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Vokiečiai Versailun Bolševikai nužudę

Beprstiigi hvari bolševikų 
parėdymai

. TAIKOS

FmtMm, haL 16. — Talki- 
ninkai iš čia jau pasiuatę for
mali pakvietimą vokiečiams 
taikos konfereneijon Vokie
čių atstovai į Versailles turės 
atkeliauti balandžio 25 dieną.

J pakvietimą vokiečių val
džia dar neįtarė atsakymo. 
Čia ninnotna. kad vokiečių at- 
rtorai kmifen-ncijon atvyks 
ąirna diena ankščiai 

regis, susidės iš 200 žmonų. 
Vctsaillese vokiečių atstovai 
apsistos vienam liūtei lh-s Re- 
aervois sjiarne. Prancūzai at
stovai užims likusia, viešbu
čio dalis.

Susirinkimai bus Truaon
Ptfara.

Visų kitą šalių ir dalis 
prancūzą atstovą kasdien iš 
I*aryžiaus važinės į Versaillee. 
Susirinkimui atstovą su vokie
čiais atstovais. turhu(,_ bus 
Trianon viešbutyj. kur turi 
savo ofisus vyriausioji talki
ninką karės taryba. Kusirin- 
kiniai su vokiečiais tęsia de 
šilutį nrhii |M-iikioliki) dieną.

Taikos sutartis parašais bus 
patvirtinta Versaille* nimuo- 
sc. Veidrodžių salėje.

Taikos sutartis bus jiadn- 
tinta į dvi dali. Viena >lali> 
palies išimtrmii Vokietiją, gi 
kita — Vokietiją ir jos bend
rininkes — Austriją. Bulgnri 
ją ir Turkiją.

Mažosios tautos nepaten 
kiušė*.

Mažosios tautos, kaip tni 
Belgija. Nertąja ir Ritos, labai 
ueĮmlenkinlo. atlyginimo n-i 
balais.

Jos mato, knal it vokiečių 
n-ikalnujninn atlyginimo di
džiausia dali. tari tekti Pran
cūzijai. Tuo tarpu ir mažo 
šio. Salys karės metu y m ne 
masinu nukentėjusio, už Pran 
erei ją.

Proporci jrinališkni 
mažosios Jailv. bes

munt

BUVUSI CARIKNt I*II 
LLAVO U RUSUOS.

Su jąj* iikeUovo ir dantelis 
bavurių knnigzikičių.

Paryžius, Imi. 16. — laiik- 
i raštis Echo de Paris praneša. 
' kad buvusioji Rusijos carienė 
| (našlė) Marija Teodororna 
lapleidžiusi Krymą ir aną die
ną nukeliavusi į Konstantino
polį.

Sn ana Rusiją apleido ir ki
tą 19 rasą buvusią kunigaikš
čių ir ją žmoną. Ją tarpe bu
vo ir žinomas buvęs rasų ar
miją vadas Mikolai Nikolaje- 
Hf: -----------

Keli anų iškeliavo Italijon. 
Buvusi gi carienė su kitais nu
vežta j Malta anglų karės lai
vu.

It u. u.ioji carimė našlė yra 
Anglijo, karalių. Jurio moti
ni* sesuo.

Dantelis žmonių snieista 
v. ________
Milanas, bal. 16. — Praeitą 

sekmadienį soeijalistai su a- 
narebistai. turėjo Misirinkimą. 
Susirinkime anarchistai ĮMisa 
Itė kurstančia* kalbai*.

Po tų kalbų sukelta riau
šės. Pasirodžiusi policija ap
mėtyta akmenimis. Pasauktu 
kareivini, fiitie apgynė pol’" ’ 
ją. kurią riaušininkai buvo 
gulę keliuose namnose.

Po susirėmimo prasi 
tvnrkn. Bet dangvlis ž.m« 
su įrišta.

SEKRETORIUS BJ
PARYŽIUJE

Paryžių, Imi. 16. — Vi 
<’in ntkelinvo Nnv. Vai 
kairėn sekretorius Baki-r.

Italai grūmoja.

Pledo Piuiuc reikalais 
įsi atstovai taiko. konferr 
j«j" užėmė nent mainomą p 
Hją.

Jie rriknlaUjn. knd nm 
Kūme hutą įregistruota* 
ko* sutartyje. jog lanka.

LAIMĖJO 
JUOST*".

Prieš savo gulą išleidžia kvai
lai parėdymas.

100 mili jau
nuliu ų.

ParyitaA •»•- IC—U išli
kimą vradmių Įmtiria. kml 
taikos konferencijos larylui 
(keturių dkie.niąją valstybių 
atstovai) '•guliau* susitaikiu
si uįm* IlUi" fronto klausi 
me. Sakoma, jog Pnim-uxijn 
savo tikslą pilimi atsiekusi.

Premjeras t’h-menccan apsi- 
lankęs pas Suv. Valstijų at
stovą Įmik, lioiisc ir šitam iš
reiškęs k*<> pasitenkinimą 
Rliinc frontu klausimo išriši
mu. Tas raiškia, kml Prancū
zija ateityje bus stipriai ap
saugota nuo netikėto vokiečių 
užpuolimo.

Praverta "apsaugoz juosta".

Nieko tikro .nežinoma. kas 
konferenciją, tarytai* nutaria. 
Itel manoma, kml upės Ritine 
fronte Ima panaikinta* visoks 
vokiečių mHitarinis veikimą*.

Visu Rliin- paupiu rytuose 
|>er 25 mylia- vokiečiams bus 

: uždrausta dirbdinti bent ko
kias fortinkm-ijas. užlaikyti 

I kariuomenę arto darvti knn- 
skripciją. ''

Tas Ims aiškiai pažymėta 
taikos sutartyje, [«> kuria Vo
kietijos st-torai pasirašys.

Taikos konfravncijon vokie- 
Irią atstovai bus pakviesti Imi 
landžio 25 dieną. Po to gal 
veikiai Ima pakviesti ir Vokie- 

]1 i jos talkininkių atstovai.
Vokietijos atstovams nebus 

| leidžiama stoti į diskusija* tai
kos sutartim reikale. Visgi 

Į jiems Ims leista išreikšti savo 
imžiuras. Tam tikslui Im. skir

ta dešimts dieną artai |s>ra 
Vaičių.

Manoma. kml sesijose mi 
j kiečių atstovais dalyvaus 
! pn-zidentn- M'ilsonn*.

Berlynas. Imi 16. — Vienam 
Municbo (Bavarijoj) priemie- 
stvj bavarui liolševikai <lar ne
va laikosi. Jie ten Imdami ir 
sln|etydaimcsi skelbia savu 
kvailus parėdymus, tarytum, 
jie dnr valdytą visą M uilichą. 
Tas durims atliekamas prieš 
Įiaskutinį savo gula).

Vienu savo Įmri-dymu bolše
vikai komunizuoja visas mote
ris. m-t ir vedusias, turinčia, 
savo vyras.

Kitu |mrėdyiuu iMilševikai 
prašalina iš užimamą vietų vi
su. indiistrijalinią įstaigų ma- 
■adžerius ir direktorius ir a- 
nuos priskaito prie Įuiprn.tą 
darbininką eilių.

Čia turima žinių, knd liku
sieji nesuimti liolL-vikij vadai' 
maną persikelti su savo so
vietu iš Municbo j An.hachą. 
bet vingi nepasiduoti valdžiai.

Banką darbininką stTaikais 
iš ėin plečiasi imi kitus arti
mesnius miestus. Berlyne vi
sos bankinės įstaikos uždary
tos. Bankininkai nesutinka 
sn augštni. ibirlyninkn reika
lavimais.

Bankininkai j IVciiuar įsi- 
siunta.- delegaciją su valdžia 
Įmsilarti bankų reikalais.

Taip sako Anglijos vyriausy
bės atstovas

Londoną*. Imi. 16. — Tai 
butą laimi ilidclė klaida numy
li. kad t įlojau, imi taikos Ai
rijai bu. duota .avyvalda.

Taip Įui.akė ĮKirlnmente 
kalliėrlaiiMs vyriauayhto atsto
vas Bon.ir I iw

Vokietija užmokės 100 mili
jardą.

