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I ’ PARGABENO DAUGELI 

ŠALMŲ.

vnldžio*1 
krautuvės, kur 
pirkti tik vieni

Tr.riamaii, kur juos padėti.

Waslihiglon. va.-. 27.—Gen. 
Pershinga* namo prisiuntė 
SD.iai) jmimtn vokiečių .'-almu. 
Ji* sakė, tnos šalmu* galima 
|iavartoti Pergalė* Laisvė* 
Paskolos kampanijai.

šalmui suver-ti i didėti* 
kmviis ll<»lmk«*ni*. X. J. Kari* 
H uirtnlmiih* srar-hmui, ar 

litu. šeinius gulimu |iaimud*>1i 
paskolų* kmufutnijai. .Ink tai 
kori** gr<>bi«. Ir kni|s> toksai 
turįs prigulėti valstijai.

Tuo tarpu, anot gautų ži 
nių iš IlolMiken. šalmų krovos

MASKVOJE CUKRAUS lintoi'ė hoV-nTnm* užeipv 
SVARIU |25. karnbariną. Tuo naudojasi tik

• vieni holševil ui. 
i Yra ir bolševikų 
palaikomus

Varšuva, vas. 27.—Ma»kvo ; prekių ganu..
jo siaučia neapsakoma maistu! liolševikai. 
brangenybė. Cukraus svarui Bo|i*-vikai 
reikia mokėti Š25. gi miltu sankrovas ii plaukų taisymo 
svarui — $10. Ir tai dnr yrn I salionus. Ir daro gerų biznį, 
sunku gauti pirkti tų produk- Trockis, puv.. noi pato nelie
tų. ižino. kaip sav<- lepinti. Jis už-

Kritusieji miesto galvf-s** įniko sp<*eijnl«* moterį mnni- 
arklini tuojau* žmonių pasi- kiuri»tę. kalni lik prižiūri jo 
dalinami. Nt-dmsbiiiui gyvu- rankų. Juk i ii m* juokai Imt 
lini nei atšalti. Tuojaus .rasi- kuri** “mini-trriu”! Pinigų 
ličgn žmonės .-u peiliais, pjau-įtari. Imi eina tiesiog iš proto, 
stosi arkliena ir nešasi namu. Draugas Leninas.

Pinigai turi Įnirai mažu 
Bolševikų vyriausioji gal-1 

' va. Nikolai Lenin. mažai kur mažėja. Nes aplinkiniai žino- 
: viešumon pasirodo. Jis kaipo 
koks misteri- užsidaręs Inkš-į

Ite.
Kartų jam važiuojant jo nu 

tomohiliua įlindo sniego pus- 
nin ir anetojo. Kaip liematai 
atsirado dfbngu. jiatnafrusių 
apsitaisusį -poną. Atėję pir
miausia nn» šeferio nuvilko 
gražų ir šiltą skrandą. Paskui 
drangai pareikalavo,.kad -ir 
Leninas Mttivilktų. Bet tasai 
atšovė. “A^esu Leninas".

Teėiau vagiliai bolševikai

užlaiko gėlių

I

Į menk anas, kur* neužsiregi-“- 
travii, yra snbjektns areštavi
mui. kuomet ji- sugryž j Suv. 
Valstijn*.

Daugelis -lakerių yru Mek
sikoje. Jie yrn turtingų tėvų 
vaikui. Kni-kurie gerai apš
vieti. Bet daugelis taqw* jų,

I yra ir ignornntų, kurie prieši- vertę. Daugelis žmonių neini**- 
. naši konskripcijai ir nereika- lai bolševikiškas rublius pri- 
i lauja kareiviauti nei Dėdei ima. Ima. nes bijosi prasi- 
i Namui, nei kam kitam. Į žengti bolševikams. Vietoje

.atari, -nUMUl. drabužiai, avalines, bronziniai 
žymi dalis slakerių yra vo- daiktai ir kitokie brangus ak- 

kiečių, jų šalininkų arba pa- menėliai.
fltj vokiečių propagandistų. Į Pabėgėliu* iš Imlševikiškos 
^Teisdarvstės departamentai 
ir gvneralis rekrutą vimo'ofi
sas pageidauja elakerių ir da- 
serterių. Tarpe vienų ir kitų 
skirtumas yra taa, knd šlake
liai vadinami tie, katrie yra

jungos pienus

r
muontsm vamm it Liepojos.

i

DAMAI GELBSTI BOLšE

y

šalies vyriausybė nedovanos 
nei vienam. SOCIJALISTAI BOLŠEVIKAI BAŽNYČIA 8 PA 

KEIČIA TEATRAIS.

sietus tikrais glėbiais.
/

Neturima nei kuro.

Maskvoje nėra kuro. Gyven
tojai tiesiog kankinasi nno

namai ir H 
kiek malkų.

Siaučia viaokioa ligos, 

šiandie l>*>lšeeikiška Rusiji. 
yru patogiausia vieta jvai-

| kalni dnr m*|m1migti. Prezalentas pramato, jog musų šaliai 
buvo- Imtinai reikės dar nemažai |>asišv«*n1imo.

‘‘j ' ”
ANGLUOS VALDŽIA KON

TROLIUOS GELEŽIN.
KELIUS.

TIK TRI8 MANE8IUS GALI w’n*,n* žemesniojo kongreso luito užsienių reikalų ko-
1

. Jmin- 
turėjio. 

Kareiviams <iaug svarbiau

I.

VASARIO K D, IMS

ševikų valdžia. Tose vietose j ilojimų. Iš to daro pelnų.

Washington, ra*. 27.—Tukl
iu učiai . žios šalin* jaunų pi
liečių, kurio apleido šalį. kad 
išsisukti nuo kareiviavimo, 
šiandie |>agvidaiiją gryŽli 
namo. Nes jau pasiliaigė kari*.

Jiems visiems lėčiau ėia 
grūmoja teismas ir kalėjimą*. 
Daugelis tų slakerių pasislė- 
pė Meksikoje. Daugelis jų pas- 
prūdo j pietine Ameriką. Kiti 
yra Kuboje ir kitur.

nės pritildami jmsiimn ir ne
šasi luiino l:ni|N> karė* t......
n i imi.

SUMUŠTI BOLŠEVIKAI
TIES DNIE8TRU.

VARŠAVA. vai 27. — čia gauta žinių U Lietuvai so
stinės Vilniaus, jog tenai socijalistai bolševikai baisiai te
rorizuoja gyventojus.

Socijalistai bolševikai gražiausią Vilniaus šv. Jono baž* 
ntuii- nyčių pakeitė teatru ir šiandie ten jie atlikinėja uedorianrins 

darbus.
šv. Jono bažnyčia yra garai savo praeitimi. Ima pra

džių nno 1300 metų.

jie apsiriko. Nes tr kitara ia- pusprodę 
lyae.amerikouai ptttoMnl toto- Ąrtie yra subjektai laM cirlč|'AČi 
jo regirtrnoties, kuomet čio- Huooe teismuose.
nai sekė registracija. Dezerteriai gi yra tie, katrie

Drafto įstatymuos** * kuuaiš- yra užsiregistravę ir jiaskui į 
kiaušiai pasakyta: Kiekviena* pušankinių neatsiliepę. Tokius 

šal^gyvenantis a-^laiiki^karėi 

8AKS0NU0J PASKELBTA MANNHEIME NAUJI SU- 
STREIKAS.

Toje atidaryta ati 
__ ________ Į,,,,!- MHTulKUnU, KUflfi 
Išrinkta atstovai.

Tad tenai bolševikai ir ra
dikaliai aodjalbtai pakėlė 
tuoju revoliuciją su tiksln su
griauti dabartinę valdžią ir 
panaikinti raririnkimų.

Jie visoj šalyj paskelbt* gr- 
neralj darbininkų streikų. Ge- 
ležinkeiiais snaineėhnas ra 
Hade, kurs yra svarbiausioji 
geležinkelių susijungimo vie
ta, pertrauktas.

Gauta žinių, jog bolševikai 
užvaldė Pleuen ir kitas imlus- 
trijines vietas.

