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BOLŠEVIKAI NUPUOLĘ
DVA8I0JE

- ---- ■
jo* valdžion armijo* grttrra- 
linui štabui pranešama, kad 
bolšr ribai nupoolę dvo

kai ir valstiečiai prie pirmu
tinė* progų* dcarrtuoja i* bol
ševikiškų vilių. Bolševiku* ap
leidžia net ir tie, katrie pir
miau uoliai veikė holševikis- 
mo reikalai*. Daugelis bolševi
kų valdžion komisarų išreiškia 
nepasitenkinimų dabartiniu 
stoviu. Atvirai jie pasakoja, 
kad apleisiu valdai* ir dumsių 
iš Rusija*.

Ki berijo* laikraščiai apaua- 
dina rrsoliueija*. padaryta* 
valstiečių susirinkimuose Sa
maros a|»krityje. Valstiečiai 
sako, kad jie prašalinsi* iš sa
vo tarpo vi*** kili r viki—d 
šalininku* ir neatlaidžiai ko- 
—-ž----v -tv- t*—- <X-Lr-prrCF IIUUVMIKV*. OUICi, 
tam tikslai aaorgaaianosi* 
stipria* karia*, gi jei kaip, tai 
dar kooveikiau* prie ginki* 
pašauksią visa* vynu nuo IR 
ligi 50 metų takia*

Bolševikų organas Naša Put' 
pripažįsta Ki beri jos armijai

geg. 27. — fSo-
nui Centrui ,New* de|H-*oje 

Java saloje 
veržtie* ug*e-•taiga

kaišia Kalat. ■ Iji va nilirjiM 
apie 20 aplinkinių miestelių 
ir sodžių. Apie ĮMUKI žmonių 
žuvę.

*
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Ir, regis prail
ginto laiko neužtek*, kai! j tn 
tinkamai atsakyti vokiečiam*. 

Vokiečiai karo reikalavę

• -a 
■H* reikalavimų.

D visako matyt, kad vokie
čiai pat virtimi taiko* nutartį. 

*“» visos Muntim-jamo* no- 
Taa—tai tik paprasti diplonui- 
timai fonuališkunui.

at- ir-

CbrirtUai*. geg. 9A—Norve
gija* vyriausybė ĮmskellN'- |m- 
rėdymų, sulig kurio uhlrau 
diiama leiati laikraščiu* aaft- 
madieniai* ir šventomis dieno

EUVO 8 ĮMONES.

< Baltimore MdL, geg. 26.
Cheaapoke užlajoje smb-p- jm- 
aažieriai* garlaivio Vlrgiaia. 
6 žmonės žuvo. Nuotoliai *ie- 
ki* milijonų dolierių.

KAROSAS IŠKELIAVO 
LIETUVON.

(“Draugai” tilegramn). 

Neu Haven. Conn., geg. 35. 
—lietuvių Prekybos IL-ndro 

[ rė* al-tovn* Joną, Karo-n- v.-i
I kar po (lietų iš Neu Yorko iš 

’’ keliavo Lirtnvon. Manoma.
knd už dešimtie* dienų ji* lai- 
Kaune.

Nuo Lietuvi** žs-mdirli 
ministeri)! Stulginskio I 
vių IVekvlMM Bendrovė-

k n
,v

Ctevolaad. geg. 37. — lakn- 
i na* MeCusker tar|H- šio mie- 
, sto ir Chicago* lakslytuvu ve

žiojo laišku*, l'žvakar jis *a 
lakstytuvu pakilo oran. 311 
|n-dų augštumoje staign užsi
degė lakstytuvas. luikunn* iš 
ano šoko laukan ir krito aut 
irti** kaip akmuo pirmiau Ink 
stytuvn.

Tų atsitikimų matė- daugelis 
žmonių. Nako, visųpirum iš 
lakstytuvo blykstelėjo juodų 

'durnų kamuoly*. Ir staiga ]ki- 
I »irodė- livpsno*. Tuo metu la- 

96.—4xikraš- kana* smogė žemyn. Turimi

M
TAKOS

ti* Kebo de Pigi* praneša, kad1 pabūgo gyva* smb-gli. 
talkininkai j rok iečių visokius ‘ 
|ur*iulijiinu* ir iiaklnusimu- 
|iagainin*ių atsakymu* neank- 
nriaa MrMša 7 dieno*.

P* to vokiefiams basių duo
ta try* dienaa laiko patvirtinti 
taiko, sutartį.

Briškia, kadi gegužė-* » die
gų nebus paa^itim- taikų pa- 
tvirtinti diem.; Vokiečiam* at
stovam* ir darbas prailginta*

moteris ginti Maskv?■ ■■
■

Vokiečiai neri turėti didesnę

NEOI MOTERYS PAGEL 
BES BOLŠEVIKAMS

VOKIEČIAI NEPATENKU! 
TI SKIRIAMOS KARIUO 

MENES 8KAITLIUML

>

Nežino kai daryti.

Avcicarijo* vyriausyliė. ga
vusi tų prašymų, nežino ka* 
daryti. Vyriausybė Mm, knd 
vau llindeaburga* yra
ebista*. kad ji* gali čia pla
tinti visokiausia* intriga*.

Ih-I jam atsakyti prieglaudų 
butų nesmagu* daiktas.

Pasakojama, kad vyriausybė 
gal sutik* jį įsileisti Avrneari- 
jon. Bet ]Hrm visako ji* turės 
gvarnntuoti, kad čionai ji* bu* 
ramus. n<*laryH jokių intrigų.

Novo keliu Aveicarijoj gyve
nantieji vokiečiai varo pinčių 
projiagundų prie* talkininku- 
ir jų reikalu*.

KaroUi įaugo jamaa.
Buvę* Austrijos imperato

rius Karoli* »u šeimyna gyve
nti puošniam vnsamainyj neto
li (ieiM-vo*. Ji* oficijaliai m-nt- 
sisakę* nuo Amtrijo* tutsio. 
Todėl dabar apturi ji* daugel 
grumojanč-ių laiškų su reikalą- 
vimnis, idr.nt oficijaliai atsisa
kytų nuo sosto.

Tie* jo rimini* dėl to |uulvi- 
gubiiita -tirgyba. | rūmų • biržų 
m-įlvidžiiimn- nei viena* sve
timus žmogus.

Karoli* su-inišiiu-ja su savo 
šalininkai*, |nuuliku*iai* Vien 
uoje.

LENKAI PAĖMĘ LUCKĄ

Nelaisvėn paėmę 3.030 ukrainu

V.
I.i

Londono*, geg. 36. Centrai 
i m depi-š:. iš B-'riymi prtt 
•šn LnJ Hikų koriiioiiM-ni'- 

paėmė svarbų miestąin

iLondonui, p-g. 37. — Rusų 
Itolševikanis artinasi trisluo 
dienu. Pctrogradni grūmoja 
estai ir stumdai, tai ant Mask
va* eina Kolčako kariuome
nė. Nei vienur, nei kitur bol
ševikai neturi spėkų atsilaiky
ti.

Kad ta> tiesa, liudija fak
tas, jog bolševiku galva lavi
nas jau išlefula iš Krvtnlino 
kaip austeri* iš Inkšto ir at
siliepia į rv*ų moteris, kad 
šitų* p-lls'-tų Maskvą.

Is-nina* mato, kad ĮYtro 
grasia* palengva priešininkų 
apsupama* ir jau prataręs. 
Bc« Maderų galima dar gint L 
Tik tara tikslui nėra vyrų.

Tn<l reikia šauktis* pagal
bon nuderiu. Dulševikai neimu 
moterių su prievarta. Kaukia narys. Ji* šiandie yra Versail- 

• ju* kun-iviauti kaipo laisvūno- le»e.
[re*.
į Tuo tarpu Kolė-ako (Hiherijo* 
valdžios) kariuomenė briaujti 
si (tinnyn. Pusakojatiui. jog 
už kelių savaičių turi-* kristi 
Petrogradas ir Maskva.

j 
Perorganiznojema raidžia.

Iš (hiisko 
Kilu-rijo* 
auojama. 
|uir<-iikii 
|Mišaukui 
tu-rolus ir kiliu

< iaminami 
Rusijos atgaivinimui, kuomet 
bu, sutraškinti holševikai..

Iš ntgiju-ios Rusijos Lietu
vai neims džiaugsmo. Ne* kaip 
Isilši vikai mėgina pasisavinti 
Lietuvą, taip darys ir lik rieji 
rusai. Tik skirtumus l.u* tn>. 
kad |s'.>larųjų tarpe lu-lm* lie 
tuvių i&lavikų. kokių šiandie 
yra iMilseviktmsc.

i
Atraitai dar gyvai.

Prie nukritusio lakūno 
jau* supuolė žmonės. Atras
ta* ji* dar gyvas. IL-t turėjo 
nnsaktų spramių ir įlaužtas 
•onegrai*, nekalbant jau apie 
kitokiu* suieūlimu*.

