
Rytų Prūsija

Ka* bu *n rytine Prusiįa.
Onunoja, kad jie pertrauksiu 

tarybų »u talkininkais.

PRANCŪZAI STOVI UŽ 
LENKUS.

VOKIEČIAI STOVI UŽ WIL 
ŠONO TAIKOS PRIN

CIPUS.

Lenkams jau parupo ir
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ERA VARAI IŠNAUJO 
DIRBSIĄ ALŲ.

Tai darysi* patariąs buvusiam 
senatoriui Root.

RU8Ų BOLŠEVIKAI BŽGA 
NUO LATVIŲ IR LIETUVIŲ

PLEČIASI REVOLIUCIJA 
KORĖJOJ.

Vokiečiai ir vėl ima grūmoti 
talkininkams

Paryšiu, kovo 18. — Idilių 
reikalų komisija |mdavė k<m 
fvrencijai *nii> raportų. Ko 
misija paveda lenkam* Balti
jos jūrės uostų Itanzigų. Ka
dangi tasai lenkų į jure* iš
ėjimas nuo Vokirtjo* visai at
skiria rytinę Prūsiją, tad ko
misija rekomenduoja inkie 
čiam* palikti juostą sausžemio 
ruMnešti su rytine Prūsija.

Be kitko komisija rekomeu- 
■ anojo, kad Moaurų ežerų apy 

bakene gyvenantiem* lenkam* 
pveėeMantams leisti patiem* 
nubalsuoti, kur jie nori pri- 
gulėti: nr prie katalikiško* 
Ijrnkijo* ruliežin* turį bot ap
drausti.

Poznanin* taip|mt turį* ’• ’r- 
ti lenkam*. Prancūzija* ii'sh-- 
uių reikalų ministeri* Pictaai 
juižymėjo, kad jei vokiečiai ir 
lolesniai kariaus nž Pouaanii;. 
tuomet prieš juos busianti pa
statyta stipresnė kari u am ra- 
m prancūzų generolu. Rakė, 
Izrnkijoa rūbeliai turį Imt 
apdransti.

Copenhagen, kovo 18. — 
Vienam )>oliti*kam *u*irinki- 
me Berlyne kall*-jo armistici- 
jo* komisija* |>irmininka* Ma- 
tliia* Eraberger. Ji* pažymė
jo kad jei talkininkai nepri*i- 

' lalky* preaiilento Wil*ono ! b 
ko* taiko* principų darydami 
taikų, tuomet vokiečiai atsto
vai lokio* :.iiko* nepriim*:ų. 
Ta* klaurin burių* ųmdtui 
ta* referendumui.

kovo 18. — čionai 
ofirijaliai paskelbta, kad Kita«- 
rijo* valdžion kariuomenė nuo 
tailševikų paėmė miestą l’fą ir' 
vunnikinn -Vtąją bolševikų ar j 

J.
Ginantieji l’fą tadšrvikai 

dalimi* išmušti ir dalimi* ne- 
laisvėn įsiimti.

Ifu yra europinėje Kuri jo- 
je. -rytuose.

*ilikti vok ie" tams. pasakė Eiz- 
lierger.

Svarbiausias daiktas Partinis.

Tnlkininkų taiko* konfrrra 
rija nusprendė neįeini i vokie
čiam* jokių diskusijų turėti, 
kuomet jiem* bu* laiduota pa- 
rirašyti po pi i nei pija lėnu* tai
ku* sąlygomis

Bet Vokietijoje virai kitaip 

ma. kad Rl.’ne paupi* pa kel
nių* svarbi našia* diskusija*. 
Vokiečių <Memtai burių ,-uito- 
riziioti pert mukt i taryba*, jei 
talkininkai >mri*rią pasilaikyti 
vakariniu* linine |iakmičit>.

Klibinėtu*, laikoma, pere*. 
*ių* delegatu*. .Gi jei susi
rinkimą* Veimare kitaip iie 
tų manyti, tuomet kabin-la* 
n f iri imą* net rezignnoti.

Londonas, kovo IK. — Anot 
vokiečių pranešimo. iikruinų 
kariuomenė inėjo miestan 
Przrtuysl. Austrijos Galicijoje.

I .rakai laikosi Šiaurvakari 
m j mindo dalėj.
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Berlynas stovi kaip ant 
ugnekalnio

I

i Ne* tadševikni gnniina*i prie 
naujo «ukiliiiHi, Ta-ai -ukili- 

1 uin* luri-»ią* įiikli kovo 24 
tartai 2-*t dienom.I

Tim lik-lu tailšviikni ,*klei- Į 
, >lžin -iivn pro|wigaiidn. Ir su* 
randn daugelį |siM*kėjų. Var
gu žinom-* privi-rčiii |m*ilkti 
i -lidu* keliu*. Vargu* ir Ici- 
dit* juo* verčiu kltiu*yti tuš- 

įčiu tadšcvikų |Mižn«lėjiinų.
\’i»o.j šdi j nei iinniijn tailšr. 

i ikni.

Valdžia imasi priemonių.

Vokėt'-ių valdžia AVcimare 
kuogrriniirini iufonnnnjama 
apie tailševikų žygiu*. Tad il> 
kalno imasi priemonių. Kuri* 
reikalų ministeri* No*ke ij 
kartą aštrieanis priemonėmis 
n u maiši no jiakeltą Itolševikų 
terorų. <«al tokia* |>at firiemo 
nr* prisiris |>avartoti ir tol**- 
niai, jei tadšrvikai nraprims.

Muo kartu imamasi priemo
nių sulaikyti Vokietijoj nuo 
apyvartos tailševikų |*>peri- 
niu* pinigu*. Nes f m t irta, kad 
*u tai* pinigni* užplaunaM 
Vokietija ir su tų pinigų pn- 
gvlba šiandie keliniai Irnkienat 
Vokietijoj*.

Nor* tų tad*<*vikų “rublių** 
Vokietijoje yra jnu |>rrdnug ir 
|**rvėlai tuo reikalu ajisižiuri*- 
tu. visgi manoma nors kirk 
nor* sutaikyti jų apyvartų. 
Nes vietomis vokiečiai ima 
bolševikų nibliu* knip savo 
marke*.

Nim tailševikų fMvojans Vo
kietiją galė* išgvlta'-ti tik ge
ležinė runka.

NEMANO PASIDUOTI VO
KIEČIŲ BOLŠEVIKAIDaugelis žmonių paguldė gal

vas.
Latviai paėmė 6 miestelius ir 
atkirto bolševikams pabėgimų.

COPENHAGEN kovo 18. ' 
Latvių patrijotų kariuomenė 
pažangiuoju ant Mintaujos ir 
pakeliuj paėmė miestelius 
Kandau ir Zabeln. anot latvių 
pranešimo.

Latvių kariuomenė varosi 
pirmyn, šiaurinėj Kurlandijoj 
bolševikams grūmoja pavojus. 
Nes latviai atkirto jiems kelių 
atsimesti ant Mintaujos ir Ry
gos.

U Liepojos per Berlynu ap
turėta depeia sako, jog bolie 
vikai baigtai inmulti tarpe 
Kauno ir Vilniaus. Lietuviai 
.ne tik jiems davė gerai kailiu, 
bet dar nuo jų paėmė geteiin- 
keij, ii rsiedirių j
au«n—

Kurtandijoje boUevikus ap- 
riautė baisi Aesperad>. Neši- 
m m! kur palties, knom

gina praMartU par latvių ai- 
iaa Būt VM^ai jiems tas pa
vyta.

New York, kovo IR. — 42 ni
to miesto bravorai vakar pa*- 
keli*'-, jog išnaujo pradėsią 
gaminti alų. Tni dnry*in *ii- 
lig luivusio Senatoriau* Klilir 
'Knot iSreiksto- legidė- niu>iii<< 
iu’-*.

Apie tą tuojau* pranerta vi- 
-iim* šalie* bruvarnm*. Mn-I 
noinn. jog ir kitų mie*tų lur J 
varai prisidėsiu prie *io miv*-i 
to bravorų konųmnijų uu-i 
.-pr<*n<liiuo.

Klibu Knot tvirtina. j<<^ | 
koiigrena* m-praveile jokio •- 
*tatyino. knriuomi butų už
drausta gaminti alų karė* ir 
deumbilisacijo* metu.

Salinio 30 ir kovo 4. 1:118 
:n, prrsidrato proklcmacijo 
alų* n«*pri|iažinta* svaigalu. 
Kongrr*an gi kari** metui už
draudė gaminti tik nvaiga'n*.

VOKIETIJA VEIKIAI AT- 
SIGAUSIANTL

Londonas. kovo 18. — Vo
kietijos imperija veikiau atri
ja tiriant i po šios karė*, negu 
žnamių manoma ir Icalhopo

Taip M ko buvę* Vokieti jo* 
užsienių reikalų sekretorių* 
Kuehlmann savo laiške pran- 
enzų laikraščiui Ertai <le Pa
ris.

Anot jo. Vokietijon sugro
siantis išnaujo Imvę* valdan
tysis luomas.

Pasitaikius gerom* sąly
gom*. sako Koeblmann, vokie
čiai iffi'i metai* busią Pary- 
žiajr.

MeDmurne, kovo 18.—Nugrę
žė i* karė* A net rali jo* karei
viai neturi** vargo surasti sau 
tinkamų darbų.

Australijos, vyriau*?!*- tam 
tikslui paskyrė pastrvčio mili
jono dol. Tie pinigai bu* pa- 
vartoti tuojau* duoti darini 
stigryžuriems.

8.fMKI kareivių knoveikiau* 
bu* duoto* ūkė* provincijoj 
X<-w Snutli Vale*.

Shanghai. kt»v«» 1^. K«»rtt» 
Imi sukilimu* prie* Ja|*inijti 
Kon-ju.i plėči:i«i visu Mitnrku 
imi. Sungclmin-. anot jiiĮ*>tii- 
kų laikraščių. I:<>i<. 4 tlii-ną 21 

' žmonių nužudyta ii 4U *už<-i.-- 
I tn.

Mic*1elyj Nuli'-lllige keturi ja 
|Min:ii žaiidnrmni pradėjo *mi 
dvti į «ukilii*ių knreonii mi 
nią. Ir šaudė, k<d turėjo šavi- 

miii. M žmogų* nužudyta. B<-t 
pi<*i.iti uliniu |mkkijo ir |mcins 
žandu riliu*.

Ynngilokv susirėmimų mo
tu nužudyta 21) sukilėlių.

Anot japoniškų lnikrn***ių. 
jminias sukilininii vista k»n*o- 
nų stuilentni ir *tu«lrn(ė*. 
Daugel vietoM* kon-onni nusi
meta jnfiotių žnmtanhų uni
formą ir |M-rcinn sukilėlių pu
riu.

Didėja sukilimai.

JnjMtnų laikraščiai užtyli 
svarbesniuosius faktu* npie su
kilimų. Tad nelengva viską fm- 

' ytrrl/ta* linndir ten veikius i. 
Visgi mm |Mi«-ių konsmų 

Įuilirinmi svarbų* daiktai. Sa
koma, jog sukilime dnlyvnujn 
visi konsmų liaunai.

Sukilimui dienu buvo |mžy- 
mėta kovo 4 dieną, kuons-t 
laivo laidojiinuts' buvę* |*sku- 
tini* Korėja* imperatorių*. 
Tcčiau nacijonnlistai. katrie 
siųdenavo sukilimą. |uttj suki
limą atidėjo toleimiai. Tų die
nų įvyko itemonstracija* prie* 
ja|Kmu*.