Bolševikai, gamina proklc- 
macijų. Jie |su<ke1lisių. jog 
Saksonijoje įsteigiama sonetų 
vnldžin. -
Is’ipzigo bolševikai paskelhč* 

manifestų, reikalaudami pa
naikinti naujų vokiečių val
džių ir Muirinkimų Keima
rį*. Nes, anot jų, kaip valdžia, 
taip taa susirinkimas trukdąs

^hrbų socijalizmui ir nepalino- 
JRmojųa proktarijato.

< PEKIDKNTArUKELUUB

Rusijos dažnai sulaiko karei
viai ir viską nno jų atima.

Nesenai Smolenske būro su
laikytos kelios moterys. Bol
ševikų kareiviai paėmė nuo jų 
kuone virai drabutin*.
Bet

drabužiai, kurių ir už pinigus i nebusi priešingas, kaip ilgai 
ranka gaati. Gi kareiviai tori mes busim** draugai“, 
bolševikiškų rublių. Nes bol- Ir nuvilko nuo ls*uin<> 
še vi kai rublius dirba dienomis, skrandą, 
ir naktimis. Juos dalina vi-:i

Atėnai, ras. 27.-Graikų ka- yįLj 1 
rinomrnt*. kuriai pagelbsti ajtpiV>< 
prancūzai ir rumunai, šiauriuo 
re nno Odesaos pasivarė pir- *— 
myn Dniestro paupin. | Kokia karina

Po trumpu, bet smarkaus dapodoje apie tai nemini ^*1 epėjanaa, jog 
mūšio graikai užėmė miestą bus tų atlikę arba lietuviai arba švedai laisvanoriai. karto 
Tiraspolį. 1 dėjo gelbėti Lietuvai.

Bolševikui talkininkams ten --------------------------
paliko niurni ų ir amunicijos. ANGLU A PADIKTAVUSI TAUTŲ SĄJUNGOS PLEKUI, | 

- Paliko jie ir savo užmuštuo
sius ir sužeistuosius.

geležinkelio stotį ir telegrafų 
ofisus. -

Vokiečių valdžios militari- 
nių reikalų atstovas Noske 
andai Keimaro susirinkime 
reikalavo sutverti stiprių tau
tinę apsiginimo gvardijų, ku
riai bntų pavesta apsaugoti 
Vokietijo.1 rubežins.

“Tai butų kriminali* apsi
leidimas“, jmsakė jis kulbė 
dalims, “jei įneš neapdraustu- 
mėm savo šalies rubežių. y- 
paė rytinių, kur mums grūmo
ja rusų bolševikai. Tos gvar
dija skaitlius turėtų siekti 
tik trečdalį senosios nuolati
nės armijos**.

Susirinkimą* svarsto jo rei
kalavimų.

Kaikurie Žmonės baigia kū
renti paskutinius savo namų 
rakandus.

Didžiuma svarbesnių krau
tuvių uždaryta. Kai-kuria* di
desnės krautuves užėmė hol-

rioms užkrečiamoms ligoms 
vyrtytiea ir staaetL

Gyventojui netari užtektinai 
degtinės. Kitom vietose jos vi
sai nėrg- Tad traukiama, kas 
papuolė.

Pasakojama, jog kaikur vie
toje degtin<*> vartojama kera
tinas ir net lenzinas.

Bolševikui kareiviai visur 
ieško ir reikalauja degtinė*.

Maskvoje tiek <biug žmonių 
miršta, knd liolševikų valdžia 
sumonojioliznvo mirusių Ini-l

Vaihington, vas. 27. — Vakar Baltuose Rūmuose buvo 
IKircngtn pramogėlė. Prezid**ntns IVilsonn* jon pakvietė kaip 

mitriu** Ir šiap jau žymesnius senatorius.
Prezidentas svečiams aiškino apie Tautų Sąjungų ir ki

tokiu* su ta Sąjunga surištus sumanymu*.
Paaiškėjo, jog Tautų Sąjungai konstitucijų pi 

Anglija. Visų projektų sustatė Anglijos generolas 
Konstitucijai projektus turėjo Suv. Valstijos, Italija ir PW* 
elizija. Bet šitų projektai nepriimta.

1 Tautų Sąjunga Imtinai reikalinga, ues šiandie Kumpojo 
siaučia beisi betvarkė. Amerika turi |irisidėti. jei ateityje 
nori matyti pakulyje romyhę.

Tautų Sąjunga nepaliečia Monroe doktrinos. Sąjunga

Wa4dngton, ras. 27.— Vy
riausybė paskelbi* jog paliuo- 
šuoli iš tarnybos kareiviai ir 
oficirriai savo uniformas gali 
dėvėti tik per tris mėnesius. 
Tol**saini yra uždrausta nan- 
rloties uniforma, išėmus n«*pn-| _
prastas šventes arba šiaip ym svarbiausieji rankena pastoviai taikai. Su Sąjunga rei- 
kokias iškilmybes. ............... . . . _

Taipimt užsirausta I 
sietus kareiviams įsigyti mm 
ja* kareivių uniformas. Bub
siu viam* uždrausta gaminti 
karei viskas uniformas.

Tuo tiksln paduota kilius 
parlamentan.

Londonas, va*. 27. — Angli
jos |sirluim*ntnn vyriausvlM* 
IMidnvč sumanymų, kn*l visų 
šalyj** geležinkelių, gn t vaka
rių. |M*rkn*ų ir kitų koiuuni- 
km*ij*>> kelių kontroliavimų 
|Miv**>ti vyriausybei.

Tam tikslui norimu įstrigti
ministeriją su kelių ir komu i 
nikacijo** ministeriu priešą-' 
k j j. Tuo būdu norima ant 
geležinkelių pravesti tvarkų, 
nes |x*nlažnai darbininkai 
grūmoja streikais ir jmkyla 
kitokie nesmagumai.

GEN. LUDENDORFF REI
KALAUJA TEISMO.

Berlynas, vas. 27. — Gen. 
Lnd*ndvrff pranešė Vokietijas 
prezidentui, jog jis sugryšiąi* 
i> užsienio Vokietijon ir rei
kalaująs teismo, kuris ištirtų 
jo praeitų gyvenimų ir pas
kelbtų jo nekaltumų uz praei
ti*

PREMJERAS SVEIKESNIS.

FASHKTB1 NAUJ< 
PREMJERĄ.

I Paryžių, va*. 27. — Pa
šautas Prancūzijos premjeras 
(‘Iruu-ncvau jau tiek sveikes
nis, kad vakar gydytojai jam 
leidę prasivnžinėti automobi
liu.

Teėiau jmvojus pilnai dar 
nepraėjęs.

4,J



2 ORSOBIt

I • T.T • Ve f! •*
Zso » •’’ • A ' **

Ketvirtadieni*. XV*. 2f. 1^1^

“DRAUGAS”
UTHtmUI O.U1.Y FlUtND 

PublMtcd Dali, l^rrpt Sandai, kr 
URAt UAM PI HUMUSU OO.. Ine., 
IBM W. Mlh M.. Chkuao, lllmoS. 

noua or si n»aiirnos
U**e Amr ••,•■••••>••■*•••.*.•S&ao 
Mi Mimlli............................................SS.00
Thnr«ia,'a IZalus**.....................S J no

ai xi:ws-srAxi»i ar a «>rv 
Ail.rni.lnc rali-, nn ap|>ll<alion

2
■ 

t■ 
jį kaipo thikamiaurių ypatų1 
į literatūros profesorius. Lo- 
well gavo grotuotų pribūti į 
Harvardu ir apimti tų kated
rą 1855. Prieš užimsiant tų 
vietų. 2 'metu praleido Euro
poje, lankydamas garsiausius

OUODMEVETOSNORIN LAIDUI SSįJUN 
GOS BOKALE

James Russell Loveli.nežino, kokios lietuvių srovės 
ten oficijaliai ir faktiniai da- 
iyvavu. Nuo kūdikių mes ne- 

| reiknlaujaine. kad jie daug 
žinotų.

Deltų nei nesistebime, knd 
•‘Sandam” ui-utskiria sekto, 
nuo Katalikų Bažnyčios, kils' , 
rnlai-tiiutiuinkni. žinoma, ka
talikų neužgauliojo, kuomet 
katalikystę vadina “>><-ktn”. 
Tni tik jmvytdėlir, į ui lalan
tis. knd ••Smi<lnrn” yra gabus 
kūdikis. -Ii greitai mokinasi iš 
nmrrikieėių keikti savuosius.

