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METAI VOI. IV No. 72

DIDELI SUKILIMAI EGIPTE Is Taikos Konferencijos
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Bolševikizmas plečiasi 
po Europą

PATARIA SULAIKYTI 
PRANCŪZUS

Rusų bolševikams rupi 
pagieda.
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NEŽINIA KAS BUS SU
AIRIJA

Pati Anglija tuo klausimu su 
si rūpinusi.

Paskelbta kares stovis
Ispanijoje

ANCLIJA SIUNclA K A 
RIUOMENE EGIPTAN.

Sulaikoma kariuomenės de
mobilizacija.

Londonas, kovo 2t*. Gin
dama- padaiiieiite utilitarinį 
Liliu karės sekretorius Cliur- 
i'liill vakar |«tžym«‘'jo. jog kuo
ne visam Egipte siauėin vielos 
gy v«-iilojii sukilimui prieš An
gliju-

Per tris dienas siuvi- Egip
te (ni|A|uiatš<*jo. sakė Cliur- 
cliill. kad Anglija daugel vie
lose buvo priversta sustalnlyii 
<|einolHlixneiją ir sulaikytu- 
kareivius sujsti Egiptan. Ne* 
(anai randa<r neskatllinga kn- 
rnmnn-nė ir jai grūmoja |iavo- 
jus.

Paminėtu biliunii Anglijo- 
vyriini-yIh- dar ir lole«aini no
ri palaikyt i priverst inti ka
rai via vinių.

BOL4EVIKIZMAS VISUR 
PLATINASI

Husų 
mi'it laik 

mušiu Buda 
l ei ka landa

trijų* sovietą- 
nelaisvėn prancium 

iinriit.-.

KAS VEIKIAMA UNGARI- 
JOS SOSTINĖJE?

Nuginkluota viri svetimu salių 
oficieriai.

Paryžius, kovo 2ti. 
Indševikų valdžia, 
ra.šėio Malin. 
|s--tan leli-granią 
imi. kad I ii 
paimlu 
liiisiju-

Aimi rti-ii ImlšiA ikų. t:i> Im 
linai reikalinga. Xfs pinnei: 
xų lyrimi-yk- Naluiiike -uli.i 
kitisi nišų Imlšrvikų misijų. 
Tad hutų gera -ii-iiniiinyli tie 
kiisviais.

liet nėra žinių, ur taip pa-i 
• Igs k liga rijo- kdši-vikn so
vietas.

PREKYBOS SUTARTIS 
LIETUVOS SU A KG- 

UJA.

PARYŽIUS, kovo 26—Lie 
tuvoc vyriausybe padarė pt* 
’yl c; sutartį u Anglija. Si 
lig tos sutarties Lietuva gaus 
kredito pirkti kelių milijonų 
f:aukų vertė- prekių.

DONO KAZOKAI SUMUSE 
BOLŠEVIKUS

Londonas, lėnu 25. 
ua- darini klan-iimi- 
dali" vm-uitm Vnvliju 
-y k-. 
j»- k 
laika-

Turė
ki-v ę.

Tik

Talkininkai skubinasi su tai tm. jo Kmileieneiją -u pietų* 
ka. kuomet bolševikai 1 i»n <ulando Italijo- mls-žių

pakėlė krizi. imi' alui-. Tai *vmlm* daiktu*.
.. I■ . ■■ ■■' .. i., i '.-iii-

Parvzius, kovo 2i. Iautiit -. t...................... iiio|o p.i-itiaukti i- taiko* 
-ajungo* leikalu kmm-iui pu .. .... I,olllel .'IK'l Įo*.
inadieiii Im.'to -11*11 iiikuim. •- e . i . i ••.-šiandie ta- klaii-iina- plaem.i 
kili- pia-ite-e Iii- lalmida-. . . ..Im- apl-.'i.I>aina- alu-lliaiu pu* 
Bmo aptarimai pa-mliti pi u .' 11 11.1. i ma*
l.im-litiK-ijn- prėslui ir |si 
. . ••n ii ■■ o* turiny*. Nu
tartu dmu-elį lieių imuminy 
tt ir patni-yti.

I'rii dit reiki.b' ti-ėiiiu nieko 
: aliilitii> iii'hiiio imtai 1.1. M>>n 
i........loktrinos klau-inui* u>*i
•i. lial.ella-. šiandie komisija 
tilte- sii-irilikiltią. Ila-i. šį.-m 
die ta* l.laiisima* Im* upini' 
In*.

.l.-i|Minn paduota* priisla* ir 
gi pa*iliko Is- |ui*<*kiiiiii. Taip 
imt neiip:ailn* nei prnm-uzų 
ĮKtduotas prėslus Implmtlinio 
iiiililnriitio šlnlsi ri-iknb*.

Wilsonas varo taikų pirmyn.
Visų šulių atstovui laimi su

sirūpinę |taky'iiin>'ioiiii* in-ra- 
niyls-tiii* Eiiro|H.je, Tini jiem* 
tiori*i kiioieikiau* ludiaigli 
taikos rarkalu- ir pravesti vi 
soj EuroĮMij r.iniylM*.

Pn-zideiiliis \Vilsoniis ir tul- 
kininkų preinji-rai tuo tikslu 
mtsprandė |ui*iskiibinli su tai 
ka. Kasdien ta<l Ims laikomi 
du imsėdžiui. Bu* uplariiiino- 
Ittiko. *ųlyg<«- ir tiulių .«ąjiin 
go* reikalai. Svarbiausieji i 
dalykai Iii'* apimti kuovei 
kiaii'in ir prir.-tiglu taikos -u ' 
tarti*.

šią savaitę tarsis tik vieni 
premjerai. I'žsirnių reikalų mi. 
nisleriai nelm* h-idžuuiii į |m-1 
Mslž.iu*.

Pirmiausia Italijos frontas. 
Vakar pii-xid<*iitti* XVil*omi*

■ ■■ tuo 1 pi* tmiizig'i
|iiūl.a!n- svarbus. Is-nkai In 

m-!a u*.' ■ Imtinai viiuti. B«*t 
. i"ki***iai ut»i*ako atiduoti. 
X.4m- :i|>*i<'itii U- aštraus «tt- 

i siiėmiliio.
Ia*iikimi> ta* im-fa* laliai 

l-iarlm- daiktu*. N'** lai vic- 
■uitiiii* la-nkijai išėjiuui* į ju- 
n*.

Llovd George priešinasi lenku 
norams.

la-nkui tie tik nori gnuti 
Ihinzigo uo-tą. kur inteka u- 
p"- Vida, tot dar jėtits norisi 
p;*i*aiinii žemės juostas ap
link Vislu. Ilciškia. jie nori 
plaltuis k.’tridoriaus išeiti j 

| Baltijai* jure*.
Ptaiiciizijo* ir kilų šulių at- 

slmai šuliniui *u tais lenkų 
n-iktiluviiiuiis.

Ib i plačiam kari'tyriai prie
šina-! I.loyd Gimrgr. Anglijira 
pn-nij>*ras. Jis sako, jog ir pu
čių b-nkų užgaidom* negalinai 
pilnai užgauti pidaryli. Saku, 
tuo tarpu gntui jiems Vislus 
ir Danzigo. (ii |ia*kui. kuo
met Im- nustatyti nauji Vo
kietijai rutožiui. tuuiiH-t bu* 
matoma, ur tas gnliuui daryti, 
nr ik*. Tik pi-kui taikos kon
ferencija tars pisk litinį savo 
Žaslį.

Taigi tame lenkų klnti-ime 
pi-idarė siisisknldymas. Ir 
toliau* tn-žiiiiii kas ira*is.

tanu-, kad ly 
riati-ylu-i n<*lalni imii-i di.*-:i 

' nirimus pilną liepi iklau-"l»y 
to. neturėti nieku tondni .-ii 
ta -.-iltini, t.i airiai neri.

I\:;lli.-ina. ju_ pn-mjenis l.ld 
yd t.iurs'* taikos konleretici 
joji- pnsaky. pl.-tnis, kurinis 
l«:t« užtikrinta Airijai ateitis.

\ yriuiisylH- turi Įvairių pie. 
mi. Sulig vienų. Airijai Imlų 
tinkama auloiumiija. Sulig k i 
lų Airijai nurimti duoti lei-e*. 
kokiomis šiandie nnildojtt.-i 
vi-o* kilu- Anglijo* inip-riju* 

‘ d<mii|iij< -.
Il<- kitko gulvujaimi vienu 

žygiu pti-i.vilui mit<m<>niij.-i lė
ti I; Aiiijai. liet Vtilijai. škuli- 

!jni ir pičini
'••'ims kraštas
i:u* pu iaiii.-nt u 
Itl turėtų »avu >i1*1olii* 
naiii ali'lnam pirlamcllh' 
Imtų ktiiptr

Bet Ii, 
pienus

Tik

X III '.'11-

Šeši bolševikų pulkai atblokšti 
atgal per Doneea.Vienna. kovo 2<>. l'ugu- 

lijo* Mistinėje l'mdaĮM-.-te vieš- 
IKilauja IstlM-vikni.

Gitifo Karolyj rcxidenci.pt 
Bu<ln|M'*tc Imvo žinomu piaei- 
Ią penktadienį vakari*. Tuo 
įlietu visose raudinės gatvėse 
ėmė |uitruliiioti kariuotm-nč.

Visos niie*t«* krautuvės stai
ga uždarytos. Apie SXMI va
kare kareiviai | m t n ra ž.moiiėins 
i>eiš<-ili iš namų. B<*t mažai 
imklnusyln lo patarimo.

Atvažiavusieji iš kitur trau
kiniai* žiiuiiiės luivo laikomi 
geležinkelių stotyse.

Visi svetimų šulių oficH-riai 
l'.tioieikintisiai Imvo tingink- 
įimti. Paimtos mm jų <|eko- 

' raeijo* ir kitokie ženklai.
Ant rytojau* agtvėse |«a*i- 

nslė jurininkai su kulkasvai- 
• Iž.iai*. A|ti* pietus užimta era 
kų-4avtikų koasuliatu*. Če
kų kurjerei nuginkluoti ir 
nuo jų |iaimti laiškai.

Paskui imgihklimtn anglų- 
prnm-tizų misijos nariai — 246 
vyrai.

Sekmadienį įvyko di<b-lė« 
•le<iHin*t racijos *u nitidomuni* 
vėliavomis. Vadovavo ln»|- 
ši-vikui.

Demonstrantai 
pro didžiilosiu*
šaukė: “šalin kapitalistai!
Me* veikiai stt jumis |msiakai- 

jlysime!** Tito metu viešbučių 
Į-i'eėtitt žiurėjo |**r langu*.

Copenha<en, kova 26. — 
Boto-vikir.iiut- ris lahjan iuui 
liepsnoti j m Europą. lUIšrvi- 
ku fuikiliitui* I'liga rijoje giu- 
nsija terorigmu ir anaraliijii ir 
kitoms šalims.

Autui kurnu- visoj l«|Mtiijoj 
paskelbtu gem-ralis streikas. 
Aišku, tonui pakelia gaivus 
hoHevilcai.

Bolševikai jmkėlė riaušes 
inie-te llrislume. Australijoj. 
Ten govi’slll tl|millšt|si ĮHilieluo- 

nu- šaukdama: “Tas |<ako|« 
revoliurijų!“

Seiliijoje varoma ntliaktli 
tolši-vikų pioiuiganda. Nilo 
uiuniuiijmiia. jog ims mažuti 
liuko ir Serbija prisišlies prie 
rusų ir untriirų raudonųjų.

