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Bolševikai užpulsią Vokietiją kuinas i»eil“ Vokietiją

Vokietija paveda talki 
ninkams 700 garlaivių

MTLEINTBKA8 SUKILIMAS
KORĖJOJ.

Japonai suėmę 40 000
lių.

I

sukilė-

i

BOLŠEVIKAI PLENUOJA 
UŽPULTI VOKIETIJĄ.

SŪBOLšEVTK ĖJUSIŲ MO 
TERIŲ PAŠĖLIMAS

sako gen. Hoffmann

Šunienos svarui mokama $25. Plaukus su oda nuplėšia 
cierams.

ofi

Japonai užpuolė S. V. kon 
suliatą Kinijoje

VOKIEČIAI PAVEDA TAL
KININKAMS 700 GAR

LAIVIŲ.

JAPONŲ GOVEDA UŽPUO
LĖ AMERIKONUS 

TIENTSINE.

Japonai priversti paleisti 
imtu du amerikonu.

P<-

Rrusaelii, kovo 17. — Sulig 
sutarties, talkininkai nuo vo
kiečių paima suvirs 700 gar
laivių, kaip prekybinių, taip 
paaažicrinių, išviao apie L- 
.700,000 intiipimo. Už tai tal
kininkai Vokietijai pristaty
mų toilartų kiekybę maisto.

Rov. Valstijos is tų vicų 
garlaivių gaus aštuonis. Gar
ink iai Im* pavesti į kelias <lit

Tarta- Am'rikai akirianei 
garlaivių yra ir milžiniškas 
Imperator, 52.0tsi tonų intil- 
(timo. Ainndie im)w*ratorius 
stovi dar įgriiuKdęs dumbline. 
Kakouta. jog j kelia* <li<-nas 
jis bns įvilktas gilumon.

Nu v. Valstijos tuos garlai
vius panaudosiu savo kareivių 
transportavimui.

Vokietija* pakraščiais blo
kadų tallrinialrai atrimikė pa

•inačąmas mai
stas Vokietijos.

Pekiną*, kovo 17.
Tien-tsin pranešama, jog tenai 
suirutės tarp japonų ir ameri
konų <lar nepasibaigusios. A- 
nų dienų japonų govėda su ak
menimis ir taniomis užpuolė 
Amerikos konsulinių ir ameri
koniškus jurininkus.

Pranešime pažymima, jogei 
visa atsakomybė už tas sniro
tos krinta ant japonų.

Mokoma, jog šiuo kartu ja- 
potių militarinė gvardija inė- 
jusi pranctizų apgyventon nuė
sto dalin ir tenai nntvėrnsi du 
amerikonu kareiviu.

Paskui amerikoniški valdi
ninkai abudu suimtuoju ntra- 
do ja|smų |iolieijos nuovado
je. Abudu sužeistu. Japonai 
neon*jo dar išduoti ameriko
nų. Bet buvo priversti tų pa
daryti. kuomet amerikoniškas

kol Mtgauriųa mindų ameri
konų.

Pats amerikoniškas konsulis 
buvo apmestas akmenimis.

lš

Gsak*. kovo 1 (i,—Korė joje 
gyventojų sukilimai prieš Jn 
|M>niją (mdidėjo. Seka diilelis 
kraujo praliejimas. Ašluonios- 
dešimts (smkiose vietos** seka 
riaušės ir susikirtimai su jnjio- ’ 
tini-.

Ja)M>imi už tą sukilimą kal- 
I1 tina krikščioni- niisijonoriu*. 
Nako, ji** sukurstę žmone*. 
Lygini jie ir sukilimuose va
dovauju.

3,000,000 žmonių inkilo.
Per Pekiną gauta žinių, 

jog Korėjoje sukilę " milijo
nai žmonių.

Pasakojama npie japonų ka
rtuvių bjanrus dnritus.

Viena koreonė mergaitė ne
šusi rankoje sukilimo mani
festų. Kuomet jinai rankų su 
manifestu ištiesusi, ja(x>nas 
kareivi* tuojau* jaf rankų nu
kirtęs kardu.
Ta mergaitė po to iškėlusi ki

tų rankų. Japono* ir tų rankų 
nukirtęs.

Kartumus ųelaisvius ja(ionai 
visaip kankina, rytų salių 
žiniiriausiomis metotlomis.—

Gelsingforsa-s, kovo 17.
Anot gautų iš Petmgrndo ži
nių. Iiolševikų eentrnli- pildo 
masis komitetas Ma-kvoje. -u 
lig Tniekiu reikalavimo. |mlie- 
|h'* -ava gen.•raliam štabui tuo
jau* pagniiiinti pienu- -uor- 
ganizavimtii armijos.

i Su tuja iirmija Isilševikni šį 
i (uivnsarj turėsiu jsibrinuti 
| Vokietjon. Tų |iadnry>ių ja-r 
( Kuršą ( K iii landi ją t. Lietuvą 
ir Is-ukiją.

Nvarbiauams Isilševikų Vo- 
kietjon į-ihi ioiinio tikslas — 
(Hiliiiosiioti ten šimtus tuks- 
tnnčių rusų karė- nelnisvių. 
kurie Iigšiol ne|mleidžiami.

Tie rusai karės nrlaiaviai 
laimi mpi-Isilševikailis. Jie 
gab'dų jai* lutsinamkrfi. Juk 
tnrpe anų gal rastųsi daugeli- 
Trockio pmakėjų. 
priverstinai, paimtų 
mijon.

Bolševi 
varkrvauja 
Busrh.

Anot 
virai (ian 
Ir imafaa aviirni.

Rotterdani, kovo 1a.- 
Ib-rlvno pmnešanm. jog t«*nui 
atgnlienta apie l.jutt -uimlų 
(irovineijoj Isdševikų. Mie-io 
kalėjimai sausai užkimšti Ih>I 
ševikai*.

Buvusių suiručių metu Ber 
lyne sulsilševik i.-kėju-io- um 
Iitvs atlikinėjo žvėriškinii-:ir 
darbu-. Kuomet jų nuiko-nii ] 
papuldavo valdžia- kariname i 
nė- ofieienis arba kareivi.-. 
-ai ne|Milik<lavo gyvas.

Motery- nelaisviems nu- 
plėdavo mm galvų plaukus 
tiesiog su oda. Nca|isnk<nnai 
kankindavo. Paskui uplink la
ša vo žvėriškumo nuka- šokda
vo karės šokį.

1.1

It i.
kari****. 

Vokiečių 
vieliniu

laikraščio kon—įh.ii-

NUTARTA PA8IŲ8TI MAIS 
TO VOKIEČIAMS.

Kitu* jie
savo ar-

I

KARE PRANCŪZU AI ATSI
EJO I23JOO.OOO.OOO.

■i
s luošo 
vokiečių 
karės nelaisvi*.

Prtrognule at- 
inėjama šuniena

pienuose 
majoras

KARALIUS ALBERT PAS
GEN PERSHING

PutMm, kovo 17. — Vo- 
kiečių nanlančioji laivė T-4R 
anų naktį mėgino pabėgti iš 
Ispanijos uosto Ferrol. Te- 
č’mn kares laivas jų veikiai 
|iasivijo ir nuskandino, anot 
<le|M-šos iš Madrido.

Laivės įgula išgellM-tn.
Nardančioji laivė kovo men.. 

!!*]<> m., minėtam uoste atra
do prieglaudų, kuomet buvo 
sugadinta. Tenai ji t tiri-jo iš
imti ligi galutinos taikos.

Driratt, Mich.. kovo 
f'ionai yra milžiniškos 
automobilių gaminimo 
gos. Tose įstaigose 
sius inžinierius buvo 
Kilis.

Ponio įstaigose jis 
apie IR metų. Per metus jam 
buvo mokama apie du milijo
nu dolierių algos. Ibtlinr jis 
imsit raukė iš užimamo* vietos.

17. - 
Fordo 
jstai- 

vvriau- 
llarold

tnmnvo

■nuriti, kovo 1G-—čionai 
talkininkų atstovų su vokie
čių atstovais koafevmrijoje 
vokiečiai pagaliau* sutiko sa
vo prekybos kivynų pavesti 
talkininkams ir už tai gauti 
maisto.

Nutarta kas mėnuo Vokieti
jai pasiųsti 37<VMMI tonų mai
sto. I sprūdžių vokiečiai tvir
tino, kad tiek maisto esama 
permala. Bet pagaliau* suti
ko, kuomet talkininkų komisi
ja nenorėjo atmainyti savo 
nutarimo. •

Konferencija nc|>a*il>aigė. 
Vokiečiai atstovai |Hašė trle-1 
grafų linijos susinešti jiems 
su AVeiimiru. kur veikia vo
kiečių steigiamasis susirinki- j 
litas.

Briuselis. kovo 17. — Bel
gų knraliusAlherttis nusprendė 
aplankyti amerikoniškų vy
riausiųjų karės stovyklų 
(liaumonle. Tenai jis svečiuo
siu* pas gen. Pershingų.

Paryžių*, kovo 13.— Fituin-ų 
miiiisteri* Klot* pnrbunente 
imskells'. jog karės įimtu Prnn- 
ruzijo* kari-s ministerija tiiri*- 
jusi 23 milijanlus .'HMI milijoi n 
ikdierių išlaidų. («i gnri*s lai
vyno ministerija tuo metu iš- 
leidžiiisi 1 miFijardą ir 2lM mi
lijonų dolierių.

MERGINA- PLĖŠIKĖ NU 

BAUSTA KALĖJIMU.

BUS ĮVESDINTAS NAUJAS 
ARKIVYSKUPAS.

Naw Turit, kovo 17. — čia 
nuo popeliam* gauta specijalė 
disprasarija (leidimas) įves
dinti Jo Angžtųjų Malonybę 
vyritnpų Haym New Turim

WMhla<taa, kovo 17. — 
National lb*fmar ('ouneil pn*. 
kelhė, jog su halnadžia 1 di.-na 
paliaosuojaiuas iš tarnylsis vi
sas laisvaimrių gydytojų me- 
dikalis korpusus — apie .*i(i. 
(NN) gydytoji).

LENKAI MUEABI EŪ BOL- 
•EYIKAU.

Philadelphi*. Pa.. kovo 13. 
—Dvylikai metų kalėjimo nu
bausta mergina plėšikė Fb»- 
reuct* Dūke, 2<l metų. katra su 
vyrais jilėšikuis liendrai vog
davo automobilius ir užpuldi
nėdavo žmones.

Jinai prisipažino teisme 
prių fiavogiinu apie 29 automo
bilių ir kelių užpuolimų.

Long Mand Oity. N. T.. ko
vo Ui.—Turtinga mergina 
ditb Moriiiner čionai teismo 
išteisinta. Nesenai jinai va- 
žiuodama automobiliu anvaži- 
nėjo du žmogų.

Variam, kovo 1(1.— Is*nkų 
karimsnenė ninša-i su rusų! 

! bolševikai* už miestų Kloni I 
ulą. Gardino gubernijoje.

Bolševikui jau buvo inėję niaukę ir šalčiau 
ton miestan. Tečiau lenkui dauginu lietau 
juos su durtuvais išvijo. < tomas gružu-

KOVO 17. 1919 M.

(’liicago. Niniidie il|tsl
; laukiamu 

rytoj •prmnn

Pažymi vokiečių klaidas; ne
duoda !.* xiito talkininkams.

Berlynas. kovo
••Tnni-ln nesupranti 
tari* taip aną dieną 
generolą- I |<>l I mimu 
angliško 
deniui.