P. Balutis kitusyk •‘Lietuvo
je” rūpinosi ar visi katalikų 
lietuvių laikraščiai liausis už
kabinėję lils-mltis. jam nuva- 
žiflviis j AVnshhigtmių. Vargias 
nilaklurius ir |**lilikas ueži- 
itiiju, kokių tnleiitinuų kovoto • 
jų už lilM-rnlitmų etų libera<ii- 
tmitininkų tarjH-. *r knip sun
kų suvaldyti jų gabiiniits.

I

ŪKTI U( K ll Al.lkV l>IKNKA«Tlh 

“DRAUGAS" 
taaa Moru.

rRKKt MtMATOK K.UXlt
Mrt.m.........................  M.«u
mn Metu  .............................M.M

l*r*aumrrat. mokau Kk.lnn. Uo
ka. skatinai nuo ULMraAynio dM-B.n ne 
ano N.nlq Mrtu Norint prrtnainrti 
■<<»■» viai><ia trik U prianimti ir are*. «<fr.«^> Pinir.l ir-imi.i, «m.*i i«t»r- 
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THrfima. M* hml . ai II

Tautininkai nesusi 
kompromitavo.

Amankoa dainius, kritikas ir 
diplomatas

Liberalp-Tautininky 
mokslas ir man* 

dagumas.
Vienas pmneiisii raštininkas 

(E. Dupk-ssyl dvidešiiiitnnie 
atužyje juokingai apgarsino 
iinujn išradimų, tad žad'-ti ir 
išpildyti tie tn |inlį reiškia. 
Mųa lilM-ralų-tautiuiukų s|tau- 
da totai maldingai prisilaiko 
to “išradimo”. Jis jų prigim
čiai taip tinka, kad ji ta jo ne
žengia nei žingsnio.

Tautminkai oficiaiTai kni- 
piasi į Amerikos Lietuviu Ta- 
Tykų, tad dviejų tautinių |ta- 
krnipų laikraščiai imdarytų 
•‘armistirijų”. arta | Miliau Ims. 
tarp savęs, knd (inliaufų ginčy
ti**. Tuo pačiu laiku “Kanda- 
ra”, npsitnisiu.-i visni> savo 
šarvais ir ginklais šokn per
durti klerikalizmo ninlutių.

Jai nepaimta, tad to s|mi- 
lust mosikuoja, kad daromos 
Npaiulus Savaitės, tart teuka- 
iiiim* aukos į Tautos Finalų. 

* Mat ir jis yra “kauiginė jstai- 
Irt-

“Kaistotu" yra taip moky
tas laikraštis, lutd iki šiol vi
sai nieko nežinojo apie krik
ščionis demokratus ir nrminti- 
jo. jou j'J gulėtų Imti. Kas ga
li lygintis eit lils-ralų — tnuti- 
ninku mokslu. a|ddiiupuaiu 
Koiitlt Bostone*

Austrijos |uirlniiH*iito isto
rija su savo krikšt-ioiiių auei- 
jalis'ų |Hirtijn. kuri laikų vieš, 
tūtavusia leiuii. •’Kaiatoroa” 
moksliniiikiiiiis yru netoli ęs 
daigias. Vokietijų* tuitsliivyto* 
apie darinniaktts ir ’Liinigu; 
llitze dnlis joji*. >u klausimu, 
kaip ta- linze žiuri ■ krikšėio 
mjų tai •lviiiuLuilij:i. “Nauda-1 
tai” n* tupi. Apie Kolptngų. 
KetuJotį. Muuiuituų. tiibtan- 
eų ir ia*onų Tryliktų ji nėra ži
nių utii IV. Itr<>u*1uuy. No. 
Bo.'t*ili*e.

Daugiau negu |mri»* -imtų mi 
lijonų orgnni/'ieių žmonių į-iti- 
kinttuiii ūpu- i ir lionieti*.- ir dar 
Im* h italių- “Mundurus” štai 
tytojnnis ir raštininkams yra 
Joki s iiuiznuiži*. kad jų dide- 
b- akys negali to pi ižlil** ii.

Taip < toly tam- esant, žino 
uiti, ueprotiogac y ta tu*, kas 
nori, tad “Nandaia” žinotų 
Leonu XIII enciklikų apie 
Krikščionių Demokratijų ir a. 
|ūr praktiškas tos enciklikos

Taip rašo jų |inėių Icili-urgn- 
s “Tėvynė”. Toje įmėioje 

•‘Tėvynej*-” kitusyk skaitėme 
ziiiii.i, kud tai kuri** žmuiiėt 
UŽ pinigus |uirsisum«lė sveti- 

I nūn įimtai dirbti stalstont I....
liivos ucprigulmy ls*s klausinių. 
Parsisamdžiusioji laivu tauti
ninkui.

Tu |Mli |Minija |Misiuiitė sa
vo atstovus |uis nnitasadorių 
Bucliineijei ų ir ne|M*r>«kaitė 
rašto, kurį )mti jam atnešė j- 
teiktu

IJIs*ralų-tautiiiiiikų | Mirti jai 
įmėuiua koutrolę aut lietuvių 
Dienos )>iiiigų iki šiai dienai 
Šimtas suvirsimi tūkstančių 
ilolierių nepasiųsta į IJeta- 
vų.

L’žteks trijų iH*auaikuiupr<e 
mituvinai prirodymų.

Kad litaralų-tautiniiikų par
tija šmeižė ir teliešmeižto 
tautiečius, dirlmnriiis Euro)m- 
je prie išgavimo laisvės Lietu
vai, tai nėra susikompromita
vimas. Tai yra tyčia daromu 
nedorybė.

Lietuviai katalikai žadėjo 
liberatams-tautiniukama liauti* 
kovos laikraščiuose tik |»a*ta- 
tč reikalavimų jrirma atšauk
ti šns-lžtus aut atstovų, dirbu
sių Europoje, liberalai-t a uti
ni nkai neatšaukė, v dar labiau 
ėmė pliuvoti. Tiesa pųsakias. 
tas menas jiems geriau seka
si už visos kitus.

“Demoloratiiki” po* 
gromai ant tri

gerių.
Im*

Amenka šįmet apvaikščioję 
| jubilėjų 1<M» motų nuo giliu- 
1 nin Janu*' Ru*«oll Izivoll. To* 
-ukaktuvės įvyko vasario 22 
dienų.

Tarp daugelio žymių siu* 
šalie* dainių laiveli užima In
tai augštų vietų. Deltų neste
bėtina, kad visoje šalyje, ypač 
universitetuose, to* sukaktu- 
vės pažini peminMa.

Amerika btalamn kolonistų 
šalis, šalis eksploatacijos ir 
besipIMojančios pramonės, 
nebūni tinkamu rietu pis-zt- 
jai.. Politika naminiame su- 
sitinrkynie ir materijaliai 
kasdieniniu gyvenitiai nuka
lsi turėjo užėmę pirmutinę 
vietų. Dar ir šiandie. jn> liek ’ 
įlietų savaranknus |>oli tiško 
buvimo, ši šalis yra skaitoma, 
kai|si “Imsim** <*ountry’ta 
Dėlto genijnlių dainų čin nm- 
ilnns* nedaug. Iii kurie turi' 
svarini ir įtekmę visupasnu-' 

lliiu-j liternluroj ru*ime tik ko- 
I h-tn. ar keliolikų...

I .i<« i-ii gimė t ‘ainbridgv. 
Į Mu**.. vasario 22 d.. 181P m. 

M ir** ten pat rugp. 12, I8!tl m.
Izmeirio giminė ĮMieitui iš. 

Anglijo*. Amerikon persikėlė, 
kai|si kolonistai, 163!> m. ir 
a|wdgyv«*t><> Massachusectt* 
valst. .Matyt, tai butą apsuk-1 giausiu užaiėiiiiniu ir mokvk- 
rių žmonių, knd trumpu lai- lų npleidua. Galop susi pažini - 
ku pusėtinai pralobo, na. ir inas su p-to Maria U’hitc iš 
|M>litikuj ėmė lošti nemenkų ro-, llatertovn tano galutina priė
ję. Dainiaus protėvis lapu; žastis, kad Metė šalin advolca- 
teisėju ię dikėiai prisidėjo i turų ir atsidavė išimtinai ixs 
|>rie panaikinimo vergijos vai-1 etiškiems litoraturoa dsrlNuns. 
stijoje. Kitas vėl užėmė va- Nes p-lė Maria White taipgi 
tlovaujais'iųjų rolę pramonėj, totai mėgo poezijų, pati daug 
Vienas jo dėdžių įsteigė net skaitė, daa* svajoju, ir rašė 
«li*lelį Loveli*io Institutų Bo- eiles, Imvo bendradarbė kai
stom*. •

Reikia pažymėti, kad Jame- 
s*o Russell *io tėvas buvo pro- 
totonų kunigas, kuris savo duoti literatūrai. Jis tų ir pa
mokslų ir išauklėjimų gavo darė. Graži, prakilnios širdies, 
garsiame anuomet ir šiais lai- daug sx*ajojauti mergaitė jam 
kais Harvardo universitete,' duodavo minčių ir įkvėpimo.

