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Vokiečių kariuomenė 
priešinga bolše

vikams

IŠKELIAUDAMAS PREET- 
DENTAS PASIŽADĖJO SU- 

GRYtTI SU TAIKA.

buvusio Kaizerio likt
MAS VEIKIAI BUS 

tntOMAS

KAIZERI NORI PADAPYTT
MA1NERIU.

šiuo kartu iškeliavo su ne
skaitlinga partija. Nieko negakma pasakyti 

jis bus teisiamas.
ar

SECOND EOITION

ANTROJI LAIDA
■M

META1-V0L IV No. 55

Paryžiuje
DARBO KOMISIJA PRIPA 

ŽĮSTA 8 DARBO VA- 
LANDAS.

Ii

Moterys neturi dii' p 
jingti darbų, tn'pp-t 
darbų kasyklose nrltn pi'c 
sykių.

Prieš gimdymą ir po gii • 
dymo motery.* Įialiuosuoju- 
iiio' nuo dari** dešimčiai sa
vaičių. iv. po 10 savaičių 
prie* ir jk* gimdymo.

Vi«o*e šalyse luri būt įvc*ta 
motinystės apdrmtda lygiai 
ligos apdrntidai.

Moterys už vi<*nod:i ra vy
rai* darbą turi gauti vienodą 
užmokestį.

Gi Hindenburga—kon
duktorių.

Haguc, kovo G.—Laikrašti* 
Tnglisclie llundscliau (leidžia
mas Berlyne) rašo apie Ik>1š<--> 
viky siautimus rytinėj Prūsi
joj. .lis jHidnodn ištrauką iš 
“East Prnssinn Gatei te." ku
riniu npnišom.-i buvę- l»olš<-i '- 
kų mitingas Karaliaučiuje.

Tame susirinkime vieno* l**d 
ševika* kalbėtojas. S id> I 
Sjhilli-«-. tarp kitko pasuke*’ 

“Ką ine* turime padaryti su 
ilindviibiirgii.' I*a<lu<>ti jam 
rankeną ir Įiadnryti ji gatve-i Neleisti vaikams 
kario konduktorių. Gi kanerj melų amžinus dirbti viaose in- 
reikia jmdaryti maiiieriii. Te-[dustrijose, 
gu jis |>ninato. kaip tai sunku j M<*ii<H valandos 
dnrbininkui pelnyti duoną."

Taippat pasipriešinama vai
ku darbui.New York. kovo G.—Vakar 

ryte tnojžus po rišt vonių gat- 
Inivi* George Wn*hinct<m iš
plaukė i* vietoc uosto ir para
ko v.-iudviiynan. Tito garlaiviu 
nntrukart iškeliavo Europon 
prezidentas NVil.-onas, kad te. 
nai pabaigti pradėtu- durbtut, 
kad jiravesti Europoje ir vi
sam pasaulyj reikalingą tai
ką.

Pn-zidcnta* prieš iškėliau-1 
sinnt naktį pernakvojo nnt 
garlaivio. į gariuirį jis inėjo'
apie vidunaktį, kuomet Met- konferencija nepaskelbsianti 
ropoti ta n Opera buste pasibai- viešumon prasižengėlių pavar
gę kaliais, kur ji* kalbėjo.

Nedaug susirinko mantą 
Pirmu ■ kartn prezidento ii-

i LONDONA8, kovo G.-Tai- 
kos konferencijos komitetas 
kuriam buvo pavesta surasti 
šios karės autorius, savo dar
bus jau pabaigė ir gal dar šia 
savaitę tyrinėjimų pasekmes ir 
visą raportą paduos konferen
cijai.

Daily Eipress gavo žinių, 
jog šią savaitę jau bus žino
ma. kas yra kalus už šios ka 
rėš pradžią.

Bet podraug pranešama, jog

Londonas, kovo 0.—Taikos 
konferencijos komisija, kurini 
pavesta {atgaminti tnrptnuti 
itin dnrlMi įstatyimlavji'lN’i 
projektą, pagalinus pnhaigė 
>av<i diirbą. Projekto* Im* nu
duotu* apturi! piičiui taikos 
konferencijai. To projekto 
svarbiausieji |*>«mai. *nlig 
Daily Telcgraph. yra tokie;

Neleisti vaikams ligi 1.*i

i
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IMTU8 AIRIUS.

8U8KALDOMA VOKIETIJA-

OIAS
zovo&miM.

*
r 
t

franto dalys" 
l^rsiorganizavo. 
naujų anuotų.

VOKIEČIŲ ARMIJA EINA 
MUM BOLŠEVIKUS

50 ŽMONIŲ BUS PA 
LIUOSUOTA. PREZIDENTAS IŠBARA 

SENATORIUS.

Parytins, kovo G. — čionai 
atkeliavo Anglijo* premjeras 
IJoyd George au Connanght 
princu.

JAPONAI PADUOS PATAI
SYMUS TAUTŲ SĄJUNGOS 

PROJKKTAN.

JAPONIJA PRIEŠINOSI. 
KAD KINIJA STOTŲ 

KARRN.

VaaMngtan, kovo 6. — Paš
to* departamentas paskelbė, 
jog ant visų laišką ir ai *

4

1
PASIŲSTA 2 MOTERYS

PARYŽIUN.

PASKUTINIS SENATE 
BALSAVIMAS

Taip tvirtina Kinijos atstovas.

■ - —

AIRUA PAUUOSUOJA 8U-

Japonija sulaikiusi Kiniją 
nuo karės

Bolševikams ir šiuo kartu ne 
pavyks sukilimas.

Bvna, kovo G. — Kuomet 
vokieėią liolšcvikai pradėjo 
smarkiai grūmoti visai Vokie
tijai streikais ir teroru, vo
kiečių armija stojo valdžios 
pusėn. Paskelbt'-, jog armija 
pradės begaileriingąją kovą 
prieš bolševikus.

Aną dieną aat Muaieho, Ba- 
ąprijoa sostinės, skraidė vokic- 

armijos ampiaaai ir pa
gyventajam* proklemari-

JU-Po pvoklemacijomis {aidėti 
parašai dangvlio miestų garni
zonų.

Anuiju aštriai protestuoja 
prieš liolševikų tironiją. Sa
ko, nepalyginama žmonių ma
lama mėgina savo noru* varu 
įskiepyti didžiumai.

Toliau* proklemacijora- ar
mija reikalauja tvarkingos 
valdžiai ir knoveikiaaaio dar- 
H IM^Mguao steigiamąjam

Pagalino* armija pažymi, 
jog jinai pasirengusi visuomet 
miiitariBėmi* spėkomis ratrnš- 
kiirti bolševiką sakilimą.

Re ta ir pati valdžia iš Mei- 
maro paskelbė atsiliepimą j 
gyventojos, kad jie neklausy
tą bolševiką kurstymą ir ne- 
auaidėtą au jais. Nes visoks 
snkilimas bus sutraškinta*. 
Jei kur nepriei* kareiviai, ten 
prieš sukilėliu* bu* {išnaudoti 
aeroplanai.

Londonas, kovo (i. — llaily 
Mail pram-šii. jog Anglijos vy
riausi In- nusprendė paliuoriio- 
ti vi«n* airiu*, politišku* pra- 
aiiengėlius.

PaliuoNUojamicji Airijon
ėlma pasiunčiami neskaitlin- 

«■<* bariais. Tuo liudn no- 
išvengti didelių airių de- 
(racijų.

džią. Juos busią gulima pa
tirti ir bs ta.

džiai iškilmingas. Tuomet di
džiausio* žmonių minios bunr 
apgulusios uostą.

Alno kartu susirinko maža* 
būrelis žmonių. Nebuvo dide-

Paryžiui, kovo G.—Laikraš
čių korespondentų susirinkime 
vienas Kinijos atstovybės tai- 
los konferenci.iun nuryt. 
Wnng. korespondentams pir- 
nin kart pranešt'- apie tai, jog 
Kinija buvusioj karėj butų 
veikliau priridėjari prie talki-
uinkų. bet tam aštriai prieki- lių manifestacijų, 
nosi Japonija. Japonija esanti' 
kaltu, kad Kinija nebuvo reiš- 
kian pakilusi knrėn.

1915 metais Kinija buvo no
rėjusi įstoti karėn. Bet Japoni
jos vyriatmybė uždraudė atlik
ti tą žingsnį.

Vingi Kinija ir be to daug 
ką atlikusi buvusioj karėj ir, 
žymią pagelbą slavusi talki- 
niukamu, anot Wang pasako
jimo. 130,(MM) kiną darbininkų 
nuolat dirbo užpakalinėse tal
kininką mūšių linijose Pran 
eaaijojr. U ją dangeli* žuvo.

Kinai talkininkam* gelbėjo 
Mesopotamijoj, rytinėj Apri- 
koj ir Icitnr.

BoUevikai tąsia ten mvo

ArchAagalzkaa, kovo G. — 
Bolševikų kariuomenė tąsia 
savo pirmiau pradėtą ofensvvą 
prieš amerikonus ir talkinin
kus 100 mylių ilgio frantu, 
pietuose nuo Archangelsko.

Talkininkai jmlaiko savo po
zicijas ties Vistavka ir so
džių o**- Maximov*kaja ir Kit- 

' *a.
Tie* Tilgias miške ameriko

niška* |udralis susikirto su 
skaitlingu bolševiką buriu. 
Tenai žuvo |M-nki amerikonai.

Kaiknrior*' 
bolševikai 
Atsigabeno
Kaikur jų yra didelis skaitlio*.

REIKIA RAŠYTI "GAUT." 
VIETOJE “(JAV

pieštai reikliau 
ja patraukti teisman ir nubau
sti ne tik kares zutonpi. bet 
ir visu kitus, katrie karės me
ta atliko baisiu piktadarybes.

Prezidentas. laikydama* 
laukte MttvBMę. jOHR.Jačo ra 
ranka j raairinkusins tuo me
lu. kuomet George Wa*liing- 
ton tolinosi nuo krašto.

Ant sale stovinčio tran*|a>r- 
to Great Nori herų imta groti
Amerikos himną*. Paskui imi- Į 
sigirdo anuotų baubimą*. Tai 
atiduota |*garlm prezidentui.

George M'ashington tuojuu* 
išėjo iš upės- ir juisuko aut 
laiisrėa stoi-yio*.

Garlaivį nnlv<lėjo viena* ka- 
rėš laivas.

Garlaivis George Washin<- 
toa itaaujo nutapytas. Intai- 
syta jame nanja* bevielio te
legrafo aparatas, siekiantis ap-

Tad išpradžių George Wash- 
ington galės susinešinėti su 
Amerika, gi paskui—su Pary
žiumi. per Eiffel bokštą.