. Tnikos konferencijoje galu
tiniu inilnriii, kad \okietija 
talkininkams turi atlyginti už 
karės metu |>udarytiis nuosto
lius KU) milijardą markią mik 
M'- .... I

Tų milžiniškų sumą vokie 1 
eini turi-, užmokėti trimis I 
atvejais:

2t> milijardų murkiu |s-r du ! 
im tu.

4<) milijanlų markių įh-t 30 
im-tų, pradėjus 1921 melais.

Likusiai sumai. 40 milijar
dų markią, išmokėti laikų 
pas kirs .Įs-cijalė talkininkų 
komisija.

Pirmuoju nivcjii taikiniu 
kai nereikalaus nimšiničio »u 
2ii niilijnnltiis markių.

Antruoju gi reikalaus Į 
nuošimčio. Nuo 1921 ligi 1926 
metų Vokietija su išinokanui 
suma turės pridėti dar 2*į 
nuoš.

tai paskiau, ty. po )92ti me
tą talkininkams grąžins pini
gus su 5 nuoš.

Tas 1t»> milijardą markių 
arlrn 25 milijanlai dol. atlygi
nimas nėra joks at lyginiams 
talkininkams už karę, la-t nž 
vokiečių padarytu* nuostolius, 
nž sunaikintus kraštus ir tur
tus. už vokiis'-ių atliktus plė
šimu. ir kitokius atliktus prn 
jovus svetimose šalyse.

Karės metu vokiečiai dnu 
giaitsia nuteriojo • Prancūziją. 
Ta<l Prancūzijai ir teks dau 
ginusia auksinių markią.

Paskui seks sunaikinta Bel
gija ir kitos šalys. Vokiečių 
gnitkartės ĮMitirs. kiek tai 
ga jų tautai yni Įuiduręs 
vęs kiliioiuet autokratas 
žeria.

I.lo 
Im 
kai-

vo 
ir Madridas. Imi. 16. Naują 

kailinei:) sutverti l.fmliijo. kn 
ralius ĮHikvietė Antonio Mali- 

PIRKITE KARES TAUPY ra. kelis kairius jau buvusį 
MO ŽENKLELIUS (W1A) premjerą. Maura sutiko.

Austrijos

ANTROJI

No m

SECOND

Leninas siūlo pagelbą Vitie-j 
čiams prieš Talkininkus j

UNGARIJOS BOLŠEVIKAI 
ŽUDO MONARCHIS 

TUS.

Ima sekti rusu bolševiku 
domis.

P*

Londonas, Imi. 16.— Iš 
ĮM-nlingcno į Ezclinnge Tele- 
grapli t'o. paskui Berlyno laik
raščiu. pranešama žinių, jog 

«l ngarijo. iMilševikai Ihldn 
1 pešte nužudę eragercogą Jut. 
zą. buvusį premjerą \Vekeric. 
IMironų Szte|»r<*nyi ir kilus.

Tcriau {mžymimn. knd to. 
į žinios dar nepatvirtintos.

Austrijos erzgt*r<*ogns Juo
zą. vrn erzgerengo Juozo Ka
rolio Minus. Gimę. 1*72 melais. 
Karės metu ji. vn<l«vav» sep
tintam nii-trų-ungarų korpu
sui. KutHiiet Buda|M«te |>akilo 
bolševikai, jis tenai gyveno. 
Kartą buvo pranešta, kad ji*' 
yra uždaryta, ir imi .argi'Imi 
laikomas vienam Bu>la|"*.1o 
viešbutyj.

Dr. Alevnndcr IVekcrle |s*r 
Įinstaruosiu. Įs-nkiolikn Inetą 
buvo žinomas viešąjam I nga 
rijo, gyvenime. Tri. kartu, 
jis buvo 1'ngarijo* premjeru. 
Tni vrn senyvas žmogų..

Baronas Juozą. Krtvprvnyi 
- kartą tVekerle. kabinete laivo 
! |>nekylH>.« ministi-ris. Bal. 2 d. 
i buvo pranešta, knd iuilševikai 
■ jį nuluiiKlę mirtimi iiž suokai- 
hiavinu) prieš juos.

INDIJOJE PLEČIASI 
SUKILIMAI

(’o-.

Londonas, bal. 16. Indijos 
■ eiknlų a.tisas vnknr pranešė 
ėin Kati Anglijos Indijoj pra
sidėję dideli sukilimai.

Amrtcare riaušininkai »nde 
ginę tais tunikos nuinmHcriua. 
Kitur sunaikinę telegrafą ofi
sus.

Sukilimai prasidėję Ibiui 
bayujc. kur yra visas suokai 

|bininką prieš Anglija) lizdas.
Vienui-kitur daug žmonai) 

Žuvę.

TAIKOS SUTARTIS 
SVARBUS DOKUMEN 

TAS

Paryžius, bal. 16.
taiko, sutarti, galutinai bu- 
palmigtn. tai bu. gama svarbu, 
dokumentą*. Turėsiąs .avyje 
j pusantro šimto taikstančia) 
žodžių.

K lioniet

STREIKUOJA TELEFONU 
IR TELEGRAFŲ OPE 

RATORIAI

LENINA8 SIŪLO PAGELB4 
VOKIEČIAMS

Girdi, jis duosiąs 500,000 ka
riuomenės. '

Berlynu, Imi. 16.— Ilaaijda 
Isdšrvikii |>remj<Ta* Iz-ninaa 
ir užsienių reikalą kmiūsariui 
Ciėerin Įs-i savo atstovai .loffe 
Berisiu- Įiasiunlę vokiečių 
džini ĮMi.iulytuą 
kiečių ir rusų 
ja. ir Is-ndromis 
priaš talkininkus, 
k rečiams 
MNŲHIO

Toge* 
pasiūlymą 
vu.i ir nptnriusi. Bet 
ar davusi kokį 
■ ūsą Isilševikum..

Aną dieną 
ištiko smarkų* 
kariuomenė* su 
kiantojais gntva’nc. 
nię nukentėjo.

8UARE8TU0TA 87

Suokalbiavo 
riausybt.

16.-Kr-
McKoM

9 -uarrš-

Pittaburg, Pa., Imi. 
toli čia miestelyj 
Rock. užvakar policija 
tavo K7 rusus. Policija juos 
netikėtai užklii|K> turinčias aa- 
sirinkinią. Nii.irinkusieji pam- 
pritvino. 6 iš jų sužeista.

Policijos viršininkas Ihlff. 
kur. vadovavo .iiareštavime 
rusų, pasakoja, jog detektirai 
per daugelį praėjusių Mirai- 
čią buvo ĮMitriniję nepaprastą 
ten bruzdėjimų.

Kuomet užvakar vakari* bu
vo sušauktas rusų susirinkę 
tnas. detektivai nuėjo su žmo
nėmis rusiškai kalbančiais. 
Paaiškėjo, kad .usirinkusiejl 
tariasi prieš šalie* vyriansy- 
l>ę. kallm.i apie sovietą stei
gimą.

|*o to ĮKišaukla Įmlicija su 
I triini. vėžiniai.. Ir visi buvu- 

■ -ieji sii.irinkimc suimta ir nu- 
1 gale-nln Įsilicijon.

STREIKAI AIRIJOJE

i

Dublinzz Imi. Ki. IJrnc 
rike sukelta giiu-ralis streikas. 
1 :darvto. visos dirbtuvės Ir 
krautiivi'-s.iM-niiis maisto krnn-

ORAS
BALANDŽIO
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“DRAUGAS”
unroarnau duilt ruuura
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!••• W. «Mb M., eiahvcn. UilMta.
TURUS OT M UMTUmoU

Om Tar ..,,..,..............................*J.O»

Tt>«ra*,-. Katone......................... Si <M>
At mkws-ktaxd« sc a mrr
Mirrurac rsln, o. *ct*l*-MlKMi

MKTIV1V K AT AMU V IMlLVICAiTU

“DRAUGAS”
Ktaa ha wt h 114 »nl« MtaiUaa.

HUDT1 MAMAKM KAINA:

BM Metų................................................M.M
Pmumcritii anoksai Hkslao. Lai* 

kw kka.lud nuo uč-iia.y mm> d»»ni* n« 
•»»<» Kaulu M«t<» NarHrt formatu H1 
au«u«4 IM4J4 rriKia ir

ittrnu»i4 «ių»u i«g«mr> 
kaat kratoje ar nprvat > < »r4cr"
arba idtdaM pinigus I rsai»tiu«Ms 
>M*k.

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

TMrtoa*. M-kloki 1114

Naujas Mandagu
mas.