Vokieėių Austrijoje tnip|Nil 
Įnik y l:i iMilševiki/.imis.

Didinai i joje seka smarkios 
nilldtuiųjų agilaeijo-.

A tojui iluis stovis 
Bilii-uiiyij (Čekijoj)

praeidami 
viešbučius

KAROLYI BUVO 8U0KAL
BYJ SU BOLŠEVIKAIS

BUDAPEŠTAS PO ANGLŲ
ARM0T0MI8. i

Tuo tarpu ten nėra pavojaus 
svetimšaliams.

Paryžius, kovo 2(i.— Du ang
lu immitoru (karė* laivu) ii|h* 
Dnmijiimi nuplaukė prie |mt 
l'ngnrijos Mistinė* Bn<la|u*sto| 
sienų. I’lnnkia ten ir danginu 
lingių ir prancūzų laivų. Vieną 
IKtlrofinį anglų laivą Bu<la|s-- 
t<> valdžia Imvo užgnilm*i. 
Bet jiaskiii Mtgrnž.inusi alsi- 
prušydiiiiia.

Ti-nni yra lingių ir prancū
zų misija iš 2-hi vyrų. Prtt- 
in-štu. kud ta misija ditlmr iš
gink limta ir jai lėųda apleisti 
Cngarijų.

Svetimšaliu'* jut vajau* kul
kas m ra llmla|>estr.

Londonas, kovu 2t>. šiau
riniam Domi fronte Donu ka
todini Įveikė •• tolševikų pul 
kits ir jm»s atbloškė p-r iiį»- 
Donorą.

Tokius žinių- aplitiibiu- iš 
'.lekalerinodnni.

TEISĖJAS TVIRTINA. KAD 
KARE PASIBAIGUS

vu paaiškinimu.

Louisvillc. Ky.. kom 26. 
\’iet|o- Iii b'- IIH-lll. kilome! 
prisiėjo nt*:ikyti i kl:iu*imn. 
ar kun- jau |«nsikiigė. fislern- 

i |js įrišėju* VVnltcr Evans pi 
raikė, jog tai|i. Šukė, kad karė 
imsiliaigė sti annistieijos pi-- 
kelbirnu.

A radijai. Kiek 
turėtų uiio-ti- 

Gi visi kur- 
t 
Tai

Suv. Val.-fiju-. 
iii-žiiiia. kokius 
vyriau-y l»ė.

jog Airijos

I

1
_______________ ...... I

UiM. r—MM. kari. T"M“1 " irt"!"“1”:
. I*-;..-.i- .............G- «*'•«. ofirijalese kalkivis. Pažymėta aštrios Imusiim-s 

už |Msipri>*šiniiiių kdši-vikani- < 
ir už. plėšimus.

Aštriai uždrausta |uirdnvi-| 
nėtl ir vartoti svaigalus.

(>auta dar žinių. Imk l'nga- 
rija |m»kelbiisi karę Ituiiumi- 
jai.

BŪVĄS IMPERATORIUS 
KAROLIS JAU ŠVEI

CARIJOJE.

i

Copenhagen, kovo 25. Bu
vę- \u-1rijo- iiup-riitoriu* 
Karolis šito -ekimtdi>*nio ryte 
-u »nvo šeimyna apleido I', 
kūriau pilį. Iškėlimą švei 
ctirijon.

io|
priiin
ž.inoiua.

žuamė- nenori jokių savyvul
•lų. nei mitoiiotiiijit. Jie ra!ka- 
lauja pilnos įiepriklmisomy to». 
Jie nori turėti respubliką.

w daug kurtų minėju. jog Un..MAI8TAS BU8IĄS PIGES
ra pa*ib:iigu*i.

Teisėja* Evan* atsisakė pri- 
pižinti vyrinueyln’” atstovų 
tvirtinimus, jog koogVMi* pt* 
kelis* kini;. kongra-a* vali ir 
iifšaukti kaię. lL-t jis tu dar 
in-pidara. Ileiškia. karė dar 
nepisibaigu*.

NIS

Tai įvyksią bu liepos 1 diena.
PASKELBTA NAUJAS U- 

o antis am

ORAS
KOVO 26. 1919 M

(’liietigo. Šklldie

ir šalėiaii: 'aknra lubjair 
ėimi; rytoj, nuimt.

lietu

Wa«hin<ton. k«»Vo 2<i. Ko 
inorei.ėi- indii-f rijalė* tiirylm* 
depaiiniiK-tilo pirmininku* 
Perk įsi konfereneijo- *u nuii 
-to adai i ni»l racijos valdiniu 
kai* New l'orke pranešė, jog 
|i-il:iii Iniikli muisto iilpiginio. 
"•’n- Įvyksią apie |;i-|Mr- 1 die 
na. kuomet prn*id< -ią laukų 
lalyiiiui.
šimet lalikiaitm* did"li« l.iie 

ėją už lerėjioui*. Tini jau ir 
kidlimiiti lipi** pigesuį maišių. 

t litid lik taip Imtų.

Žmonių lavonai laidojami 
abelnose duotose.

Ib- 
gy i i-iitn- 
smaugi i 

ir kitu* bjaurio* epi

Skrinda lakstytuvas be žmo
gaus.

i Port Worth. T«t.. kovo 26. 
čionai ap-ilankė karė* sek- 

rotorius Bak'-r. .Ii» kalk'sla- 
ma- Įuižy niėjo apie t iena min
ią iiiųmpra tą išradimų. Tai 
lnk»tylitva*. km* skrinda to 
žnmgaiis.

*s.-d.-. »ig padalyta išmėgi. 
luitui Su išra*ta prietaiso 
Įudeistas man lak*lytuvas. .lis 
praskrido apie 1<m mylių ir 
put- nusileido arti iškalint pn- 
Ž»IIH-lo- lu-to-.

Išradimas laikomas |ias- 
laplyj it dar daugiau lolmli. 
IUIIIIII-.

Stockholmaa, kovu 26. 
šiltini-* Petrogradu 
ju- pigaliaii* ėmė 
rauplės
• I- liiljo*.

Taip pmtii-šama i* <irl*iiig 
Ii-i'-ii.

pel roglnde tiek daili.’ žtim 
nių įnirštu. kad iw**ii*p*jnimi 
juo- laidoti. XI • 11 •i-it • i s did< 
li-iiii- skryniom!* numirėliai 
|hi miestą -uretikimii. iii ež į 
mi j lauku- ir tenai i didele* 
duobe. -iiicrčiaini.

Paskui »ii tumi- -krynioiiii- 
išiuiujo kiti numirėliai ranka 
mi p< miestų.

Ir taip kasdii'ii. LAIVAS PAMĖTĖ STYRĄ

Saukiasi pageltos.

f
BOLŠEVIKAI SUMUŠTI

8IBERU0JE.

KARES STOVIS I8PA 
NIJO J.

Paryžius, kovu 25. Iš (hu 
sku pirėjo žinių, jog Kolėak ■ 
valdžios kariuomenė nugalėjii 
si Imlševikus VukliriloM* nuo 
U raišom linijos nuo IVnu ligi

Pra 
eitų pirnmdiitiį SjUII iš ryto 
Madride paskelbt* kari* rto

HaPfaz. N. 8., kovu 25. — 
Garlaivis .\|i*lr>ise, kuri- ap
leido PiaiK-uzijos |uikrašėius 
kovo 1> <1.. k vielill telegrafu 
šaukiasi pagdtos. l*ia pagaa-.

Generolu streiką; pakilo 
Bareclonoj.

Madridas, kovo 2ti.

Rusų bolševikai jam buvo pa-: 
žadėję paspirti

ir pačioj

Paryžius, kovo 2<i. Iš Bu- 
diijs'-to j laiu-miiie Gazetle 
pranešama, jog Imvęs l'ngnri- 
jos premjiriis. gi pa>kui tos 
i'e-publikos prezidentas grafas 
llielinel Knrolyi su rn»ų tol- 
ši-vikų valdžių dar |«eniini Im
lu vedęs taryto- |s>r t'krni- 

i iio* Isilšeiikų indą Itnkovskį. 
Tas buvo veikiama nu tikslu 
pravesti Isilšcvikiznių l'ngnri- 

!joj. Iliiiiiuiiijoj ir Jugoslavi
joj.
„ Kuaiuaija dar stipriai laiko-

rcxidenci.pt
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-idi’s nauju atkakli kate -11Į 

l#.|šey ikni-. tais atkakliausiai# 
įzinonijo.- laisve- (iriešiiiinkiris.

Kuone vi#a I ngnnja šiitu 
H p.ib kil-l l#i|.ševiką run 
k-iiii. I- ten Is.lštvikiziua.-. 
:<I|h. luil'lllU.'llls .-Uiubllllil-. 
h •misi i visus Šimus. Visą -n 
ą gyventojai m tui t dumiu#. 
*!ka lieapsiikoitią skurdą. 

Tarp tokią žinomą y ta |hi1u 
ginusia dirva isdšcvikiuniii. 
X«.« Iml-.-viku iifignuliiigi |m 
Žlld* jiliiai neturi tiltą. Ziimie 

| pažadėjimam- tiki ir ginu 
Idžia-i pilė tą tuilbain. 
I Kui|i 

laikini 
j ką, Ih*| 
■ huk«*

P

atlM 
UirK

■»

Prezidento Sunkenybes. TRUMPAS DARBAS KAIP MES REMIAME SA
VUOSIUS MUZIKUS.ŽINIOS 1$ LIETUVOS.

Kmkurie lietuviai latati nu
džiugo patyrę, knd II. Ford’ol 
dirbtuvėje mieste F**iiiimdide.; 
Micliigan’o valstijoje durtais 
Im- tikim -ešios valandos <lic 
imi. ir kad užmokestis liks 6| 
dolieriai.

Fordą# mnt sugalvoję# dur
ta) imsmnrkiuti taip. kaili 
tiumpii liuku durbiniiiktii (at
darytą tiek, kiek jie iki šiol 
(mdarydavo ilgiau užtrukda
mi. Mat norima, kad ilrabinin- 
kas visą savo dieno# darią) at
liktą tarp dvieją valgiam: ar
ba nuo pusryčiu iki p>**tą. nr 

j tai nuo pietų iki vakarienei.
Tokiu bildu dirbtuvėje ga-

i |rtuiširėtą taisyk- 
i lė#: nei pasikalbėjimą, nei už- 
j kandžio nebūtą, o v iena- smar
ku#. laluii įlvm|iltis *lmtais.

Fordą# nežada tą (mdaryti 
.visos** #nvo komfuinijus įstai 
’gose. Kaikuri** F«* nmidalės 
darbininką viršininkai gavo 

l-markiai įmušti už Iridii tą pas 
įkalą apn* š*--ią valandą įimtai. 
1 Matomai, kmi Fertuimlale’s 
(tvarka yra tikim Imndymas. 
(Toki taindymni garnį brangiui 
atseinii, Is't Fonta# brnngcny- 
■#*.' nebijo, .lo įstnigo- |h*i<*i 
tais metais jam davė du šim
tu nuošimčių js-bm. t. y. kiek
vienu# dolicris atvislė du do
bei iu. Kalbingi į tu# įstaiga# 
yra įdėta keletas milijoną, ku
rie su pereitais metais pi. i- 
darė dvigubi, (ai galinut dary
ti ir tokių bandymų, kaip mi
nėtasis.