Vežant liguoinė-n ji* mirė.
Ūkana* McCosker kittx* 

met buvo tarnavę* anglų la
kūnų korpuse. Pastaraisiais 
laikai* ji* buvo inspektorių* | 
De iiavilaad lakstytuvu dirb
tuvėje mierte Kliaabeth. N. J. 
Taippat ji* buvo lakūnų in*-

- * J- - 1.afsifTltimo

^brinnjn^r, ■.■kraičiu
- ne— e t. -----1

Lakūnas flawker ligdbėtas

Londoną*. geg. 36.—Per pra
eita* septynias diena* buvę* 
laikoma* pražuvę* lakūno* 
llarry <1. Ilaaker su savo pa- 
dėjėju Grieve Įiagnliuu* atsi
rado.

J uoiiu Atlantiko vamlrayni- 
išgelbėjo pro šalį plaukianti* 
Ikinijo* garlaivi* Mary. Aitą* 
garlaivi* neturėjo bevielio te
legrafo aparato, tad negalėjo 
pranešti npie lakūnų išgelhėji-

I jikstvtuva*. sakoma, nu- 
skendo vandenyne.

Nebuvai kokia nelaimė.

Ijikuna* llavker su savo 
draugu Grieve laivo nuskridu
siu virš tūkstantį mylių viršu
mi vamk-nyno. | Airiją skristi 
laivo likę apie KIMI mylių, kno- 
met laivo priversta* nusileisti 
ant vandens |mvir*aus.

Tni įvyko pirmadienio ryte. 
Ir In* nebuvo kokin tni nclni- 
mė. Ileskrimlant inkaito van
duo, atvėsinanti* motoro vei
kimų. Vanduo beveik jnu laivo 
ėmę* kunkuliuoti.

Nelravo kitokio išėjimo, knip 
tik nusileisti nnt vandens.

Ijikunu *u mašina ant van
dens pasilaikė imt pu-antro* 
vnlnndo*. Tuo melu pro šalį 
plaukė garlaivi* Mary ir ubu- 
du drų-uoliu paėmė. '

Garlaivi* Mary plaukė iš 
Neu- OrlentiMi, Amerikoje, į 
Danija. Tad prie progos >n iš

pniFT* sausi iinintr M>inini'| 

arnrių karė* lai wa.
Neužilgo abudu Ūkana po

rinė karės laivas ir su paskulm 
nuvežė j artimiausių uostų.

Mandie abislu drąsuoliu 
pasveikina lx>ndonas. Ne*

GAISEAL

i,

tu<»-
Berlynas, p-g. 37.—I* Vcr- 

saille* gnta informacijų, kad 
vokiečių atstovybė nesutinka 
su talkininkų sųlyga Vokieti
jai po taika* padarymo turttl 
tik lUUim kariuoaneaė*.

Vokiečių atstovai reikalauja, * 
kad taiko* sutartyje 
butų pakabta. Vokietija kati
nai turi turėti mažiausia 2M^- 

, (III kariuooM-aė-*.

Baran, geg. 27.-41— Moate- 
gla* yra vokiečių atstovybe*

Loodonaš. p-g.(2tv — Daily 
Mail kon-sĮMindi-ntn* iš tiel- 

Havker, tauto, mylimas did- singforso išneša, kml Pelne 
vyris, tarytum, batų buvę* mi-1 ir jo apylinkėse ginlžia
rę* ir butų vėl atgiję*. Įmo* tik vmnos ek*|dior.ijos «r

tysyt^. krikštavimai. matomi gaisrai.
' Montana, kml iMilševikni imi

Anglijoje tad pakilę* nrap- ki(u, ,aV(1 milllnirij,,s *;,l,1|,.|i1„ 

liesibriiiiijiint ant Petrogrado 
smailių ir estų ktirimam-nėms. 

Tai|ųait pranešama a|>ie kui- 
ka*valdžių tratėjimų. Manoma, 
kati ten prieš lailševiku* litis 
latkib- gyventojai. Tad bolševi
kai juo* gnlabina.

Bolševikiškoj Rusijoj įvyk
sta svarbios ntnininos. kuomet 
visuose frontuose bolševikai 
įveikiami.

Oficijalė-* ir privatinė* ži
nios liudija, knd nnt Petrogra
do vis smarkiau gula suomiai 
ir estai. Iii Arrliangelsko fron 
te talkininkai varosi pirmyn.

sakoma* džiuugsma*. Y|m< 
Ijmdone žmoni-* krikštauja.

Pakilę ne|ui-itenkinimai vy
riausybė* pasielgimais. Spau
da ir pavieniai žmonės pir
miau aštriai kritikavo vyriau- 
*ybę, kad H* irk erini nethvė 
jokio* apdnuido* skrindant 
skersai Atlantiko.

Gi šiandie vėl užsipuolama, 
kūlei vyriausybė nedėjo (Mi
st angų ieškoti llavkerio. liet 
tik pakraščiais su karė* lai
vai* paieškojo, pasiteiriavo ir 
pagaliau* paskelbė, knd llau- 
ker žuvęs, kad nesamu jau n-i 
kalo tolesniai ieškoti.

Bet visvien džiaugiamasi, 
kad lasai didvyris ir vėl ra 
<lo*i ta r jie savųjų.

Vienam Ism-lono |iriemie*- 
lyj gyvena j« moteris su maža 
dukrele. Tn moteris šiandie 
jaučiasi laimingiausia |Mi*an 
l.»'j-

Anglijo* knralin* anų dienų 
jai buvo pn*iuntę« suraminau- 
tį laiškų, kuomet buvo skelbia 
ma laktum pražuvimas.

Ibt tuoimt nelaiminga ns> 
teriškė- tvirtino, jog jinai nu 

Į janėlit.'.:. ! jo* vyra* **ų* 
gyvųjų tarjie ir »u juo jinai

DIDELIUS NUOSTOLIUS 
TURĖJO VYRIAUSYBE 
SU GELEŽINKELIAIS

apturl |w

Washington. geg. 3il Nepi 
gini at-iėjo vyriniisyliei o|»- 
rimti geležinkeliu* karė* metu 
tb-rtemli* geležinkelių din-kfo 
rili* llim-s kongr<*se n-ikninu 
jn tlėlfUo'M**). Tni* pinigai* 
norima |md«*ngti Įierniai im
tais |in*idnni»iii- nuostolin* ir 
sulmlansuoti šįmet išlaidu*.

Sakoma, kml ir I*, num-

lo-n-ikalo pregėb-nbi* |«*knti 
na kongresų, kml kuoveikiau- 
visu* geležinkeliu* ir vėl įmivo-

i

i

kati
vnhlžin |M*n»rgnn*- 

.\<liniruhi*> K<>!«’•:«kn-*

InmylMiii imujii*. g**. 
ru*ui> veiluju*. 
vijoki*4 pienui

LATVIAI LEIDŽIA PA8I 
LIKTI VOKIEČIŲ KA 

RIUOMENEI

Bolševikai laikosi Rygos pri* 
mtesčiuose

Liepoja, u-u. 27. 
j<»- Iridi* v«»ki«*riu kn
rilIflfiM'tN’i ir lok 
t i I .a! vijoje. N«i
lui % inin« orlrtir% n 
tr nt*ihiik\li piirA

1-riK i

■soiai |ui*ilik 
vieniem- 

jnm fmn 
viL it 
Rvp.

L

l-k

i.

Vokiečiu laikraščių taura*- g 
pmulmtui iš VersaiBrai pran* 
ša. jog p-n. Mootcgla* trirti- 
mjs. kml vokiečiui m-|iutrirty- 
siauti taikos sutartie*. Ne* »ų- 
Ivpis jokiuo bildu negali būt 
priimtino*.

ŽVEICARUOJE JAU NESA
MA VIETOS BUVU

SIEMS KARALIAMS.

i

t
I
į

Sofija, geg. 27. — Aveicari- 
!j<.je jau |M-nlnug yra suvažia
vusių buvusių karalių ir viso
kios rųšies prim ų. I*el jų da
rosi ten unkšta.
T<«b-I btivmis Bulgarijos ka* 

I ralius Fenliiutmlns andai jau 
krei|M'-si į čekų-slovakų val
džia. kml šita jam leistų apsi
gyventi Čekijoj Slovakijoj.

Tas h-idinuis prigulės* nuo 
paė-ių gytenlojų noro.

RAMIAI PRALEISTA ME 
TINĘS KARES SU 

KARTUVES.

Rymas, geg. 37. Keturių 
•lietų kure* sukaktuvės ėin ra
miai praleista. Sulig vyriau- 
•vIm'-s noro rn-buvo jokių mi- 
-irinkimų ir <l<-moii>tmeijų.

Tni tylus jirotestn* |»rieš 
niko» konfen-nrijų. kuri ne- 

■iimhin'tini 
t yriam t !»•* 
m-. y|uiė w 
le.

alsim-ša j Itidijo* 
išreiškiamus no 

»to Eiiiiik' reikli-

AUSTRAMS RUPI PAS! 
SKUBINIMAS

Parv.’i *1r

1

4



“DRAUGAS”
PRANCŪZŲ KABO KOKUI 

JA ATVAAIAVO 
KAUNAN.

Kovo 19 d. gaata žiaia, kad 
3',-į vai. po pietų atvažiuoja 
Prancuaų Karo Komisija, mu
sų karo ir politikos stoviui 
ištirti. Komisijos pasitikti is-

_______________________ važiavo Krašto apsaugo* mi- 
unmv UTAUnę M*a(KA«na|i<>’-|,'ri* A. Merkis, Susisieki

mo ministeri* — Aimoliunas, 
Val.-tvlH'-s Tnrylias nary* Čar
neckis, miesto Durnos atslo- 
vai, augštesnieji valilininkai. 

j kareivių ir gu-arų

“DRAUGAS”
, 9 ' aoranviumATua oainai
i ] -..................