Chicagujc datair italitui 1u|m-- 
lį, atspaustą "Naujienų" dirh- 

-tuvėje ir išleistą 234 kuopos 
Lietuvių Noeijalistų Sąjunga*. 
Ta* lapeli* mokinu soeijalis- 
tu* kaip a|>*eili mi kitokių imi 
Žiunj žmonėmis: "Spjauk jum 
j terlą ir |m*itrauk nuo jo". 
Mūsiškiui dur nepratę taip 

Bet
__________________ ___________

rapsieiti mi *<u-ijidi*tai*. 
Begali žinoti. knip ilgui "Nuu
.jiem)'* *|Hiu*tuvė <birbuo*i* 
'Tuščiui. Sorijaliftui gal jmi 
ir itatair spjaudo žmonėm* j 
aki*. nexH-ijali.ini teikiu! im* 
daryti, tuippnt *ocijiili*tum*. 
Purauli* bu* dėkinga* jiem* 
už įvedimą miujų mandagumo 
įpročių, šiuoni kurt m-buržu 
jinkų. Im-I nei ne žmogiškų.

Lietuvių Koeijalistų Sąjun
ga turbut pri|mžj»lu žmonių 
paėjimą nuo Iteadžiouių. Ir 

'Ine* la veik lil*k*tailic |>ii|ui 
žinti. knd mokslą* spjauti kum 
nor* j veidų (iries itl*ilt:tu 
kinui mm j<>. veikiau tinka 
beždžionėm*, negu žinoti.iii*.

laiikniAėiai pri|ui*uk..ju n 
pie bolševiku* tiek l.iisybių 
ir šlykštynių. kad u>-*iiiiiri nei 
tikėti. Jei ku* tiot- Imtų ra 
kę* pirm kelių numesiu. kad 
"Naujienų*" ut.pmizdin* *0 
cijalistam* imtumą,■ vietoj.- ai 
sisveikininio spjauti 1 aki*, lai 

•Imlume netikėję. Dubai likt* 
Im'- privėrė m matyti. ko m-im 
rijom.-. "Naujiem.-" -Įgiuzd. 
nu i.ikiu* įminime*, kad ji i 
aueijalistai ju* pildys. tai vii* 
•'I* ŽIIMHI.-Uli .

Socijalistų Lietu
vybė.

Tu« 
tvirtinu, 

LiH uv«>> 
n»H»: “X« 
|illt«b> ntit
via* livrui iti

••I

Lieti
Iv

.Ii. 
Iii už
lietą • 
dur- 

|ė» t
n. n. K1 
jai*: BI 
rir pri. 
lil'tUl ta

VI
Ii

žįslžiui yra rusiški. Jei Kap 
rakus ir jo jmgelbininkai bu
tų lietuviai, tai jie lietuviškai 
ir kalta-tų, tai savo organiza
cija* jie vudiutų lietuviškai* 
žodžiu-*. Ihtlmr-gi jie vartoja 
ru*i*ku* žodžius, deltų, kad 
turai ImlAevikai lietuviškų ne- 
suprantu.

P-na* Biržišku buvo vienu.* 
i* Ių ministerių. kuriuos p. 
Valdemaras priėmė j Lietu* 
vo* gailinčių atsižiūrėdama* į 
geislilll* grupių, licreprezen 
tuntų Lietuvos žmonių i* 
rinktoje Taryboje, užsto 
junėioje mum* (Kirlnuien- 
1ų. t .erai nežinia kiek nu
• i-lr.t l.'iv.i hune imbim'-te, 
spėjamu. knd netoli dvylikos. 
I*. Biržišku buvo jų tuiąu-.

Ji* n.'|ninliivė Lietuvos mi- 
ni*terijos už Ju skalikų. lu-t 
ji* i* to- ministerijos paėmė 
iWi tuksiančių murkiu ir per 
davė jum savo broliui, o In* 
broli* perdavė p. Kapsukui ir 
iM.lši-vikam*. P. Biržišku *a 
vo fm*ielgiuio nesigailėjo, nei 
ne|m*ikuri-. Ji* m-tuk* dur
na* kaip Juiloėiu*. Kol Lie. 
tuvo* ministerija buvo Vilniu
je. |v Biržišku buvo lietuvi* ir 
tailševikų priešą*. Knip la 
ministerija i jo lietuvybę įti
kėjo ir iluvė jam didelį pinos
ią pinigų, ji* tuo* pinigu* plei
ke savu broliui, o tu* Im>I*ovi- 
kam*. Tai tokiu socijalistų 
lietuvystė ir lokiu jų doru. 
Amerikos Lietuvių Soeijurlistų 
Sujungus 234 kuo|iu gėrisi pu- 
nu Biržišku. .\le* jai nedrau- 
džiame. nei nepavydime.

Ta pati kuopa Kup-uką. 
Biržišką ir Janulaitį siuto vie
non eilėn. M.-* už lutai ne»i- 
ginčysime. Ir ji* luipimt m* 
|"-r |Kirluiiieiiių tik šule (girta- 
meniu mėjo į Lietuvos minis
terijų. Ir jis tuip put susidėjo 
su Lietuvi.* priešais rusiško 
Revvojensovlitu nariai*. Visi 
ti<- dąrlmi toli gružu neliudija 
Už jo lietuvy I*-.

Lietuviai tremtiniui |mrėjo į 
Lietuvą pirma negu Ka|»uka* 
»ii liulševikai* užphi.lo. Trem
tiniui buvo Ismiiui*. kuli. Al- 
šališku* ir kiti. Kapsuku* 
tremtini* nebūvu. Su juo j 
Lietuvą parėjo rusai valdiuiu- 
kai ir |H.*eleiieai. netekę savo 
vietų.

Kad priešui Lietuvą engia 
tai skaudu. Kml |mrio* Lietu
vos vaikai Iiuo.ii noru Iuiiuki 
priešų įrankiui*, tai daug kar
tų skaudžiau. Kitada* du u 
ginusiai |euky*lę pra|dutim> 
li.-iuvyl*'-* nt-i žadėję lietuviai. 
I*u*kni |ui*vkiiiiiigiau-iiii vari- 
ttl*itikuciją sąžinę imrduviisic 
ji už rubliu* valdininkai lie 
tuvių l.-vų vaikai. Iiahur tą 
|m.-ių .-it.- ilgimi *>H-ijali*lai 
bolsėvikų eilė»e.

NUO ADMINISTRACIJOS
!GALIMA CAUT NUSIPIRKT

Oavouie naujai išleistų Lie
tuvos žcmlapių (mapų). Kiek 
vienas gali ant jo susirasti sa
vo gimtinę vietą, pamatyti 
naujas Lietuvos ribas

žcinlapio didumas: 27 coliai 
pločio ir 37 coliai ilgio.

KAINA—11.00.

Tuninc taippat knygelių "In 
de|iendcuce for the Lithuaman 
Natioa" (angliškai)

KAINA 50c
Užsisakymą siųskite

' DRAUGAS PUB CO
1800 W 46th St. Chicago. IU

DRįUOAį Trcėladivois, Dalamli* 1G. 1919

I'

Valstybes Tarybos Atiiimkimsi
Liatovoi pUiadiai!

Ką mu*ų pivtėviai gynė 
gyvyl*- nukodami ir galva* 
guldydami, ko musų bučiai 
amžių* laukė ir ieškojo.

Tėvynės laisvė šiandien mu
sų akyse brėkšta, ir švinta 
skaisti laiiuiugu* ateitie* die
na.

Pernai, !!•!!> melų, vasario 
Iii dieną. Lietuvos Taryba, 
reikšiianm ir vykindama tą 
nuu amžių Įtaveblėtą lietuvių 
tauto* iH-|Hilaužinmą valią ir 
tvirtą pasirjžimą Imti Iui*- 
1 ii-iii*, pulkeliu- utstatanti de- 
liuikI ut 1 ligą. liepi įklausomų 
Lietui<>* val*tylię ir sutrau
kianti visu* ryšiu*, kurie jų 
kiuhi nor* rišo *u lu-nl kuria 
svetima vulslyls-.

Tegu neišdilsta la diena, va* 
raliu Iii diena, mu*ų sinlyse, 
tegu mini jų amžinai mn*ų 
vaikai ir vaikų vaikai. Tebū
nie ji mn*ų tėvyne* atgimimo 
dienu.