Russell Loveli įstojo Har
vardo Kolegijon. korių užbai
gė 1839 m. Savo lekcijose ne
buvo labai domu*-. Svajonė
mis ir rimtomis rtintimud muversitetua su tikslu geriant 
skrisdavo dažnai prie kitų >to- pn^rengti prie katedros. Su-
tykų. Iz*krijo- jam atrodė 
Miusomis, prie jų nebuvo šir
dingai prisirišę-. Deltų Lo
veli nebuvo mokykloje pir
muoju mokiniu Jisai taip 

į stengdavosi daryli, kad tik 
nepalikus aštriems metams 
toj pačioj kleeoj. kas jam pa- 

j siaekdavo visuomet 8iaip 
taip apdirbęs savo. kai|x> mo
kinio, darbų, imdavo skaityti 
žymiųjų jioetų-klasikų raštus. 
Nlinkesjieare Bvron. Dante, 
Gis-tlie ir kiti |mnašio* rųšies 
tvėrėjai jį žavėti- žavėjo. Skai
tymas ir rašytini- gražiausio* 
literatūros tvarinių jam bovo 
meiliausia*.' -Inu pirmaisiais 
*avo mokinimo-i metais Hnr- 
varde buvo visų, taip profeso
rių. taip mokinių, pripažinta* 
kni|»o intbinnsias literatas vi- 
*ij mokykloj. Kolegijų* žur
nalas jo raštu* talpindavo 
piruiiijun vieton.

Jam** II. Iziscli n|i|eii|u| 
ll.’ii vonių užtai giliumi* Teisių 
skyrių 1840 m., ir tapo prak
tikuojančiu advokatu. Bet ad
vokatūros, nor* ji praktikuoti 
jam gana gerai sekėsi, nemė
go. Uteratura tavo jam sma-

i

užbaigdamas jį 1800 m. Dar: Izraeli niė daug, o studijavo 
pasimokinę* truputį, po nž-ida daugiau. Bodama* paktu-
taigimo Harvardo, protesto- 
nų setniuarijoje. patapo kle
bonu Kent Churcb )>arnptjo« 
Bostone.

Iš itertuų kun. Izmrtllo 
vaikų, trijų dukterų ir dviejų 
sanų. Jame* Rnssell baro 
jauniausias.

Pirmutiniu James o moky
toju tavo tūtos U'illtom Wells. 
Jis įtorė jam jai matines ži
nias apie lotynų kailių ir pri- 
reugi* ji j kolegijų. Tėvas tu
rėjo namie dubli knygynų. H Unrthoroe' ir
■ Ar. I.okl.a -----— -

rinčių iš namų, pinigiskais rei
kalais galėjo perdaug nesivar
ginti.

Pirmutinį tomų savo poeri- 
joe Loveli tiWd» 1841 nu, už 
vardindamas “A Ye.ni LUe * 
ir pavesdama^ aavp mylimų jai 
pdri Mhriai Wkite. Išleidęs 
pasaulin šių pirmutinę savo 
knygų, jis įkūrė mėnesinį žur
nalų “The Pūmeer’* ir pakvie
tė j iM'iidradarbius tokius žy
mimi ano nirto dainius, kaip

grįžęs Amerikon 1857 iiu, už
ėmė, 2 Ineta atgal jam. jms- 
kirtę profesūrų. Per 2t> turtų 
nuo tu laiko, neatsitraukda
mas, dirbo ar tai kolegijoje, 
imponuojančiai išguldinėda- 
nuiM literatūrų studentams, ar 
tai plačiąja: visuomenei, dno- 
įlainas protekcijas, sakydamas 
prakaltas politikos reikaluose 
ir (t. Ano meto Kurtiniai bu
vo pilni jo raštu. Ir paisai ne
vienų iš laikraščių yra rtangn- 
VVK

tawril praguiM-jo m* vien 
lik kaipo profcsorius-literatas, 
dainius, visuomenės veikėjas, 
bet ir kaipo geras, sumanus 
politikas-diplotuatas. Suv. Val
stijų valdžia 1877 nu |>aakire 
jį nnitasadoriuni į Ispaniją. 
Madride jis išbuvo trejus me
tus. P<» tos rimtos tarnystes 
ta |«iti valdžia perkėlė jį j, 
Angliju, ju senųjų tėvynę, kur 
Anglijos piliečiai sutiko jį In
tai iškilmingai, kai|»o garsų 
poetų, kritikų ir diplomatų.

Tokio atsižymėję universi
tetai. kaip (>xrord. Cniubridge, 
Bologna; Edintargh Lovril’- 
iui suteikė augščiausius gar- 
lies ženklus už darbus litera
tūroje.

Iš Anglijos Amerikon Lo- 
veli sugrįžo 1885 nur pirmiau
siai norėjo surinkti visas svar
besnius savo veikalus, Juos pa
taisyti ir naujai išleisti. Porų 
metų prieš mirtį autorius jau 
galėjo matyti pas saro komp- 
Irtų 10 didelių tonų savo lite
ratiško* tTvrybos grąžtuose ap 
1--------- KTldS - !l----- -*11H i <l(>nf*an< a\V«ta i4K*

tai, tapo išleisti autoriui mi
rus. ■

Loveli yra pirmutinis rašy- i 
tujas, kuria Amerikos literatu- : 
rai davė gerus {įamatus. Nes | 
pirma jo nebuvo tokių, kurie 
butų taip atsidavę literatūrai.

Išėmus Emersonų, Loveli | 
yra lig šiai dienai didžiausias | 
Naujosios Anglijos dainiau, 
(baltiniai: Viri Lrorril’io vei
kalai, “TW Anmrirana " - ir 
Undenroodta uLwrtL a BU- 
£< ■ |SI1SV*I s|

Km. P- Uųdk I

CIOMS DIRBTI,
Kai-kas norėtų kaltinti niu-, 

yų seseris Kazūnierietes, ko-| 
dėl jos nepriimdavo tai-kurių' 
lietuvaičių, norinčių ten įstoti. Į 
Tar)a* tų nepriimtųjų buvot 
daugelis tatai gerais norais, 
nemažais gabumais mergaičių, 
čia nepriimtos — jos nuėjo 
dirbti kitataučiams. Bet pa
žinos ant vietos visų įsidėji
mų — aiškiai pasirodo, kad 
čia nieko negalima kaitinti, 
nebent inusų tautos silpnumų 
beveik visose dar srityse. Tur
čių, galinčių duoti, dideles au
kas, neturėjome; kų darome — 
turėjome daryti aut skoloj*, 
arta iš surinktų roiitų iš <tar- 
liiiiitikų žmonių. Nedyvaa, kad 
ir šv. Kazimieru vienuolija 
dar ir dainų* turi. $53,1)00 sko
los ir kad tik pusė marų ir 
dabar dar testovi. Vietos ma
ža esant, o be tu ir prityrimo 
maža turint, — musų seserys 
negalėjo ant syk mestis į dau
gelį sričių naudingu veikimo: 
reikėjo imties išpradžių vienu 

i — rciiudingiauMo. Tad jo* ir 
|ėjo išpradžių tik į inokytojavi 
tuo <tarbt). Hiuip jnu darbinin
kių seserų sulyginamai nedaug 
tegalėjo priimti, nes ir pačios 
seserys visos buvo ir yra dar
bininkės ir nuo ruošos darbų 
nusišalina. Imikui bėgant Ka- 
aimicrirtės įsitaisė vienuolyne 
siutimo dirbtuvę: siuva arno
tu*, kapaa, aibes, koružas ir 
kitus' bažnytinius rūbas. Gerai 
sutvarkyta ir išplėsta dirbtuvė 
jalėtų nesti vienuolijai gerų

Laiška* J. Aliogeriui:

llacitiv, \Vis.. vas. 21 d., 1919.