•‘Vokietija nebuvo i 
vakarą fronte. Nei nu 
l'ocli. tiei fieldimiršabis 
Ibi geUerola-

iI galėja \ akiočių 
ktefiją nugulėjo 
du l.etiiim-.**

Taip tvirtina
nuinn. svarbi vokiečių milita
ristinė figūra. Iloffmnnn y- 
rn padaręs žinomą Brest-IJ- 
tov-ko sutartį su rusų l*»lše- 
vikais. Ji- buvo vokiečių ar
miją rytuose štnlsi viršinin
kas per trejų* kari-* metus. 
Jis yra tikras |iergak*tojas 
priešininko mūšiuose tie* Tan- 
m-nbiirg.

Kaip palinosuota rytuose 
armijos.

“Tamsta klnu*i. kaip oš 
supratau kari* |>ralaimėjimą 
Vokietijai. Mano atsakymu- 
yra holševikisma*. Aš (mi|m- 
snkiedu 1runi|mi tamstai nim
fą svarbų momentą, kmtim-l 
prasidėjo galo pradžia Vokie
tijai.

“Tni buvo Itiomet. kuomet 
gen. I.ud«ii<k»rff iš Pranciizi- 
jo* teh-foiuivo man į viršiau
sią stovyklą rytų frante |atrn- 
gindnnuia |iasirašy1i |s> taikos 
sutartimi. Įuidar.vta su rusų 
Istiševikai*. Ta sutarti* ne- 
lutvo nei kokia sutartis, nei 
liolšrvikai negak-ju atstovau
ti Itu-ijos ir jie negalėjo tar- , 
ti«*s Itu-ijo* vanlu.

“fanlemlorfr (*r telefonų 
man pasakė; “Amerikonai 
ateina ir mes reikalaujame ,

Per-lting neitu 
armijų. Vo 
Įuikilėlis vnr-

geli. Hoff.

kiekvieno korpiiMi vakariniam 
Ii ••litui. Daryk taiką su Ru- 
-ija ir tuojau* tenai paliuo- 
suok musų armijas.*'

Kaip vokiečiai butų laimėję.

tirti. Iloffmnnn daug ką (>a- 
-akojo kon—|MHidentui vi- pn- 
.lurdamn- ••jeigu”. Girdi, jei
gu m* ln* nr ta*, lai vukiičini 
butą buvę iH'l'gnlėtojni.

Anot jo. užpulti pniiicuzus 
l**r Belgiją vokiečiai buvo *u- 
pletuivę dieneliai* melais pinu 
kuri**. Tuos pienus buvo |»n- 
dan*- grafa* Ncblicff«*n.

Tolinus gen. Hoffmann ap
kaltino dll vokiečių generolu 
— von Moltke vakarų fnmtc 
ir Fnlk«*nlmyn rytų fronte. 

Abudu buvo lušėiagalviu.
Ve kokio* klaidą.

>‘Jų* klystate sakydami, 
knd Vokietija žaidžia bolševi- 
kismu”. sakė Hoffmann. “N«į 
holševikiiunas žaidžia VukicžL 
j«- . ’;

••\‘<>ki<*tija 1913 metais im
lų sutniškinusi rusų armijaa, 
jei vokiečiai vietoje Variavau 
luitų užpuolę Kaunu. Tau imt 
Imtu buvus imdaryta taika M 
Itu-ijos enm. Po to už kokių 
šešių mėnesių Vokietija batų 
diktavusi taiką talkininkams.

••Bei grttrndn Falkenhayw 
knm|iniiija pri<*š Varšavų pra
žudė Vokietijų.

** Vakariniam fmnle karės 
pnelžioje didelę klnitlų (sutarė 
geu. v<ui Moltke |nrm mūšio 
ties Manu*.

“Jei von Moltke botų lailai 
Įmsiuiitę* |irukias kaeririų di* 
vizijas iš kairiojo spama, AU 
taše. į dešiaįjį sparnų, tam** 
im*< vokiečiai Imtų (įasiekę M 
tik Paryžių, bri ir Angliją 
kniuilą pirm 1914 metų (Mhai* 
gos.

TIRĄ SUPLENAVRS ERC 
OERCOOO NUŽUDYMĄ

—--------------------- —-
mų. Tik tuojau* pultasi prieš 
Nerbijų. Pn-tnrąjai Įsisiusią 
Austrijos ultimatumas kurį 
(atgaminęs ta* (Mis grafa* TL 
ša.

Grafa* Tiša pnts buvo nu
žudytus IHIti metais lluda- 
|"-te.

NUŽUDYTAS GEN VON 
ARNIM.

Copenhagen. _ kovo 17. — 
Vakarinėj Bohemijoj žmonių 
minia užpuolė ir niižtuk* vo- 
kirvių generolų von Amim.

Tonai ji* buvo pasiųstas iš
lyginti pakilusius nesutikimu* 
tarpe vokiečių ir čekų slova
kų.

Gen. von Amim kituomet 
veikė vakarų fronte prieš Yp-

Nužiidvlo 
Austrijos sosto į|s'‘ 

crzgvrcogn Ferdinando 
Žilumos dvasiška* vado 
imskella’* pamfletą. ku 
aiškiai pririalo. jog to 

ir laiškui kari—
buvo (atgaminęs žino-

ARGENTINA NORI ATMAI
NOS TAUTŲ SĄJUN

GOS 8UMANYME.

Bern. kovo 14.
' Nerajeve 
’ dinio 
ir jo 
va
riam
nužudymo 
plelIUi 
imt* l'ngnrijos (Vengrijos) įsi 
litikn- grafus Tiša.

Pamfletu* užvardinta*: 
Zm<tgžudy»tė Nernjeve ir T> 

šos At-akomylM* už Pasaulio 
Kun*”. Tasai kunigo paskel-1 
himas visoj Austrijoj |m<birr- . 
n«*n|t-aktmmi dalelį įspntiį.

KiHHis-t Ferdinando* kelia
vęs Nerajevan. neparirnpurta 
nei >u mažiausia n|»saugn. 
Taip norėjo įtuigyrų tlidi- 
kai sutinkant su Vienno* ka- 
Fališkuoju dvaru. No* FenU-

Buenos Aires, kovo 17.—Ar- 
geiilino- užsienių reikalų mi- 
ni-teii- turėjo konferencijų su 
neutralių šalių pasiuntiniais.

Minisleris pranešė, jog Ar
gentinos vyriausybe atsakya ( 
Imkvietimą iš Paryžiau* įstoti 
tautų sųjuagon. Vyriausybė 
priėmė sąjungos principu*. 
Bet fiaėiaiii sunuinvmni yra 
reikalinga* (uitaisymaa.

Ku* ta* (trr (mtaisyma*. mi-
, nislcri* nr|m*akė.

Londonas, kovo 15.—(Sanai 
j iš vieno* geležinkelio rialfa^



“DRAUGAS” 
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IŠIMI W. «*U> M.. • hl«*«l.. niluoU.

TEKMS «»• SI lisciumos 
One Ycar ...................................................... Zloo
MI .. ........................................... S1.IHI
lliur-.U, - KdUloa...................... ZiOli

Al MKWk-STAin>N Sr A COVY 
AdtrrUMnc raU* «o ■|*nl««IH»n

—

fįloti p. Valdemarui, kad jis tų 
dalykų išaiškintų. Jeigu jis nė
ra atsisakęs nuo pirniiniiikya- 
tės, patartume atsisakyti dėl 
rainy bė*. Teisių suieškosime 
tada. kada liepi igtilmybę aprū
pi Ilsime.

Mus ministtų meldžiame, knd 
jie žinotų, jog Lietinių visuo
menė iš mim.-trų reikalauja 
įimtų darbų, o ne trik.-ų.

Pinnadt'-uui, Kovus 17 1910

Ame r. Lietuvių Kariuomene. NIOS KIETUVOS.

UKTlriV K VT VI IKV l>ll:.MI VMIN 

“DRAUGAS” 
felna »r<clH4«rųU«m.

PHKM1 MMlATi* KJUXA: 
Metanu..............................................................SXOO
PMK Mr«v .................................................

Fraaumcraf.i mnkanl IMialan. Mi
ku MkNit<>4ri nuo ut»ira<> mo dienon n« 
iuo Naujų M«<u Norint r*rmiata>ti 
<4rr*si tiiM&i mLH priattjati ir n«naa 
adrron- f’imral r«*?ifeu«in mu-di t*r**-r- 
arba jdedant lunigua | rc£tnUuulų > 
laMihą.

Sieniniai Kalen
doriai.

“DRAUGAS” PU8LISHING CO. 
1800 W. 46th St. Chicago. III.

Tt-Motuu > tll I

Politiškas nesubren
dimas.

lš Paryžiau* gauname z.i 
nių, kad p. Augustinus Valde- 

(maras ir ilnliar teliesivudina 
Lietuvos ministrų pirmininku, 
o apie i* Sleževičių sako, kati 
tas eaųs jo pavaduotoju. T mm: 
tarpu iš Lietuvos ateina ofici- 
jali* dalmrtiiics mų* valdžios 

a", *|MUzdi- 
■amsi Kaune. Tas laikraštis 
praneša, kad Valdemaru minis
terija neturėjusi užsitikėjins> 
žhmmm-bc ir dt4lo kritusi. (N. ti 
— sausio 17 <L, 1919 ul).

Tau dviejų pasakymų is-*uti-

r * jnh* datavime* 
organas “Lietuvi 
■MkOlMA ItkMIllSa* *1

Į... ... .f kims* yru maža* skandalai-.
galintis virsti dideliu skambi-

u

fu iš- 
taiujui

daluir

I

Atsimenam*, kud iki Valde
marui iš važiuoju n t iš Lietuvos 
nebuvo girdėtis npie juk) MM- 
Misterijos krizisų. Neteko tuip- 
gi skaityti nei “Lietuvos Ai
de”, nei naujame ėfieijaliame 
dienraštyje Valdemaro alsi- 
sakymo akto. Paprastai kimšti- 
tarijų valdomose šalyse mi- 
aistrų prezidento krizinei į- 

į. vyksta tiems ministram* he- 
K veikiant. Jeigu |uu>itniki> kn* 

nors netikėta jiem* išvažia
vus. tai telegrafai* susižinu li
kus ieji kabinetu nariai 
važiavusiu ir dalykas 
aittu*.

Tokio <lal) ko kaip
susidarė, kud turime du pre
tendentu prie ministrų pirmi 
ninko garis** ir vietos, konsti
tucija nesitikėjo.

Nesitikėjome nei nu**, Niuo 
mi žygiu įiesilcidžiittue gi 
t.j <!:il;. ką. i.co..-Uoliu k. 
tu-, lik |Hiiutui-> mini-tiuiii- pn j 
sukome. |.ml m- įnikii« žaisti 
tokiai* svurbi.ii- dalykui*. Nv*« 
linui- intriga* galime šiaip 
taip |M-rgiiiėti. I*et jei mus |>n 
čių ministrui im- varinėti in 
trygu- vieni prieš kitu.-, tui tie
susi kinksime uepriguluii l*’*s.
Gul pn-'-iii daryti svarbių 
sutarčių -u Prancūzija arba 
su šinlija. liet tum tikslui 
teikiu mums turėti įimtų mi
nistrų. o ne vikrių sukčių. Ku* 
dalia r daru intriga* sau mlui 
savo (turlijai. tas t ra Lietuvos 
laisvės ardytojas. Mums vis
tiek ur jis lai laisvei kenkiu 
suprasdamas ką datų. ar neiš
manydamas.

Ministrų is'iuiainos gali ir 
tari boti Lietuvoje kaip ir lu-

ibu į
k.-.!

Amerikoje Inlmi prasiplati
nęs tnip vadinamų sieninių ku 
lendorių išleiiiiiiins. |vuirios 
■ m 17mins ku* m* lui pugu 
luina m* tūkstančius. Is*t mili
jonu* tų knleiidoiių. Knleudi* 
rių išb-idinuis nepigiai atsiei
na firmom-. Bet jos tuomi 
ir peliiiju. Ant luilendorii/ v- 
rn firmų |Hiskelbim:ii. Tini 
žmoiit’iiis jie veli m ir lialinaiiii.

