-i;i-
ūmiu* .’ Ju!; *vi i.J!-: • -r* . i 
tu<ij** -v.ulė v i*-t u n* • l-i 
Vilei*** iiii*il* l l-i-•-*>-i:i». s- *•• 
pupia-tieji -o* i .'-ili-'ni tu*' 
ševikui). Ivri-'aiui vul*l/ių. g.d 
to kluli-it.io nebūtų i.-rišę vi“ 
nu iiž-iinojiuiii. X«*e jie Imt j 
įsigalvoję npie to |iti-ekiu*-*.

Kn* kita yru -it --*eijnli*lsii- 
haUrvikni*. Tie savi* pn*gra- 
litą pildo *u visit padūkimu. 
Im* jokio- alieliiiros.

lati-vuji im*ilė. kurių tailše 
vikni savo vnblmmise vietose 
ptt*k**lbė. yru juk vi<*tm- i"- 
-vurta'-niųjų ••priti«*i|n,” so 
eijnlistų mokslu.

meilė*. \ 
.uit n t:., 
m -liul*

t

IlKIlHl.

r

*

• ui o 
civili 

įnik I ll«» 
lui

'...... ..
n**k*ni

NEPALIKITE SKALBI 
NIUOSE 8PILKŲ

i

(jiedviem širdingą tiriu. Juo
du dnrbnv<>-i šv. Kazimii n*( 
draugijos vanta, prigulėdami 
prie Mito Tani**.- Fondo -ki | 
rimis.

Aukojo:
T. Vasiliuit-I 7 <l<*l.
1'•* 7* do|.; A stanknu-kn*. i

I \ Jlrkll-. A. I' . 1-. J I . ' 
'l.oni-, .1 šūki*. !• štitku*.

Kun. I*r. Bu*' , f.'! "si.
N. Vi'lieklls 3 dol. 
i'o 2 d**l.: M. Bailu*. ,1.

K liiiulta*.
I'** I dol.: J. Niiepnrla (?)• 

J. E. Evaldas, S. Danio, A. 
ibipkus, V. Tatiilis, A. Itnp- 
I ienė. J. Klunibi*. F. r-urm i- 
I i*. J. Vaitkus. I’. Tun.n-onis, 
A. Bunsluukis. J. Tntuli*. -I. 
Knkuu.-ku-. R. .Iitrkša.-, L. 
Ilndris. V. Grakauskas, .1. ka
lteli*. .1. Suruoštai. B. Sunioš- 
kn, I*. Gailiu*. .1. Ja-adli* ir 
i’ Kranicll.

Po .'sk*.: V. Klimą*. J. I.e- 
|M*nki dolieriui yr.i pniitdi 
"Draugu** redukcijoje it įm.- 
-tusti Tautos Fondo iždini*!

l'irntndieuis, Kovo 10 1919

■•m

I tnniittke. 4 d. kovus, drnit 
gija Ši. Ceciliju* laike iiH*n***i- 
n> -n-itiiil:iinų. šv. Mykolo pa- 
:;i|h|.i- • *-l;iin* jv. \ i-ųpil -
tna -iiit-liltt draugijos rei 
kalni. |*n-kni lmvo išduotas 
tiij-'ii;.- iš |mrapijo* -tt.-irin- 
kinio. I.iiilainc tano nutarta, 
•■ilgia tatiutni-. Draugija nu

tarė nuplikti siuvamąją ma
šiną b" dol. vertė*. Bu* |*st- 
dnryln Uiti serijų.

ši draugija žjkIii |uultiryti 
btt/.ui*' L'»»i •iolu-nų. Draugi
jų- pirmininku- p. .1. Navic
kus pinčiai aiškino apie buza-1 
ra ii prašė, kad draugijos na
rini Im-i n.it- - aukotų daigiu-, 
kati tik ta- tatzartis ftarapijai 
atneštų |**ltio.

|*a-kui tuno -kaitytas laiš
ku- nuo L. l yčių tliicago- 
\i*-kr. -ii iižkviclinm į ren
čiamąjį vakarą. Iništai* pri
imta*.