Prm.^'u*^*| U"rri''T ir «u'«ni

; taa*KM>w>uru>D»iM<*HĮiiiiuiiii| miniu. Kūreivių būry* 
Metu Metram* m*r—« f«ll I * nu* •

f' •■Eį
"DRAUGAS”PUBLISHING CO.'

. MŪ0 W.4Mfc SU CMag8, UL

kr
t

t

I
Kų tik |ingriz.u*ieji iš 1‘niy 

Z šiauš pp. Nastauska* tr 6rs- 
Tnniia parvežė ir IJetuvus at- 
£atavų Paryžiuje nuomonę a)iiv 
^chštngieėių seimų.
X Lėetuv..* atstovai žiuu apie 
- balotos asmenų šaukiamąjį

taną buvo išgirsti, kad vi* dar 
rimdaai asmenų. kurie lactu- 
vua reikaluose taikosi valdžiai 
UŽ akių užbėgti ir savarankiai 
vriteti. U ta, jie mato, gali pa- 

Kad pe-
išveugua, Lietuvon

7TT”*- l",vo platformoj. I
■ uear- vak vakarų atėjo iš Vuba- 
Or**~ liaus traukinys, kuriame atva

žiavo delegacija. Delegacijų 
■ udnrn -ir žmonės: puikinta 
ka* K»n-tnntiiui* Kelmui, ka- 
istona* 1‘ujol, kapitonas dr 
.longnivrv* ir leitenantas Gab
rielių* l*a<b>vani. Karlu su de
legacija atvažiavo J. Gabrys. 
Delegacijai išėjus iš traukinio, 
jn sveikino K. Ap. Min. A. 
Merkis, imlirėulaiiia*. kad dėl 
*u*i>b'ju*ių u|ilinkybių negali
mu Imvo sulikti garbingų 
svečių Vilniuje, bet rrikėjo 
Kaun<-. Antra* sveikino dele
gacijų iuie*tu Dūmo* atstovas 
— Nedera.

Ih-lcgarija. apėjus kareivių 
būrį ir imsveikinus jį, išėjo iš 
stotie*, kur jo- laukė gusnrų 
būry* ir žmonių minia. Čionai 
<k-lcgacija, (au>veikiau* gu*a- 
rus ir lamigėrėjus išvainda, 
garsaus "valio" lydima nuva
žiavo į viešimi į “Mi-tropol”. 
tam tyčia jiera* parengtų. Iše- 
b-gacija žada artimiausiomis 
dienotai* pradėti savo darbų. 

Num* teko sužinoti, kad 
kartu *u ilrlrgarija atvažiuoja 
ir karo instruktorių būrys, 
podėli suorfBMisttoti Im*
rims pajėgas. Delegacija Lie
tuvoje žada būti gaaa ilgai.

di- 
už-

didelė žmonių minia. Automo
biliai tustojo paa koraendaa 
turų, kam jnra kn-
■minda, ir vtatas mviraMy 
Mų dahvaoijM M boraštatų 
atetarai. Aaaarikoa deiegaoija 
priėmė virai atitarus ir paa- 
veikiaimus, ir kadangi toa ko
misijos vyriausias tikslas yra 
ištirti musų maitinimo reika
lus, tat ir išklausinėjo savi
valdybių ir komitetų atstovu*, 
jų skundus dėl maisto ir k. 
reikalų, žmonės papasakojo 
savo vargų*, nelaime* vis ka
ro metu patirtas ir reiškė sa
vo pageidavimus. Komisija vi
sa tat tėmijo; jo* norėta buvo 
be valdžios alatovų praneši 
otų, išgirsti Ir vietos Imamų 
ausi skundimų.

!’ Marijam f tolės, viešbuty 
pagėrę arbatos, svečiai nuva 
tiavo Vilkaviškin. Ten taip 
pat labai kilmingai page
daujamu* svečius pasitiko. Itin 
gira įspūdžio padarė pavyz
dingai sutvarkyta kariuomenė 
ir raitoji milicija. Vietos kle
bonas lietuviam* paprastu sve
tingumu pavaišino mielu* sve
čiu* vakariene. Kaip Mari
jam) <olėje. taip ir Vilkaviškvj 
Amerikos komisija išklausė 
žmonių atstovu*. U Vilkaviš
kio tuo pačiu keliu detagoeij* 
grįžo Kaunan.

18. III. Amerikos delegacija 
valdžios ir karo štabo atstovų 
lydimu išvažiavo f rantau pa
matyti už Lietuvos laisvų ko
vojančių. Spėjama, kad dele
gatėje ii Kaune ihražinniauti 
19. 1IL rytų.

"IJctura." Kauna*.

SoclJalS Rekonstrukciją.

Suvienytose Valstijose, trys 
žymios darbininkų grupės ra
dare paviršutiniu* rekonstruk
cijų. pienu*. Californijos Val
stijos Darbo FVdvrarija reika
lauja minimai** alga, įstaty
mų, valdžios apsaugos nuo be
da rbė*. atleistus karininku* ir 
jurininkus išmokinti amato, 
aitrino* valdžios kontrolės ir 
valdymo visų vandens kelių, 

nų ir aplamai viešųjų dalykų, 
sutrikti žemės kooperatyvicm* 
ir smulkiems savininkams, o 
kariu akolaa išmokėti Ūmiai* 
taksais ana Maigų ir paveldė
tų turtų. "Bendras išdirbystės 
priemonių valdymas" taip-pat 
plėtės į programų. Irčiau ji* 
nėra pilnai apverti aamaa, kad 
galėtume sakyti, jog autoriai 
ištikrųjų rengtų* neužilgo j- 
vesti pilnųjj *oeijnlizmų.

Oliio Valstijos Darbo Fede
racija reikalauja minimom al
gos nustatymo, apsaugos ligo
je, actai mragame atsitiHrae, ir 
bedarbėje, narnėjusiam* al
gos, didelių taksų už žemes ir 
pri rengimo bei išnuomavimo 
pelkėtų laukų; tnip-pat į val
džios rankas paėmimo geleži n 
keliu, telegrafų, trirfeaų, pirk- 
lybo* laivų, anglių ir nuogių 
kasyklų, aliejų ir -gasų žalti 

linijų ir rafinari-

norai* savo išraiškomis, kaip 
tai, "paimti į valdžios ranka* 
vissn pamatiniu* natūralių 

1 turtų šaltinius" toji platfonna 
' yra radikališkiausia iš visų 
' trijų darbininkų grupių rvikn- 
' lavintų.

Britų Quakanų Darbdaviai.
Už kitų industrijos klasę, 

. užtikto aiškiausiai ir supran
tamiausiai |irirš keletu mėnesių 

. išsireiškė Didžiosios Brilani- 
| jos dvidešimti* Quakcrių dari>-

gvanras yra štai koks: suteikti 
, šeimynų išlaikyti algų visiems 
J vyram* durliiuinknnis, Im- t 
! antrinę algų darbiniuKmus, tu- 

riatMms ypatingų prityrimų, 
tvirtumų, atrakomybę už žmo- 
■ių gyvastis; darbininkam* 
duoti teisę orgnniauotis, išviru 
derėtis su samdytoju ir daly-l 
rauti induslrijalėje )>nimom-*l 
vedimo dalyje. Jvykalinti tik
ras ir praktiškus priemone*, 
kari sumažinti bedarbės suake- 
■yhes: <iarbo sųlvga* suderinti 
taip, kad apMiugtdi sveikatų, 
fisiškų čielybę ir morališkumų; 
kirk galint sumažinti pelnus 
ir palūkanas, kad išmokėti pa- 
matinę ir antrinę algas, o 
ilcsniųjų dūlį atliekamų jų 
tlarbių pavesti visuomeuei.

Dvasia ir atsakomybės 
jautimas, kuriai* perimta* 
programa* atspindi šiame 
kinyje: “Mes prašome * 
darbdavių kuoatydžiau 
(icržiurėti ar jų pačių gyveni
mo ir assaen* išlaidos yra tik 
tokios, kokių reikia tik išpihly 
ti savo pareiga* draugijoje. 
Kas viršum ta yra tik eikvoji-

PAVEIKSLAI

“ DRAUGAS NELAIMĖJE!
n ras tuma

MIR4IKLIEI

valdžio* runka* geležinkelių,, suderinti sentikiu* tarp dari*- 
telegrafų ir telefonų, rrikalau- davių ir darbininkų yra abiejų 
ja palcagviati taksu, ir patai- atstovybė. Brada, knd

įstatymu*.' Nor* jie ir pagiri mevee dar nėra prisirengę* an- 
Jobą D. Ilockefrilerio, Jr. pro
gramų santikiuos, kurie turėtų 
būti tarp kapitalo ir darbinin
kų, tačiau jie tam savo žygiui 
daug vertės, atsiaakydami už
tvirtinti ypatingas priemones, 
kurias jis pasiūlija, kad įvyk-

I

H

**i

?*Utavai raštu indėvė emeri- 
’ kiečiam* patarimų—politikos 

ir diplomatijos veikimų pati
kėti Metuvos valdžiai ir jai

- nekliud yti neišvragtinai* įsišo-
• kūnais, kokie jiasitaiko, kuo-
• Mrt kMtvieaas rasūnaiM-s Ima- 
; de tauto, di|ilomatija užsiiin- 
? ,L
i Atuciikor la-luuų prieder

me, Lietuva, ut»toiai piaiua
> tu tokius; plotu* Lietuvo*

1 reikalu isgursiuiuia*, piuupuu- 
ma* Įgriuvai lualcrijalm iš- 
teidiaur, t. yM nuilsto, drabu
žių, raistų. Vienu žodžiu, Lie-1 
tuva i» amcrikii-čių laukia tie- ■

2 asugiuc* ]iuiuuu», u m- di)>lo-' 
malijur ir retoliurijų. Biiilama 
aut vietos, visu* politiko* n-i 
kalu* geriau žinodama, iaetu-1 
vo* valdžia geriau diplomati
jų aprūpins nckliuduiua paša
liniai, įsišokimai*.