Su prezidentu iškeliavo vos 
keliolika žmonių. Nes dauge
lis amerikonų valdininkų vieši 
Paryžiuje,

, Gnrlaivis su savimi išsign- 
Iteno ir apie 3,IMK) tonų įvairių 
prekių ir daiktų, skiriamų 
amerikoniškai armijai.

; Prieš išvažiuosiant pn-ziden- 
-tas kalbėliame* j {tiliečiu* 
Metrojiolitnn Opera buste pa
žymėjo. jog jis namo jmrke- 
liausiąs mi taikn.

Tad visi <iabar ir lauks 
greito {Mrkeliavimo.

ParyMai, kovu i.—Čionai at
keliavo dar viena Japonijos 
delegacija, kari inei* taikos 
kunfereneijon. Tai delegacijai 
vadovauja mnrkiias Kaionji.

Klausiamu- apie tautų są
jungą markizas pažymėjo, jog 
Japonija sutinka su tautų są
jungos pamatiniais principais.

Prancūzija ir Italija pasižn- 
dėjo paskui paduoti pataisy
mus visame tautą sąjungos *u- 
iminyine. Tą padarys ir Japo
nija.' Japonijai yra svariau du 
daiktu. Pirmiausia norima su
lyginti žmonių rasei;, knd r.t 
eitvje japonų rasė m-luitų lai
koma ža-nu-u- už kita* him— 
ir nebūtų juiiiiekinainn. Pn*- 

. kiti .taįionija |mreikalaus niė 
kuu* nustoti mo. kaip *kait- 

J i liga* armija* galės {mlaikyti 
šalys, (irigiilinėios tuntu są
jungoje.

I Matyt aiškini, knd jei talki
ninkai Ja|M>nijmi ne|aitcnkin*. 
tuomet Ja|M>nija ar tik mulai- 
šaky* nuo -ijjungos. Blogai 
butų, jei taip išeitų-

Jis stovi ui senąją tvarką.

Zurich. kovo G.—“Aš esu vi-1 
suomei ištikima* monarchijai 

'ir nesimĮoilizuoju dabartinei i 
^valdžiai." pasak*'- Hindenbur- 
I gus vienam laikrašlininkut. 
"*ji~div armijoje vietą tlU^^
Soaara #S1> ^a. U — .. A *

|

imu tik *u pasibjaurėjimu. Aš 
neimsiu dalyvumo jokiam 
kontr-n-vidiueijiiiiaiii veiki
me. lo-t kiek veikiau bu* gu- ■ 
linui |Mi*itriiiiksiti iš lnrn\x*i- 
ir gyvensiu nuošaliui."

Washington, kovo (i. — Pn-. 
zidenta* AVilsoiuts prieš iške
liausiant f*Jar<>|*tu priMė pa
siūlymą, kml palinosnoti .V) 
žmonių, katro- nubausi i sulig 
<-*pionag>- act įstatymo.

Puliuosuojamų |mvnrd<'-> bu* 
paskelbto* vėKaii.

KAREIVIAI STOVI Už 
PREZIDENTĄ.

New York. kovo 5.—Dauge
liui rupi šalie* politika. Tad 
daugeli* jų prie kiekvieno* 
progo* ir klanrinėja žmonių 
nuomonė* apie politiką.

19211 metais bu* pn-zidento 
rinkimai Ik-t jmi standi*- gal
vojama. kns bu* tais metais 
musų šalie* prezidentu.

Ap*ukrų* laikraščių repor
teriai tuo tikslu išklausinėja ir 
>-ugryžu*ių ėiu iš Euro|M>* ka
reivių.

Didžiuma kareivių stovi už 
pr<-r.id<-ii1ą U'ilsoną. Jie nori, 
knd pn-zideiitns it vėl Imlų iš. 
rinkta*.

Paskui seka norintieji pro- 
ridentu matyti geenralą L. 
Wood. Toliaus seka McAiloo, 
Jolinson ir kiti.

Tas {oihmIo. kad kareiviai
<myli prezidentą Wil*oną.

dariai die
noje vaikams taq> 15 ir 18 
metų. Mažiausia dvi vulandi 

HINDENBURGAS IŠTIKI- [kasdien pašvęsti vaikų tre- 
man nary*aTTTT hniikam ar kitokiam mok«lui.

Vaikai neturi dirbti naktimis, 
j sekmadieniais ir šventėmis.

8 vai. darbaz dienoje.
Astuonios darbo valandos 

di<exije. arini 48 valandos m-| 
vaitėje. visiems darbininkams 
visose SalvM-. šeštadieniais' 
__  i* turi tęsties tik ligi' 
pusiaudienio.

Naktimis neturi būt dariai 
moterims.

Neturi Imu <lnrbo moterim* 
ni’tnie. knoiii<-t jos jaireiiut iš 
< kirlio.

Prieš nuodingas medžiagas.
Panaikinti darbuose viso

kias nu<*lingn> inedzinga*, ku
rias gulima {atmainyti kitkuo. 

Visose šalyse tiarbininkai tu
ri turėti teises rišti*-* į sąjun
gas.

Visose šalyse a]*irausti be- 
<hritius.

A|*lrnusti darltiniuktu nuo 
nelaimių <hrbavietėse.

Reikalingi spccijaliai įsta
tymai apsaugoti rirakiog rą- 
šir* darltininkus jūrėse.

Neturi būt visuotino 
gracijos uždraudimo, i 
laikiną uždraudimą, kurį 
įima šalim* pravesti dėl eko
nominio krizio nr kokios noro 
epidemijos.

Kiekviena šalis turi teis? 
immigrantam* nustalyti a|>- 
švietimo |Miinntą.

Waahlngton. kovo fi.— l*r*-- 
ridentos Wilsosia* pinti lėkė, 
liavimo Europon Įmluiri- ba
rį si-ruttorių rcpultlikonų. kat
rie sutrukdė senatui pravesti 
kni-kuriuo* reiknlinms Liliu*. 
Ypač buvo reikalinga pravesti 
geležinkeliams biliu*. kuriuo- 
mi buvo reikalaujama

BuryP*vyrų s*-nnte susispie
tė krūvon ir dura m-siiuiguinų 
v y ri.-ttisyl*'-* odminiai racijai, 
pasak-' pre/jdeidrt*. Taip|mt 
pažymėjo, jog už |iu***kme* jie 
turės ir atsakyti.

Kai-kurie vaidininkai lt ir 
tina, kad ligi Imlandžio pilimi 
gos geležinkeliai lurė* būt su
grąžinti išnaujo privatinėm* 
koiu|uinijom*. Ne* jų kontro
liavimui k<mgre*n* nepaskyrė 
reikalaujamą pinigų.

KONGRESAS NEPATVIRTI
NO NAUJŲ VALDININKŲ

Washingtoa, kovo G. — Bū
vą* kongresas nesuspėjo pa-.' 
tvirtiati apie 1,700 naują val
dininkų. karinos premdeataa 
U'ilsonas naujai paskyrė. Ta
me skaitliuje yra i.fMM) poat- 
nuisterii). 5<M) armijos oficierių 
ir 2INI karės laivyno oficierią.

Kongresas m*|atvirtino ne' 
Palmerio. kuri* užėmė gemra 
lio prokuroro vietą, nei apy 
vartos kontrolieriaus William*

Ta* viskas |>alikta sekan 
čiam kongresui.

New York, kovo G.
zid>-iitiii Wil*onui reikalaujant 
Paryžiun pasiųsta dvi atstovė* 
iš Nutiomd W<tmr-n‘s Trade 
l'nioii sąjungos. Delegatės 
veik* taikos konferencijoje 
dnrl*> reikalui*.

Iškeliaus: Mmy And<-r*on ir 
Ruse Nchneideriuan.

Wuhin<ton. kovo G.—Pr. 
|>nt kongreso M**ijos palmigj 
senatoriai ladsavo *n«toriam- 
Pittinan iA Neveda sumanymo 
reikale.

Buvo reikalaujama, idant j 
30 dienų visi kareiviai U ka-

Londonas, kovo G. — Daily 
Ezpress editorijale rašo:

“Vokietija skahlosi į dalia. 
Talkininkam* prisieis inaršuo- 
ti tiesiog Berlynan ir praveati 
reikiamą tvarką. Nes jei nebus 
tvarkos, talkininkai
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Itė nepridėjus, kml Fnclio pa ' 
* minėjimas visiems taikiniu 
1 kum* džinugsmas n garbu. Ta 
du maršalienė tarė:

Jam |»u-h*da laikui gvt 
g'-iicroliu, o iiimijo* kokio 

'Miiarkio*! \ i,j turėtų tų at*i 
Į minti. \ i*i jį luitui branginu 
į už. lą. kns jum nslohi pupru* 
ta jo pi i>-d«-rm>-. Ali * laimi 
atjaii' iaiiic tuo* iiviip-nkomu- 
(kagarbos išroiškiniu*; ta* < n 
lir/ijiizimi* lyte liju uni mij*. 
I*tiv»-Ų. h g lietus gausu*.

Tiiom- ziMižiiiuM- (Misinslu 
rimtu moli-iiškės širdis. Ji li
jo* vyras visai m-mato sųrj 
šio tarp 
tm p jii-iii* 
Kaip j«- 
taip nejučiomis ir 
sVlt’ilIO.M-.

K.-ills-liinrn apie 
pliim-UZII jauploėill 
įį Midum titulu n prasitari- 
“tk.-m-roln* ’. (ui'kui >ii»i 
I- ii piid- j..; “ \t*iprašaii. 
iiuiišaln*'* Pataisiusi savo 
IJaiilą Forlii.-m- luisiaiškiiu.. 
“ I nip hvsviiu* tn* mų* mm 
jusi* lilula*. knd n- dnr vi* 
pi u- jo m-priprautu:”

Kaip turi Imti rimta* mo 
t«-iiškis biuln-. Lai |m*i.>ku*i 

Įiiim*. inu*ią mtilh * |ui|>*ui. aa 
Ii j) užiiiiišii! U-ngvo imi.. 
M-jiivnikiiii n lėjuMiikc* pir 
ma pripranta tituluoti* m-au 
išiu—ų tų titulą įgija. l-’orhi.-. 
iu' dar vi* m-iiu jpriw-iu tvlh-

IHIIs 
11111 keli iik-iii—mi. kuip turi

tuvių Bažnyčios jos reikalus 
ir tautos gyvenimų.

