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Pasiliuosavusi Mažoji Lietu va Skerdynės seka Berlyno
Upe Rhine ir Kiel kana 

lu naudosis visos

AUSTRIJA NORI IŠTREMTI 
BUVUSI IMPERATORIŲ

Bet kur jis galės gauti 
prieglauda0

OATVEKARTŲ DARBININ
KŲ STREIKAS.

tautos
Korėjos gyventojai pakilo 

prieš Japoniją
MAŽ. LIETUVA ATSIMETĖ 

NUO V0KIETIJ08. A

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
SUIMAMA KORĖJOJ.

Įsteigta atskira laisva 
valstybė.

HW YORK, kovo 13.

Taip nuprendė konferencijos 
komisija.

Paryžių, kovo 13. — Tai
ka* Komisija, kuriai laivo |m 
verta sutvarkyti Vokietijos 
vandens kelius. gt*h-žinkelius 

A’ ir uo»tu#. vakųr konferencijai 
rekomendavo upe Rhine atida
lyti aavigarijų vtaam paku
liai. Hakė, kad Rbine turi 

.. "Imt taip lumtrriiaojama. kaip 
liaaoja*.

Tas pat turi Imt ir nu Kiel 
kanalu. Viaoa tautos turi juo 
aaudotic*. Bet kanalas turi 
būt vokiečių nuosavybėje ir jų 
t varkomas.

Kanalo fortifilpw*ijų klausi
mų |Milikti apspr^di miliatari- 
niam* ck*|H-rtains.

Nėra abejom***, taikos kon
ferencija priims tas svarbia* 
rekomemlacijas. •

SU TAIKOS 8ŪTARTIMI 

LAUKIAMA TIK PREZ 
WIL80N0.

Pekinai. kovo 13. — l’rivn- 
{tintais keliai* iš Korėjos čia 
j gauta žinių, jog Korėjoje («- 
■ kibi smarku* gyventojų veiki- 
| nu* savo šalies nepriklauso- 
mykė* reikalais.

Po rusų - jupouų karė* Ja- 
ponija pavergė Korėją, gi tuo
jau* pirm šios kari** tų salį 
pikuli (Misi savi no. tai yra pri
jungi* prie savo imperijos.

Aulai Korėjoj mirė tos *a> 
li<«s princas Vi, vienatim* ko- 
reonų viltis. Tuo nnndmla- 
tnies korconai pakėlė milžiniš
kas demonstracija* su reika-j 
lnviniai* nepriklausomybė*.

To* demonstracijos ja|s>nu* 
užpuolė visai ne|ia>irimšu*iu*.

Kon*onai (įlaėiai paskleidė 
manifestų, kuriuomi reikalau
ja šaliai nefiriklaUMimybės.

f*ra*i<iėjo areštavimai. Tak- 
stančiai apviertesaių koreemų 
pa t ri jutų suimama ir kankina- ,

Paryžius, kovo 13. čia gau
tu iš (Hisitikėtinų versmių ži
nių. jog Au-trijo* daliartin** 
valdžia gaminanti pienus, -su
rištus su buvusio ini|M*rato- 
rinus Karolio ištrėmimu. Aus 
trija nepagcidniija savo ritaise 
laikyti buvusį valdovą. Nes j > 
buvimas guli (uidnryli daugelį 
nesmagumų.

Tad čia pakilo di-ku-ijo.-. 
kur buvę* iui|H*rutoriu* guli l 
rasti tinkamą prieglaudų! ,

Jo prieglaudai (atlieka lik' 
dvi šąli—Aveicarija ir ls|wmi-1 
jn. Pirmutinė jau pirmiau bu
vo pranešusi, kud nelaimi pn- j 
geiilnntų turėti |ms save tokį I 
svečių.

Buvusio inųieratariaus atei-Į 
tis Iigšiol nežinoma.

NEPROTESTUOS ANGLĮ 
JOS VYRIAUSYBE.

Tm reiškia ignoravimų.

Londoną*, kovo 13.—Andai 
Kur. Valstijų žemesnysis kon
greso Imtas padarė rezoliuciją, 
knriųja pareikalarit Airijai 
nepriklausomylM-s.

Anglijus iMirlamcntc |m- 
kluustti vyriaiisylMv. ką ji 
įnami daryti su tu rezoliucija.

Vyriausybė* atstovas (trane-, 
šė, kad vyriausyliė neprotr*-' 
t įlosianti prieš tą rezoliucijų.. 
Tegu taip bus, kaip yra. (m-| 
sakė atstovas.

Reiškia, kad Airijos klausi
ma* tiesiog ignoruojama*.

Vieno* protestantų teologi
ni'** mokyktas mokintai priver
žiami sostinės Kvoul gatvėmis 
vilkti sunkius mediniu* kry
žius.

Japonai nako mokiniam*, 
kad kaip junų tėvu (suprask: 
Išgnnytoja*) nešė kryžių, taip 
ir jų* turite daryti.

Kordonai tvirtina. jog japo
nų valdymą* bus pakenčiamas 
tik ligi tol. kol tautų sųjunpi 
[Mignlinu* nepripnžin* Korėjai 
nepriklausomybės.

TmImm. kovo 13.— IVan 
etioų laknna* Ijemaitre. kuri* 
yra pasižymėję* buvusioje ka
rėje. Mami* dienomis iš čionai 
nuskrido j Cnsablnnkn. Mo 
rokko.

Vienuolikę valandų skrido. 
Atliko I.IMl mylių kelionę.

— - - 4
šiandie ir rytoj bus aptariami 

Vokietijos rubežiai.

Paryžiui, kovu 13.- -Taikos 
sutarti* jau |mgaminla. Ijiii- 
kinirui lik pri*xidenlo U’iImumi 
nikeliavimo. Jis su kitų šalių 
premjerai* galutinai ĮM-ržiiirč* 
visu* sntartirs | meni u* ir bu* 
sušaukta* pilnas taikos konfe
rencijos susirinkimas. Tas bu* 

Indiktą gal ateinančių savaitę. 
w J’o to bu* pakviesti Paryžiun 
® Vokietijos atstovai. Tiem* bus 

paduota nutarti* patvirtinti 
•aro parašais.

Nutarti* *u Vokietija apims 
Li ,Mb aaurbaMMMrinaakirwina.

ŠIANDIE PREZIDENTA8 
BUS PRANCŪZIJOJE.

Breat, Prancnaija. kovo 13. 
šiandie vakare virtos uostą 
l»sieks gurini vis George \Vn*li 
ingtoii. kuriuo ntkelinujii prr- 

I ridentu* \Vil*onn*.

Paryšiu, kovo 13. — Taiko* 
konferencija pakvietė konfe- 
renrijon visų neutralių šalių 
atstovu* tautų sąjungos rei- 
kalai*. Konfererija turi įvyk* 
ti kovo 20 d.

32 INDUSTRI
ALISTAI.

Prokurorei apsiėmė prirodyti 
jų Bolševikixmą.

I——-
WichittUKans.. kovo 13. Nu 

skaitlinga'Nirgylui vakar vie
tos fcili-mnn iei-in:iii prirtnly 
tu 32 iMii'lrijnli*tai (I. \V.Į 
W.) agitmoiini. kur jie bu- 
teisiami ui "espiomigv” į*ta 
tymo |ieribųrigiiiią.

Imtu (imiiikui.'ii pri-ieku 
šieji tri*ėjh' leder;illu teisėju 
1‘ollnek iiiioje.

E<*leralia progurorn* I*«»io-i t 
*on ii|>*i<*ti' prinslyti, jog 
šios šalies jn<lu*trijnli*tai agi-Į 
tatorini turi altiniu- ryšiu- sulnmted 
rusų ImiIšci įkais.

Prokiirof »* 
kuomet llu rijoje valdžią lurč-; llcikaliiujamii pri|iužin1i gnt- 
jo Kcrensh s. |tl.(MNi indiistri vekarių darbininkų uniją ir •• 

•**» «oaaoaataųai^ illt’liojt* >11 1*^
Ihilinr tie 1 valandų ibirlsi užiiM>ke*ėiu.

Streikas paliečia 141 miestu 
ir miesteliu.

Neivark, N. J., kovo 13. 
Vakar ryte via ir daugel ki 
Iiiom' miv>luo*t* ir miv>iv|iiio. 
m* sti-trcikavu gntveknrių 
dui‘l>ininkai.

Ita šio *.tn*iko |u«tii--li 
mie-tai Nemirk. Jer-ey 
I*atvix<ii. Iliitaikeii. I’a 
ElixalM*ili. Ilackensack. I. 
u.hmI ir kili. Išvi—o str 
(■tdicėia I-II miestų 
lių.

Šileiką |Ulske|l»ė 
------ I Assorialion 

i aini Klectrif Kaitaay 
tvirtina, kad I plovė*.

\ninlgn 
of Ntn*c| 

Km*

priemiesčiuose
BOLSEVIKAI LAIKOSI 
BERLYNO PRIEMIES 

ČIUOSE

Baisios skerdynės Lichten 
liergc.

VIDUMIESTYJ NEPALIKO 
BOLŠEVIKŲ.

Abejose pusėse vartojami 
žiaurumai.

jalirt.ų tuo! irt iš A..... riki e i*-{darbo valanda
keliavo Ri tijon. I 
indurtrijali tai gry žta algaiI ________
kaipo ImiIšc ūkų agentui. ŠAUKIA NE

Pagaliau 
šio* šalie* 
buoja*i i 
valdžių ir pi 
mų.

ji* (miymėjo. jog 
liurtrijalistai dar- 
iauti dabartinę 
verti holš«*vikiz-

* įynli 
rtįpi 
r pm’

Prokurore* visa tai apsiėmė 
prirodyti bylu- metu.

.Gyventojai savo reikalavimu 
paremia prezidento prin

cipais.

Rottcrdain kovo 1.3.— Italo 
Atkni išvyti iš Ih-iIvuo vidii 
mn-sčio. -usispielė i priemir- 
ėiu- ii Itiii-iu- daiktu* išd.: 
to, .Ių (uigiežii lie.»iog žvėriš
ka.

Priemiesty j l.irhtenberg.- 
jie atliko Imisiausin* skerdy 
m-. Nuginė jie |mlieijo* nuo 
v;i<lon keliu* dešimt* valdžio- 
policijnntų ir visti* sušaudė.

Atlikta ir -u civiliais ž.iuo- 
nėmi* |Hi*ihai*ėtini daiktai.

Jtarliner Tageblntt pranešt, 
kad Imlševikai nužudę 57 (si
lici juntu*. Morgcn l’ost rašo, 
kad tenai Isdši-vikai mižmlė 
2tm žmonių. Kiti laikraščiui 
(Kldilmln dar didesnį 
tų žmonių skaitlių.

Prie* Imlševiku* 
kariuomenė. Buvo
kati l.iclitmilmrgo n-publiko- 
niškn gvardija |>:igc!ta'.» veikti 
prieš Isilševiku*.

Bot kimmet pra*idėjo *u>i-[ 
rimimni. In gvardija |mri*kef.l 
•«■. jog ji esanti neutrali'-.

Hiaiirrytinėj Berlyno dalyjl 
Isilšcvikni terorizuoja gyven
toju*. Nutarta prieš juo* |ui- 
miudoti li<.|eiiojanlį skystimą.

Du vnblžios pulkai numarša 
vo prieš Isdševiku*. Ijuikia 
itin* smarku* *u*iri-miimt*.

Als-joM* (airėse nuostoliai 
laimi daleli.

Londonas, kovo t.",. Vokie
čių valdžia- kariiiometH' Per
lyti' *ii*ilaukė žymia- |aigvl- 
!••>-. Tad pirmiausia nutarta 
tino liolševikų tipvalvti pri<*- 
mie-tj l.ieliteįils-tg. kur jie 
-Ilsi-,liet ė.