A. L R. K. talx|. Sujungus 
12-ta kuo]* turi 18-ų narių, 
mokančių įm> lOr, kas mėnuo,

11-ų garbi* narę, Agotą 2tz- 
uiinskaitę, kuri moka po $25.00 
kas metų.

Nuo ti dienos spalio,' 1018^ 
m., iki 5-ai dienai* sausio, 1919? 
nu įplaukė $6.35, kuriuos pri# 
siunčiu.

12-os kuopos valdyta: pir
mininkė — Agota žizminskai- 
tė, 815 įtark Aven Barine, 
Vitų rašt. — Juozapas Laz- 
dauskas, SI5 Par^ Axxu Ro
pine, Wis., ižd. — Vladas Mil
ei us, 815 įtark Ave^ Korine, 
Wis.

Pagal nutarimo, musų kuo
pos nariai moki* po 10c, kas 
mėnuo ir visus pinigus siusi
mo į Centro kasų, kadangi iš 
tokios mažo* sumos savo vid" 
to* kolonijoje negalima jokio 
šelpimo darbo atlikti.

Vasario mėnesyje susirinki
mas no įvyko. Prisiųsti šie pi
nigai yra už spalį, lapkritį ir 
gruodį, 1918 nu ir sausį, 1919 
m.

Nu {Mgarbs,
1. Tjzrta nikai, ražt.

9

1

i

kaip gerai įsitaisyti *u tų 
dirbtuvėle, nėra kur mašinų it* 
didelių stalų pastatyti.

Kai bos pristatyta antra 
pusė mūrų — seserys galės 
pradėti raoštiės ir į kitokius 
darbus: vedimų iigonbučių, 
našlaičių prieglaudų ir L L 
Našlaičių prieglaudos Chiea- 
giečiai jei ne šjmct.tai kitų met ___ ___ _________________
jau būtinai susilauks. Kada Į aukomis. T»ir daro
prieglauda atsietos — našiai-'g kuopa Metame Purk, HL, 
tukų beabėjo nepritrūks, liet Į taip turėtų daryti ir vim amt 
kad nepritruktų gerų vedi’*

— tuo turi

Beveik visi juodukui 
skirtiniu* noriai rėmė Dėdę 
Samų šioj** karoję ir netnnžni 
jų net savo galva* padėjo 

' Prauvuziju* luiikiiusc ln*ikitu- 
Junti *ti kaizerio kariuomene.* 
Aineriku* nigeriai petys į petį 
•lojo už. šių karę t viltai tikė
dami. knd nuo šio laiko ir jų 
a|H'i*rkiina* tavi* žymiai |*u 
geri*. Juk tisų buvo *kelhm- 
iiui, kad tni yru kuro už žmo
niškumų. už tie*ų, q| demo
kratijų. Taigi, nigvris dtų 
šiai mušėsi Eurojsiji- netik *u 
t ienai* lokitatoi* - ji* drau
ge mušėsi ir už savo teisėtas 
privilegija* luiinie. Am’*rtkuj*‘. 
Kokio* gi |msekuiė».' Snlyg 
Tuskegec Instituto pranešinu) 
IMS metuos* NnV. Valstijose 
lapo iinlyoėinot* «ij nigeriai-- 
24 dangum negu 1917 metui* 
m*. Nnlynėiuotojų 1ar|>e ran 
d*»i net vaikų. Pirmų virtų 
nigerių rtmrdynėsc užuita veli

Dėlto jo vaikams tavo gem 
proga |uu*irinkti ir skaityti 
tokių veikalų, kokius kurie 
mylėjo. Jminuni Jaiues'ui ge
rinusiu tiku poezija ir dramos..

Sulaukęs t«S metų -Inuu- Suėjimas krūvon dviejų |»or. 
ilinių jiegų sustiprino LoweH’- 
1 io darbštumų. Nno to laiko 
jis npauzditia veikuius vieta/ 
paskui kitų, lutip Štar: “A. Lc- 
getui of Btižtony”, "Prouict* 
helis”, Misrellaneoits Poeto*”. 
••Somicts” ir daugy bė kitų.

Izmdrio moteries sveikata 
susilpnėjo. Gydytojai |>utarė 
apsigyventi Ailteaninme krašte. 
Tatai 1851 no, juodu iškeliavo 
Europon. Metus išbuvo Itali
joj studijuodamas gamtų, ša
lies istotijų. rinkdamus įspū
džius ir tt. Brt dainiaus gyvr- 
uitno diaugėg sveiksta ėjo silp
nyn. minkštas Italijos oras 
negelbėjo. Ji ašie sugrįžus »a 
ro tėviškėn 1853 m- Losrell'io 
dvasioje

kitus.
F-lė* M. W*hite pažintis Imi 

ta«*ell*iu 1844 nu virto verto- 
vėtai*.

tni- raidėmi* visų <lulykų 
smulkiai atpasakoja, tat apie 
nigerių žudymu* ta jokio teis
mo jie dažninusiai nci» žode- 
lio nc|mtnini. o jei ir parašo, 
tni muulkneiansionds raidėmis, 
kur nor* ant pn»kulinio pu* 
Inpin. Pa*m<*ikinms tų pik-' 
tadarysėių editorijdų špnlto- 
s** ir gi neteuka matyli.

Gėda! Nitaip, vyrai, uepri- 
<1**111 elgtic* d v tdršuuiame 
mctašiintyj, tai juk tikrtou*ias 
tarharizma*. Kum tikrai ru
pi teisybė ir Nuv. Valstijų ge
ras vardu-, ta* privalo kuo- 
narttouriai pasmerkti tuos ne- 
laimingų nigerių sūtematiš- 
kus lynritfc. Visi žmoniškumo

▲TjOVIŲ TAKIŲ JRA- 
i TAL

išrodo, jog tarp ateivių yra 
daug nesusipratimo <iel mze- 
timtaučių taksų įstatymų. Vir
šininkai iš Kur. Valstijų Piui- 
gyno Departamento AVaahiug- 
tone praneša, kad tie. įstaty
mai nenžilgo bus pilnai išaiš
kinti. kad- nebūti) nesusiprati
mų ir kad butų aiškiui pasaky
ta. kų skaitoma apsigyvenusia 
ir Mupoigyveunaiu ateiviu 
(“Resūletit" ir ”Xon Besi- 
d-nt” nlien). Tais įstatymais 
manoma išrinkti taksas nuo in- 
eigų, kurie buvo nemokėti kuo
met neapaigyvctinsirji ateii tat 
buvo nuo jų jialiuosuoti, ir jie 
yra išleisti ne dėlto, kad paro
dyti kokių nors neapykantą 
prieš svetimtaučius.

Zmom«, knne moka tuos Ir 
kiltie lakaus, vutuomet turi re:- 
kalanti nuo kolektorių paliudi
jimu. butų permokėta, vy
riausybė aiurto. kad riakas 
butų teisingai atlyginta.

: jo* tari

lai reikia 
dobs rt tūtuota 
bmiiiumii kuxKd*wimiuTaig} 
ir priėjo prie, to, kad pristaty
mas antrai pusė* taurų ftv. 
Karini, vimūolynu — virto 
vienu iš svarbesniųjų uiusų vi
suomenės reikalų. Alūnų vi- 
suomenė užjaučia ir myli nxo 
saaerto ir nori pastatyti jų j- 
staigų ant tvirtų pamatų. Tart 
ir nesigaili aukų. kur tik ne- 
purisulut aukų rinkėjas. Tat; 
ištaiga, matomai. ingija Bau
giau simpatijos. Seniau gana 
rotai at' ažinodavo kandidačių, 
baigusių augštųria* mokykla*

kuopos, 
toriu* vynu ar 
n parūpinu p 
lektoriam^ xu 
klebono. Nes be pnltafljiaR
rastųsi ir visokių niekių, ku
rie imtų kolektnoti vardza 
LabdL Hų-gos kuopos.