Knb-ialorių yrn mažesnių ir 
<b<le-iuų. gružų ir i 
ls-t podraug v ra 
šlamštų. Km kilio* 

Į tmi iHikubiiiiiiui aut 
! žinomų pnpiktimmiu.

I\tilcodiii ių leidimu |s*rsie 
I im* ir lietuviui vi-okio* rųšie* 
biznieriai. Ir jų didžiuma kn* 
m*-t m lietuviu* apdovanoja 
Mėnulinis kalendorinis. Tai 
piginusia bizm<*rių pasiskelbi- 
mo prietiamė.

Tns yra geras įtaikias. Nes 
(atranku ir gražu luri-ti na
mie ant sienos |iaknliiiitų ka
lendorių, kuomet jone* naitoei 
kiek estetikos, 
taut iškuiim ir 
Bet m- visuose 
tas yra.

Pastaraisiais 
lietuviškų kalendorių leiilžia- 
ina tik žmonių klaidinimui, 
didelių neteisybių platinimui.

Turime prieš save lietuviš
kų sieninį kalendorių, išleistų 
šiems inctanis vieims įlankos, 
turinčios dauginusia reikalų su 
lietuviais. Nesvariai tos liau
kos vantas. Bet svarini iiinm* 
ta*, kas jame rašoma.

Miiiėlana* kalendoriuje prie 
kii-kvieno mėnesio Ia|mi pridė
ta katalikiškos šventės, lietu
vių tautiškos šventės ir ameri
koniškos šventi**. Katalikiškus 
kentės padėtos teisingai. Bet 
musų tautiškose šventėse yra 
liek šlainštĄno, jog reikia pa
manyti, kml tų kalendorių 
gaiiiiim ar tik m* koks lietu- 
viškns Mirijalistukas. jei jau 
ne bolševikas.

Tik luigalvokite. Prie lietu
viškų (tnutjškų) švenčių pris
kirta: Paryžiau* komuna, su
griovimą* luistilijos Patyžiujir 
Kronštadte sukiliuum ir tt. Kų 
tn- viskas turi liendra su lie
tuviškumu utim lietuvių tau
ta .* Ir lokių knleiidorių-šlamštų 

j vra pa-kleistn daugeli.* musų ' išmanančių

llillllilllgų. 
ir tikrų 
kalendo- 

sieuų tik

y|ae'-gi dar 
katalikiškumo, 
kalendoriuose

urėtais dali*

Ii:iu*b< * lui|ititi. Tai bjnutiau- 
. in* iip*irviškuna*.

.lei fintui (lanašu* kalendo
rių- išleidžiu ir plntnm. lai ta* 
ilminitn iub:i lietuvių siiniulki- 
niniui nrlui Įiatietn* išleidėjam* 
galvose gaidžiai giciln. Tokių 
kalendorių negalima skaityti 
lietuviškai*. Negalinu nei 
jai* nuudutiez.

Vra gerų lietuviškų kairu- 
dorių. Liet ul iniu* galima pn- 
*irinkti. Gi šlamštu* išmesti 
iiiešli nan. Ne* Paryžiau* ko
munos nitui Kronštadlo *nki- 
liniu iMiminėjiiuni neturi nieko 
la-udra su niu-ų tnntiškomi* 
šventėmis. Tų gerai žino kiek
vienas.

ftiandic jau ir kur ucrrikla

(Žiūrėk “Dr-gu” 1*2 nuin.)

Jeigu mes |*atandytumc 
Suvienytose Valstijose orgaui- 

izuoti armiją Irajšcvikiškais dė
sniais, t. y. pradedant durta 

Į tie nuo galvos, o iš antrojo 
įgali*, tai šios šalies vyriausy
bė turėtų teisę ir priedermi; 
mintyti, knd lx*lšc\ ikiškoji ar
mija bolševikams ir tarnaus. 
Bolševikai dabar kartais grū
moja šiai šaliai, kad nuversiu 
jos valdžią. Tai ta valdžia, 
nintiiianin mus luilševikišką 
armijų, turėtų su ja ii|Mu*iti 
kai)* su bolševikais.

Tumu talpu mų* l:\*lu* y 
ra kaip tik kova su Imlševi- 
luii*. Me* stojame išvien su 

Išio* šalie* valdžia. Ji Unkšta 
visų tautų laisvi**, me* norime 
įvykinti iiiiimj tauto* nepri- 
gultu vis-.

Jeigu mes kultūriniu budu 
rengsime kultūrinę armijų, tai 
me* lengvai sutarsime --ii šios 
šalies valdžia. Jei priešingai, 
tai nėra ką 
tartį.

Sutartis su

svajoti npie tų su

1padėjimu. Jam buvo nurody
ta j°K> jvigu l-ictuvai duos |»a- 
grikis santaniniiikiu. tai kad 
juos duotų Amerika, nes Ame
rikos kariuomenėje yra daug 
lietuvių, kurie, atvykę Lietu 

, von, greičiau rastų joje užuo- 
.jautos ir |>arėiiiimo ir, mokė
dami lietuviškai, butų nandin- 
gesiii. Gen. Ilarria klausė, 
kiek reikėtų tokios kariuome
nės atsiųsti, kad jus užtektų.

Gen. Hnrris tarp kita ko 
priminė, kad santarvininkams 
piruKijc vietoje stovįs dabar ir 
Rusijos klausima* ir kad <lar 
šių žiemų busianti pasiuto j 
Rnsijų ir Amerikos kariuome
nės dalis.

kymo ir įk> 3(10 rub. mėnesiui 
algos.

LIETUVOS DELEGACIJA 
UŽ8IENYJE.

LIETUVOS DELEGATO PA 
S ĮKALBĖJIMAS SU A- 

MERIKOS ATSTO 
VŲ GEN HARRIS

bulševįkais, uos jų jiegų gt«i- 
, ėiaus sutrinškintuniv.

Mums subruzdu- tupintis 
savosio* kariuomenės reika
lai.* gal atsilieps rosi (minti 
niai, stovėjusieji ik: šiol nuo 
šaliai nuo savo tautos. Gal at 
siras kokis nors piusų lietu
vis, laūgęa vokiečių didžiojo 
stalai akademijų. Jei jau netu
rėtume lietuvių visai, tai sam 

(dekime amerikiečius. Tegu jie 
sudaro mus korpusu štabų.

' Tada Amerika turi s garanti
jų, kad mų* armija nepateks 
]m> liolši-vikų vadžiomis.

Iš mus tarpu turi susidary
ti kuopa protingų vyrų, ge 
rimisia buvusių oficierių, kad 
jie parinktų iš tarp** nmerikie- 
•'•ių labiausiai inum- prijau
čiančius. kml susitartų su jais.

Tai tas yra pirmutinis iš ei
lės nių* uždavinys, tveriant 
lietuviškų kariuomenę.

Laviaimas.
I Nudarę štabų ir |mvedę jum 
atlikti musų kariuoniviiės orga-1 
nizavimų. negalim** atsisėsti 
ilsėti* lyg duriai (mlniigę. 
Nor* dar štabo lietui ime, bet 
darykime kų galime; lavinki
me toliau vyrus.

Iki šiol daugelyje vietų vy-

|

Amerikos valdžia.

mi Amerikos viSutartis 
rinusyln* lietuvių kariuomenę 
rengiau! šioje šalyje j ra taip 
imt reikalinga, kaip maistas «r| di<-
vanduo dirimnčtam žmogui. J j,™ gimnast.kų, moki-

Amerika nėra sugriuvusi,jkarini<J ir
net nrlrns. Nesugnin usios vieš- .(aip va<UnaMIM Tllt
(mtijos niekaomet nedmsla vi-a vr> ir gra.
niekam orgaiuruoti kariuume-, itL nrpritMa|o.
nę savo žemėje, kol neturi ga- jkatelė vi—ka
rau lijo*. kad ta kariuomene j rink) lavinimo darbe. 
Iras suvartota tus šalies už Dahar kareiviai ui-™ 
girtiem* tikslams. Jeigu mes ||Oriaį —, vaikščioti j 
imtume organizuoti lietuvių jr apai-okti
kariutaneuę be nutarties su 
šias šalies valdžia, ta reika
lingų jai garantijų, tni ta val
džia tj-iėtų tol. kol nu-s ne
padarytume nieku virinu* prr 
vaikų taisius. Bet kuomet mus 
kariuomenė pradėtų įgyti tik
ros jiegos. tuomet šios šalii-s 
valdžia turėtų (tasiųsti prieš 
mus savo kariuomenę ir mus 
išvaikyti. Mums geriau nieko 
uepradėti. m’gu tolei, atsitiki-i DWkillbllo ,)rBdlwje ap- 
m<> susilaukti. leista maža nuralkn>ena.

Todėl sutartis su Amerikos Kareivių larinimaz prasi
deda ta ginkiųArt negali baig
tis be giežių. Kol mes neturi
ma autairiia su Amerikos val

ių musų lavinimams, kitaip 
sakant, negalėsime uftaigti nei 
pirmutiniu iuųs lavinimo.

Kcniau, kada karėje artilen- 
žai reiškė, tada susigtau-

liepiant. Neturėdami ginklų jie 
tų padaro gerai. Ateis laikas, 
jie gaua ginklų ir užsidės juos 
ant periu. AGeiera* jiems 
lieps apsisukti. Jie tų pada
rys, bet j< šautuvų vamzdžiai 
užklius vieni už kitų viršuje. 
Nenorėdami išmesti ginklų ei
nantieji kareiviai suardys gii- 

*. tų; visas mokėjimas kariškai

valdžia yni pirmutiuė ir būti
noji tuųs karimauenės suda
rymu sulygo-

Jeigu mes nuvažiuotume j 
U'aohiaglonų tartis taip kaip 
dabar esame, tai yra, la* pa
rengtų organizacijos fdeuų. 
net Im žmonių, kurie tuos pie
nus galėtų a|sliriiti, tai aug- ja 
otieji Wasluug1oHo valdiniu- dusios pėstininkų eilės buvo 
kai žiūrėtų į mus. kaip į imtu- didžiausia kariuomenės jiega. 
rinčių* kn veikti svajotojus. Dabar |M*stiuinkui negali eiti 
Ku tokiais tie valdininkai ne- snsigiauthisionii* ritėmis, ne* 
nori gaisri i laiko šnekoms.

Taigi arlyiHrstiis už sutar-' 1 m p jauja ir paguldo,
tį su valdžia dalykas yrn su
rengti kuo|N>le kari** dalyku* 

žmonių, kad jie 
gulėtų Imti lyg sėkla, iš kurio* 
išdygs inų* korpuso štabu*.

Trūksta žmonių.