1*111(1 čia 
no iH-vieliu

I >c|ie*ojc

ntižtulv-

II

Maskvoje imta pardavinėti

TeMau bolševikiška policija 
pirkliu sn- 
a pranešime. 

Esu br P*tys knageringiaui 
bolševikai tuo piktinasi.

Tai kokj rusų liaudžiai To, 
jų" pagamino socicalistai bot PIRKITE KARES TAUPY- 
ševikai!

— Boston. Mase., kovo 13.— 
Aito* valstijos aštimniuo*.* 
miestuose, kurie iigšiol buvot 
“nausi**. piliečiui niilmlsavo1 
|uikei*ti juo* "šlapiaisiais". į

Washington. kovo IX—Mr- 
miriu •buvo pranešta. jog nuli
pinu salų gyventojai nori im
tys vieni vnldytie*. reikalauja 
nepriklausomybė*. Tuo tikslu 
sitlų luirlniiicntii* į čia pri
siunčia savo atstovvlię.

Dabar tas pat yra ir *u 
Porto llico sala. Ir tie žinom'- 

B***, reikalauja nepriklnii-oiiiyta'-*. 
nenori ilginu Imti Siiv. Vals
tijų globoje.

Kaip vieni, taip kiti savo 
reikalavimu* (atremia kituo- 
mel |iaskell*1ai* fa*-xident.i 
Wil*ono kari** |irinri|mi*.

Prvaidreita* M'ilaunas kitu.* 
im-f |«i*k<.|l*-. jog nei vienai 
tautai pasaulyj neturi Imt ant- 
iia-taina* *velimn* junga* 
Kiekviena tania, kndir ma 
žiauria, turi teisę savitai gy 
venfi ir vystylie*.

Čionai nikeliavo iš Porto 
llico salo* amerikoniškas ko 
misijonierius Dnviln. Jis pnt 

1 nešė vyriausyls-i jiorlnrikantj 
troškimu- ir noru*.

pranešta i* Itarly- 
telegrafu.

p..'>iiiiiu;t. kad 
bolševikui nutarę jau apleisti
to prieinieM'io policijos mile 
vadą ir jmštos įnirtų.

Iš <'o|M*nluigeiHi gautu ži
nių. jog l.ielitenlierge mūšiai 
•ekn *n visli |m*ėlimu.

Visur pavartojamas žiauru- 
mas.

I dūdininkai (uisakoja. jog 
kaip Isilševikn. taip valdžios 
kariuomenės pusėje į >avarto
jami žiaurumai, ir vieni ir 
kiti imguutii* savo priešinin
ku* tiesiog žvėriškai nuimta.

Tarjie bolševikų kariautojų 
yrn ir moterių. To* žiauresnė* 
už vyru*. Novo auka* tieoieg 
nagui* drasko.

Berlyne Inbjausia nukeiilė- 
t jusi žyilai* apgyventa luzniava 
i miesto «lnli».

Dideli nuostoliai.

Zurirbe gimtu žinių, jog Ber. 
lyno gnt vėso 
2i«i žirninių. 
Illllšiuosc.

Sunaikinta 
savyla'-se nuostoliai siekių 130 
milijonų dolierių.

i

| ui sių-ta 
tikėtasi.

i

vm žuvę npie 
mslalyvavusiiĮ .

mimų. Nuo*

TALKININKAI ATMUŠA 
BOLŠEVIKŲ UŽPUOLIMUS.

Daugelis bolševikų žuvo 
snieguose.

VOKIEČIAI VEIKIA 
KURLANDIJOJ.

MO ŽENKLELIUS (W.S.S).

Arehangeltkat. kovo 13. 
Kovo Iii dieną IsUšcvikai su IH 
anuotų |itiol<'^i Ismiliarduoti 

Poodžių Vistnvkn tirs ii|s* Va 
gn. Išdidie* jį sunaikino.

| l*o to jų |H.*lininkni puolėsi 
atakon. T<*'i*oi talkininkų ka 
riuoiuriič juo- veikiai atmušė, 
išklodama jų žymų skaitlių.

Talkininkų Iru buvo mažr- 
ui- skaitliu*, liet jų nnr*iiiiu<~ 
licloido nei nt-ikvė|>ti Isilšcvi 
kam*. -Iii* pasijuto, kad jų ei 
Iė- cinu retyn. Tad I* gti algai 
didžiausioj lietvarkėj.

Talkininkų kariuomenė ik 
užilgo užėmė sunaikintų m 
<lžių ir |ui-irengė riti pirmyn 
(Ifieš IsUševiklls.

t

Nuo bolševikų atėmė du 
miestu.

Berlynas, kovo II—Vokie
čių kiiriuoineiiė nuo luilsevikų 
atsiėmė miestu* luiiden ir Krli- 
ruudeii. *ianrrytuo*r nuo l.ta- 
ĮMija-. Pa/'yiiKiim, jog Isilsevi- 
kili |mileše dideliu, nuostoliu*.

KARALIENE APLANKY
SIANTI S VAL8TIJA8.

ŠVEICARIJA PRIPAŽINO 
DVI NAUJAS RES 

PUBLIKAS.

Berne, kovo 13. -Avrirarijo* 
vyriausybė prifiužino taisote 
mi* dvi naujas resjiublika* 
l-enkijų ir čekiv Slovakiją.

I
I

Paryžius kovo 13. čia pn. 
•kelliln. knd llumunijo* kn. 
nilietv*. kuri ėin vit*ši. aplan
kysianti ir Suv. Vnlrtija*. 
N- rn žilumui, ai jinai tą |ui<Iii 
ry-iunii pirm taiko* ar |*i tai
ko*.

šiandie karalienė *u dukte
rimi* iškeliavo Izindonnn.

BUS AT8TATYDINTAS 
VERDUNAS.

Paryžių*, kovo 13. Nūnai- 
{kiūtau Verdunan fmgaliaaa su- 
i gry žo to miesto taryba. Pinu 
ikare* V< turėjo
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2 DRAUGAS Ketvirtadienis, korta 13 d.

“DRAUGAS”
UTHl AMI.VI DAILI LIUESO 

FuMIUied Dailj l.v-nl SuihIa). Ii, 
iMc.tra.ui ri iii imiisg co. ■«<-. 
ĮSOS W. ««th M.. < hl<«o. UtUKil..

TEKUS OF M nsCHIFTIOR
One Yasr.................................... OA.oo

Monlh- .................................M**»
TIkicIaj'- rnuum ................

Al MI «v-M t* D*. Zr A C«*rV 
AUt.rn-inc mlr, •|>|,I*< šiam

imrnnmnmm'darbiu, koki,.- mišias jis keti- 
mi laikyti Seime?

lial'-tunie sunianiugų juokų 
parašyti Iii*, rulų šipalouis, 
bet dabar yrn rimta* laikas. 
Reikia mum.- ujau-iti Is* juokų 
ir Įmkeiitėti siumbitis klaidas, 
kadangi ja.- dar<> broliai. Ne 
norėkime, kml visi greitu laiku į 
laiitu iirutingi.

“DRAUGAS”
!»*•«!*« nų i'ktnt* m■<!• Lln-niu*.

MII.M MI K %r*M* h \l\ X:
Mi*taim......... .................... .... >.’• *h»
ru-M-i M* <m....... ......................... ta oo

l*rc«un>cxaln ni«»kn*1 t«kulai*».
lui- -kutload nun u^ini*) m«* rii«wi*a m*
Dtfi .S.I .'I M»1 K 1.1. |M t I.i-a ris ii

\ maita reikta prudųatl ir araaa 
a d r r «. IMuga) r« rūmai • Mlųvfi M*.r« 
kart ltraa*»>« »tr va|.r« •* "Mon* > *»r«l»r” 
•rha )d< (! »nt įcuiigua | re-tfiatrueM 
laiškų

Miiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiininiiiimiiiiiih

Pavyskupiai Lie- 
įtuvoje.

Su lenkais ar su Prancūzais.
T

. . . .  IHIIOS B LIETUVOS.
la-ngva prirmlyti, knd su ' 

tartis su prancūzais yra stra
tegiškai daug tvirtesnė už mi i 
tartį su lenkais, ne' tarp lie
tuvių ir prancūzų nėra tos 

(daugybės keršto, kokiu vrn 
| tarp lenkų ir lietuvių.

Prieš šitų (lasiulymų pran
cūzai guli atsakyti: Tarp jus 
ir lenkų kils karė, jei jus ne
busite susirišę sutarties prie
dermėmis. o mes galime atsa
kyti: Hutartis su lenkaia katės 
nesulaikys, nes ginče,nebus l»e- 
šališko teisėjo. Kari** j*gvojin< 
tar|* lenkų ir lietuvių 'litu* 
mažesnio, jei ljetuva turi** su
tartį su Prancūzija ir Ijenkija 
tai|*-gi su ja. Taila Prnm-uzi- 
jn guli Imti iM-šidišku teisėju.

Tik šita koininnnetja mums
■ žymini |iavojingti. nes jau s,- 
nui yra žinomas praueuzų pa
lankumas leiikmus. To mus 
prisilujojimo iH>turime slėpti 
nuo prancūzų. Pasakę jį 
jiem*, galime |*areiknlauti. kml 
mus nesutikiiiiis>se su lenkais 
Tuntų Sujungus teisme pir 
miniiiktis Imtų kitos tautos nu
rys. y|Kitiiigai tos tautos, ku
li nebuvo palankesnė lenkinus 

į iii-gu mulus. Yra vilties, kad 
j šitokį pasiūlymą Prancūzų dip
lomatija priimtų.

šitoje sutartyje yru dm vil
na* |>ii\ujiis: IJetuva gali tap
ti Itaudžiaunitike Prancūzams. 
Ji dirlie prancūzų pulitik >s 
įlarluj. o nieko užtatai negaus. 
Dėlto mus diplomatai turi ap
sižiūrėti. knd tekMas mų* su- 
tarties su prancūzais mum* 
užtikriutų t<*kių pat naudų, ko
kių mes (tadaroiue Prancūzi
jai. žiulrilami būti amžinu prie
šą tnųs galingo kaiuiy.iH*.

laibai galimas tlaigtas. kad 
Prancūzija norės naudos iš 
uiųa, u mums naudus duoti ne- 
oorės. Tada praneozų <h plo
niai a i stus tvirtai ant savo <la- 
bartinės |*ozieijus. lieps dary
ti sjitartį su Ismkiju ir iš jo* 
reikalauti atlyginuis* už pa
tarnavimų sutartimi. Jug 
Prancūzija <leltu ir nenori tar
tis tiesiog su mumis, kad ne
reikėtų duuti mums atlygini
mų. Ji sumaningai bruka mus 
lenkams.

Kų me» dary siaus, jei nega- 
lėaioM* gražumu susišnekėti su 

kaip įveiktieji, ar rengsime* 
garbingai žūti, ar ieškosime 
talkos? .Iš tų trijų klausimą 
tik trečiasis tėra pakenčiama.*. 
• Bet kas Iras mus talkinin
kas? A|*»idairę aplinkui malo
nu*, kad mums galėtų ]*a*L‘*ti 
tik toki jau varguoliai kaip 
mes: tautos kylančio* iš pri- 
*l*audimo į laisvę. Bet ir jus 
yra silpnos Aaip mes: Prancū
zija-dėl jų nemainys savu pro
grama 

Kreiptum*'-* prie katelikiš- 
(stzicijos Ims (iraneįizų visuomenė*tiMė- 

(tume jų laikraščiuose ravo ple 
nų ir jo tei'ingumų. Dūlis tai 
sybės jausmas prancūzuos*- su
keltų siniirkius simpatijų* sri* 
ves mums ir )<>* Imtu geriau- 
si**« mų* talkininkė*, ne* dip
lomatei turėtu žiūrėti savo vi
suomenės reikalavimų. Bet 
mums nelaiiiM*. knd Pruti-*uzi- 
joje tels-viešpatauja stuurki 
rei ižu ra. Jų laikraščiai negali 
rašyti ko diplomatai nenori.