Prieš at»i»vvikinūant kun. 
Knulnkis lietuvių vardu įtei
kė du šimtu dulicrių nnkmi 
vienom* Mišioms, paryda
ma*. kad jas atlaikytų Av. Tė
vą* už. Lietuvą. “Atsiprašo
mi-. kud taip mažai: mos esa
mi- neturtingi”,tari-kun. Kuu- 
lakis. Jisai vienas buvo au
kavę* tuos pinigu*.

Su geriausiai* jausmai* ku
nigų delegatai atsisveikino 
kv. Tėra atstovų, prašydami 
Jo (mlaiminimo. Arkivydnt- 
|m* tą palaiminimų suteikė ir, 
karštai paspausdanuui delega
tu ranka*, pridėjo pažadėji
mų utsiuiinti lietuvius vuuoec 
galiuėiiNMe pasitaikyti reika
luose.

P. B. Serafinas. 
J. J. KnaltaM.

1
Ketvirtadienis, kovo G d.

1'
<

Penkios Moterys.
Apie generolą Fia-h'ą M*n* 

|>usauli* kaliui ir rašo. •> apie 
Focliieuę retai kas pi įsiuti
na. Ji, tiesa, kmiiioiiieniit m- t 
valdo, lu-t ir ji turi širdie*, ir' 'artoju žeini—uįjį titulą, 
ii irn *aio vyro la-mlruilar 
Is'-. Žmogiškas teismas uc|m- iiugštesuį. 
jiegiii sužinoti, kiek ta umte- 
riškė, nprupiiiilaiiMi savo šei- 
mynoM uguyną prisnk-jo |irie 
to. kad jos vyras visa* *a'o 
mokslo ir tub-nto jiega* ga
lėjo |Miš'ęoti savu pašaukimo 
tikdama. T<a|el (uisauliui pri
derėtų utkn-ipi šiek liek «h»- 
mos ir į Fochieiię. šitai vie- 
nu* iiinž.iiioži*.

Vienų dieną (mi* ji. I’oiii 
earrieiie. I'rnueiizijo* pn-ri 
denio iiHfterį. Imiio trys vieš 
iiios: vieno kunigaikščio pi 
Ii atėjusi pasitarti apie Kuu 
douojo Kryžiau* reikalu*, 
vienu ministro žimniu ir Kie
lių Vai-uiescu. lluiiiiinii mi 
iiušiiiiiki's karidieiH-* draugė, 
žymi rašiiniiikė.

Keimiuiuki- padavė viešuimu* 
•trinto*, ia-1 eukratis joji- ini 
vo maža. Kiekviena gavo hi 
luu grai.ią. l»-t laimi plonu n 
siaurą duonos riekutę, o svie 
sto iieiiuvo ii*m. Ir prezideii. 
to m-miii jaučia, kad l'r.-im-ii- 
zijoje maisto striuka.

I'oim-iirrii-m- ir jo* Meš- 
kallh-josi taip sui-.-s a 
kure* išmiil.iiitii-m- že 
klltlo*.* Jlltll.* tl-kll liuli, 
Aim-tiko* kareivių pio-

i NanjanK- kabinate krikščionių- 
demokratų ir socijalistų blų* 

. kas turi didumų balsų; bepar- 
tyrių, palangiečių ir santarie- 

1 šių ministerijose ir-gi yra, tad 
naujų ministerių kabinetų ga
lima vadinti koalicijiniu. ku- 
riuonii pasitikti visa Lietuvos 
valstybė.

J. Liftuiua katiuomeuė. 
Naujas kraštu apsaugos uūoia- 
teris, kl. Velyki*, energingai 
stvėrėsi organizuoti LiatoriM 

1 kariuomenę. Pradžiai Arabų, 
žiu užsakyta 12j000 
arba keturiems pulkai

. dalų išvaizda panaši | ameri-f 
kiečių kariuomenės, tik pilkea- 
ne. Kepurės turi japonišką iš
vaizdų, tik su kitokiais ženk
lais.

Du (iiilku jau suorganizuoti, 
o antri du skubiai orgsnizuo- • 
jalui. Artilerijos batarėjos ir 
kavalerijos reikalingi 
ir-gi jau sudaryti

Liuosnorių užtenka. 
Im- lyrų stoja šalies 
man ir neduisla prieini be mū
šio nei sieksnio prabočių krau-| 
jų leistytos šventos Lietuvos 
žemelės. Tik visa ndaiinė, kad 
susisiekimas su uarmaia žemai4 
vinis jau |M-ikirstas; gelžkclio 
linijų 6ianliai-Kaiaedorya vo
kiečiai utidavė bolševikams. 
Tad iš vienos Suvalkijos ir 
Kauno artimų apielinkių tve
riasi lietuvių kariuomenė Kad 
ir visų Lietuvų bolševikai n*- 
plūstų, bet suvalkiečiai nepasi
duos. Joj lenkai iš pietų neuž
klups, tai graerolas fakuaukis 
žadip nei vieno huliai'iMi per 
Nemnaų nepraleisti.

Bolševikai jan būro prie put 
Kauno vartų atpaldę, bet čia - 
lietuviai juos numušė ir ""g*— - 
Idavo. Lmtuiių kariuMMuK • - --- g—; a-_ra ai M RU1MH no J urvynu uro 
purume apie 40 kilasostril j 
rytas Ir prie Kstirderis flNhp 
antras mušis jaa sa diAMfr- - 
mis bolševikų spėkomis. UMg- 
viai ir čia bolševikus smarkiai 
sumušė ir daugelį nelaisvėn pa 
ėmė. Po šio mūšio lietuviai 
vėl stumiasi į rytus ir gręsia 
Vilnių atsimtl Lietinių karin
gas ūpas smarkiai Ha.

Jei lietuviai užvaldys >eii- 
kdį naoKaišedorioAi"- 
taiaa 
jas ir

priedai

iMugy- 
apgini-šiomis dienomis Šveicarijon 

atvažiavo finansų ministeris 
p. M. Yčas ir Tarvlais narys 
p. P. Klimus, žymus socijal- 
deniukratų veikėjas. Jiedu va-Į 
'jimja Taikos Konferencijon, 
Paryž.iuii. Nuo jų sužinojome 

{daug naujų nuotikių Lietuvo- 
je-

/. l‘rlMlltHO» ĮMUtijmK, Su- 
lyg (i. P. Klimo pasakojimų, 
lietuvių partijos, (lagal savo e- 
Jiononiinių programų, pairalgų 
į socijalj klausinių ir savo tak
tikos šiek-tirk ]M*raikeitė vilno
mis. būtent: dešinėje stovi Tau- , 
tos Pnžanga. viduryje—Santa
ra, o kaircje-socijabatai-liau- 
diuinkai, socijal-detnokratai ir 
krikščiouys-deuMik ratai. Kai* j
riausiųjų (MMŪcijų uža'-Dk* krikš- , 
čionys-demokrltai. kuriems 
vuilovaujn agronomus tįlul- 
giimkis ir Kun. Kruiiavičius. 
Aplink Stulgiuakį sukasi širk- 
tiek uuolaidesui elementai, o 
a|Jink kum Kru|iaviėių tai 
imtys kairiausieji, taisai radi- 
kalinki ir griežtai' respubliko
niški sluogsniai renkasi, kurie 
smarkiai agituoja tuojaus kon
fiskuoti dvarus Im* jokio atly
ginimo ir išdalinti bežemiams 
ir mažažemiams.

Pastaruoju laiku knkMoaya 
-demokratai padarę blokų aa 
ooajnlūtaia, mat viea tik rrii* 
gija jaus teskiria, tad jie ir 
sutarė šių sunkių valandų re
ligijos nekliudyti, )«likti 
“status quo”, o vykinti aoei- 
jales reformas ir ginti lietu- 
vos iM-priklaOMomybę nuo Bu- 
sijus botirvikų ir kitų tautos 
prioėų.

Nuo Fnliurgu stumuitų teko 
a*ižiuoti ir apie kun. Krupa
vičių: tai e«ų« jaunas vyras, 
nesenai luiigęs Dvasiškųjų A- 
kadeniijų Petrograde, iškal
bus ir energingas. Katolikybe- 
je esąs ortodoksą*. <>rgaiiiia- 
viiiMs Valstiečių Sąjungos ir 
kiti jo dnrlmi politikos dirvoje 
risiu, kad jis yra ir radikali* 
micijalė* reformos šalininkas.

Agronomas Stulginskis bai
gė dvasiškųjų seminarijų, mo
kinosi filosofijos Inssbrnck'o 
Universitete, Aust rijo j ir baigė 
augštų Agronomijos Akademi
jų Vokietijoj!-. Dabar, naujam 
uiinistrrių kabinetui susida
rius, jis tapo (nukirtas minis- 
teriu lie Į»rtfeli<».

S. iMiftintcritf kabute-
te*. 1W. A. Valdemaro kabi
netas mųnirodė lakai energin
go veiklumo, ypač kariuome
nes orpanisaviaor ir maurojo 
visos šalies

B>-ku|b|iiit Foeliieuci *u vieš- 
niurni* ir šciiuiuiukv Kuinu 
uų karalienės draugė stebė
jusi i juodu* uuiršalicuė* nt- 
Ims ir ju«*la* jo* pirštines. 
Kų-gi reiškia tie goduliai gnr- 
la'-s ir liuksmylfės turtu!

O gi vienatinis mudviejų 
suims laivo knriuomeuėjc ir 
la|M» nušauta*. puiiškiuo Fo- 
rlliem-. Žentas taipgi žuvo 
už tėvynę, liet dnr luinus li
ko šešetu anūkų.

Nors žmogų* turėtų visas 
didžiai yrio galiumu*. tai ne 
šaut iiniuieje parunko. ibiug 
jiegų ir proto nueina niekais 
betvarkant šeimynos reika
lus. Priešingai, kartais ir ne 
augšėiausi gailumui m*|iapra- 
štai didėja. knita naminė šilu
ma ir šviesa s mimo jiems 
tinkančia* lųdinky!■»•>. Kaip 
kanevos siūlai sudaro artistiš
ko siuvinio stiprybę ir tvar
ką. taip nekartų ir iH-jui*trbi. 
mo* moteriškė* ypnivl»ė* su
biro dnlžių karvedžio veika

lų metmenis.
iw-Mi ir. moteriškes ypityln-s, 
liekasi m-nuilomu* n artistiš
kame siuvinyje ir istorijos 
iiilut (kiliose, liet išmanantieji 
žino, kad Is- jų nettpseiiin.