Mes norėtume, kad ta# ban
dymas |Mi#iM*ktų. t. y. kad 
|Ni#ir<Hlytų. jog išti<*#ų su še
šiomis valandomis darbinin
kas gali uždirbti savo šeimy
nai užlaikymą ir gražų pragy
venimą. Tinta itaug laiko lik
tų šeimyniniam# ir grynai 
kulliirinianis itžsiėmimn#. Dmi 
gyta**# žmonių nldirta; savo še
šias valanda* ir npi upinę to
kiu bildu savu užlaikymo rvi- 

{kiliu# gulėtų mokintis, .-kaity- 
. Apšvieta

Ignkui liėgnnt jau ir musą 
tauta paide.la puoštic# tąja 
liirliligiiiil'iiij.'l muzikos daile, 
štai ne#enni aplankė Cltiengii# 

I kolonijas ir apielinke musą 
1 žymiiiiisivji muzikai - duini- 
l niukni. kaip autui, svety# iš 
|iy'lą. p. A. Sodeika, vietiniui: 
p m < t. Pocienė, p. A. PiH-iii', 
p. J. Kudirkų ir kiti. Išpildy- 
tusai programa# liudija ją ne- 
|iaprii.'tu# gailumu#, (msisveu- 
timą, mvilę musą tautos. Dar 
pirmą kart mum# teko girdė- 

Iti svv-eiu p. A. SodeikiM Imih- 
1 loiui-s. "Tai žynius giesminin
ką# niii'ij tautoje’’. Ala-lnai, 
niiisii muziką • artistą šisai 
:ip-ilimky ma# buvo surengta# 
mi tik.-lu |uirodyti, knd ir lie
tuvių tautoje yra muzikos lu- 

{lentą, jei įieguliesnią, (ai lient 
! lygią kilu tautą muzikams, 
kad ateityje ir lietuviu tuntu 
bus 
Ta# 
nie. turime gerbti ir rauti.

Dal ■ar. kokį gi įspūdį Šiumn 
kuriu (ladtirėme mes, lietuvią 
visuomene, saviškiams muzi
ko- dailininkams.* O tni lo
ki. kad koncertą lešą |iaden- 
gimui jie turėjo pridėti iš tuš
čią savo kišenią. Tui atsi- 
mokėjom už ją imdėtąjį }>us- 
kulinį centą ir energiją unt 
mokslo de| (Mikėlimo musą 
tautos. Kaip vienur, tuip ki
tur čia Viiieaguje laike kou- 
eertą svetainė-# buvo tuštutė
lė#, rodos, kaip ir butą niekas 
turte tui nežinoję#, o juk-gi ap
garsinimui didžiausi visur bu
vo iškabinėti. Bet lietuviai 
dar vi# neatskiria prakilnaus 
dulyko nuo (uiprustu. Tai (at
prasti žmoneliai. Bet kur bu
vo vadinamoji musą intdigea- 
(iju, kuri gak-jo ir privak-jo 
lemti, pavaryti agitaciją tam 
|inikilniiim darbui! Tylėjd— 
(> knikurie net ignoravo tuo# 
iimnuolius, muzikos žiedus, 

j musą tautos, už kokiu# tui 
vaikiškai y|«itiškus neužsiga- 
nėdiuimus. Buvo net ir taip, 
knd kliudė talpinti ją |>agur- 
siiiimu# hiikruši'iuosc. Tui up- 
sireiškiuuii musą visuomenėje. 
Tad ir m-nuostubu, jei muzi
kui ur veikėjai pamažu sprun
ku šalin iš musą tarpa.

Laikrnšėią užmėtiiiėjimai ne 
baugu tokiam žmogui, 
W ikonas. Bet draiu. 
rušėią žodžiai# emi 
Kaip tik Ameriko- 
priidi'lu ne|Mitikli 
diplomatijai, taip 1 
kur iškyla iiesiisi|naiimą tarp 
Amerikos ir Japonijos. Kuip 
tik \\ ilsimas, sugrįžęs j Euco- 
I ą |Hisakė, knd n ik išpildyti 
įo žadėtą (lasauliui programą, 
taip #ii#yk Azijoje |iti#idniė 
(H'štyiiės tarp Amerikos 
leiv’ij 'i .Inpoidje žtnimi 
I;.' peštynes įšilti;.išęs II 
|Hiiujos kousiilis. .lit|Mmijn 
'lupią sutartį su Angliju.

los |#*štyi|ė# diplomaią j 
kaliatji- turi Itdiai ai-kią reikš-1 
iuę. Jo.- sako Amerikai: "Jei I 
tu stisipyk.'i #ii Anglija, tai m | 
vien Britanijos laivynas aiva 
žino.- Isuuliurduoti 
ką ir kilus pajiino 
rytuose. Iwi ir «lat# uijo- 
riiiomeiiė (iiisvcikm- 
Snn l'rnncisco ir kita' 
apgyventa# vieta- ant 
Kaliuoju vaiidenv 110.

Daluir mąs pi-< iilviitii# 
n rinktis vieną i- dvieją. 
Iki atsisakyti savo auvštoj>> 
prugramo, apie kinį ji# kalis- 
jo kvieMbiuui# savo tautą į ka
rę #u vokiečiam, arini rengti# 
į karę #u Ja|M»nija liei Angli
ja. Jei Prancūzija is-i Italija 

, numanys, kad toje karėje lai- 
|im'*# Anglai, tai jiem# ul>eji 
. (ladėz.

Viena# dienrašti# t'liicago- 
1 je |injuokė \Vil#<mi.i. napieš- 
dumus jį lyg kunigaikštį filo- 
sotą. megnliuti išrišti klausi
om: Imti ur uelmti. Keikia 
}iri|iužinti, kad dideli# ir #un 
ku# klausima# slegia mąs pre 
ridentą. Tą sunkaus klausimi 
naštą jam suteikė šalis, kurią 
jis išgells'jo iš vokiečių galy 
bėz.

Kol Vokietija nebuvo su
gmužiuta. t«l Vokietijos pro-'ri."’luvhrt^\dum‘ A,-.! 
nmne buvo d.džmusm# Angli-y la|inj kihi

kaip 
.<■ -u taik
ia fnktai. 

politika 
Anglijo# 

nežinia i-

Kaunas, sausio Ui d.

šiandien pirmas (msėdiii ant* 
m.'ios Lietuvos kmilereiicijos. 
Koiilefencijos lankė visti Lie 
tuva. liet ne tokiomis apysto- 
vimiis ir m* tokiame #kni<*iuje 
tikėtasi susilaukti šalies atsto
vą. Nebus joje atstovą liei 
musą sostapilio S ilniaus. Ne
matyti kol ka# nei delegatą 
nuo tuutinią mažumą — tą 
(lačią mažumą, dėl kurią dn- 
lyvavinio Valstyl#*# TuqIm>jc 
nemnžii buvo ginėu 11 kailiu. 
\ įsu Lietuva padtdyia į b2 up 
skričiu neskniliiiit tiaivlino gu- 
iMTiiijos; — iš ją lik pusė at 
siuntė savo atstovą. Tokiu bū
du viso konferencijos diim 
sunkuliui# ir atsakomybė gulį 
ant pečių Lietuvos Valstyla*# 
mažumos atstovą. Tat reikia 
prisiminti tikslu#, kiniais buvo 
šaukiama konferencija ir pu 
bandyti rasti tu tiksli) i#va 
iliri, kurio- Imtą reikalingo# vi 
siiin musą kraštui ir naudingo# 
pačiai l.ieinvos valdžiai ku
riant liepi įklausomą vai.-tylH-.

A'iemis pirmąją koiderein 1 
jos tikslu yra išklausyti Val#- 
tvlrės Tarybos pranešimo ir 
papildyti pačio# Torvliu# są
statą. Sunkinusioms ii]»y#t<>- 

Ivonis susitvėrusi ir veikusi V. 
Tarylui turi gana savo nuo- 
]M*hią, lėčiau# savo unrią da
lia rt i nėję #ąstatojc pasirodė 
kartai# |>cr#ilpna, kad galėtą 
spiriai veikti atnaujinant Lie
tuvos visuonuuė# sluogsniuis. 
Tat reikia manyti, kad Vals
tybė* Tarybų# papildymas bu# 
naudinga# Lietuvo# uepriklnu- 
soinylM'*# <larbui. Keikia sus
tiprinti V. Tarybą, kiul ji j 
gautą kuodaugiausiu (uisitikė- 
jimo visoje šaly je.

Papildžius Vaistyta'*# Tary
tais sąstatą minėtu bildu, kon

ferencija turės patikrinti iaii* 
kiliosios VyriinisyI#'*# darbu#. 
Čion konferaa-ijui reikė# #kir- 
ti darlru.- dvieją minėtąjį} ka-

.lei Fordo tamdyma# |Misi-| bilietą: dm bu# p. \'aldcuuiro 
sektą, jo |iavyzdžiu pasinau- valdžios ir veikiau) ilutairtinio 
įlotą ir kiti darbdaviai, tinta,koata-ijinio kabineto. Ir šiium* 
visa# gyvenimas taptų leng
vesnis.

ka
ą. t'
Ja- į
:un Tokiu Im.

Ina Miiarkiai

Graži buvo Iną# plezideiilo 
kaltai, kada jis visa# Amerikos 

I jiega- šauk*- ) katę tuoni tiks
lu, kini visom# (uisaulio tau 
toms 11 tautelėm# butu laisvė, 
kad ant žem* - vie juitiuitų 
taisyta*, o iii* galinga palui)#- 
I**, kati liktai pu* iii zmomą iš 
rinktieji n-meny.- juo- valdy-

1 lų.
Tada Ain**rikos visimiiienė 

tikėjo, kad tiktai viena \ **ki<- 
|tija su savo šalininkėmis prie-

luit .’ šiuo.-i gražiem# \\ ii.-oi 10 ti-ika 
lavimiim.-. išiundicii Vokieti 
jus km iiiomeiiė įveikta, \Vil- 
beimąs Antrasis neteku vnl 
džius, visa \Hkietijii vn-utaū 
šiai ir smarkiai šaukia, kini 
.\m**rik**- prezid<*nl<> r**iknlavi 
mm iš.-ipiblytą.

Niulidicn Vokietiją valdo j**- 
vyią ir moterių išrinktas |it>* 
zidentu . v i-o- ii<*vokiško# ž»* 
m*-.- atkrito iiuo \ oki**lij>»# n 
v<*ki>**'iat nedaru n«*i iiiazinu.-ią 
(Mtstaugi) ta# žem*-' atgauti. <• 
\\ ilsimo didieji ir gražieji *• 
balsini vis gi n**i ka k neišpil
dyti.