Mc* t urmą* trisdešimt du 
tuksiančiu vyrų galinčių Imti 
kareiviai*. Turiną* žymų skai
čių ir oficierių. Bet mc* neuž
einame niekur lietuvio. įmigu
siu augščiausj strategijos sky
rių \Vcst-Point’o karinėje A- 
kadcniijoje. Tarp tų įvairių 
įvairiausių inteligentų kurte 
pasirodo imis visų pakraipų 
laikraščiuose, neteko |Mirfcbė- 
li nei vieno W«*st-I*ointinio. 
Neturime vyrų, išėjusių karės 
mokslus panašiose kitų šalių 
įstaigose. Beveik viaa IJetuva 
buvo po numis. J Rnaijos ge-

kulkosvydžiai juos ■kaip įtaigi*
Ar- 

. motos taipgi nušluoja susi- 
, glaudusia* eiles. Dėlto (ištarti- 
■ is**<- k««ii-*e vaikščiojimo cio- 
, liucijo* jau nėra taip naudin

gos kaip seniau*. I'žtnt da- 
hartinėse karėse (inkilo reika
lą* mokėti suvartoti ginklu*. 
Bankinės g ra i uitos, apkasų 
mortyros, dujos ir daugeli* ki
tokių prietaisų* seniau buvo 
iH*ž.in»nii kareivihuis. ir šautu
vai taip-gi bodavo nepainų*. 
Dabar kiekvienu* kareivi* turi 
Imti duobių kasiam apecijalis- 
tas. nes reikia imt greitosios 
patiem* pašilta ryti a|ikasas

* )>imm negu taai tikros kumpu 
nijo* ja* ištobulina. Tų lavini
mų nei kokiu bu<tat nrpėdar«*i 
sauid)toje arba dovanai gauto
je svetainėje. Reikia turėti 
lauko, kur galima batų lavinu* 
šauti, ludkiMvydj gra

1918 m., gruodžio 24 d. kai- 
kuriem* laikinosios Vviinu- 
sjIm-s įielegntams, tarp jų F”i 
inuioų Ministrui M. Yčui, tv-| 
ko būti pas Amerikos Jungti
nių Valučiu delegacijos narį 
Berlyne gen. Harris. Ameri
kos delegacija yra atvažiavusi 
Berlynan rūpintis belaisvių 
grųžininio reikalais.

Gen. Harris. kaitantis su 
juo. visųpiriua (lapasakojo 
apskritai apie Amerikų ir jos| 
gv-vetiinių dabarties mėlti. ■ 
Duonos ten esu užtenkamai, ir 
apskritu valgiu netruksiu. Gy
ventojų UĮias patrijutizuias e- 
sų laimi imkilę. Visi tvirtai 
tikį, kad |>o šio karu )iasaiiiis 
sugebėsiu* taip naujai susi
tvarkyti. kad netabulų karams 
priežasties. Kaip į patrijatiz- 
tuo |invyzi|į gen. Harris nuro- 
«lęs štai kų: Amerikos vyriau- 
šyla- paleidusi atsišaukimų ) 
visuomenę, kad j pūliuotuo
sius miltus dėtų kukurūzų mil
tų ir tokiu budu sutaupytų 
maisto. Visuomenė noromis' 
jmklnusiusi to atsišaukimo ir 
savo laisva valia tiek sutaupiu 
si miltų, kad užti-ksių atvežti į 
Europų (j ltusijų ir Voki, ti-

(irti. Harris pasakojo |mi- 
žįsta* lietuvius; jis jau senai 
eaųs susipažinęs su kun. Jonai
čiu. karo gi turiu jam dažnai 
tekdavę susidurti su lietuviais 
kariundcaic Amerikiečiai e- 
sų geros iiuomoiiėB apie lietu
viu*, gerbtų jų patvarumų Ir 
■akėjimų atlikti pareigas, A- 
tnerikai lietu vos kiausi urna e- 
ivųz gerai žinutnas ir Amerika 
jį remianti ir remsianti.

fJctoviMi delegacijos Bariai 
pafmsakojo gen. Ifarris ’ui a- 
pie datartinį sunkų Lietuvos 
padėjimų, apie tai, kaip v<* 
kiečiai naikino ir naikina kraš
tų. kaip tyčia imtaikauja viso
kiom* tamsiom* paj<*guim>. ku
rios ardo krašto tvarkų, kaip 
imtaikauja ir platina bolševi- 
kiainų ir kaip, matyti, stačiai 
susitarę ■ Bamijes bolševi
kais, jM leidžia j lartarų. 
Vokirėiai, taip dar} darni, aiš
kiai matyti, nori, kad Rusijos 
holšrvikai. įsiveržę Lietuvon, 
imnaikintų visus (tėdiiaku* tų 
darioj, kuriuos vokiečiai yra 
prnlarę, per ketverius metini 
bebūdami Lietuvoje. Aus*ri- 
kos delegacijai buvo papasa
kota. kaip vokiečių okupacijos 
vaįdžia neleidi*, nuolat trululė | 
ir kliodėLiriuvai organizuoti*, 
kaip iteilavė Lietuvos vyriau- I 
svliei krašto valdžius, kud nesu

v*

NELAIME DŪKŠTE.

Valstybės Tarybos Praudiu 
mas, gavęs pranešimų iš užsie
nių. kad tuojau kviečiami Lie- 
tuvi** atstovai dalyvauti pri
ruošiamuosiuose laukiamosios 
Taikos Konferencijos darbuo
se ir pačioje Taikos Konto- 
rcucijoje, išrinko tam tikrų 
delegacijų kurių ir pasiuntė j 
užsienius. | tų dckgacija iš
rinkti šie žmonės: V. Tarybos 
Prezidiumas .4. NmefoM, už
sienio reikalų ininistėriz pro f. 
.1. YaUrmara.* ir finansų mi- 
nisteris M. Yčus ir delegacijos 
sekretorius !*<•» patarėjas P. 
K'huift'. IMogacija išvažiavo iš 
Vilniaus gruodžio 29 ir 21 d. 
•Ii turi atlikti ir kitus dutar- 
tinėa Lietuvon reikalus ir klau
simus. —o.

r

Dūkšte buvo sankrova karo 
medžiagos: geležų, eenn-nto. 
alvvo*. Išeiilnmi. sprogsta
mųjų mvMlžiagų paliko lw* up-. 
saugos. Žmonės «*mė griebti;! 
privažiavo daugvls'- žmonių, i 
štni vienas sandėlis sprogsta' 
gruodžio H d. ir daug iižiiiiimi. 
Tokių .-proginių buvo 4. Žuvai 
apie ūtM) žmonių ir apie lįsi 'it? parėję ii darbo eina ant 
arklių. Daugvls- sandelių 

Llnluir dur liko. Bolševikai 
I taip pat nęsaugo.
i

ir
JU

BOLŠEVIKŲ ATĖJIMAS.

Bolševikai atėjo į Avenčionis 
laitai silpnomis dalimi*, )a> ko- 
liolikų. visai jaunučių pusvai
kių. Nieko nedaro; nori ge
ruoju suagituoti žmoues. Ant 
Dūkšto bnvo uždėję 12JW rųk 
kon triburi jos; bet vėl panaiki
no. Vadinasi “lietuvių pul
kų”. bet lietuvių ten veik nėra. 
N. Švenčionyse šaudėsi su vo
kiečiais. Paskui su jais tan 
ai, gavę vokiečių pasižadėjimų 
pasitraukt j Pabradę: atai- 
traukdami, vokiečiai susprogi
nu tiltų geležinkelyje tuoj už | 
Pabradės. Bolševikui atsi-. 
trankė į Ignaliną.

Imtinių grįžta šimtų šimtai. 
Bolševikai sako* atėję tvar

kos daryti. lleikalauja išlai

stiprėtu tvarka, kaiti neleidi/ saugiui ir greitai, 
ir trukdė organizuoti armijų ’.t. 
tvarkai palaikyti ir kraštui 
ginti: kaip vukii*čių okiiĮuo-ijo* 
valiižin ėmė visu* krašto lėša- 
ir iššlavė jų Lietuvos vyriau 
svliei naudoti* jomis krašto 
reikalam*.

(ten. liarri* visa tui susira
šė. Ji* tuojau telegrafavo j 
Hpa miestų, kuriaua* dariam 
jasi karo fialiaulių komisija, 
ir nurodė |>aliuubų sutarties 
14-jį punktų, kuriuo vokiečiai 
turi saugoti rytų sienų tol. kol 
jiems bus pasakyta, kad jau 
gali eiti uana*.

Amerikiečiai, kaip sakė gen. 
Harris, eeų eusirupinę lietu- 
vos klausimu ir dabartiniu jo*

PRANEŠIMAS.
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams.
Daug šios kolionijos Lietu-

kampų ar kur kitur pirkti 
“Draugų” bet ant nelaimės 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarų, nes be laikraščio per
leisti dima tai ir yra nemalo-
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NAUJA BENDROVE
SU KAPITALU S1M.M0.00 DOL.

Patartų Statymo ■■drovi Ltthuaaiaa Btalding
Ai boanlrovė inkorporuota Gido valstijoj, sulig Oliia 

arijas teisių ir pu valdžios saugia priežiūra.
Bendrovė pradeda darbų jau, nes 

'I radeda pirmiausia:
1) Stato naujus namus, medinius nr marinius be Airtn- 

ino, ne tik Ohio valstijoj, bet ir kitose valstijose. 1
2) Daro pinus deiei namų reikale.
3) Skolina pinigus lietuviams statant namų, padaro' 

lengvas išlygas, vokuojant mažų nuošimtį.
4) Parduoda namus, lutus, termas.
5) Apdraudžia namus, rakandus ir kitokius dalykus.
6) Taiso namus.
7) Organizuoja tam tikrus unuituiukus, kad reikale juos 

turėtų organizuotus.
8) Kaip tik bus galima keliauti į tėvynę. Uetuvų ir ki

tas dalis svieto, tuomet (mniavim** laivakorte* nnt visų linijų.
9) Siuntinė* pinigus j Lietuvų ir j visus dūlis |xtsuuliu,

C• 4

turi kapitalo SUjOOO.

• •

!<•) Bendrovė** tikslu* sukelti pruinonijij tui|s* lietuvių 
j amerikiečių..

H) Beniirovė ne lik užsiims statiniu nnmų, liet ir Ių 
I stengsi* įkūnyti, kų tik pajiegs.

12) B<*ndrovė su kapitalu tum tikru pudė* iš .Lietuvos 
griuvi**iųs žarstyti j šalį, o ten stalyti namu* nauju* ant to* 
vietos, kur ugnelė siautė ir liuisi katė.

Lietuvių kiekvieno užduotis nupirkti nor* |s>ių iu-rų šio* 
Bendrovės. Aėrai kainuoju $25.<K> viena*, mažiau* nefairduo- 
<ln. kaip lik 2 M*ru už tuO.(M).

Kam muiu* lietuviams vargti tolinu, tik Mijtt*kiuH*, 
ftvieai ateiti* jau matyti darbininkams žmonėm* iš šios nau
jos Bendrovės, la*t reikia |M*nkius<iešinitinė*, m«|Hi*igailėkite, 
nrlui ir daugiau*. L. H. .Bendrovė nuošimtį moka už pirktus 
serus. 4 dol. ui šiuitų.

Nešilto* lieturaitės. sujuskite, stokite į diirlių. pirkite ii- 
ru*. raginkite jaunikaičius, o tam sudėsim kapitalų tlOO.tMMI, 
du ir padidinrim ir tik lietuviai fmgelbės savo tfarynei staty
mu reikaluose ir pakels pramonijų.

Clevriandiečiai, ateikite turėdami reikalų ar viri minė
tus darbus.

OTuas Bendrovės mlaras dienomis nao 8 vaL ryto iki

k

r
*

. .1
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Amerikoje.
CLEVELAND, ORIO. | ti, bet kati norį ir trokšta lui*- 

j vos, m-piigulmingos ir <leiuo-Į

ORKūBAS

MALIORIUS

PRANEŠIMAS
♦

di-lu Ir l. liiti-i 
alllrku alMikrni-i.-u Ir gnil

J. S. Rariučionis.
2611 W. 44tli Si.. Chicago, EI.

Tautos Fondo Sekretoriaus Pajamų 
Atskaita už Vasario mčn. 1919

mes, lietuviai ūkininkai pali
auky nedaug surinkta, bet 
žadum savo tėvynės neužmirš 
ti ir toliau. Barini tokių pro
gų. kad galėsim sutraukti vi X,.vnrk. N. J. I >k.. 
su* apielinkė* ūkininku* ir Neu Britnin. ( -...r, 5 
padarysim tėvynei miuitų. Giranhillv. Pa. 3 -k 

Baltimore, M<l. 6 *t 
|ut*iraše Tuutos Fondo hc* ir esame čia apsigyvenę. \th«il. Ma*.*.