Mums lieka viena viltis — 
Amerika. Čia yra didelis var
gas. kad uelalaai turime kuomi 
{ištraukti Amerikos diplomu 
tus |*ric savęs, ueuiatuiue nei 
svarbių realių prirodymų, ka
riais galėtume (tikinti šilus ša
lies politikus, kad jiems yra

vajaus.skalauju, l'žtatai uun* turėtume 
u Imti dėkingi lietuviams pusi 
> dailiavusieiiu* Paryžiuje, o ne 
i primetinėti jiems prolenkiškų i

IIIU.
Diiluir prancūzai jau kaliui 

tiktai npie ilcfensyv,-. t. y. ap 
sigynimo Mitaitj. Prieš jų |>a | 
klausysimi! alsiminkime se- 
nesava jų patartuos, .lug 191h 
m. prancūzų diplomatas, jų 
nmlMiMlduriUs Av vicarijoje. 
Prancūzijos miuistui pirmi
ninko sūnūs, )*atai* mus at- i 

I stovams nehepripnžiiiti Vii- 
Įmaus valdžios o pato-ms a;>- i 

_____ i Lietuvos valdžia, i 
Čia ne vieta atkartoti prirody
mus kiek tu |Hitarm<* užkenk*'* 
Lietuvai, čia tik vieta priniin 
ii. knd liHuviai neguli |HUŪti 
kėli prancūzų diplomatų pa
latinėmis.

Aišku, kad tos patarmės ne
žiūri lietuvių naudo*, o žiau
riai veila lenkų politikų, kū
nai naudinga supjudinli lietu
vius tarp savys ir (taškui leiig 
vai Hltejus nutverti už api- 
kuklės. Mitas tikslas tapo put 
kini |Misiektas. AJis-rikos li«- 
tuvių |>arty vi> aklumus putni 
navo |amui Clcim-ui-eiiu: dvi 
Amerikos lietuvių tautininkų 
srovės, t. y. katalikai ir IiIh-iii 
lai. buvo Is-šukan* tos viena 
prieš kilų su kuolais ir vėz
dais. Daliar m- laikas kaltinti 

į tuos, kurie tame nesusiprnti- 
' me buvo užpuolikais, ls-t da- 
Itar laikas a|M*ižiur<-ti. kud <lcl 
antros prancūzų (tulums-s ne
pasidarytu taip pat.

Kaikurie jauni |stlitikai jau 
judina savo lazdas prieš kitus.

Lritava ir praacuų džp-

H. Mustauskus iš Paryžiaus 
piaucšn. kad tenykšte vaJdhu 
laimi -markiai siūlo lietuviam* 
|m*iaryti n|isigy iiimo sutartį su 
lenkais prieš bolševikus ir v<i 
kiis'iii.-. Dnr prieš Mastausko 
laiškų gausiant jau me- žirni 
jmm*. kad dnlmrtine pranvuaų 
vnldžiii yru laimi palanki lėli

ukams. Tos valdžios pirminin 
kas CleiiieiK-cau juu 1*73 la
bai smarkiai išreiškė -avo pro- 
polonizmų. Autivokiškn prau-; 
ciizų |sditika reikalauja suim
ti Vokietijų j taip stiprias 
reples, kad ji negalėtų nei |ui i 
sijuiliuti. Viena 
yra l’ianciizijn.
Lenkija. N’e mes 
me tų Prancūzų 

i taip gi išdėjo angliškas Cliicn 
gos laikraštis Nevi |{epulili<*. 

j Apie ją ni-iils-jiijii nei vienas 
šių dienų |H*iitikii išmanantis 
žmi igus.

Mus delegatas klausiu kų 
daryli, nr pradėti kovų su pinu 
euxų diplomatija, nr |iasiiluo- 
dimt p-IIO Clenielici-nu įtekmei 
diityti mus jniismiuii.' iic|ui- 
krnijuiiuj sutartį.

Kai kurie laikraščiai, pūty 
ie tą .Mnstniisko klnusiiiui, ne
svarstė jo šalim ir rinitui, o 
liktai prikišo Mastauskiii l<-n 
kiškuinų. .Mums išrodo, kml. 
taip negalima vesti |H>litikus. 
nes ji nebus iiauiliiiga tautai.' 
Apsvarstykiltie įlalykus. kuipi 
jie v ra.

Lietuviai nanori sutarties.

PaMiėhto uurffOiči^ gint. 
Mansio H d. prasidėjo į stojo- 
niieji kvotimai į visas keturias 
klases Panevėžio Mergaičių 
Gimnazijos. Prašymus priimi
nėja nuo sausio 5 d. iki 7 d. 
nuo 11—2 vai. prieš piet. Mer
gaičių Gimnazijos hute. Pra
šymai reikia laiduoti aut tam 
tikrų blankų, kurių galima 
gauti J. Masiulio knygyne. 
Naujoji gatvė.

(K “L. A.”).

.V. — rffiuimntt
kino corltis. Gruodžio 23 d. 

i Lietuvos Valstybės Tarybos 
, Prezidiiimas paskyrė p. M. šie 
, z*-v ič-ių Vyriausiuoju karo 
vadu ir ;>avvdė jam Lietuvos I 
valdymo ir gynimo |mrvigas.

A </s, Kaiš. parapijos
komitetui pradžia duils> gaut 
sunki dėl įvairių tamsių ele- 
iis-iitų miestelėnų darbininkų 
tarpe. Komiteto rinkimai pra
ėjo deniokratiugu hmlu. J ko
mitetų įėjo vienas žydas, vė
liau buvo kooptuotas ir antras, 
žvilai -savo atstovus rinku at
skirai. Komiteto prezidiumus: 
kleli. kitu. A. Varnas — pir
mininku. mokytoja E. Ratke- 
viėnitė sekretorė. Kais. par. 
komitetas buvo siišnukes np- 
skritie* jairapijų ir valsčių, *mno bet neužmirikite ir anie ra- 
«-*"7 ta, ;;
darė šešių žmonių apskrities j imuAnlainu reikalingo maisto, ne* 
Tarybų, kuri veiks kartu su jeigu jūsų kraujas ir kaulai neturi 

reikalingo maisto jus negalite bū
ti svvikais. taa vaistas yra Parlo- 
gi«ry.

Partogiory yra |>a<lirbta ii tokią

mus 
kad Mv. 

mų.* šaliai 
I lelegatailIM. 

įlalykas nvIuliiiitiMui ru- 
. juodu m turėjo nei tik- 

koki sufraganai ir 
vyskupijoms ta|*o 
Piignli**' gausim tą 

Yrio A|s**tolicae

Arkivysku|His Ceretti 
delegatams |uiMikė, 
Tėvas (niskyrė 
daug sufraganų.
tas * 
|"'j**< 
1*. ištirti 
kokioms 
lui'kirti. 
Įminti iš 

| S«*lis.
Kol kas

minti.kml Lietuvių Vyskupijų 
-• uficijidiai Ihivo gana <laug 
Metu |UtVysku|Mniils, liet rusą 
vnldžiti neleisdav*! jų skirti. 
Vilnimis vyskiiĮuis luti teise 
tureli tris |mvysknpiii' iirlui 
Sufraganus: V ilniuje, Traku**- 
■e ir Breste. Trakiškis Isutls- 

■ic s imčlų bitfi lietuvi*. |lre« 
te veikiau nlscilų <lcl teisylies 
tureli li.-dlgmlį ar lenką, 
dm gerinu* luitų Br.-stą mi a 

Į pygamla visai atskirti 
; Vilimui' vyskupijos. N*-piošuli 
įimtų sudaryti Imltgudišką vys
kupijų.

Taip pat trys buvo sufragu- 
nijos Žemaičių vyskupijoje, 
trateni: žemaičių. Misininkų 
ir Kuršo. — Aiamlieu tas suf- 
ragnnijns gal reikėtų |*a<lsliti- 
ti kitaip. Būtinai reikėtų ats
kirti Kauno vyskii|Hjų nuo 
Ža-man-ių vyskupijos. Kuršą-* 
jau priklaus** prie Rygos vys
kupijos, kuri kita*los Imvo )m- 
naikinta visai, o <lal»ar atgijo.

Seinų vyskiųMs teturėjo tik 
vienų (lavyskiipį. Seinų vys
kupijų reikėtų tuip-gi dalinti. 
Keturi lenkiški l**mžo* gu- 
liernijo* įlekanatai tegu suda
rytą sau atskirą lenkišką vys
kupijų. Ihtlrar tie dekanatui tu
ri sau |*vyskupį kun. Romu
aldą Jalbrzvkoaskį. kuris yra 
|m* vahlžiii Seinų vyskufMi lie
tuvio Autam* Karoso. Bet ir 
lietuviam* ir lenkams Imtų imu 
dingimi |*aimikiuti priegulmy- 
l*ę ir surysiu*.

Mažųjui Ijetuvai prisidėju* 
prie Itidžiosiu* naudinga butų 
sinhiryli ir tamlikrų vyskup*. 
ją. Iki šiol Mužosio* Lietuvo* 
katalikai buvo |m> valdžia Var
mijos Vy*kii|M> |t-ro Augusti
no Blmliin. kinio sufraganas 
yrn vysknp. Hermanu. Atūbili- 
utts lietuviškų dalį nuo l«*ukiš 
ko* ir vokiško* Varmijos išeitų 
mažylė vyskupija. Jos sostas 
galėtų būti Tilžėje. I'nvysku- 
pio m-n-ikčtų. n*** .Mažneio, 
Lietuvos tnutie*Un viii didele 
dauguma protosfautui.

Ta* gi mažiausių luiscnlavi. 
mų prisilaikant mus Imžnyti- 
nio gyvenimo snivarkynie. rei
kėtų |*ugeidiiii1i Vy'knpi'ų: 

(Tilžėje. Seinuo'c. Žemaitijoje 
’ >r Kautu*. T**- vi'*** vyskupi- 

o- turėtų Imti į*o Vilniaus 
\ii.ivy-kupli. Vilniški* turėtų 

-du -iiftuginni: lietuvį ir liuli- 
į gmlj. Liti, iš'kyriis Tilžinį, tu- 

r* tų |*o vieną. Tokiu bildu l.’e. 
nuvn turėtų vieiui Arkivysku 
l>ą. ki liui' vyskupus ii |M-nkis 
p,iv yskupiiis: iš visu dešimtį.

Išlaidų |>asi<laiytn tiktai 
ii-iigiaiit dvi naujas vyskupi-l 
jas.

Z<‘iuuiėių \’yskiipijo* sostas Į 
kitusyk buvo Varniuose. Jcil 
iiuoeai tvarkytum sabs ir gr-i

i
I

pure replių j sigarninti 
o kita yri. 
vieni mnto- 
politikų. .Ių“DRAUGAS" PUDLISHING CO. 

1800 W. 46th St.. Chicago. III.
Mi Ktiik > Ct II

Kiekvienai* myli sveiku* žmonea. 
kurie esą stipru* ir niekuomet nc- 
si«k landžia.

Jum galite apie juo kalltėli ir 
jiems pavydėti ju sveikumo, gru-

uebloga I’U* ntM

jj.iet. V. Tarybos įgaliotiniu.