Sulyg Lietuvos ntstuvii no- 
rų veikia Kktu-kuty v i* Komi- 
lėtus, Ala. Lietuvių Taly bu ii 
SU jai* einančioji lietuvių vi-| 
•uomciii-. l'rii-š Lietuvos val
džios ir Amerikos lietuvių di
džiumos norų pasistatė k«-le-1 
ta* Uliicogi 
savo 
k«> jo 
tuo*

AMERIKOS MAISTO KO
MISIJA KAUKS.

IG. III. Po pietų apie antrų 
valandų dolegarija raidžiu* 
atstovų lydima keliai* automo
biliai* išvažiavo NarijaniĮiolė* 
link. Marijam|M>lė. kur jų lauk 
ta til važiuojant, juos iškilmin
gai pasitiko į eile* (š|ialerais) 
sustoję kareiviai, milicija ir

(turint vysk.
Matulaitis) yra kandidatu j 
kardinolu*. KriAia: Lietuva 
i* atžvilgio į bažnytinių reika
lų tvarkymų prigulėtų tiesiai 
nuo Av. Tėvo, be jokio* tarpi- 
ninkystės Mogilev’o (Petro
grade) ar Varžovo, antvyrira- 
pių, kaip bodavo prieš karę.

"B. Draugą*"

Ir kaip | 

i h- jii v«t<
i- |'a\nni<

1

Viematėlii srarberan pra
nešima* Suvienytų Valstijų 
darlslavių kbiM-» atstovų buvo

noo bedarbės ir apsaugojimas 
gyvybės, kūno sųnarių, sveika
tas ir tarta; į raidžios ranka* išleista* gruodžio C d. Jį iširi- 
paimti geležinkeliu* ir kitu* <lo Nationul Cluunber of Coui- 
viana viatanašna dnlytma, h*- mare, Įf—venrija Snlygians 
ra*, akerdyklaa, malonu, bri tų jų pranešimų ra Britų Qna- 
"pamatinin* natnraliu* turtų kerių programa, ji* pasirodo 
šaltiniu*"; ir kari* skola* ap- lahai ailpnuti*. Didžioji jo da- 

___________ mokėti takiais nuo ineigų. še- Ii* susideda iš ]iasiulijimų ir 
HBUTB KBBBS TAVFT Imės vertė*, ir atimant visu* reikalavimų pagerinti (irogra- 
MO ftKNKLBLIU* (WMJL). < paveldėjimu* viršum . šimto į mų. Jis |>riešinas |iaėmiuiui |

Kam Seimas reikalingas
Keblų <li< nų algai t u rija u 

1 laimę sutikti vienų »avo gerų 
ivizj-tiimų, karštų "tautietį," 

i taip *al>uul. šio* apielinke* |ia-1 
tį "tnutiškųjį" šulų. Pradėjo-į 
nn- kulls'-ti. "Tautieti*" tuo j 
jau* užklnuM- nr nš važiuosiu* I 
į "vi*uotinųjj Amerika* lic-l 
tuvių *<-iiiių."

N- turiu tiek pinigų, knd 
gnlu-inu visur vožiiM-li,—at*a-| 
kinu.

Pinigų nereikia, tik rei
kia pritarimo ir noro važiuo- 
t . o pinigu- fura-ime, jaus
mingai (•md- jo knlls-li "tau
tieti-" limbiniu šy|Htt ir man 
tė-siog į aki- žiuri-liuiia*.

B-1 La* pinigu* Juo*!—
I a;.l:m-inu.

Brolyti, sakau tau, tik 
lai firilnrk. o pinigų l>u«. 

iiiihngn ir (iL

nežinau ištikrųjų kam ta* jū
sų seimą* yra šaukiamas, ko
kių nnudų jis atneš ir ar nei
ma* šaukiamas I ji-tuvo* reika
lam* ar kitokiems kokiem* iš- 
rokuvimams.

— Lietuvos, suprantama. 
Lietuvos. Ar sveika* dar ne
matai. kad lenkai jau Vilnių 
užėmę laiko, nr m-nuitai kaip 
Imlšcvikai briuuju*i Lietuvon 
—užsikarsėiavę* pradėjo šau
kti. rodvilamas ranka į kampe

'sutrauktas kėdes. Aš pasisu- 
fkau į tų pusę, kur "tautietis" 
' nslė. ir juokų ib-lci pu*akini>. 
knd nieko ncinntau.

"Tautieti*” supyko tint ma
no* ir jau išsižiojo, liežiuvj 
pri*pauKdnma* prie gomurio, 
kaip tik tekti k!<-... Tuo tiitpu 
prn-i juokinti, |inni*kindama*. 
kn-l suprantu. Im-I tik tiori-jau 
pnjuokntiti. "Tautieti*" >u*i- 

aupė,

— Pasakyk man atvirai, ar 
tamsta tiki, kad seimas ištik
rųjų yra šaukiama* tik Lietu
vos reikalam,* aptarti ar šau
kėjų yra pienuojama* kitoks 
tikslas per seimų atsiekti!

— Kad Lietuva* reikalam* 
seimas šiandie nėra būtinai 
reikalinga*, ai tų pripažįstu. 
Bet ar tu žinai, ka* ten A. L. 
Tary Imjo dedas! Ar tu matei 
kada to* tnrylios veikimo at
skaitų išmiodnnt!—klausia
manę* "tautieti,."

— žinau, atsakiau.
— Bet nr tu žinai,

žmonės ten veikia! Tni pu*- 
bemini no žmonės. Pagalinu*, 
nr tu žinai kur eina Tautos 
Fondo surinkti pinigni!

— Žinau, nes ka* tris meno- 
šiai skaitau T. F. atskaita* iš 
surinktų ir išleistų pinigų, o 
A. L. T. veikimo atskaitų iš 
duoda jos sekretorių*. Baluti

kokie

taranai yra, kati 
stengtų* pagerinti Morijolį gec- 
būvį taip, knip ir materijai) ir 
kad darbininkui turi būti su
teikiant* teisinga* ajunokėji- 
mas, neperilgu* <lari>o ralan-

faaonitki namai ir ratailrtų 
|>n>RW protingai )io*itink«miu 
ti. apsišviesti ir parimeb-ti.

Svarbiausioji yjiatinga prie
monė, kurių ji* Jiataria, kad

sutversime Lietuvos Raudonų-' 
jį Kryžių, sutversime kariuo
menę, ]«reikalausime, kad t*. 
K pri)>ažintų Ijetuvos nrpri- 
gulmylię ir tad, tiktai prasi
dės liauja* gyvenimas ir mų* 
amerikiečių ir Lietuvo*. kiniu 
viskų turėsime tvirtai suorgii- ( 
nitavę ir savo...

— Lahai butų gerai ir amo- į 
gu klausytie*. kaip Amerikos 
lietuviam* ir IJctuvai ateis 
greitu laiku nauja gadyuė, nau
jų gyvenimų pradėsime visi 
gyventi. Tik als-joju. ar ta.« vi
sa* nu u jasai gyvenimas išrūk*.1 
kaip iš pypkė*. Prisibijau, knd ' 
su naujo gyvenimo inkurtu- įi 
vėm neatsitiktų panašiai, kaip 
laisvamaniam* *u keptu luitu 
likum* blynu.

— K<*lel ulM-juti! Ar manai, 
kad seimą* to negali jmduryti!

— Vi*ai to nealicjoju. knd 
seime ir keli žinom'-* suvužin 
ve pilnai guli tokiu* nutarimui

nau, kad katalikų taryba rasi-' jei nieko kito negalėsime 
deda iš orgnniiacijų ntatovų. tarti, tai nor* išrinksime nan- 
kurios kiekviena sulvg narių jų tautinę tarylių..ant kurios 
įlaugumo* turi A. L. T. tiek mes, tautininkai, turime pilnų 
atstovų ir tų atstovų iš tory-:galę ir šiandienų jai nepariti- 
l>os niekas kita* negali atšaiflc- kimo.
ti, nei permainyti, kaip lik to* Kadangi jau buvo vėlu* Lu
pučio* orgauiiacijos, kurio* tas, tai ataisveikinoraa.