1., J. l‘rakai-!**t musų žindys pluka tėvynė*, Brooklyn. N. V 13 
pn*' meilėje. Ale* savo susirinki-! ' 'm*1- '■h. .

BiiMiklyn. N. \. 18 *k 
l’hiIndeiphia. Pu. 21 *k. 
RnclH-strr, N. V. 24 *k.. 
Minersvillc, Pn. 2ti *k... 
t'urtis Bay, Ald. 28 *k... 
• 'hieago. lll. 31 *k.............
t'hirago. lll. 32 *k...........
Ilartfunl, ('mm. 33 *k.. 
M.-ilinnoy t’itv. P- 31 -1; 

j Ncraniuii. Pa. .iii *k.........
C’onn. 40 sk. 

> *k..............
I Kevvane*-. lll. 4'» *k................
Foresi (’ity.l'.i. 4* *k............................
St. t'lair. Pa. 50 *k..................................
Spring \11iley. lll. 51 *k......................
V.'estrirkL Ala-. 54 *k...........................
('I'icngo. lll. <*• *k....................................

IPittstun. Pu. 63 sk....................................
' \Viike* Itnrre, Pn. 71 sk.........................
Eliuibetb. N. J. sk..............................
Ih-a-ling. Pn. 76 *k....................................
K<-noslm. U is-. 7* *k...........................
Pulelsoll. N. J. '■'3 -k...............................
\Vcslville. lll. <. sk................................
Aurom, lll. 8»i -k.......................................
taureiK-c, Mus-. s7 -k..............................
Bviitleyv ille. Pa. 8S sk..............................
Bradtluck, Pa. 8W sk..................................
W ilsi.ii. i a. > —>>
So. Bctiilchem. Pa. 1<t! *k............'....
Philadi-lphia Pn. 1<M> sk.........................
(.'oahlalv. Pa. IU? sk................................
(hiiaha. N<«lira*ka. 116 sk.....................

I Euiyea. Pa. 117 *k..................................
NaaletaM, Pa. 118 *k..............................
Ciucinuati, Okio. 125 sk..........................
Providencc, R. L 136 sk.........................
lud. Ilarlior, Ind. 13!t sk..........................
Su. Clik«gu. 111. 141 ak..........................
Ansonin. Conn. L. D. S. 49 kuojiu ... 
Bayside, L. I............................................
Bruną,1
(Jalimiet, Mtch..........................................
Chicago, lll. H. L K. IL A. 39 Kuojm 
H iii Lity, Minu 
Kaevey, lll. . 
Nashua. N. II 
Proria. lll. ..

. .<226.22
20.. ’sil

.. 823.75
3IMMP 

. *818.43
330l 

. ... ItMUMI
6.< m 

.. 4.Ail.4ll
.\12.32 

. 2jU42.<ml 

. 22IUM1
227.23

. .’l.iMiT.Vli!
X7,-»

% lėkiiUNil
2i ■ 8 

. 2.6l<Ui»t'

. s
. .SNI.IHI

JIMI.UI 
... 4:ki.49 
. . . 74li..»7 
... 5‘L'MMI 
... 2.”*;.<*r 

28,ti* 
28 ”.*> 1 

... I7.’I.<mi| 
... t,*'*.S.!1 
.. 1.ll6.7i< 
... 3WMHI
..
.... 247.48 
. 53.<h>

56U.1I5 
l.'Mi.tm
48.. si 

... 2iHM«i
2.HŲ

11 <.2.>
215.611 
353.96 

(L30
453.86 

88.HH
(rimui 1 

.... 5n.<rij

.... 5»l.(ri'
494.(111

5.00 i 
802.75.

5.t«ll 
17.<R»:
75.(Ml! 

... KUIir
64.. 'ri, 
22.IMI

t |. \rlamln lietuviui iškil-Į kratinės Metuvus. Po regeliu-Į ^’orf> ,IM* turim savo u- 

niingni apvuikšėiojo Tautinę 
Kvi-utę. šv.| Kiuimii-ro dienų. 
Kovu !• <1. Moorv svetainėje 
buvo surengę didelj vakurų mi 
prukullioiiiis ir programų. 
Kalbėtojum bure p. K. Česuu- 
lis iš Wnsliingtono. I*rogra 

4 mų išpildė Lietuvos Vyčių 25
*y kp. ir t’lcvelando Liet. Teatr. 

chorus. Progrnme taipgi du- 
Ivrnvn ir solistės, p-nio*: S. 
Greiėieuė ir V. Bukauskicm 
bei solistas p. J. Šeštokas.

Gerb. kalbėtojas įhijmenkojo 
lipu- daliartinio momento svnr- 
bumų, kad l.ivtuva stovi tini 
laisvės slenksčio. Pajmsaku- 
ja, knip musų broliai Metu- 
voje yra jmsiryžę verčiau 
mirti negu pasiduoti liolševi- 
kų \ergijni. Paraginę- žmo
nes priv aukojimo, kvietė stam 
ls--iii— tinka* nešti ant >t<-i ; 
cinu-, už kurias tuno duodu | 
lui diplomai. Na. ir |msipil> i 
įniko.-. I.iln-rty Bondsui ir 
bumaškos tik plevė-avo sve 
taiiiėjc. Suaukojo l.tuai du!, 
dar ir su kaupu. Pinniiitt 
Tautos Fondo skyrius buvo 
surinkęs ir pasiuntęs Veatran 
virš keturis tukstunčiu* dolie
rių. Tat rievelandiečiai j Tau
tos Fondų, kai|M> Kalitlinę do 
danų Lietuvai suaukojo ajdc 
puiišcšto tūkstančio dolierių.

Siame vakare tarpe publi
kos buvo nemažai ir bolševi
kų, kurie, pradėjus aukoms 
plaukti, įgavo karštį, nes tai 
raudo, tai kilnojosi, tai pirš
tus kramtė. Buvo manoma, kad 
kai-karic ar tik ne eksplio- 
duos. Per visų aukojamųjų 
laikų jie nerimavo, tai ra klau
simai*. tai šiaip nrausėdedatni 
ant vietos, nors kalbėtojas 
juo* raminu. Galinus, kai|io 
neramų* gaivalai, tajiu prašą 
linti iš svetainės, pu ko visoj 
svetainėj |ialiko ramu.

Tarpe aukotojų vienas j akį 
puolė, tai Maikubutis, laivę* 
Huv. Vai. kareivis ir Pranta- 

laijųj užauodintan inuštardinė- 
Įmis vokiečių dujomis. Tas 
paliegsta irgi paklojo 10 dol.

▲at galo.buvo pakviesta* 
pakalbėti vietos lietuvių Av. 
Jurgio parapijos naujas kle
bonas, kua. yilkutaita, kuris 
savo kųlboje ragino iiutį pa
vyzdį nuo. žydų, kurie yra 
taupus ir duosaųs bendriton* 
reikalams, taip-gi laikosi vie
nybė*.

Po jo kalbėjo dar augia* ir 
paskui buvo perskaitytos ir 
priimtos rezoliueijo*. Ant ga
lo dar kulis-jo p. K. Česnulis, 
padi-kodmiiu* visiems uz duo- 
snumų ir. utgi<-doju* lietuvių 
tuutiuį himnų, žiuuik* ramjai 
išsiskirstė.

M

*

*9

♦ 
I.

Geny*.

8I0UX CITY, IOWA.

Kovo 11 d_ vietini* kl«4xma< 
laiinyėjoj užsakė tuojau |«i su
mų* susirinkti visiems lietu
viais* kasi ink pasitarimo Lie
tuvos reikalais ir išnešimo re- 
soliucio* prieš Lietuvos prie

kius, kurie nori musų tėvynę 
paglemžti. Visiem* snsirin- 

B kus, kleltonas perekaitė laiškų 
iš AVariiington, D. C, ii Liet 
Lnf. Biuro. Paskui baro skai
tyta rezoliucija. Visi sūri-

»įtuuumu

I . .“ 
■ CIJII 
■74 skyriaus pirm, 
tis ir rašt., J. Rašinius, 
testus pasiuntė- \Vasliingto- 
nun. Apart to, vietos geri ir 
duosnųs lietuviai pasižymėjo 
ir su aukomis. Surinkta 
$96.50.

Aukojo sekantieji: Pr. Za
bulis $10.00.

Po 5 dol.: kleboną*, knn. M. 
J. Kolvekus. J. Zubuliunis, J. 
.Misiūnas, V’. Sadauskas, A. 
Mikėne*.

Po : 
Povilonis.

Po 1 duL: J. Grašis K. 1‘n- 
pievis. J. Papievis A. Dirpct 
ris -M. Katinas, I*. Adomonis 
.1. Šimkūnas A. Tila. K. Goge
lis. A. Gogelis. A. Gritė, P. 
• lii-jH-li'i-. .1. Adomonis, 
•*l<-ini-. J. Biliūną*. .1. Stunkc 1’° •***'’■ 

Į -.iėius. A. (iindremi'. .1. šalti-"nikoli*.
ins. P. Kazlauskas, K. .Milu 
m*. .1, Bilkevičius K. Tumas. 

P. Matuli*. K. Tuskenis, A. 
Petronis, S. Stasiškis J- Juo
zukas J. Juška, J. A,>alin>kas. 
J. Petronis J- Bagačiunas J. 
Adomonis P- Strazdas K. 
Kalnauskas. P. Tiia, M. Ur- 
Itonųs J. Miškeliunas, V. An- 
driunas, K. Šūkis, J. Miškeliu- 
nūs B. Jtmukėnas J- Binke- 
virius A. Dilis M. Kaeinakas 
J. Šaltaais V. .Grimašauricas 
.L Jonėis J. Biliūną*, K. Pet
rams J- Barimas, P. Rašė-iu*. 
Kito* smulkiomis. Vmo la 
l>o<9&30.

Pinigai bu* išaiųak j Tau
to* Fondų. Valio Siouz Uity 
lietuviai, kad taip gražiai dar- 
huojatė* dėl tėvynės!

Ale* savo 
muose visados sudainuojum 
įdėtu vos himnų ir tai gvvuoj 
IJetuva. Geistina hutų, kml 
lietuviai, norintieji pirkti u- 
kes ir apsigyventi tyrame ore. 
nepirktų kur tarp svetimtau
čių, bet atvažiuotų ęias mus ir 
pirktų musų lietuviškoj koln 
nijoj.

Aukojo tame vakare aekan-Į U nterbury. 
tieji: kun. V. Simuos 5 <lol., <'liicnpo. III. 4"

I  ........ . ’— ’2 dol.: J. Prakaitis, Al.Jr •>- Lisauskas 5 dol.
Po 2 dol.: J. Vasiliausku* ir

K. Daunoras. |
Po I dol.: U. Gudienė 

(■rigutis. F. Kuncaitis. F. 
kalena*. J. Arlauskas, J. 
džinska*. II. Smedliurgs, 

ą 1 Fishers,
Po

. .1.
Mi- 
Ru
W.

S. Pažniiskn*. F.
F. Sava. .1. Geryha, 

A. Liukcvičius, .luocnukienė. 
Mis. Ilu-M-Ibring.-. M r.-. Cay- 
IH-. Alis. GviiUhg*. A. K vili* 
25 centus.

Smulkių <1.77. Viro $23.52. 
Prie durių surinkta (įžan 

ga) $9.!ri.
Viso laito 38 dol. 42. 
l*inigni ta,to pasiųsti Tau

tu* Fuodo iždininkui, B. Vaiš
norui. 5

K. Du—ii,
ižd. dr-jo* fiv. Antano 
Boa’7,

Cuatcr, Mich.