•Ii i visus luoterišl.ė* mo- 
keių taip suprasti n i.-|«ikly* 
ii siHu užilnvitiį. nu daugiau 
turėt ūme didžiu' ' riu.

iiio* 
pie 
įlies, 

apie 
liuuą iiH-ilingiimą ir apie ki
tu* -m laikų ibilyku*. J"ir 
h ’m4.ai:t iučju tarno- ir tn 
Ii “l’olli.l F'vJliellė, liuli-,1 

Ii- nė”. Tai leiškė. kad nt- jo 
dar vii-mi viešnia.

K'turo* i.mi. ti- iu|4l*l- 
jiito. ka'p atsistojo. Ju -n 
«1a - gi rlunt.i'io.- ir liiinigimri 
riu* l'r.iieų-iji.- ir tu įniki 
niiiku i*.'i-llh-tojų apo i*k< *n 
io j. i*iuus ui*i*|ojimu jiirma 
m'git ii.iiiI m pripržiiHi t>> milu I 
du*'lino leiludą.

Tuojau* n im jo laliltiiii" 
IUIO /.ll.lplauke mot' liek'' •• 
i. -I; • • t.i*. I;.g Ii. linuii- -. ii 
i '■'■ «. Eorhii-ne ra i* Bri tu 
uijo*. o Im tanai, kaip ir lie ( 
tuviui, jru mėlvnakiai.

Atsisėdusi tarp vi -tihj l''e 
i'liienė klausinėjo \ aenn-*ku* 
ne- lipe Ali;, tiko* kulelM'l*. 
urs zmojo, kad šioji daug 

jMįbnrari tamvių

ARKIVYSKUPAS CEKRETTI IR LIETUVIAI.

Aliejus. ir kn jubilėjau* iškilmėm-.

! prastą esleti^kų įspuilj. I*lr- 
mąjį pu*lupi užima lk-m--lifclo 
XV erlrns taip-gi artistiškai 
rauko įlarytuK. Ir adreso ti k
si n* ir visi parašai aptaisyti 
kodekso pavalalu į brnagių 
b.vltų odą. Kodekso mukštvr

■ taip-gi lipi laukti.* vila. Jos
■ turi skrynutės išvaizilę

l'ricttięs adresų ii delegatų 
raukų įskupn* t'crri tli
|ui. „au.-iai jį (h t .!;;;šti ir.

Teismas ir Minia

“s

ki ir ilga, bH beturtei 
sunkenybių jau pripratę.

pijų nuo vyskupu E. Ilopp'o 
iš t riminiu iki 15 gruodžio. 
1918 kl Skaitytojom* akyva 
žinoti Vatikano uuoiiatnę apie 
laidoto Minėjimų *u lietuviais.

Arkivy*ku|a«at'erretti Mikė: 
“Hi* aduiinistratioa «n» totai 
failure. To stori iu Vilna, 
llie capilal of Litliuaaia, a 
propigiindn of polonization 
aus atarė t Imu abrard**, tat 
reiškia. “Jo, ty. Mirimlki-vi 
•'■imi, administracija buvo vi. 
hiAkai netikusi. Pradėti pulo- 
uizavinių Vilniuje, JJetuvos 
Mistinėje, Imvo daugiau negu 
ul>.*urdn».”

pie (trukia 
rių spėtas. Vira 
diaripiitta ir didelis 
tnuMi Tėvynei pergalę 
sauja. Žinoma, karė k

Lietuvos Konferencija___
ur |>rasidčjo sausio 16 d. ir u||f 
atbaigė sausio 23 d. Suvaliavę 
160 atstovų, kurių 93 krikščio
ny * demokratai. 30 aorijaliitų * 
ih įvairių frakcijų. 7 pažangie
čiai, 2 aantarioėiai ir 28 bepar- 
tyriai, savo daugumoje ėjusie
ji sn krikščionimia-drmokra- 
tais. Konferencija užtvirtino 
Valstybės Tarybų ir pririnko 
jon 8 naujus: 3 krikščionie-de- 
mokratue, 3 gudus ir 2 bepar* 
tyrius. Ministerių kabmitaa 
(tasiliko tas pati-koalicijtais.

Smnltaeuių 
darbų telegramos

Tad dabar Lietuvos 
bėe Taryboje yna 44 
34 lietuviai, 7 giriai h 3 
Viai tyriai

Pricš išvažiuosiant iš Ana>- 
ritas ltyuian Av. Tėio asme
niui* pasiimtiuys. buvusi* Bal
ti morėje kardinolo Ciblamso 

sustojo
Neu Vorlic (mi* miujui pu* 
kirląjį tenykštį arkivy4tU|>ą 
Paritų J. Havro.

Ten pa* Mv. Tėvo pasiun
tinį nuvyko lietuvių kunigu 
nl'iovni: kuu. Pranciška* II. 

i Si-rafiim* n kuu. Jtio>ui|>ii* J.
: Knnlnkis. Tm buvo ą. tu , mi t >mui. bi o labai (udeiiktu 
'27 Mi.-uiio. |b:.'Ml pu--* pi. I.
, Nrn A orka ut kivy.-t.up-i n 
I zo|i'iu-tjoj< di'le-.ilnt p i-t-:il. 
nori matylis >n še . I' .o pu 
siuntiniu. Jaskii-m atsėjo p> 

i laukti apie p-nkin* iiiiimtiT. 
k<<l *u |«a*iutiiiiu atsisveikino 
pirmiau atėjusi* iuterrumtas. 
Tada du lietuviai kunigui tn- 

I |mi (luk'Mesti į arkivyekiipu 
l'eri’etti priėmimų kamlairį.

Kiiii. S- iiiiina . |Mi*i*i.'ifci 
ii. * *u Ju Ek-ii'leiH-iju, t.-ko 
iiiemluM' taipgi savo draugą 
kun. Kanlakį ir |«salu'-. jog 
lietuviai kunigai Amerikoje 
*enai buvo siin-ugę adresų 
Mv. Tcmiu Jie meklzin. kml 
Jo KksreleiH'i.ia teiktųsi lą nd 
rvsų jdaori J« Mveodray bei

\meiikn* "M i-iili'ini Is-ieik 
j |M-ii.e l*p.itnjii* ti-i*mą, kuri* 
išrmlu F.'rn-ro kaltę |m Bur- 

A-ebum* žudymų n -..-i-ny Jei 
m keletą (Hilicijantų rmminiu- 

: uiiic. F'-rrero mukiiimi Im I 
lą nužudę mų* pn-zidi-tiln. 
I'imūi \iiicrikn luitų šnekėjusi 
kitai ii.

l'fi*itaiku ir (vi*iumii*. 1**1 
m-sVt-ilui yra įpratinti minias, 
kad jo- *avititą*i *au galy K; 
taisyti ti-i*mų ištarme*. Ir 
Pilotui! neimli) iėduvę* saro 
n*4ei*ing«M ištarmė* ant Jr- 

jei imtų tarijęs

i

tas

“ f ••!. i .1 u*mą išrt likimai, 
tau ji*. :1taiz |M-rvei*mių 
taikai* jin laimi siirauiiiuui- 
li* h utį- t mm Tėvui. Kaip 
tik pa ' k*iu llyman. pii- 
lllojc UlI-iijem-IJoje peik, iu 
jllFU 0dl< -ų Jo NletilCtlV. 
bei.“

Kun. .'■mi: unni firisi|iažiuus, 
. ad privi'ti prie Marijonų 
K--U-iivm jo* ArkiiĮskuiui* 
Uerretti IM* ak. pažįstų* to* ^ijoi^i’ltatbriip 
Aungregm-'jim generolą, kuri* 
iioii. njo Imti Vilniaus vysku-
im. I»et 1 i*, priverstas a|»i.................................   ..
imti lą muitų prii-d. nm.. “1 ŽH,M l“*'“V,Ų prekMrj

thr oue (o fum- hūa“. iė >•«<.’ Matulevičių, proi. Kari- 
pn-imiti/v* I mierų Prainmlroį. kunigų Vb-

n*
•ti* pit* yra lietuvi*. ta* 

kunigu* Keru fina*.
Su mucli tlie Murae, 

reiškia: Tai dar blogiau,tat
tarė Jo Ekscelencija.

Kunigų delegatai laitų no
rėję. knd tm>* žodžiu* galėtų 

'girdėti šimtai t u katančių ir

Iš tolesnė* šneko* ]m*irodė, 
kad A». Tėvo atstovas gerai

u*.
-Barė Av. ’

ji g ir Uoo\
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KLAUSIMAI H AT
SAKYMAI.

P. STANKEVIČIUI

atomu*, kurių nesuskaitoma 
daugybė buvo lyg debesis ir 
vadinosi nebulota. Tai debe
sis ėmė suktis kaip *ukury*. 
Bi-risukilamo* dulkė* *ii*iglni- 
<lė nrėitni* ir pit*iduiė tešlų 
VH-toje <lels-*ii-*. Ji buvo m-np ! 
*akomni karšta. Tn tešla *nk<« 1 

1*1 aut vietii* lyg girnos ii pra 
i dėjo ataušti mm viršau*. At 
aniusitM dali* pasimirė *ui.-j 

I kelnės ir uesuskubo suktis i 
drauge su'dalimis i-saučiuiui*.

Ividuryje, nes ratu virtas via' 
greičiau verčiasi m-gu stebule ji 
arti auies. To* atrilii-kam-io*; < 
suiikcenėri-s dalis atitruko mm 
diilžiosio* masė* ir sukąri to
liau*. Taip susiduri- plain-toa, 
taip u t si rudo ir žemė. Vi-huu 
negu M-inė nuo In-ndni* tešlos 
atitruko Autaiiic^b paskutim 

at*i<lalinu*ioji planeta vadina 
si Merk ura*.

Atitrukusi nuo saulė* irutė 
ir toliau *ukosi. knip ir pirma, 
kui dar būvu saulė* dalimi. 
Tapusi saiystovc. žemė bui< 
karšta ir skystu, liet jo* a t n 
šiitui* vi* ėjo labili. Kaip ž- 
nė atitruko mm saulė* ir ne 
liliovė lėkusi apie saulę, tnip 
nuo žemė* atitruko im-nuii* n 
nesiliovė lėkę* apie '/.< mę.

It.diartinė saulė susidurt- ti*' 
nda. kada nuo jo* atitruko 

, " įskiitiiH- planeta. Jei gu ž»- 
Į niės atitrūkimų imvadintiniH- 
pinnųja diena, tai Aušrinė* 
atitrūkima* lai* antroji diena. 
Mvrkuru atitrukimn* butų 
trečioji (beita. Po to jau sau 
Iė buvo tokia kaip drdiar yra.