Nejaugi |*l ez.ld**lilll- \\ ils**nn#

2 tailandžio, l!i|7 m. gražiais 
žįslžini# viliojo Amerikos jau
nuomenę, knd lietų kraują ir 
visuomenę, kini dėtą pinigu#, 
o los kuri'# tikrieji liksim bu
vo užtylėti.’ — Ne. l'rezi- 
dentas n<*|irigiimliiiėjo Nuvta- 

jiiytą Valstijų. Ji# n«*i uega- 
įėjo t« padaryti. J<*i jis ne- 
iH>iėtų įvykinti ką tuomet ža
dėjęs. tni šiandien tnikn jau 
butų |Ki<tary1a. ne# ekonomi
niai ir kariniui tikslai jau |mi-

i* * ■■■*.!. Nepasiekti tebėra lik
*.k# pn.Ri<|,.11U, Wil#mm

uždaviniai.
Jie ne|ui#iekti deltų, kad ir 

m* Vokietijoje (insiriMlė priešų 
tiems tik.-bims. Tą priešų yra 
taiko# kmifermicijoje. l’rezi- 
lentas W ilMiiuta imi i. knd ji* 

priiicifHii ir laika įvyktą tuo 
ikiz l*n‘‘*u biikut Taiko# konfcrcti- 

rijoj** .'ra kitą asmenų, #a- 
kančių, kad reikia |Hi<laryti 
pirma tinką, o paskui jau rū
pinti# VVil#on» programų.

Irtiikrnšėiai latro pasakę, 
kad Praia-uzijo# užruta-žinių 
dalyką ministras I'irtam taifi 
kailius. Ministras užsigynė.

Bet Ismdouo laikraščiai ne- 
užginu, knd Angliju nori VVil- 
soiio programų įvykinimą ati
dėti vėliaus. Anglija yra la
bai galinga taiko# k<mfen*iici 
j**je. Patyrę Anglijo.- norą ati
dėti Vy'ilsoim progranuj. m«*s 

įžiimnie. kas yra to piogtamo 
priešiniiikii# laiko# koiifervnci- 

' jojo-
Tu* tikslai, kuriuos Anglija 

lur* j<* šmje karėje, jau iki- 
-i**ktt, d**llu Angliju jau m-be- 
luti leikal** *lelsti ilgimi. Prieš 
ka'ę V iikiclijos ptaili**!:*' *'j<* 
lenktyn -u Anglijos pramo*«*. 
Amerika padėjo Anglijai >u 
siigniuziiili vi*kic*'iu-. Diiiigiaul 
nieko Anglija nei nenori. \\ it- 
#otio migštieji tikslai jai sveti- 
im.

(» ką gi Ine#’ Mes stojami' 
uz. \\ ilsimą pirmiausiai dėlto, 

Ikml esame žinom'*#. Jis išreiš 
['i ik*’* žnmnią |>iigmiti**s reikala

vimu'. kini teisyta'*, u uc kas 
kitas vicš|ia!aulą 
llIUose 'lllltikillose, 
nes valdytą ją renkamieji, kad 
visoms tautom# butą laisvė. 
Tik tokiu laidu galima pra 
-alinti karią taiisenyta #.

Aiųriijo# UtrurasU# Baily

taip, kaip jta itaaim. lira prie 
ta priiNaiaM: ir taip iaip A-

todama į šią katę.

gi kitaip gali 
km žadėjo jum 
ar davė.’ Tiek

ir.-ai uita v i-okiem- pi 1
irimam# ir tuo imtini dur 

hdij.'iiis žllioiiijn pavargilitu.
Palys rimčiausi diplomatai 

laidu- -usiprautii. jog blogai 
darę 1 ilkind 
Iii . Šiandie 
kiibli -ii tai

■ii p<
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Kardinolo Turtas

.ledu v.- rii-iiiii.' |Mit ri jotam ■ 
iiiiI..iiik.- |Migi*ll*o# rilirii'kiiiti 
ten |uikilil#iu# Im.I-. v ikii#. .Ik 

I netarė galuiiiki ži.lžio a|>ii‘
K.i-ijo- likimą.

Taip tvirtina S. \. visuouie 
uė# iiiforiiineij-.# komitetu pu 
■iiiiiinka.- Carl llyeir. Ji' pa 
vyzdžiui ima Lietuvą. Sako.

Kardinolu (,d>taiii#ii tur;1 
-daug išmintie-, m .en-i ! 
gijos ir gerinu**. I***t pinigą ji# i 
turi latati mažai, nor- jau p* u ' 
kins.lešimt metą # u vii-um iš j |‘i,.|uv«.s gyventojai ilgu fron 

lu kamuojasi prieš Trm-kio 
gauja.-'. B*-1 ti<- žmouės negali - 
gauti mm talkininką nei mm-l 
#to. nei karė# medžiagos. Tui- i 

111 1 kiiiinkni li<*tuvią neremia, ne# 
| jie nežino kas re

.-u Įuiėia Rusija. <ii tie žum- ‘ 
u*'*s, kovojantieji prieš bolše
viku#, tuoju ils turėtą Imt np 

: rūpinti maistu ir visokia im* 
džiugu, sako Byoir. 

Negi išnnujo dabar talki 
įlinkam# prisieis mobilizuoti * 
p.d**i#tiis armija# ir stoti j- 
iinujon kai'eu prieš tadš<*v
I,,M.1 •

buvo vy skupu. \ yskupav įm i
nei Amerikoj" nėra |H*liiiiign.~ 
daigias. I’arapijo# užrašu .avu 
turtą vy-.-kii|Hi vinilu, liet vy 
kupui iš tu dauginasi lik 1 
penčiai,«i ne tuila-. Pačio- pa . 
rupijos savu tartą valdu. •>! 
vy#ku|Mi šaukiasi liula, kadi. I 
la-siivisla galų #11 galais.

Per ilgus įlietu# diilslani.i-. 
i n# lama- šiokią l--l;i:y algą, i 
leisdama# vviludn#. kurie pra 
plito keliai# imi i.ui 
zempliorią v r o-.- žymi**- ! .1 
Isise, knrditiobi- (.ibi#- 
butą gllleje- -II- krituli ;'!ue: 
lėlį pitllgą selullVei.

Bet jis liesu* iktol.- įlell". I 
kad nemokė ,o st ipt i..i ją linky 
ti. Kaip lik p:tsilo.|yd.ivo šiam 
brsm# reikalu.*', taip kanl. (iib • •erbinmieji

TAUTOS FONDO 
SKYRIAMS.

N*-« \ m 
iim-slu. 

ka
Jin ini# 
tirštai 
krimto

» ii
m

I

turtinga muziko.' srityje, 
tikslu# prakilnus. kurį

tartlsu- duodavo #tiiiilta*#U< 
pluoštą. Iliaze'lli<*|ll' reik.l 
Imu# du***lav*» i' savo u.-iih-ii* 
nio turte maže li..# dali'. Ir 
dalia r ilovaiiojo eina, gintai 
Belgijai du tiik.-i.in**iu dalie 
riti. Tie pmigni pt-iipti km 
dinolui Men-ier’ni. k **l i • 
Jiull} žinau, iii*, b tukstiit" ■ n 
dolerių Luri.ĮH.je - d.ir. |«» 
tuksiančią liauki}. Čeki luive 
žė p. \V. .1. M illi'.'iiii. IvJiiki 
l#i Vyriu l;..i. - Avimu.- v-i 
liniuką#.

Negi bus nauja pa
sauline kare?

Ihibindžio 12 >L ė. ui. 
diena, kurioje vi#o#e Nuv. Vai- 
#1 i jure bu# renkami |uira#ui 

’ užjauėianeiąją Lietuve# lai#- 
, vei. Taigi prie pnigo# |mtar- 
luiiiėm kiiiMlniigiiiii'iii prie to 

!durim pri-idėti. I'alurtmiiėin.
i..ei tą dieną ur Imliilidžin 13. 
iie.l lioj, T. Eotnlo #ltyritii #it- 
r<hktą pral.iilliu# linkdiiini imi- . . . . **• 
ruėit# ir taipgi parinktą Lietu
vai nuku.

I il.iiiiė-. kad ta# iiiu-ą imi- 
raginimą# m-nuei# niekai'. |m<- 

... elll .-U I l..<.
Tautos Fondo Sekretonjata.;, 

45C Crand St.
Brooklyu. N Y.

l*u*

\ 1 * *• | id 

V |ll .1*1 'IU.-1.- 
|-.ili<*l>< * 1 .

t**-. \ i-i j.m-* • 
taikli I* . 1
\'l-. I*. . |*.-,l*
jo llllhl I 1 t ztll*.

N I'* | .1 l.l|!
11 imkim*- .d.., 
m 11 |*< 1I.1 t.i' -.* 
gu !ml.i*im i* u 
paitaryti taiką. >11 tmk*> 
kimu tuojau# Imtą l*m* 
sukta- *|*imi*l;i' 
lu-ą l***l *-i iki zuiki.

'l'eelMU ta neįvyko. *1 .liko 

reikalas tuip pratęsta, kud 
*xwla (rainai* laiko įsigalėti

Mtoto-gi pastarasis jau ima 
*rttir» po visą vidujinę Eu- 

*mpų. Nenik# ilgai laukti, 
kuona-t lailšev ikizma# Ntoiliep- 
■oo- n panoj Vokietijoj. Pia-

t

1ARPTAUTIN1S KONCEE 
TAS P1TTSBURCHE.

s 
Vid. vilkine 'Velnią, je Noldiei- 
U it. I.'bi Fiflh Avi.. Pilt- 
' ir.>-. l'viiii'VIvmiijoje l>u> vi 

u tautii koncertas. kilt) reti- 
luteituitional In-tilute. y 

patingai jo kyriu-. viibuiti# 
v. ti.r giiini-ią žmonių reikli 

Iii'. I toly vilu- ši-šioliką jvni 
lię tuntu -u geriiiii'iai# savo

>»iiImiIo„ . _"i kovo lygiai

'V '
l .... . ....muzikui- n gu-mimnkai.

pakdu-imii Lietuviai turės nuiižyt.} 
kvintetą ir gerai žinomą m.Ii- 
I.) p. I'llliuą.

Kviečianti vi.-i giazumo# ir 
mumkor mėtotoi ir > paiė- 
tami bei dragai. Koraftau 
Iro# dovaaai.

tiatvrkariai 75 ir 7t» |iriv«*B 
iki |mt durią. Tuo# gatveka- 
riu# galima imti ant kumpą 
Su’ Avr. Ū M'ood I

tnr pinuti- 
knd žili”

jo# pramonė# konkurentas. Bet 
(n*ėioji |Mignl didumo |ni#au- 
lyje buvo Amerikon pramonė. 
Vokietijai sugriuvus dal m r te
bėra dvi didžiausio# pramo
nė# : Anglijo# ir Amerikos. 
Kaip pirma Anglijo# politika 
turėjo tikslą sugniužinti Vo
kietiją. taip dabar, tą itarbą 
išpildžius, Britauijoa diploma
tija |Mt#i#taty# tikslą sumušti 
Ameriką.

Wil#onas tą aiškiui supran
ta. Ji# geriau už mą# žino šio# 
šalie# ir Anglijo# jiegas. Ji# 
išris klausimą, ar nusileisti 
nuo savo gražaus prognuno, 
skelbto šio# kari*# |>radži**jc, 
ur pareikalauti iš mą#, kad už- 
sitrattktutm* «l::r vieną. ta*ube- 
j**n■--. siiuke-iię kare.

N**ziii*>in*-. k.iip ji# |Mid:iry>. 
ta*t zinoin**. kad einame su juo 

I išvien.
Jei ji# puk**l- kūrę, tai sto

sim** kaip vienas žmogų# su 
didžiausiu atsidavimu, ne# tu 
kari* bu- ii' didžiausiu# žmo
nių luini* - daly kils.