«

(higti kliudė). Auta-gi 
tais tokių atvažiavo net 7-oa. 
Visus jor yra gabius mergaitės 
ir geros patrijotės lietuvaitės.

k.f.x.
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OMAHA mSB

F. P. BRADCHUUS

PEARL (ĮUEEN 
KONCERTINOS

2 įtaisai, 
"žvaigždė"

4 halsai.
“ Moksleivis

Konlesta*; Kontestas!!! 
Aukso trys Arnotai dovanoms

Dr. M.Stupnidd
9109 So Morgu 8trwt 

chicago. runon

nepaprastų susirinkimų reika
lo apraikščiojtmo lietuvių Tau- 
los Avcntė*, 4 d. kovo tnėiu, 
šių metų.

Praėjusiam susirinkime iš
rinkta komisija išdavė rapor
tų. Ii raporto pasirodė. kad 
tų dinų bus gi-dalingim. iškil- 
nriugos immaklos bažnyčioje 
ui žuvusiu* karėje. Pamal
dos Ims diena jr vakare. Po 
pamaldi), vakare. Ims iškilmin
ga* programas su prakaiiio- 
mi*. Tar)> kiti) pamargiiilmų.

V. W. RUTKAUSKAS, ADVOKATAS

lietuviai katalikai, turėtume 
mažesnius reikalus atidėti į 
šalį ir atsilankyti, kad tik 
knodaugiansiai liktų pelno. 
Turėtume suprasti, knd to
kiuose vnknruosc kožna* ren
ta* — lai plyta našlaičių prie
glaudos namui. Tat ateityj 
nebūkime tokiais ir j Ijih. 
Sųj. |*ateng1u> vakariu lauky* 
kim«*s kuoskailii _■inuriai.

Kovu 9 d., š. m.. Hosclando 
Labdaringu* Sujungus kuopa 
laikys susirinkimų. Roselan- 
dieėiai. visi ateikite į tų susi
rinkimų. Išgirsite daug apie 
Lab. Sųj. tikslų ir jos veiki
mų.

Susirinkime laikytame vara 
rio 20 dienų ftv. Petru para
pijos lietuvių svrtaitiėje priim
ta Kliulm įstatų projektas, ku
rį pagamino paskirtu komisija 
iš pp. V. Ribmsko. Jono J. Ro
mano ir Jonu E. Karoso. Kliu
bo vuida* pasilieka tas pats. 
Tikslas: fiziškai, protiškai ir 
doriškai auklėti musų jauni
mų. Kas bu* atsiekiama uiį- 
litarišku, atletišku ir ginuia.- 
tiškn lavinimosi. Nariais ga
li* Imti lietiniai vyrai mm IM 
iki 43 metu amžinus. Lietuvių 
MilituriHui'ii K liūliui veikimo 
dirvos )m t irsta laimi plačios.

Susi rinkęs jaunimas kdml 
gyvai svm stė kliulai reikalu* 
ir visų jo veikimų jungi* su Lie 
tuvos likimu. Netrūku* žadama 
surasti tinkamų vietų kliulm 
nariu paskirtoje srytyje lavini
muisi, kurį ve* prityrę lietu
viai karininkai. sugrįžę iš Suv. 
Valstijų kariuomenės. i^ril- 
kas Imi* sunaudotas tinkamai 
ir sykiu prisilaikoma tvarkau* 
visų reikalu vedimo.

Nutartu laikinai mankština*- i 
įsi užsiimti ketvvrgais. Vė
liau* bu* sudaryta tokie pie
nai. kokie Imis reikalingi K liū
lio spartesniam augimui.

J lailduų Militario Kliubo 
valdybų paskirta:

Vladas Paulauskas, pinu, 
dona* Kamilu, vice-pinn. 
Kasys Marcinkevičių*, M*kr. 
Vincas Grudziuskas, ižd.

Kasos globėjai:

•luuas E. Karosas 
Stasys Kutukcviriiis. 
Lnstruktoi. u - mokytojus 

skirs raidytis, i’-is Jonas J. 
Burna uos, buvęs Suv. Valstijų 
armijos ųfcieraa, nužiūrėtas 
pirmiausia kandidatu į instruk 
torius; p. Karosas būti nuoluti 
uiu instruktorium neaiisiėmė, 
ne* turįs daug laiko jmšvęsti 
LDK. agitacijai, liet veikliu 
kliubo uariu pažadėjo Imti ir 
agitacijai už Kl;ulx» reikalus 
Įiašvęsią* visų savo liuosų lai-

i«kor*on*u<a UomnIMo IT, 1*11.
Hiuonii pran<*šu visiems ra

vo ko*tumcriain*. kad nuo šio* 
dieno* priduotu* driųianm- iš
plauname tų pačių dienų ir 
I įrištai ome.

Pamėgink, o persitikrinsite

Nerišlioj, vasario l(i, 1919. 
I*ahilaruigoaio* Sujungus 2-ra 
kuo]M surengi'* vakarų su pro
gramų. Pelnas buvo skiria
ma* našlaičių nuodai.

Buvo suloštu trum|iu. itei 
laimi juokinga, kouiodijėlė. 
"Dvi kumiih**". Jų atlošė 
p-lė* P. ŽUiutė ir O. Janu
šauskaitė. Tuip'gi vietinis pu- 
rapijini* vaiki) choras sūdai 
navo keletu dainelių, mergai
tė* padainavo keli* duetu*. 
I>a*kumbino ant pijano ir 
tnomi programa* užsibaigi*. 
l*o programai jirasidėjo šo
kiai.,

Nors vakarus tokiam svar
biam tikslui buvo surengta*, 
vienok publikos nepatdau- 
g ištiri" atsilankė*, ypač jauni
mo visai nebuvo matyt. -

Apsidairiusiam auliukui ir 
matant mažai .publikos kita

im* dnlyvumn ir vietini* cho-1 of Din,, 
ra* *ii ravo jausiuiuguiui* ir tuo* iw 

i žavėjo oriomis daiuel«nns. spalvų
Tų <Uenų kaip bažnyčioje, ,M’!* 

taip ir svętaiuėjo bu* įcuka- ***• ''
mos aukos iškovojimui tėvy- <”rh’a* 
uei. Lietumi laisvės. Cit*- kir 
riečia i laitui gražiai atsiiymė- Ub. “* 'ii 
jo įgriuvę* Savaitės dienoje. '?.**’ ’UI 
Tautos Fondo 59 skyrių* pa- 
ritiki. kad ir Av. Kazimieru .**. * 
dienoje nepasiliks užpakalyje ,M’1 n‘*’' 
kitų kolonijų, ('ieeriėėiai at- 
jaučia ir remia visus prakil- 
irius darbus. H-1“ tikėtu, ua*uP°- 
kad ir Tautos žvaotėjo Uties T**° 
pagalbos rankų savo tėvynei. '
Lietuvai. «?«•*«

mmoAtu
Auknjora ant tėvynės auka- tisggia>

Vasario 19 d. ta|s> surišti. 
n<*|M*iiruukianiu rysiu p. A- 
dolfa* Palinska* su p-le Alvks. 
Navickiiitr. .šliiilių davė su 
gražiausiomis iškilmėmis vie
tinis Sv. Antano jKirapijos kle
bonas. gerb. kun. J. Oleclinn 
vičiu*. Paskui buvo visi už
kviesti ant vakarienės, taipgi ■ 
dalyvavo ir gerb, kleboną*.: 
lyrike vakarienė* geik Įdėlio , 

j na* pasakė trumpų, la*t į*pu 
dingų prnkallri-lę ir |mrngino. 
kad kiekviena* sulig išgali** 
ĮMuiukulų Lietuvos laisvės rei
kalams. kus lapo ir jiadiuy- 
ta. Aukojo šios y pat o*:

Kun. J. (Hech na virius *3. 
Tad. Kiltinavičiu* $2-

Po 1 dol.: Adolfas Patins 
kas. Alck. Navickiutė, St. Ku- 
šleika, Juos. Navickas, V. M. 
Rynn, p-lė* Izabelė Zigman- 
čiutė Ona Durst, Br. Zigman- 
čiutė-Stk*. Viso labo $12JiU.
. Labai dailiai padainavo (to

rų lietuviškų dainelių ]»-lė* T. 
ir B. Zigtuančiutė*. Jauni ir 
seni, gražiai pasilinksminę, iš
ėjo namo. Gražu ir gerbtina, 
botų, jei.viri Omahos lietuviai 
panašiai atmintų tėvynės rei
kalus ir valandose savo links
mybės dėtu, kas kiek gali, aut 
jo* aukuru. Pinigai nusiųsti 
Tautas Fondui.