Lietuvių Av. Petro Apaštalo 
parapija prieš užgavėnes bu
vo nurengus balių. Viri gra
liai linksminosi. Kdi dole
riai liko pelno jmrapijo* na u 
ilsi.

Sausio 1 <L Moterių Sujun
gus 8 kuopa buvo surengus 
vakarų, kurio pelnų akytė 
Tauto* Fondui, Lietuvos lais
vėn reikalam* Labai gaila, 
kad tų dienų lijo ir dėl tos 
p neperd^gM^un

l

šio* apielinkė* lietuviai u- 
kininkai sutarė apvaikščioti 
šv. Kazimiero dienų. Tam tik
slui eareugė vakarų «u gražiu 
programų. Visųpiruia buvo 
sulošti trys veikaliukai. Pir
mų — “Katra neišmanė“ tu
šė p-lė V. Daunuriutė — Ja*- 
treniskienė rolėj, p-lė O. Ra
kauskaitė — Dvilieoė* rolėj, 
p4ė O. Duinoriutė — Jarircm- 
skiutės ir p-lė M. Rakauskai
tė — šmukmiu-s. Antrų —, 
“Dvi Kūmutės“ sulošė; p-lė 
Mikalnuskiutė ir St. Sinkevi
čiūtė. Trečių — “Kabino dis- 
IHitas su kunigu“ lošė- J. Li- 
sauzka*, St. Pužauskas ir A. 
Žukas. Viri trys veikalukai 
publikų ganėtinai prijuokino. 
Paritui griežiant armouikui 
ant scenos pašokta lietuviški 
šokiai, kurie svetimtaučiams 
laimi patiko ir po to taipgi pa
dainuota kelio* lietuviško* 
dainelė*.

Paritui buvo prakalbo*
’ KriWj» kmi V. Mm **

Užgavėnių vakare draugi ja' Tt. Fitchburg. šias.-. 
I IV. Suffidd, Conn .šv. Ntaniulovo buvo surengti* 

parilinkaminiuių. Šiuna- pasi
linksminime pini 14 karty grie
žė- lietuvių Imas, j>u vaduvys- 
t<* p. Bruožiu. Noru ltctuu- ne
senai Kuritvėn*. bet esant ga
ida* mokytojui, p. Bruožiųi. 
jau šiandien gerai payrajtna. 
Vbieana Aknmo lietuviam* y- 
ra džinagmnna.

Šiom* dkautv siuvėjas p. 
Dapkunas, užsidėjo kriaučių 
lapelę “Rūtos” banko* name 
ir turi daug užsakymų.

Lietuviai pampijonai laukia 
labui lietuvio kunigu.

| darbų neturinčių piliety Is-s 
jtu,ivrių nepriima. Darbai eina 
gerai. Oran šiltas, miego dar 
niraatėiiu

Viso |s-r Mėn.............................. $.'13,8IK.U5
Visu Tautus Kulnių u inplaukė £>18.861.38 

L. Aiutntin,
T. F. Sckrelurius,

456 Grand htr, 
2Brouidyn, N. Y.

vo daug ir užrilaikė rimtai.* roįrauMi matam atnašavo. 
Po viekam jinuMdėyo pusilink*-1 b*, ji turkai vadina* 
minimas kuria tųuėri iki vė-. 
lumui.

ftv. B*»n-<likto draugijų la
bai įlėkingu L. Vjčių 38-tai 
kuojiai už surengimų tokiu 
gražaus programo. Vukaru.- 
davė |M-hiu viri KJU <loL

Genelis.

O*. Ji IZraHavu au Jutau Taioataua- 
ku ir ttolret. 1: metų mercallę •«• 
alalar*. JI kulha tiktai IMuviMuU: 
>ra vldullalo u«lu Ir laibu Tau vyra* 
Uaiurtauua dirba dunnkrprkluae. kai. 
La lietuviukai, latviukai ir tark Uek 
anitliukal. 1‘rtc paraiujaa iicpricull 
Kai |>rinH tel.ltiual apie Juua getu 
4:i.*»

ABtataus KalukMa.
liti Ko. Ktoa Avė.. <’h*r4»®o. III.

Į KEJfOSHA. WIS

*-a%4* laMtite Z*<o4ni»!»J» ‘ 
įtart Luite, |Mt« i ta ll KtaUtM* Uub, l:a« 
M-init^ I*m% l*4d*tA««4* |>ei.t|*ijo*. jMur« 
r*Le* M}»4« O «m« ’•*». b asb «*• L ti-O-^M 
E ihtra \\ gt»-rDury.
*tal*ar ti<2An*»M m* Mjuu jm |wtB ui i-u» 

J» aUtto UtMl/uUkltv
r<f«d»e Itaftku* ,

Zuli 4b Mr.

r I

Braddock, Pa. gyventojams 
Nuo 10 d. utusio Lų metų 

jgaliojame p. MOT. VITAS 
TA, bučerių (937 WashingtoQ 
Ava), rinkti prenumerata:, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
“Draugo” numeriui ir abel- 
nai atstovsuti “Draugo" re? 
kalus. Svarbiausia dėl jus. 
tai Us. kad p. V įtartas laikys 
savo Store po keliasdešimtys 
“Draugo” numerių dėl kas
dieninio paroda vinėjuuo.

“Draugo” Adm.

8W7 ALTBDRN AVX 
FUocar l»vv« 4184

▲

u- f • <

P.oald »»l 60. lilaaj Blv. Cktaaea
Trlatoaa* Uaymarkat 1444

BR. A. A. ROTH,
KtiMir cydjtojM Ir ••'-jirtar^BB 

^W'U*hjO» MuUrlIKu. Vyritt^ 
ir rtrer'Miij l»rų

jfLMLO Sll»< Hc St.
TvloCr LM 4*r<x«r vlbl 

¥AJ..<MK»8: 14 — 11 ma >—• P® 
^>4tV ’—4 14—18 A.r

h xHuiiiwti>wmiHMHiiniNaiMMinMi

t »
1iI

»

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

••d* lillf r *4tru«-*•
'*(&■•• »-4tr‘«<»!v’■

W. UAKtincrD* bT7tK> 
Kamttitr<* m>4 

T«*. Ontr^i rili

JA M*»K4aa\<4 MTlUbK
TH. Ir-r.U 114

U-v» iltMAA tAr# h*.
Ta!. TatU 4«b

ti

i

1

41

iDr. M.Stupnicki
3109 80 Morgan Street 

rar-Aoo. n traorr
TeMrrou Varta »«*> 

v. ri . • • Iki i- U ryta;
> 4 l •• t t Iki • rak. NaSMlo-

< u.ta >ic l ik- • *al

i

4

Dr. AL K.

t 
i

Dr. G. M. GLASER
Prakukuoju ST matai 

<m>M. *14* So. Margas M.
Sirtr S3-rn s«.. Cbl.ago. 1IL 

St-tt-MAUSTAS 
MotariMiu. V r niky, taigai cKra- 

ailku Ilgy.
oPISii VAI-kKlsiS: Nu« t ryta 
iki l«. nuo 1S iki S s« i-iti. Bita * 

Iki » valandai vakar*.
Nadilionua nuo 1 IU t H SlaL 

Trlefoaaa Tarta 447

o. on. tiril.llontl akln.al 
tav galmgvlutuiu tai Juay akli., KummI Iii kaoo nuo gaires aka*. 

> 4*Maia. Isrotl raidta lleiael Ikre- 
' »*. kissnac skaitai ar Savi ar ra- 
' tai. tai luoniit yra iMklii. kad 
) reiki* Janu ak.ni*. Mase 11 nsi, 

gaUrrii-ia* prljnaa Jum* gertaeat* 
' HUrvinm, .t Prienam* kata* 
■« taip Irinai nu iki tl te.

JOHM SMKTAMA 
▲kių Spėtijaliztas

1801 S. Azhland Av. Cbicaco 
ligsaiulnu antrlk tamsa dykai.

Kanipa* II-Io. gaivia.
*-f:«* luina viri piatt'o aptuko*

Kambarį* 14. lt. 14, 17 Ir 14 
Ti tui kita | mano paras.

Valandų, auo t vai ilrjto iki a

X» I
- — — — — — — ^-ĮJ-Tj-įJ-ĮJĮ-r

Kaskart vi* labiuu ir la
biau Kcnoslio.- jauiiinuis 
prudetln veikti. Štai kosti 2 d., 
šių un-tų, ūv. Benedikto drau
gija būro su rengus gružų va
karų su programų. Progra
mų |mrengv U Vyčių 38-1 a kp. 
Pirmiausiai L. Vyrių chorns. 
vedanui* p. A. Puru, sudaina
vo Vyčių himnų; S. Balys |m- 
deklcmavo eiles; O. Mtmiiiu- 
tė išpildė niouulogų: "Tė- 
vynės ašaros". Monologus į 
publikų padarė didelį įafMitiį; 
H. Gadeikin, V. ėepelis’ ir A. 
Lauraiti*, sulošė komedijų: 
“Nenorėjai duonos, graužk 
plytv”. Viai lošėjai aavo 
įduoti ■ mai atliko. Puhii-

I«

raKAk-ltl |M«<« tfttulNIu, l» t ui* 4t ilo» 
lUiltje** I VU* a tl bliritŲ lUtUilRiilko 

1 riun« lhkMU« Ak*ka>*n4y<* autla Ita* 
rboTtra 1*;«1« iky.

J ir I*le4'«tu« tk kliUtt** liuli. Itae^l* 
1114 !*•*« .\«**nu»4 «a m* \uU»h<> Jlto>
kurių *4>e|ua

McMllu uUrtėraMkli aakuD««u udnvu: 
Vilimu* Idhikui,

1«Z3 I. Adums Mr
M4*rtiMl(iAld. IK

J08EPB 0. WOLON 
Lietu vii ▲avokaua 

•» UO LA a.lMJt ‘-n<rr» 
'>FW*.JVG £*i >1. u . J Al 4 7

*Muai >»?! W. • •»«* Fcrss*
Tai. R^tava. **>* 

otucAao. i*-

* 
f 
t

i
II

HMIIUUrtflUlilHtaU*

«
*«,<• Iar.4.** Ju«a|1* *.M- 

Utį. IHK.n. H tunu. u. Utį t. ftvrtit i.rtltl 
|-«ius<> Tv.nSlų l*ar*p Apie la mr- 
lu Anivuk* A|H« • luiiu* i) tt>»« <?UI- 
ra*..j tahar neUaau kar.

M.latiu ataitauKtl. ac. turtu 
Marku reikalu

Adotta" Kr.eeuLuM.
MII Etile Avė
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KATALIKISK03 fiVENTtS. BLOGOS DARBO SĄLYGOS 
----------- PASTOS BUSTE.

Pirmadienis, Kova* 
Patricijų* (Pn!likus).

Antradienis, kovas 
Gabrielius. Ark.

17
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rt.

PAŠAUTA DU P0LICM0NU

Juodu pažovė nigeris.

Dii ladicinoiiii |wišaii1ii nmi 
iinktj nanmo-e |*i mini. 29511 
Federal girt.

Policijai buvo pranešta, 
l.nd niinėtnoM* namuose plati 
namu* ištvirkimu*. Du į •’/ 
moliu — Buttiim-r ir Stok<»| 
civilftlOM* ri|bilo-e |«l-il' .i 
patirti, ka* tenai veikiamu.

Pulicnionii |uiinirtė, kaip ,įi< - 
mi liudiju, kaip dvi molei 
uigvrė* užkalbinu pmcimintį | 
vvrn ir |ui*kni jj j»iv«**lė yi 
dilti.

