
p
•I-*

i
< 
i

KAINA O CENTAI
PRICE “ CENTS

CHICAGO. ILLINOIS ANTRADIENIS KOVAS (MARCH) 11 D . ŲH9 M
> aa BKooMtr-o^aa mattvk makch ai. m / umU'Ago. iluroim ritmai ra t aur «>»• mmkii a tam

SECONO EUITION

ANTROJI LAIDA
X

METAI VOL IV. No. 59

Vokiečių bolševikai 
prieš valdžią kovoja 

pagiežaI

VOKIEČIAI BOLŠEVIKAI 
ŽUDO KALINIUS.

Skandina jie studentus 
oficierius.

ir

i

*

mimai su l<olM*vikais ir kur 
jiem* užduota (mskutini* smū
gi*.

Paviršutiniai apskaitant.: 
nuostoliai mm-avyls-e siekia 
keli* milijonus.

Munichc kiek ramiau.
Anistcrdam. kovo II. Pni 

eitų *eknuidienj vokiečiu Imi 
*<*t ikni užėmė Berlyno prie 
mi<**tj l.itclitviils-rg. Ir tenni 
(Milicijos nuovadoje nužudė Iki 
valdžio* ofirieriu ir kareivių, 
anot pratmšimo i* Berlyno.

Liclttenbergo (Milicijos nuo
vadų bolševikai imt keliu* 
diena* atakavo.

Praeitų šeštadienį mieste 
Halle bolševikai lutėje nuskan
dino įlaugvlį studentų ir ofi- 
eserų.

Sulig naujausių žinių i* 
Berlyno, lenai susirėmimų 
metu užmušta ir sužeista apie 
1.000 žmonių.
Diduti materijaliai nuostoliai.

Paskutinių mūšių _ meju 
Berlyne padaryta milžiniški 
nuostoliai nuosavybė**. I tat il
gei i* krautuvių ir namų api
plėšta. Dnugelis namų tie
sio* apgriauta.

laibjausin nukentėjusio*
vietos aplink .\kxnndcrplntx. imi vestu ii|irauguti savo riilte-
kur buvo didžiausieji susirė.
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Iš Municlio <le|*-*<>-<• -nko- 
nui. jog tenai dovi* trupiiii 
pugiTČję*. Socijulistui didžiu 
mirčiai visur imu viržy.

Bolševikų sovietas Muuicln* 
nusprendę* puliuoriioti virus 
užsiuvus, kokie buvo suimti ir 
laikomi po premjero Eisncr 
nužudymo.

Ia*i|izige streiką* pasibaigęs 
ir pravesta tvarka.

Visoj eentrnlėj Vokietijoj 
streikai žymiai inužėja.

Moterys organizuojamos.

I* \Veimaro pranešama, jog 
(Minia Broenner. autorė, leidė
ja ir at<4<nv steigiamųjain su- gri nukilę kareiviai m* tik ne
sirinkime iš ilrmokratų parti
jos. nplcido \Veimar ir iške
liavo lianai, j Karaliaučių.

.linai rytinėj Prūsijoj orga
nizuos nuderi*. kuriom* bu*

JAPONIJA PLENUOJA 
VIEŠPATAUTI RYTU08E.

Tai bus jos tenai nuosavi 
••doktrina.”

Paryšiu*, kovo 11. J* i tun
tų sujungus kun*titucijuje bu- 
padaryta kokia nor* sisM-ijiilė

i išimti* ••.Muiiroe doktrinos” 
reikale, tuomet .la|**nija |i.*i- 1 
reikalausianti taikos konfeivn 
cijos. kml jai Imtų pri(Hižinlo- 
pilno* t**i»ė* savaninkini veik-i
ii visliose tolimuose llytuose. 
kaip tai Kini joj. Maiid/m i į*iį 
ir kitur.

Taip *'ia tvirtina j:i|*omii 
atstovai taiku- kainfrrvncijoje. 
Saku, ji-i Suv. \'nl.-tij<im- bu* 
leidžiuiim kontroliuoti visų 
Ameriką. Imi .l:i|s>nijai turi 
■uit leidžinma k*m1 raliuoti Ry 
t Ils.

Ir m*žinia. kų talkininkai 
atsakys į tokiu* Jii)Mmijo* rei-1 
knlaviniu*. *

VOKIEČIAMS BUS LEISTA 
TURĖTI 100 000 KAREIVIŲ.

PAR YRIUS kovo 11. — 
Vvriaūsiojl talkininku karės 
tarybn jahttinai ?i> nn-ndė 
militarines sulygo* Vokietijos 
ii ginklavimui

Sulig tų sąlygų Vokietijai 
per 12 sekančių motų bus leis 
U palaikyti tik 100 000 armi
ja.

WATERBURYJ SUARĘS 
TUOTA APIE 200 BOL

ŠEVIKŲ

Tarpe suareštuotu yra vienas 
iš Chicago

AMERIKOS MOTERYS *AU- 
KIAMOS KONVENCIJCN.