I.ietiivo* Tnrylrn* turtą.* ne
priklausomybė* žihIi* Imvo 
mu*ų vi.*ų šinly m* ir sieloM-. Jo 
niek* negalėjo ir negulės už
slopinti! Ji* veržiasi aikštėn, 
raiškia*! dailiai*, lanųia kimu.

I.ietuvo* Tarylm. |m*kelliu*i 
Lietuvą nepriklausomą, dvilu 
visa* ravo |mjėga* tai nepri-z 
klausomylici vykinti. Lietu
vos prii-šininkui atsidėję. įnir
tę, (uisirįžę vėl Įmvergti gimtų
jų šalį musų, kliudė jai tą įtar
iu; kur tik gulėjo ir kaip tik 
galėjo.

Tariau tautos valia — Imti 
laisvai vis stipriau reiškė* 
ir tu jo* iHu-irįz-imo nieks ne- 
ta-gulėjo užgniaužti.

Liet uvo* nepriklaiisomvlię 
j>ri|uižiu* ir okupantas, ir ki
lo* vaistyta'-*. Lietuvos Tary
ba lamim Lietuvei* Valstybės 
Taryba.

I’aguliuu tauto* įiepriktau- 
soiuyličs valiu ir pasirjžiinas. 
ima virsti tikryta-. Vaistyta'-* 
Turyltu gailiui galimyta'-* *11 
daryti Lietuvai neis- svetimų, 
tik pačios šalies valdžią. Ji 
skelbia Lietuvos Laikinąją 
Konstitucijų. įkūrė .Mintate 
rių Kabinetų ir tuojau, drau
ge su juo. leidžiu atsišaukimų 
į Liet uvo* piliečius organizuo
tis ir stoti savo žemės ginti.

Ir gimsta pirmieji Lietuvos 
pulkų būriai.

Tiėiuu Valstybei vo* 
piadėju* tvarkylis ir jid dar 
Iiesiislipteju*. musų tėvynę up- 
ninku senieji jo. priešui. |ui-

tik

nirįžę Lietuvai m-prildauuo- 
mybę išplėšti ir vėl jų sau pa
vergti. Veda juo* pačios Lie
tuvos parsidavėliai sūnūs.

Dabar Didžioji l.ieluvo* da
li* svetimų atėjūnų užimta ir 
naikinama. Priešai plėšia Lie
tuvos turtus, Lietuvos duouų 
ir veža juos svetur. Baitas 
Jpnęsia musų brolinm*. jau pa- 
tckusivui* j pris]Kiudėjų ran
ka*. gręsia ir visai šaliai, jei 
nesugebėsime nuo jų upsiginti.

Tėvynė didžiauMiimv |>av<>- 
jiij<-. tiuli Inoj Slūgti jo* lais
vė. jo* nepriklati*miiyliė. Ir 
liktij iim*ų šalini vien amžina* 
skurilu* ir vergui

Lietuviai! Mu*ų krašto, 
musų žemėn ir laisvi'-* likimu* 
nuiMj Įuu-ių rankose. Tegu at
bunda mumyse Lietuvos nar
siųjų karžygių dvasia. Kaip 
m novėje. kruta nekartų nuož
mų* priešininkai užpuldavo 

(Lietuvą iš visų pusių, kiula 
nab'-si neta'-ra išganymo, mū
sų protėviai stodavo petys j 
|M-tį į kovų įlel savo šalie* lai
svi-* ir išvydavo priešus ir iš- 
vuduodavu ją; taip bukime ir 
me* verti jų ainiai. - ztokizne 
vyra į vyrų, ginti tėvynė*.

Laikinoji Vyriausybė įtaru 
tvarką šalyje, organizuoja 
Lietuvos pulkus, l.ieluvo* kar
žygiui jau derlu gyvybę ir gul
do gaivu* dėl gimtojo krašto, 
dėl musų visų laisvė*. Stoki
me į jų eilm Tiži, kaz pake
liame ginklų! Busime stiprų* 
ir drųzų* — atremrime visu* 
prieio antpuolius, išvysime jj 
iš Lietuvos štatai ir išgelbėsi- 
me jų iš verguvė*. Tada mtisų 
visų atstovai susivažiuos j 
Lietuvos Steigiamąjį Seimų 
Vilniuje sutvarkyti šalį ir |ia* 
tatys ją ant tvirtų Įmimitų.

Valio, karžygiai tėvynė* gy
nėjai!

Valio, nepriklausoma, lais
va. demokratinga Lietuva!

Vnlstyliė* Tarytai* vardu 
Augštasiii Valstybės Tarybos 
Pii-zidijumn*. (paprašė) 

J. Staugaitis.
St. Šilingas,

Ministeri* |iiniiiniiiku* 
si rašė)

M. Sleževičius. 
Originalui atutiuka

J. ėu-riia*
Valstybės Tuntais *<-kraloriii*.

Atsišaiikinm* į piliečiu* pri
imta* iškilniiiigųjunie V. Ta
tai* |MiM*dyje l!H!t m^ vasario 
16 dienų.

LIETUVIŠKI REKORDAI
t

1

Juokai ir Metiodgoa yra ant tų Columbia Rekordų
1 lO ioch 85c

E 4099 ' Beferalas apie Nosis. Monologas, 
i Jaunystės Atminimai, Monologą*.

- ..g-(Gerkitkaltyiiai. 
k-«wd- Q kaj ^0 sodeliai.

I

SegMluiia raoti Miuignuiu už(aiiėdilliin<>. 
kaila i»igilini j tu-e juukuigu* monolo
gu* *ubėlu* PfirnimMS. Viename iš jų 
ji* kaliu apie inukiua njiin immum iruu- 
n*k> jų kanekli-rį. Kilaaa*. kaip nel*i- 
Iiiiiign* jauna* vyra* linkamiiHlaniaa |«- 
puolu į vbaiidn iiriauiic*.

Seną n-l_'niŲ dailią apie (ėriaiua pui
kiai dainuuja Si. Šimkau* uualcbinautis 
rbvra*. Ant kitu, puaru iiiergrlė apdal
inki j* turtingą jaunikį, kad jia ją ne
myli <h4to. kad ji brturtr. Imt kadangi 
ji y ra graši, u jia nršvaru*. lodei ji ju 
lupau*-.

Čia yri keletas lobi Retar< iMt jv ■yiiMt it|nt
o Suktinis. M. I'ctruiiska*. tcimra*.
B Valia. Valužė. M. Petrau*kn.*. ten.

« Mat! Ka* subatos vakarėlį. Unuiklynu kvartetus.
į Nuostabu, Maržas, t'uluiubijo* ta-na*.

K 2394 *04 “lingelj M. Petrauskas, ti-n. 
i Siu nakcialy. M. Petraii*kas,tvn.

PAPRAŠYK NAUJO KATALIOGO TARPTAUTIMtS DtSTRUMENTALtS MUZIK08.

Pirkite Suv. Vai. 
Taupy mu murkė*.

Kiekviena* Vuiumlua Rekordų |ianfavėja* mielai *utik* imgrajint 
Jum* bile viemj tų Bekūnių. Im- jokiu atlyginimu. Jia <luo* Jum* ka- 
lidiogų Culumbia Lietuviškų Rekordų. l*ajirašyk pa* jį.

Kaip pirks rekordu, reikalauk Columbia 
Rekordų ir nurodyk kiekvieno Numeriu.

(jm

Vyrai, kovon už Lietuvos Laisvę!
Mu»ų tėvynė, Lietuva, po il

gu metų ku'iėių ir prie*|mu- 
dų. kutui* musų tautai m-šė 
lenkų iiii|M-njali*tui, ru*ų biu
rokratai ir vokiečių laukeliai, 
uoriiluuii ją ra n |*avergti. did- 
vyriškai tr gntbiiigni atrėmė 
v i-a* priešų ninku* ją išnaikin
ti ir *u *kuudžiomi» *uu aukų- 
tui* ikišiid ištaikiusi tautišku
mą. kultūrą ir kulką, štaudn-u 
atsistojo prie tai*v e* ir nepri- 
gulmyta-* vedančio keliu, uuu 
kurio jokiu imraulio nulyki
jau jo* iu*nukrai|i* j šal|.