Paskui ta|M« |M*r*knilytas ki
ta- laišku- nu** t'liieiigo* tad* 
•taringu Sujungus -u prašy
mu. 1.0*1 draugija patilptų nuo
lat in*- m>-linių umke-<-ių mok** 
toja. Nežiūrint, kml dratigi- 
“ijn jau yrn tad*. Sąj. garis-* 

i narė ir 191S m. yra įmokėjus 
Iimi dol., Is-I sutiko palikti ir 
metinių mokesčių mokėtoja. 
Nutarta iš kasos duoklės, ko
kia jai pripuola, neimti, ta't 
padaryti rinkliavą tarpe na
rių. Tam tikslui tapo išrink
ta komisija iš keturių ypatų.

Ant galo buvo pranešta, kad 
tattalttringoji Sąjunga rengia 
vakarą. 3(1 d. kovos, šv. .Itir-I 
gio | ui ra pijo* svetainėje. Pa
tarė* . kad visi nariai atsilan
kytų j tą vakarą, lie to drau
gija nntar’* surengti kilių Inp- 
kriė-io antrą mulėlią. A. N.

IR T0WN OF LAKE.

I

i

I

J

riti- ją ĮHiliiiu 
nu-n ■•/.•■ moteli

Redukcija.

PASISAUGOKIT

PRANEŠIMAI.
Iš |>1EV*> APVKIZlM<s 

PAR APIJUS.

I..'taiar.u Sujiliut**- 4in Kuopa 
-tūrio Vitkau; ii* *1'1.**j, kova Iii tl. 

iii.
Ki.« turit tMtvtuc n-rij.-t* ibi pitr-

A. -j“ A.
Kaz. Lutkus

23 metų amžiaus mirė kovo 6 j 
dietą. 1919 m„ 8 vai. Paėjo ii 
Kauno gub.. Raseinių pav. 
Kvicdaitės parap. Atvežta* 
Amerika 3 metų. Paliko 
deliame nubudime 
Barborą.

Laidotuvės atsibus
10 kovo. 8:30 iš ryto 
Jurgio bažnyčios į tv.
i. iero kapines.

Velionis prigulėjo prie 
Vyčių 16 kuopos ir tv. 
no draugijos.

Viri gūrinta ir patį* 
ra kviečiami dalyvauti 

M8 W. 3S FL

■»

ik*'*. ;i.| tr- ■ ■■
nttl vyčių -u- 
kur kitur n* 
ir kad Šitoji 
neturinti iii* 

ti:* y

■in 
tautiniu laiku • i<*agnj** ph-i 
kų ym tiek, kirk gal niekad 
nebuvo. .Iio praeivių npkntti 
-tu kišenill* kai kur net ir die 
niurni*.

Autui vienu* iš mano pažįs
tamųjų grįžo iš durta* 7 vai. 
ryte ii Statė Line* Car Sliop, 
Ilninmond. InJ. Beeidamas 
sutiko žmogų, kuri* Įmklausė 
kur buvo ir kur einu*. Pas
kiau išsitraukė revolverį, 
tankas liepė pakelti augštyn ir 
l*agrolięs nuo žmogelio virš 
penkis dolierių*. (išbėgo.

Apie tų sietų vienoj pusėj 
yru gražus ąžuolynu*. gi kitoj 
prekinių vagonų ja nitui. Be- 
ahejunėo lenai nunlari ir (tlė- 
šiku lizdas. kutir praeivius 
užpuldinėjo.

iMONEY OEDE

I

V.

IA T0WN OF LAKE.

Vytė.

Aukoa Tauto* Fondui.

SUDEGĖ 16 ARKLIŲ.

MARQUETTE PAIKO A- 
PI E LINK t, CHICAGOJE.

<» jeigu imsi- 
|Ulie.'koStllH 

įstatymu**-**.