Norima paatnmėti smarkiau 
moterių reikalavimus

Watrrbnry, Conn.. kovo II.
Čionai -tiat- toot. t'liii-auo- 

indtt-lrijali-la- Itol.'ei ikn 
č«-im»v ir su juo apie jm kitų 
jo (Hi-ekėjy.

černov yrn žinoma- kai|*i 
iiidtt-irijali-ių generati- orga
nizatorių-.

Paimta daugeli* l*>l->-t ii,iš- 
literatūra-, didele rnihlo 
■•liavn *n rusišku |*nrašu.
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Hindenburgas veikia Pabaltijoj
HINDENBURGAS EINA 

PRIEŠ RUSŲ BOL 
SEVIKUS

NUŽUDYTA 4 RUSŲ DID 
KUNIGAIKŠČIAI.

Prieš

8UKILE KANADAI IŠ
SKLEIDĖ RAUDONA 

VĖLIAVĄ.

NeUodyU j ofirierui.

Londoną*, kovo tn. — Gen. 
Colųuclioun ravo ptais-šime a- 
pie kanadų kareivių riaušes 
stovykloje Kinmel |iažyini. jo-

žiu* nuo ru*ų Isilševikų.

Chicagoje yra daugelis bolše-

VaaUngten, kovo II. — 
Teismini* paštas <lepartium-nto 
gmerali* atstovas Mmar va
kar senato' komitetui imlavė 
memoramlumų apie hoUevi- 
kiilcų veikimų Nu v. Valstijose. 

Memorandc sakoma, jog in- 
dimtrijalistai (I. W. W.|. a- 
narchistai. socijalistai ir kiti 
aniem* artimi gaivalai yrn «u- 
sijungę vi«-n:tiii dalyke veikti 
išvien.

Tarai dalyku* — tni su
griauti duliartinę šalies vy 
riausylię imt kruvinų revoliu 
rijų ir įsteigti ėia bolševikišku 
respublikų.

Tie radikaliai gaivalui tuo 
tikslu rimtai suokalliiauja. 
Niioknlbiavimo viras Hadas y- 
ra (Irieagoje.

I .amnr faktais tų pririnki. 
Parimsią ištrauka* iš 9 žadika- 

JRlų laikraščių, išleidžiamų Chi- 
eaguje. Tie laikraščiai leiilžia- 

" mi kalbomis: angių, ispanų, 
rusų, italų, žydų, bulgarų ir I 
angarų.

Tie laikraščiai labai aštriai i

na dabartinę rusų bolševikų 
valdžių, katra, anot jų. esanti 
imvrzdingiausia valdžia.

Viai jie raukia darbininku* 
Iškilti knivinon revoliucijom 

Nežinia kų |»radė* senato 
komitetą*, turėdama* rankose 
tekiu* įlok limentu*.

Ne\v York. kovo II.
ii •imi \\ omini Sitfrrngr A - <• 
■ iiition pirmininkė. Mr*. l*at- 
rie Chiipman čatt, praneša, jog 
Suv. Valstijos** y ra daugiau i-‘ 
milijonų mol**rių, iiirinėiii -u- 
virš 21 metu* amžiau*, ku- 
limns turėtų bul leista bnl«im-1 
ti ateinančiai* (irvzidenta riu 
Kiniai*.

\is*M* pilnameti** motery* 
■ kviečiamos pri*i*lėli prie mi
nėto* moterių sąiiingo*. N*.*j 
kur yra didesni* skaitlius, ten 
ir galy bė didesnė.

ftito mėnesio |mliaigoj<* i*:o- 
t.-rų sųjunga turi-* suvažiavi
mų mieste Kt. Ixmi*. Iš k'uk- 
virno* vaMijo*. kur mal-ey* 
turi nor* daline* teises politi
koje, |mkvi<**4a po 50 umt>*m 
atstovių. Tn* suvažiavima* bu 

nuo

PROIIIBICIJONISTAI DA 
BAR PULSIS I AFRIKA

Westervil!e. Obio. kovu ||. 
šio- rali***, taip vadinamoji. 
|H'i*-š.-;diitniiiė sųjunga uu 
sprendė turėti svaigalų |irolii- 
bicijos konfeii-neijų Paryžiuje. 
K<mf*'n nvija pni'i<li'-i.-imi lia- 
Itindžio 1 d.

Prohibieijonistai. ap-iilirt*- 
snvo šalyj, nutarė “np-nu*:n- 
t i” A(*rikų. Jie spnit- tirila** 
k*iiifer<*iicijų. kml ateityje j 
Aprikų Imtų uždrausta gnl*cn- 
ii visokiu* svaigalus.

PHILIPINAI REIKALAUJA
LAISVĖSI

juos panaudoja laisva 
norius.

Esą jie susekti suokalbiaujant 
prie* bolševikus.

rau»h' į ravo (ifieirnis. Is-t 
jiems net ir nesipriešinę.