Nesveikas Tautos 
Darbas.

giihM u 
ir ni«*k*

įlmlla-ti 
lietuviai 
žinoma- 

IIŽ

.\lil**l ik".* I.H'lliVlŲ l lli viin 
pri|mžino. knd šimum laiku 
nėrn užtektinai svnrlmus rei 
kalo visatiniam Seimui šauk 
ti. Kadmi gi ta tiuylm v>i|a 
vien tik kataliku* tautiniu 
kus. lai jos nepri|*azĮstiiiiticji 
tautininkui IiIm-iaini 
šaukti vieni sau seimų 
jiems netrukdytų.

Bet ji<- simuinv 
žmoiH-ius, ka<l visi 
nori seimo. Vienas
katalikystės atsižadėjėlis 
shUmIa sau tikslų agituoti uz 
seimų ir tuntai giriasi.

Tų mat viltimi mes. kurie 
gerbiame Amerikos Lietuvių 
Tarylsu* niilorilHų galėtume 
taipgi agituoti tarp savųjų 
prieš seimų. Mums lengva lai 
tų išrūdyti visų priešininkų 
simiaiiv tuo tuštumų. Galėtume 
ir me* sujudinti katalikiška 
sias draugijas, km ių y ru duuu 
-U milžiniškais luuių sCniėiais.

Bet kils iš to išeitų? Išeitų 
didesnis susipykimas vienų su 
kitais, čia reikia visiems ra- 
tarties. «I ėin mes tiesime pus 
langas, kurių vaisius Ihim at- 
sitoliiiimas vienų nuo kitų.

I>i<l»lis yra nuostolis išimti 
iš lietuviškų kišenių tšt luks- 
taurių doln-rių ir perkelti 
tuos -pinigus į svetimtaučių ki 
seilius. Ihir didesni- y ra <Ldv 
ka- pakišti taip sušauktam 
Ke'iuui neu|slirblų kariuom* 
nes orguimtarijiis pienų. Ibi 
Imsiu nuostoliui Ims m.ize-m. 
argu nc-veiko -iisipy kimo |m 
didėjimas.

Ilello rn<— .l,M****e
jum- katalikams i.oilni-iani- 
pntnrinnie apsėdi ramini. T* 
gu lilH-rnhii tmilminkai keliu 
riksmų d •! seimo; t* gii jie tų 
iM*n*iknlingu šeinių n sudaro. 
Mes matome, kml tni yni klai 
llll. Is-t lue. Iie-lllt y rime to 
jivm- į iiu*s|ėmę ir m-pyk-ime 
imt jų iižtiitiu.

Vienas laisvamanis rnšo. 
knd seimus via taip leiknlm 
•-•ns lietuviams, kmp l.utiil* i 
kam- tiikidiiig.is yni ėjimas 
j luižnyrių. n<>t- gulima ir nu 
uiu’je |m-nuelsti. I’ru' to ra 
įiiii* <bir pim.i.i- neva iun 

tu klausimus kunigams.
Kiuitilolis ik žinojo, kad t 

liužnyėių riiuma* Mišių kinti 
syti. To iicgnlimu yra atlikti 
caaui Maiuirje, in-s Mišiue iai-

J S I

Ibi

IIIU*

•‘Lietuva’* teisi ligai rašo, 
kad kokiam nors kalbėtojui 
kur mirs prasitarus apie su
tartį su lenkais, klausytojai jį 
stačiai numestų nuo palaipm*. 
Tas lietuvių jausmų smarku
mas yra faktas, kurį turi pri- 
IMŽiuti visi.

Tas lietuviškų jausmų įkai
timas nėra tnmiĮio politiško 
nsmiento sukeltas u|«s. Nuo 
to laiko kaip .mus |-Miija pri
ėmė lenkų kailių, o liaudis pa
siliko prie gimtosios, nemalo
nus jausmas tarp lenkų ir lie
tuvių giliai įsišaknėjo visuo
menėje. Baudžiava tuos jaus
mus storai nudažė kraujais,! 
ma ir luuidžiavoje varginantis, 
kalls'jo lenkiškai, u vargina-

Išrodo aiškus išvedimas: at- 
mesti prancūzų pasiūlymų nu

i paniekinimą, neįsileisti apie 
jokių nutartį stf lenkam nei 
šnekus. nei žodžio. liet prieš 
pildysiant nitų išvedimų npsi- 
ži u rėkime. ką I’rančų ra i gali 
mains |*a*lary ti užtatai.

Griežta |iaetatyiuu savo il
čių prieš (irancuzos nni >«•!-
ii yrime vienų viršaus mus ne- 
prignlmyhėn priešų. iki šiol 
turėjome tik du: lenkui ir Imi

! nevikua. o dar ton neprigulmv-

I

t
i

mus lietuviškai. Tantiais lietu- ^*»*»*»W«*l*rgašėjmnr. Jei 
užde-, im**"* •■*»» tiltai™.

__ _ - pasunkėsime. Nelengva buvo 
rij? Ta- pktmims 'da'ajpšlyje į**“"1' diplomatui.

vių atgimimas degte 
piktumų tarp lenkų ir lietu-

kad jie atsitrauktų iš pirmnti- 
| nė* savo (tuzirijos, kad nekal- 
I lietų apie unijų su lenkais, o 
tik ajiie bukiną suartį vienam 
tikslui. Nereikia naikinti to 

, kg sunkiai įgijome. Tai gi iš- 
Ai’-dimas turi Imti: ajtseikinie 
Į mandagiai su prancūzų «lele- 
gatais. Iirt ncupMUikiiiM- jų į ta- 
tarmes išpildyti.

> Žiūrėkime, nr neatrnsins* 
priemonių |>adaiy*ti, knd pran
cūzų diplomatai atsitrauktų 
nuo snvo nntrosios 
kaip jie atsitraukė mm pirmu ' 

I tinės. «
Žinome priežastį, dėl kurios

|.a<(' prancūzai smarkiai varo l**n 
>u|kų politikų. I’uieškokiiis- ur

- , ; nerasime Innlų |uit*-nkinti 
prancūzų norus is* aotartieu su 

Į lenkais. Mus -utartis su leu- 
praiicuzmiis reikalinga 

prancūzus nuo jų pirmutinių Į dėlto, knd visa \fukieti
|M>zicijn. I'uijos ji*- nebarei- Jl* npkiibinta iš rytų pn

j sės. Tą tikslą taip pat gerui 
gal i u m (Hi-iekti paflarsut U**, 

ne. tm geriau Imtų jj Išdaryti,tuv<w ;irh< Hll(nrtj MI
Šmuliuose. praiH’nzais. Pranrauai turi su-

Kadangi vyskupijų «utmr įtartį su lenkais, kad tie ėpka- 
kynuts tauto* gyvenime yra *' 
laimi svarbus, nes dažniausiai 
prie vyskupo darosi mokyk
los ii kultūros erntras, tai Ira-

vietų sukėlė riaušes, u asme
ninių skriaudų pridirbo tiek.< 
kad negalima nei suskaityti. 
Kitos trys jausmų šaknys |ra- 
hmIu. kad lietuvių visuomem-s 
ueužsitikėjiiiuis lenkais yra to-1 
kin dilielė isditiškn realyls*. i 
kml nežiūrintis ja* žmogus ur-i 
gali Imti |>olitikae. o ttuiiĮm 
svajotojas.

Prancūzų patannėa bladingna.

I’rniicuzai mu- verčia tartis 
»u lenkais. Iš to ką jų |a>liti- 

t kn |>ndntė mums iki šiol ga 
Į litu** s;>ėti. kaip naialiugosl 
Imtum* jų |iatarmėe. I’iiiniau-j 
eini prancūzai norėjo, 
tu**s atnaujintum** unijų 
lenkais. Tas unijos atnaujini-i 
inas Imtų atsižadėjimus muaųl 
liepi igulutybėa. Mutomat musų 
atstovams |iusisokė nustumti'

I

i bintų wki*<čius iš rytų; tegu 
praucusai )mdun» suturi) su 
mumis, kml apkabintume vo
kiečius iš šiauria. Ir Iras ko

1‘itlmlčiai. Nemakščių par. I
'Nilo pavasario iki lupki*. 1 d. (elementą kurie yrs reikalingi dėl 
pavogta .*1 arkliu. It knd teik, »ui»udav..jimo jūsų silpno kuuu. 
nuplikti, tai paliuke kumelė.
Įtino r., u lupu r. ne kivkvie-| 
iiaiu yra. I kininkai. atėjus aak 
čiai. uždeda jm* dvi tris spy
nas. ari* užrakina tvarto du
ris geležine štanga. Hunų ma
ža kas telaiko. O vagys, turė- 
<lanii geležių pjaustomus j- 
rankius. nupjauna spynas, 
štangas ir išsiveda. Žmones 
ieško vargsta, bet rasti negu-

matytų, ko mes nesurandame, 
kati jiems yra naudinga būti 
mų* užtarėjais, Mes pasitiki- 
me Amerika. Gal ji nenorės, 
kad mes patektume j nebvdtj 
ir kad iš tos nebviibes ne pa 
darytume to, ku nei Amerika 
urnom.

Kam ištiesę rupi pasaulio 
ramybė, tai* turėtų jmsiten- 
kinti lietuvių apsėntiniu pa
daryti karinę sutartį -u Pran
cūzija ūbiem pusėm naudingų. 
Amerikai ta ramybė rupi iš
tiktųjų. Tat tutp* vienatinė 
viltis.

Yra vuiktuM kuris tinka dvi auau- 
iniMių ir vaikų, bet geriausias yra 
dėl M-iių žmonių.

J<-gu lu nesijauti gerai ir esi 
' nusil|>v*, tavo energija prapuolus, 
tavo sveikata maita, esi ausinerva- 
vęa. tuomet tau tikrai reikia vi
siems gerai žinomo Elizir Parto- 
glory, kuria subudavoja žmogaus 
kūnų na turai laku bodu. Tūkstan
čiai mėgino jj vartoti ir buvo už
ganėdinti. Pamėgink. Vienas bute
lis kainuoja vienas doleris; šeši 
buteliai tiktai Zo.00

Ae tava ririkuiimaa yra gamai 
itin m. tai tam vMarial no- 

dfebanerak -evirtfcbriama. gšra. 
praTšHmrnra taf'uu' butbud^mi- 

kia vartoti raMainra Partola. ku- 
gulti.

t

Akis la-mlrovės tikslas sutraukti lietuvių jėgas; kapitalų 
ir pariu< darbininkus ir patiems išnaudoti šias spėkas ir gau
ti jH-lnų.

I jotinių Statymo Bendrovė inkorporuota ant IlOUjOOtUJfl 
{imhlyta į šėrus po $25.00 ir po OUios Valstijos Valdžios ko«- 
tiule ir po ištikimais direktoriais.

i’rie šios Statymo Bendrovi-s gali prigulėti kiekviena** 
f.ietii’is ir Li«*tuvė, perkunt šėrus nemažiau kuip du vįr-nal 

■ yiaiiiū; gulima nnt išmokėjimo įmokant dešimtų nuošimtį 
nuo šėrę.

Kapitalus šios Bendrovės bus išnaudojamas čionai ir Lietu
vi; je tuojans. m*s jau du ha r turi ant $30.0110 dolerių vertės už
sakymų siūlymui namų iš kurių bus šėriainkatns pelnas.

Lietuvių Statymo Bendrovės Direktoriai: p. B. Ilakaus- 
kus arcliitektas-stiuiimtas Cleveland, Ohio; Kunigas A. Ci
bulskis, Dayton, Ohio; udvokalas V. ilulkauskaa, Chicago, III.; 
pp. A. Kulbickas Darh. S-gos Orgun., Cleveland, Ohio; 8. Ha
li- *ėia. Rūtos Bendrovės Rast, ir namų statytojas, Akroa, 
Ohio; A. Kauoverska*. įlailydė, Cleveland, Ohio; Dubickaa, 
kalvis. Ch-veland, Ohio.