I

Pranešame plačiai katalikų 
visuomenei kad 25 d. Lapkri-

P. Pehėka ir p. Juom|m* 
Stoškus, likk* So. Tahnan str. 
-utarę |*a«idarhnvo Tauto* 
Fondui rinkdami anka* tarp 
So. Wn*tern ir Kedaie avės

VAIKAI IR KRUTOMŲ PA
VEIKSLŲ TEATRAI

k 
ir

lošimu teatrų, 
tauta vyčiai (atima ko-

tai ajtsvarstys 
tokius nariu*

"VyžtaSudegė \V i litam Derviny 
('<>,. o!.*« W*-! Cliiriigo tivc. ja
vų raudeli* ir arklidė. kur 
Movėjo 16 arklių. Auvo riai

šinomi pratupiu grriūamoma 
Rita. L. R. K. Am. Chieaeoa Aps
kričio knoiKun*. kad aulyg nutari-

3ALGOTIT.S SMALKAUS 
o TRAUKIMO.

S L. R. K. A.
Chirit't”* Al><Lri<!n nariomf 

j>rn tu Unitu.

PAVOGS
RlŲ BLANKAS.

nutausti UŽ

per-|tėj.< 
u p-i-augot*; 
y pilė -itin r.

-u-

\ t-i jau gerai žiliu, knd

••Vyčio” 
galo ko- 

•• jeigu, 
savo nu
turėsimo

Kų p. "Vy- 
liuli IlKHIII ptlsuklil.

I.inl.o., tam 
vi 

••*• |S. kiti.

-e*'m*n ••Jm* 
Tikictni jau 

kuriuo* gali ' 
i ie-l

I

pnL, 11U

X<- <-ii.'n '"iitut- l yruk.'i- su
• i i.••.a up-ul.i i.-ii |ittvogė 1'»‘i 
neney ••i'teįiu- iš v:ii-tinė- |M)| 
num. .»“.”»!• Itnuulany.

I>;iI':ii |m-in*dė, kud ti<* nm-l 
n< y orderiai jau imta išmai
nyti kniktirio-e vielose t tliio

j -ul-ti.įoj.
I ž visu* nioney orderius 

Jie guli surinkti ♦ISJ’itat dnu- 
Ū.'IU-n.

IK t re lernlitd agentui, rasi, i 
: nk««'i ot - iiiik* lž?o- tuodu 
|,*.u-;. >i ;*• pikirv- jiediiem| 
pn 'iii-.

S?’. Ti-- -v 'tinti kojas.

T- l j' -r p i:ma- p:*sl.<Ut;i 
veikt* i'titiuti" l.omisi.ioni'

litu:- Dr. Iv*ta*tl.-ono.
K>*ni*-:.t**i*i<riii- praneša, jug 

ii*ft*i.*n.--. i itidemija ir pinučių 
I uždegi;.ki liga ir vėl imn 
' -markinti *intt*ti (liiragoje.

Sveika!ingmim biurau ra|s»r- 
| iiu.jnmn vi* ilnugittti Mimrgi- 
I litų tr ‘iiiri'ii!.

Koiui-i '••tlierill- 
j ••Iie.». kud jie 
■ l»i - išalilytiui. <*i
knu* •>r<* Irnitkii'K' ir kūjų 
ilripituu. Xv- nuo t«i dažninu 
in pri-iiuel.'i t<>* ligo*.

CHICAGOJE ESAMA 3.-000.- 
000 GYVENTOJU.

t liiea&o- miiver*il*'to -**'ii:i
■ - ; : ■ 

li'-ii**-*. I d <’l ien“oje vaik*'i 
Iu meili l;*i*l.■ itin iKtkeil*' l.ni i 
tomų |u.i> ik-lų t<ntrėli.u-.

ptii.isst veikų, lankančių 
ii criu* - lokykln*. pus*-' lai* 

u. <• l iti t* riilėlio--, knip 
-;'-mė' -uis. Ti.ilrėliai <lnug 

v.i-i.ii ■ •i - iditi*. Daii’jelj jų nu 
p '*!-• dotoj* it tlllVedę bįtlU 
rini-iai- kelinis.

\teityje tnip neturėtų Imt. 
t tai i *'ikalingti- kok» nors 
• ivnržyiuas, tvirtina socijt»l<»- 
uas.

Moterys darbuojasi.