Sako, jis |mts Imvo insėnuii- 
šę* sukilėlių tarpnn. Kaiku- *ių* auksini* jnliilieju* 
ric kareiviai, jį pamatę, me ‘ •«•* sųjtmgo* įkūrimo,
te šalin išjilėštus tlniklus. kadį Kuvažin\ime motery* pak< I- 
alidimti jum prideramų |iagar- stiprų ltal«ų už *avo lei-t-. t tai 
Itą — raliutuoti. , t laimėt veikiau senatas pa-

\ i«-nn* kareivi* sukilimo klausys to halso ir pri|mžin* 
melu buvo išskleidę* raudonų moterim* lygiateisę, kurią pa- 
vėliavų, kaipo bolševikinio' n mia ir pat- |irrzidentn* Uit 
ženklų. Bet jis tuojau* nušali- iena*.
tas. _______________

Tuo tikslu pasiųst* misija J 
Suv. Valstijas.

Manila, kovo II. Philipinų 
Ivgislnttiro* sesija čionai užda
ryta mi siileikimu smulkmeniš
kų instrukcijų **ne|iriklaui*o- 
my I* * misijai.** kokiu |ui*ių*l:i 
j Suv. Valstija* *tt tikslu ;*st- 
n*ikiilmiti Pliili|*inų saloms 
nepriklaiiMimy l*-s.

Suv. Valstijos dar pirmiau 
'yra ža*k*jii>io* nrpriklansumy- 
! I*.* šiom* salom*. Halui r alėja 
j laikas išpildyti tuo* pažinieji- 
- mu*.

Coblenz. kovo II. Vokieti 
jo* ii<-ldmuiš:dii* votį II indeli 
buigit*. anot vantų čia žinią, 
prieš ru«ų Isilševiku* nuspren
dęs piiniuidoti vokiečiu* luis- 
vnnoriu* kareiviu*. Visoj Pa- 
luiltijoj prie* juo* Im* pradė
ta knni|Minija.

Ilindvtibiirga* savo teikimui 
bazę įsteigia mieste Lie|*ijojc.

Ta* reiškiu. jog ru*ų Im»I- 
šcvikni šiandie luri normalę 
militarinę organizacijų. jei 
prie* juo* ima veikti net |mts 
llindiiilmrga*. turai vokieėij 
apiblukta* militarini* didvyri*.

Copenhagen k»i<> II. P**t* 
rognide lomi* *lii*ti<>iui.« ImiIšc* 
vikiu migli lubino dnr keturis 
užsilikusiu* ru-ii didkunigaik- 
š*’-iu*.

Pranešama. Imk Istlšcvikni 
juo* Mlsekę Miokulbiniijnnt 
prieš ls-nino valdžių.

Ilidkimigaikšėių vnnlai ne- 
žinomi.

Reikalauja subraklinti japonų 
mili tariamų.

KORĖJA PASISKELBS 
NEPRIKLAUSOMA.

San Frandaco. Calif.. kovo 
II. f'ioiuii gauta žinių, jog 
Korėja, kurių anuomet Javini
ai iHi-i*mitHi. |ia*i*k<*llH- n- 
pril'lnii*onui rali*. Taiko* koti- 
fereneijon siuiičiumi atstovai.

I

Paryžių*, kovo |tt. — Kini
jos a-tuvai taiko* konfermri- 
jojr reikalauja subraklinti ja- 
|M>nų militariuuų ir Kini jų 
ati<limti išimtinai kinams.

Kol ta* nebus |Midaryta. 
ko al-tovni. pnimatom^* 
ja kalė, kuri ap*inn* viA* 
šaulį. ''s

•ln|Minų . kinų krisi*, kiek 
niiiimnoiiia. (inkilu nugščiau- 
sian lai|*-nin. kuomet čia *u- 
gry ž. |irczi<k-nta* Kilmsia*. 
Nes tuomet Kinijos atstovai 
imreikalaus savarankumo tal
ko* konferencijoje.

Wa*hington, kovo Itt. Ko. 
n-jo* gyv««iitojni išreiškė mirų 
įniko* koiifi-renrijo* metu I’n 
ryžiu** turėti ir ravo at*lo 
vii*.

Atstovais pti'irengė du ko- 
risimi, gyvenančiu Amerikoje. 
Jiedu įgalinvo Korėjos val
džia.

B«-l kuomet prisėjo |Mitvir
tini i anųdviejų |m*|M>rtiis. at ; 
sisnkė Ini (Midnryti uiįsmų vv-l 
riniisyl*'-. Ik- to |mt virlinimo ' 
atstovų m-gidi npl<-i-ti m-i Sm 
Valstijų.

po tu aslovii krei|***i 
Siu. \ id-lijų mist i ls- di-pni 
lamentnii. Ib-t ir čia *utik*i 
I ia»i priešinimų.

Jn|*ihija m-|uigi*idniijn turė 
Ii Knn-jo- atstovų Paryžiuj**.

Oopanha<en, kovo II.—Pra 
eitų šeštadienį bolševikai Ber
lyne išskleidė buvusio vokie
čių kaizerio vėliavų nnt ap
griautų kaizerio rūmų.

Valdžios kareiviai veikiai tų 
vėliavų nutraukė.

Nežinia kokiais tikslais ImiI- 
šrvikai tų paiiarė. Matyt, vai
dila* pajuokimui už jų galuti
nų įveikimų.