VALDYBA:
B. BakauikM, pinu.

A. KuMckas,
I* Batt. ir IMtatakaa.. .

Ofisą* atdaras kiekvienų dienų: 6307 8uperior Are, do- 
velund, Ohio.

Kvū-rianM: greičiaus pirktis Mm bandrovėa atras it karia 
bu* i ikrus pelnas. w

L



I I,

Ketvirtadienis, Kovas 13 J.

Lietuviai Amerikoje
.......... —... .............. ..

NIAGARA FALL8, N. Y.

Koncertas.

išbii-
Ne

Na, ant milo lietuviui 
ke kvotimų luuti-kiunv 
užtenku lo, kad išlaikė, l»«*t tą 
padarė kuopiiikiiiusiai atlik 
darni 4 kovo di<|rij koncertą. 
Koii<*e<t<Ls susidėjo iš įvairių 
dulykų. knd sunku net tikrai 

gpanakvti. Vienas kavnlka- gni 
^žus, bet kitas da gražesnis. 

*taip kad jokių bodu negalimu 
numažinti varto* ne praėjusio. 
Išeina dvi nenytės su l/*lėmi- 
ntnkosc. nn. ir dninnoin snpdn 
mos lėlwi “l iu, čiu, liu. Iiu". 
Prisiinriui jniinistės dienelės, 
kuomet motuše siūbavo. Re
gėtojai m-mil atsidžiaugti. 
Žmonės, klcge-is. Pn-ikclm 
uždangalas. Viduryje M-enos 
keturios mergaitė** Imtini ap
rengtos, ištiesia ranka- dainuo 
dnnio-: •■Sugrįžk, .-unau į !• 
vynę". Publika šaukia net 

4 k*-li> kartus. Bulėje tams*, 
ant sii-iio- prietamsa. Panelė

F’n.;io.in i-ili -. " Mirštan< i<> k.t

renio alsi.-kirinuis". Gervi
nki dalyko neteko niekur mn 
lyti. n<-t svetimtaučiai buvo 
užžavėti, tarsi, suprasdami 
lietuvio sknusiuus, gul užjaug 
dumi. Praslinko minutė lai 
ko. |Hisirodo p-Iv Teresė 1 am 
raitė, pasipila žavėjančiai ant 
plačios salės rimtas ludsn- 
jnunos lietuvaitės: “Kur ha 
kaži* samanotu". Htui po įtek
mę to halso hmIos esi kokiam 
nors kaimelyje Dsukijos ar 
Zeimiitijae ir ilidesi |mi liepa ša 
kutą ar neupkabinamu ąžuo 
lu. Turėjo launislyti ir sve 
tiuitaučiai. kad stebėtini žino 
sės lietuviai ir jų šalis.

.kr reikia da paikesnio da- 
' h*ko. Choras Uždainuoja. 

"Karvelėli, mėl.vnaids”. C. 
basnanskio. Su visu rimtuuiu. 
švelnumu julasi Imlsai. mato
si visa lietuvių siela, jo var 
gai, troškimai. Butą daug ii 
kitų dalykų. Butą biskį ir 
silpnybių, liet jos buvo mažu
moje. — Aitrinai imant, kon 

tas atliktas su pilnu nusi
imu. Jame daug darbo ir

pasišventimo padėjo panok'- 
Teersj Laimaitė, vargonininkė 
vielinės lietuvių parapijos. 
Pttlilikoa buvo piinniėU sve
tainė. Bnta daug lenkų ir 
anglų. Lietuviai užsilaikė pa- 
vyidingai ir visur vartojo sa
vo kalbų.

Atsilankė keletą* svečių ir 
U Buffalos, tik 11 valandą, — 
priežastį pnsivėliuimo 
žino.

i*b*

CICERO, ILL.

Surašąs aukotojų Lietuvių 
Dienoje, kovo 4 d., Mv. Anta
no par. svetainėje. 
Katalikų Vieuybės II sky

rių ................................ B'JU.00
I5JMIKt. Tamošaitis (W.8.S)

Kun. H. J. Vaičiūnas .. 1().(X> 
Juos. Ktldirku ...
Seseris Niizarietė* 
J. Zalaginas............
Elena Trakeimitė 
AnL Maakvitis ..
O. Nausėdaitė .... 

Valančius .... 
Adouunas ....

Ant. Briuoraitė .. 
O. La i škotu euė ... 
Aieks. Kimčius ..
IMraa Garinuna ..

Jt"* dnrignn* ••••••«••
*mL BariBkAerigBit • • • • •

• • • a

*

KUKI 
tuvi
5.00
3.00
3.00
4.50
3.00
3.00
3.00
3.00
100
100
100

S

«i

V\RI».U 
F*o«ti<tr* <’n.ų lu MerthMMMi Hrll Gt.llahinaurv. M*t . C. K. A-

iiiiiiHiiiiituiiiHiHHiiuimitfinii

iiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimiiimimiiiiiiuiiiiiiiii
n\7.}?ir,u VARPAI 

ATMIJfa M

G)«.I >112 ko. HalMral Mrvet ‘
Tvlrhina« a n H l/.BMi

DRAUGAS
mt

OUAIMMUB «

• •;c

r?*- A Ule

ALF.X MASALSKIB

i-:i? žcbubn avė
JNoo** iMvrtl 41 Be

lr<r
Ui. Tu

kai* 
gule

bėru'
ka ▼ i ioUIm 
iMMb
riw aru
btni« tt

I M. Vulančicnė....................... 2.00
J. Tveri jonas .................. (..*

Po I tini.: A. ’jizdiitiskit 
M. I’r Imi. I’. .lukštu. D. Di 
uis, N. K malinus k ns, .1. Ak 

.Hinavit'-ia Ant. Bnkuticin'*, Al. 
•lanušau-kiiitė. K. Andriulai- 
tieii'. Kr. .lolinsonas, lt.ni. Ge 

• Iriem*. Mag. Juraitė, M. I.au 
. inait ietie, Ad. Bcrnadišius, Z. 
Gulbinas, Juo*. Mmsoris. Vai. 
Moserienė, J. Mikolninis, B. 
Janušauskienė, 1’. Ivatuiuskie- 
•u*. M. Lukošienė, J. Volskis. 
J. I*n t erai tas, J. Andrijauskas. 
M. Mikulienė Ant. Guda viriu. 
B. Niunetulskis, B. Balčivnė, 
O. Grikšime, P. Isųiša. Kl. Mi 
i ulnii-kn- K Matulaitis, S V: 
-.-litis, J. Kurpus. K. Kuka tinti 
. ki<. i». Siinonaiticiiv. M. Vo- 
biiėinskaitė, Ona Statkienė.. 
ih>l. Kel|>šas, P. Perskatuln-. 
,1. Zii<įeikis. Barb. Daukšienė, 

tol. Lenartas. M. Juršauskiv 
.ė. J. Rimkus. M. Itelevičieiiė.I 
\. Rnilukė V. Murauskaitė, P.; 
varsokivnė, A. Audi iulnitic 
•ė, <1. M ihišaiiskieliė. Su
niiikiomis išviso tų vakura 

uuiikauta $l!*2.(il.
Koresp.

i

PITTSBURGH. PA.

Tautos Fondo 2 skyriaus Pitt 
sburgh, Pa. aukotojų 

■urato tųaa.

F. P. BRADCHUL1S
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
lua u Mr.nm*- < «>r <1irK 
IUh.iii -1»S. r*-t < cnlrtO 

Coli M«O. II 1.1*0 Hs

-n

PEARLQUEEN 
KONCERTINOS

Tamstos Pinigai Yr Užtikrinti ir Auga
I mI« k dali ptltU I ” • D.»d. >11*

iiAtlkrmti. kaip i**« !«mi lUink** |Gid«kit«. n*’thri»it \ |<r«
Jums utRi-nka imvoLuuii «1t i«B< amBit n m«« Ij .!•- !•«

1]a mu |»ifklKU> dirbti, ma ty |tr.»|Muttw kntiaa lutKila l *’l nuo
rr>»|«**r(«ei un4a* arti ***mii4 dlrHuMu. kur1

I«rr1ra tr ui ntL«-l| km įima eiaur |»araHkij' 
apliek, ta.

Tai yru tikrai MUH viela idaUraiua md* ti tr ’■ 
linkm*-* i*r«>i»ert«a: tokiu budu pirk« j»» p'inil tu * 

lG*Almla d v tori y | unnral ftuvrriiM d»drt| I* 
hu»La ptaMaoYt hitityii Ai|»*e m '
IVtMuUtllr mum * mi%«» ūilh *i, k.« I Lab-tut.i i iih»a^i tu.

r»*f«

! Milui
Uni'*

j* kt>IH eftir.tl 
durijaina i
t*a>)ur>ta Kuvitn,

rti|»
• i

to
hu

lDr. M.Stupnicki
3)03 So Morgu. Stre**. 

riurAGo. tunou
Vae4» •-*•>> 

« ;v H < rrv.
i u i*o i ,r.ti. iki t vali N<*d« !ia- i 

•M» I *<l B eU. '-rtvi |

J. MOZERIS, bt(lH6l&VilH MUilC CL
1&10 W. liila si.. Oik-agu, III

Iterr.iiiskas. T. Ibaickis, X A ■■BBBIIBB 
liukus. P. Duniluiuskas, O.
Vengaritė, P. Poviliūnas, J.
Gilius (pirmiau* duota $2<i).

J. (Paloiign bus)

Ku. J. Strimas.
Tautos Fondo II skyrium-

1918 m. pirmininkas.

Surinkti p. I*. Tupės ir 
Puplausko:

100 dol. aukojo Metu vos Pi-į 
liečiu kimiais.

Po 23 dol.: (fHisy Libertyl 
Bunda’o) J. Pa|dau>kis ir J. 
Jocius.

Po 10 dol.: P. Alvkaandravi- * 
čius, J. Simanavičius, F. Ra
dis, K. Deimantas, S. Biknevi- 
čius J. Navalinskas, X Jute- 
lis. A. Musnackis, P. Stanaitis,

SKAITYTOJ? BAISAI.

Dideles Prakalbos!

Skaitau sau ui laimi*, kada
r.uulu laikraščiuose iš bile ih-. Puiuzia 7:3G vaL vaA. 
tuvių kolonijos džiuginančių

Su Programų
Chicagos Lietuvių Kareivių 

’ mo Regimento. Kuopa A 
Pčtnyčioj, Kovo*March 14 d. 1919

M. MELDAAIO 8VET„ 
2242-44 Weat 23rd Place

ĮŽANGA VELTUI 
Prakalbi; tikslas yra nitn.dyti Kaip mes galime iž-

J. Ciųamis. 1’. Stonys, D. Knp- žinelių. Linksma buvo skaitą- etiLėti Uetnva. nuo Lenku ir kitu Driežu
klu V* Si sitns*lriw .1 a? nik.........  ■ *** *• .a L.*.. Ii. * •» • • • aešis. V. Mažeika. K Starkis, J.

:----
Ismis. K. Strungą. J. Katkau- t ikroji* |>o-k<-lbtą koutestų. 
kna. A. Slankus, J. Krakaue , Xu(, t<| uiko vi> U.1(|iju 
ki: . J. t.rdia*. “Draugi***, kmin jaunatysiu

Po .• dol.: H. Pa|4uuskus. P. i vaisius iš paskcHdo koutesto.

jti “Draugo" No. 49mr Kat. Kalbės ._• rinti i kalliėtnjai gcrli. Kuli, b’.- Keinė-i- ir
!’<fitiku-, J. Narinuitis, M. Če-1 S|*atulos Savaitės Komisijų.- *'• Ka-’pllti-. tud ei h'-i vi im.- nepraleiskit■■ -in- progini ir 

ut-ilankyl. K vi< t-ia v isiis KAREIVIAI.'

Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą.

J»rrnia(tirn *>ul«llcc» plnuktj nhi kims i'taMlini i'tribliNnRM. nbhjtn. ! auKfn*plunkti* pMdu<Mla«ua J Kutą 
rertmUsM mainu

!*orii»a(ujMi puduryr ki.*l Ju- au pU u k n i btia t m akus. Mainu* IT >kj|»tU»
<Mn m«u rnlvoK bu* Byra, id«iakun>* |šn>kn ant vtwGon‘ 

ir pUitkui nmltuka <Iiuko«ua!
.d»it pri«*t*n‘:'i0 jurn 

VaUi nuvu. «ly k M AaluiDd) Hltl RU'lIpelj.
I‘ri lipdote Ibr atatrpomia |M*r*iu»ti<no ffuurt Ūloat’-uyijĮUi Aėvutv Ir

Dr. G. M. GLASER i
r*r»kUkuuja 17 tnaiai 

(Hl*» 1141 >*•» Murdau M. 
Bkc-rtr Jlj-n» M.. <4ah««o. KL

KI’HTI JAUST AM
Moles Ūky. VyilLkij. taipgi ebro- 

niMt.j Ilgy.
VAl.ANlMiyR, Nuu 5 ryte 

iki 14. nuo u iki ? |m> ihh, nuu t 
ilil k Valandai vakura.

Ncd« lioiuin auu > Iki 7 |»o |il»L
Tvlvfoaa. Toris til

... .......................................................................  ...... (

i

AMCHL NF441ALTIKM CYk 
(hm *7. l'lHladrlpMa. Fa.

Zoris. I*. Gcštiuitas. J. Zukau-- 
kas. X Kikiliui, T. Zingau-kas. 
X Crbuaaa, J. Jasevičius, p. 
Velsas, K. Grigas, K. Bošas, 
X Barauskas, J. Valentinas. 
J. Valentinas, J. Pečiulis, J. 
žadeikia, M. Pajausk**, X 
Navalinskas, L. Kapšis, A. 
Kryžius, P. Bui vy<las. V. Gau- 
rilis, M. Biknrvičaitė, P. Tū
la*, J. Dervinskas. J. Berno
tas. Dumverku* 2 <k»l.
l’-nia Bluiaitiviiė surinko: 
Pu 15 dol. Bartininkus., 
Po 13 dol. A. Andriejunas.

Matnu laikraščiuose, knd ei- 
ceriečiai ncsykį yra nuveik'.* 
stebėtinus darbiu-. Nesyk į jie 
yra pralenkę net ir už save to
li didesne- kolonijas.

Ar ištikto su ciret iečiai - 
taip yra. aš nežinau. Bet, ka*l 
katalikiški laikraščiui vi-ngi.i 
ski-llrti menkiausių melagystę, 
tai ir aš knip aitų kolonijų. 
Ilgiui ir cicerieėių žinelėm- 
'esii priteršta,. pilnai tikėti ir 
iš to jaustis laiminuu mauint 
lietuvius n.ilžiiio žingsniais ei 
lu.at prie šviesos.

Po Hl <Ul.: M. Rtankei-ičie- bri4,il(, tik(.Jo 
msKKinninns. V. Benc«- K#<| ir
cius. J. Aerksnya, J. Aleliunus.L^ -inioIns |i(j 
K. Keliamomis, M. Giniiciukė.l , ,
. ..... iA. Krivicku-. 1 į ;_____

Po 5 dol.: V. Itagauskas. J. j 

Buliunas, V. Jurkus, P. Klū
kus. K. Gricienė. L. Laurinui- 
lis, P. Jauušunis, V. Vičiuus, 
L Mitžukiui. D. Žąsinas, J. 
Biržietis. J. 4liupas, P. Kožys. 
V. Jaaadavivius. A. Pranckic- 
tis, J. Virikas. J. Kracin-kai, 
J. Norviūšas, V. Jaku.-, A. 
Jankauskas O. Kkirsniem'*, V. 
Tumusonis, B. Maukus, J. But
vilas, J. Kaliuuckas.

Po 2 dol. Kraliauskus.
Pu i dol.: Zatrunieur, Nur- 

huta>, Km'-iuskus, Lukoševi
čius.

Po 30r. Kvedarirm'-. Smul
kių aukų 7&c.

Pp. J. Giliaus ir M. Narbuto

►au

nvnon'*tui:i 
jų dorini 

Jų Ueuž.-lė|M<i. D: r 
| l ai oe-1'kj jMirodo ir daugiau*, 
j m*gu Imio -k**lblii.

tanikiu |uiiĮKdmgo visoms 
lietuvių kolonijoms cmeriecių 
|>Uskeli>to kunlesto Vaisių.

Jau nesykį |u<šm*k>--)je su 
savo iiMHlingais draugais kinu- 
sėliu* vieiiMs kilo, kmbt ;mim- 
rodys s|Mudoj«* rirvriocių Imi 
tiniaviinaa konteste! lb t ka
žin kodėl vis dur nesimato. 
"Nesimato, lai nusimato, nor- 
jau ir buitį laikas", sako Mu 
iu> draugai. "Bet kada sykį 
|muisty-i", sako jis. "tai jau 
indu turėki iš ko striu*tis. Nes 
nesyk} taip buvo su eicerie- 
čiais”.

Kaip visuomet, taip gali ci- 
•'^iečįai paeirodyti ir sn kon

Tui;>-gi uudoiiu butų -js'-ti. kas! 
daugiausiai gaus lud.-ų nžraši-Į 
nedarnas katalikų laikraščių 
|>reniuiM*ratas ir sjM*ti, kas 

: gaus jmžaili-tąsias dovanus: 
!*33.in>. rtS.ut ir BL'i.tNi, ar ki- 
| taip, sulig |Mi-irodyiiu> (misų 
skaitlio.

Tanu* musų pn-urkė-yje i-i* 
kišo šeimininkė, tardmiui: "O 
Kas jum- galvoj apie kitu-"., 
Aš at-akimi, kad nieku y pa 
ling<*. ot, taip sau noras pn 
-idnlmti linl:-ini<miis ir Inu- 
1.ii imiini- žiia-lėiiii- ir žinomą 
-altinių, ;ninnš*ai iš < i<-**ro. IH.

Taigi *u n 'umtrylu* laukia 
ir tikiu sulnukiL

Girdėjau į denių, kad Imk 
•ir N\. K.-"' •■m di>-n:i. kova
' . 4 - . .I. Įmikini a;**, uikščiojo ir n* 
i'inžui siutu i, aukų ant tėvv-* ,
•iė.- aukuro Bet ir to <mr lu-

• kraščiuoM* n< -iuiato.
Bemokslis.

I

t
LIETUVOS

FATONIC
fcli "ir WnTB*«XTMD

V.W. RUTKAUSKAS.
ADVOKATAS

Vada Bitai VlaauM Toi-e *°«* 
or.ua I*ldm'*Uy;

•• v. nasiimuToa nnurr 
T»l”cM?irL*' 1T* 

oflMiv »nt Frt««••»*• -te 
•M »O. MoOGAN

Trt. Yw4b Tf» 

Oyvfjfa, SIS W BfM M
Tirt. Yarrto 4M1 •

DABOKIT SAVO
ŽINGSNĮ!

Nekartą J' - euvo bal-m- 
*pi«*"itc. kokia ture* Imti U. 
luvn ateit v je. Ka.l gerai nu 
sprpluinėte, kviečiame ingj'li>ri|lt 
knygą

“AHEAPUNETį"
)<arašė Kun. Prof. I*r. Buėy*. 
Kaina 2&c.

Kreipkib- -iao adresu:

i

luitai 
mažai Į ji 
ir i>>įsu-

r*t

X. - 
liet

I
•J T

WSTED5Y5Tgt
M u. f ko hlrp'uio te OcsUtibv 
Vrn-kM ir M.s-cia,

Mu*z -ironna te rti«tiUiM moki 
mis įurudjtui Jli Uuvvy | teuu
aia«

Mr* turimi 4:41uiu»lul Ir Kiru 
u» Uirv**>>c-4ai**n:u* ir ii-ivk 

»k>rli;\ Kur «:«• miiaibiuas sraM 
kt pisvrliu*. ku-1 n* Jvt mofcyil

Kl-kir* rws.au rnaNBM mas* ■ 
nis® mnlu««s.

J ui mett atkv'i'iiml *elaa*m Ir 
paraityti ■■•* mokykit tUs taika ■— 
Ilona tr rakorui ir r u-.. iracl»*- 
rm piro tamt-

prtronoi 4aroaw>o sieti Jaae 0*0- 
rt — tilo CKIta omo <V**K IT M> 
lo M14l| kaigo*.

Mairrrji niuiuvura arnoot.
*. r. Ka*nl.-k*. l*.-r*4lluli 

11* X ta Halio ott. rrtrf CKp ■**
Ua •

Nilas pairirima- 
l*uĮiruAn*. it 'alau

. J.*i hm* nlkr. miiiiiui,
kiniai kiekvienų diena pusitai
ko o ypačiai šj mėnesį. 
I>ndvir1,ite laip niekai* 
tuojau- pradėt it.* >utt**li Tri 
•r t.iiiiiii- rit.-i ' -ita* Viii-I..

.l.i" au- ims -kau-imr palvug 
vins, taip pat laimi geras dvi 
ivumaliz-mo: u**iiri'lgijos. Imu 
l*ugi*. miIiiiiiiii ir lt. Gidumi 
gauti vai/tiuyėioM* už ta |m 

kainą. Trim r Amerirnn 
|Eli\ir «»f Kilti r IViih* geriau- 
j-iim vaistus dėl vidurinių ligų, 
'galvos skaudėjimų ir lt. Tri- 

ii* i Angelini Biltcr Tonic. 
vui-ta- kuri- mluri sau h 
gint- luskutį pabrango, kaliau- 

t gi ant jo uždėta tipai, «» »m- 
....I u/.lnįkyli jo rnšj teik-'-jo 
kainą biskut| |atkelti, tm du 
\nistai tai gvrausi tureli ua-

, lllUOSC.

hinko apie
Jom*]4t Trinrr CouipaiiV 1333- 

, 1213 Su. X.hlaiiJ CUa-

Tat. Ureir 701J 

j Dr, C. Z. Vezelis 
uaert via MomsTM 

1 I Vai.nUoa: nuo > ra- Iki * «•*
Kw* livuiM) im<m. ruuus.. 

4113 M». ASIII.VKI. AVIMI 
į aru 47-la. Meilia.

Paklausk savo vaisti- 
šituos x aistus!

I

Dr. A. R. BimDlhii B. 0.
ACf* 

r»*mi<uaa r»jaa
. •ią*, •» *.: •- it b .> trio ‘.a 
t «4U «*niiara Ne ’ -la B •• \
4t4B < ArtilauJ 4vtk Lanau 47 IM < 

leitrfuku* Tnr4a 4> !•
.••f r««u u.erurd ftk

- n * a HtP . ris 
r a tiara Nei' I

J08EPB C. WOL0M
Lietuvio Advokrus 

b nu La kali.b r/fUX’/ 
T•*. B T

VvYatmm ibi; W. JBB4
Trt Ito kw. IBM 
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CHICAGOJE. I išCHicASosuETimy i 
KOLONUy.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Ketvirtadienis. Kovas 13 d.. 
RoJerikn*. Enfia iJriald 

Ketvirtadieni Kova 13 <1 
Kvartalinė Diena Matild l

dyti f ingy 
Ihilų. kul 
•loti. savi 
žiiioiiio |U

hlf h
i <•.

luti 
j««w 
\ i.i
i .’in

LIETUVOS VYČIŲ CHICA 
GOS APSKRIČIO CHORO 

NARIŲ DOMAI.