Puraidiiii kmė. 
viršum 
*lrgu*i 

I ralį, m 
Į ItM

keturi* *u 
žiauriai 

IJeluvu* 
tautiečių 

MU-

jie s'imičiui* žiugMiiuii* ėjo 
pirmyn prie teisių ra u išguvt- 
mu. prie luirvėa.

Amerika* Lietuvių vyrai, 
šiainlieu utį jo ta valandų, 
kuomet Lietum rav«i troškimą 
ir tikslą guli pilnai atsiekti. 
Dury* į lui>«>* ir neprigul- 
myls-a rmnu* atdarus!

\ iltie* žtnigžiU- lietuviam, 
lenui kelių imlu.

Lietusiai Tėvyuėji' nųr*uu 
kovoja su mti»ų tauto* prit*' 
šui>, b ukai* ir rurais. ir varu 
lauk juo* i: n.asų krašto. Lie
tuvon vyrai 
gaili turto ii 
Vo* laisvei 
im'kutm,* |M

ir motery * umį. 
gyvastie* Lietu- 
•gauti. Jie u<*i* 
*tMIP>* m-pl iguk

priešai*. uiu*ų tautus laisvės 
engėjai*. Anierikieėių |Htgel- 
bu* šaukiasi. Savu sūnų Tė
vyne reikalauju ginti lietuviš
kų riila-žių nuo žiaurių užpuo
likų. lietuvių laisvei galandan
čių mirtie* dalgį.

Stokime tuojau* visi, kam 
laisvė rupi. į šventąjį Lietu
vos gelbėjimo dnrlią.

Jaunikaičiai, vyrai, rašyki- 
iii-* į lietuviu kareivių liuriu*. 
lavinkime* ir prisirengę eiki- 
i-v- tėvynę iš priešų nagų va
duoti. Tėvynė mus rciknlnuja. 
Tas bu* ne lietuvis, ka* Lie
tuvos balso m-paktau-y*.

Lietuviai kareiviai iš Prnn- 
euzijo* karė* la'lkti. kur dau
geli* ją savo galva* Įmguldė ir 
sveikam prarado, Is-koiiMtauii 
už |Nirauliiiio įleiuukratiškurną, 
mum* saku:

"Vyrai, eikime visi bendrai 
ui Lietuvi** bii*vę kariauti; 
mit renk line šalin nuo jos run
ku vergijos imum-iu*; bukins- 
laisvais lietuviai*. IJvtuvo* 
laisvei išgauti joki* vargui nė
ra Įs-idideli". Tai Vytauto 
ainių tadsui. Karžygių žo- 
tižiai lai sujuJina uiuuiyse 
didvyriškumą ir |«k>4ia musų 
dvasią.

IJ- tuvių ka-iiuukai jau or
ganizuoja Lietuvišku* pulku* 
Amerikoje. Lietunų Tarybos 
|«*ki n žiMulies, kuru- stengia 
si išgauti Suv. Valstijų val
džias li-idn ių Lietuvių pul
kam* į Tėvynę keliauti.

Dubuma uoliai visata fron
tai*. Ih4 ttailui* tik luJn ausi- 
*ek*. kail musų visa luuali* 
išsijudins it vienu ImiI*u para

e*aiiM- išti- 
bet ir suv-o 
turimi- nt-

Lietuvos Laisvės.
Aus-iiko* Lietuvių ir Ame

rika* Lietuvių Tautinė Tary
bų |m*kirta komisija lietu
viu* knraiviu* organizuoti A- 

Įni'-rikuje jau pienus visam 
'•induli sudari-, atsikreipė prie 
vaklžio* d<-l leidimo ir taukia 

duliar |m rauto* iš visuomenės.

Al-irtokile ir atsišaukite 
Lietuvos didvyriai!

Pranas, J. Purvis, 
Vincas V. Vaškas. 
Jonas F. Karosas, 
Dr. J. Jonikaitis.
Jonas J. Romanas, 
Jonas K. Milius.

N. riaterinų įuforuuu-ijų

riko* lietuvių jauninta*, sto
kite darban! Organizuokime* 
|m> visa* kolonija* į Lietuvių 
kareivių buriu* tr |a-r savu 
susi linkiam* išiieškiiiic razo- 
liueija*, reikulaujaia'-ta*, kad 
Lietuvai butų suteikta iš A- 
us-riko* ĮiagT-llia, kurią *wia- 
rys čia gyvenantieji lietuviai. 
Teisingų reikalavimų ilramkra 
tiška Suv. Valstijų valdžia ne- 
utraky* i*|>ildyti.

Ale* mos šalie* 
kiliuli* pilii-'-ini*. 
giuitiia-s vargus
jausli, ne* ir sius šalie* prezi
dentu* pa»i*k>*!liė už Įiaverg- 
tųjų tautų isiliuuraviuu;. to- 
d<-l musų priish-nin- vrn savu 
gimtini i šalini pagelbėt: 

l*ietuviai ofieieriai. atrišau 
kilę ir stokite vadovauti nau
jai *u*iilanuiiiem* l.iųluvių 
kareivių pulkam* Amerikoje.

Kn* gyvos, keno gį*lu*e te
ka karštas lietuviškus kraujus, 
ka* Lietuvą myli už viską Iu 
binurini ir geidžia jai laisvės, 
šalin padekime |mr1ijiiiiu» 
ginču* ir tišmeiiiškiunu*. bet 
•pū-skiinės | Lietuvių kareivių 
Jiunu* ir IJctuvo* raaiaian- 
k ūmiu |in<laiige* žiiMiiiškumo, I 
dcniokndyta'-M ir laisvė* žibin
tuvu nušvn-skiine.

l iliaigkiuie kalltus.uždaryki I 
uw gražiu imgeidavimu šalti 
mur: jie laisvė* Ijetuvui neif- 
guu*. Im4 tverkime* kietu (die
nu kardu 11 imtuiiykmie musų 
tautus priešam*, kad In-luviai 
už savi zalvu
iiukloli.

. r.
reikalaukite * visi iš komisijos 

j sekretoriuu*, Vincas V. Vaš- 

j kas. 71 Uaraick street. Nen- 
atk. N. J.—Komisijos pirmi- 

į ninko adrara*. Pranas J. Pur
ei*. rjtt (Jrand street. Bruok- 

Įlyn. N. Y. — Iždininko 
1 Jumis E. Karosą*. 242 W.
Bi<m>lway. Su. Bustuii, .Masu.

s V LIETUVIAMS KA
REIVIAMS 2INIA.

Nekurie i* lietuvių kareivių 
tarnavę S. V. kariuomenėj ir 
kildami dnlmr ntlei*tu neži
no kų daryti mu uniforma, 
kaip bnvo ibnniau* įrašyta 
Migrąiiuti už keturių mėncūių. 
Nr kurie jau 
km»1 ■

►ugrąžino gi nr- 
ą da-

sT Kuų.

luotų tuip 
ir iiiekinu-i 
-teuge |||U*|J 
tautiška* dva* IU> 

laužyti.ta-t dar takiau juo* vi
su* *udrutino. kad vergijos 
pančiu* nuMokšii j šalį ir v.-> 
Lietuvą al*lalyti laisva šąli 
nu. kokia iinai buvo tiądrmi 

iu ir \Atanh
rpj knd uuti t viaiH’i | jau 

Moti, i iMiruiiiHP tp
JUpij. Atin'iik«»» ja u Hilui ir tai ir

UM'iikos Ijrttunai su save uar
. ?.-* • _•. • . . 1 —__•tilt* buirititi puiiMii* ,

- | ra~ .ua. aa era. ra
»u kuutni U|k>

H- ♦uiih* privMiU!* Hi Madare* tM’rB’ik***. Iie*t
tt»«- vyrai, lauk tanu-. htukjj ant -hmIuiiuif uniforma turi

I* Pruiiruiijc* kaiė* taukų l.irtui jų žriiifa unl ku
grįžimui UetHviai karaivim. 
i1r t|U JJ tt

riov lik paainat)** pa>
J* K
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Lietuviai Amerikoje.
WAUE2GAM, ILL. Bravo Apšvietus ir Dailės 

Teatrališka kuopai

L

Dr.M.T.Slrikoli.
LIETUVIS

«lVl>n<MAS llt ClllRIKI.il 
HM W. .rife NU <W*wm. m. 
Otlss Tsl«rvM» HoUsrard KI 

W*», m. astter «w

V»Ub4**: B iki 11 U
b f«u (Lt t Nįlo
mi* nu* ; iki 1 v«L vakar*.