________
Paryžių. kovu II.* Kn<im**l 

imu «liemi Pranruzijo* (irvmje- 
rn* (1eim*n*-<-nii. pasv«*ikę* nm> 
|Miš*rt-itmi. išėjo iš taikos kun 

, fervnrijos lm*lo, kažkoks fanu 
tikas |iriša*ku prie premjero ir 
sušuko: “ftalin tiranija!”

Jis tuojau* buvo minreštim

SLAPTA POPE2IAU8 
KONSISTORIJA.

Rymas, kovo II. Vakar Vn 
tikime įvyko -luptoji ftv. Tėvo 
l:on*i>lorijii. limo nomimmli 
nauji vyskitĮuri.

Viešoji koti*i*torija įvyk* |*i 
taiko* padnnino. Tuomet ftv. 
Tėvą* jei-kir* nauju* knrdino-

Londoną*, kovo II.-- ftioje 
karėje taninvu*ieji niriai nfi- 
cieriai |mgnmino Anglijo* ka
raliui |M-ticijų. Ileikalau.ia jie 
.V'Mjiri MivyvM* ’• *. Sako, kad 
m i ravvvaldo* neduoda Angli-, 
jo* |>arlaiuent:i*. (••«! tegu tn./ 
i< iki.la* Im* |fcive-ta- nptnrti 
t.-it.o- kotifen-n-i į- •

I t«r|«- |m»irnšuMų ;*> |s-tri 
ųt yra keli ai-ml generolai, 
pulkininkai ir žeme-niii irngit 
oficierini.

Peticija imgnm'tda vanlu 
JiMi.tNNt airių kareivių, katrie 
Ini-vanoi i..t tarnavo it tat Itali
ja Anglijo- armijoje.

♦- ----

HAVANOJE PASIBAIGĖ 
GENERALI8 STREIKAS

>

MAISTAI PERU RESPU
BLIKOJ.

laivų.

Augš&ausiaa žalia* taiuna* 
patvirtino žemesniojo 

nuosprendį.

W**hinglon kovo II.
Augščiausias šalie* leisimi* 
vakar patvirtino žemesniojo 
teismo nusprendimų, sulig ku
rio žinoma* Amerikos racija- 
lietų vmla* Ib-lk* milinii-ta- 
kalėjimu 10 metų. Ji* nulitiii- 

Į sta* už savo kalbų, kituomet 
imrakylų mieste t'anlon. <>.. 
Nu tuja ravo kuliui ji* per
žengi'* ••espionage” įstatymų.

-

f ry <A I ii
t- R

Havana, kovo II. čionai 
|H-r |M*nkia* *lii*na* siautė gr 
neralis streiku*. Mieste virak* 
jmlėjimn* ir veikimas Imvo -u 
stojęs.

Kultos vyriausybė (utgells-n 
|Nuūšaukė N. V. vyriausybe. 
Pastaroji j Havanos pakraš 
čioa

Buenos Aire*, kovo llt. — 
Uu Mintai |wrvuvėnų ofirieriu 
ir knreivių mieste Urna *ua- 
rvštnota |ni kruvino maišto 
prieš valdžių. Tuo maištu no
rėta luubiryti pradžia revoliu
cijai.
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“DRAUGAS” 
UTHt ANIAN DAI1.T F7UKJTD 

PablUhcd D*dj Klupi Kuisla>« b> 
imuiiui rvui iMiiKG co.. iw.. 
IMH> W. ISlb M.. Cbleaav. llllooK.

T131MS OF SI BM-IUniOM
Onr Te«»................................  ts.no
SH Munth-.................  13.00
TUui -U>‘. l .UUen .................... SS.OO

Al ni:il*-*TAM»s 8c A COFT 
AUtrrtmnc rato nn nmlnstsm
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Kitus ueloboju lapeliu 
šmeižtus jau seniai atrems ri
si lietuvių laikraščiai. Chira- 
guje Ketvirtoji SocijAltatt) 
kuopa per Nanjns Metu* trak- 
■ir lietuviams protestuoti prieš 

j svetimų tėvy nė* užgriebimų, 
skleizdama pruklvmacijų (u« - 
našių roclir-teriškri. Tada ir 
“X’nujien<»s“ juo* pa(H*ikė. 
Bolševikai savo idėjom* pla
tinti naudojasi “švino kulko
mis.“ knip patys sako. Jie 
iriigiu mirtį visiem* tiebulševi- 
kums. vadydoiui juu* Imržu- 
jai* ir revuliuciju* priešais. 
Bet šlykščiausias ir labiausiai 
tailševikų mėgiamas ginklas 
yra netiesa.

Nržii n nr it-ui \m~rikos 
:l <iuim> siH-.jidisl.ii |mkę* Imi! 
I ū-iiku- *uio tarp*.

unitu k iru iki niKMtama

“DRAUGAS”
Butui k«**li* tlf nrnh IdirlUtin.