PRANEŠIMAI.
Iš BRIGHTON PARKO.

Iš TOWN <»F l.AKE,

mistino ka
lintu išduoti

Tokie dalykai tiktai gaišina taikų ir nri jokio* 
naudo neatneša. jmtarfina dtooset gerai 

jMitiurėti Telefono Knygoj, kur randasi tei

ni ligai užrašyta vardai ir ailrraaL

Kuo iiitnas su lenkai* draugnuja. 
.1. Aiidrinėkrvirinti’ 

Imvo darlmti mergaitė.
Jaunutis.

l’rOHetima*.
Moterių Kųjnngna 21-mos kuo

ps* Miairinkiiaai* įvyks vasariu 2S

Tiktai [31 Tris Vakarai

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS

CHICAGOJE?? “-SSr*'
IŠ NORTH SIDES. I

Liet II

kaip

i
gavo

buvo

kilote*

A. N.
i

IŠ NORTH SIDES.

18
mokyklose.

APDEGS IR MIRĖ.

i

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $800

KEniSHKMS OANDAB.

Nit

NAUJI MOKESČIAI Už I 
VAIRIUS DAIKTUS

KAD JIE SVEIKI BUTŲ 
ORO “PRANAŠAI".

TIK PUSE UŽSIREGISTRA
VUSIŲ BALSAVO.

uortli-idieėini. 
tnip ir šįmet liepia-

šv. Leonardai 
Penktadienis, vasario 28 <1., 

•v. Teofilius.

ii r< -<dv<-iini> i-liko 
tiil.ni>' t 'lumrn

lllll-ll trVVnė,

<»m e|M*jikai arba “prima-

(Itieagai “prhnary“ IkiImi- 
viniai no pigiai atsiėjo. Reikia 
atlyginti teisėjam*, klerkam* 
ir Imlsavimo virtų savinin-

I irt*-! iliu *■ 
Nrliarffrr . . 
ori-,,,, i,-/m >« "!»•-

vietų buvo 2.-
Į 213. l’ž kiekvienų vietų reiks 
-atlyginti po $15.

— .............. „ dalykų. y|inlingai žinom** yra
nupuolė ligi „-ni. kaip jų Im- “Jį™*!* “J.J***’

Į Naujas r

Nedelioj, Panedelyj ir Utaminke
Kovo 2, 3 ir 4 dieną, 1919 m.

DIEVO APV. PAR. SVET., 18t> ir Union Avė.
Tas triukšmas rengiamas praėjusių metu basaro užbaigimui, mutilca ir pasilinksmini 

mm Atsilankę tur« progų patirti visokių Užgavėnių linksmybių ir nei vienos nesugriž na
mo be GYVOS DOVANOS Užgavėnėms reikalingos

Nedtiioj pradžia 4 vai. po pietų. 
Panedėlio ir Utaminko C vai. vakare.

— Kviečia visus

•«
B*

M

| . ................................    K
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. TRYS ŽMONES PAŠAUTI

Ketvirtadienis, vas. 27 d . |<,a ,
‘ " "i

ilsiai, ar
Joiiniei iie-n l'linoU-r-’ linijų* 
tkuo|m Etii) -vctaiiuije |a> 
tona /Jm 1V---I Mudisoii vnl. 
Ti-uai uui-tai turėjo -ti-irinki 

Imu ir pra-elėj., šnudymni. Uu 
iio t,eiti in-aotu Irv- imi- 

Ilki: biruti, agi'iila-. iirgiiiiiz.*, 
tonu- ir -iuiĮi lietui- nnry>. 

I'ubeijn tuojau- np-iaufė 
-vrtuitie ir l«at -ii-irinku.-iu1 
iini-lų sulaikyta, kml ištirti ir 
-nra-ti ėaiidi mo kaltininku.-.

Tarp iiui-tų viršininkų daž
nai |ia-itaik<, ne tik apdšau- 
dyiiuii. Im-i ir žmogžudystė*. 
I’n* juo- svarliiuu-iiis argu- 
ineiitn* tni n-volveri*.

I*r.*zi.|e|llll- \\ ii aitui |mI 
virtim. <• milijaidų d«J. ki-t- 
IIK.k.—ėin tūlių lt .-ii.lidlc |a;i 
hrang-tii vi-a.ki)' .įniktai. I’.< 
brango vimikie -vaigidai ii m 
eokios rųši.-s p.IhiI.h.

Mokė-.'ini [mdvignbinta tiži 
deglillę. I'inninii vytinii-yls- 
už degtinė* galionų ėmė m..- 
kcoėių Ą'*>.2ll. gi dnlnir ^ti.tll. 
Už alau* luiėką piiiiiimi- buvo 
$3, gi šiandie jnu #4i.

l’ž tal*.ko< svarų įimkesėini 
padidėjo nuo Ktr. ligi IS 
rentų. Suprantam*, žymiai 
pabrango ir rigarai. '

Kaip svaigalai, taip talioka 
yra nuodai. Ne visiems tie nm. 
dai. šiandie bn* (irieinaini. 
Jais galės naudo ties tik tie. 
katrie turi užtektinai pinigų. 

^JhagvUui bėdinesnių žnumt-.i 
ta* išei* naudoti.

SEMDIRBY8TE8 KURSAS

Kast l'rairie mokykloje Į 
vesta trmri|Ki- žemdirbystės ir 
naminė- ruošos kūrens. Pn 
vieta mokyklų MijH-rintenden 
ta* Toliin ton mokyklon |m*i- 
žiūrėti pakvietė Nationnl Ed- 
ucation Association atstovus, 
kurie turi suvažiavimų Cliirn- 
Itaje-

Tai pirmoji (ook imviele 
mokykla, kurion įvesta žem
dirbystės kursas. .Jei immoko*

“ Prima ry ” ImlsavirnuoM-
leslaitg julieėlų dalyvavo.

Ilopnhlikonų partija
223,791 Imi**?.

Demokratų — 13.\W.
Išviso lud»ų 2S4jfi?H.
Gi UŽ»iregistram«ių 

fiTTuMH.
šiuo kariu balsavo I___ _

|Hi*ė moterių iš viso .-kaičiau* m»s uždarbį. 
Imlaų, ne« 136,743.

Majoro 1 liotnp-ono prieši- 
įlinkai už jo pastsekimua kal
tinu kapitoną Merriamų. ku
ri- njiublikoiių Įuirtijon brtv- 
kalo įsimaišęs ir suskaldę 
ludsUs.

IJi-luvių liiciin, šv. Kari 
miero. jau le-lsdoli. Tni Itin- 
-ų tautu- šventė. Me* jų tu
rime sutikti -n i-kilne-mi- ir 
ii apvaikščiojimai*. knd 

kiekvii-nn* atsiininlii. jog esti* 
lieluvi- ir atliktų -avi, prie
it iiiii -. kokiu* iiiio kuziui r»-i 
kalaiijn
va..

1 U.--,
kasmet,
leisiu nmipvaikšėiuję tos die
ni Jau gulima pranešti, 
knd šv. Kazimiero dimuije 
sanmgsim vakarų *u progra
mų. su praknllaimis. S'ra pa- 
kviesta* garsu* knll*-t<ijns.pJ. 
I'oškn. Ji* dnugumui nori h- 
sidiii-ių jau yra žinomaa kai
po gabu* luilliėtoja*. Ji* dang 
kn mnm* papasakos.

Besirengdami prie apvaikš- 
■'•iojimo savo tautinė* šven
tė* tarime nepamiršti ir Tau
tos Fondo reikalų. Dėlto turi
me prisidėti *u aukomi*.