EXTRA.

Nekalto Irau. I*aaolė* flv. 
mergaičių draugija laikė sarti 
|mpru*tų mėnesinį susirinki 
Kimų kovo 3U d.

Protokolų perskaičius, buvo 
IH-rstatytos naujos kandiilatės. 
Sekančios prisirašė prie drau
gijos: M. Bartuleviė'utė, O. 
Jakamavi<*iutė. B. Bukančiutė. 
Tikimės, kad naujos narė* at
neš draugijai daug naudos sa
vo veikimu.

Po Vetykii. gegužio IS d..nn- 
tarta suiengti milžiniškų va
karų. Tam tikslui ta|w iš
rinkta komisija iš aUtžyiaeju- 
sip veikime narių: p-lių S. Do- 
rintės ir L. Zupkiutęs, kurio* 
imsidarbuos surengime to va
karo.

Jnu visiems yru žinomu, kad 
mergaičių draugija visuomet 
atsižymi savo rengiamai* va
karais. Todėl užtikriniini, kad 
ir iš šito vakaro imblika išsi* I 
neš gerus įspūdžius.

Teko kalbėti su vakaro rcn- „
gėjomis apie programų. Pro Mor*1 prakalbėdamas pranešė. ra priversti šauktis daktarus 

granui" bus gražu*. Kas ne- 1 
atsilankys į Ių vakarų, tikrai 2wių»kowy 
gailėsis. Tikietus galima guu >»*nn»s sakydami.

granui* bus gražu*. Kas ne-

ti pas draugijos nuris.
Prie progos ladyinėsiu, knd 

draugija iš savo iždo paaky, 
rė $5.1)11 <lvl |«|MM>šiii«o Altorių 
Velykų dienai. Vora čionai* 
nesenai susitverė Altormė 
draugija, susidedanti iš mote

CICERO. ILL

r. W. RUTUUISBS
ADVOKATAS

buvo iš 
Cbi-iii

Balandžio II d.. IRISnuAv. 
Antano par. svet^ sulig pra
eitoje nedėlioję nutarimo, py
ko viešas susirinkimas, j kurį 
susirinko žmonių pilnu ateini, 
nė. Pribuvo pustuzinis ir *o- 
cijalistų. Susirinkimų sušau
kė praėjusioje nedėlioję išrink-1

P- lta<*

du' odėje skersai per visų 
svetainę (išilgai svetainės tur
būt iš jų skaitliam neužteko 
padaryt eilės).

Toks socijalistų nusėdima* 
svetainėje atrodo jų gudria* 
pienus, kad atrodytų, jog jų 
yra pilim svetainė, panašiai 
ž.viiui, kurs važiuodamas nak
tį savo kepurę ir jarmulkų už
kabinęs ant vvžii..o kuolų sau 
vienas kalba: “ui. ko čia turo 
turime bijoti, juk mes esam 
trys.”

Ar socijalistai visi 
Cicero*, ar sukviesti 
rago.*, neteko |>atirti.

Socijalistai dumia 
kui^clausimus:

Vienas klausia: “Aš skai
tau visus laikraščius: angliš
kus ir lietuviškus, skaituu n 
“Draugų"; aš nesu socijaiis- 
tas ir niekur neradau nurody

ta k" misija J J ‘u ,hoU^ik’

Mockus ir J. Edaaktta. »*■ :
Viet. kleb.. kun. H. Vaičių- !* K“’ku’ "*“**

nas. iM*r>kuitv pribiuMu* i*| . ....
1V __ _ _ . . o- __  IterkiiiiM u t Mik v n m* puikiain ;i.*iiingt<>!V» !•. I. Biuro prn-1 .. , , • . ....
... i - - -.a . . Innruur <k>kuinrntaib im Lietu-noimuM. kurie jau tilpo ir dar r t... 4 .. .
. i • a — I v<* vakttKM* ir to neutraliu aatelpa laikraM'iuuM* ir.po truni-|.. ...... «. • .
im-prakalbėk, paprašė- pro- f* r k,*d1 ‘*k«^“->, .•ne
kalbėti p. a. įtaikų. \r.dok Bn». “•

.... .. . . ItinrM ir kita* baixias liga* ir,
Itaekus taipgi truuųmi. la.tĮkad ,,

kad lenkai jmr savo “Drieuiiiklį’ k7tų"ša7ių”’"Aįi'7mlta\T 

• .J“ kai ne durniai f" — klausia
p Itaėkus. ('*in kilo juoku* 
visoji* svetainėje ir rankų plo
jimas.

Toliau* p. Itačkus kuliai: 
“jeigu nenorima tikėti nūnė- 
loms žinioms ir dokumentalus, 
tai reikia tikėti pačių socija- 
listų (bolševikų) jairody- 
numis. kurie čia randasi unt 
stalo”, kaip tai p. Brvškovs- 
kos žodžiams, socijalistų taik- 

“.Naujienoms", 
", “Žarijoms”

“kaip tie 
lietuviai, karnai, mužikai neno
ri klausyti liajorųT" Kad ba
jorai nesenai gilėsi pasauliui, 
Imk visi lietuviai yra geriausi 
lenkų prieteliui ir kad Imk vi
si su mielu noru uori palikti 
|mi lenkais, išskyrus purų štai- NAUJI VEIKAUI!!

i

NAUJI VE1U1AI!!

i

PAIEŠKOME
g*iy H’dmnų <imixuI*m») ku- 
tuMiųa dirbu |*r»« MalytitM.

lUriM* |sr><* immjmA »UMlb.ttn<MMa 
dlde-llun iK-tuviU Iklbdrut • k 

!i MM-ldJ-ssiu* jaaraAytt pr»e Imi
dlrimta. kur? K*»k rvikalan>at< l 
tiioLr^io? Vrd^n «r |*avta»fM»? Ir | 
kuri* n-ntit« mukiau*. malo«wh »l* t
du«ril pitoa:; ln(orm»«'ljA« a|*0« Biro | 
AelrmtMakit*:

LIETUVIŲ STATYMO
BENDROVE

6307 Supenor Avė.,

I
ii.......... —..............................................

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan Street

<*HK'A<i<*. UJ4X<»|M 
T'k-fotMM taroU

Clcvetand. Ohio.

Dr. G. H GLASER
1

PAINTERtAI- MALKNIIAIPvtaktikMM 17riy ir invriniiėių. jrir kuri<»* intdigi-aty ir keli* kttni« 
priMinud* K2 min>, Im-1 kadnn mu*tj iitir jniniMii
gi draugija dar jaunutė ir iž-|<.lM?,M,vi"“>) l*V«l.'* ^šau

liui ko lietuviai nori. I mšėiam*:
j 1‘aslroib*. kad yra luduvių. Tiesai ,____.___
kurie nenori Lietuvai nepri- ir Vokietijos socijalistų laikra- 
gulmybc*. bet nori Lietuvos ^ ••Jor.nęrt*,” ir pačių 
kraujo. Čia Karkito tnuu|Mul|M>|^g.vj|<|j kuartitarijai, kuri 
nupiešė bolševikų »ul'*rėju>j pia randasi ant stalo". Ir vėl 
žiaurumų. [juokas ir rankų plojimas.

naujenybės ir ĮvairumaiNaujenybės ir Įvairumai <>«-•- !!«• *ck M«smi M.

das nepenlidžiausias, tai Mer
gaičių draugija, m jaualamn Į 
kiekvienų prakilnų sumanymų, 
(makyri* iš iždo tara tikslui 
dol.. Girdėjau, kad ir kitos 
draugijos tai kuo|M» žadėjo 
liaaukoti hna |>aėiam tikslui.

Nutarta taipgi, kad kiekvie
na narė turi dalyvauti pro
cesijoj Velykų ryte. Todėl 
pranešu narėms, kurios nebu
vo susirinkime, kad Velykų 
ryte, pusę |» keturių, ateitu j 

*' ftv. Baltramiejaus mokyklos. 
A,, kaiutairį. Iš ten visos “in 

corjiore'eisim į Jmžnyrių.
Sekantis susiriukinias bus 

laikytas l»l. 27 d„ Sv. Bul 
tramiejuus mokyklos luiiulm- 
ryje, tuoj jx> jiamaldų. (leis
tina Imtų, kad mergaitės, ku
rio/ dar nėra prisirašę, kad 
ateitų ir prisirašytų prie tos 
draugijos sekančiame suairin- 
kiine. Kiekviena mergaitė, 
prigulėdama prie šios draugi- 
jos, turės didelę naudų sau, o 
(mdraug atneš naudų tautai ir 
visai žmonijai. Nare.