šutų nuouiouę apie saulė*. 
. uiėiu-aio ir žeiuės pradžia *u- 
j galvojo praucusa* l-aplnc<* ir 
, vokiety*, zuvokirtėji * lu-tj- 
I vys. E. Kant. Ta nuoiman- nė- 
, ra priešingu tikėjimui. Bet ti- 
'kėjima* m-tvirtina jo* teisin
gumų. Nraeoai gamtuiinkui 
smarkiai varėte už tos mmmu 
ttė* teŪMK*MW. Xu«» ll'itj m. 

.paliovė, wc* tafMi susektu, kad 
1 ir smulkiausia* atomn* yral 
iaip sutvarkyta*, kaip sauk- su 
savo idanėtomi*. Atome negu
lėjo būti sut i ritelė jiinu. įkai
timo. ataušinto ir atitrūkimo, 
todd neliko priežastie* sakyti, 
krd taia keturiais laiptai* ė- 
jo didžiųjų daigtų pradžia.

Jei-ga Bažnyčia lieptų tikė
ti į lokiui pauūui ir tokius a- 
IduM priešingai dalyką*, kaip 
Kasto oaooMMiė apie didžiųjų 
daigtų pradžių, tai tikėjimo 
Įirmtaaii lengva butų rasti 
daug užmetimų. Kadan-gi Baž- 
nyčia nei liepia nei draudžia 
tikėtis į tuos daigtus, tai aėca 
nei didelių pasipri<-*iui»tių. X

Didžiųjų daigtų pradžia
3 Klauftmas. Iš ko alsu ado 

žemė? Ar vėju* jų sunešė, ar 
puolė kai|> anicgai, ar i* sėk
los išaugo f Bet vėjas miegas, 
•ikla pareina iš žemė*, tai-gi 
kada notaro taura, tada nei 
t> daigtų tati aigalijo.

d Klousima*. B ko attenųio 
saulė, mėnuo ir žvaigždė*, ir 
dangus

AMakyaMM okicM l/oMsiMoa;.
Tikrų tiesų Tomistu Mikui, kml 
arklo*, sniego ir vėjo pradžia 
yra surista sn tenai pradžia. 
Kol nebuvo ž<-us-*, nei tų daig
tų nebuvo.

Žemė yra daug didesnė už 
mėnesį ir daug mažesnė už 
saulę. Eeuiė yra laitai dideli* 
apvalus neturintys iš savo* 
šviesu* kamuolys. Ji neapsa
komai greitai skrieja dideliu 
ratu apie *aulę. Ištisi iuet.->< i 
trunka, kol žemė apliekin vii 
nų ratų npie saulę, lfai iru i 
kitų didesnių ir mažesnių kn 
luuolių taip skriejančių n|m 
saulę, kaip ir žemė ir neturiu 
čių šviesos savyje. Ir ti<- ka 
muoliai ir musų žemė vadinasi 
plonėtomis.

Kaip iena- akrieja ratu apie 
saulę, taip mėnulis ratu akrie 
ja apie lėmę. Besisukdama* a- 
pie šėmę ir neatsitikdama 
ano joa, jis taip-gi apibėga a* 
pie saulę vienų kartų į metas.

žvaigidė* yra ne vienos rų 
Vieno*, kaip raute, turi 

mi ik ravę*. kitoa žiba lik 
kada svetima šviesa at- 

į ja*. Taip pat ir ote 
M-tnrėdaMa* mvm*u* i* 
tiko naktie* meta Riete 

lite, kad aaNč* spite 
iasaša į jį. tvaigžd. 
kvivae* ik ravę*. daž 

ini būva didek*. kaip j 
raute, o žvaigždė*, žibančio 
svetima šviesa, būva mažes
nės ir jo* sakinėjusi apie sto- 
vrnėiaoiii žvaigždes. Aušrine 
yra labai graži žvaigždė, bet 
ji kita ne mvo šviesa, tik sau 
lėf spindulių atspindžiu. Vi 
aao septyniM Grižračio žvaig- 
Mta ir tevte nor* orite 
ik taip graižąs kaip Aušrote, 
bet juo kiekviena turi ravo

ir yra uup
mulė. Jo* išrodo ssr- 
kad jos yra toli nae 

vadinate tikraaio* 
favioa žvaigždė*.

Dur yra nodcguutų klaidžių 
jaučių žvaigždžių. Jas vadina Į

Bodis dangus rriškia du 
daigtų. Katant apie tikėjimo 
dalykus dangus reiškia laimin
gųjų dūkių ir anioių amžinų- 
jį džiaugsmų. Kalbant aplę pu 
šaulį dangus reiškia neopsa-1 ,,M*bc Allgem«-in<- Zcitung lai
komų plotų erdve* pilnas l**italbėjiinų ravo Ao
žvaigždžių, plaučių, mėnulių. notniipo skyriam- redaktoriau* 
ir kometų. Tat-gi Tomisto*j *« teiečių vnblžio* rinmisų 
klausimas apie pradangini*.' ,n'"i"ter’u ,,BSA Rmion. Mi 
žente* mėnulio, žvaigždžių ir 
saulės yra vienas klausima*. 
Kitaip sakant. Tomistą nnrė- 
Umi žinoti ik kur atsirado vi
sas pOMuli*.

Šventojo Rašto pirmutiuiai 
žodžiai saku: "Pradtmjc Die
tai ratvtii dangų ir žemę"- 
(Ossl L D- Tie tadžiat rteš- 
te kad repunads pa

nti vėjo

I

j darbo raportų |«duo* valdžiai. 
Pa*Ui oji, peržiurėja* viau* 
pienu*, tai* pa*kntini *avo l« 

!<lj.
taigi net viena pramone* 

auka negale* būt MII.il*iybm- 
- ta pirmiau, kol m-lm* i*tirtn 
' paminėtos komi*ijo*.

Neleisti sustoti pramonei.

Piima*i* iiiu*ų 'rimini* 
kulia-jo miui'teri* Siutuli 
prižiūrėti, kud pramonė m-*i:- 
*totų veikusi. Ta* yru mvui- 
biaUbia* daiktas. Visokio* pro
dukcijos MHuažt'-jinaj a rim iA- 
dirbiiiMi *u*ilpiH-jiiuų valdžia klelama*, gvrb. kun. K. \ a*i 
Italui ko piktaifaringu daiktu. | liau*kn.*. kuri* parapijos rei 
Toilel tam tikslui l»n- Įmvarto- 
los pairituirio.. priemonė*.

Senovė* dariai m- toiln* 
l>ut |uumiinyto* miujomi* 
tenioiiu*.*ii kurių lui-i- lii:. 
gulimu išgauti didesnį ii.< 
mažesnėmis lėsoiui*. 1‘roduk 

icijn turi būt išdidinta *u iii- 
džiausiai* taupumo reikalavi
mai*. Tnm tikro* reikalingu* 
letormo* veikiai Im* praves 
lo*. ,\*<-s kaip salininkai, taip 
dvarininkui nori veikiau žim« 
ti. kaip ii kokiuo bildu bu 
|H-rorgiiiii.*.u<>t:i pramonė* pi< 
• luki-ija.

SuvaL.ybinuuo forma ne
žinoma.

Lietuviai Amerikoje.
WESTFIED. MASS

••Draugo" 4<i i-um. tūla* 
Zeuuiiėiij Kukuti pmašė i 
\\ e*tlieldo l.ioiiikų. kurio. 
IHUiiinėla, jo* vargonininkai*, 
R. N. Burii*. guvę* šv. Kn 
zunieiu svetainę dėl pul apijus 
kermošiaus ir durbinh.'n* 
veltui. Man *iloji guria* ne. 
prideru, ne* ‘-iu yra vietų*

turi
M* 
l»Ur 

ii*UIIUI

knhii' rupin-i*i kuostropiau- 
-iui. t .i u* s u-u tik choro ii 
kitomi* vargonininko užduoti, 
m i* t <*m rupi U lt. Todėl |Mldv 
kn prikluiiM* rietu* geriu kle 
ImUIIII. Ai galiui -Velninę i 
ikiiitiniukua nuo sv. Kasiulio, 
ro draugijos veltui koncertui, 
kuli* lltsiblll • I kolu. I»et ne 
L' tam*.

R. N. Barsis

«

X

velnių kii|M'ių Mockų, ne* ir 
)ui*tiim*i* npie |mn.-i*.n* da
lykite bb-vyigojn.

Tokiam mokytum žmogui, 
taip vii-lo* Isdševikui suko, 
knip ••Keleiviu" redaktorių*, 
gedu Imtų lūkiu* liesųinulli-ė 
pasakoti. žvirblis.

LA SALLŠ.~ILL.

i

: ALEI. MASALSKIS
GIlAltollir M

rr 
Atn 

k» tr lo k 111 
lfti 
pi*.atolai Tn 
rtu ta r o teara 
taODua Ir aste
moblEua

T»*prt <iu>w 
D< čaJJ fra t u 
ptt>n cirt •’ .>

M07 AOBURN AVI
ITiuar Hnuvv «IM

Vasario 23 d„ įvyko nepa
prasta* atsitikima* keitnynojr 
p. .1, Bielskio. Mat garny* 
nor* ir žiemos laike iš Lietu- 
lo* tiliie < gražių dukrelę. j„u- 
ke ĮMikylio p. P. V. Bielski- 
prabilo j -veriu* apie Lietuvą 
ir ju* latgus, ragindamas pa 
aukoti sulig išgalių Lietuvos 
laisvei. Viri *ii tuo *utiko ir. 
pagerlalnini paminėtinų dienų 
■L Bielskio šeimynoje. tie* Ui 
dienų le.iiu ir dukter* kiikšty 
no*. *uiu«*tė viri M-kiinėių nu 
kii Liet uvni:

J. Biel-ki* 2 dol. 
Po I doL: P. V.

I 'le|uiu*kie|le. A. 
M. Bielski* 2.h*.

K. -iiinugi lai Salioje 
Tauto*
P. V. Bielski* yru kevunieti*. 
tai pinigai liko jum įteikti, 
kuriuo* |ierdiio* Kesranev* 
Tauto* Fondo skyriui.

I Jissellieėiai. nepraleiskite 
imi vieno* progų* ue]wwukoj<- 
unt tėv.vne* aiikum.