Aitas musų jiasikalbėjimų* 
kurio turi maža vertės, bet viraok 

aukos neiluoda tautiečiam* ra- ji* parodo, kaip rnusų "tastU- 
tnumo. Su važiavę seime atsto šiai’’ seimų šaukdami rvao- 
vai nutaria abu fondu suvienv- i nuoja.
ti. Išgink,- apie tni T. F. »ky- Jie viešai kalbėdami per 
risi išm-šn protestu* pri<-i to- -paudų sako, kad seimas, kurį 
kia* nutarimu* ir skyriai nu taukia, būtinai yra reikalinga, 
taria jokiu budu neri vienyti. Lietuvo* reikalam*, bet priva- 
įsakyilnmi savo iždininkui, kad čia! įrikalbėju*. pasirodo, kad 
ji* )>ilnai dnltotų jų surinkta* seimo laukimo tikslą* yra toli 
auka* ir niekam nctluotų. n-- 
T. F. seime turis Išduoti nt- 
skaiti) T. F. skyrių atstovam*. 
Tunto* Fondo ku-ieriu*. su 
prnntumn, skyrių nutarimu* 
pildo ir m imininkam* n--i c< n 
to tų pinigų neduoda. Kų reikš

seimo nutarimai!
ta* nnitjo-ai i

juos išrinko ir pasiuntė ten 
veikti Imkime T. F.

A

♦4

t

nuo Uetuvo* reikalų.
Seimo šaukėjai, matyti, yrn 

apimti gražios svajonės, lyg to 
sapno, kurie dažnai jiasitaiko, 
kad žmogus užmigę* ir ilnngu- 
je atsiranda ir angelų būryje 
gražiausia* giesmes gi<*la ir 
gražinu-ioj karietoj važinėja, 
ir rojuje, tarp kvepianėių, žy- 
džiunėių medžių vaikštinėja. 
!l< t visa tai esti tol, kol žmo
gus pabunda. Pabudai, a įsi
vertei ant k žiūrėk.

1

i

h

laimingi 
a__i.

ni) darbų Lietuvos reikalam* padaryti ir «ulyg savo non ju»ų 1
dirbti •H tnrybi yra išrinku rrxoliueija* išniiti. liet klausi pra»i«J
sios Pil<U Ilty 1| Komitetų ir to tna*. kn* tilo- Jii-ų - ifn.. nutn

L* r

komitr»1o veikimo pranešimu* rinm* pildys! Imkime |mvy*
UŠ lab luinai sknitnii. pa- ,|j. Sveiku- sakot, knd abidvi žiu ir
aiškiniin * ’tautiečiui." šiandienini tnrvbi vm wg< ri

T

*
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L. LAB. SĄJUNGOS CENTRO 
PROTOKOLAM.
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noje.
jo,“kad kožna išrinks au
kų rinkėjų Kapinių dienoj pa
gal kuojios didumo.

Užklausus, kuri kuo|n ii
Kapi-krik turtai

nių dienoj, pagal at
stovų nurodyaao, knd turėsime
aukų rinkėjų 82.

11) P-nia Žilvitienė inešė,
kad leisti, Įianašiai lotui, kų
nors iš rankų darbo. įnešimas

įaašto, kad tų
GalM*

kas atsirastų, karia sanandotų
fAbd. Rų-g-s žemę. Pagarsinti
j laikraVius apsiėmė Juozapas
Gurinsimi*, 3347 Anbr.i n avė.
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W*IB
gi toras Statomias ir dvi amu 
ti. Vaicekimė išvažiuodama 
dar ir sudiev motinai paša

nantis susirinkimas į'y k s
27 4.

jų atstovai, atminkite
priedermę ir atsilankykite į
tų ir kitus susirinkimus.

liberalai-laisvamaniaiGali
ir visokie dviveidžiai aima-

k

<?hieagn.

E. J.

C Lietumi Amerikoje, 
t------ ----- -

BKTOE ORT, »WR.

■ Geg. 15 d. patiko nelaimė 
vietos lietuvį, J. Petronj, kuris 
apie 8 vai. vakare automobi
liu išvažiavo pasivažinėti. Jis 
su savim pasiėmė dar ir kele
tu pažįstamų. Išvažiavus į 
Moraing aido, pavijo jį su mo- 
tariniu dvyračiu kitas lietuvi*. 

▼ kuris Petronj norėjo pralenkti. 
(Merais nenorėjo uk.ib-i.ti ir 

iau paleido automobilių.

{Merais, vietoj 
maų ir sulaikyti 

savo automobilių, |n-r klaidų, 
•markiau jį paleido. Kad 
mfarti nu stonai tolia 
nujaučiu automobiliu. Prt

Htais staiga pasuko į dešinę 
skersai gatvę važiavo kitur 
ir užbėga telegrafo štai 
po. 8tul|iax truko trijose vie
tose. Automobilius subirėjo 
taip-gi. Ant vietos liko už 
■Mrita P. Vaieckienė, 21 metų 
mnžio; jos vyro veidų stiklui 
sukapojo; aem-rei, Stokoniute* 
tapo ranka ii peties išmuštu: 
Juraų Kavaliūnų mirtinai su 
Iridė, kuris vargiai pagys; pa
čiam Petroniui kojų išmušė ir 
B. la*-kauxką lengvai sužei 
dė.
| nelaimės vietų tuojau pri

buvo policija ir gydytojai, 
tegeistuosius paimi ir nuga 
tono j Av. Vincento ligonbu 
tį, • užmuštųjų paėmė grabo-

Lmidotuvės Vaieekieur* j 
.vyks geg. U d. Av. Karimi i 
ra bažnyčion prisirinku daug

miesto. Grafa ir įspūdinga ba
ro ypač dėlto, kad žmonių mi
niu., kaip viena širdis, atjau
tė ir turėjo dideli norų pagerb
ti savo tuntu, broliui kariau
toju. ui pasaulio demokratijų.

Kada mes lietuviai išmok- 
aime taip savuosius pagerbti f

Organisaojnsi ir pas mus, 
Ncsrarke, Lietuvo. Sargų bū
reli.. Išgirdę tėvynės balau, no
ri skubėti jai pageltam, oeatsi- 
žvelplami į tavo turtų, gyvy- 
bų tote tik padaryti Lietuvai

Bet kaip mr. juo. atjaučia
me! Žiūrėk. vienu, jaunuoli, 
eina prie etato rašytina prie 
laetuvaa vaduotojų, e S4 au- 
<toję visokiais Imdaia juokia
si iJ jo, tyčiojasi ir tt

Kodėl taip pas mus yra T
Organinio jame Raadoaojo 

Kryžiam Aelpėjų įkyrių, bet 
kiek prie jo jau prisirašė f Pat. 
mačiau kaip pora vaikiau Mo- 
’rrių Sųjungos prakalbom*, už
kalbinti prisirašyti prie R. K. 
’L skyrio, gardžiai nusijuokė 
r pradėjo tyčtotic, ii kalbia 

’»jU-

Lyg ir nujautė nelaimę.

Nereikia liftevtams katali
kams užmiršti, kad tariate 
Iraugijų Sųryšį. 

ir tai gtam 
draugijų airi 
ir malrilMk 
To ir lankia 
iilikoje. 8ųryiis sarirtakimsi 
yra laikomi paskutinį utar- 
ninkų kiekvieno mėnesio, Av. 
Antano par. svetainėje. Atei

Lietuvių R. K. Amer. Labd. 
Sų-guo Centro mtaeaiaia susi- 
rinktasas buvo taikytas serodo- 
je, balandžio 30 <L, 1919 nu 8 
vaL vakare, Apveiados Dievo 
parapijos svetainėje, prie 18- 
tos gatvės ir Union avė., Chi- 
eagoje.

Susiriukimų atidarė piriu. 
Aut. Nausėda su malda

1) Protokolas ii pereito su
sirinkimo buvo priimtas.

2) Raportas komisijos kon
certo, kuris atsibuvo kovo 30 
<L, 1919 rm, Av. Jurgio parapi
jas stotataėja. Ksoti sija: B. 
Sekteekis ir J. Ourinakas išda
vė raportų sekančiai:

Koncerto programų išpildo 
vežtai Listavas Vy«« Chica

vyste p- Pociaus.
Po koncertui buvo išlaimėji- 

mas loto. lxitų išiaimėjo Ona 
Macijaaakaitė, duktė Joakimo 
Macijausko, gyvenančio po nu- 
meriu 4410 8o. California svc., 
Caicagu, IIL Numeris laimėji
mo 456. Koncerte įplauki’ 
$67.45: išlaidų buvo $14.90. 
Pelno liko 85X55.

i aitrio toto raportu koou- 
tetas, A. Dargia, pažadėjo iš
duoti, taipgi ir galutinų at
skaitų už parduotus tikietns, 
arba serijas sekančiame susi- 
lūžime.

3) Raportas padirbtose imk
Mų <M Ksptoių dtaass. P-ta 
^.S—?al-- r - —---*1 s— ta ■ - *-tadJivinefM? prifter, ra a cmKir 
liai pagaminti ir randasi pas jų 
L y. ponių žilvitienę ir prašė, 
kad irabMtai batų padėti kur 
nors patogesnėje virtoje. Ta
ps išrinkta komisija. Kapinių 
dienos ženkleliai liko pavesti

L y. B.