I

DUQUESNE PA.

iLietuviai ir lietuvaitės, 
daria}! Sukiuskim ir auriukim 
3JJUU parašų (iu (adicija, rei
kalaujančia Lietuvai pilnos ne- 
priguliu;be*. Mergaites, ypač 
ėia augusio*. pi įsidėkit prie 
to darbo. Jus galite tarpe ave- 
tiiutauėių sūri ūkti <laug para
šų. Pudi'kun savo broluuua ir 
sesutėms kovoti ui Imdavo* 
tai»vę ir urprigulmybę.

Purų savieji; atgal čia susi
tvėrė Apšvietus ir Dailė* Te
atrališka kuo|uL Priairašė Z‘> 

tuojau pradėjo 
tojau ima sulošti

Itačkus priminė. kad uni- Antras ktauriuui*: žllioge-
versiteto profesorius su mielu [lis jau priaugę*, taipgi prisi- 
noru |ui*irašė ir pasirašė .Vml l,-tu;ilmiui*
studentų ten (Mt, laimi gražiai Luko: 
..rijaumtaiui lietuviams. ~

save katalikyste
te

Z.'- 'arimui šaliai:
Prisiekiau IJi-tuvoje

čia iiialaiua*

M Ūsų arenos nauji, grą
žys ir ling > perstatymai.

Kumcdijo*. i'.iraos. Gy
venimo rainiai, Dialogai. 
Monologui ir tt.

Reikalaukite kulaliogu 
rašant sekančiu adresu:

J, V. K0VA8,J. V. KOVAS.
21 CougTtM Avė,

Waterbnry, Conn.
21 CougTtM Avė,

Waterbnry, Conn.

Į
M-ro----------------------- - <»tW, —
Mi’iyiJAurra

MoteftMrv. VirUky. t*:p<1 rkrt> 
■ifckW li<t|.

UFIMO ▼AUANIKM6: Moo » ryu 
tol lt. Bu* 12 Iki t r* 1MM. BMV • 

tol B vaiodai vakar*
Na4vlterato auo B iki 7 »• put

Tatoteaa Tardą BET

aLietuviu Statymo Bendrove

i blak*ta UI tr graliai ir po U-
i M* «Ultr <*htau|iua m K atu

J. S. Ramačionis,
2611 W. 44th St, Chicago, IU.

NrtlUUr, 11*.

PriairaM'

dni tai(>gi laimi prijaučiu lie- pilietybės |K>(ieras vėl priaie- 
tuvuims ir su mielu noru ru-Liau išsižadėti
šosi po |M*tieijn. Ir vienas vy- jr tu,p.| w.ga|iu- laužyti prisic- 
riausias žydų rabiną* pasira- Įgo* ir jokiu budu negaliu ir 
šę, (K> peticija įdavė ftaėkui aesirašysiu |s> |»-tiriju". Mut 
savo ranka rašytų raštų kelio- žmogeli* nuri jo parodyti savo 
s<- kopijų*.*. Tų rabino raštų šventų Išlikimyls* (-ulutiž.-* 
kiekviena* žydą* perskaitęs su|pri*iegų senoji* šalyje), bet ne 

e. Ne* visi žinom ir su- 
kud imant |iiliety- 

Įhė» (w|s*ra* ne Lietuvos n-i- 
jkėj.i išsižadėti. I»*t euro pa
valdinystės.

Daugiau ] ui mišių, trukdau 
[šių susirinkiiiMi vedimų. n<*ini- 
| nėšiu dėl slokos laiko.

\ut visų |i. Itačko Mieijalis- 
[tam. atsakymų buvo dideli 
| rankų plojimai ir publika jum 
|k<',i ta* susilaikymo.

Cin norėtųsi išreikšti vi«u*j 
[p. Raškau* ir klek. kuu. 11.1 
Vaičiūno žudžius, liet guda. | 
kad stoka laiku.

Ant galo p. itačkus priduri*, 
“kad ateis valamla, kad Trųe- į 
kio ir Kapsuko (.Miek<*vi-j 

šiauš) galva* nukirs, kaip nu
kirto galva. I'ranciizų 
liucijos vadam* už tokį 
žiaurumų".

Pasigirdus iš publikos 
sam*. kml *u*tabdyli a 
b Stoškus, diskusijas, susirinki 

Imas Iuįio užtaiigtu-. Ir taip I 
liko -oeijali.lų pienui sugriau
ti.

I ždanuit susirinkimų sudai
nuota Lietuvo* himnas. Rcp j

JAU PRADĖJO STATYMĄ NAMŲ, U KURIŲ

soliosio* šule!•»
BUS NEMAŽAS PELNAS.

mielu noru pasirašo |a> petiri-1 vietoje, 
ja. rcikalmijaaėių ljetuvai ne- praulani. 
prigulmybės.

Cin radioi keli Inisvaimriui 
parinkti lail>ų ((atrašų) taq»r 
žydų. Tokiu budu vietoje mi
lijono (atrašų, guli lietuviams 
(atvykti gaut Amerikoje pen
kis milijonus |«rašų.

Toliau Itačkus (irirodė, kml 
lietuviai sorijalintai sako, buk 
už pasirašymų (a> policija. A- 
tuviiku. valilžiu tuojau* gru 
siunti |Nisirašinsim> Lietuvon, 
tai jie (oocijnlLtai) ir nusira
šo dėlto, kad jiem, ir čia esu 
gerai gyventi. Socijalistai 
taip meluodami mano visuo 
menę* nulaūdyti nuo rašymoi 
(» peticija, liet ant jų actai 
mės, jie Cict rojr nerauda kvai
lių.

Paskutiniai lliiėkaus žodžiai 
buvo: “laii gyvuoja Lietuva 
mųirignltuiugn. laisvu su josi 

|irexi<k-ntu Nuirtunn!" Čia |ai 
sigirdo didelis rankų plojimo*.

Socualietai nuduodu, kad 
jiutm Itačknu. prirodymai ne-l 
aiškų* tr davė ttačkui daug 
klausimu, kuriuo. įtaiku* i*

Im*£m!a* prijuok iw> 
MM'ijahatui raitė’ 

ithm aut prlrint 
imli* 

vi iarija* 
pu»lui 

ttUAH&k

[“VANAGAS”
t ______________________________________

Jnu kalasi Jr hntaiulžio 
mėnoyjr. Illlll m. išritės 
iš kiaušinio ir nabašnmko 
‘Žvirblio” zostų užima mi- 
milini- juokų ta*i -utine 
laikrašti- ‘‘Vanagai" ku 
rio metirn- l.aina lik 2 dol. 
Tuojau* reikalingi agen
tai ir korezpMdancijoa.

Visata ttikulato kr*l|rkil*o

d*«ln ten, kur atiu-ta didelį |H*lmp Lietuviu Matymo Bendrovė 
laukia kuomi t gnu* Lietuva iiuosylię ir pareikalaus nui.ų Ib-ii- 
drovę, kad pastatytų įminu*, ims esame tani (msireiigę ir vi- 
suomei Lietuvos balsų išklausyti. Mes hiu|*Hiiv pinigu* Lietu 
vai. me* visi ibslame (Hiiigus (lirkdami tara*, kad norim Lietu
vi} (uigeita-ti, mes šėriuilikų (iiiiigu* visuomet turim ant rnnkų 
ir šia Aumrikoje luplavojiiim> namų nesulaiko pinigu* |s*r<tavi- 
mui Lietuvai. Mes tuo* pinigu* galim gauti visuomet. Is-t (Mi
kui Lietuviu bu* reikalingi, nepudum Imnkuee. tad *u jais daro
me taznį. Tie šėrai kil* į migštesm, kaina* ir kn* dar nvluiil i 

[šorų iittiMpirkit. Nėrų kuino 2-*>d»l dd«Mlaim* ant i*tuokšjitno gn-1 
Į Ii jhi .*>i|ol. tmiketi km- mėnuo.

Tai lietuvi iieluiikdnnui* nieko esi turtinga* ar Im-una*. |» 
į pirk Lietuvių Statymo Ih mlrotė* *<ru*, piK* ll« *i miu ir l.ie ”* 
luvui.