Tiioinei |iolicmoiiii 
inrili j namu-, ta-l 
] m * i prieš i no nigi-ri- 
veriu.

Ištiko šaiidynia-i-. 
geri*, taip ĮHiliemouu 
ti.

Polieijo- liišininka 
ke sllži-i-tll |M>liemollll 
nė*r. Abudu |»ngyrė už jų uo
lumų.

KARKUR PRAAUVO
NA MERGINA.

tllėgillu 
j ii-dviem 
-ii revol

Knip ni 
MlIŽei*

lipinti' 
ligoni

JAU.

Policijai (iram-štn. knd kaž
kur pražuvo 17 metų .\li** 
Rnth Erickson. 1930 Nortli 
(Yteford avė.

Mergina praeiti} trečindii-riį 
išėjusi j darlių ir ne*ngryžu*i. 
Yra baigusi augštrsm- mo
kyklų ir yra stenogrnfė.

i

t

I 
r 
t

Kriminaliam teisine už plė. 
šikišk u* darbu* nulmueta* įni
rę* kareivi* Prirr G<*r*dcn. 
Pasiųstu* kulėjimnn nuo vie 
nerių ligi keturiolikos melą.

Piktadario advokatas pir." • 
feinejo *u*imy:ct i. Kuke, jog 
kareivi* ilgui negavę* durt*., 
jj s|«uilę* sargu*.

Bet teisėja* ne|inkl*iiM*. pra- 
šymo.

Ger*ten teisme Imvo su ka
reivio uniforma. Su jno Imvo 
ir jo moterie.

Iš

It WE8T SIDES

ntiTrkil i ėriouni rarinrrtnma 
atsilankyti.

Vyturėli t.

It BRIDGEPORTO.

T.iip tvirtina pašto*: klerku 
unijos prezidentas.

I \\ji-hiligt<>iM> I’liiengon 
iitiiižiavo |kiš|o* l.lrikų 
j<> pierideirta* <iilta*rt 
llynlt.

Ji* tvirtina, knd vielos
to* buste durtai sulygo* ne. 
|uik<-i*'-i:inios. Durtai vnlnmla* 
ilgo-, sanitarini* stovi* kimar- 
šiaušias.

Vielos (Kištos klerku unijos 
l.iiop.-t No. I melui (in-kvlbė 
ivKolini-ijų. knd |*išloje stovis 

|tii*-iog iiržmoiiiškn-. Tad tilo 
I H-ikulil rin atkeliavo ir |«rt» 
I unijos prvridrnta*.

Mažai |Kišloje dm biliinkų, 
tad pii-i**in.‘i daugeliui dirbti 
ilgu- valandas.

Ilyntl koiifi-rnvo -u genero
lu \Vood. I’a-liira-i- (Hisižll 
dėjo |Kiinpinli paštoje

Katalikų veikimai.

|in>-

Skn i f n nt la ikraščins. 
tellka pa-tel* ti ka* \Ve-t Si 
■ l<- katalikų veikiama, rodos, 
kad ėin visai jų nėra, lyg visi 
Imlų tailš*-vikixinu užnuodyti, 
liet taip nuinyilami skaitlio- 
jni Intaii klystų, m** w<**t*idie- 
ėiai |wiprntę dnilginu dirbti, n 
mažinu garrinties.

Alai netiriioje, kovo 9 <1., 
Aušros Vartų pnrnpijos šv
ininėj. |*i pamaldų, virto* Lie
tuviškų katalikiškų draugijų 
irt-lovai. -iisirinke sutvėrė Kn 
tulikų Vienyta’-* skyrių, kuris 
-u*id<*ln iš sekančių draugijų: 
švento Kaziniirio, I.. R. K. 
luitalnriugo* Sujungi* 7-tos 
kiioĮMi*. Lietuvos Vyrių 24 to* 
kiio|*>* ir S. L. R. K. Ameri
koj)*.

Pirmiausiai gerta kun. F. 
■ši* fumiškino apie rvi-■Itirlią Kotlir

.......................   šiandie |.;1|„1L.,,II1;,' |<;,t.1|,|%ll Vi,.„U«A
|ui'li<j<- reikntaiijaiiui I.immi 
dili liininl ii. Tnd k«*lel kar<i- 
vini ii<-lurė1i,t bnt priimti.

Ilintt |m*kui pnžvinėjii, knd 
kuomet niie*tu *\<-ik:ifiiigiimu 
komi-ijoiiieriii- llr. RoIm-iImiu 
vidnmie-tyj dnri* *veikiiino 
-toliu <s-nzn, jam n<-|uiduo1n 
pilnų informacijų apie *anita- 
rinį stovį {Mišto* buste.

NESURANDA KANDIDATO 
Į MAJORUS.

Ijlke Fore*! miestelio gy. 
v<-n toju i m-*urnn<bi knmlidafo 
į miestelio niajoni*. Nieką* 
nenori uuijumuti, m** tn vieta 
nriqniiok>iimi.

Dnlmrtini* majoras Ad- 
■ lingtiMi ištairo dvi tarnyrii. 
Toh**nini uuijoniuti nfsisnko. 
Snko*i. neturį* įniko.

Tui ta ni vnrgn*.

I
I

MOKYKLŲ SUPERINTEN
DENTAS CHICAGOJE.

Nepavyko apiplėšta bankų.
Anų dienų ('liirago* |ilėšikni 

užpuolė juliittarinę krautuvę, 
(mi nnmeriu 2B3H So. Ilnl*ted 
gat. Paėmė apie $lu.iaa* (įmi
gai*, brangiai* daiktai* ir 
laisvi** taindsais. .

Krautuvėje Imvo tik viena 
krautuvininko moteris Plėšį 
kai jų uždari- už|Kikalininm 
kauiluiryj ir (Mita-go mitonio 
biliu.

Bet tų (Kietų dienų (icnkieiii- I 
plėšikam* iH-|Kivyko apiplėšti i 
Adailui* Stale luiiikų. 
W.--l 26 girt.

Kuomet i* jų trv- iuėjo Imu 
kou ir |m*i*akv kn- |*-r vieni, 
tuojau* jiem* irtsakitn šū
viai* iš rciolverio. Plėšikui 
vo* su*|M-jo išdumti laukan ir 
sulipti į laukiantį jų nulomo- 
bilių.

Du vyru apiplėšė saliutu) 
(si numeriu S4H Bltir l-lntid 
avi*. Paėmė tik H <M.

Hiniidie (Tiicagon atvažiuoja 
nauja* mokyklų naperinteu 
ta*. (Tiarles K. CIimiIhcv, iš 
Detroito. kuriam mokyklų ta
niai ĮKiskyn- $!KJNiO metinės 
algos.

Cbadney eta pirmiausia ap- 
žiūrėsią* vi*** vicšųsia* mo
kykla*'. ptiskui (uri*ių* tisų 
eilę konferencijų su mokyklų 
pirmininkai* ir mokytojai*.

Nežinia. kų nniijn jie čia at
liksiu*.

"GRAFAS" PADUOTAS 
TEISMAN.

•■Gruf.-i*” Egon Kurt llanier 
taivauluz laiduota* kriolitui- 
lin teisumu. Jie kalt imtum* ųž 
l)|.l*«l lllisVČ* Isimlsl) |KIVO- 
giliuj. Nustatyta jum |ui
ninku.

••Grafu*" sakosi esu* Au*- 
(rijo* ptvinjero evnitii*.

SERGA RAUPLĖMIS

ATRADO NUŽUDYTĄ. 
ITALĄ.

Praeito šeštadienio ryti* irro- 
M-rtll’-j |H» 
Kulte gat. 
italus.

Policija

tintu. ‘‘.Sill Ko. Iji 
atrastas nužudytas

1 ir jo* tikslu*. I žlmigitanm* sa
vo knita) ragino vi*us draugi
jų nt'lovn*. kn<l energingai 
darbuotųsi, tuomet išnyk*, vi
sokie iiesiisi|ir:itiiii:ii tnr|*- 
kntnlikų.

Po to išrinkta vedėja* susi
rinkimą — J. Miknliuna*. Ati- 
tjnriu* susirinkimų, gerta kun. 
F. Kemėšis atkalbėjo maldų. 
Rinkta valdvha: kapelionu 
kun. F. Kudirka, pirm. — J. 
Mikaliunas, rašt. — A. Vato
ms. ižiL — Kazimieras Kieta.

Po to svarstyta Kpandos Ha- 
vailč-s reikalai. Kadangi vir
tinėj kokmijoj randasi Kpau- 
<tos Draugija, tai nutarta, kati 
S(miu<Io* Draugija užimtų tų 
ttarlųf, o Kat. Victiyliė* sky
rius ir kitan katalikiško* drau
gijos, knd prisidėtų prie ap- 
vaiksčiojimo S|minios Navai
ti*.

Nutarta 
draugija*. 
Katalikų 
skyriaus: 
Tretininkų 
riau* Puošimo draugijų. Auš
ros Vartų vyrų ir moterių 
-Irnugijų.

Nutarta surengti politiškas 
prakalbas, kuriose bu* išneš 
to* rvuoiiBeijae prieš priešas, 
kurie kėriaari pagtamlti Mi
sų tėvynę IJrtavų. Prakalbo* 
įvyk* kovo 39 d. Aušros Var
tų | m ra p i jo* svetainėje.

Nutarta sekantį susirinki
mų sušaukti nedėlioję, kovo 
16 <1.. toj pnč-ioj svetainėj, 1 
vnl. (mi pietų.

Susirinkimų uždari- pirm., 
Jurgi* Miknliuna*. Maldų at
kalbėjo kun. F. Kudirka.

ttaiatina butų, knd viršminė- 
lo* draugijos išrinktų ntstovu* 
į Kittuiiki) Vienyhės Centro 
-usirinkiiim* ir kad prigulėtų 
prie vietinio skyriau*. Taip
gi kviit'-inmo* pavienio* y|*nto* 
y|Mtingni musų inteligentai ir 
šiaip norintieji dirlrti katali
kiškoje dirvoji-.

Ihilmr yra svarbu* momen
tu*. ne* musų tėvynės likimą* 
padėta* nnt svarstyklių. Jei
gu lietuviai nesilaikys vieny- 
Im-h ir |mlik* tauto* reikalu* 
*var*tyti lenkams nrlm ki- 
tiem*, kuriems tik rupi pa- 
glctiižiina* mažųjų tautų, tai 
aišku, knd tuomet nepasilioo- 
.suosini iš |m> svetimo jungo. 
Im-I <tar sunkesnį užries ant 
musų tėvynės. Tat kiekvieno 
kntnliko yra priedermė atoti į 
eilę ir taikyties t 
-Dievaa ir tėvynė.

kviesti sekanėta* 
knd prisidėtų prie 
Vieuvta'-s vietinio | 
Moksb-ivių kuo|ių,i 

<lni ugi jų. Alto-

Gal kns jau mano, knd brid- 
ge|sirti«*ėtai užmigo, ta-t ne. 
Kadangi Av. Kazimiero dieno 

įeini j,. |,nv<> Av. Juryiu |mr. sve<„ 
užimta, tai T. F. ‘L’ skyrių* 

> tos dieno* apvaikšėiojimų su 
prnknltaiinis atidėjo aut nedė
lios, k. 9 <1. Buvo (inkviesti žy
mų* kalta’dojai: gerta kun. Pa
kalni* ir *tndcntn- Poška. Pu
blikos prisirinko kuone pilna 
svetainė. Visi Hk<> nžganėdin- 
ti. Prograum mlėjam buvo 
p. I*. Baltuti*. Didesnę pro
ginius dalį išpildė mvrgail«-*i 
ir vaikučiai, kuriuo* gerta se
serys labai gražini prirengi*. 
Pirmiansia kalbėjo gerta 
kun. Pakalnis, kuri* laimi gm 
žiai nupiešė dalmriinį lietuvių 
(Kalėjimų. Paskui knlta’-jo J. 
Poška, kuris pn|msnkojo a|iic 
inilitnrišku* lietuvių reikalus. 
Jo knllrn publikai irgi pntiko. 
Paskui sekė rinkimas aukų.