-<m>« ii* a« Aai.iat.4 m* 
Ttlufocaa HRyrn&rkrl 2’><< 

DR. A. A. ROTH, 
i<uwi« fydyiF-jaa ir rDirurtw

Sp*rlJ*J-»U« MutrtUk*. VynSkv 
Va'kv u «!■« <-Lrani»«i, lin 

■n*M- >:!.< *o tl-l.im *: i’h-m- 
ToIsIoom l»ro».r llll 

IAIulMU.is 11—ii t-i.. . > pc
flM" I—1 vok K*4*>i»ni . II II 4 

miuHinnmmHHinnuuiiimuuimuunĮ—

VYRIAKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS

Nausamadinial. dantį aai ut* 
Mitinto ainiai tr r vnrkntal. %»r. 
(ea buo |lt iki •!•€. dabar (>ar> 
Blduodu |K> iii. tr s: t

Naujai daryti antail nuo Iii 
iki |ėB alutui lt ovarkolal. DUo 
t

i liaaa i>uatrtnkimaa kailinių 
paiuukt’j oierteoty.

Vtaai mojai vartoti a.utai ir 
bvrrl.cHai Turite nuo i:i iki 
|3» iAaLar ir au«:U.au Ko* 
lipte nuo SI M iki Si ca Vaiku 
aiutal ouu S3.0S iki S? lt. Va* 
liaua ir kupolai.

ATDAMA KAfiDVfOVA
NaMteaaiB tr vakarala.

8. GORDON,
1«U B. UalMed Kg. CSUcuco. m

►r

I

AURORA, ILL.

tNFLUENZOS PRADŽIA.I

X

n-ikcitujs kariauti pr«4 mutui*. j gm-į atteku* kuvu 9 d..

I

I

Berlyno teHcraMiu NortidciH
i

t 
j

■—-JAI

4

Bielskis, 
\ nrkali* 
\ i*., r '

3-ėių vai. po pietų. AniolutSnt- 
go parapijos svetainėje.

Sn tikra |Migarh*.

A. 
it 

i'*.
uvra

Fondu skyriaus, u p

. Mummmu pranrūaiii viaiem* 
to* kolonijų* lietuviam*, ku
rie priguli prie Nv. Knaiutieru 
luimpijo*. kad malonėtų vi*i 
nūnai atrilankyti į *u*irinki

Dr. M.Stupnicki!
3109 Bo Morgan Street 

nncAno, nxiv<>n
Trlrnmaa 1 arte MU 

Vaiaadiu — I ttu 11 ii ryto. 
Si 
m La tino s .t! g vai vakar*

BINGHAMTON. N Y.

itakviMMI
1. MmU 
la arkai kirk.

ir Dona"

lieto* lietu-. 
Illllu Mileli , 

i i. kiillh-tiija 
Su. Bostono 

Na, 
Visų, 

lemų buvo 
vyskupu* ir 

i, knd |m*i- ."Uiti 
vyskupai ir 

irdinulni di.-kn*avo npie tai. 
ar iieiteriH turi dūkių, nr ne. 
Ant galo. rakė, kad lik vie- 
iui* t m Imi* |»-rviršijo — 
kuri laikėsi nuunnue-*. jog ir 
imrferi* tini dušių. Kokioj 
knygoj i--dakioiiu* skaitė «. 
pie tu* disku. : ’* arta kak* 
"mokslinei*" &, *e tai jam 
I m|m*nke jo. nepnsaltė. Ma
tyt, kad ••Keleivio’* redukto
rių* vių laikų uMakimaJ jao*

Vasario 2-- d. 
virki I*ll*(-lih3l 
gę plrtkldUu*. 
|iut*lkl lete I* 
••Keleivio" įeUuklorių. 
ir kalbėjo redaktorių*, 
pirmutinė kaliai* 
npie kunigu*, 
kaiilinulu.*. Saki 
metų kunigui.
I

D.
Auku* nuo lM*ellieėių jmt 

pu**/, p. v. Biel*kį |>rii*mi«ii. kurio* 
liu* |Mi*iip>tn* į T. E. l'ž au
ka*. viinfau tėvynė*. I^etuvo*, 
tariu nėiii. .

T. F. 45 akyr. rML

F. P. BRADCHULIS 
Urtavia iitnBBMi 

Attorney ai Law 
’M W M.mnie, CM. Ctaik M. IUmm. .oi. frl Gnrtral 

CMKAOU, ILUSuM
•r..: *mu

Dr. G M. GLASER
Praktikuoja :• metai

(Nfaa« SUK Nu. M.
kctlP »2m NU. ('Hh'acn. III.

RPIDi’l JAUKTAM
M iri r r lakų. \xriAku. talpai cJuo- 

ninku lliry
VAI.a\Im»s Nuo > ryto 

iki H. nuo 12 iki • |mi nuo <
i iki b valandai vakare.
' immia nuo • iki ? pu Hat-1

Telefoną* i ar4a <B«I

V, W. IHTKAUSKAS.
ADVOKATAI

dlpiii žrnuin *. karių sveikata yra 
I maža ir kurie mturi eucrrijna dir- 
i lui ii iii kurie prailcda gy ti nuo 
- mftaeitMa.

(aerūnua n imi lo apuMugoti tai 
auM.|r :>iti miv kraujų, ir vfaų «w- 
ten^ geruun rcikalia<ua vaistu* 
kanai, iru Partųglaty Eifadr.

I’aitraiori savyje tori toldu. 
ih-:» uta. kurte reikalingi dol ra- 
draliniiiMi jūsų kraujo sustiprini
mo nervų ir I aulų ir unstipriiiuii'i 
vimi urgauiz’iio.

Tūkstančiai yra pripažinę Par- 
'•erliay kai|*i geriausių krauju 
>d|eini<ijų ir pridavinsi energijų*' 
li’ilu- nza dur via siaučia dauge
li J lirnų šioj šalyj ir jeigu tu jau
tiesi mistlin-- mojau* Imtiuai turi 
'oigytl liuti-li šio Elizir .Partogin. 
y. Viliui* Kalcite kainuojn vis 

na» lidrris. š-ši buteliu*. Kainuoja 
tiktai Ki.Mi mes siunčtatnr juo.! 
Kerai -ipašu'.'ulm. (-skelij ia joe* 
'n spiniakųnn

lodini i ra .laibu jum* užlaikyti 
nuo liduir.i* iiunsu* ir grnuu 
v-j. .■• pigu viduriai tvie migi* 
ii4 f • t ir l.ltOs Ilgo* tū
le užpuls. •• »pačiai užkii*-iamaa.

.h-igit tavo *kilvia nedirim neini 
tuomet įsu ii-iuriua skauda, galia 
■katula, gazie vuiununsr atsiran
du. I>l<va« t -pa. iš luinus, eina, j jt> kuacarUM u aussun r»k< 

neturi m n- u|M-lito valgiu tunus t 
tju tikrai yra rvikaliugn. rjildui- 
le'* "arliila. šia* aaliiain-v įtu ga
vę Av'-stitiu. Medaliu - už su iv rų 
šį ir kaip tik 'inkatuco tuoki lenani 
valgyli. Kuialgyk 3 uldajtua Par
tola prteš em.int gulti, o a*riliėtes 
•suliesi kitaip. Didelė <iėžr kr I- 
I U«js tiktai nonas doleri*

Fartola ir P»i-*«*dur;. jra ge 
fas Vitui.* L- Moteru-a ir tu

kiekvm

I

I

Kokia bu* puoliom-* *uial*- 
lybiuimu ferma, dar niekam 
iicžitioiiui. ne* nebuvo mitai tu. 
Gulimas daiktus, jog duotų 
pramonę vaistyk*? įminu savo 
rankosiia ir jus Vcoiiiiui |ni*- 
iur* direktorių arba ir kum 
(Miuijįj. Kaip vienas, taip kita 

'hutų valdžios kontrolėje.
Ginklų dirbtuvė* ir ek-ktru* 

prainoiH- tikrai hm suvulsly- 
biutu.*. linug domus Im* at- 
kreipta į lai, kad iš t-b-ktru* 
•įimti kitodaugiausiai em-rg'-

Monu(m!. i .iiai ..produk-u* 
kaip angly*. )sitmuu> ir kili tu
ri priklausyti vi-mom--m-i.

l Taipimt turi Imt įvestu n 
fonu.1 žemė* jimlnlinitisi rei
kale.

Kuikurm* nulijo* abduuai*'.* 
pirklylsi* fonuos galėtų i:-*ti 
didesnę luiudų lisuuns-nei.

Suvalstybintu* bus tik tokios 
prannmės šakos, karais užtik
rins. pelnų. Gi kitaip negalima 
Irūrtiea j jokius išmėginimus.

Kuomet tas bus įvykintu. 
(iinniau*iii l«u* sumažinto* al
gos patiem* dirbtuvių ar į* 
Taigų iisb-jum* ir Im* padi
dintus algų* dailHuiukain*.

Naku koafiaknotų.
Nirnoti tolinu* |Mi*nkė, jog 

suvalstyliiniiMo ph-utMau- val
džia nei iu-pi i*iiis-i u apie kum 
liskatę. Nes diriitunų kmifiz- 
kuvima* šalini Imtų pragaiš
tinga*. Sulaikytų šalyje ii*o- 
kių pramonę.

Vokiečiui turi duug jiamoko* 
mm Rusijos. Tenai is»l*«-vikai 
*avo lutmto*'- lietose konfis
kavo pratimu* * įstaigų*. Ku* 
gi ite'-jof \i*ku* 4umiiiuntu. 
Nėra jokio ekonominio veiki
mo.

Vokietijoje vietoji’ kotifiaka- 
viiiu* bu* duo-lunui* prigulin
ti* atlyginimu*. Tnm tikslui 
valdžia smbiti* lomių.

Tad ii lo ĮadiMigvo *ii vaisi į* 
InnuiMi bus nauda ir pramoni
ninkams ir pačiai visuomenei.

Bet negreit bus atsiekta ta* 
viskas. Dar visokių laikų gali 
susilaukti Vokietija.

nisteria Kimon redaktoriui pa
žymėjęs, jog jis gerai minui 
nųa prekybo* ir pronm.ė* rn - 
teliuoso nepaprastų ip-riumn-| 
tuo aprireiAtimu, kuomet val
džia paketino Mivalstybiuti ša
lies proutonę. Bet praiuonin- 
kui neturėtų turi mintie*. Anot 
nunisterio. valdžios pienai yra 
tokie:

Valdžia |uuk)tx: s|mctjul| 
komitetų, kurin incina žymiau 
lieji vokiečiai ekonutnistai. 
mokslo žmonės, apitpažinę su 
gtoOMBiniu gyvsuuiMi plakti-

PEARl QUEEN 
KONCERTINOS

Tai. nrrver :•«»

Dr. C. Z. Vėzdu 
LMCTl'VI* MCSTIKTA* 

V.Ua4o*. šuo > ryt* Iki * rak.
kirą. įlomi, pagal .OTurim* 

llll M>. A*ULAMt> AVKNCK 
aru ei-lu. G.lii».