Ir kiamad ibnamstrncijo* 
laisilmigė kraujai*, kansmni 
nelankė atidėliojimą. Ifa-I vi
soj šalyj |iuk«4la trakėnais ir 
suirutė*.

Ta* staigu* sukilimas ja|*> 
nu* užkliiĮMi visai in-ori*ir<-ti 
gilsiu*.

Visoj Korėjoj šiandie ubln- 
ry1o* viso* mokykb»* ir nuild- 
namiai. Dvasiškiu* ja,*»nni n- 
reštuajii ir uždaro į kalėjimus. 

(Tiieago. Hiandie gražu*
oras: ryloj d>*he*iiiota ir šil- PIRKITE KARES TAUPY- 
eiau.

Ii BERLYNO NEW YOR
KAN Į 90 VALANDŲ.

Hagne, kovo IK.—Doberitzr 
išmėginamu* nauja* milžiniš
kas KienH*n*-Nrbuckert tak- 
atytuva*, kūrinami norima at
likti pirmąją kelionę skersai 
Atlantik*.

Apskaitoma. kad *u ia ma*i- 
na bosią galiam iš Berlyno 
New Variui u nuskristi j 2<» va
landų.

laūudytuva* turį* G malo
ni* IJklO arklių *)*-kos. Galį* 
pasiimti 7-'tt gulkmų žitailo, t y. 
tris kartu* dauginu. kaip knd 
butų reikalinga paminėtai ke 
lionei.

KOTO II, 1111 M. '

Žadamas naujas jų sukilimas.

Rolterdam. koto 18. Vo
kietijos valdžia *ii ištikimo* 
-au kariuomenė- |nigi4tai įvei
kė *ukilii*iu* tailševikų* B*r« *

- iiindė* Ib'i Ii m* 
:itr>*lo nuduota rainyta*.

Ii ii-i-il*-. Dii-uoiiii* 
yra ramu. Negirdima jokių nr 
|m|>rn*1ų frukšinų. I‘><-I linkti 
■ui* i*nuujo išlenda i* *nvo 

. urvu juodieji guiviilni ir pm 
<iedn -nvo piktu* darbu*. Vie 

k mir-kitur |m*igir*tn šaudy
mai. Kni-kur ir kulkn-vni- 
■Ižini Mitmta.

Vnldžio* kim*ii'i* di<*notui* 
džinuginri. kml laimingai jvei. 
kę* i*-nnu<k-li vidujinį pri«ėi- 
įtinką, liet naktimi* ji* turi 

i Imt lutaii at*argu* ir visuomet 
gyva*. Ne* tadševikni iš|m*alų 
guli jam nugnvliti galvą.

Tuk*tnnčiui žmonių geilejn 
žuvusių *aviškių. Ne* šimtai 
žirninių žuvo. Tikra* *kaitUu* 
žuvurią nežinoma*. Ir gal ne- 
kuoUH‘1 netai* patirta. Ne* tad- 
šėrikai daugelį žmonių užknN* 

i niekam nežinant.
Aru? dieną btvonim'-M* ir di- 

de*n<-M* ligoninė**- yra 
apie tillll lavonų. -

Kas bus paskui.

Kiekvienam yra žinoma, kn* 
praėjo. Ib-t nieką* negali |<a- 
*nkvti. ka* bu* |ia*kiuu. ką 
atneš artimiau*io* dieno*.

Žinovui tvirtina, jog vokie
čių uostinė šiandie stovinti 
kaip ant kokio ugnekalnio.

Irtivr
J

4

MO ŽENKLELIUS (W.8.S ).

SENATORIAUS CALDER 
GRŪMOJIMAI.

Jis sako kongresu gali prade 
ti sesija priež preridento 

norų.

Vizų šalių kMMtitadjOM turė
tu būt apie tai pažymėta.

į
i

8aloniki, kimi IK.—Graiki
ja* žydui čia turi -uvnžiavilnų. 
Jie |ui<lnri- radiacijų, kad tai- 

' ko* konferencija nu*prę*tų« 
1 idant vinim* *aly*c vi*iem* žv. 
diim* Indų duoto* lygio* *u ki- 

-t*i* gyieulojai* lni*vė* teise*. 
Vinim* miIim- žydui privalą tu
rėti eivilę. f*ilitikinę ir tikybi
nę lni*v«*. Tni vi*u turėtų Imt 
|mzyiim-Iii salių k«m»litiicijo*e.

Taippnl H-iknluujiiinn, knd 
vimiiii* did«**nėni* žydų gru- 
|**ni* luitų duoln niiloiioiiiijn.

Pagalinu* relkninujniiui l’n- 
I l«**tinoje j-leigli žydišką re.*- 
i publiką. Tą r<**publiką pav«*sti 
' Anglijo* gintam.

Ne*
Yorko 
(’aldrr aną dieną pranešė, kad 
jei tautų sąjungas visi pienai 
yra taip aukštai surišti *u tūl
ėm taika ir tų dvieju daiktų Į 
negalima jau atskirti. kai kad 
pažymėjo prezidentu* \ViImi 
na*, tad daugiau nieko nelie
ka. kaip tik |umaikinti tą visą 
siinuiniiiią. Ir ji* |mt*. -aku. 
tuo reikalu veiksiąs.

Semitinius l'nlder lėčiau Ino 
dnr mųm*itenkinii.. Ji* -ako 
jog tautų sąjunga yra laitai 
šiuriui* daiktu* Amerikai. Iii 
jei taip, tni pri*ieina ir veikli 
nieko nelauk iunt. Ji* |uidti<*lii 
numanymą kongresui sūri- 
rinkti prie* prezidento norą ir 
svarstyti tautų *ąjungo* klau
simą. Kongrv*o susirinkimas 
paremiama* pačių gyventojų 
norai*, kuriem* nieką* negali 
prieėtarauti, sako ji*.

Tark, kovo IK. 
vaisi i jo*

New
M-natoriu*

kovo 18.—Vali

PARYŽIAUS KARDINOLAS 
VATIKANE.

Turėjo audijencij* pa* 
tr. Tėvų.

DARBININKAI PASMER 
KIA STREIKĄ DĖL 

ALAUS.

€

Loodonaa, kovo IR. — fia 
pranešta. jog prancūzų laku
mu, leitenantu Fontan, sklin
da skersai Atlantiko.

1 Savo kelionę jis pradėjo Ap
riko* nosie Italai r ir skrinda j 
Braziliją.

Be streiko reikalaaja panai
kinu prohlHcijų.

Nevark. N. J., kovo 18. — 
N>«- Jer*ev valstijos Darbo 
Federacija anų dienų čia turė
jo *u važiavimų. Nuvažiavime 
|M*.iH-rl:U sumanymas — dcl 
niaus Ui cik uoli ateinančio lie
pos luca. 1 <L
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“DRAUGAS” 
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PuMlsberl Uailt Wuti«la>a by
IMLU <ė.lH 1*1 IK1JM l.\<« CO.. Ine 
HMM) W l*th M.. « hhTMn», IltlmMa. 
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I r: _•!> hm vi*ų 1-atvijų, didesnę 
J dalį Baltgudijo* ir žymiu* 
į lenkų l*'i vokiečių plotu*, 

laitviai, tiesa yrn pažymėti 
nt.-kiia lyluvu s|Hilvu, )*■( jie 
įimti j Livluvii* v iešjiatijn. 

ilT'di uc visi jie t<> nori. Kau
lintum nenori.

Geroji l<> žeiiilnpio i palyta-> 
! v ra, kad Lietuvos vietų vurtlaii 
(yra (uirušyti lietuviškai. Gali 
I neimtų kenkę žymiausiųjų vie 
tų vniilus paduoti sale ir su- 
gndytn forma, taip kaip jie 
buvo vadinami ofn-ijnliuo*<- v<>- 
kieėių ur rusų šaltiniuose, 
pvzd. Klai|*’*da -- M««mcl. 

»• I*rimui* Kovini.nuo * <e< .-. ,ni i.. . roti . .,
*<lr, ; .<!« r-u. i pri-. ,-n ir -<*« /.* Inlupio pu.u-sUilu.nl vili
adre-.i* |*ini»-.«i Krnus.u m>> ii >ir>-'-| . ■ -• - *luuit kri'-.’.*. . • 'i...... M-.ti-> •rr.fr, 'p.ll.i-Vtl llllgll-t-lll. klllklll'le tl

I.....KU. I rrs .ruuu 11„ų,; ,;v,.r,ii |*riraugni ir 

-DRAUGAS” PUBLISHING CO. ! , :i "/J Ui“' .........  ki"‘
'ji- via skniamri* svetiiutuu 
: ėiatlls. Tie vi*ai iii-i nežino, 
knd tikrasis Alenn-lio vardas 
via l\l,ii|*dli dėlto jiems -uu | 
ku Im* nriiidoti' mų- žemiu '

I. 
I'ilduiiiiisi* K'iiiniein- l.iluii 

nu udi ngų dnriių pn ; 
spausdindama* -ilę; 
lufui'iiiurijii* Binto 

*u*intvtųjį zi-iul.-ip). Ir svetini ! 
lauėiam* muidiiigit Įumslvli 
ir piltiems lietiiviiim.* būtinai L 
n ikalmga vrn turėti savu na
muose. Tni yru ir |ui|mošimas 
-ienai, ir |iaiiiokiiiiiiui* minčiai ' 
ir tėvynė* meilės sustiprini 
nui* širdžiai. 1

t.int vn. k \i \iiki niisciLUim

“DRAUGAS”
Am w»vl« Itlh nJuA.
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Mttama.......................................Si.OG

Mt (y ............................... ta.iMi
Prenumerata rm.kmU lUtalno |«ai« kaa Mc įtrinto titr.v už»*rn4yirt •

S .
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MA Ik^er* 
“Aluti* > • >r«lr» ” 

TU*

1800 W. 46th St.. Chicayj, III.
M. KM*-> .III

I

datai r.

Liet lira. Dirste- 
*u*vk matyt. 

|>lota> v rn /\ 
už HveirnVijų.

Lietuvos Žemlapis.
(imimie naujų dtdei) Lu-tu 

vo* Želllhųų, išleistų Alie-iiko 
je. Tų p.'idnn Pildomasis T:i 
rybų Komitetas, kuris pusi 
vadimi Directmn of tb<- Lilli 
unian Nailonai t'ouin-il I . S. 
A-

Teisiugiau butų |aisakvfi, 
kad tai yra ašiuuui ži-mlupmi. 
Pats didysis |ųirudo lietuviu 
gyvenamąsias žeme*
Jo maštalias yra I: l/ititl.iMMi. 
Kampuosi- išdėstyti mažesni 
Lietuvos žcmlapiai. Pirmusi* 
|>ar<Mki, kokių didį žetties Ell 
rojMije užima 
įėjus akimi, 
kad Lietuvos 
mini didesnis
Tam tik.-lui Lietuva ir švei>-;i 
rija tn|Mi pažymėtus raiidomt 
sĮnilvn ant Europos žrmlupm.