Lietuvių SlutyiiHi Ih’ndlol*** yra lusalioli šie agentai: I. 
K. J. tieiiil.*. Detroil, llieh. _■ .’. Ki:xn-. t‘li*v>*lnm|, tildo. X 
J. Kiliku. Akinu, tildo. 4. .1. išc-tnkii-, Cl< leluml. tildo. ,’i. K, 
Stupmkem iu. Strulliei*. tildo ti. V. Glutrmta. t leietaml. •• 
Oliio. 7. .f Ibils.iku*. s. J. Knnovvrski*. P. A. Dobilu* Iii. V. 
Baltrušaiti*. \ i*i Ctaielund, tildo.

Lietuvių Siatyiuo Ifcndrovė reikalauja agentų iki ii.ų A- 
lun rikii. Tnip ;iai reikalauju karpendi-rių plis įtarta, statymo 
namų ir įimkinimuisi. I'irk.lami tnu'iey onler ir siųsdami pi 
nigus ariw klAu-ilanu, ka* neaišku visuomet užia*vkil ši a*l 
raaų.

■X

f IUU*

Lietinių Statymu Bendrovė n<*pud<i pinigų ImnkoM*. I«*l

A5TERLitlimiman Ituilding Co.
K5t>7 Nuperior Avė. Clsvetand, t ibio.

trio

Statu ategBM |««r 1 mat

Majų.
KaIIB

ClllRIKI.il


K CHICA60S UETUViy

SERGĖKITE SAVO MUS.

IVigelIiėkite gnmtni vartojnnt

STANDARD OIL COMPANY
910 SO. M1CHIGAN AVĖ CHICAGO

GATVEKARIO UŽMUŠTAS

Skaitykite ir Platinkite “Drai

STANOLAN yrn pnnlnvinėjama* po* vi*u« vairti- 
ninkti*. J«4gn jii*u vairi intakaa neturi tai parašykite 
mum* n n«* tuojau* jam darini yrime.

Tai pnM-kminginurin* vnirin*. Abmdiutiškai nepa
vojinga*. Nepalieka *kau*mu po vartojimui Stanolaz 
yra neapaivuotaa, nekvepianti* mineralini* aliejų* kuria 
yra labai tvaru*. Ji* ravo dariu atlieka nekaipo paplau
ta* vairia* bet kaipo meelianiška* lubrikanta* kuri* 
greita^ įjudina ju*u vidurio* ir nereikalingu* dalyki* 
i* voro.

Klatukile NTANOLAN. Neimkite nieko kito.

ATRADO UŽTEOSKUSJ 
VAIKĄ.

GERBIAMI VISŲ LIETU 
VISKŲ LAIKRAŠČIŲ 

AGENTAI

V. Andriuli*. -'MI Ituble St. 
I*. Tnrttševiėiu*. 1733 String

NEGERA PER LIETŲ 
VAIKŠČIOTI

tini li<luri»: lnojiiMf pri

KATALIK DRAUGIJŲ 
DOMAI

I*. Tobuli*. IMS So. Ilulried 
St.

BRIDGEPORTIEOTŲ 
DOMAI.

Trečiadieni*, Balandžio 10 d.
Benedikta* Jimz. luibre.

Ketvirtadieniu Balandžio 17 
d. Robertą*. Nijntiu*.

Av. Jurgio bažnytinėje *ve 
luite j yra rodami krulatiiieji 
l»a Veik* lai apie kaitrių Vie*|m 
tie* Jilail*. I'nveikriai yrn 
nauji ir kiekvienam katalikui 
vertėtų ju<>« |>antntyti. Ku- 
riem* progų* nebuvo |uiuinlyli 
vakar vakare, tai turite dnr 
progų pumtyli juo* šį vakarų. 
Iialainlžio 15. tuojau* |m* |>n- 
tniddn.

Arkivyskupą* apkalbėjo
nu.

Viena* i* didžiaurių ligų yra tai Pi: M va ra*. Fui- 

saugokite aito* ligo*. Pigulko* ir kiti vairiai gali tiktai 
jnm* pagelbėti ant nekurio laiko bet rezultatai hekuo- 
nwt nebu* geri. Tiktai viena* vairia* yra kuri* pagelb
ėti Gamtai prašalinti Aitą negerumą. Gamta* bildu rei
kia prašalinti nereikalingu* dalyku iš viduriu, jeigu 
ne tai pri rt varna yra rezultatu.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

DRIūm

Jo Angštoji .Malonvl*'* ("Iii- 
eatm« Arkivvdtnpn* Junti* 
Aiundelelli |ui-krll* picini- 
motinų ligoninei, kokia Im* 
parialydinta šįmet Cbieagoje 
paminint 75 metų aukaktnvm 
nuo jknrimo Chicago* nrkivv 
ritu pijo*.

I'žviik.-ir vakare įvyko Kata
likiškų ljil»lnrių Draugijų 
Rųjnngn* *u*iriiikima*. Nut
rinkime buvo ir Arkivv*kii|m* 
ir ji* ten tų vi*a |m*kell>ė.

Arkivy*kU|m* *u*irinkimiii 
praneši-. kad šįmet Inlalarin 
giriu* įtarimui* atlikti reik* 
nemažiau $7Mt.oi«i. I‘omini 
labdaringiem* lik*l.ini* buvo 
suvartota $450.t*»l.

Motinam* ligoninė tildei* 
$100.1**1. Tam tikrini jau ir 
vieta parūpinta. Tni vi*a* Ido. 
kn* ant kani|>o 47 gal. ir No. 
CaHfornia avė.

Suv. Valriijų di*trikto pro
kurorą* (lyne kalbėdama* jm- 
žymėjo, jog šįmet lalidarių vei
kimą* turi Imt padvigubinta*, 
luulangi yra nepariovu* in- 
duririjini* ir ekonomini* ša
lyje laiku. Atrira* ibitigeli* 
bedarbių. piiriei* šelpti hė- 
dina* šeimyna*.

latlabtrių Sųjungni buvo iš
rinkti direktoriai.

STAN0LAX
dėl Prietoaro

Kuomet Jus Perkate Salmoną
Reikalaukite

SiuM- vietom- lietuvi! gali 
pariraėyli |*i |H-tieija:

J. Kineliu*. 114 W. 14 IT.
J. 1‘nnkuueka*. 2024 Cannl- 

l*irt Avė.
J. Kniukšta. 1904 ('nnal|M>rt 

Avė.
AL Dargi*. 724 W. IR SI.
Liet. Dar b. Sąj. 25 kuopo* 

krautuvėje. ĮSI" Ko. 1’nion

l'o įvairia* lietuvių koloni
ja*. aplink (*liieagų ir (liiea- 
goje. vatkiojari koki* tai n|e 
gavika*, kuri* vadina *ave 
klieriku ir renka nuo žmonių 
auka* užlmigimui mokslo. Ji* 
iivo pravardę murinto* mai
no. Vienur vadina *aw vie
naip, kitur kitai)*.

linkite ul*argų*! Ne*iduo- 
kitę išnaudoti *avv.

Viri lietuviai pa*imšvkit 
varilu* ir imvnrde*. Kaip vy
rai. taip ir motery* rašykite*, 
laiika* lriiiii|Mui, pa»i*kubinki- 
te.

J. Mim-iki*. IG35 Jeffer*on 
St.

J. Gelntnueka*. 1732 Ntring 
11.

A. Januška*. 2012 So. Ntring 
SI.

V. Danui. 722 IV. 21 St.
J. Steponą*, 19lti S. String 

St.
J. Ila*knn*kn*. <515 \V. IR St. 
I*. Varnkuli*. 1720 Ituble Kl. 
Tniumeviėiu*. 7.% \V. IR St. 
Nt. Šimuli*. 731 W. IR St.
.1 <*'e|Miuntii*. 201S S. String

i*vo aplankyti I 
likę ‘markiai Ii-

A. Grišiu*. 732 IV. 19 St. 
Mažiumi*. I9ii7 Camdporl

Veribest Salamonas fSockeye ar ChinookJ yra pa* 
rinktas iš geriausiųjų pagautųjų Salmonų kurie yra 
pagauti Padfiko vandeninote. Ji* yra tuojau supakuota*, im tenai* randasi vietos 
kur juo* pakuoja, tam tikrai geriaariM mašinerija* (taisyto* inlig vėlianrių metodą.
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