J
!
<

»

I

l>»*«r >r» j»t»iruato» Ir Tano 
Jano* rUuaumo* llrlvvi*. karia gra-

t

i

i 
f

Dr. A. R. BJssHftil I. D.
MUl l.rU'ISUJHTA* 

r**arimM I-A.
uli». iiujJm: ai<c > U ryte U
* vai vaMaro. t iki tl

«««• M. A.1IMU.4 *tt. kariu «1 •> 
Tdvloaaa T.rl. tilt

VaiaCuCM Moi-l«t*i1 •

•F



CHICAGOJE. KOLONUI!.

T*. !A NORTH SID1B

lauln

I

pi le-jland**-

Negi negalima sutvarkyti de- 
lektivų.

DAUG ŽMONIŲ SUSI- 
2F.IDE.

KAS I TAI KEIKIA PASA
KYTI

Ketvirtadieni, kovo fi d . P- • 
petu» Felicitfl'.

P«ikUd>enK kovo 7 d 
mos Aųrar.ieti* Teofilių

koncertas lab sajun 
GOS NAUDAI

KATALIKI8K0S ŠVENTES. NURSES VIS DAR STREI
KUOJA.

K CHICAGOS LETUViy

I

fhl Pat E ligoninė- nur-in 
•it--il a fę-»in’i. I-*! pu priė
mė kitokia tormi*

Formalini pra’alinta i h 
i gorime, kebu treikmifil:- 
|-I<> i-n dauvian ti-'liii priim
to-. Il.'duu ju l.'ol ligululK-- 
vnldybų -kiiiidžiu iiž ten iii--, 
palnnjaneių iM-tvarkę. Jos ivir 
linu, klid dam*<-l :it*itikiliiil<>-. 
o- ten vai-tai n«* sulig receptų) 
patupiami

Be tu, tu: patrauk** liesi-n 
Ilgūnui*- v;ddyl»ų nė giiišmi- 
iii:i .i*>m- laiko. K:ii-kini<> iš 
jų lii*>*niii< •• i'l.'iiimi ii i->- |*> 
keli-- metu I'ž kiek laiko bu 
tu galė-jii-in -toli t kvotimu 
ir (adikli tegi tumiomis mir 
M'*mis.

<«i ibitair. jei j<>m lėk- i-toti 
i naujas lit*<mim-. jų kelių 
meili praktika mn-i- niekai-. 
Vi-k:i išmiujo turė- (irndė-ti.

iniau netik pel’JVv vaikinio. 
b<t .'anku buvo net barių* i 
■nnnnkimų snkvieiri. ypaė 
merftitH. Dabsr l.olua* Imi., 
kada įvyk- «n»innkinn' ir vi- 

i -neina.
Taip vyčiam- it pridera. 

Kp koreip

PAlAUUS PtADttJA 
ATSINAUJINTI

Kndaugi perversme5 yra di- 
dd< * me* n*rabm* i!5i*ukn 
tu.o visokių ne-niaruii.ii ir Ii 
i'ii. Išdirbimn- vairiu yri’.ilo 
laimi augštai ir Inomi kaino' 
pakilo nnt nekuriu uMė’o-- ln- 
kai nug-ti tat'fli.

"Nepuduokite rųJies!" Tai 
būro ideala Tnner* Labora
torijos. nl.tnt knina Triners 
Atncrican EIixir <*f Bitk-t 
Wine lai geriausias vaistas dėl 
vidurių o Trim-r’s Angelicn 
Bitter Tonic gerinusias stip
rintojas ir gaivintojas kraujo, 
kurio kaina biskatį pakiio. 
kad aptangojos rūšį. Visi kiti 
Trinm vairiai, specialiai Tti- 
ners lirumentas dėl rumatitmu, i 
neuralgijos ir išsisukimo. Tti- 
ners Congh Sedative, nuo šul-| 
č-io ir kosulio ir Triuers Auti-: 
(lUlrin dėl išplovimo gerklės ir1 
išvalymo skaudulių.—gaunami i 
visose vairiinyčiose už tas pa-' 
č-ia« kainas kaip pirmiau. Bei-1 
kniaukite Trim-rs vaisiu; Jo- j 
scjih Triner t’ompanv. 1333- 
13W So. A-blnnd Avi-., t’liica 
go. III.

'■in<.thi prativ'u v»:utn: Lab. 
-ųjunę-. kuopom* ir n oi 
lietuviu Intthku r ^uomenri.
• I I v t Vv< m Clucaęo Ap 
kinio ibniii tengia puikų

koiH-eit.-i |.;ib. Nii.i. mindni. ko
vo .'ki >1.. kv. Jurgio p-impijos
* VI l:lillėje.

štai kam rupi inn-ų tautos 
gyvylię ir j<»< pnlaiknnas. I- 
Vyčiai. 
Sajnnr.-i 
eina jai 
greičiau 
lauktu 
Tat gi, valio vyčiai’ 
i -laiIki. pr.-tkiliill- 
jaiiniioe. M ii-ii 
tikisi iš lavę-.

I- Vyčių < "Ii. 
v>*d:imas p. A. 
praeityj |i,-ig:ir- 
celini- \i-leikill :d«-joli ir n- 
po- šio koncerto -.■riižuma. To 
•lel lietiniai ir lietuvaitės, 
koncerto pavykintas prigulė-* 
nuo iiiii»ii i i-ų. kaip me- jį pa- 
rein-im. Kroliui ii si-serys! 
Ileiigkiiiiė* išotiksto j tn kon
certų. Padėk iltie |jib. Sųj.
dirbti tų sunkų dailių.

Tikietni. kurie buvo parda
vinėjami <lel iHaimė-jimo loto, 
(m l įlok bus geri įžangai j 
tų koncertų. Taigi, kurie dar 
neturi nusijarkę tikietų, gnli 
gauti pas visus l-alk Sųj. na
riu*. Pirkite iš anksto tikic- 
tu*. no* *u lai* tikietni* netik 

įgalima bus koncerte dalyvau
ti. liet ir lotų laimėli.

JL MnuAda.
I- Nųj. Centro pi m..

matydami, kad Lak 
dirba nnku darbų.

i jsigelbą, knd tik 
11111*11 našlaičiai «u-i- 

namo.
I darini. 

I.U-l II VoS 
•laiif ko

Nedėlioję. 2 d kovo Oyvo- 
i*i Ra/anėiau* diaugijn įniki 
ui<-ii*-iiiį snsirinliimų. ftv. My
kolo Arknniolo ]>urnpijos sve
tainėje. Pirmiausia svarstė 
savo reikalus. Paskui buvo 
|wrnkaityu« lai-kai nuo Lab
daringo* Sujungto «u praly- 
mu. kod fcirn ■In’ugiin dnr 

įnėrn Lab. Sų. garbe* nare, tai 
knd apsiimtų mokėti nuolati
niu- mokesčiu*. ka«met nema
žiau* kaip |m> 81H.II0 nuo ltm 
n:iriii. o už virš šimto (>> 85.ti0 
įlaugiau. Kadangi ta draugi
ja turi apie (X) nariu, tai sa
liko mokėti kasmet IIO.IMI.

Gyvojo Ražanėian* draugi
ja nėra pašelpinė*. o tik moki, 
po |lh* j mėnesį ię i* In 10c. 
mini* mirei (mima iš iždo 

.311 <lol. Draugija jau yru 
’ Lab. Sųj. gari*-- nare, praei- 
. tni- metais įmokėjusi 1<*> dol. 

Ik* to draugija nuolatos rėšiu 
taižn.včioje altorius.

Ih- šitų aukų, draugija 
daug kartų aukojo po 
ir po 81“ I-abd. Sąjungos 
kiliam*.

Imliai grąžas pavyzdi*
tom* draugijom!. Ai draugi
ja. į kario* lca*ą narė* moka 
tik po 10c. į im-nesį, tiek yra 
IMMiukAjna Lab. Sujungsi, o 
kiek yra pašalpinių draugijų, 
kurio* turi tukriantfn*, o ku
rios įlar nėra prisidė-joaio* 
prie Lalsl. Sujungus. Dar nė
ra pervėln. Visos draugijos 
gali (girioti Latat Nųjnngo* 
re** Mav^aaiaKn r t iui n?im n*

Tai jau trečia iš eilės Nortb 
Sidė-s draugija, kuri (atstojo 
nuobitinc mokesčių mokėtoja 
į Išitai. Sąjungų. laukiame 
kada ir kito* draugijos |m>—k* 
tų tf'jų draugijų jmvyzilį.

t 
t

l'atrAkAii tuVn m*»i« m XtAtu»dav»ia 
KniiikitArn>K. po lėvaia Vilnai!*'-. !».»• 
I»ar Ji turbut Vadinu m TnmnAjittuktr- 
ni Ji tivaiinvo vu Jmuai TammUU»u»- 
ku ir iMive-1.- lt rnetu tu«>rt;n|lę St «• 
matai*. Ji kAlUi likim lirtnviUMl; 
>r» vidutinio tįsio ir laito T.i* vyras 
•tauMiauata tfirta du«»nke>|ivk|njir. lu>l> 
to HrlttViAknl. inlviAknl Ir Atvk 11*41 
nnrllAkat. Prie luirnptjrMt neprieiti L 
Kaa nral»<4 teiringal Apie* Juta

Antanas KnlukAfa.
•441 M« Knot Arr.. Chicnsm. IU

I žvtiknr vakare t'bicagą ap Į 
j lankė ir vėl -imu kc-ni- šalti*. | 
limo |nikilu-i -malki lėtt.i 
-ii sniegu. Per naktį daug |*ti- 
-nigo. laip kad vietomis buvo 
sustojęs gntvekarių važinė-ji- 

į ma.«.
Pinu to buvo šiltas oru*, 

gerokai |udijo. Gi kuomet stai
gu ėmė* šalti, šaligatviai apsi 
trankė- ledu. Nim to įlaugvli* ri 
(tmeivių nukentėjo.

Nukomn. šinmlie busiu kiek 
šib’inti.

I

|
jau
820
rei-

ki-

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■■

Didelis Bazaras!

I

TUOJAUS SURINKO 8095. Ii BRIGHTON PARKO.

kaip

policKasgi reik sakyti9

kel

PRANESMAS.

NIGERIS PAĖMĖ 800

I Milicijų- 
IVilIinm

UKTUVOS VTOIŲ CHIOA- 
OOS APSKRIČIO KUO

POMS

S, t

.Urs. Augusta Wcinei, l"»20
!i. Mieliignn av-. jnnnc*e pi

li ’.iai. jog vakr • vi.ttn.s ni-e- 
r:.- išlu|io jai ii tankų ’ nrpšiu- 
kj su 900.