L. II. K. Moterių Sąjungos 
21 kuopti laikė mėne.-inį susi
rinkimų. vasario 2S d.. Aven- 
t» Kryžiau* Imžnytinėje sve
tainėje. Susirinkimas buvo 
/ana skaitlingas. Taip-gi at- 
s/nnkė ir naujų narių, kurio- 
pr: įrašė prie Moterių Kųjun- 
gns. Sekančio* irisirašė: A. 
Km'in-kien*''. I*. Uekienė. E. 
Viivirkienė. Z. Ilridiekaite. Z. 
Drutinaitė. (t. I'etronueiutč. O. 
Juniškii'iM*. E. Virkuuskienė, 
Matote, kaip M. K. 21-nta kp„ 
žymini auga narių skaičium. 
Po Naujų Metų narių skaitliu* 
|*udidėjo 23 narėmis. Tat |*a- 
rodo, kml musų moterys dar
buojasi. Dnlmr kuopa rengiu 
-t prie milžiniško vakaro, ku
ri- įvyks pirmų mslėlių įm* Va
ta kų. Statys 
•i**ji Sumiete”.

I nnrdaviiiėjnini. 
'imt gauti put* kiekviena 
Itinė* kuopos sųjungiety.

Susirinkime km*|*o* reika 
lai buvo gyvai svarstomi. Nu 

'tarta prisidėti prie Katalikų 
Vi*'iiy tas ir bendrui dnrbuo- 
tie*.

< ■ •llilu*!l. 
tvirtinu, 

i Iri-

11. H. Ibutni-lly 
M-krrt<>riii- (tvortn’i 
knd <įliesim turi jm 
milijonu- gyvi tJi'jų.

Tų iiiitį raku ir In -lų i--. 
ar>iut<ijų viršininkas Nevari!. į 

pra- 
«F- 

_________________  bet- 
vietą visam pasaulyj.

iv
r-u
♦nu

suirk -nurinkime innlonėldl nu
sirinkti kun ■)iiusinn«:>ii. >*c* tat* 
n-ik.diiigi 4. “binink-ii «lcl rvmnntt* 
vakari*. Vnlrftltn

Neteisinga korespondencija.
••Draugo'* 3S num.. šių me

tų. Virtinėse žiniose tilpo k<>- 
r***]H*n<len<*ijaa |k> kuriu buvo 
|Mu*irašę> ••Vytia”. l’-as Vy
tis iM'teisingat afikalliiio daug 
pasidarbavusių lietuvių visuo
menei draugijų. Kmlangi 
daug laiko praėjo nuo to tai
ko kaip korespaadrnrija tilpo 
ir jau skaitytojai gal pamiršo, 
taigi ėia ir ptikartosimr tų ko- 
res|M>itdenrijų žodis j žodį:

Iš Toavt oi laike.
Liet. Vyčių 13 kp. daug 

yra pa-idiirhavu* geriem- 
tikštam* taip ir tauto* rei
kalam*. Čia randa* ir kliu- 
Ims. vadinama* katalikiš
kas. vardu: IJet. Tetatrališ- 
ka* kliulm*. tas kliutai* taip 
imt užsiima 
ta't.
kį veikalų lošti. Indu kai-| 
kurie klitita* nariai kenkia 
jei ne veik-inai*. tai nors 
liežiuviti. Prie vyčių pri
klauso ktii'tgm. daktarai, 
advokatai, ir moksleiviai ir 
šiaip inteligentai. I'žtai 
vyriam* n*'vadovuiija kolete 
nor* *'Naujienų” gileliai.

Jeigu kliubo valdyba ne 
-iivaldy- savo narių — tni 
me*
smarkiau, 
vienyta** 
liautis 
Vietos
darta* taip giš 
dirbti.

vyriai turėsime ginti* 
IM Mulniko* ir 
kliutas turėtų 

užkabinėję* mus. 
iižteaka visiem* ir 

reikia

kliulm priklnu-o apie treeda 
Ii- narių, kurie yra ir nariais 
Liet. Vyrių taip pat. ti.da Im 
vo užklausta, ar-gi Liet. V y 
ėių 13 kp. ištikto taip mano, 

i kud L. T. K. •'Lietuva" jiem* 
kenkia. Jrjgn tnip. ar niitm- 
toji kuopa arba jo- nariai im
li tų prirodyti, tnda nariai, 
priklausantieji prie kliutai it 
pt ii- \ l <111. ;.l