PREM MI.HATV* KAINA:
Metanus........................................U*
r«Md Melų ... ......................... 1X00

l*rruunicruta ntukoi įkalnes. I.al
ka* t4.ait<sM tlAMraAymo dtt.ncHi ne
■Uu Nauju Metu. Norim |h r maitoti 
•drenų %imm1« reikta hrteiuMi ir »>•«■ 
•drr».ie. pimrat rt-rtauniR Mu«4i i*t»»r 
katu kraaritr pr r*r»rtrap "Mnnrv < it«k r" 
•r» a pirtUnt i'iniriu | ncutt uot*

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

M« k Ilsta-, Gili 
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Rocheiterio Socija- 
lūtai.

Šv. Kazimiero Vienuolyne. j išvien, o ginčų ir tuščio šne
kėjimo m-i ženklu.

Rašančiam šiuo* žodžiu* te
ko matyti kitataučių nugšto* 
kilmes turtingi; |H>nių visim- 

- meninį dailių ir teko pastebė- 
|ti, kad jos moka jausti idealių 

1 juisišventimo įstaigų nauiliu- 
giiiiui. T<xl<-1 jus ta* įstaiga* 

į tylomis sutartinai ii laimi pa- 
M-kniiugai (uircmia. Kurtai* 
užeidavo mintis, kud tiktai 
grafų ir kunigaikščių ls-i kilų 
didž|>unių pačios ir dukterys 
gali tai}> uugštai išlavinti sa
vo jausmus, kad sutaria remti 
svetimus gražius darinis. Pa- 
siriMlo. kada mintis Imvo klul- 
dintra. Av. Kazimiero dienoje 
)<• vienuolyne nelmvo nei vie 1 
uos grafe* ar kunigaikštienės. 
l*-t buvo viso* gražiatiaio* 
moteriškų širdžių ypatyls-s. 
Linksma matyti, kad mų* mo
terys jausmų ir darbų kilnu 
mu stovi lygiomis su kitų tau
tų aristokratėmis.

Bilelou.

Į kolo |>ar. — 5 (kuu. Fel. Ku
dirka. Judita Krimirukuitė. 
Silvestras Aiuša, Konradas ir 

. j Agota Ignutaviėiai. J. Gir* 
džiunas): Wankegan Pi. — 2 
(knn. Joną* Kloriz, Brigita 

! Austiimitė); Apv. Dievo |»nr. 
('liicHL-o. III. - •» (kun 1. Al- 
liaučius. Juoxa|NU Radžiu*, 
Gyvojo Ražanėiitu.s d r ja. Ma
rijonu Beimitė Stanislovas ir 
Kazimieru Gilvidai, Jul. Gu- 
iiiuliauskus) (Vest Pulliuan, 
III. — 3 (kun. J. Poškau akas, 
Dom. Druskini*. Ant. ir Ro
zalija Vainauskai) Visų Av. 
(uirapija. Chicago. III. — 4 
(Kaziui, ir Jadviga Strumilai, 
Ona Amtžaitė, IMr. Rusteikai- 

'tė. Rozalija NnnjoMenė), K 
į visu ligšiol fundatorių laike 
|ta-1arosiu* kolekto* susidaro 

.'hi. Kolektų užbaigus, ko
lonijos npviižini'us bu* iškris
ta* dailu* vienuolyno all>omus 
su įstaigos istorija, nprašyniu 
vi*<> veikimo, su vantai* ir 
imvHiilėmis visų geradarių ir 
>u fotografijomis ir trunipo- 

mis Iiijograrijomis vienuoly- 
1 im fundatorių. B<* to fudn- 
! torių venini Ims išrašyti ant
Iiiiii tikro* toblyčios. kuri bus 
Įmut*y ta sienon.

Ulgavkaao.
M|tnrt Tiiattae Lietnvių šven

tė stisilM-go su užgavėnimis. 
Mus lietuvaičių Vienuolyne 4 
kovo visuomet bina didžiau 
šia šventė, šįmet jnn išvakiirn 
pradėjo rinktis 
skaitlingus kaip 
miau kandidačių ir seserų mo
tino* ir šiaip giminės. Tėvai 
apsistojo pa» vienuolynu ta|>e- 
lioaų.

Seserys loinedėlio lakate 
užbaigusio* ilgas ir sunkias 
rekidrkrijas |ier naktį darlat- 
vnsi prirengdainos koplytėlę 
rytojaus šventei. I'žtat 4 ko 
vo prašvitus tos koplytėlės al
torius žaliavo ir Imitavo nuo 
gyvų lelijų l»-i jų lapų, kurių 
tai|H- spindėjo 
žiburėliai.

Ankstyiiusios 
pusiau |m» šešių, 
šimtą valanda vienuolyne susi
rinko ( hieagos lietuvių dvasi*. 
kijo. Koselanilo. ('bieagii lleig 
bis ii IVuukegiinii klelsnmi b>-j 
svečia* kuu. .įtikinti- iš \Vor 
eester. Muss.

Po kuu. Stnuiiiky mu turim! 
kliu. Jakaitis yra dauginusiai 
Imsidtti Imi ęs i teniiolyno imu vusio* pusėdyj turi 
dm. Iš jo parapijos jau įstojo pritraukti prie draugijos 
vieiiuolynan 12 mergaičių, su dilusias veikėja* iš visų Clii- 
plnukė daug nnkų, imčiani kle- eagos lietuviškų kuliouijų. 
iMiniii prisideilnnt milžiniško-; Priiiiuniio* yra taip-gi narė* 
mis dovanomis.