Jei ji- nii-il* 1 iiuo savo grn- 
žiąją lnuadėjimų, me# nekaltiu 
Mlm* j** uz nii'ileidiliią. lik 
mum- bu- liūdna, knd jo ir mu
sų šviesi viltis virto jir-dui# 
dūmai*, kini šimtui tuksiančią 
vyrų žuvo L-i* įkalu, kad bili
jonai dolierin išleisti sveti- 
iiikiiis tikštam# |Mil**ngv mi.

Tui line isd.iikyti luą# l*re 
Zl*|eiitą -uiikl<**e dtalm.-e. Jei 
jo programa# (vyko, Lietuva 
Imh liMau ir

neprigulmybės viltis išsisklai
dys kaip likai.

Jei-gu |hiI» W i įsotins atsi
sakys nuo savo progrnmo, tui 
ta# atsisakymu# bu# tik tam 
laikui. Ji# |iat# nrbn jo j|a*di- 
iii# kilai#

klau#iuie iš Konferencijos 1.4c- 
tuva turi*# susilaukti tiksliaa- 
rio ir riua-iaiuio nusprendi
mo. Nesigilimtaiui j semijo ka
bineto kiautas ir nuo|M-hiu#. 
visgi turime pri|iažinti, kad 
ji# nemokėjo užsitarnauti pasi
tikę ji tuo Salyje ir todėl turėjo 
iiuo vaklžio# pasitraukti. Kal- 
ta-nt gi apie teta-veikiam'-ių

(aulai# |Ni#i#teug# vaWii " n.ikay Iiri,i,||i,l|ii k<;

laiką Amerika# diplomatijų tu
ri ir turi-# užilavinj (išdaryti, 
knd |iu#uulyje daugiau nelie- 
liutą karią, kad vi#o# tauto# 
butu liuo.-ii#. ir kad nc#u#i- 
pratimu# tarp ją tvarkytą 
|vi>>iuua. o m* jiegn.

T uotui pragumui Amerika 
labiuii iiiuei ikiu izui.ju #in i> 
I-Vrllliikuliu# gi Veiiloju- ir vi ą 
pa.-aulf labiau negu vi#omiA ki- 
lomi# priemonėnii#. Tumiii ji ir IH.j,riklau#omy I#-. - 
ri#te pririju vuą #irdi- oru-1 ... . .
#ll V ęf.

RED. ATSAKYMAI

J U s' 1‘rinit. \<uurk X. .1. 
•X. iMitiiiiiiiiH- nei viciimn tuuti'' 
<■1111 p.irusyli j Uiuurijii prieš |nl- 
luii įsiiiMdiit ik- vit-a juo komrti 
lurij«|. brt j<* ihriius. dvudą ir 
IMiklim^. tiiKMiią prikluiMuuėią 
pri< jo-. 'I'uiuidim uiiiM-liije dnm 
gijejc. jri ir y r# luiUliką. tai jie 
yra nežymi mažuma. Tai-gi jie 
jnji- tarnauja svelinsH dauguni'-

valdžia.
Galingiems priešam# Lietu

voje šeimyniiikniijuiit. ta* pul
ko kareivių. ta* ginkit} ir lėšų 
pradėjo p. M. Sleževi* tau# #u* 

' diiryln.'iii kabinėta# valdyti 
šalį. Matydami didžiau#) musų 
kraštui pavojų. suvienijo toje 
valdžioje savo |hi jėgas vi-i 
Lietuvos X l'lloliieiiė, sluogs- 
niai stovintieji uz Lietuvos lai-

P*“ į vienijo tam. kad siiduryti #tip- 
i riti Lietine# valdžią. Arjiiunt 
siektas tasai svarbiausi# šio# 
dieno# klausiniu# — nu-prę# 
vnlst yta"*# konferencija. 

Valdžia# ir V. Tarytai.* 
kui|m Lietuva# piieš|iai la 
luento - klausimai yru |ki- 
grimlinli ir turi Imti riimiau 
štai ir teisingiausiai konfereu- 
vijo# išrišti, m-# nuo to gale# 
pareiti visa Lietuva# ateitis. 
Tat sveikindami suvarginto# ir 
uu#kriau»to#i<M im-iuvo# aUUo-

■ ..j -

Geri viduriai 
visą ką virš

kina

I

Kuomet viduriai stigadyti, 
mi tuomet uie# |Kijuuėtauie 
gulto# skaudėjimą, |>hum<uum* 
a|#*titą. o #u juo ir norą dirbti.

Kiekvienus lietuvi# linu, kad 
kuomet viduriui m-dirlai. nei
kiu pirm visko suvaldyti ■> sul- 
dmiiiu- l'ARTOLA. pinu gul- 
siaut.

Ant rytojau# atsikelsiu* vi- 
>iškat pidiiioMmtu ir iiuuju 
ZlIlogUIII.

l'ARTOLA piiiMiliiin kenks
mingu# eleineiit Ils. Illistlllii val
gį. išvalo kraują ir viduriu#.

l'ARTOLA būna geriausiu 
dituigų vyrą, moterį} ir vaiki}. 
Kiekveiimje lietuvių šeimynoje 
lineli} rastis I‘u r tolu.

I’AKTOLA |wi#iiilouui ir 
|iarduodutiii< didelėse skrynutė
se už. ♦l.lKt.

Kiekvieno# užtenka (mlaiky- 
niui #v 'ikiitii# šeimynoje aut 3 
Ui< liesiu.

I toiNikykitc ėiumiicm

bų. ari laikyti 
p» ginklai#. Jei 
taikysime kovoje raja pragra- 
Mo priešai#. >i tra prapvoaHU* 
nrjvyk*. tai .raitoji Lactuvui
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Iškilmingas vakaras.
Kerėjoje. kovo 2ii d., šv. An

tano par. svetainėje, vakare, 
bus iškilmingus vakaru.-. Bus 
įvairu.-, turiningas programai-. 
Daugelis nesitiki ir nežino kas 
jų tanu* vakare laukia. Dar
gi prie to, kiek (teinu Itus, tiek 
eis ant parapijos naudos.

) Pr.

Markei i-'iu-, 
Beleckas. A. 

Bražinskiutė.
M. Mickienė,

lų: "Gims 
šv. Antuno 
nėję. ,

Cicero.- ir 
vini turėtų nepraleisti to- pro 
gus, nes veikalas yra ii/imui- 
ti.- ir .-užadi iiu n t i.- tėvynė- im 
lės jausmus.

Nurodomu šeimyna 
-eiuivė- lietuvių, 
miau-iu reikalu
nė.- reikalus ir kieki ienoj va 
landoj buvo 
galvas už jų. 
rudo Lietuva jumluis
a|*siix-ngu>i ir išpranašauja li
kimų tautas, kuri taps liuo-a 
ir savaiini vnl<lv-i-. Rodžiu 
sakant, veikalus iru |aitiįjoti- 

privalo jį 
lieta 

aiškini 
B. P

PITT8BURGH, PA.

(Pukiiga).

1*0 $|O.INI: J. Danielių.-. A. 
Martinaitis <*K- Romnnuur- 
kas, A. T'uma.-oiiis. M. Bardz.i 
lauskas, A. Vimi-vičius, J. La 
tis. J. įlenda ra viėi us, M. ii V. 
Bražinskui su Buzunų Semi., ■ 
na. A. Janulei iėiu.-. A. himšiu 
tė, S. Stankūną-, K. Aliiėiejus. 

P. Veėkis.
Po $9.110: 

džinas.
Po $7.tK>: 

iiuleviėiiis.
Pu *i.U0: 

Mikuėiutė, 
Jucevičius,

1*.
ak. 
J. 
A.

.1, 
•r|f|n% S. 
Iėiu*, M. 
’ eeVH-iim,
iišauskas. V. Juču-. K. Matu 
kotiiciiė, J. .Ivznas, J. Nuvu- 
limiis, M. I rlainuvičius, 
Knšclionis, V. Skaflikienė, 

ĮStaškus, J. Nnvnrdaiiskas.
Bražinskas, F. Šimkonis.
\'inei-viėiu.-, Š. KiiM-lioiii.-.V. 
Kašelioiiiutė, J. Kelmeekis. F. 
Bnrzdn, J. Knuėis. I. Jezuns. 
d. Dimšieiiė. V. Brnžinskit.-. 

V. P-ntkiutė, J, Stuėkti. L. <> 
u-iii*. .1. Barsnuskas. A. Duii' 
•• :m.'ki<-iiė, (t. Pikiilienė, A. 

'larnuskiulė, <». švelknuskiulė, 
K. Nedziiiskienė, A. Baliukas. 
V. Melnikus. A. Bukauskus. J. 
Mi-'-linlė. R. K.-tzuėonienė. P. 
Bukauskienė, A. It.-iiau-kieiiė, 
\. Dnncei'iėitis, B. B.-mn-viči*- 

Giidukieiiė, (>. Valanti* 
■> m . P. Stankus. A. Slankiu- 
-.J. thiuiti-. M. ŠK-tkauskl* 

M. Bražin-kiutv, K. Kiblu
■ ■ u<-. A. Zubkus. E. Paulmru 

M. Datiluu lene. O. Brailly. 
Bražinskas, A. Leb-ikiutė. 
Petraičiutė, M. Petraičiu- 
M. \'vlM-liiniicnė. A. Gudu- 

■I. ('rlmmtvičieitė. K.

Tauto- Genijus", 
patupi jo- -vėtai

karšiu 
kurie |>ii 
fale tėvy- i

llllhtIIIIIIIIIIIHUil

imsirvngę dėti 
Kaip tik |ui>i- 

rulta<«

ku.- ir kiekviena* 
immalyti, o y|wit ingai 
vinį i-tautėjii-icji ėia 
pamaiva aavo klaidu.

DETROIT, MICH.

3

ALEX. MASALSKISr. G. M. GLASER V. W. RUTKAUSKAS<.H Uitam,

ADVOKATAS
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\. U IMI I\<. i t» \ M IKI I I
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3301 South Hrlsted Strcet, 
Chicago, IU.

LIBERTY LAI-D & INVEST
MENT CO.,

iub ptrklinn.
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•. MtdTMI 
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£ti!iMimiriiiii:niH uninimnttfiMmM

| Dr. S. Naikelis
= įaulioj.l* III l'llIKI'MOM 

Ina M.. .VUUml Air.
Ik-!W 7.U 

t’H-tro vffic* 
4*47 W. 144* Rk 

Ckr-ra >9
IU*ukv»< ij* U. M4* M.

l*lMMev IVtMfMM'l IMI

tou.1 lariuu Uito- 
«M..*tto htlalmk • • 
- i| ,«nt«ta. K.il*-

H pri. . ..
>>riii..>'4jų krvii**

Kurie kalbate lietuviškai, pi 
lite padaryti savo atliekamai | 

laikų barngiu.
M- «at'toM(|i*tlt*ja(Di III M XI* 

Sk>ti«t it tl LaLailMtit* k« l« 1*1 lt* tiuu* | 
• n«iki*L*« l«m |»tUM t-d* |M»»l\-l*
L* l< la lalttaaltt La* d » t .» at •**» k* I* • | j 

«l* nu La- na t** r it-ri mm - « 
lų-

Kalite nilikli Ni-kltualMtti
oi i«i |to«ftn**la« iLit***, e* (tH-ia***- *
MI . iu*.,|* MtM. 9 «L« I tai- krikitoti.i1 

ttM-UN M«ų -Miati.j m rita Sa-r’d*»t»ii* Ir 
k'riivrK” iakttra«* uuo • iki *. ailtot 
t« ia-i«MliM*ki|r IMS U

Randolph 7400 
Adam Markūnas.

i imi mu m:i*r.. ito*»M

111-1 MTloV.M, IUXK IU.BU.

i* ii. mo.vimh: -t.