■ lokio |*iinaš>*ii- 
-irinkiiiio inlii 
lmvo ktiltaiiiui, 
kore-|M*ndelirija
ko ta'tidro -u vyčiai-, 
ra keti** nors asmeniška* pik
liumi.- arba noru- katalikiškas 
draugija*, supjudyti lnr)M' -n- 
vę*. artai užkenkti jųjų ge
riems tikslams. Visa tni šnl 

|tai ir rimtai t*|t*viirM-ius. nutar 
lt* išrinkti komisiją, kuri at
sakytų per tą patį dienraštį 
•‘Draugą" Vyčio neteisin
giem* užmėtim-jimains.

Kad Liet. Vyčių 13 kjt. yra
daug pa-idaritavus dėl tautos t»*> paskmitiio Ap. susirinkimo. «r- 
Intai, tni tiesa. ta*t-gi l.n-tuviš- kontta susirinkimas privalo atai- 
kas Teatrališka* kliulm* ‘‘Li<«- tani U* <1. Iu>v*». šv. Jurgio parap. 
tava", kaipo daug senesnė' Ku.*po* mnlom* ifairinkti d*4egn- 
draugija, yra *tanginn nuvei- ’n«.
ku<i ir lietuvių kntalikų vi-' 
suominei pasitarnavusi, to p. 
Vyti* užginti neguli. L. T. K. 
•'Lietuvu" nėra tik vadina- 
imt* katalikiškus, bet yni tik
rai katalikiška* taip pnt kaip 
ir ta Vyčių Orgnnizaei.ia. I*, 

j p-etido ••Vytis" m-tii-sų sako, 
kad Kliutai nariai kenkta L. 
Vyčių kp„ ta T. K. ••I.iete 
Vita** narini netiktai kad ne- ,__
kenkia vyčių veikimui, bet, vy- f*0 įgaliojom® p. A.^Petkevičių 
eiam* prašant, visad* |>agal 
savo išgalės prigrlbsti. net ir 
tie nartai, kurie prie vyčių vi
sai nepriklauso. Kas priklau
so prie ta Vyčių ar kitų orga
nizacijų tai mes linai m*>ira|»i- 
nnm, tad kad kliulią valdytų 
kokie •‘Naujienų" gizeliai, tai 
jau visai bjaurus prasiniaid- 
tiui* ir neatleistinas 
prasižriigitnas. Ant 
rvsfMiiidntita* sako, 
kliulm* nesuvaldys 
rių. tni mes vyčiai 
gintis smarkiau", 
lis" uoli luotui p*t-:tkyii, ii- 
sni negalima suprasti. Mes-gi 
Li*'tmiško Teatrališko Kliu!*** 
••Lietuva" narini prašiim*- J<* 
daugiau neteisingų korespon
dencijų nerašyti, 
linus, liula ui* s

i leisi ta’— šidie-
Ant galo prašome, kad tų n* 
teisingą korespondenciją at
šauktų.

Mes taip gi tikime, kml ir L.
Vyčių 13 kp. 
ir pasistengs.
(jeigu, jie yrn Vyčių nariais)
atsakančiai
neteisingu- rašinėjinms. ir ve
dimo draugijų prie tiesusi p ra
tiliui. Bet mum- išrodo, kad ši* 
darito yra tik prisidengusio) 
Vvčių vardu kokio taisvnnta- Į

Kuriu kuopų KUMriiikinuii nr- 
ntdlnm pirm \t>*J.rič*n. tai kuo
pų vai lytam makmčs' tame pa*ri- 
tarti. ši« Miidrinkima* bu* la
imi avnrlitai: tat* svarstyta laimi 
-verbų* dali kiti.

i tt. Julitilii
ApritriAe pirm.

atstovauti “Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti po* 
numeratas. steigti agentūras, 
pardavinėti žirus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas.

“Draugo" Mm.

VARGONŲ KOMPANIJA
JOCOCOOOOOOOOOCOOC

Dirbėjai ir statytojai

Elektriškų 
Tubular- 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų

VARGONŲ
DKL

Bižų6ii|,TtilT|ir8tziilMCij|

Uju *Lii1 ta ;* ■
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