Seaerų pašventinimai.
Mišią* 

dijakoitu 
kaaakaa. 
Baltuti*, 
rūbų ėventiuimas tom*, kurios 
atsižadėdamos įiomiuIik. pra- 
įleda nuvieijatų. Kaip kitados 
šventoji K tara pati nusikirpo 
savo geltona* ilgas ir tiS'az 
kasa*, taip tų aukų imk Laro 
ir Kazimierietė*. Tik joms pir
mų pluoštelį plaukų nukei|ia 
Hažnvėios atstovas prie altu- , . ,
riaus. Kaita, ių šjmetinių kan 
didaėių (liaukai priminė sveti-, 
tųjų Klarų. Pastebėtina, kad 
tos vis-gi jaunos mergaitė* nei 
trupučio nanubuilo—netekda- 
nx»s savo gamtinio papuošalo. 
Jo* su prakirptai* plaukais iš
ėjo iš koplyčios į vienuolyno 
klauzūrų |w>r*iretig1i j |>aš- 
vrntytus rulms. Jų buvo lygiai 
dvylika.

Tuomtarjiu astuonios seserys, 
įmigusios novtaijatų. gražiai 
*utaritamos aiškiai įbrukaitė 
savo (msiši-eiitiiuo aktų. Kuni
go* nedėjo |m* altorių, šalę jo 
stovėjo geueralė motina. Atai- 
ktaii|Misio* ties altorium nau-! 
jukė* dėjo savo ranka* ant E-1 
vangelijo* ir kiekviena sky- 
rium garsiai ištarė įžadų pri-j 
stogų trims nr keturioms un* j 
tam-. Prisiegų jos tvirtino 
huėiundamn* Evangelijų. «> ku
nigą* joms suteikė |o» žii-d.-y ir 
vainikų ku-kviennt.

Tni iškilmei pasibaigus į ko.1 
(•lyčių sugrįžo kandidates, np- 
sivilknsios jau naujukių ra
tai*. Ir jos gavo kiekviena įm> 
vainikų.

Tas iškilmes vesdamas kun. 
Jakaitis (atsakė dvi prakalbi: 
skyrium kandidalicm* tani|*nn- 
ėioms naujokėmis, ir nauju.

j VICIIUIlll lll.l 
uiekad |»i«-

Penktoji Viešpatijos 
Paskola.

Iškilmės pUMbtUg’- pilsiuu 
po dvylikai drtffiu

Nauja draugija.
Apie antrų inlundų tame 

pačiame vienuoly m- mergaičių 
Akademijos kia*- <e susirinko 
būry* moterų ir merginų. Jos 
sutari- surengti tirą ugi jų, ku 
no* tikslas neliek piuigai*. 
kiek pasidartavimu rūpintu; 
a i surasti stipendijų* gabiom* 
ir neturtingom* Av. Kazimie- 

i ru vieuuolyno mokinėta*, b) 
m-t urt i ilgiau* o tinkančioms 
kandutatėms į vienuole* suieš
koti <tal|. r) visokiais kitokiai* 
budai* luvdz.iugiškai šelpti si. 
Kazimiero viriiiiolyiių.

Tos draugijos
Imti
no*. Narių mokesti* tiktai vie. 
mis dolii-ris un-tam*. Iw-t 
tatai didelė ir svarbi prieder
mė tunkyti* susirinkimuose 
bei dalyvauti draugijos įtar
tinose. Visi susirinkimai bu* 
Kv. Kazimiero s..... ... virinio-
lyne. Artyniinusių busiantį su 
tarta laikyti H balundžio 4 vai. 
|s> pietų. Tai bu* nedėlios di« 
na.

Iki taiu liukui visos dailiu 
vu*ius (Mieėdyj turi rii|>inlis 

i* ge-

I

I

narėmis imli
liktai motelis ir merki'

Antradienis. Kovo 11. 1919

mvažiuoti į turgų, nes rekvizi
cijos jau sustoju. Veikia dvi- 
klata mokykla ir Vartotojų
Draugija. Tikime*, daktarų 
Sližį ir tolian varysiant pra
dėtąjį itarlių. AluntiAkiai, su- 

1 prašdauii datartie* svarbumų, 

j rems jo gerus norus ir suma- 
j nymus.

Jonuko*.

JJ^luriikiat, šakių. 8p. 27 
«L čia būvu ypatinga* auiriu- 
kinta*: paauguaieji bernaičiai 
“įsipirko į vyruz”, statydami 
kiekviena* po butriį degtinėj

Įkalčiai Vienas ūkininkas ėia4 
pratartojo 400 r. pinigais, 
karve ir dvi mergas. (f Red.).