Aukojo sekantieji:
Kun. M. Kruša* ............$I5.IM>
.1. Juškeviėin.................... KUKI
.1. Jurginas ............................R.R0

Po 5 dul.: M. E. Saldoka*. 
’ kun. -I. Svirskas, .1. Petkus, P. 

Isdanailė, O. Ataliuntanė, P. 
Rnlnndn. J. Fabijnnskas, K. 
Kitaviėia. A. Rokas.

Po 4 dol.: P.'Kandimas, D. 
Vaitkienė, M. Kgtnuskas,

Po 3 doL: J. Puskeričin*.
Po 2 doL: . D. Ranritis, J. 

Raabku*. P. Juh-vičia, P. Bal
tuti* M. NSšeika P. Tvarka
us, F. Meiinta.

Po 1 dol.: J.-Urba*, p. Mor
kai Ii s, J. Pinikų*. O. Rama
nauskienė, P, Grigaliaus, K. 
Mickriiuuon P. NoruŠMmė, P. 
rnleikieeė, Mgumkimė, Grei- 
Ztma ‘ >-*-«- ** — *vIUA, I m ■ ElfORM ,
Geėiraė, AL JaMaška, K. Pet- 
ranricas, M. PraBaitin, M. Mar- 
grvičiu* p. ZahMa, O. Jovai- 
šiem’*, O. Kviuliatė. A. Nor
mantas M. Balitauska*. P. 
Makuška. J. Bernotą*. J. Bar- 
hlia, F.-Vairkmų A. Januta*.
J. Dimta, P. fmadanska*. K. 
I^un*argi*, F. Pauksni*. E. Jo- 
vaitaitė, V. Ėringas, D. Put 
riagitė, J. Kairi*, J. Janušo
nio, K. Tvarkunaa, J. Zinkus,
K. Margrvičta, D. Andrršiu-
bm, J. Marfcanafcaa, L. Mda, 
D. Bergeris, K. KuMa^a*, R. 
Dndmmi*. J. Barnaus, M. 
Bagdonas, P. G ritau i*. Z Ig- 
natavtaiutė, J. Andrešiunas, P. 
Atargiukaitė, J. Paškevičius. 
K. Rtarševski*. J. Andrijaus
kas. •

Amnlkių aukų surinkta 
I27.RS. Vtao suaukota $190.ftfl. 

Visiems aukotojam* aėių.

' T. F. sekr. ‘

It NORTH RIDĖS

D. K. ‘Jll kuojMi laikė mė-

/ PASIDĖK SAVO PINIGUS Į
Seniausia 7aupinimo Banka Chicagoje

THE 
HBERNIAN BANK

**• 3% A*UĮ*p>oau

TAME BIZNIJE JAU 50 METŲ
• —ii^—

Po Valdžios Priežiūra

SUVIENYTl) VALSTIJŲ PINIGAI ClA LAIKOMI

\

208 South La Šalie Street

Seniausiai gyvuoja. Saugi Taupinimui

I įlinko”. Jeigu prie t<» (trintie 
I tų ir dauginu kuopų, tni ir ke
lionė* lėšos neimtų Miluku ap
mokėti.

Nutarta rengtic* prie L. D. 
S. 20 kp. pikniko, kuri* įvyk* 
25 d. gegužio, Bergmane G ro
vė darže. .

Prie kuopo* prisirašė du 
nauji nariai: M. Rnudeliuna* 
ir J. Berkeli*.

A.M.

I

I
Baniai susirinkimų kovo 9 d.. 
1919. Av. Mykolo Arkaniolo 
| ui ra pijo* svetainėje. | šj su 
sirinkiinų nt*ilankė gani 
►kai!lingu* būreli* narių. įlelto 
tajMi užgirtn daug nandingi) 
sumanymų. Pirmiauniui buvo 
Uulnotan rn|M>rtaų ii L D. K 
Vbirago* A|i*kriėio susirinki 
mo. kuria vienlmlaiai liko pri
imta*. Raporte tarp kitko pa
žymėta. kad Apskrity* nuta
ri* po vi*ų Cliicagą ir jo* apie- 
linke* nurengti prakalbų marš- 
nitų ir pram-M*. kad jau S T*. 
D. K. kuo|*>* pristojo prie su- 
rengimo maršrutu tik, aako- 
ma, pageidaujanML kad ir k«-

Nedėlioj, kovo 2 <L, p. Pra- 
. na* Toleikis (namuose p-aų 
. Alkimaviėių. 4401 R. Mamp- 
, lerrood are.) buvo surengę* 

vakarienę pagerbiami Justino 
Ciliauaka, kuria sugrįžo U Dė-

Ansiriako gražn* būreli* 
sveėių, kurie linksmai šneku- 
eta rosi.

P-na* Prano* Totai k i* pa
prašė kareivio, kati ji* pasa
kytų kų nor* iš savo patyrimų, 
iš pragyventų taikų. Kareivis, 
apsakęs t rutn|vai savo patyri
mus, neužmiršo ir IJeturo* 
reikalų.

Trumpai perbėgęs Lietuvo* 
reikalu*, paparašė, kad sub
rinkusieji paaukotų, pagal sa
vo tagaMs IJetavos laisvės 
reikataaM.

Kveėiai jam pritari- ir 
ko jo sekanėiai:

Po 3 dol: Pr. Toleikis, 
nai Alkimaviėiai.

Po 2 dol.: kareivis J. 
liauskaa, ponai 
Ktasiuli*.

Po t dol.: Pr. Alkimaviėius, 
jmnai Italsiai. ponai Durneliai. 
A. Rumšienė 50e, L. Petraus
kas 25c. Viso labo $15.75.

Aveėiai padėkoję už gai
džio* vakarienė* *un*nginią. 
Iink*mų* išsiskirstė. Taip 
gražiui vakaras ir už*ibuigė.

Pinigai. $15.75, liko perduo
ti Tautus Fondo, 39-to sky
riau* ka*i<-riui, p. Balniui.

Bardaakutta.

viena* (m» kitam, žmonėm* 
pra<lėjo įkalls-ti, kad balsuotų 
už. Kad gerinu nusverti IkiI- 
siivillltl savo pusėn jie pradėjo i 
(M-ikti katalikų atstovus, ku
rie darbuojasi \Va*hingtone ir 
Europoje. Žmoni-*, diduma 
m-|M-nimty<tami jųjų blogų 
tikslų, ir kclė ranka* už sei
mų. Išrodė, kad jų ta ataka 
išanksto buvo gerai suplenno- 
ta. Panašiai tie agitatoriai ir 
kitoMe draugijose elgėsi. Tai 
tokia, budu jiems ir pavyko 
Tatato* Fondo- 39 skyrių pa
traukti savo pusėn, kad bal
suotų už neimu. Be to matėsi, 
kad ir skyriau* pirmininkui 
m-lahai patiko, jei ka* kal
bėjo prieš neimą.

Komanda.

KOMANDA susideda iš dvie
jų dalių prin-nginmonioa 
ir išpildomosios.

j PRIRENGIAMOJI komanda, 
sakysime, kaip — PIRMYN, 
nurodo judėjimų, kuri* tu
ri** lipti išpildytas.

IAPILIM1MOJI komanda, pa
vyzdžiui MARA, nurodo pa
tį išpildymų.

Prirengiamoji dali* komandos 
vi*ar bu* nnrodyta rąžytą- 
min, o išpildomoji __  didu*
Iriai* raidrini*.

Pri rengiamųjų i komandai ri- 
•ado* neik duoti užtektinai 
taiko prieš išpildomųjų, kad 
kareiviai galėtų pririmtgfi 
jųiiųaldrti.

Išpildomoji komanda

an-

n®-

«- 
Kert viešini,

4

UEHMI KMEMy .
VADOVttIS.

*

išpildymai turi praridėti. 
Raina* komanda* turi boti 

gyva*, aišku* ir garsu*. 
Prirengiamoji komanda yra 

duodama aiškiai *u pakėli
mu halso gale — ir tokiu 
bud tu kad išpildomojoj ko- . 
maudoj baisa* butų dar gar
sesni* ir energiškeani*.

Išpildomoji komanda turi 
ti stipri ir trumpa.

jf*m*nda vianAau turi 
duota coergiikai ir 
gni. am kitaip judėjimai ka- 
rdrių panidaro lėti, be gy.

Jei komanda *u*idoda ii via- 
no žodžio, tai ja reik kinti, 
kad (įdaryti prirengiamųjų 
ir išpildomųjų dalį. Pa- 
vycdžiui, angliškai “aten- 
tion” arba ra*, "mimo" 
yra — atyda. Jų reik taip 
duoti: aty-DA.

SigualaL
Komanda yra taippat duoda

me signalais.
Signalai gali būti duodami 

ranka, vėliavomis, švilpuku 
Arlm trimitu. Apie signa
lu* bu* kitame skyriuje.

(Daugiau bu*)

(Tųaa).

Kareivijoa vidButėa.
BŪRYS (Kquad) — yra ma

žiausia vienutė. Pilna* bū
ry* auriikleda iš R kareivių^ 
mažiausiai ii 6, kurie yra 
■aatatyti dviejose eilėae.
Priekynėje eilėje vimdo* ta

ri boti 4 kareiviai, otpakaliaė- 
> 4. k uomet yra pi I na*, o ma - 
žiauriai 2, kuomet bary* nepil
na*. l*ž|iakalinėjr eilėje, jei 
bary* nepilna*, pirma* ir ket- 
virta* numeriai viaado* tun 
Imti “ uždengti", ty. už pi nuo 
ir už krvirto kareivio turi 
atovMi po kareivj, o už vidu
rinių jų gal nebūti. 
KAPRALAS (žemesnysis pa- 

ofieierius) — yra būrio ve
dėja*.

SKYRIUS (angį. Platoon) — l 
yra sulvg savo didumo ee-I 
kunti vienutė po būrio. Sky
rių* susideda mažiausiai iš 
dviejų, n r bu daugiausiai j* 
keturių burių, ty. turi nuo 
16 iki 32 kareivių. Skyrių 
veda paprariai pirma*, arba 
antra* leitenantą*. arlm ser
žantai.

KUOPA (nagi. Company, ru*. 
Rota)— yra M-kanti karei- 
vijo* vienutė. Keturi aky
liai sudaro knoĮny Vadu 
kuopo* paprastai yra knpi- 
tOfMUR.

B AT A LIJONĄ 8 — susideda 
U keturių kuopų. Vadas 
batalijono paprastai yra ma 
jora*.

PULKAS (Regimentaa) — su 
U trijų pilnų

i

LIETUVOS.
Kaip Tautos Fondo 39 ak. 

reikalavo mimo.
Vasario 25 d, Av. Kryžiau* 

parapijos svetainėje, Tauto* 
Fondo .*19 skyrius buvo su
šaukę* aukojusių Latevėa Sa
vaitėje ekstrų amdrinkinų, ku
rio tikslas buvo išsiųsti su- 
aukautu* pinigu*. Tų dalykų 
apkalbėję ir vionhalaiai auta.

PIKUI IR FIUETĖS!
Nekartų Jų* savo balnais 

spręeite, kokia ture* būti Lie
tuva ateityje. Kad gerai nu- 
spręstame!e, kviečiame ingyti

iš Ih-ering nuova
do* perkratė visų apylinkę.

Nužudyta* e*ų* Peter Vole-

8EKRETORIU8 GLASS BUd 
CHICAGOJE
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