Antrasis žcinlupis p.-ii<*|o 
Lietuvos plotu* prieš istorijai 
prasidcilaut musų žemėje. Tn 
čiuns-ži-mlapv j«- ramiame Min
daugai laikų Lietuvų. ketvir
tame Gerlimiim taiku*, penk
tame Algirdu ir Keistučio vle- 
žpaliją. Tuomet Lietuva Imvu 
tai.i didelė, jog ž'-mlnpiu sn- 
tatytfijiii i>u:s tėvvuę tai* lai
kais vudimi imperija. Žinoma, 
uiek* ims.-iulyje mų* šalies tim 
vanlu tada is-vniliiai, m-* tmla 
lnnu tik dvi ini|*.i fju*; Gieaų 
ir Rymo. Bet vn-*p:itijas ap 
imunčias daug tumų d.iimr 
žiihiih-' vadinu inip.-njonii*. 
dėlto ir Lietuvų anų laikų pn 
vndiuo nuperi tu. Koštasis z*-u 
lutu* |hiiimIi, Lietuvų \;.tuiili 
laike -. -į piinlii-i- p kIihhI 
imbitinoių aitai vaivadijų i> 
bu* Didžiojo Lietui'.- K j u 
gnikštijojv |h> imiju* .u |e,i 
km- prie* puli-l.'iiių |"i ii i 
valdžių.

Put- didi i* nrimitn.-n 
ž«*mliipi* littaii plačiai užbri- 
žiu Li'iuvo rilia-, npimdn 
iims Kiišiibų t*dtin*l'ų. nitai 
Ihimūgn. pit-i iio-e. jguutiių ir 
• tų P<i laivų, tai r.; n P-t v: 
' imli iiiu-•-. K'tų iiiui -i.liit 
Velikijn l.iik' ir Kti-ji* ų. 
nuo kuriu linksta i vakaru*, lu- 
i>ai didelė užuolanka prieina 
prie Lietuvių Brastos ir |ia*- 
kui žemiau Maxm'ieek<>. 
11 ulettko*. PrxasiiisZH ir Ry|u- 
no eina prie Toniniu, toliau 
pavvsliu prie Maneliucril'-r. 
uuu kurio pasimeta į vakaru*.

U

< i-

Ambasadoriai ir 
Demokratija.

Aiuliasadoriui aitai aiigš- 
čiausi vicš|utiij<is atstovai tu 
ri būti taip |>al demokratiški, 
kaip ir visa ralis. Ib-t |mv<* 
jiuga yra noreli, kad atstovas 
negalėtų žingsnio žengti, iH**i- 
klnusęs tų. kuriuo* jis atsto
vauja.

Tarptautiniame gyvenime 
lata-d dažnai pasitaiko, knd su
sidariusioji Minkeiįvl*'' yra 
išvengiamu m* visiem* greit 
iiiiiluniii limitu Kartais tanių 
l■asilllludl•ti uplinkvta'-mi* gali 
iNinmtvti tiktai žiiaigu* iitluii 
šaltų jausmų, puikiai ištyrę* 
visų |>a*aulio stovį.

Nei viena* šiek tiek skait
linga* susirinkimas įiesusaleda 
iš daiigmisis jiuikiai ištyrusių 
|vasauli<i stovį sisvijalistų. Vi
suose. v|mč skaitlinguose susi
rinki mimse, vie*|iatauja jaus
liau nnt proto. Tai-gi kur 
tautos faditikų veda skaitlingi 
susirinkimai, i 
eina jausmais, 
sunaudoti visų |mlankių 
Iinkvbių. nei išvengti visų 
sidariusių sunkenybių.

Jei gu savu atstovam*
• iiioimiH- ueapritaitų valdžių. 

It ii jie luptų autokratai*. Jei 
ii-ii.ii'mi-iiuc. knd jie kiekvie- 

ju.ism ži:;g*i;vj. klauptu*: vi 
i ■ioii„-:i... susirinkimu, ini v 
' - nite aklų juu*mų |*>litikų. 

\t*-jaip negerai.
I> iu» teikia tvaikiulis. Vi 

dekime atstovams pricileruię 
protauti šaltai, žinoti |ia*au- 

i'ui sinti nuodugniai ir. sulig! 
tu. gnliititmi išdirbti |Mi!itiko*j 
pienu-. Nutarčių sumanymus 
-u kuomi* tautomis nitai vieš- 
lialijoiiii* turi Imti m* vienut 
atstovų

I *uumcii'-s 
kiti 
;au užtvirtintų sutarčių artai 
visiioiin-tiės užbrėžtų tikslip 
imi Imti palikti atstovų al*a- 
kuiiivta-i ir sumaiiiiiguiuui.

Kitaip nieku miet iicturėsi- 
me naudos.

I

ten ta |M»litika 
, nemokėdama

ap-
*11-

I*

sudaromi. liet ir vi- 
patvirtinami. Visi 

žingsniai. išrinauticji iš

Amerikiečių Delegacijos se
kretoriaus raštas.

Vieša* visuomenei praneši- 
. mu- dėl p. Gabrio priekaištų 
A. L. Tarybos delegatam*.

N,ir* p. Gabry* ir ne|ei*in 
, gtii iip-kund'- A. L. Tarytai.* 
{delegatu* lietuvių visllollie 
m-i, visgi skaitome reikalin
gu ir tieteisyta.* atsakyti ii 
tikrų dalykų stovį visuomenei 
nušviesti. Tad ir *j raštų pra
šom ištisai s|Ktudoa jaiduotl.

Visiipiniui reikia |iastehėti, 
j<ig Lietuvos reikalam* daug 

Julių laivę sveikiau. j<-i p. Gu 
'l>ry* savo |ailitiškų mirtį Imt 
’ ramiai, ta- trukšmo, sutikę*. 
Tai bent Imt nunėręs, kaip ak- 

, mu,, į vnmleiii. ir savo ”t,h, 
|fu>"* -u savim uusinešę*. Bet 
p. Giiliry* nii-premlė Irukš- 

imiugai "(mliliko* grahan” 
ž>*ngli. Vis tas įm«1- likimą*. ( 

j’ik ji*
tautiško susipratimo. negu 
I .it galėję* |uirody1i.

I*. Gabry* mus sklindžiu Ii, 
d., nor* galėjo ini pudnrvti 
l*-nt pi ie* |m,i>; m, liesiu ank
ščiau. jis tni nutarė, m-s tikė 
josi, kad mes |uisiliksim 
•Tiriitritliais” artai gal jo pu
sėn pnsvirsiiii. Todėl ji* ilgai 
dar taikė mus "tinkamais** de 
legatais, nors me* ir |Min*ikš- 
įlavomt* žodžiu, knd mu*ų ke
liui skiriasi mm jo kelių. Tik 
grural. Kl d., p. Gabry* pilnai 
įsitikino ir nusprendė, ka< 
me* "netikę” delegatai, ne* 
gruod. 10 <L ji* guvu jau raš
tu mu*ų | ui reiškinių, jog išklo
jame iš Viršiausio* lietuvių 
Tarybos Nveicanmse ir |«er- 
traukėme *u p. Gabriu visu* 
santikius. Todėl grumi. 1<» <L 
jis juu skundžia mu* Ameri
kos lietuvių visuomenei.

Apie musų tinkamumų už
imtam darbui nepri<k-ra sprę
sti m-i mums, nei ji. Gabriui, 

tik tiem*, kurie mus siuntė 
ir kuriem* me* diritant *) Juk 
kiniu viena* delegatų rengė* 
gijžti AiiM*rikon. o antras Lie
tuviui važiuoti, tai valdžios 
atstovas Dr. J. Kauly* abu ra
štu sulaikė, kml pasiliktume to 
liaus-dirbti prie IJetuvo* pa
siuntinybės Berne. Todėl ir at- 
akaila* iš ravo darbų m* p. 
Gabriui manome duoti.

Gi j p. Gūbrio "karalių, ba
ronų** ir visokių slaptų agen
tų "augsla* sferas” me* vi
sai nepretenduojame, ne* ten 
neiiuitome imramos <le«n<>kra
tingu i Lietuvai. Ku ■ tikrai* 
musų tauto* laisvė* šaliuin- 
kni*. kud ir aristokratų kilmės, 
me* jm šiai dienai palikome 
artimus sau tikiu*.

I

sten
dų su-svari 

t įlomi |Mit-
Niki pat 

dieno- me*

I*. Gabry 
ginsi delegitcijos 
loaž.iuti. lig tarei 
-avė pmiugštintų. 
susitikimo iki šio-
skaitome p. Gabrį gudriu ir 
galinčiu daug naudos Lietuvai 
padaryti. tik jo |Militiška* jui- 
tvirkintas ir nepaprasta ambi
cija pa naikina jo taa gislry- 
bės pozitvvę vertę.

Jau atvažiavę radome p. 
Gabrį susipykusi su visais 
latvių veikėjais šveicaruose. 
Nei \ ienas latvi, nesiėmė da
lyvauti tame susirinkime, ka
me p. liitbtys hutu, t ii Ameri
kiečių delegatui, su lenkais 
nieko ta-ndro neturėdami, su 
latviai*. ypač ju tautininkai*, 
draugiškai sugvveaa. Tai p. 
Gabriui luitai ueĮiatinka, nes 

"pleiki; nešioji

SKAITYTOJŲ BALSAI.ŽINIOS IŠ LIETUVOS.kiečių delegatų) Pram-uzai 
nežinų su kuria pradėjus dery- 

| Ims. Jie (mtiiria sutverti vienų
Tautos Taryltų ir įsteigti biurų 

i 1‘arvžiujo. Ambasadorius da
vęs suprasti, kad LietuviųTuu- 
tos ’l orilsi* šveicaruose atsto
vų l’rnnciizijoii nenorėtų įsileis 
t i. Tud reiklų tverti naujų 
Viršiausių Tautos Tarylių. ku
ri turėtų iiasitikėjinio Alijau- 
tų šalyse.

.•fmcnAircrų aluturai
Ir. kini Tartfbojr dirbs
tik ta 't/liiifH, jri aatija Taiįi- 
(m rot* ku* f Iii ta* »n Lietacon 
l'nlstf/bfK TtiĮibt ir, įri Ia- 
formacijos Mara* ftntaina^ 
ru lakių n«nja.> žinios sAri6</<i- 
man. (Mus pabrėžta. •Draugo' 
Redakcija.) Tam |uireiškimui 
nieks nesipriešiuo.’

I’o ilgų diskusijų nutarta 
tverti Viršiausių Uctuvių Ta 
rylm šveicaruose, kad ji imsią-1 
t.'tų geru* lietuvių santikius 
su Alijantų šalimis, o vėliau, 
jei Alijautai pritars ir Lietu 
vos reikalams tai nekenks, ši 
Tarylia turės j*-r*ikc|ti Pa
ryžiun.

Konferencija, virsiuiuėių re 
žolim-ijų principe priėmusi, iš
siskirstė nieko uckalliejusi nei

Kėdainiai. Gr. 14 <1. Kėdai
nių apskritie* pradnlamųjų 
mokyklų mokytojų susirinki- 

ima*. dalyvaujant kaikurienis 
i žydams ir lenkams, išsirinko į 
komitetų: pirm. J. Grušų, 
vice-pirm. B. Vasiliauskų, sek
retorium J. Žemaitį, jo pava- 

įdimtoju G. Bluinų ir iždininku 
J. Plečkaitį. Nuspręsta reika
lauti iš Apskr. Komiteto, kad 
už gruodį bntų užmokėta 150 
rub. algų* kiekvienam mokyto
jui; kad mokyklos hutų aprū
pinto* kuru.

Deleguluis Vilniun įslinkti 
B. Vasiliauskas ir J. Ph's-kai- 

Įtis.

t

C. M tis.

MANO MINTI8.

Vi» 
i* tu«ani imrudė milžinu 1,a* M,h K j° 

i Į imi.- ’.
I Jis skumlžin-i. kad me* 

J iie|irisidėjom prie jokių lietu 
viii ■■ignmr-acijų šveicaruos,. 