B. Se
te 

tarpe kau
pų Kapinių dienaL

4) P-ia 2 Ivitienė praneša, 
kad Labdaringosios Sų-gos žc 
mę seserys Kaziroerietės nega

Gegužio 20 d. nevarkiečiaam 
■vo šventė. Ta nepaprastoji 

Šventė—buvo pagerbimas Nev 
arto ir apielinkės grįžusių ii 
Prancūzijos mūšio laukų ka
reivių, būtent 113-to regimen- 
ta.

Visos di virtuvės nedirbo, 
krautuvės ir visokios kitokios 
įstaigos liuvo uždaryto*, kaip 
nedėldieryj. Tų dienų buvo di
delis kareivių )>uro<tavimaa. 
Parudavimas nebuvo taip įvai
rus, nei įspūdingas, bet kad 
prie parodos rengėsi ir jų at
jautė žmonės, tai dėlto ta pa
roda buvo viena iš didžiau 
rių, kokių Nevatke dar uėra 
buvę.

Parodavimas prasidėjo ii 
Vincolii Parlt'o ir tęsėsi be
veik devyniomis gatvėmis. 
Gatvės ir namai, pradedant 
nuo Lincoln iki Wn»hington 
Parkui, buvo nukabinti Aineri 
tomiškomis vėliavomis nuo vir
šaus iki žemei.

Žmonių parodos pasižiūrėti 
susirinko minių minios. Visos 
gatvės, kur kareiviai martavo, 
žmonėmis buvo užkimštos, 
kaip Lietuvoje liažnytkivniyj 
per atlaidus.

Davus ženklų šuviu prasidė-

uuoii |aer savo orgauų-dien- 
raštį Chicagoje. kad čia drau
gijos nesirūpina Chicagos li
beralų seimu. Aios kolonijos 
žmoiH-a |>asirodo a|>švieatesni 
už nekurtos Cliicagos koloni
jos. Bravo, cicerieėiai! Ir to- 
liuu* ne]ia*i<luokite suvedžio
ti save. Garbė jums.

Pr.

Wa»bington, D. C. — Vilnų 
vartojimas, kuris, pradėjo, 
nuo praėjusių metų lapkričio 
mėnesio puolė ir puolė, kovo 
mėnesį prailėjo kilti. Per ko
vo. mėnesį f.briknntai suvar
tojo apie 34JNK),nfM) »varų vil
nų, t. y. 6,300,000 .varų ‘Inu 
ginu neg vasario mėnesį, liet 
tik kiek buvo suvartota per 
1918 ui. kovo mėnesį.

Kovo mėnesį, 1919 m. fab
rikantai suvartojo 23,170,3*4 
-varu, nevalytų vilnų 4,315,- 
757 svaru* išvalytų vilnų, ir 
1.633,722 svaru, kedentų vil
nų. l:aip prnn*-ša Agrikulturo*

I Dejairtameiito Marketų lliti- 
rtota vii

I1
nnt ii

1 VI0UM* UttŽ
aro tavil-

7’“'uuai'ms

IM) ra

>

Kelias^Sveikatą
(Biurėk “Dt-go” ■
Nevargk par visų gyvi nitų 

su ligotais, jei jus gali leng
vai prašalinti. Netrumpink sa-

Vktutinii vyrų ir moterų ųaritrii.
(\ yrąs turi sverti du .voru įlaugiau, o moteris du svaru 

mažinu, negu čin parodyta, .lei nvvri 25 svarais mažiau, negu 
reikia, tai sveri ĮsTmužai ir užtikro lindau ji).

Amžius.

I

=

*

IIIU ►™
2b mr!
ir 4

I
i.

J'i-ilo* Coliai 15-24 25-29 311-34 Xi-39 41144 45-49 50-54 55-60
5 0 120 125 126 131 133 134 134 134
5 1 122 126 129 131 134 136 136 136
5 o 124 128 131 UB 136 138 138 138
5 3 127 131 134 Kili 139 141 141 141
5 4 131 135 138 I4U 143 144 145 145
5 5 IM 138 141 143 146 147 149 149
5 • 138 142 T45 147 IM IBI 113 1U
5 7 142 147 150 152 155 IM 198 158
5 8 146 151 1.M 157 ia> 1«1 163 163
5 9 150 1 .">5 159 1G2 165 Krti 167 10B
5 10' 154 139 164 167 170 171 172 173
5 lt 139 164 140 173 173 171 177 178
6 0 165 170 175 179 180 183 183 183
6 1 170 177 181 185 186 189 188 1H9
6 •> 176 1*4 ISS 193 194 196 194 194
G 3 ĮSI 190 195 200 203 204 301 198

HigiJtenos Įstatymai. 10. Gert kasdienų užtekti-
Vėdink virti, savo gyve

namu. kambarius.
2. Dėvėk lioosus, minkštus 

ruhus, tinkančius prie laiko, 
oro ir darbo permainų.

1 Jei viduje dirbi, neuž
miršk pi arimsnlr įtinti atvira
me lauke.

4. Visuomet miegok tyrame 
ore; jei galima ant lauko.

5. Kuomet kosi ar čiaudi, 
prisidėk aueinukų prie ■suirs 
ir burnos ir žiūrėk, kad kiti 
t, pati darytų-

8. ViasMUrt prieš valgį m- 
atplauk rankas.

7. Nevalgyt perdaug. Ypa 
tingai saugokis persivalgyti 
mėsos ir kiaušinių.

8. Neužmiršk valgyti ir ru

nai vandens.
11. Eik tvguliariškai laukan.
12. Stovėk, sėdėk ir vaik

ščiok išsitieeęs.
IX Neleisk nuodams ir li

goms teeiti j kanų.
14. laikyk dantis, smegenis 

ir liežuvį švariais.
IX Dirbk, žaisk, ilsėkis ir 

miegok su saiku.
16. Buk blaivus. Rupesnis 

yra priešas sveikatos. 8teng 
kis m 
kitais

17. Nesigydyk pats savęs. 
Saugoki, patentuotų vaistų

18. Eik pas daktarų pasitei- 
rami apie sveikatų mažiausiai 
kartų i metus. Taippat kartas

5) Ilgei diskusuota apie vie
šų rinkliavų. Ant galo nutar
ta. kad kiekviena kuopa pasi
dalintų, kiek katrai kuo|>ai iš
puola, kokia dalis sumos su
rinkti aukų. Nutarimo pro
jektų apdirbti apsiėmė 8. Ju- 
cevičia.

6) Komitetas tvarkymo kny
gučių viešos rinkliavos, išrink
tas iš Ant Uisite, 1511 8. 49tii 
Ct, Cicero, 111.

7) Nauji įnešimai. St. Juče 
viėia iueša, kad laistai ing<ij<- 
Sųjungoje butų daroma, kaip 
ir kitose organizacijose, t. y. 
tikį į metus paskirti tam tikrų 
laikų, arba savaitę, agitacijai 
d<-l labd. S.-)-gos. įnešimas už 
girtas labd. Sų-gus visų at
stovų.

8) Raportas vienos dienos 
viešos rinkliavos meiste Chica- 
goję. Komitetas. X Dargi*, 
praneša, kad pirm prnšyiuo 
pavelijimo iš ini'-to majoro, 
reikia nutarti kokių dienų lute 
norėtumėm guuti viešai link-

|liavai riaame mieste. Nutartu 
|Higei<tauti viešai rinkliavai 
pirmų suimtus dienų rugpju 
ėio mėnesyje, š. m.

9) Komitetas A. Daru
\V. 18tli S
kuopi

tapo užgirius ir pavesta p-nios 
žilvitienės nuožiūrai, kuris 
bus kaipo priedas prie Halio, 
atsibusiaiK-io ateinančiam ru
denyj.

12) Išmokėjimų tų dienų liu- 
vo: Knpinių dienai ženkle- 
linms už m<->lžiap> $15.00, ku
rie ta|a> išmokėti per |M>ių 
žilvitienę ir už dėžutes per B. 
8ekleekj $11.50. Viso $26..'rt).

Rusirinkimų uždari- piniL A. 
Nausėda su malda.

Jonas Purtokas.
L. S. Centro rašt., 

4137 8. Fairfidd «vMi »««»• mooriAK- 4i»Mi ruamų dur> •> ir i* orinti Msm mptea. AUičatel.iiteI! (lomi^rr d Ava. C’buaKo. Itl
Dr.M.T.Strikol'i» 

LIETUVIS OTPTTCMAB IK CHRHUUl tTM W. «T* faC, <^»kw«. m IW W. Illh M.. ('lifcMP*. III. <*11»«* T«-l< f«>na* |l«.uf< %»r»l t»v
F. P. BRADCHUUS 

Lieta vii Advokato Attomey at Law r Mr^rur. OteT. <«0*% •« •01. Tv4. < •totrtel Brito PttlCACkO. IU4W<NBBĮ II tau »iatowul tetrauk
1*0 vbIeIui MulmirMu. bud giriu* alteri vaiadAri tavo tiktu) yra KATU- MK I r-* alina V10U0 Mamarumui MivirUiaitno. o Uri raiAAta. Kad r«. b.ta pittHg^'i Rtatea lariuvdau-apus kiauri Mtlųkofiua.
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ERNEST WEiNER
DRV OOOD5

1800 W. 47th kanip Wood StaMaa duodama d Matverga-ri 1/ teuiatPidalML-i.a paatn Vlaok^a matartjuiri*.I*»tu a ir Jai utį
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I1» BAZARAS
(vyko Šv. Kazimiero Seserų Vienuolyne

67ta ir Rockwell gatvės

BAZARAS bus kitokiu, negu kur matei. Alai keli dalykai, kuriai* užsiindomausi:
bad**. Badoa su dnlykuM. JngaaUka uhatfari, kur vai

ir "ebop suey." ««Burtininkai”, .veriamu ateitį praeitį ir laime išariantieji. Arklių 
nė*. Restauracija, kur Iii Auri* juokai*, ataudų valgių i* gtekBų paragavus.