J. G.

Gei rėčiai. Avenc. Karvių 
kainos siekia 700 r., arklių 
1.500 r., ožkų 200 r.

už-į I't/rdot, ties Viluitua. Vo
kieti* Mozeris subarė koopera- 
tivų “Solidaruošė”. Surinkę* 
pinigų, išvažiavo žibalo ir 
druskos. Sako, nariam* žiba- 
lo svaras t<-at*iei*iųa 10 kap. ’ 
I*. Mozcrio žygiu džiaugia* ir 
Vilnius. Kad tik išvyktų.

J/. Docoina.

Mišios Ihiv<> 
o lygiai <!«•-I Xe|IZ.llgio litis išleista (H'llk- 

I loji \ lešputijos paskola, kuri 
vndiii-is Vietory l**an. arini 
Pergalė* Paskola. Tu- |wi»ku 
lo* dokumentai vadinsis l’f< /<»- 
<»/ liiiH'l., nrbn |sTgalė* pini- 
guls. Jų Verte, Žilumui. I»u* to 
kia jiiii kaip buvusių keturių 
paskolų.

Gaila, knd ik- visi žmones 
ganėtinai tų vertę supranta, j 
Kaikiirienis rodosi, kad “ImiikI- 
sai” atpigo, ne* <tal>ar galima 
jų gauti už mažesnius pinigus, 
negu buvo mokama pradžioje.

Tas atpigimas yra m-teise- 
tas ir Įuisitlarė tik truni|Him 
laikui. Vivšfiatija trumpu lai
ku laimi daug tų (taskolų iš- 
lei<lo: jo* įiesuskulm įmirkti j 
rankas minučių galutinai |m*i 
laikyti, todėl nenurintieji iš
kiša t ims Imudsu* su nuosto
liai*. Bet )M*rri* kiek laiko; 
tamdsai Įmtrks j galutinųjų pir 
kėjy ranka* ir tada jų nugali
ma bus gauti už tiek, kirk bu
vo už juo* mokamu pradžioje.

Bondsai turės fHibrangti ilol-

I ŠV. KAZIMIERO VIENIJO 
LYNO FUNDATORIAI.

Vieni žmonės nipiunsi 
hėti Lietuvę iš nelaimių.

• tų dailią nori *ul lakdinti. Su
* ture su burliokai* lietuviui 

Isilšeiikni eina jų (invergli |s> 
rusų ladševikų valdžia. Tėvy
nę mylintieji lietuviai rengia 
kariuomenę IJrtuvai apginti ir 
deda |tinigu* lai kariuomenei

; nualinti. Tut In-gnlo m-)uitink* 
Itolšcvikų draugam*, gyvenan
tiem* Amerikoje. Jie nori siis- 
tatalinti amerikiečiu*. dėlto

» r. Jtrnrimano. Imk “ D-ras J Aliu-
•mis prašvilpė amerikiečių |ii- 

igų m-t keliolika tūkstančių 
dalie rių**.

Visi žirni knip griežtai me* 
esatiK- priešingi d-rui šliupui I to. kad jie duodg daug didesnį 
ir jo pažiūrom*. Bei mums sta
čiai šlykštu yra girdėti, kml 
lieliivių kalint galėjo ištarti lo
kį nedorų apkaltinimų.

laikraščiai apie bolševikus 
(titnišo tokių bjaurių įtaigių, 
knd užeina abejonė, ar tai ga
li liuli liesa. IIH parkaičiu* 
KeptiuliH* Lietui ių Sorijalistų 
Kųjuilgos. Iloeliester. X. VM iš
leistų jį laiH-lj |i*sir<slu, kad o- 
firijaliui tos ktio|ms leidiniai 
salo m-doriumi nesiskiria nuo 
bolševikiškų bjaurumų.

Ta kuopa aiškiai |irilarin 
Imlševikaiu*. Ji rašo: “Dabar 
Lietuvos soeijallslai liolšel ikui 
jau įmurta Lietuvę ^>abuo-tm 
ti iš imi |M>nų ir l'.-ipitalistų 
jungo, taip gi ir iš imi Imržun 
zijos jungo“. Taip kalbu Uo 
ehesti-rio stirijnlislm npie Istl 
acvikų brmvimųsi Litinių. 
\ isa Lit'ln.'n ptrte- ... ja pire- 
juos, i i-a 1.1* luia jų nekenčia. 
Is-I jie p:iX4ii|<’j<i jų ru-mii- irr 
gauti, dėlto ‘o Tris-kio satinu 
rublių, iš 
ginklu*, i 
liiin-iau-ln u-meiių. it nreštuo 
jn n«-t sorijalistų* lietimus, 
kaip Biržiškų.

Ir ji« jnn **r< lobie ijos prie- 
n-‘ o jis jau biiiz.uaz.a-. To 

ku ilį- ir kitokiem* Itol.ševtktd 
šia kų žada: “Mirtis visė-ms 
rei olmei jo- priešinu.. ,\t 
minkite draugai, kml su bur 
žiunt'įa galimu koioli n» gra 
žiui- ua-ilės žodžiais, tie plunk 

nn it |H>|e-iiu.ls't šiimi kiliko 
mi-**. Taip ,-kclbia Lietinyje 
išmėtytu Istlšeiikų pioklema- 
cya. Todėl ir nežinui ar du ui-

VUaMj. ■tate-

mi, aam janda ir ym

gel- 
kili

i

ioki<s-ių |s*rk:isi 
Rusijos siundo

laikė kun. Jakaitis, 
Imvo kuo. J. Paš- 
subdijokonu kun. P. 
Po Mišių prasidėjo

ir iš kitų miestų.
Draugija neturės įstojamojo 

luoken'io, bet ture* gražų 
draugijos ženklelį, visetas 
vienokį, kuria alseta kiekvienai 
po vienų dulierj.