I i-i*y I*-, tieprisidejom. šelpimo 
organisacijos jau luiigė savo 
.tarini ir rengėsi prie likvidr- 
rijos, o politiško* orgaiiixm i- 
jos laikėsi inoiuirvliiškos ir 
l-imservutyvMi ;>akrai|>o*. (ii 
krikš«'-ionys-deniokratai, kaip 
IJetuvoje, taip Rusijoje ir A- 
msrikojt*. laikosi respubl*kū
niškų ir demokratiškų p<g *.w 
dų. Tad tai >ne> |i. Gabriui ir 
visiems Aveicarijos veikėjams 
tiri svečiam* iš Uetuvo* pir
mame liendnum’ suririukiui* 
(rūgs. 12 d.) esame aiškiai 
•'(►lirieię. Muaų ir abelnai A- 
iiierikos lietuvių respalui c »• 
mšaų nustatymų prunežėme ir 
Kvriearijea spaudai.

A|>ir Informacijos Biurų, 
kurį vedė p. Gabry* 
kalbėti. Vos atvažiavę mes pa
tarėm tų biurų kuogreičiausia 
uždnryti. ne* jis jau nuo pa
vasario (19IH m.) nebeaatarė 
*u Lū*tuvo« Valstybės Tary
ta (iš kurio* m-t paramos 
pirmiau gamlavo) ir pradėjo 
leisti klaiilinaačia* žinias: Kli- 
maitį neesančio* armijos gene
rolą padarė, Urachų išgarbi
no, IJetuvos cagėjo geu. Im- 
deadorf ’o agetog baronų vro 
Itopp "lietuvigut” didvyriu 
Išdarė etc.

žinoma, tokių p. Gabrio 
daria; mes negalėjom nei pi
nigai*, nei žmftbu remti. Tai 
todėl me* ir netikę įlelegatai. tinai numarino Viri. Liet. Ta- 
ypač p. Gabrio "augštrem-ms 
sferom*”.

I*. Gabrys apgailestauja, 
knd mes leidžiam "kruvinų 
darbininko skatikų’*, la*t pats 
įlaug dauginu leisdamas fier 
keliolika; įimtų <largi savo 
“uugšte.-noM- *ferdse.” vos 
dilinu surado progų to skaliko 
"pasigiiilėii”. Nevykęs ugita- 
i'ij<<s gestas.

Į visų tm ataižvelgiunl. mes 
ir negalėjom p. Gabrio žygių 
remti ir vengėme jo įstaigų. 
I*. Gabry* tai anarchija vadi
na.

Bet-gi kut>*s gului besiarti
nant. susidarius laimi sunkiai 
ir painiai |M,lhikos konjunktū
rai ir nesulaukiant iš Lietuvos 
Mvcicarijoii kviečiamų žu ai
nių. greita* autarima* bent 
tarp ŠM-iruiiMMie esančių lie
tuvių pasirodė būtinai reika
lingas. Tad aat greitųjų ir ta
po sukviesta *paJ. 9 d., l-ausa- 
umia. koul'erroctja laetuvių 
Tauto* Tarybos Aveiearuuee 
«u Amer. Liet. Tary bos aUto-

*) Amerikos Lietuvių Tary
tai- |M>sėdie 19 vasario. I!>I9 
iii, priimtino, knd kun. I»ubii 
žiu, p. Ma-tuusko ir Pūkšto 
dmlui Europoje butu tėvynei 
naudi ūgli s ir jiems patiem- 
garbingas.

**/Jr«oy/«" ird.

SKAITYTOJAI.

Užrašykite vardus, pavar 
i des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, šildančių jums 
.spekuliacijų ra abejotinaia to
rais ir bnaifaaia, ypatingai, 
kuomet až juos tie aaroanys 
vilioja it jų* jūsų Taisyto Pa- 
akobs ten Irtai (Liberty 
Botos). arba Karto Taupy
mo taktotos (War Savtao

Sintautuose greitu laiku ma
noma atidaryti "ŽShprio” dr. 
Mergaičių l’kio Ruošos ketu
rių kle.ių mokyklų. Kreipti* 
į sekretorių 1. Valitį.

Telegramos iš Lietuvos pra
neša nuims linksmins Žinias a- 
pio Lietuvos valdžia ir visų 
ministerijų, o vjiat ingai apie 
Lietuvos armijų, kuri triuški
nu musų priešus bolševikus. 
Plačiai kalbama apie organi
zavimų armijos čionai, Aine- 

t riko j. Mano nuomone taa la
bai puiku ir aš tam pritariu, 

į Aš, kaipo vedęs vyra*, ir an 
šeimyna, žinoma, negaliu stoti 
j lietuvių kareivių eiles, bet aš 
INisižadu tai kariuomenei pirk
ti kulkas, ty. remti jų pini- 
giškai, kad ji galėtų paaek- 
mingiau kovoti su Lietuvos 
priešais ir juos nugalėtų. Tai
gi jauni vyrai, j eilę;

Mylintis Lietuvų.

Tauragnai, (Saldugiškio ap 
skriejo). Per rinkimu*. *uda- { 
raut parapijinį komitetų. ;mi- 
niškčjo Įiolitikos stovis, kuria- ‘ 
me yra liaudis Lietuvoje: kai- 

apie Viršiausios Tarytais vw|.1 rieji varo agitucijų tik vi*.p:ir-
dylių, nei apie narius. Tik |h> 
kelių aųvaičių girdime, kad p. 
Gabry* "augštesnėse sferose” 
jau apsigarsino Viršiausios 
Tarytais ptcziilculu. Autraim* 
susirinkime, kame ėjo kaliais 
apie narius ir valgylių. |u Gale 
rys taip ir liko prezok-ntu.
Vėliau patiriame, kad p. Gab

ry* vieno žymaus Amerikiečio 
gelbiamas. jau surengė memo
randumų j Alijantų valstybes, 
prašantį viršininėtai Tarybai 
pri|Mtituimo atstovauti lietuvių 
reikalas.

Patinę, kad p. Gabry s vie- 
nur-kitur išsitarė prieš (actu- 
voa Valstybės Tarybų (ir tai 
oficijaliuoM* politikus rate
liuose) ir imtekus j musų ran
ka* Vokietijos užsienio luiuisti 
rijos dokumentui, kur p. Gab
rys, |taslė|>ta> po |M>eudouimu 
votį Kaufer, veda slaptų po
litikų su barouu votį Uopp. nu
stojome ji. Galinu visiškai |Mt- 
aitikėt. Gruud. 1<I d. išstujutae 
iš VirAianaiM Lietuvių Tary
bom ir pertrunkėm tu p. Gab
riu visas sentikiu*.

Paskutini* umsų žingsnis p. 
Gabrio akyse ir padarė uivs 
"netinkamais” delegatais, nes 
toks musų pasistatymas galu-

tijos tikslui*, kud praeitų jų 
knndiiiatai, o ramesnieji gy
ventojai. nesuprasdami |mvo- 
jaus. pasilieka pasvirus trau
ki.’.*! nuo viauoineniifo darbo,! 
bijo ir keršto. Tada kraštuti
niams jų. kairiesiems, lengviau 
]>atraukti neišmanėliai; Jie; 
rk’bda, kad jii gina dariu- 
ninku* ir kalba, knd jų prie- j 
šiainkai anų pasiturį ūkinin
kai; jie įvesiu baudžiavų, ryk-: 
ši-<i ir G. Visų tų nesąmonių . 
priplepa daugiausia pagrįžu-J 
šieji iš Kurijos ir nežinia, ko- i 
kio raugu pririgėrę. Barniai 
su jais tarti* ir darbuotis ly
giomis teisėmis, liet kur tau, 
lygybes jie nepripažįsta — tu
ri būti viešpačiai* ir tiek.

Imu abejonė, ar Lietuvų ne-1 
sutiks Rusijos likimas ir tai > 
*u visatai* baisenybėmis, ba
du ir žudynėmis? Bent kraš-

LETUVOS
PILIEČIAI IR PILIETĖS!
Nekaltų Jų* suvu Imlsais 

sprę*ite. kokia turės Imti Lie
tuva uteityje. Kml gerai nu
spręstumėte, kviečiuitie ingyti 
knygų

“APEAPŠVET4" 
parašė Kun. Trof. IT. BuČy.< 
Kaina 25c.

Kreipkitės šiuo adresu:

DKAUGAB FU*. 00.,
UN Vato 4*h OtaMC,

Oirago, HL •

tutiniųjų vadovai inteligentai 
turėtų tai suprasti. Juk ir 
jieuu. tikime, via tik ym dar 
brangi laetuva ir privalo rū
pėti jo* likimas Tegu pagal
votų. ar neapsirik*. bedirbda
mi ir ta*kurstydauii griauna
mąjį darlių. Kati paskiau ne
būtų jiervėlu.

rybų. palikdamas gyvu vien |g 
Gabrį, jos nemarų preaidrn-

Ka slink "Sandaros” (Nu.
2 ir kiti) įvairių pastabų, rei
kia |*aricbėti. kml joki Tary
ba šveicaruose niekad m* tik 
nedirbo lenkų uamlai. liet iitad- 
uni neturėjo su jais jokių san-l 
tikiu. Buto tik du privačiai I 
gyvenančiu lietuvių. kurių 
(asmeniniai) santikiai *u Iru 
kais Įuik'-nkda •> kaip Lietuvos 
Vai* t y lies Tarybai, taip ir vi
soms Šveicaruose buvusioms 
taryltoms. Toki aiški "Sanda
ros” iš liuosos valios** mela
gystė nedaro jai garbi**.

Abeluai. visas •"Sandaros” 
tonas, kuriuoui ji griebiasi de
legatu* smerkti ir katalikų 
visuomenę boliuti. duoda su
prasti. kad "Sandaros” re
daktorius tikrai gydytojo rei- 
kalingas. Atrodo, kad putui* 
redaktorius daužo |4aktuku 
savo galvų, kad tumni kaip 
Gabrio "kruvinu skatiku”, 
aukšto, niro—ra<> didelį I

NAUJA BENDROVE
SU KAPITALU SUKOM to DOL. .

Itotorts Stotyroo Brodroto UNtomAm BtaldAa* OJI
* Si brodtoto tokoeporuoto Obio valstijoj, sulig Ohio JT 
stijo* teisių ir po valdžšoa saugia priežiūra.

B b nd rovė pradeda darbų jau, uea turi kapitalo $35J)OOl 
1 radeda pirmiuroia:

1) Stato uaujus namu*, mediaius ar nmriaiu* be ckiria- 
rno, ne tik Ohio valstijoj, bet ir kitose valstijoje. .

2) Daro pienu* delei namų reikale.
3) Skolina pinigus lietuviam* statant namų, imdavo 

lengvas išlygas, vokuojant tnažų nuošimtį.
4) l’*rduo<ia namus, lotu*, fannas.
5) Apdraudžia namus, rakandu* ir kitokiu* dalyku*.
G) Taiso namus.
7) Organizuoja taiu tikru* aumtninku*, kad reikale juos 

turėtų organizuotus.
8) Kaip tik bus galima keliauti j tėvynę. Lietuvų ir ki

ta* dalis svieto, tuomet |mrdavine* laivakortes ant visų linijų. .
!)) Siuntinė* pinigu- į Lietuvų ir į rištu dali* ;w~v!:i.,» 

saugiai ir greitai. V
10) Bendrovės tikslas sukelti pnunonijų tarpe lietuvių* 

amrrikie«'-ių..
11) Bendrovė ne tik užsiims statiniu muuų. liet ir tų 

stengsi* įkūnyti, kų tik pajieg*.
12) Bendrovė su kapitalu tain tikru jindes iš Uetuvu* 

griuvėsių* žarstyti į šalį, o ten statyti uumu* naujus unt tos 
vietos, kur uguelė siaut ir baisi karė.

lietuvių kiekvieno užd'mri.' nupirkti nor* |s>rų *,*rų šios 
Bendrovė*. Kėrai kainuoja viekus, mažiau* nejmrduo-
da. kaip tik 2 bėru už $50.00.