Kaip visnr taip, taip ir pa* 
mn* Ims renkamo* auka*. 
Northeidieėiai. fatrirudykime 
ši. Kurimiem dienoje. Paau
kokime kožnns savo vietai* die-

L D. N. 20 kuojios nariai 
per 1-niovęs Savaitę suaukojo 
j Tauta* Pundų $761,50. Tu
rėtų pasistengti ir Av. Kari- 
t ievų dienoje pasirodyti mi 
angomis, ne* nno darbininkų 
susipratimo priguli ir Lietu
vos ateiti*.

bų* nandingm* praktikoje, to «*«k»T Imvo pa*keUa>.
kie kursai Im* įvesti ir kita*** ** kniP v«kar- ‘"'P šiandie 

‘ “ 'Chicngų |ailii*sių dideli šak’iei
i ir snieguti. Patarė žmonėms 
pasigaminti s|tntu* kasti snie 
«--ų*

T«*<’inii jų spėjimas tik iš-:

Man uhmu« tvarkyti dien-

Renyva Mr*. Catlu-rine lirų Ti.-inu jų ejiėjima* tik iš- 
irk. 2242 W. 21 plnev, p.ėmį.-j dalies įvyk... I'akiki šalti*. Dėt !
degino (Mųieras. IJepoita* |m- lik trum|Miiu laikui. Irtai ne- ‘ “ ““ **"* **“
gavo jo* drabužius. i . „ .J.

Moteriškė baisiai a|*k*gė ir vo skelbinnui. 
tuojau* mirė.

Mnnlen Ortli A 
Co. kt'.eirriti* .lulm 
vakar ėja j-tnipi- 
tnrėjo mi savimi $•*••.

Keli |»l<mikai ji sulaikė ir 
atėmė v'imi- pinigu-. -Ii- tuo- 
pinigit- Imvo turėję- trijuose 
ki*eniuo-<-. liet plėšikai visu- 
kišenių* ajižitirėjo.

Šendien Rojinis Balius!
l-MOS KUOPOS A. L. R. K. MOTERIŲ SĄJUNGOS
Šv. Jurgio Parap. Svet, 32 PL ir Aubura Avė., Pr. 6:30 vakare

Visi paminkite, kad šiandien riebusis ketverges, kad paskutinis linksmas ketvertas prieA juodų gavėnių. 
Žinokite kaip reikia užbaigti mėsieda? Nagi su suktiniu su polkute primaišant ir kitų stepsinių (lendu, 
dalyku ir tokiu apie kuriuos čia neminiu dėl viso ko... Muzika grieš ai. ai, ai!!! ii pat Japonijos.

Įžanga visai kaip ir veltui. Visus kvftčia būti MOTERIŲ SĄJUNGOS 1 KUOPA.

——*UE 
I “=■nm- kii-diea prisintui, liktai* Gailu, dėlto, knd iniisų jnu 
n-iknlniikil nuo iiuiiii-.
ni,-t atsilankyrin j įminus hv-| Vytė 
atsisakykite užsiprenumeruo
ti ••Draugų”, tų vienutėlį lie
tuvių katalikų dienraštį, o ji* 
jn* kasdien reguliariai lan
kys. Metam* “Draugas” 
kainuoja $3.00; pusei molų —( 
$3.011, 3 uiČMaiains — $UMų 
vienam mėnesiui — .'tOe. Sa
vaitei — 13e.

Visai* “Draugo” reikalais 
ašhioniolikiečiai kreipkitės 
šiuo adresu: •

"°^81T K Uniao Avc .

CmaAOOEtitaAI.TR- 
■v*.

* Am

L Vyčių Chicago* Apskri
čio choras rengiu linksmų 
vakarėlį, knri* atsiims kovo 
kovo 4 <1.. Užgavėnių vakari*. 
Mark lVliite Sųuare |Mirk<> 
svetainėje, prie Soutlt Ilaistei! 
ir 30-to* gatvių.

Cliicagus Vvėiji kuopos yra 
..joširdžiai kviečiamos daly

IJrtnvim Vyrių 3G kj>. navaiti- 
iim susirinkimą* įvyks krt verge, 
vasario 27 d.. 7 >30 vai vakare, 
bažnytinėje svetainėje. Visi na
riai malonėkite atsilankyti ir at- 
siveati naujų narių. Taip-gi na
riai ir narė*, kurie buvote paėmę 
pardavinėti tiktam j MtainHką 
vakarrlj. kuris įvyko praeitų ne- 
.kėdirtiį, pasistengiu l<* nudaryti 
apkaite >r priduoti 
misijai- kad galima 
pilna* raportą*.

Daugybė Kaukimų gauname reikalaujant “In- 

formacijo*” numerių. kurie randasi Telefo

no Knygoje.

Kuomet n-ikatanjųte “Informacijos", visno- 

•net duokite teisinga* pavardes, vardus ir 

inicijaln* ir adresus reikalaujamų žmonių.

nuoširdžiai 
vanti šiame vakarėly j. Kuo-, <L 7 M vai. vakare, šventa Kry
po*. kurio* at 
- ---- M P®»* • 
kietų. Pav __ _____ m .
norintieji <lalpwNi vakarė-,*®“* *“• knrio" 

Ijrjų privalo gatiti itangon 11- 
kietų nuo choro narių.

U Vyčių Cbieago* Apakri- 
ėio choro praktiko* ateinantį 
Itenktadienį. vn*ario 28 <L, ne
bus. Viri dainininkui yrn 
nuoširdžiai, kviečiami suva
žiuoti į prnkiikų jietiktailie- 
nyj. kovo 7 .L Tikt vaL vak.

(Jh«u Valdyba. 
Ii~N0RTH HDĖ8.

___ •

Suimtoje, vu*. 22 d.. .*> vnl. 
vakare. A v. Mykolo bažnyčio
je, gerb. kun. F. Kudirka su
rišo. įientmezgiiinm ryšiu, vvrę 
.1. Aiidruškevieiiitę an V. Krai
ke. Jauniki* yrn lenks*, la-i.

,.....    kaip girdėjau, uor* lenku <•*»}*.
nitui vienam “Drangų” į na- (lietuviam* Inlūnu4»rijaučin.
— -------------------- ------ ■ ■ ■

Šendien Didelis Koncertas
Brolių Strumilų avetainėje, 158 — 107 gatvės, >Miianit. IR 

PETNYfilOS VAKARE, VASARIO 28 Dų 1812 M.,
•v. Jurgio parap. svot, 32ro> ir Aubura Avr, 

SUKATOS VAKARE, KOVO 1 D.. 1S1S.M, 
Sv. Antano parap. mL, lfitoo ir 49toa Oourt, Uoaro. IR.

Pradžia 8 vaL vakare.
• Ait»r kaoevrtlHar dalyvauja mu*ų gabiauai artkšai. p. O. Po

cienė. p4ė A. I’čaiiiiinkaitė. pp. Antanas Sodeika. Antaną* Porina ir
. i*Š^Ž VIrvl 1 iri uTftj l v

metų nereguliari “Draugo“ 
nešiojimų į namus. Kai kurie 
net nnt manęs pyksta. Atim
ini pranešu gerbiamiems aštuo. 
niolikieriams, jog ni nesu kal
ta* ui praeitų melų neregulia- 

'* rj “Draugo** pristatymų į na
mu*. Aš atsakomybę imu tik
tai už šių metų “Draugo** 

_ . _ ___ pri-tatvinn. Aš prižadu kol
BRANGIAI ATSIEJO “PRI- ,

MARY“. * I______________________

šiandie štai jau kiek šilčiau. | 
N’.' visuomet ir jiitti* |utvyit- 

-tn į-|*'li tu* atmaina*.
Bet kitur -iauėia daleli Kai

riai. Aului Miime-ntn valuti
20 laipsnių že- 

minu <>. Ten daug ir -tiiagn.

Wr«l«dra IJrtnvių Viešo Kay- 
gyuo delegatų metiniai. sumrin- 
kinuu, įvyk* ketverge. vMorio 27 
d.. 7 vai. vakare, M. Mridažia 
■vetainėj. 2242 W. 2-lnl PI.
ImI, l'iršo Kappyao 1’aMpta.

PIRKITE KARU TAŪPY- 
MO ŽENKLELIUS (WAS.).

SVARBUS PRANEŠIMAS!

DlūZlAUSU ĮĮETIIHtU HOTfft CIIC16UE

Chicagoje jmsklydo gauda*.
knd Etate Piildic rtilitie* ko Teisėjų ir klerkų buvo npie 
misija almėtu*! —gatvekarin U J**1- Kiekvienam i* jų bus 
kompanijos peticijų rciksl- užmokėta |*» 87. 
padidinimo mokesčių už va-1 Ibd-nvinm vi 
Žinėjimų gatvi-karinis.

Bet tuojaus viena* to* ko-

NEMOKĖK PINIGUS

kur Htar taip
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