SAUSŲJŲ NUSPRENDIMAS

P.-r kelia-- praėju-in t diena* 
Cldcago- laikra-'iai plačiai 
ratė apie koki tni -o • lira 
tml-evikų nukalbi t 'bieagoje. 
Buvo prnne’tn -tnmluomi* 
raukini-. jog detekliv.-ii f pi i 
valiniui) it-ekę tų \i-n. l.o! 
ševikai buvę |uid:ii'- -uoknllų 
aupIniAinti lamilnmii- keli* 
svttrta—uino-iii* < 'hiengojo 
bildu*. Tam tik-lui jau buvę 
(in-igaminę ir bombų.

S;m»io Hu ne-1 ntrn-ta- pa 
*antn-knžkok l*:itl>-i-on. Mi<- 
ii-kord:iv>> taip, jog šalldiii;ii' 
įvvko iiž kokių tni moterį. 
I'ntlvr-iiti ki ilo auka.

Bet privalinini d*-t*-kti vai 
*ll*eke. jog Palte! o , blIVę.- 
suokalbyje *n Im.I*v\ ikni-. Jam 
buvę )mve.da -iiplnišinli kai- 
kuriuos bustu*, l.-prndžių ji- 
apsiėmęs tų atlikti. Ib-t |m<- 
kni atsisakę*. I'ž tatai ji* ir 
nužudytas.

Nugirdusi apie tų miesto po-j 
licija. kuri tninpat uolini vei
kia prie* šalie* vyriausybė-* 
priešininku*, neteko gnlvo*. 
Tuojau* dienomis ir naktimis 
imta saugoti kaiknrie budai, 
katrie buvo nuskirti raplaiši- 
nimui. Policijos viršininką* tu
rėjo kelia* konferencija* *u 
policijos kapitonai* ir *u <b-- 

-tektivų viršininku.
Buvo lankiam** bolševikų 

sukilimą*.

Dabar kitaip rašoma.
Dalia r tie |mty- Iniknisėini 

pram-ša. jog ta* l*»i-evikų v‘ 
*a* suokalbi*, tni |wėių privn 
tinių detektivų sugnlvojinui*. 

Kari** metu privatiniai ile- 
tekt i vai turėję <laiig įlarbo. 
Jie saugoję dirlrtuvi-s. gamlę 
vokiečių agentus ir kilu* ša 
liai negeistinus gaivalus. |-i 
vairios karė* įstaigos luivu- 
*io* jų globoje.

Pasibaigus karei daugeli* 
privatinių įletektivų netekę 
dariai. Pasunkėję* jiem* pra
gyvenimu*. Tml ir sugnlvoję 
tno* visu* bolševikų sukilimu*.

I-idkrnšeini yrn gavę luki’t 
informacijų. Praneša npie hm* 
privatinių įletektivų prasima
nymus. lb-t tų ibim su ntsar 
K«-

Kitaip juk ir negulima. Ne* 
tie privatiniai įletektivai pir 
miau laikraščiam* buvo prie 
lutę žinių npie suokalbius. Ir ‘ 
viską* buvo skvibinuui 
gryna* pinigą*.

“llry Cliiengo Fnb-ration” 
nu*(Hvn<k* mslalyviiuti rinki
mų kamiMiiiijoje Imlamlžio I 
d., kndnngi ant mažesniojo įm
into bu* (indėla* kltiii-imn* n- 

* pie t'biengo- "up-:iiisiiiiim,r*. 
Tų kl.-iu.-imą lie|a- |mdėli aiig-i 
ščiaiisin* valstijos leisimi*.

••Nati*ieji” |uida*ė* rezoliu
cijų, jog (asai liiil*avitiias *vci-! 
galų reikale mėgina sukta 
įtinti žmone*. ka<i (mniekinti 
šalim koastituciją kai imi įrn- 
šytn svaigalų |>ndiiiii«*fja.

Novo keliu "sausieji” |mm- 
giu- (Mlicėiu* ateinantį antrn- 

Idienį regi'tnmtic* ir remti tik 
tuo* kandidatu*, katrie aiškini 
stovi už svaigalų (imliibiri |
X’-

_________________

N<*<lėliojv. kovo Ui d. Dievo 
Apveizdi* pu ra pi j<>* mokyklos 
kambaryje (prie IR-to* ir t'- 
iiion gatvių) įvyks Lietuvos 
Vyčių Cbiragos Apskričio mė
nesini* susirinkimą*. Susi
rinkimo pradžia 2 vaL po pie
tų. Viso* knopo*. prigulinčio* 
; rie A|»*kririo, lai iMsisten- 
g'n išrinkti įlebųmtas, gi «b>- 
kg tai būtinai |at*kirtamc lai
ke turi suvažiuoti. Aiamc nu
sirinkto* turė-*im įlaug svar
bių reikalų svarstymui, toilel 
ir laika* yra (mankštinta*. . '
L. Vyčių 0h. Apakr. valdyba.

FaMKAii mo puflbnJIo Mykolo 
naruMiiM. posIno.So U Kauno Oa- 
bor*. KaooiBli) Parimo K Hdalai w Fa- 
ra». Malaoallo HoiUI»a« An»M-tko sete 
II PimUH crreao CMcaėoJ
4ahar mAMm kar. Ha rato ar kaa 
a»«o M Iimio lUUolltr » M M| 
lU tk Ii LooroU Maaa otraMaro*

Friroa Įarąiaakno Orougai FuU 
Co l»0« W «« Htr l-hiraca IU.

rau-lk.iu brolio Martino KaOMuao. I 

*1r4>>n. jo* Ikvpfurt* | Amorlkoo 
karlu.onm. Kai* rlrdi-tau. tai Jia 
pirui sarMumo jo karui..m-o-n urvo- ' 
no po aokan.'tu .*4r< a*, oi;
Aro.. Eaat Cblcnro. In.l M.>l<*n*-klto 1 
duoti auuikjmi, ar JI. pa:, nr I lua ■ 
ui ko bualu labai d**kln«aa

JuUua KaiKunun.
r. O. noM 31: r«at MUIIn-rkn. Mr ‘

GERA KNYGA

I* Alnlinmos *iigrvžo teisė
ju* Steik, kur* pirmininkauja 
greitai važiuojančių suareš
tuotų automobilistų teisme.

Užvakar teisėju- pradėjo ve* 
ti *unre*luotųjų byla*. Per 
• lieti.) -Uliliko 04ri.* tauisiuiil 
iiiio pra*ižotigvlių nutomol.i 
lietų.

Jei pirmiau laikraščiai 
Im'- apie menamu* -iioknlbiti-. 
gi -iiindiv rašo. knd tn- Helio- 
-n. tni reikia tikėti, jog it Im 
ve* tik viena* nevykę- priva 
tinių detektivų sugulvojinut*. 
z Nieku- negali užginti, knd 
Cliieagoje neimtų taJševikiškii 
nenuoramų. <’’in vrn t isokių 
gaivalų, liet jie yra žinomi 
(Milicijai. huugujaiiia- kiekvie 
na* jų žingMtis.

Bet reikia dalelio naivėlio, 
kur* tikėtų tokiom* ImiM-ny- 
Itėtu*, tokiem* dideliem- *uo- 

apte kokia* ekdhė

PLĖŠIKAI PA80VE
MONĄ.

ėiniml <'ro--iiig 
nuovado* |Hi||<iiiomi
Scliullz įnirtimu |niš«»vė- mito 
iiiobiliniai plėšikui lies t>7 gat. 
ir Soiitli Purk iivc.. kur jie 
norėjo apiph’ėti stambini Oil 

1 < 'ompanv ofisų.
■

I

Praeitam ketvirtndicuyj L 
Vyčių .'ki kuo|ai (nike savaiti
nį susirinkimų. Aiame *u*i- 
rinkime prisirašė įtrrsikėlę* i* 

; I.. V. 13 kp. nary*, p. J. Kit
imą*. Paskui M-kė komitetų 
ra|n>rtai. Nuo šeimininko va- 
l.tirėlio nor* pilno ni|mrt<> 
komitetu* neišdavė- (nebuvo 

'-įtrinkę* vi*ų tikintų, kuriuo* 
nariai buvo )iaė-mę |uirdavinė- 
ti). Itėinu gulimu buvo nu
manyti. knd |*’lno liko npie 
.'MI dol. Per-tntymo Desert 

jzatio Mergelė- reikalai |>n- 
vyadingni tvarkomi. Persta- 
tyma* pyk* neilė-lioje, kovo 
|ti d. KchiMd liuli, avetainėje, 
prie Donore ir W. 48 gatvių. 
Girdėt, kad viso Brigbton 
Parko lietuviai rengia*! į tų 
inkarų. Gi kuojios artistes- 
mėgėjos deda visas juodangas, 
kml šių gražių dramų kuopai- 
kiaušiai perstatyti.

Buvo ia kitokių komitetų 
raportai. Visi utgirti ir pri-

Pareitų pirmadienį. S vaL 
ryte j laikrodžių krautuvę |n 
nūn. 2-MO No. Oaklev Air, 
kurioje tuo laiku buvo K. Bu
dria, laikrodžių taisytoja*. in
ėjo du nepažįstami vyrai ir 
viena* iė jų tuojau kreipėri Į 
Budrį prašyiIaaMM, kad nu
mauti) jnin nuo pirito žinių, 
kurio sakėsi pat* negalį* nu
mauti. Tuo tarpu Budri* 
pamatė. kad antra* vyriški* 
rankoje laiko revolverį. Nu
pratęs Budri*, kad ėia prie? 
jį stovi pIMikaL apsimetę* ei- 
nų* paimti tam tikrų įrankių 
’.iuiuovimui žiedo nuo pirito, 
užėjo už užtvaro, gi plėšikai 
tuo tnrpu išbėgo per duriu 
nespėdami nieko pagrobti.

DIEVU Ai’VElEDOK PAR.

ftiaiidir, ketverge. kovo C d.. 
Ima L. Vyčių 4 kp. •'•arboa auti- 
rinkimas Yra daug svarbių da
lykų aptarimui, kaip tai: velyki
nė in corpore ii paMatiea, karių at
liksime nedėlioj. km • d. ir kiti.

Taigi viai nariai yra ktieėiaaae 
kuoakaitlingiauBiai ataflaakyti.

L. K erių d Ap. raMaka.

piožuusu |iETuwtti tinrtrt ęiicmue
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