Katu mums lietuviams vargti toliau. !«k ww; '*kiuie, 
Šviesi ateiti* jau matyti darbininkams žux>nerus iš šios nau
jos Bendrovė*. l*>t reikia penkiaadešimtinėr, nepasigailėkite, 
arba ir daugiau*. L. b. Bendrovė nuošimtį moka už pirktu* 
šėru*. 4 doL už šimtų.

Sesute* lietuvaiti'**, sujuskite, utokite j darlių, pirkite ke
ru*. raginkite jaunikaičiu*, o tani sudėsim kapitalų $100.00^ 
iia Ir padidinrim ir tik lietuviai jiagvlliės savo tėvynei staty
mo reiknluore ir pakek jmmouijų.

Clevelandiečiai, ateikite turėdami reikalų ar viri 
tu* darbu*.

sUilu.nl
%25e2%2580%25a2rr.fr


II TOWN OF LAKE

KEWARK, N. J.

CHICAGOJE.
DRIŪOJS

Tūlu* laika* kaip ni**iiiiiitii 
■•Braiige” jokio* žinutė* iė 
Nvuarku. Gal gerb. ••Drau
gu” ukmtytojni mano, kml 
šioji* kolonijoj niekas nieko 
neveikia. Bet kaip tik atbn- 
lai. Čia veikiama daug, ma
žai rašoma. Net ir gavėniai 
užstoju* veikimas nesiiHŪuaži- 
mi.

Kovo 8 d. buvo surengta* 
didelis uitiss-miiingus. kurm
iui- kalbėjo |nts mit-sto majo
ras. p. tiillen. ir kiti valdi 
ninkui. ’lunic mnss-mitinge 
tiųsi išnešta rezoliucija prieš 
iHilševikus ir lenkus, kuri ta
po jMtsiųsta prezidentui Wil- 
sontn ir 
vieta*.

Kovu !* 
laukinian 
dra uitas 
gt’ Katalikų Centras. 1’rn- k 
ttibkų Centro priguli visos ku 
lulikiško.- draugijos ir urgntii 
žarijų kiio|Hi.-, tad ir A. ir A. 
Savaitės pirmus vakartis pa 
* įrodė gauti turininga* pro
gramų. Pirmiausiai atgiedo
ta Lietuvos ir Amerikos him
nui. Paskui Centro rafiL, p. 
S. Pranis, jmaiškino K. Cent
ro ► varlių ir tt. Paskui pra
sidėjo kaliui* draugijų pirmi
ninkų. Kalbėjo šių draugijų 
pirmininkai: Av. Jurgio — M. 
Skeberdis, Av. Juozapo — J. 
Valk-kas, Av. P i šules — O. 
Daukšienė, Av. Rožančiau* — 
P. Radževičienė, L. R. K. A. 
M. K. 11 kuopos — O. Nevu- 
liutė, L. D. S. 14 kuopa* — J. 
Žemaitis, Pilnųjų Blaivininkų 
.1 k tautos — N. Tarosas, Liet. 
Vyčių 29 kuopos — J. Bra
zauskas. S. K R. K. A. 36 k|i 
J. Žemaitis labdaringosios 
draugijos — A. Biskys. Pa- 
liaigur pirmininkams katilas, 
jaunų mergaičių būrelis gra
žiai atvaizdinu. “Romunin 
driiių”. Paskui kallu-jo gerti, 
kuu. Petraiti*, iš Pri-ramų K. 
J„ kuris savo turiningoje kai- 
lwje nurodė svarbų katalikiš
kų draugijų ir Itatalikiiko*

Kadangi kun. Petraiti* bo- 
vo labai nuvargęs, tad nekal
bėjo ilgai. Pasižadėjo antra
me vakare plačiau pakalbėti. 
Mat, kun. Petraiti* tų pačių 
dienų turėjo prakalbas Jerrev 
City. žodžiu sakant, pirma* 
vakaras nusisekė labai pui
kiai. žmonių buvo pilna Av. 
Jurgio draugijos svetainė.

Tolinus pabrėžeiti plačiau.

j kitas reikalingu*

d. prasidėjo senui 
A|>švietos ir Ap- 

Suvaitė. kurių paren-

G RAIfD RAPID8. MICH.

Vyrių 43 kp. buvo mi- 
vakarų — prakalba* 
kovo 9. Pirmiausiai 
kun.. kl'-liona*, A. 
antra* V. J tisas, ku-

If
rengus 
neili'-iioj, 
kalbėjo 
Deksnis.
riuodu aiškino, kiek T. Fon
das yrn rm nuveikęs. Taip
gi atsakė lib-rnlam* ant jų ]ia- 
geidavilnų suvienyti fondus. 
Anot jų: “Katalikai su T. F. 
visuomet norėjo isvi<*n dirbti, 
m*s rienyla-j gnlyliė. la-t ka
dangi pusi rodė, kud negalima, 
tai T. F. dirlia sau kiek galė- 
tlamas. o Neprig. Fondas te
gul dirba sau. vieni kitiem* 
nekliudant, nes surinkti pini- 

’gai eina per rankas vieno to 
pačio Piki Komiteto**. Kun. 
1. Kelmeli* kalbėjo apie reik*-

ie*ė Bernutaitė pudetammivoĮ 
eiles. Žiiioiiių susirinko ne- 
daugiausiai.

Po viskam buvo renkamus! 
(uukos j Kalėdini Tautus Fon
dų. Aukojo šie usniuuys: 

Julius Bani* $8.(JO, Vincas 
J ūsas $5.00.

Po 2 do!.: kun.. kleh. A. 
Didesni*, kun. I. Kelmeli*.

Pu l.dol.: P. Kučinskas. J. 
Kiuantavičiu*, V. Tumeli*.

P<> 50*.: A. Kemern. .T. Abro 
naitii-iii-, K Abromati*. .Smul
kių nukų $2.63. Visu $24.00.

Pinigui perduoti T. F. 41 *k. 
i-žd.. .1. Burščiui. Audoniikis.

Atvykus pa* murai* klebo
nauti kun. J. Oleclinavičiui, vi- 
■ i. kaip bitės nvilvj, pradėjo 
dirbti; kurie dar tinginiuoja, 
įudimtsi prie darbu.

Kovo 2 d. šv. Antano draii- 
I ųija buvo surengus Imlių su 
i irukuIlMimis. Kalbėjo gerb. 
I iJi*b. J. t llechnnvičiu*. gražiui 
i jiiišv lesdamas darbininkų stu- 
'.į. Ragino visus rašyti*** į 
prakilnia* organizacijas. An
tro kalbėtojo kalba buvo ilgu 
ir nuobodi. Sunku buvo su
prasti ju nuomonę. Sakė, kad 
visi darbininkai tai savymei- 
liai, valgo lienanus ir oran- 
ėius: niekad nebūna užganė
dinti ir kaip ta bok'*, mestų j 
sienų. atsimuša* pradeda 
■‘įmušti savo darbdaviu*. Gai
la. kad tokiu* kalbėtojus kvie
čia *u prakalbomis.

l'žgavėaių vakare draugija 
Vaikelių Marijos, nerašai ra
sit vėrusi. buvo rurragin pui
kių vakarienę, ra gardžiai* 
užkamlžiais ir naminiai* gėri
mai*. žmonių buvo pilna po- 
Imžnytinė svetainė. Ihogra- 
nia* nusisekė kuopuikiausiai. 
Buvo dainos, deklemariju* ir 
lietuviško* žaisle*. P-lė Ma
re Petrikaitė, nare vaikelių 
draugijų*, gražiai prakalbėjo 
ir padėkojo gerb. ktab. Olech- 
navičiui už suorganizavimų ' 
draugijos. Kita-gi įteikė bu
kietų gyvų gėlių. Pelno pa- 1 
rapi>i liko 847J00.

- IMMAKA MAMBOM, DTO.
- i

Kovo 9 iL L Vyčių 55 kp. 
laikė susirinkimų, kuriame bu
vo ir svečių ii Valparaiao ir 
(■ary,. ItxL Atidarius susi
rinkimų, kuopus pirm, tuojau 
l«kvietė dvasiškų vadovų, 
kun. F. Rūsį, kuris savo pra
kalboje ragino visus prigulėti 
|irie L*. Vyčių Įirakilnios orga
nizacijų*.

Paskui kidls'-io I-. Vyčių 
Centro rašt. p. V. Rukštali*. Į 
Jis Duug kų |ia|ia*akojo apie 
1„ Vyčių nuveiktus darbus iri 
kų turi veikti.

Kiaute susirinkime buvo 
taip-gi atsilankęs iš Valpurai- 
mi moksleivi*, J. Pocius, kuri* 
taip-gi daug naudingų ir |ui- 
iiHikinančių minčių išreiškė.

Paskatinis kalls'jo iš Gary, 
ln<L vargunin'mka*. p. A. Ala- 
lielis, iš muziku* sritie* ir jus 
lavinimosi.

L. Vyčių 55 kuopa nors ne- 
senai gyvuoja, bet narių turi 
tii'iiiažiamiiai. Aitarae susirin
kime prisirašė 15 naujų narių. 
Visuose buvo matyti energi
ja ir pasišventimas dariau 
Bažnyčios ir tėvynė* naadai.

auu^i tiulis Ja▼njunXWi rj-

B

aiiAnot-.n »>
u*tr l*>ltinti.

•I u cr.t.i
J. S. Ramačionis.

2611 W 44th St. Chicago, III

i

MALIORTUS

■ < 1. AT! i

PRANEŠIMAS

ALKK MASALSKIS

Tųsn surašo aukotojų i Tnuto- 
Fondų.

[šv. Kn/.imieio dr-jti.. $1(iu.(Mi 
I .llllijiillll Hetkailė .... $.'HI.IHI 
Petronėlė Birbaliiitė .. .'ai.oo 
Moterių Sųj. 21 k p...........33.00
Jonas Kačinsko* ............ 20.00
Av. Autanu dr-ja .... 18.140 
Iš draugišku voku lėliu pri- 
duuta J. Cilausko............15.7.5

Po 10 dol.: A. Poškienė, M. 
Aiaudvitis, J. Vaišvilaitė, (I. 
.losalskienė, R. Gaiiauskaitė, 
A. Bnrtušis, V. Buresevičiii-. 

Į A. l-aurinaviėius, O. šnlguitė,
11. Ivaškevičius.

I’o-.’i dol.: K. Trakšeli*. 
Kučiiiski*. P. Zilutrtas, J. 
hauskas, <*. Kluinbaitė, 
.lunsona*, J. žukauskis, 
Knminėauski*. K. Kručus. I.. 
Dnpšis, J. luiuzikas. P. Rad
vilas. V. Buėku-% A. Vcršilis. 
I_ Staruškaitė. S, Paukštis, S. 
Vilkis J. (imliomis. A. Kari
na*. B. Jonikienė, ,|. Bluskuu 
ka*. K. Ciri-nus. M. Ciretm*.