Vi-kam parito i *’«’ p. Poš
ka dar pnjgi.-akujn npu* įspū
džius, patirtus Suv. Vnl. I.a 
rinomenėj ir npi>- Pietinių vnl- 
Hijit žeme ir jų gyventoju*.

Rep. 

is town of Žake

BŪRYS POLICMUMŲ NU 
ŠOVĖ PAMIsUSI 

ŽMOGŲ.

Tasai apsiginklavęs grūmojo 
savo moterei ir vaikams.

Užpraeitą imki) pintinėj 
mia-to dsilvj įvykti dideli* ir

\ I !n
■ laimi | 
idi**nyj, 
ikare.

tų amžiau 
giria* 
N****|ey 
terj ir 
J” ;

neĮiapra-tu- tnikšina*.
(’a*airt’<* Ond* ! . .'■pi**

v v ra-, išvakiim 
|tnrr*jai niimo. ."iOI.’i N*.,
gal., apmuš** -avai tuo 
vaiku-. |in-kui pma|> 

jai glimilllie. levolveli ll -all 
tuvų. Nukomti, ji-' tuo- gink 
lu* Imlu pavartoja*- pri**- mo 
terj ir vaiku-.

Kuomet luoteli- pamilt) NI 
vo vyro |iaša*liiuų. |m-iunt 
vyiiaii-ių vaikų |ioliriyo» nuo 
vnalon. leikaliuidmmi .11 -u 
areštuoti.

\t v:*. i..vo l.< li |Hi)ii*iniiii:ii 
liet Otida*l. juo- |*i-iliko -11 
šūviai*. Nebuvo L*.durni jo -u 
imti, ne- tieliuvo galima in**i- 
ti j namu*. 1

Pušaukla daugiau |iolii*< 
jo*. Atvažiavo |Mtgaliiiiis |mt- 
|Milia-ijo.- viršininkn* ir «h*lek 
tivų viršininku*. <m<b*ko na 
aini vi-omi* pu*a'*mi* nuguli 1, 
knip kokia tvirtovė.

Prakalėjo šaudymai per 
langu*, per aluri*. Pasekmėj**! 
|M>li«-ijn įeiverža* via Iii n. Otule | 
k’a* atrnrtn* negyva* 
mi* kulipkomi* lavone.

A|>gulimii' ir kovn 
keliai vubimbi*. Tuo

*ti (ri i

tęs*"**i 
ini-t u 

Ondrko m* deri* su vaikai* Imi 
vo užsidariusi vienam kauliui 
«yj ir tuo luialii jinai iš-igel 
bėjo ja*i na* mirties. tni sužei
dimo.

Sužeistu laa* to alii ]Mlliemo|lll 
ir viena* Įuišalini* žmogu*.

< tndek buvo |H>litikia*riu* 29 
vardai ja*. Ji* prceinkte blIVat. 
taip vadiiuuua-. a-aMimiit t ■■•imti, j 

Ib*tni juisituiko | tol įvijai to 
kių tomlijų *ii |Minii>u*iiii« 
žmonėmis.

Praeitą antradienį buvo |m 
*kutinė pifiai’iam* n*gi*lmvi 
mo*i alia-nn |aria*š iiuijaniiiiii* 
rinkimu*, kuria* įvyk* 11.-111111 
diio 1 dienų.

I'ž*irrgirtmvo. vyrai
ir K7.4S! niota*ri*.

Kaminu buvo už*iregi*tnivu- 
*ių 43m<iu7 vyrai ir k’.'Iti.ltrj 
niota*ri.

Tiol šinmlia* išti-ai už*ir*' 
gi-fnivii-ių piliai’ių Im- mn. 
iri::.

I*raa*ilu* ri*gi-lrni ium-*- 
Ihho -kiiillilign*. Tn* ra*i'ki:i. 
kud Atmina'** itialolimujn ula*i 
imtiėini- iiiikiumi*. Imloiium 
.1:1 ir niolrry*. Na** ir jai- -knit 
lingei iižaireųirtrnvo.

\rtinnei rinkimai. Ktitn|wi 
nijii |ui*ia*kin :tiig*ėinu»i*< 
luip-tiio.

BUS NAUJAS MIESTE 
PARĖDYMAS

šiuo kurtu sumanymą imu 
jum parėdymui miesto tnry 
Imi (utduo* policijos viršinin 
ka* Garrity. Vr kimu* n*ika

(

■ Iri.
Sllllių -1,1 illiflktli allalziuiliai 

j»* nvitairi, kml jų iiiiini**>* 
!') Va*l|!ll|ėio- š,.i|||) ||>l. tllH-t I 
vaikų. s.*il o, Mitkui gailin i 
n.*imu-. vi-Uaiim-l l.a*li;i tml;š. 
mų. kitom- Ih*v tiikėtn- |*o 
lom- n>*iuiikii šalimai*! gyvt*n*

! Ii.
Nitu- :ip-ir**i*kiiim- juu -■• 

mu žiiiaiuia-. ZmoiH iu- -u viii
I km.- m*li*ngvii )**-iiinl. 
kainų Įaiig)vcttiiim.

Tą r<*tl*iil:t alangoli 
-vrir-fė -lanualtt. \imi- 
• la-l to buvo almig t r 
l**-t priemonių pu* š tą 
n***ug>ih otų.

Nim.-t ir vėl ahiž.niaii |Ki*igit 
■ lo nii*i-kuitaliiiiiii. kml žirni 
m in* -u vad.ni- tie)uiniiial:ivn 
„’tiiui pug) veiiiumi. Tat! šiuo 
kurtu ĮHali. ije- viršininku* 
inefin- -nrnrti vni-lų prieš 
tuo-, kairiem* vaikai yru m* 
|>;il.etiėiiimi.

I'ualiio- ji- mie*to tarybai 
Miiminymų. kud tou-li vi*u- 
liii- nmiiii -aviniuku-, kairia* 
al-i-ak)* pmmidriv oi i prigy - 
va-nimu- žm<iiii'*m*. turintia*ni* 
vaikų.

Niiiimny m:i< turi 
pritarėjų. Ir toalel, 
mie* tai taryto jį priima 
(irsi Ve*.

Ii Im

daugelį 
spė-jnmn. 

ir

NĖRA PAVOJAUS NUO 
BOLŠEVIKŲ.

< 'hicagojc nėra jokio |mvu* 
jau* imti tolševikų ir kitokių 
landomųjų. Taip Nikai tardy
mu biuro viršininku* Itarry.

Ji* |«a/.ymi. jog čia vrn (tol. 
ševikų pi«>p:igiiiidi*tų. Bet ja
vini yni toto ulių agaulų tino 
bitinėje prit žitiroja*. 
nėra progų* tad ėia 
bintui arto blogu* 
veikti.

Jiem 
Miukii* 
tlt'ri.'i*

NENORI NEAPMOKAMOJO 
. MAJORO.

.Mieste \Vniikegtin užvakar 
pilnėtai |m*irinko kandidid u < 
j miesto majoras. | knnd ain
iu* smnrkini siuk'mi Nniųm-I 
Keli n arį z. Ji* apan-mė* mito, 
(ui tarnauti Im* jokio* ulgm*. 
Pažadėjo |ui*lnt vilioti naujų 
rily Imli, žinoma. piliečių Iė. 
šomis.

Bei piliečiai nenori m*np- 
mukamo ir visai pigau* itin 
juro. Nii*i-kyri* kilu- k and! 
■llltll*.

DIDELIS GAURAS ARMI 
JOS SANDELIUOSE.

Padaryta $250,000 nuostoliu.

I’žviiknr viiknri* -iniilė* iii 
<la Ii- gai-ru* iirniij* - -unalelyj. 
ti«— giitv** it \\ iitrbe-lr* 
ava*. Siulegė* |**nkių nugšltt 
*:mda*li*. Numuk uitu ilnug mė 
-o- it kitokių valgomų pi**- 
lillktl).

(iiiiern* jtakilo tuojau* p* 
pietų lui*ell|ellte. klir liltvo *U- 
krniita daug taukų.

Kol atvhžinvo gamtininkai, 
v i-ni kareiviai ir civilini tint 
bininkni mėgino už*lupiiiti 
gnierų. Ib*1 tn* mažai kų gal 
tojo. Buvo manoma, jog gai*- 
ra* np-iaii- vi*u* iiiilžinišku- 
-nndeliii*. kuriiio-e *ukmiit i 
15 milijonų aiol. Vertes mairtu 
ir kitokių prekių.

(•ni*riiiinkai di<lžinn*ia* |ui- 
-taugtu* alėjo, kmi nrirtrti

I.. 
a-lia.J<■ 
|a* Iii I 
tai. v
y ui kvit- iiimi m-butinai *11 
VII.'illo!i. N.*i\o ra*llgillllią kam 
a-a*rtą, kuri- liuė- įvykti k«»vat 
.‘.*1 <1. aiid.-n •'■m Inlidurinm*; 
im*- liirė-itua* lik išpilai) t pro- 
gratiui. I^iikn- trum|gi*, vo* 
ka-lio- aiuila**. turima* i«*ng- 
ii**- ii* jiiaikaiid.-imi: Inipgi ku- 
rit* Imtai )uiėu** lil:ia*1u» ib i 
Otiitlnvinėjimo i f**ra*itii Vnk'n 
■ •'Ii. iimloii<*kiia* Ntgrųiinli.

\ i i. kuiia* myli ir bnmgimi

I

PRANEŠIMAS.
Iš WEsT SIDES.

••••••••••••••a

7.
A
1

10.

d. kovo. 7:30 vnl. 
Varlį; bažnytinėj 
Vyčių 24 ktm|M*i 
visirinkimu*. Vi

Anum KalukAtn.
<441 Ro. Kbm Are.. <'h ten ko, III.

V. Stancikas,
T. I’. :5t -k. *a*kra*t«uiu*.

Ketrirtodinln, Kova* 15 d.

I 1441 M

LIETUVIAI

i. Apie Kataliką Tikybos Tikrybę ................... ............................
ž- Patarmės AžsCeruM
X KriUenmybė ir Moteris .................
4. O r treti imas Ar. Btanislovs ..............
K Gtt4uaždhi BpaMuąie
6. Katra ttcišmstof Ai knyga pravarti teatrą lošėjaMs. La

bai lengvu sulošti 
Msrksas Antrasis
A ra yra Dievas! 
Gktnlano Bruno...........
Kn|M*rninkhs ir Galilėjus , 
f aoeijalistą rują .............
Roeijaltoą norai ir darbai 
R~v«4ineijonieriq tarpe . 
Apie Apšvietę .................
Ketoną Metą A. L. R. K.

. ===== 
garrinti vėliau. Va kare «ram i 
biau-ių auką. 50 <lol.. panuko 
jo Petrą- Dnršn.

Zirtl/iu nkmit. vi-kas wi:h 
imvyko. T**bmm gnrto' ir 
dėka visiems dūlyvnvusicin*. 
vakare. Aios iškilmė- -un*n 
ginu* daug pnsidarliavo komi
tetas. sudaryta.** i*: Pr. Skrtm- 
d**ni*. A Kareiva it M Pnnl 
Iv*.

Bell £43 System

Lietuvių Dien i nnsiMdtė.