PAOIDII^ AlGa!
*

Rcik.Jinga kokias vyrų, ku 
rie yra apsipažinę su žmu... 
nūs ir tori daug pažįstamų, vi 
si galės padvigubint savo alga 
nipertrankns savo dabartinio 
užsiėmimo. D.-rbas lcn ^3’3 S, 
pelningas ir ant visados. Klau 
skite platesniu paaiškinimų 
pas:

3307 AUBURN AVĖ

'>11111 i

M.

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T«l«t.*m kirkinta? 17C4 

ta IMI 1 |M»KI I.Ks Vi 

Sl.«7 'Msattlt W» llfMih tard
!•« r *t«* n

P. J. O'REILLY & 
A. N. MASULIS 

i -imi: — m.ivs 
ix-t u i

■ Htllll ltt.1 Ateito* 
'.m I'tirtų ir tfiuiiŲ 
Irti «!!•«•
tn | _ _____

i»3 .*••** \i*-, \. H. Co
li r < llt* AE”, III.

Kovo Iii d. IIIU-Ų kolonijoj 
įvyko link-imi n:iujien;i. 
kulių me- visai n> i nesupmt 
ioiik*. Po tokią ne|Mtgvii|au 
juiiią, slinkiu dienų, kad m 
.giu mes buvom nustoję i iltie- 
sulaukti geresnę ateiti. štai 
p.-1-iiodė, kad |ei-il>ė lošia ,(i 
tižiausių rolę (ci-aiilij. Jo 
MaloniU musą vyskii|*as. pa 
imties, kad luusų ko|onij<>- 
žmoiiės kenčia didelį vargų, 
suteikė musų kolonijai iii-pn 
prastų džiaugsmų, m-s pa«ki 
rė mum.- už klelamų tauto- 
žvaigždutę ir dva-ios vadovų, 
gerk kun. F. Kemešį. Link
imi naujiena pasklydo |ki vi.-si 
kolonijų žailai greitumu. Žmo
nių prisirinku piiuu Imžtiyčių 
ir nevienam iš to džinugsim- 
lamirodė ašaros akyse. P 
imiuuldų visi buvusieji liažni 
ėioj susirinko į liažnytim.- sve
tainę. Tm (Kisveikinlas nau
ja* kh4*uuas. Prinipijony* iš 
rt*iškė savo natilę ir priebiiiku 
mų. įteikdami kiltai gražių gė
lių luntinėlę |a-r S m. vaikuti. 
Mu-ų kleltotui.-. inatydaaui- 
tiek susirinkusių žmonių, pra 
kalliėjo į susirinkusiu* truni 
|mi, Is-t karšini. Palinkėjo 
vi*i<-m* gV vi-nti dii-votui ir ei
ti keliu doru* ir lienils'-*. Ne- 
kur vienyls’-. ten ir grilyt*-. Pi
lu eimru* gerb. klebonui |hi- 
linkėjo ilginusių melų. Nu 
dai navų* liet u v a. tėvynė mu
sų. raririnktorieji išsiskirstė.
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Ihiug tratrų — tarirrliy Ci- 
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Pertraukose laivu 
aukos. Nurinktu 

Aukoju šio* ypatus:

"Ginu teatoa genijus"

Bllb-l'iėlU.-. 
Vulaiilit'jua, I. 
B.
T.

V. Kimša. M. Ja

S. GORDON,
im * Ualsua M.. III.

K. Mišelis, 
Januleviėius.
M. Liuleckiutė. 
Kalinauskas. 1*. 

A. Kudis, J. Tu-

Dr.M.T.Strikol’is
LIETUVIS 

tmtvrtUAH ii: etinei m.i- 
17tS W. Cik SI, <■!.««••. m. 
rif; — Tsl-fvass I<o»<’s,*r4 III 

Namu Tek S,-1<-» *2"

(Imflko 1:1

► 'ttelkttotuAs 
|u«iv* - •

B-Atoe lubva i.r* rinit'o

Kurultari* 14. IX 14. 17 jp If 
T^nipkiic : laano luarJLm.

Valand**; tiuu • Tai. ihr>lo Iki B 
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kimš, 
Bražinskas.

Kitos aukos smulkiais. jų 
m-garsi name.

Tautus Fondo 23 skyrius
Valdyba.

J. .lakuluiu.-ka- 
V. Dimša.

M. Miseliellė.
Po (Ci.tlU: I*. Aiiomnitis.

Kuilumskus, 
Gedvilas, P. 
Bagdziunas, 
M. Keriu. J 
Pauliukoms,
iiiasoiiis. J. Pituška. J. Karu 
žis, A. M. Bardzilauskiis, I. 
Katilius. A. Poškevičit-uė, A 
H\<-tkauskas. M. Bukauskas, i 
M. Lrpeška, J. JuceA'iėius, P. 
Džiaugienė, L ItrimluL, A. 
Visocki*. J. Kaxuė«iii«, A. Nn 
vantauskas, B. Viiieeviriu*. 
Z. Petraitis. A. Bleizgys, 1. 
Bemsiiktnviėius, K. Gntavec 
kienė, K. Dimša. O. K. Diiušu 
tė, A. Aluzikauskiutė, M. Brn- 
žiiiskienė, A. Buikauskienė. M. 
Kaujokaiėiutė, A. Pndimaiis- 
kus, A. Mutukonis, A. Šulskis. 
<1. Baidrilauskienė. K. Bardzi- 
Imukas, O. Pikm-iulė, J. Bu
kauskas. A. L rlmiuivlėiu*, O. 
Jaigpieiem*’, V. Burbulevi- 
ėius. A. M. Ktaškus, P. šalt- 
ineris, P. Zidzi uitas. A. Bra
žinskas, X Bujauskas, M. Tam 
keviėius. V. Šaltim-ris.

Po t4.<M): D. Petraitis. .1. 
Januleviėius, M. švetknuskas,
J. Šimkoni*.

Pu $3..'i4): K. Peėiukailia.
Pu t.'J.Kl: .1. Ališauskas. P. 

Kajokieiiė. .1, Oitailis. .1. Ba- 
ležantis, A. Vaiėiulis. Kunee- 
viėius. V. Ntanulioiiis, J. J. 
Baliuku*. K. Dimša. E. Tau- 
rikiutė. 'J', šimkoni*. J. Ben- 
diiraviėius. J 
Vela'limias.

Po #2.23: • 
Po .1

.lakubiiuskas.
Slankiem-,
J. Naujokaitis, P. Dimša,

K. Juliutei iėius. \. Jankaiti*-- 
nė. .1. \'iiriiiiiiu-kiis. .1, .1. Au 
ėė. K. I>tnidiiiiskus. .1. A. Ja
navičius, lx. Cekuuskiis, E. 
Krikščiūnienė, .1. Džiaugus, O. 
VilėiiiHkienė, p. Juliui iriem-. 
M. Mikeliuuiutė. T. Burmum*- 
kits, J. Kiišelionis, P. Bluži-vi- 
čius, M. KiiM-limiis. J. Suiu- 
liouis, <>. Baliukii-uė. A. Bu- 
kaiti*. P. Stuiikeviriu*. J. Bru
žinsku*. J. Zurskis. 
mis. R. Petru i tiem'-, 
kn M. >L|bišai1ė, 
kauskiriM-, J. Jūkui*.

t

■i

Kovo }• <1., š. nu. Tautos 
Komiu 7N-ta* skyrius buvo su
rengę* prakaliau. \'i>ų|tirtua 
gerk. kum. A. Itaiinskae (tm- 
tarė kelis žodžiu* ir (turotk- 
vienų tukstnntį (fi.tKMUMi). 
kurį jis gavo iš i'atriotic Fon
do dėl šelpimu Lietuvos, (ial 
nieku* nei nesapnavo, kati ga
lima gimti tokių juišeljtų iš, 
šio- šalie* organiuicijų. vie
nok buvo dirltanui jau nuo va
saros ir tikslus atsiektas. Če
kis |auluotus T. P*, (tirniinin- 
kili. I'o (o buvo per* tat ylas 
už ktills-tojų adv. V. W. But
kų u* ka*.
renkamo* 
tl4M.7U.
J. Karlmuska* (L. B.) $o(MMl. 

I*o .'i dol.: K. Kareekienė, I*. 
Kotlis. I*. Jusi*, ll. Baliau* 
kas (\V. K. K. L A. Junikis >4.

J.Po 2 «lol.: A. Daukša*. 
Abromuviėiu.

Po I <lol.: J. Trakib'lis. 
Miirzaika, K. \'aiėeliuiui*.
tindeikis, F. Niauku*. P. <>i- 
iioti*. J. Atkoėiuuu*. F. Kra- 
suuckivm'-, M. Pakališkiem-. N. 
Bitauta*. K. IhdiHUska*. 
Itiilrilai*. N. I.uknionu- 
Dmišiis. . 
kiniška*, 
lišauskus.
M. Liikim-kiviiė. I 

Viirannviėiii 
Gudžiūnas, 
Viso tų dienų įplaukė I K>K.7<>.

Garbi'* jum*, kas dirlite dėl 
tėvy nė*. Ih-( užvis didžiniisiu 
gariu- kuo. A. Balinskiii. m-* 
ji* 
dėl

J. 
J. 

A. Mli.-iuli*, M. Mili- 
.1. Ba-imiii-kn*. V. A- 

i. M. šimamiu-kiem. 
’. Andriuli*. 

S. Poška. p’. 
Ninulkių $6.7<>.

ItMMri* tok) rtt4«*M’
Jų- raut* ti^l-.M*• inui M|d4*tikvt1 ir 

I*utu*l)l4 tu M o u DM>ia)klri ktlc Itotkri 
dk*n^ ir it.kuraito ir *uuU M|M«ijalt»« 
k*«t l’tfct? k ai.

darvutaM I'.iKkI Juaų m.e. 
ti* l*il« M.i.h « ariau dydu*«. ar Im*
te tiri rit* kti | «UL

M IMI lt |»| M|<a\|\1. M kliMH, 
J. I . ku uhU. !•» nkriitri-

I!’* X i-a X.ri'.- j. .1 . |*rh <’«> Hali 

At*- irik l MUl 4 la*

.' 'Tr* 'j" • ■ "k«UT"-UK.jmBc

II

Mttrri«ar«..* t«r*i |»rita L.cali -k n 
l*‘4a palruto Mid* * u <*.| jit»t iku, 
Kuocurt -U k« ilt ** • t ili '» (dau- 
d- jimo, k uou ' Pairi .« i - . i » t • 
Vq. kt-»*. .»-l b La ilts* ar iu»1 

lai im ■ < >ra ?»k 
ffik'. • JliiU' nl 1 ril »»• 1 
|*ut> n * Ra |-i • u» i* . (.«
(alurit.-titr*-* 
•€l U 'i» tartu i tx-1 k* t ' •

JOBE SMETAHA 
Akių SpecijolKtas 

1801 S. As.Jand Av. Chicaco 
".bu

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS

NrujamedioiaL daryli i«nt 
toai i mu Mtrial tr ••vrrlu.L.i, »er 
U» *uo S3C- iki dMrišT 1-(
»įduoda |»n 9lt*. Ir U*.

Saujai daryti (.-•tavi ftu«* Sl» 
iki t>«* Mulai ir orurk 't**U nu«» 
S7.M iki tik.