Po $3.00: Pr. Balkus, M.^ 
Puiigetm. .1. Nnkriišiii*.

Po 2 dol.: C. Urnikn*. B. Si 
inonis. K 
Mitukus, M. Macijausku*, 
Ačaitė. V.
Tanke*. K Paukšti*. M. Atras- 
kaitis. J. Oinika*. -I. Diuiski*. 
Pr.

I

\ algyti reikia mi\o buku; pu- 
ryčiui turi Imt jau Mivirėkinti 
ir apriila* turi Imti jau geni-, 
kiniu nteinn pietų laika*. Koks 
jūsų apetitas?

Silpni vidurini nevirAkiiii 
valgio, dėlto ir apetito nėra.

Ka* turi -ilpnu- viduriu*, 
tani reikia imti gutdž.iii* -nl- 
duiniii*.

i

Bulei vinicne

Zarumskas.

A.

•I. 
D. 
A.

i'artapa*, J. Pocius. 
(Bu* daugiau).

V. BtaMikM.
T. Fondo .'(9 *k. sekret. 

1543 — 46-1 h St.

9

l’žprreitame sekmadieny j. 
kovo 9 d., 1949 nu Dievo Ap- 
vciadua parapijų* lietuviai la
bai graliai ir pavyzdingai ap
vaikščiojo Av. Kazimiero Mven 
h*

Kusi rink u* žmonėms apie 
7:3(1 vai. vakare, prasidėjo 
programas. Programų tru> ■ 
prakalbėk* pradėjo gerk kle
boną* kun. Ig. Albavičius. 
Pankui perstatė gedi. kun. 
Jakaitį, ii H'oreester’io, Mare. 
Kun. Jakaiti* pasakė labai 
paikių prakalbų. ragindamas 
visu* lietuviu* * patrijo- 
tus prisidėti prie iškovojimo 
lietuviai laisvė* ir lt. Po tn, 
gark. vietinės parapijos klebo
nai panak i ua dar keletu žo
džių, prasidėjo aukų rinkimą-. 
Kaip gerk. knn. Jakaičio kal
ba kajudino vimu klausytojų 
širdis ir sužadino jų jautimu* 
parodo tan, kad. už kokios va. 
lando* laiko, aukų nurinkta 
viri pusketvirto Šimto.

Auka* renkant, tęsėsi |»ui- 
ku* programėli*. Pirmiausia 
p-lė Murijoiui l'raSukaitė gra
žiai padek lemu vo.
šio* mergaitės sudainavo ke-Į 
l<-tų gružių lietui inkų danielių, 
pritariant pijumi p-lei H. Bri
kaitei. Pu to p-lė* O. Ber
notaitė ir Aleksandra Bėre**- 
kaitė gražiai jiadainavo due
tų. akoiuponuojant pijiiuu pa
nelei Peik* i tei.

Baluliu |«žiinėti. knd vinun 
to* (tanelė* yru įmigusio* Die
vo Apveiado* jmrapijo* mo
kyklų. Kažkurio* tlabar lan
ku augštesm** mokykla-, 
aos myli savo brangiųjų tėvy
nę ir gražiai kalbu aavo pri
gimta kalba. Užtai, žinoma, 
garbė priguli serarims Kazi- 
mierietėma, kurio* ta*p pnį. 
kini sugeba išlavinti aavo mo
kiniai ir mekiBra.

Kurie yra kaipo gydytojas, 
jie apvalo kraujų ir vidurius ir 
sugrųžina gerų u|**titų.

Saldainiai Parl<dti gardų*, 
ir lengvai be jo

Braddock, Pa. gyventojam*
Nuo 10 d. samdo iių metų 

įgaliojama p. MOT. VTTAR 
TĄ, buferių (937 Washington 

j Avė.), rinkti prenumeratas, 
j pardavinėti po 2c. pavieniu* 
I “Draugo” numeriu* ir abel- 
nai atstovauti “Draugo” rei
kalu*. Svarbiausia dėl jus, 
tai tas. kad p. Vitartas laikys 
savo itore po keliasdeiimtys 
“Draugo” numerių dcl kas
dieninio paroda vinė j imo.

“Draugo” Adm.

I

I!
---- -M

n I • In t u i ii * i-iiuinl 
r> lojau* busite

EXTRA.
FFIKALINGAS 

SAVININKAMS 
užtruk lt«r 
ritUun »t

F. P. BRADCHUL1S
Lietuvi* Advokatu 

Attorney at La*
KIS U M'Mfnr, <Vr. < tark
IU*um TH. Centrai S3<»

CHICAGO, ltJ4Wo|s

TeltfoMu HfjmArtH >144 

DR. A. A. ROTH, 
lio*** gydytoj** ir r^irursa* 

Sve- ljaliu** MctrrulKu. Vj-ritZu 
f nik u Ir ohrani*kų ■411 

l»t 8a. U*l*t»C m, CUcM® 
T*:*tona* Itrorer K*l 

val.ANLxm: 1*—11 rita »—• s* 
1 »latv t—* vak. M*4*Uoala 1S—L» «.

ii.iiiHitiiiiiumiiuiumiuiiuimiuuaan
i st. K*

veikia gndttd 
kiu skmisiiin.

Paimkite 3 
gulti, tai nnt
visai kilok* žmogus.

Dėžutė kaštuoja 1 didėti-. 
De| publikų- fHiltiguiiHi me* 

j Įtunlumbune ti dėžute* už 5 do 
lerius.

IX IVANAI
(tralu* ir naudingas knli-n 

įtariu* visiems ka* tik atsiųs 
orderį ir pinigus nykiu nu šituo 
pagarsinimu iškirj*ę* jį iš įnik- 
mšrio.

Piniguti ir įninku* siųskite į

APTEKA PART08A, 
160—2nd Avenue, Dept. 14..

Mew York. (46

Ii BRIPGEPORTO.

htii

1*14.

tau* ■><
n
i. ts-lu mm |-al|i
B kaUlltlUK blrkths.
Akeliu tvdtlM iMirbU VlM>kiU

I
II
I

X- yiH/nųlu tilto- 
ir 1144B41II m>*
dirbti bh lal- 

1 u 1*4 a — 
Btn>

KUM ir ViBOklMB blckltilu* U-irbuB.
Iturbua u-'i tu u %itx**e tiuly mp CM- 

• UKtua. I šori m Mlbvku ulaakMD*'»al ir 
duodu LA.-rafiliJtl K*iu Dit1
KU* reikaliaroA. krBi|*kįl*«

MlbuauABB lUH VtfNrfini; <*o.. bim! 
Mun* tartai U<*k». :io« U. Zilte K*.. 
T<*L Caaal «MZ.I ________________________

ŽVENTO JUOZAPO DRJOS
VALDYBOS ANTRASAI:

8beboyg*n, Wi*.

Pirui. A. Orelis*. 1117 Kautu- 
; I i-icy. Avi-.

Vicc-pirui. J. Siausk**, 1414 
I Ncw Yurk Are.

U uit. A.
' Avc.

2 Itašt. H.I
j riur Are. ,

Ddiniiika*
Su. Il ih Si.

<lrg- Kak lx- Eniuila, 1717 
Kris Avc.

Maršalka M. liaunom.
Ilažiunliijai iždu: J. llekluiti*. 

J. Rutkausku*.
Milinrai atkilimui kiekvienų mė- 

mnj |hi pirmai tų ucdėlių.

Ilru*akii. *24 Hi<’i

MM. Bų-gos 1 knopM 
—sirinlrima* 

Mot. Hų go* 1 kp. laikė mr-l 

nosinį susirinkimų 2 d. k<no. 
*. m. Pei-kaičių* protokolų, 
buvo perstatyto* naujus kamb
liai*** di*l prisirašymo. Pasi
rodė, kud iirisirašys keturios 
naujo* nario ir tarp* jų yra 
Av. Kazimieru \ ieuuolyno nu- 
klėtiuė ir iiagMrsėju.i pijanis- 
tė. B. Nausėdaitė. Ji nūn* 
jaunulė, l*-t didelė spėka bu* 
musų kiiopai-

Raporto nuo buvusiu vakaro 
27 d. vasario komisija A. V’a- 
laMČiuuait*'- ir Overliugaite ne- 717 W. 18th 8t., Chicago. UL 
išdavė ru |>ortu iš priežastie* 
trumpu laiko. Sekančiame su- *** Ave“ * blca*°- 111 
sirinkiim* liu* išduotas pilnu*' Vire-pina. F. teryga. 4539 Su. 
raportą*. Komisija nuaamdy- M«nJ>fuJd Ave^ CUirago, 
mui svetainės praneši'*, kud uu-! 
saliu Iė A v. Jurgiu pnr. svetni- 
uę dvieui vakaram, ty. -------
žiu II d. ir lapkričio 9 d.. š.[
IIL

................. Svarsti ta kukį surengti \n 
Pn*kui *el . , ■ -ri aurų iii-i * guzui Ii u. i mm 

|uii lųi-mrėiu- nutarta įsiimti 
i x ei kalų it kad pučiu* mirė* jį 
; -Illuštų. 'Iid|>gi. kud <inli* pro 
gramu butų muzikališka. Iš
rinkti veikalų ir sutvarkyti Ri
šėju* išrinkta komisija iš: A. 
Balliidtiuii><-nė* ir P. Igiuitu- 

. viriutė*. Mi* nutarimu* priim
ta* su dideliu eiituzijnzmu ir 
narės pii-i/mlėjo dėti visas pn 
stanga-, kad veikalu* puiyk- 
tų. Nutarta atlikti velykinę 
išpažintį ir eiti “in corporo” 
prie Av. Komunijos balandžio 
6 dienų.

.Sekanti -ueiriiikimiis įvyk* 
G iL balandžio, į kurį yra kvie- 
ėiamo* li-os moterj* ir mer
gaitės atsilankyti ir patapti 
aųjangietėiaia, na* kuu didume

Sapiega. 17!'> Supo*

T. OriffaliuiiMA. 1437

Pirm. A. Nausėda. 1658 U'aban-

Vi-

Nut. rašt. .luuaa Purtukaa. 443'. 
So. Euirfield Avc., Chicago, III.

Fin. rašt. Ale* Dargia, 726 W. 
’u rlSth St.. t.'hicagu. IIL

Ižd. pruf. kun. Pr. Bučji. 2u34 
W. Mseuuctte R'J, Chicago, III.

fano Globėjai:
Ktm J. AJlaiviėiu*. 7!7\V. lt>th 

St., t hieagu, III.
Juw.. Rupšį*. 44 JO. S<>. Mupic 

wu*l Avc., I uicugu, III.

Direktoriai:
l'ruf. kuu. Pr. Bučį*. 2634 W. | 

i M*i<|ui llr R>l., < 'hieago. Iii.
Kun. Igu Albavičiua, 717

■ Isdi Si., (."hiragu. Iii.
Kuu. F. Kudirka. 1644 Wabau- 

|ai* Are., Chit-ago, III.
Ale* Dargi*. 726 W. Ibi h St.. 

Chicago, IU.
\nl. NaUM-la, luūtl U'alsuiaia 

Avė., < hieago, III.
Juoc. Rupiu. 4430 So. Haplc I 

trood Are., Cbirago, IU.
Kun M. Kiu***. 3230 Auburn I 

Are., < .iirogo, 111.
Fr. Verjga, 4539 So. MaraMield 

Ava., Chicago, UL

w.