Kitų aebeminėsimti. Atvsžinokito—pzuaatyiūto. Nori tyro oro! Mieato durnai įtdrija! Ai- 
valiuok į BAZAR^l kasdien. Nenpmvilsi ir apnūnoteė*.

Nori gerų darbų atlikti! Valiuok paa nraa i RAZARĄ, tiriant, kad rites peria* ei* Via- 
n uolyno naudai. Kad ir pelno neduosi—ariu ui atsilankymų. Mes visus graliai priimsiu 

Na, jei nenori iv. Kazimiero Seserų Vienuolyno pirmąjį BAZARĄ atlankyti—viavien at
važiuok. Pasipažinsitnc.

Prašome! .
Basam* atsidarys kiekvienų nedėldienį ir iveutėne (kritinių ir Deeoration Day) 

2 vaL įsi pietų. Atokiomis dienomis nuo 6 vai vakaro.

Visus kviečia nuoširdžiai AV. KAZIMIERO 8ESERY8
t IK

BAZARO RENGIMO KOMISIJA.

*
I

CHICAGOJE.
KATALDUAK08 1VEMTR& CHICAOOJZ PRASIDEDA 

.. T-------- .. — . UKILMYRtS.

| Parkeliauja 33 divizijos karei
viai.

Praeito sekmadieniu vakare 
rusų bolševikų agentai laivu 
■Beragę prakalba* salėje < Hd 
Btyb- Inn, Biririon got. ir 
Chlifornia avė. IVnknlbų m.-; 

ytb imsi rinko aplink salę- tuk*- 
/testinė* žnmnių miniu* ir |ui 

^b^tm natiL'.k telMJ rMtDMM*.
Riaušių vieton |«a*ių»ta a- 

pie fltt policnsmų ir drtrktivn. 
Aplinkui salę visos gatves

nėzai* aparėjo ir pavyko be jo- 
Mo didesnio t m kimo visus iš- 
skirstyti. .
Prakallsi. buvo Įa-rtraukto*, 

kuomet nuvyko policija. Triš
kio agentai |*-i*prmio.

Karštesnieji Isdševikai luis
tai ssėgiao prakalbas sakyti 
gatvėse. Bet policija rambi- 
■uosiu* išvaikė.

Nieko ypatingo neįvyko, 
tad niekas ir ncsiiareštuota*. 
Policija lutai taktingai |uisi. 
rig>-.
—

BITAM PAŽEMINA PRE 
ZIDENTA.

1 šiandie tliiragujc pra-idi 
■ la iškilliiybės. Parvažiuoja 
t-liieagiiėiai kan-iviai iš X 
divizijos. Ihili* jų jau parva
žiavo praeitų naktį.

Katrie yra Įiarvažiavę- ir 
(šiandie ryto dar jiarvažiuos. 
Gitint (sirke piriimiU'ia galės 
|Hi*inuilyti *u savu giminėmis 
ir pažįstamais.

Apie II9M ryte prrsidės 
kareivių pa n abi vintas.

Tuojau* |m pusiaudienio 
knikuriuose vitšlas'-ino-tc įvyks 
pokyliai.

Aplink 34MI |w> |ūctų para 
davusieji kareiviai ris i trau
kinius. Iškėliau* t i rauto sto
vykla*, iš kur bu* paliuosuaU 

Ant rytojau* bu* daugiau 
parodavimų. Ne* pnrvnžinos 

* t»*t - a-EI RH mKflVillll* KteFCTVHy.

Vidiuniesti* k uofimišn-au-dai 
|mdnbinlns. Galvės nupuašto*.

NUŽUDt BU 7USĮ BURDIM 
GORIŲ.

IŠ UOGOS UEIUIiy

S vedoj, geg.* 2S d. ta h. 
Sųj. Centro įvyks mėnesinis 
susirinkimą* Dievo Apvrisdo* 
Įinnip. svetainėje, 7^X> vai. 
vakare.

Valdyba.

šilimui pranešu visų draugi
jų atstovams bei valdytiems, 
kad susirinkimas reikale Labd. 
Ką-gos vakaro įvyks šiandie, t 
y. gegužio 27 <L Kviečiu kuti
nai atsilankyti. Reikė* pasitar
ti apie daug svarbių ilslykij.

u mortm snn.

A.

Sąjunginė-* no juokais suju
do veikti, agitacijų varyti.

Moterių Sąjungos Seimą* p* 
|s:yrė tam tikslui. Tad ir 

nužudė tlisnlietė* surengė p rakai-

Jobu Zalefko alias Juitu 
Kmilli. 1633 We^ 14 gaU pa
sidavė |s>lū-ijai.

.Ii* *avo mimuose_____
buvusį liunlingierių Tom Wo ’«» "" !vairi*i» pamargini-
j-imzyk. kurs ten buvo nu*i '"lflU Fredoj, gegužio 21 d..
lankęs.

Znlrfku užularytas kalėjime 
Kaip impra-lni. nvMitikiiiini 

buvo |mkilę už. moterį.

“Sausieji” tariasi priei 
galus.

tvai
NUŽUDt PLŽAIKA

Du plėšiku užpuolė A. J. J

Av. Mykolo |iamp. svetainėje.
Pirmiausiai pasakė gana 

graliai. liet tyliai, eile* p-lė O. 
Am'iukaiėiutė. Paskui kalbėjo 
p. Znldokns apie organizacijų 
naudingumą ir didelę vertę 
šiais laikais soeijaliame darbe.

"RAMYBE JUMS"
Seniai visų laukiama išėjo iš spaudos 1 I

Nauja nepaprastaJMaldaknygfil
Maldaknyge turi net 958 puslapius, 1 

bet atrodo visai nedidele dėlto, kadX 
spausdinta ant labai plonos popieros* f

Kainos:
Audeklo apdarais kaina $2.M

Morocco minkšti kaina $3.59
Užsakymu* siųskite žilu adresu:
"D»is»iswPuH.Ca.W00 W. eathat

Fatpt*Mta tžholiią AaSuę norite 9006 Aasff

•1
- *

/d
j 

•c 

e

J

(liicagoje “sausieji” išnau- 
r jo pakilo kai|si kokia audra, 

kuomi-l prezidentą* W il-mi.-e- 
paragino kongresų |«iiuiikinti 
svaigalų proliilriciją. kokia 
buvo pritve-la karės melui, , 

t’i lui d:d«ir ant pn-xi<b-nto 
kulnai verriumi.

t liicngoji- įlinkėsi “*nii*ų 
sausiausias” žinomas llryaii. 
Jis knlls-jo "siiu-iiju" susi 
rinkime.

Itryan kulls’-dami.- 
j«. jog preridellllls
gal ir žinų* diiue kų npir 
šaulio diploiiuitijų. 
nieko nei»iiiuni<- apie | 
rijų.

Toks pažeminimas i 
ibi iš Imnio. lo. kntrr 
deniu* U iloitui- kituotu

Donatų, avalų pirklį, netolies tmb-l ir motery*, jei nori iš- 
jo namų. Aitas turėjo su savi
mi revolverį.

Vienų fdėšikų.
Grochall. imt vielos
Kita* imls-go. Ib-t gal ir tam'|mgrita narėms ligoje, numi- 
leko imragnuti kulipkos.

SUŽEISTA 40 ŽMONIŲ

Praeitų šeštadienį 
iii gatvės gatvekari* 
važiuodama- laikinai 
i.i tiltu nušoko iiimi

n

GIRKITE KARE 
MO ŽENKLELIU

A. Rkrypha, piruL—AL Puųu- 
va*. viee-pirm.—E rrtroSrvi- 
čienė, prot. rnšt.—V. Rtanri- 
ka*. fin. rašt —V. Galnaitė. ii-
dininkc—M. fu-dienė, iždo glo
bi-jo*: A. Baltutienė ir N. So- 
kaiV.

-Reikia paaakyti, kad uranų 
liarapijoje Katalikų Vienybė* 
skyrių* jau senai buvo pa
geidaujamas, ne* jo tikslą* 
prakilnus, L y. vienyti katali
ku* rienybėn. o juk tik vieny
bėje galima nuveikti milžiniš
kus įlarbn*. Katalikų Vienybė 
remia ir rem* visuomet kiek
vienų gerų užmanytų darbų.