I'ilnaa pa*-tr>aklin**a 
pauiuMų oi (.•‘kariu

Vtadi tuu. ai tat luti 
ovtrLirial vari* Muu 
|3ū. ImIk-.f < j ir 4iU££*'4a«L l> 
lin*« nuo •: o* iki fi.at Vaikų 
B itlai hmm 12 90 iki •< l»a. Va 
li*4« >r k u p* tai.

AtUAHA KAsKIA 
Vtnkhuttdto Ir lukotrata.

PRAVĖRIMAS ATEIVIAMS
AIHt Lai dkrteuMkrjt ArMMMtr A C<»tu« 

|utt) Hantuj t'hkari* Mkrrdt kl««** 
jau rlat HMskiniiM Bki.ttitt ir kalta 
Ait*bkhrti |M*r lalkraAtj kurta >ra (A- 
leldftiNtitaii Vardu *Ti»r AriiMsur 
<tv«l" kurta 1A« UIm L^ dvi Kilaiti• dri 

puCIų durld^tink*).
kria-tu «Jt< O'l Im* iAI«-tdiniul lalkruA* 

<m* “Thc \riti**ur Ovai“ lun.ta dariai 
III aka a kurta tHliM*k*‘*» anMlt&kal knl> 
la*-<i tol* ju |»aa aati't* uy.Aiur* t**j4 tr |«ta« 
lupa* "The Artti**ur i»iaT* luMkui at-k* 
d a m ui • rilulv ktirUaar laaraAita “Hu- 
rikiu AlM*htih>r dit**d*a dairi*
ttmi Mina «Hria-»n* t.laa.**

|*4 k Iu it»* 
k

• na itt««.
laitą hitu 
|.,.d* D*

i.l**ų.'
tau**i>><t |*«-rk4*ll*‘(**j.tB 

** p JtB IAtri**L*«. .
iaili ra Ai i 
duktvl* 
•m *<>)•• 
kultai

1 Ha1
dar trintukų ir m Am 
du, ) tm l<*duitiu« Im 
ktai

SWEITZER IR HOYNE.
Mu lai Hu>n< tai|« a *nn m 

rit•|*rnd«'ft1‘* k 'nril'l.i’ur ftfif 
įtrina k* Malt* fcf****** n< .’-tpi k. 
l**r«Mb Mlr faktu* j ir t n* •* k< 
•••«' patikli Itub imti*• T 
Ml *«(l*4li UMU* d.lbk*. t. | Mph'idM. M H 
n<kurtc tk jų:

ku'*t>i«-1 • TI •itM|»«wHitaa *1 t»«
MtatMllkltlM I Rtii«Ht*aų Lm*I )i >wtt • 
ksrlu imįtiktų MMtjtsrN ttl l:« |>iil4tk> 
ttikV* 1»ktfl«>, j|r ki >rw i'ricAtniri |*ri* • 
ImmIu hatu kuri M«»vi ua IttlMVf lu<-1u> 
Ve* l|«ųtx> mdI b.Mtt l>||. Ja |Uci 
<rre |sricdmMj 1>l«1l.

Ji* *u dideliu p*a»Hik*Jtinu |*nin • 
I*amin4t CbtaBg* Tribunt kuto >ru 
prird, Toulų lr«ML tr (*« (V>t iflt
bM^Mi |M«t.iMkni ir tii'Kttta lų kli.u* 
muk *Mal atnrdi | telj

TribttBaa rėmu Hinbc I'MmI II*.) m 
>tw »u Tribūnu O Tr ll»u« * a >ra 1e- 

|sn«AiAgato Tautų (>gai kuri > ra 
Babnrra Uetu*ui.

PATRŪKIMAS U2MU1A 
7.000 PER METUS.

s«fb«i tuk i Aftad inLiitUt tart 
>FM |M*4a!d<«tlri u • (iiflk«t»t*> |*a 
•nHkta "Nu'i t truld*ri««** t
tut kuri ttr pi ur* >*• e i i k ip fb «« 
I.Ul Kj Iu •! *al Auin<l >r> Ai ii 
(U lKM>tkva*! • tu
kiutai K-4ir \t Kui r* t .i*
dirkų’ T*» d. atolui u *,. j.
Iri». lai tall* k |» rali--* |*t M (t ta 
lati'i t Taa Btlki taatiMa* K<*-
leidau Cu»«* Lt u.»ut c* ral Cili uliuirtl 
ir lai v iriU»L<*

liet >ra kn 
tuan,: ikrubt 
bTidi ir ku*! t 
(4lU<*M *i ,*|
kurt U<u |*u .

MJUIjA ! 
|>riil*t’4 itt*

AMERIKOS UE. MOKYKLA
*l*<r.in..ti _ Mnto'ril-Mto ir bari u v ii* 

kz * k>«h«ų. ar .t (uaUkoo. kMyffvcdyr.
t «. **a fa«»r altjOto. t)prwrHiaE. pirk- 

:• i i
■ iMiMuto M4**rij<M>. *«’<>Krafij«, |<uhu* 

L tt^«* rk<*4u»iuo<ato |«il*ci>»l« l, d*.!ti» 
ra>> »!• *.

*|««k.M i *, aa’ . iu : Mitu h r>tc* *b 
’ 4 v p.r' vakare blv 7 ’• »ltt k au

AIUC *<• tlnMaaJ < la»< M<«t. III

BUICK TAII'S
Iimh**I»>' •! tou(t*«l*'tt«' 
»» tarti t«Mti I «UI*>I 

•1*1 Ltt*du«' iMifi tLaLaieiiK*.

Wi- T0R0DA ir 
TON Y SREBALIUS 

M«toL.*i

SlAUČiy ATYOAI
rtidiur p’;rtMH l'At' h rn«Ai*u «
* .. vic*u I .i.ttobrr ura*

ti.t. J*. Im it kili įrankiai turi l>uli 
l«aid 4«t« tir.'mua lt |a<©tnati*4» k*< 

i «u« at aukite Mm tur«m«

• i» i aidu* • * iicr. Lama tok urato 

K KAPLAN & S0NS. 
4608 So. Ashland Avė., 

Chicago, IUinois.
T.I.I.m^. l.rd- 1«V4.

REIKALINGAS
SAVI NIEKAMS

locriuit* kou’.r turiu*. Im*, u i. •»* 
k t u* |Mųdrrit»M* rtorv« lt talonų bm.

dirbu buki-

PIRKITE KARES TAUFT

Al AIHiMlk A. kAKU ll -KA-, M.HAIHU ItAAAI .
1 lul-u il(4'l I-f • l»,'V tu :ul.ft . siltrlt. let.e, t

*■**• ........................ t- l." l-i-s .n.. kr.uj.., .nksty Ksrrw Ir
aisln. a............ . ................................... .
į*rr«.« <h i.-.r .. *- „ ,llM, 1M .,€u,|. m. AiMrt-
k..( a u« *Mb.(. UI n., kur t..., u.; „MUkta, a-*«*lb<>*

m-t I *a» !■ r, a ,.i s.iur,,, Vji t<< H,’U*«-. Kraują**1***- 
i.’" *■' ‘ n r»<*U'.|<». ’a; I-U > urariajisaal
Kr •įsu.-o**- -i r o, ..r*u OrM.
kr.i^ .-uiu! V iu ImL-ibi Ri^ritve

kratU*
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4 DRAUGAS Trečiadieni'. Kova* 26. 1919

CHICAGOJE. i ISGELBEKITE CHICAGĄ
IŠRINKDAMI

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Trtiiadienis, Kova* d
I.udgera* vy*k. Emai.

Ketvirtadiriuj. Kov «t.
•li.n.i- D. n.u-lriv Itnj

|V

I |.|e
■ I ■

BROLIS IŠGELBĖJO BROLI

Vaikai buvo nuamanp 
apie elektrą

lack
o. Mot

Vt'li-1.
•t • ..II

*• lll«ll I»•
J. h.uL. 
Hutui pi 
vut. I’..

Ii ..

i i-t n,
.1 .1

■ ■ t
m

i<

I ’l

II.

tie 
!ii<ln 
,li.

r I’..re.,
■ •livii.

-Itin tu-.i

.1 *edi;
Su kit.ii- 
išėjo p.-lžj
jie rUimlu UUlruUll.-..; ii 
kibusi;,! vis-lą -u t-lel.in

Johu ;>it miltini- pu-m 
In ir jo i.'iuka prikdm. P.-dy 
tėjo -u kita ranku. Ii t.iri 
prie vielų- prikibo ir • iii-- vai 
ką baisiai purtyti.

Pakėlė ji- rik.-nut. Visi rai
kai išbėgiojo. Tik vienas liro- 
lis Lnurenee paliko vietoj-. 
Jam tuojau* toptelėjo galvoje 
perskaityta jo knyga. Ji* iš 
to* Įmygo* patyrė, kad guma 
(roberi*) ir wtusa popera ne
praleidžia cltktro*.

£mė dairytie* aplinkui f*.- 
pero*. Nebuvo. Tad vaikas nu- 
aiavė navo avalines, nuplėšė 
gumine- kūrins įr su gumos 
] Migeli m atplėšė nuo efaktriki- 
nė* vielos savo brolį.

Julm pasveiko. Gi fa.u'i-i-n- 
re tolimi* -tudijuojti ■ le’rtrti.

Vi-

Iė
:;t ir ■ me 
iy.’-ifiia-,. 

mr: 'r ji

it> IM«li«-|MO 
,’tlf lllite -fili

KAREIVIAMS DUOS DAR 
BO POLICIJOJE.

Reikalauja neparduoti svaigu 
fa kareiviams.

Mnjorn- Tbomp-oii imi f:n-< 
j.-iui mii'-lo tūry Imi- u-iriuki 1 
nie pateiknl.'iio |Hilu-ij<<u pri 
imli lnivti-iii knn-ivius.

Yni Itil lu-'i i.-i vietų |*>lici- 
j«>je. I,iriueiiyl.e reiklu dtloti 
-ll-eipliniiot ieui- l>m it- ieįu- 
kun-ivium-.

Gcti. \Vo .| K-ikid.-iuj.-i. kml 
inie-1o tniitui iiz.dnitl-tą -:i 
•iiiiiiukitii |gird;iiinėli -viii 
;:n!u- imtino uoliem kur*-; 
vinilo, ji i -ilie yru miiloriuo

VAIKAS NORĖJO “PA 
PIRKTI" TAIKOS 

TEISĖJĄ

I VALYS STOCK Y AR DU 
APYLINKES

l'ž sveikatingumo |mrėdy- 
nw prežengitną buvo *uarvš- 
tuotas Joseph Gorėki. 1419 
Domia ave^ Evanrione.

Gurskio 13 metą vaikas nu
ėjo imi- laiko* tciaėją Iktver 
ir jam |uisiulė visus -avo su
taupyta* centu* ir nikeliu*, 
prašvdmiui- už tai {Mdiuosuoti 
jo tėvų.

•• Vaikeli, nr fu nežinai, kad 
tavo toks pa-ivlgima- vadina 
si pnpirkinuts ir yra pra-i 
žengimas”, tarė jum tei-ėjn.-.

liet vaiku- į tuo- žotlžiu 
atrakę, jog jis apie tą ui--.:: r 
nesakysiąs.

Ta- apsireiškimo* «i-_t 
pildai>'■ i-pudį į teisėją N«- 
ji- i.oi -l ■ pnhiii'-mo.