MOTERIS.
NUSUNK* PLAUKAI

DIDKLZS VERTAS.
1'rtaiynkHc MKn MiialitlkuadŲ 

|iUuku« o me* |M«dAr>«imc 
jtenta a«ltcl«.
kits:

Jacob L. Oershenzait,
871 K 170U M, 
■e* Yerk, M. T.

Dr. M. Stupnicki 
5109 So. Morg&n Strnat 

eme^aoo, iiuii.n 
relrtoaM VarO. MBS.

Vulacloa. —* Iki 11 U ryto. 
k po p.atv iki > rak N*4vho- 
uiU t>c.o . Iki > vaX rasas*

M

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja JT motai 

<MUa» *««■ hm Morgas M.
Man* »-*o **.. <Wowa, UL 
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8 BRIOflKS

KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Antradieniu, kovas 18 <1 
Gabrielius, Ark

Trečiadienis Kovo 19 <1 jn<> 
tapas šv. P. M Suzieduimr

. ZENAS PLĖŠIKAS NU
ŠAUTAS.

Vi /luu;*11.'. iiiiržtu p* 
ta*:.

ii

u

♦

DAUGELIS NEU2S1MOKE 
JO MOKESČIŲ PAS 

KIRTU LAIKU.

Tuos visus laukia teismas 
bausmė.

ir

B CHiCAGOS LETIMĮI 
KOLONIJŲ.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

Auko: surinktos Tautinėje 
venti je. šv Ktutimiero dično 

jf Lietuvos laisvės reikalams.

Prasidėjo k Ii m | 11 i j.-i pi ie-
lietis tilo-, kilti le l 11IIIII-) ll. 
nuskirtu Iniku nenžeiinokėjo 
mokesčiu nuo -nvo įplniiku. 
utim kntrie ne|indnvė kolekto 
ritiu* ofi-nn tnm tikiu hlmi 
kų npie s*vo iiH-liiiiii ipliiiikų 
didlliiin.

\ ieto* koloktiiriiiu- «ili-:i- 
gnvo j.-aki mą i* \\ .-i-Iiin-.-toiio 
tokiu- ii-ii* |mtiiuikti nt-tiko 
iiiiIm-u ir niilinii-ti.

l’lntikii |imbiiiniu ii lunke 
ėll) mokėjimu įnikti- latt-iluti 
gi'- vidunakčiu prie* praeitų 
-eklIlIKlietii. I.ięi l-> laiko ii i 
turėjo pri-tntyti l>lnnkti- n 
mokc*čiu* kolektoriau* ofi-iui 
liulėjo lų vi*a ir |h-i |ų«ėtų pu 
siųsti.

Vakar ir šiandie per |Ki*t-i 
aptarimo* blanko* *11 inok—*- 
čini* ĮmdeiLiiiio* skyrium. Bu-i 
pravesti tardymui, kislel tie 
žmonės savo |mn-igii negulėjo 
atlikti laiku. Basi, tokie silsi-i 
vėlinti-ieji gnl ir nrlam Imu- H 
džiuui. Bet tarės siisiilurti su 
nereikalingais fu*smngmiinis.

Bet vrn drųstiolių tokiu, 
katrie visai ncatsilirjM* j vy
riausybes reikalavimus. Tie 

visai išsisukti nuo mo 
mokėjimo.

Kolektoriau* ofiso valdinin
kai tvirtina, jog (uos šlake- 
riu* suras frderulini agentai 
ir juos |Mi*ieks tinkama luiu* 
mč. (ii tų slakcrių Cliicngojc 
Imsiu nruiažian KI.inni.

Šaknimi, jog Cliieagoj** tų 
mokesčių busiu surinkta arti 
KMl milijonų dolieriĄ. \'i<*iiii 
kažkokia fintui įmokėjusi net , 

milijonus.

i
I*'1

Iki.
uv.

Komis ilimiHiiis smarkus 
lietui |M«<inri'- <lnug nuostolių 
(liicagos apylinkėms. Neštu 
dieniu lietus afiM-mė Ciceru 
kaikuria* virinu. Žmonės kai 
kur tarėjo braidžioti vanile 
niu. kaikur irstytu-* Imdeliai*. 
vietomis išsikraustyti ii minui.

Nuo lietaus (uiti imi Fure-i 
upė ir išsiliejo po apylinkes.

Tokiuo laiku |iot vinis luivo 
Kalininu ir Im- ii|h-s ii-i liejimu. 
Nesenai smarku* Sultis buvo 
sllšllldi-s ž.'-llle. Aid -llšllii-" 
žemės ėmė Ivlt. Vanduo neimli 
įsisunkti žemėn. Kur ii-'in uu 
bėgimui piitui-iinų. lenui -u-i 
daro dideli valu Ietis klanui.
Nuo angeliniu) vanduo lieju-i 
į žeine-ne* liftu* ii lenui li
ko iki-elniu.

KOGI ČIA JAU NĖRA

Bu met t, 
l*iiiiiiigiii

< tuk Parke, 
išgivi-im -m

I'rai-itl) sekmadienį ib-tekti- 
vui suareštavo 5 snlinninkus 
keliu lmrl«-mleriit- ir daugelį 
kostiiim-rių iiž svaigalų |mnbi- 
lim-jimą ir vnrtojiiną sol i li
nuose. IJli-o Įutiliitn npie (XI 
žirniniu.

MIRĖ KITS PASKUI KITĄ.'
——I

Mirė t'luirle* Kinu*. "<» me
ti). nuo iinuiuii-i- |m> num. 
|n?<h! Soiitli įlomi gal.

I*o keliolikos uiliimlų m 
sirgo jo moteris Mary. Ir tu 
veikiai iniri*.

llytoj įvyks dvilypį* laėbi- 
tuvės.

“MIEGAMOJI“ LIGA.

Šveikuiinguma kmui-ijonie 
riliu* i.riMin praneėlu upie 
vienu luiu.in -.tioitgimi) **mi«-- 
gaiiiųju** ligų.

Su»irgę» Mielu* Anuntoiii* 
tgnl lietmiol. 21 m. mažiau*.' 
I I!t15 Armmir me.. U e»| l’ull | 
■utine.

Niivežtn* šv. I.uku ligoninėn* 
vuonrio 4 d. *n*iigu« imu iu : 
fineliui. Kelinta dietlil .ji- e-ą- 
lle -lllliullė*.

PADIDĖJO NAMŲ RAN 
DOS

I 'liiengojr 
iigi 1.* linui.

Alberl
211 turtų 
savo moterimi.

Andai ji* savo
■'imi ėmė ir iš|uižinu. jo; 
kitą moterį ir toji e-unli 
<ūi.

Jo moteris, liudyt, yra 
tingu. Nes už lą iH-|iukėlė pni- 

natnuo.-e. Bet jam (Misti- 
: “Jei tu myli (ą mofi-rj eik 

•r »u ja gyvrak. Dir-

1

Antradieni*, K-.va4.18 d.

1

kai pu

APSAUGOK SAVO AKIS
Duok jas ii agzeminuoti dy-

iminėto mnr*tnto raiknln*. rnd 
I Beitų imt didžiau-io- naudo*.
I.. I>. S. ir visiem Amerikos 
lieiniinliis. Reikia npsvarsty- 

>li ir prisiųsti j *ckantį Ap* 
kiiėįo -iisirinkim.i sekantieji 
• tulikai: n) imu-rilio laikus. 
Ii) l.lllls'lojull* I • liotli |e'-o- 
ii iitlvĮĮiiiiuuis, ei keli- tukti 
■ n- laikyti prakalta . «ll Km 

I Im galima naujo- 
kno|*>- -ulverli. ai 
rengti kniminiėkoj kolonijoj 
prakalta* tuo |mėiu briku ir II.

Tų visą, kas aiigėčiail |>n- 
-akyla. nokia ii|t*ianičins pri
duoti ateinančiam Apskričio 
susirinkimui |»er •am kuo|>os 
atstovu*, kuris įvyks kovo .*50 
d.. ‘J v:d. J»o piel’i. Dievo Ap- 
veizilo* į m ra pijo- svetainėje 
|M ir l’nion Avė., Chieago. III. 
Kurios kiiojuis negalės pri- 
-ių*li atstovų, lai to* prisiun
čia laišku Žemiau piolliolll 
mlr<*sii.

Taip gi prašau vi*ų katali 
kų - veikėjų prisidėti prie to 
ilnrlMi, surengti *avo koloni
jose pniknlluis ir. j*-igu gali
ma. sutverti I.. I>. S. kuopą. 
Visokiai* reikalui* kreipkite* 
šiuo ndre*u: M. Mažeika. Ki5S 
Vaisinsiu Avė.. Chieago. III.

Taigi, gerbiamieji, padirl*- 
kiniv dėl Inlm darbininkų, oi 
sulauksim giių.-ių vaisių.

L. D. 8. Chicago* Ap. pirm.

1

L-D. s. 
Iielll -II-

25. t m 
oll.tNI 
JtMMt
1 !.<*• 
Hilai 
1(1.(HI 
Itum 
Hitui 
III.INI 
imto 

Pr. Murklį*. K.
.1. Nimikeviėiii*.

I. .Iiiiuiėa, K. Aėna. 
A. ItmlKiitė, A.

* -I. Piipbii*. .1. Kn-te. 
Si eiieeiioklllė.

• dili.: A. I.ildn-ekieliė, .1.

( l.ut. \ \«-iil I |. p. $51.IKI
d j Moh*i tij Nijj. •• k p...........

ii*. PntiH’iiliiih*................
lt*. I>. < Pilimi i* ...........

1Him. ................
A. .Irlh ill'..........................
A. Ziliti-knih*’ (|M/ji<l«;j4f) 
J. IiraMilis .........................

. iKmi. \IImk iriu*.
J. Šliillkrlei .• I 
I! Vim-entn- 

l*n :• d«l.
Ibijoriuim-.
\. Z«-bli-
\. I'elknitė, 

l'.t uoži 
pili-. K. 
' ’ I*.. •’
Tnmkiis.

I*o 2 <lo|.: S. Šiužu*. I*. Vili
um n*. K ikeiiliem*

1*0 I .l.il.: 
Ihiunuitė, I*. 
ihiioži-. B. 

< •■-u.-iiri-. .11. 
liurbi i-. U. llek-iuiui*. .1. Ihiu- 
111 s. K. Vii-ilinii-kiis. .M. Kup- 

’ l inui*. A. Šiuriui K. Kuprio- 
. ui-. .1, Nu voku*. K. tinižiitis, 
’.l. Butkus, F. luipinckis, A. 
Nnusickiem'-. A. Vidnnčnitė, J. 
Ilimkus, .1. Itimkiis. Anužis. J. 
BuiuiM-viėiiis. A. llnrkiėius, 
J. Nitlelc. It. Ix-M-Il*knitė 5Ge.

Viso I11I10 su -mtilkiiuni* su
rinktu r-Tu'i.Mil. |L- to. tų |M- 
rių dienų ntsilmvo <bir Tun
to* F'oihIo .'II sk. susirinkimus. 
Mėm-*iiiių duoklių įplnukė 
J22JA. Kmb'-jus krūvon |m- 
rttlnrn |Ct7KJMI. Tai kaip Die
vo Apvei»b» imrapijos žmo
nės atjaučia Lietni-os reikalu* 
ir kaiįt dtiosnini nukojn. 
lio nšluoniolikiiėiui!