Toun of Ijdic viso* katali
kiškos draugijos privalėtų 
spiestis* Katalikų Vienybėm 
Ji* visados vieny* lietuviu* 
kataliku* ir rodv* šviesų ke- 
14.

z
j

z

lankę* Centro organizatorius, 
> laugdZlįų apieLL ^- 

tymų. Komisija pranešė, kad 
turi svetainę užėmus ant ru
dens dėl vakaro.

Labdarių Prakalbo*.

Gegužio 22 d. Labdaringo* 
Ką jungo* 5 kuopa Av. Jurgio 
terapijoj surengė prakalbas. 
Žmonių atsilankė mažai. Kas- 
žin kodėl bridgvportii-ėiai taip 
mažai atjaučia tokiu* prakil
nius darini*. Kalis-jo Centro 

jorgaiiizatoriu*, p. Jucevičius. 
Gražiai nupiešė tabdaringo* 
Sąjungos įlarlią ir jo* tikslų, 
visus ragimiamas prigulėti 
prie to* sąjungos. I*o prakal
bų prisirašė G nauji nariai.

I jilslnringos Sąjungos 3 
kuu|M pirmiaus buvo kai|iir 
■ (mūras, bet dabar pradeda 
veikti ir narių skaičius auga. 
Susirinkimai ntsibuvn tręšia
mi- neilėldienyj kožno mėnesio 
tuojau* |mi Įinnuildų. Kas nori' 
prisirašyti, kas nori dirbti miš : 
Iniėių laitui, kviečiami vrn alsi j 
lankyti ir prisirašyti. MukvA- 
ti» tik Ittr į nH'-nc>j.

Vyčiai.

Scretloj. gegužio 21 d. I~ I 
Vyčių K! tn kimpn laikė- susi
tink imą. IšiLnlinti tikietai L. | 
Vyrių Cli. Apskr. pikniko. Na 

i r iai juisižadėjo visus išpardno- 
iti. Daug dalyki; aptarta. I* 
rinkta komisija organizavimui 

'liuosnorių | Liet m us Sargus.. 
Kunnrijon inėjo p. Zuju>, bu
vę* kareivis Mnlinnu.ks. ir1 
dar viena* buvę* kareivi*. Nu

įgaliotas p. Zujna. Artimiau-

| Marųuette Paritų ir paskui 
atlankyti Av. Kazimiero Vir-
■molyno liazarų.

U MORTH SIDBS.

BMMO BAVn 

JHAM MVEKSU1 
U karia laak% teitertkų ter- 

tai ir Oteatnrata* daria.
dus rocionu

BatayZ^ mteritja^te 

taEM.HL
Kuri* norit* surengti raka- 

r^mridlin kndpti* trio Mi- 

A. T. RAČIUM AB, 
1632 MXa8*U* SL, ChkaggJJL

Moterių Sųjungo* 4-ta kuo
pa laikė- mėnerinį susirinkimų 
gegužio 13 d., Av. Mykolo pa- 
rap. svetainėje. A. Marcinke
vičienei atsisakius pirminin
kauti, jo* vieton Ūko išrinkt* 
p. O. Valatkienė, pirm, pagel- 
bininke p-lė- M. Bacevičiūtė.

I* svarbesnių nutarimų, nu
tarta apvaikščioti Moterių Są
jungų* Savaitę ir tam tikslui 
surengti vakarų su prakalbo
mis. kurio* įvytu gegužio 21 d.

Nutarė iš kasos paskirti 5 
dol. Seserų Kaziniieriečių ren
giamam luuarui.

Ant galo perskaityta du laiš
ku: nuo Mot Rą-gos 3-čios kp. 
su užkvietimu ant vakarėlio ir 
nuo Av. Mykolo Ark. dr-jo* 
su užkvietimu į pikniką. Aliu
liu laišku liko priimti.

B. T.

1 gauti sau lygia* trise*, būtinai 
j turi organizuoties; tam tik- 

Augustų slui ir yra nutvertu Moterių 
Ištiesė. .Sųjuuga. kuri netiktai neša

' •■a*uuslla«* nuauna ItvriŽA nnrni.

'rus. platina apšvietų, liet dar 
platina susipratimų. Baigiant 
prnkalhų. gvrli. kalbėtoja* 
karštai ragino motery* ir mer
ginas dė-tie* prie to* Sąjungos.

Po prakaltai dailiai |Mukain- 
biuo ant pijami |*lė Žuknus- 
knitė. P-lės Ambrozaitė* link 
-mni piidnimivo dvi dainei!, 
akom|Miiiiwjnnt vnrg. p. |jiu , 
raišiui.

Paskui kalbėjo p lė A. .In- 
knitė, kuri, kaip tai iš prnkal- ( 
Imi* galima buvo susekti, gana 
gerai pažįsta moterių jmlėji 
mų ir veikimų; uoliai rngino 
dmuges rašytis* prie Sųjun 
go«. Tikrai artistiškai |»n*nkė 
dialogų pnin Vnlatkieiiė, 4-tos 
kuo|io* pirmininkė.

Kalis jo dar P. Kišoiins apie ! 
Raudonojo Kryžiau* skyriaus 
įstrigimų ir A. Rugienius In
tai prijuokino publika savo | 
kmnišknis jinsakajiniais. Ant 
galo buvo Liislė..

I* BRIDOEPORTO.

l r zMATTurrv trz iinu wamv*
l-sr ZSsuSi i*si*u auM* *a st» 

»• e«o vMUm*. m visus *wUs *■ 
levus Muiu r*ą«ul au II* 

nrUsll Arą. Fr«M
ūktai ItlM.M f

llurri-o- 
tie* uis- 
pataisv-I 

Is-gių ii
pil im, piiingidiu smogė nuo tilto />• 

Uil.i.im*
l’i 

liet įi* 
pndiibi-

Įm-i-.-ir 
it pregi 

■t I n

VrY 
S S )

myn.
.\t«irė-mė- į ž.-nię. Kelmujnii 

lieji žunai « knip bulvė- su 
burbėju pr iiž.ikiii. /.įminiu 
tilo metu važiavo 40. Ir visi 
•nlei-ln. Kiti kurie laimi įcivo- 
iingni.
\ iena laimė, knd gntv.-knri* 

tiej.iritn upėn. Tuomet visi 
žmonės luitų luio.

AUTOMOBILIUS APVIPTO: 
4 SUŽEISTA

Mur

I Vi<i

Altorinė draugija, prie |>a- 
rapijo* A v. Jurgio, laikė su
sirinkimų gegužio 21 d., po pa
maldų. vakare. Vadovaujnnt 
gerb. klebonui, kun. K rusui, 
daug nnujų dalykų nntnrtn. 
Aptarta rengi.-uno vaknrelio 
reikalai, kuris įvyks Ii vikis 3 
d., š. m., ir išdalinta tikietni. 
Narės pasižadėjo pnnlnvinėti 
iš kalno.

Altoriui- draugija, prie pa
rapijos Av. Jurgio, gražini gy
vuoja. Gaila tik, kad dar ne 
vi«os moterėlė* prie jos pri
guli.

Labd.iriai.

Gegužio 1S d.. I. m.. I..'ilsia• 
ringus Sųjungnz 3 ktmpa laikė 
mėnesinį susirinkimų. Susi- 
rinkinuin atsilankė vo* tik kr 
lota* narių. Nutarta surengti 
prakaltas, Taiiigi buvo alsi.

ORAND RAPID8, MICH 
LIETUVIAMS!

.Tusų kolonijoje nuo Bnlnn- 
džio 2i> dienos l!’l!i m. “Brau 
gą” atstovauja p. J. MARGE
LIS, .344 Myrtle str.

Pas jį gnlite “Draugų” už
sirašinėti. nusipirkti |>nduoti 
į jį |>njii-šk«jimus ir |>agarsi- 
niuiu*. Galite gauti ir knygų.

Siuomi atšaukiame įgalioji 
Hi»t< lr<4c!Afn !!*•?? Clrsn
<1b Bapidn, Mich. •‘Draugo**

rar-telmz-ta ||/,( zugMo m»4inlg ra* 
fua* ant 112 l'lar*. 1‘rakA tiktai

Ristai M įsriafcaMira aavtaiaka
Ūla* Randasi • UmbariG Ir M 
•aujtaia )Ut»>mal» \au*aa raadUte 
aat IBI ir la Malte krort J»r«kA 
Ūktai IHM M Šitie nauial paraMuo- 

MupųnaLa kaiaa Ir vallma |>irkH 
ru malu jnszsk^jimu. • llkumaa plal- 
rua U randu iAmukrarte Turima 
danrykr namą aut pardavime pu vt> 
■U Itoarland; K**aaiartu« Ir kitaa •- 
ph’ImkAA^ Ateikite tuunųf «*<lma. tai 
MitHkaime JvJv eurakua Ofkaaa ati* 
dar j- kaed p>iia ir vakar aka Berage- 
mir Ir *utatumi«

N. P. Taaia.
IIIU Mbhignn %««*. <l*ira«n. m.

■DRAUGO" PRIETELIAMS
REIKIA ŽINOTI

Kad vietoje atsisakiusio p J. 
Mozcno, dabar “Draugo" 
agentu vn p. A. VALANČIUS, 
1442 SO. 49th AVĖ. CICERO, 
1LL Kas tik ii Cicero lietuvių 
eori gauti "Drangų" tesikrei 
pia pa* jį.

DRAUGO" ADMI
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