Nedailioje, kovo ’• ai. Tauto 
l oiialo 3J4 skyriu* iipvaik*a’i«ajat 
tautiškų šventa* l.ia-tuvin 
Hienų. Apvaikša'iaajimn* |Mtvy* 
ko visai* žvilgsniais. Visas 
piograiua* atsibuvo vaknn* p. 
*1. Elijošiau* svetainėje. <’*ia 
pri-irinko žmonių pilna švelni
nę. kurioje net -aklynių pri
truko ir žmonės, vėliau alsi- 
latikiusieji, turėjo stovėti.

Programų atidarė p. Pr. 
SI t įimli'tii-, pnvt—Imlias asiua*- 
ni* |**r*tatinėti p. A. Karei
vai. Programa* prmlėtn* -n 

\m**i ik<>- 
himnų užtraukė šv. <‘a*a*ilijo- 
tona*, gi Lietuva, tėvynė 
mti*ų iilgietlojo šv. (’ccilijo* 
eitom*, vedama* vargoninin
ko. p. V. 1 >nukšo».

Po lo vetlėjn* |M*rrtatė kai- 
to*ti gerk. kun. N. Pakalni. 
N'aar- ir 1 rtimjwii kalbėjo gerk. 

, kalbėtoja*, tot knllan jo buvo 
I pilna inalaaiuuino. ntišvieėianti 
|vėlinusiu- nimtikiu- Lietuvoj** 
i ir |s*rver-mė*s laiku-, (iriau* 
niingų rankų plojimu tnjMi nu
lydėtu* nuo estnialos.

Po jai kaltos vėl eitom* su
dainavo pritaikintų gavėnios 
laikui tlainelę.

Paskui J. Vaailiaunkaitė įm<- 
alekletiutvo eile* ir Ona Augš- 
knlnaitė, parap* mokyklos mo
kinė. atliko juokingą monolo
gą. PnstarMdus kalba ir nu- 
■lavima* tovo (ikrai art irt iA- 
kna.

Po iminologui kalltėjo ame
rikonas. kandidatas j Chica- 
go* miesto majorus Ilotort M. 
Kvrritarr. Jį aat rstraalo* pub
lika sutiko didadtu alelnų plo
jimu. Kverio kalto vitmkame 
rUrni su šios aiieaoe iškilme ir 
Lietuvos kbtusinra. Daug sy
kių kailių |s*ri raukė dideliu 
alelnų plojimu. Ji* jMisakė. 
kml lietuviai turi gauti lais
vę, Mprigulinybę.

Jam |mtoigii* kalliėti. buvo 
perstatytas p. J. Elijošiu*. ku
ris daug kn |tnpaaakojo iš po
litikos.

Paskui kaltojo gerb. klelto- 
na*. kua. A. Kkrypka. Pa
baigę* kalto-ti pasakaitė IJe- 
tuvių Informacijos Biuro, 
WashingtoM>. suatatyta* mo- 
liurijaa. kuria* reikėjo atsi
lankiusiems priimti ar atmes
ti. Jei neklystu, pagaminto* 
resoliurijos skambėjo maždaug 
taip:

Kndangi Lietuva buvo pris
lėgta karė* letenos ir įsivers
ta į griuvėsiu* ir kuriai |w 
šiai dienai ne*Iuodą ramumo iš 
vienos pusė* toltovikni iš ki
lo* lenkai, kurie via nesiliauja 
galamlę nagu*, kati ją )mgiem- 
žus. liet, knd po visų vargų, 
negalių, saulutei prašvitus. 
k'a<l hutų pri|mžintn Lietuvos 
nepri gili my Im*.

Kml Suvienyto* Valstijos 
būstų lietuviam* organiz.imti 
lietuvių knriiminrnę ir siųsti 
jų Lietuvos gcltoti.

Kml lietuvių delegacija bu
tų įleista Tnikoa Konferenci- 
jon ir tt.

Kada vakarti vedėja* leido 
per tolau*, tni viii vienbalsiai 
jn* priėmė ranką pakėlimu ir 
nutari* pasiųsti \vaahiiigtonan. 

įteikia priminti kad tovo 
ir aukų rinkimą*. Surinkta 
B1ML31. Ryte Imtayčioje taip
gi buvo rinkliau^ per kurią 
suaukota $l43Hūį Tat visu 
surinkta auką £M*1L Ei-

lieiuti-ka dilinėk,*. kas jnm-m- tituliniais himnui'
•i h**tuvm |mti įjotu, ka- my 
Ii muziką, yni kvim’-inini atsi
lankyti ir pri-inišyli prie vint
ui I.. V. ('. \. t*. imi Velykų 
rengiu vinį vila* gražių kam- 
■ a-rtų. kiniu |m>i*a*kiimi* pri
truk** tino itiu*ų im-išvi-ntimo.

Choro Valdyba.

IS NORTH SIDES

Nuimtoj. kovo -** <1. Imžnyti. 
I n**je svetainėj Ituvtt rodomi 
' kmlitmieji imvcikshii iš gv- 
Vftiiiiu. niii-ų Išganytojau'. 
I*:ivrik*lu* hhI<* gerti. kun. I*'. 
Serafinas. Žmonių buvo pil
im svetainė. Tokie jmveiks- 
lai gavėnios laike y*|mė pngei- 
dalijami, (mirtina luitų, knd 
kiiotniikiiiiisia tokia* paveikslai 
luitų rodomi. Ten buvęs.

Kovo 9 <1. Brigidon Pnrko 
lietuviai gražini apvaikščiojo 
IJetuvių Tautinę šventų. Av. 
Kazimiero tlieną. kuri buvo 
|tri|HHtlu* sykiu su Užgavėnė
mis. A|tie 7-Tfl vai. vakare, 
-usirinku* žnamtons j Nek. 
Prns. Av. P. Mnrijo* bažnyti
nę svetainę, pra-nlėjo pn•gra
mu-. Visųpinnn gražini pn- 
tk*klemavo eile* p Iė Maraitė. 
Paskui kalltėjo p. Ig. K. Na- 
kahiskiis npie Av. Kazimiera, 
kuom .lis buvo ir yra lietu- 
imu*, atgimtomis visus sek-

Jo |H*domis. Ragino tnip- 
s <lėti aukas nnl tėvynės lais
vė** aukuro, kad kitais metais 
šv. Kazimiero tlieną gnb'-tume 
švęsti jnu laisvoje IJetuvoje.

Itoleklemavus mažai mer- 
gaitei. VJuuokiutei. eiles, išėjo 
su prakalto vietos klebonas, 
kilti. A. Brička, kuris į*|»udin- 
gai | tu | tu šakodama* kožno ru- 
tk i’.io liiulesj, kuomet IJetavos 
jniimioliai turėdavo traukti 
rusų kareivijon. šaukė vyrus į 

'būrį, gritdili ginklus ir eiti 
ginti tėvynę nuo užpuolikų.

Paskui |iersknitė |>agnt*datn 
iinglišknmc tekste rezoliucijų, 
protestuojančių prieš įsiverži
mą lenkų ir tolševikų l.httt- 
ton ir prašančią, kml Suv. 
Vai. leistų čia organizuoti ka- 
riuomeitę, kuri plunktų Lietu 
von ginti jų mm lenkų ir tol- 
ševikų. Ilczoliticijn vieiilml- 
-iai ta|>o priimta.

Trečiu knlltt'lojum Inivo p. 
Poška, medicinos studciitn*. 
Jis taipgi gražiai |Ht|>a*iikojo 
npie Lietuvų ir jos vargus.

Paskui rinkta aukos. Ku- , 
rinkta ant vietos KI dol. XV. ir 
p-|ė Jadvyga Nt<*)ionkaitė |mzn 
dėjo Kiti «IoL tatai viso IRI , 
dol. XV. Aukotojų vartlai bu- 1 
paskelbti vėlinu.

Aut galo atsilankęs p. Kan- i 
Inkis Chicagos lietuvių karei- 1 
vių reikalais |M*rakaitė iš | 
••Draugo” IJetuvos Valdžios 1 
atsišaukimus ir ragino visus 1 
jaunus vyrus MUt j kurtinąjį a

Ketverge. 13 
Vakare. Aušro* 
svetainėj. IJrl, 
pik* niėiiiMiii* 
m nariai «*«lr kvia-ėitimi mianrinki- 
ni.tn ateiti, ih** tariate ilnng svar
bią reikalų. Taipgi, kuria* n«-*n 
užsimokėję niviii-siiuų mokesčių. 
teiksitės užsimokėti.

I."l. Vvrilį Ji lp. VMįiIii.

III'.Ik IniiVrl* turi tn«»k«li
h«*t uviAkrtl. IrnklALnl. ntigliAknl M*»« 
Autikite* tuojau*: .
1C4& Avė. Chlrngo. III

T« le*f««n tn Munreaje 9~4ft.

Y*.«W’Aknti MVi» trntrpv HtrtnlulaVri* 
KDiiilcAtlrn«-«ų |w» t* valu Vilnaitr l«a* 
tor J4 111 r Imt VNtlituud T.i muAa uuK 

Ji |AvaAu»v«» «n Ju<tiu Tattiaiuu*- 
k u ir ifauvrt' IT nirto ntrr raitą- Hta- 
■t tni m Va. J| kulka tiktai nr-tuVlAkat; I 
yrn ąi«lutitt>«» ūgio |r IoIIm Ta* vyru* Į 
dmiRtaunin slirtm *1ti>Hik«*|*v kl<M*r. kai- | 
l»a lirtiiviAkAt. 1^ f vilkai Ir Mrk tirt j 
angliukai. I*rM» |Mirwf»U<wi ne-priruit 
Kam pmttrA truatngai »plr Ju««

Kuomet keletas telefono vartotojų yra ant 
vienos linijos, visi jie turi teisę vienokio 
patarnavimo.

Nebūtų gerai jeigu jems butų paskirtas lai
kas. Kiekvienas ii jų turi teisę vartoti 
kada jam reikia. Tiktai au jų pačių ko
operacija galima suteikti jiems geresnį 

* patarnavimą.

Telefono linijos neturi būti Laikomos ilgiau 
kaip penkis minutas dėl vietinių šauki
mu. Ilgos kalbos per telefoną gali pada
ryti daug blėdies, kuomet kitas nori šau 
kti dideliame reikale, o linijr yra uiimta.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY.

GERA KNYGA
Uetuvi!) Ksinllki) Tl«*«*»s l>rauclj» ISlnilo uo h'-Soml* anąlu kai- 

bnje I*™** tinome* Amerikoj* Srril>n*-r l*r«na *varby velkaht **THE 
ni-Titm <tr nu: i-itmi «xiax xatk»m axi» its miM^rr 
K.vnttNVI. VJItl.VrioMs-. KoU, tukatanriua ton k«oa aca. 
ItrauiOJa IA»«ntia* )*> Suv. ValMUv »«c*«a»mi <u***dalnkama Ir dl»- 
lonm'ama. Ui|*iti .>imhetlM diplomatams įteiktų, kad Ir risite* 
YiMs.inra* |«d<Mw knita itplatiaU tarp Itekmluv velkyje Clalruk- 
rubotyjr- Kam kamuoja 11.IK. audeklo apdaruoee; lt tt akurea 
apdaruom.

I*rakalba karsal paraM careua Amerikon pukllelalaa Ir - — 
dorina lloui ITosidrntaa Wll*oa. kuriam Itvatluojaat I l’riocism 
buvo atduota krll r*B*-mpUoriaJ laa kayroo. auo laivo alraAS Ifraufl- 
Jo. a. (rrtonul. ertmiUndanuu. kad TAIKOS KoKFKnKNCUOJ* 
knjm l.uaunli tiarai

*WtACXM*"/t*>*

ŪIDIUIIM ĮIETUIim ĮIU'JTIrt ClICiSIME
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