Jeigu kelio |uivurdė Ims iš- 
kreiphi. meldžiu tuojau fira- 
nešti žeminu |uoluotu adresu.
«•

I*. Mnrtinkii. 
.lariiM-i iėim. 
Nuliu ritinius, 
J Uotui kaliui ė.

A. 
A. 
M.
.1.

Va-

klaid.-i Imi (uitaisyta. 
F. Kuprionis, 

T. F. .11 -k. rast.
2I.HI K. Halsted et.

I

4
k mum laikė Is-rtaininj susi
rinkimą imneilėlyj. kovu 11 d. 
Susirinkiiiuin atsilankė nema
ža* -kaitliu* narių. Be to ta
nu* susirinkime prisirašė H 

I liauji narini ir įstojo į Gari*-* 
nariu* I.ietuvos Vyčių 4 kp., 
įmokėdama 825.(11). Ainlingą 

| nėių U V. 4 k|u tnm jaunimo 
burini, kad mmžmiršta laluln- 

I ringu darini. įmiki- stisirinki- 
‘ mn įplnukė į kusi) sekanti sit- 
1 imi pinigų: im tie-iiiių 117.SU.
Aiiliiniiui IL-miitė pridavė uu 

Ikų iM.tlii. litirliės narių $25.(11). 
| Vi*o H1N0.

E. Milius, nut. ražt.

ludubringoMto* Sąjungo*

I

PRANEŠIMAI.
CICERO. IIJ

ROSELAND ILL.

Taute Fondo virtini* 67 skyrių* 
ture* muiriiikimų. artvdos vakar*. 
1» A kova, bažnytinėj evrtainėj. 
Nariai iio akydami' kvioHami da
lyvauti anairiukimK mes turim 
svarbių dalykų aptarti. Taipgi, 
kurie dar nrpnruli. o immi prigu
lėti. lai atsilanko ir prisiraio.

K riečia rinu veidid**.

REIKALINGAS VAR
GONININKAS, 

Lietuvių šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje. 
Homestead. Pa.

pHolAlbtl! 
><«r iaair* n«.ra |*m4tRi

: l‘Alhidin- 
hurinjr tkl* 
1. KmIhIMa. 

Hkn<«ic*ntia kMlall- 
■-I Katnhti.il likeii-

į KMHihfntAR turi
h\tin*m LlMRthlrO kul 
mt 1-lrtM.nn Irm 

lai p trfilnk.i 
tau turi t»Mll M■> 
hua, ti rvvmti •>< 
m** tMi«*>kiiu 

X»*rmi imu utimfl 
tirjofte |tr«i|HiRžeij.« • 

l’lftM A . uili
M\KAI TI u- piktu 
miu. 7 Vtoo«4<M Miiurnnnl. 
K**ntninkAM rr 11x41 huniRui tru 
Itetnyi um D|rt-iK«tfrt>. Vi<*A<mi<'iuI l>»v - 
vul KziriW dtHrtlMMt Jo t»rtr4rtrin»m yra 
Alno; t. IknlvTBMlI Vtafter viHUiar pa- 
tnaldoar (jriru nfdlnk) h«'*a leidžia •« 
ehnni). f. Itelvvatitl i»r-
mnhicnr ClrtrdohMi mv MiAlna. <-K»vk- 
vljoa M*rnxn>n Miulutl). 1. Mokyti 
taatfirtlnj rhor< ir Jame MftUlkytt 
tvarku. 4. Moktti vledojlmn mokyk
loje. Tori tūli mn Ha trata krturlna 
lekctjcia traTa i ir p*. Pnlalkvtl raantl 
%*itiki> rlc»ru Ir ji rtulvc ai»h«-kvl»hj tu- 
Uuitnit tr jrttort itMikif u«Jatk>li 

ANTRA l’IKUtiZHTJ V ftlmh 
virta k.iirt. VARGciNININKAMA. 
K lt IMTI Je »K ak- irai v.irff<»nimn-
t«ra f»n* ūmi kaip Ir plrmojr pr<i|MM0- 

Mt»KYT«>J«» l’RIl.TiKItMftH YltA Kiimdim nūn n vai rrm
likt 1 valaBdai |m» i«i«t <|u«*tu*. mm 
12 vul. Lkt l-m«l> įtek • r tu n f sekma- 
«l»«*tuiia. teta Uit Irfi lira ir Avoltflt) dir. 
n.ia. mokyti Vnikira hrtuvdkkni ak a trr- 
ll Ir rnAvti Ir katrhlinm nulya rann- 
• Ina tvarka* mukvklojr.

TUKLIA 
tirta kai|M» 
KTIJONAM: 
IMrtrdrrmra 
|»rot*«>rU<sJr. 
»nra yra ta«Mt* j.
Svariai viuua ruimą tr Indu* t h 
uVkHlAktMl Kult |tai>h4i). 
ltaftm«*l«rti fuainuld* 
tvartai vinu l>ain« 
ž-akr ast Ij.in. altorių* it 1 •• altortua Į 

••■... .* tvarkųjį ■ •• 1 .. n■ *. ’>■
1 4. I'dlaikjti kvartai k*ta>«'»«a ir ht<»- 
kykloa kiemu*. «. MV aTtel uftlatkili 
mokyklų* vidų <vtaua kutu įtariu« > e. 
1 itat • hun.g u. >. \i - . .i i.tf., 
nirrlru Ir vuunaldų laiku < Av. Makra- 
m«nlŲ duhnimaa) 7. Nukyli Valku* 
lama uli t«r»r Av. MiAly

• •AKTA R A: A|*llnkylram« *virinnt. 
rrikalifiirua |»rrmaino* damtura vl«-n- 
tik ktrlMHbo parodymu.

ČEKUIAMIUI v MbOC>9mmrKAL 
MoriBtteJI a ii m U rmt# luuml vir*** 
IS virt itatlinHy trijų |»ru)»oair|jy, 
trlkaitr* atalųatl rrlkalaujamu* fbaim- 
dtjlmu* Ir praimtu, kirk reikalauja 
•UrML JHn iM>B**r nrauliktume. 
paliodijlr*** ap*a*<n<M laiAka nlteu- 
ataa tprt .

KraUdim Mu* a* t rak* 
K««. 4L J. špantai*.

?•€ K. Pourtranth Avrw 
Momrtarad. t*a.

VtrfR. uluJoHi*

v im v v ano. 
kitokiu

L i<1 VaF- 
iMF AV.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
baaUni aadajoi fabntea Ir •**> 1 batai **A«J u kmp. yra ateMal 4

PAIN-EXPELLER
Ja-i sartrS yaa ktea 4ošt«tea mėlt 
kaip M*a plakt pJ»Ue yra IvajMMB aa pnssc iat pa*»a 

b*tph«ai rųattliaaMaaoaia iratiMja aeiaa— n raa M*, p e* MHU.p atrmaa Ate r»u.ų AaVte ir Atkalte

l•lt<l|*OXI<-|J.l: l'Um*
l 1 lt<;< >\|\K an z 11,1:1 

tearti irai turcaHiininKo 
1«*m |*a«'i«m kaip t>irm«*>i 

Z >kri»lij»n<> |»rivs?rr 
l’iluiktYI itnrk*»jv tr ! 

■B| CU&NlItMe
vart4e|«Mia» I 

r Ala ik M11 
Mielų (lullvjailtj 

ilhirtua I

PETER A. & G. MILLER
rmiti: oftikaiKrrlvrra aky* |a*t*taMMato* per akinius 

l*|ln* etl* Auksinių l*alyku 
r>«an**diniina* GvarMfHtinjatnaa.

SIS* U»M 12rs <•»»»/•. <lth-*«ų«. Illlmri*.
T«-I<*h*4a« 4 aunl LNA*

Sk>riM«: in<»G U. I uurt**t*wili Wm i, Cftrvvn. !llln<»lv

•••••••••••••••••••••••••••••e

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju
Tarime gar* įitekhų Hy kayn:

Apie Katalikų Tikyba* Tikrybę 
Patarmė* Moterimi ....
KriUAonybė ir Moterie

•••••eaeanoeennonnannooonaanaenaoo*! 
oaoooao*^oo4«nn*nnan«onnnmna

t. (lionUna Bruno
!«. Koperaiokas ir Galilėja* 
IL f aorijalialų rojų .... 
« SorijaliMų norai ir dm 
IX RM-niiueijanierių tarpe 
14. Apie Apivietą .............
15 Keturių Metų A. L. R. K. Federacijai

DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WE8T 48-th 8TREET, CHICAGO, IU.

KalskU*.

raledku* aavo hr<4h> Mtnatalovn 
Bartkau*, paeina |A Kauna <lub. lt*, 
arinit| Itev. PaaMvio parapijų* Am*- 
rike apk B turtai, kokia {« matai nt. 
valhM Ji* vuitu U'atrrburp*. <*«*nn 
dabar Derinau mrldtlM Ji* pat* ar ka* 
apie j) iin<* ataiteaktla

l'ntila* Itartku* .
SUS W. 41 Ktr.

Nnaipirkite labai jTatią knyprif vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arte

Girtuoklio Išpažintis
šita knygrlė roa tik itėjo ii spaudoa. “ Draugo “ Hend- 

rvrėa laida. Turi 59 puslapiua.
Kaina tik ........................................ SOo.

“1‘ratudyaaa Gyvenimą*” tinka mtiaų knygynam* nau
delį jų imantiema nuleidžiama* fjrmua nuoiimtia.

“Pražudyta* Gyvenimą*“ viena ii gražiausių apysakų 
Paimta U suomių gyvenimo. Km kartų jų pradeda Otaityti, 
nepames nepenkaitųe ligi pabaigus. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaiadaa, kure dažnai ir tarp lietuvių
palinkuaių prie grtaviaui, gi 
aavo klaidingų gyveninę.

Ii h_ ** ui - * «■» “Tf“ TR® 1 
■m tai pMU

aavo giminių. tetulė* Jtu- 
Rnlljo* iKrilmė* ir Urulių *l»umintnko 
ITanriAka na Alekaat»«1ro ir arrara IU- 
r tu >r <««t l.uleiku.

Jie imrinn »* KlSSft Gok 11 n ori
niu •‘•r. N*wmleta*M« Vntatelro lirų- 
kurių aud«ra

MHdAlu Maifctuktl arkan« tu ndrrmi: 
Vilimas Ijlaikta.

1711 K. Adams Mr.
NprtiKfteld. Ilk

L. D 8 CHICAGOS APSKRI
ČIO KUOPŲ DOMAI.-taiga

11:111111
■ui)) raudos. Kodėl 
Sakomu lodei, jog 
Hilu daug i-abralig-

|le|uirtaiiientinii) minių -u- 
liniukai -inrbiaii-ią |mhrnngi- 
luu pr*ež.istj paduoda 
džiiinitorinm- altnj' padidinimą

I- tierliiiiniieji I.. D. S. kuopų 
valdininkai ir nariui! Aiuomi 
kreipiuosi į Tamsins kviesda
ma* prisidėti vinmiis išgnlė- 
mi. prir surengimo I-. D. S. 
Chicago* Apckriėio maršruto. 
I skalno yra žinoma, kad rei
kti nemažai pnsiilurhalimo 
jei norėsim susilaukti gerų 
|Mi*ekmių, Taigi gerbiamieji, 
stokim viii, kaip viena*. prie 
to prakilnaus ir būtinai reika
lingu musu oTĮpmisarijai dar-

ŽUVO 729 VOKIEČIAI KUO 
LAKŪNŲ BOMBŲ.

imderei te 
-g mi Ii-* 

llei

pro

P. J O
A. N.
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