AldelIIUHIII- t.llein-e) mie-l 
tory Imi imtinio n-zolim-iję.
kml sttM-k vardu apylinkė, 
kimveik'-.u- butą npviilvto-. 
Tn* reiknliiig.i |mėią žmonią 
sveikatai ir td-rirgm.

T.irylm n/• liiivij.-i priėmė. 
Tuo tikslu turi veikti l*-mlr-d 
policija, -vciktim.. depnrta 
mciitn- ir gatvių valymo vir 
šiiiinkn*.

Turės Imt upralylo- vi-ti- 
gatvė- ir gotvmlė-. N.-- -imi 
■lie knilctir negnlimn tu-i i* ei 
ti p r mesiu- ir nešvnrylte-.

SU ARĖSI UOTAS UZ ČEKIU
KLASTAVTMĄ.

DURIMIS SUTRYNĖ ZMO 
NA1 PIRŠTĄ.

i. ■ l l
k- - ėekilj l.tn •.•ule. 
pildė vieni) 
tini Tru-t 
išnuiiny ti.

T-'imi ji« ir il.irv-tuotii-.
Gavo už ’.ii C mė-usiu* kale 

jimo P'ZTADAPIŲ KLAUSIME

U.-t ‘ liict'go nve. mmi'iė 
ptiliulu t« i-ttie M. tt’ ew l’;d' 
wier. 2h>l Wi-t t.iut.d . ..
riiilitiu-t-i- 4100 pribamb . l>■ 
mo Iešmui* ir G mene -ui* ka
lėjimo.

Ji- buvo suareštuota* pra
tilę šeštndit tiį reikalaujant jo 
tnoicH-i. Krutuli.- |wgriė!.. 
moters ranką, indėju t:irj>.!ti- 
na jos vieną pirštą ir šilą su- 

batektą ir iatartkM pfajj 

•Malagai moteriškei, kuo 
*ot jra vyne nubauita* kal<-

i,:i-!:t::;j:itii mi--tu Inryl*.. 
•l-ttiti'. Ine buvo lipiaiitimu-

• ii...i ’.nvsėiii |<1:ttiuimo-i Cld
• ngo--- klausima*. Nutilti.t 
!.l>iptk-» legisllltliron. 1‘urei 
kiilniiti pravesti tuiujn i-latv 
iną upk- ktdiiiių |tnruliavim:i.

Robert M. Svveitzer
MAJORU

Rinkimai Utarninke Balandžio 1 d.
l.tti't . «1 MMistit it l-l^ikv Htit» |«.u1.ir«i n tilMtkam^lii I «n«l»*lntu. I»«»- 

tt Al >. • itys t ir.t HMikrufi^k.in k.sfultilut.in .ml Mnjoro.
Uf S««riM<r >r i JU »im« <••>*. r** uito Ite. !<(*. MaVo

ttt«4-lB trata* si.tiitr nmrir K uumM jm buvo |*<iikl«dlteuB m«t m uniiiaua |»rn* 
............. . »»•’• I. **!•*• |« isitin'im* >*ti* U f Sl< luiiitrhllM Ą- f««^ p.inkul <4nM<1lrla<< 
i.rw .»••• »t« tįstas'*. r.>«km *llf<**s k.*i|s*i |*.*r«l:< v«-jai* |»rie J: tnr« H. W**lk«»r, 
i ...ii*t p. i įlįsti- h ii. ne i« Ištryni", p.-a-km gura lutei imti 'I.itImi im* J«shn 
k rstt«a-|| A' <’•*.

I«i--t.*l l*:ir* |*ritt*4a|s jaa J|« laitk *• fairtilllt iMi* »A lliMi—llMu slliaatl aaVft p*, 
i.stn-k tsss.i i.iuf.ti jt* lankas uietu*n>ia*|un. ka>«1 tHr*ffil k;<rwviamn kS|r«

• •• «’%•• įsittiai.ittii i*.s siiLaati ltsatiui kn)<i| šiem* htivnuima. Mnl
s- t* *U iiaHi-kd *l.iil*;i r**|suMika*aiiLL.iii <.til**-rnul«<t«Mi ji |k*inkis k«*mį«4J<*j 

Ht Is I‘sali *H S t «.t Ite-fateam kitr.i-jr >t« I*uim pirtn mink u. J b* taip t»at buvo jter* 
dR.rl i \s s. bl- -a Laas-af t 'ominiHi-v Trvllkl**** V.tvI***

%1r SAiaatpar «aMs tll*-r J.ille k*-Vii. Ha «1itrac«M 1M< m J|« tirti Iriu 
A t . •** iZiaiaa-ft M Jr . Alka* .t telrttT

Vt aditei- >na n.»r>-a Ktncht» **f (*«sluinlaii« »r kitu |«cmiaAiu nrmnUBi.

SVARBU DIEVO APVEIZ- 
DOS PARAPIJOS APIE- 
LINKĖS LIETUVIAMS.

<•••rl»i,ii»i<»*i> ir Kwliiniiik«ji! 
K t- turite |uiėnię IjiIi. Nttjiin- 
go- serijas d--l loto. nusloiH-kit 
ttgrrižinli ne vėliau suimto-. 

I -vsi 2!i <|. ž-tninu imsinišiii- 
-ii. si |m> mint. 738 W. IRtr Kt. 
Nepnmir-kile. kml loto -Inlyko 
užlaniginuts įvyks n-slėlioj, ko
vo .‘‘itt -I. Hv. Jurgio |uirnpijo- 
- vėl n i nėję. A. Dargia.

Antroji kk**a iH-tnvėimni- nuo 
7 iki 9.

Anglu kaliui ir pilie/iam* 
reikalingas žinojimą- (taip va
dinama- eitizz-n-liip) mote
rim- ir vynini- (Mim-dėlmi- ir 
utaminkais mm 7 iki !• rak.

Visas tas mokslą* yra do
vanai.
Tadėjus Slessynski, direktor.

f* HIUGIITuN PAIIKii

It BRIDOEPORTO.

Kovo 21 d.. I. m.. Av. Jur
gio imriipijo* mokykloj, su fui- 
gellm klelHiuo. kati. .M. Krn- 
bi. infHi užiiH-g«1a uiaž.ąjįį I. 
\’y«-ią kuopa. |*ri-irašė lui- 
y- Is-rnitiką ir mergaičių. Iš 
u galima tikėti- daug ko atei 

■■iii i. IH-
i i ii ■ ii.tn p;i-vi

tai* 
btlttli

.1 ingio 
lenkia 
goji-,
draugiją, diaugijėlią ir orga
nizaciją kuopą. Ktui diilmr 
užginė- ir mažąją |w Vyrią 
UiHi|H-lė, Unt gerai, kad ir ki
tus (uirapiju-. kuriose dar nė-1 
i:i L Vyrią mažąją kuo|*-lią.! 
kml -utvertą.

Mažu Vytis.

i

joti ĮKt-irodė. knd tie 
ii -:ivo jau- 

l- krt- prakilniems dnr 
Kaip liudyt. tni ėn. 
|mi rupijoj siisipratima- 
kitn- kolonijas Chicn 
čia dnitg yra vi-okią

Kerniuj. kinu 26 <1. Nekalto 
Prasidėjimą Isįžni liiiėjr avetain*- 
je I- lt. K. 67 kuopos įvyk- susi
rinkimas. Husiriiikinuui yra sau- 
kilimu* laimi svurbiaia reikalais. 
I<*l>-I tisus narius kviečiame susi
rinkti. Taipgi. kas nori įstoti j 
L. D. Rijūną,, yra kvieėianuui su- 
-irinkintan. Susirinkimo pradžia 
7:3O vai. vak. EsMi/Imi.

li» PAItK”

^mours
Lighthouse Valytojas

Veiklus-Ekonomiskas

L
IGHTHOUSE atlieka visą darbą ką ir didesnės prekės cleansers atlieka, yra 
geras visokiems dalykams ir daugiausia vartojamas prie naminio darbo.

Jo kaina yra prieinama kiekvienai šeimininkei, nes tankiausia kuomet kaina yra 
žema tai ir pats dalykas nėra taip geras.

Jis savo darbą atlieka gerai ir įlenda i kiek
vienu kamputį, rankas jums nenučs ir nesubrai
žys jums daiktus.

Viena kenutė Lighthouse Cleanser jums už
teks nnt ilgo laiko.

Pamėginkite vartoti jį ant medžio, marmuro, 
stikio. ant puodo ir tt.

Lighthouse Cleanser yra absoliutiškai pasiti 
kimus dėl šveitimo, valymo, paliriavimo.

CHICAGO

NELAUKITE KOL

PRADĖSITE SIRGTI

Prigelliėkile gnmtni vnrtojnnt

i

♦

i
I

i

K.-t verge. k««« 2* <1 liažuyti '
I ■ V.ori l :■ 

jok* šiuriui, susirinkimas. Nu 
rini ir narė* k- ■-rialui atvykti 
tau Misiriokinutn. Huairinkin*. 
pradžių 7 ;:gl vai vak.

Ap. T flhlifhit.

NAUJI VEIKALAI!!
Naujenybei ir (vairumai

8IUVIM0 MOKSLAS

Dtivi* Spiarr ant kaiu|tn ga
lvių South Paulina ir 45-to* 
yra StaviaM kaateBrta mot*1-

■na M įIm

|iinnqji kleaa panndėtmia iri 
ntarainkala ana 7 iki 9 vakare. I

4

UghthousE

„ ughtens 
HOUSE-WORK

Priduokite užsakymą savo krautuvuinkui 
šiandiena.

Virau* B didžiau*) ą ligą yra tai l’ririvara*. Pa*i- 
raugokitr kiton ligo*. I’igulko? ir kiti vairiai gali tiktai 
juntu ) m gelbėt i ant nekuria laiko liet rezultatai nekno- 
MM*t neinu geri. Tiktai vienas vairia* yra kuria pagelb
ėti Gamtai pmšnlinti šita negerumą. Gamtos limfa rei
kia prašalinti nereikalingu* dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai prietvaras yra rezultatu. .

STANOLAX
dėl Prieloaro

Tai pn-ekminginn-ia- vairia.*. Absoliutiškai nepa
vojinga-. Ne|m lieku -luiu-mii imi vartojimui. Slnnolav 
yni ni*.-|uilvuota*. įiekvepiunti* mineralini- aliejus kuris 
yni laimi švarus. Ji- *uvo darbu atlieka nekni|m papras
ta* vaisia* liet kaipo mechaniška* fabrikanto* kuri* 
greitai sujudinu ju-ii viduriu* ir nereikalingu* dalyku- 
išvaro.

Klauskite STAN< tl.AN. Neimkite nieko kito,

STANDI.AK yra fmnlavinėjnmn* jkis visus vaisti
ninku*. Jeigu jii.-n vniriininkn* neturi tai |uirašykit<* 
mum* o nie- tuojau* jam dn*taty«ime.

I

Mu*ą arenu* nauji, gra
žu* ir lengvi Įierriatyiiiiii.

Komedijų*. Farso-. Gy
veniniu Vainiui, Dialogai. 
Monologui ir lt.

Ilciknlnukitr katuliogo

• Parduodamas 16 uncų buteliuos*

■

I

STANDARD OIL COMPANY
(INDIANA)

910 SO. MICHIGAN AVĖ. CHICAGO ’

f

iI

Skaitykite ir Platinkite “Drangą”.
T
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