Ir valdybos rinkinių ir drau
gijų* įstatų parašymo aprepi- 
niiuų ilidžiuma ladsų alnlėji* 
laisiančiain atrinkimui.

P-lė Andraieviriutė kitam 
susirinkimui lalėjo pristatyti 
dovanom* išdirbinių ir apsiė
mė į draugijų* iždij mokėti kas 
tartai po šimtų dolierių. Su-

nuošimti negu pinigai (unlėti 
lunke, liauka* gal sulūžti ar| 
prigauti, o Suvienyto* Valsti
jos negali sulmnknityti. Tie 
Imndsai lai Suvienytų Valsti
jų skola Im>u<Is4) turinčiam žmo
gui. Aiamlieu luisaulyje nėra 
kilo taip ištikimo kaltininko 
kaip Amerika. Todėl (tardanti 
hundsus. ypač su nuostoliu, y- 
ra virai neprotinga* dalykas.

Ne mc* vieni taip tvirtina
me: netik Amerikos valdžia 
taip skelbia. l*-t ir žymiausie
ji Chicago* pinigu<M*ini taip 
pri|utžįsta. Erne*t A. Ilainill. 
prez.i<ieiitns įmuko vardu ('oru 
Ezrliange National liauk turi 
prisipitfcęs daug pirmutinių 
loiidsų ir dnr pirks naujųjų. 
Ji* žino, kad jie neša pelnų be- 
*ę sitalui.

NEŽINO KUR DĖTI BRA 
VARU RYŽIUS.

K. F. K.\ letiuolynu įsteigėjus buvo 
a. kun. Antanu- Ntaniuky* 

nu-. Tam durimi jisai |mšv<-n 
te hi metų saio amžiaus. Tas 
dalbas pagalinus juikirto joj 
sveikuti! ir sutrumpino jo gv- 
vyl*-. (mirė 15 d. gr., 1'>IS 
tu.). Tai liuką Įiusišventima 
Dievo garliei ir Lietuvos nnu- 
dui. Tur|s- kitų y|>atingų vie
nuolyno geradarių turime dar 
paskaityti a. n. arkivyskupų 
Jokūbų (juigtcy, kurs savo ru- 
|o*sniu ir užuojauta daug pri- 
siilėjo prie vienuolyno įsteigi
mu ('bieaguje. Gi iš lietu
vių kunigų |iaminėtini yra, 
kai|M> y|mtingi tos įstaigos gr 
noldriai ir fumlatoriai dar šie: 
kun. F. B. Serafinas, a. a. kun. 
A Knu|m*. kun. J. Kaitinkis, 
kun. J. Jakaiti*, kun. M. Kru
šas ir kiti, kurie yra aukoję 
vienuolynui žymrsars sumas 
pinigų.

Xuo |M-n*ito rudens buvo 
pradėtu daryti j*> musų kolo
nijas visuotina ne|mpra*ta ko- 1 
lekia vienuolynu reikalams. 
Mu! pristatymui untrus mūrų 
pum’-s reikia arti •.’iOJItaJ.tM); o 
čia nebenorima didinti skolos 1 
jau ir taip diiMėa. Iki šiol 
jau $12.001) suviršumi tapiau- < 
kė. (iera pradžia, brt dar * 
daug trūksta. Berenkant au- 1 
ka*. atsiranda visur tm kolų- 1 
nija* naujų vienuolyno f ūmia- 1 
torių, kurie aukoja j>o $100.00. 
Nors ir kiekviena auka yra 
brangi ir, jei tik duota iš ge
ros širdies, turi vertę aky»e 
Dievo, liet aišku, kad šioje ko 
lektoje lalnausia nusveria — 
tai fundatorių aukos. Tųjų 
fundatorių didžiuma — darbi
ninkai žmonės, kuriems ne
lengvai Įuireinn šimtinę su
krauti. I žtul tuo dide-nė y ra 
svurtia jų aukų Dievo ir žino 
nių akyse. Čia neprošalį bus; 
(mminėju* tuosius fundaturiu-, 
kurie šiais metais aukojo vie
nuolynui |m> šimtinę. Baltiniu- 
rėje 4 (Marijona Vilionių- 
lė, llmudiju Loksfutaitv, <>m» 
Buhrliutė. Ann-tuzija Snvic- 
kiutėi; l'liilndelpbia. Pa, Bv. 
Kaziui, pur. — 3 (kun. J. buitį- 
taki*. Eranriška Draugrliutė. 
Mngiiulena Grikit-čiukė); Pili- 
ladel|»liia. Iht.. Nv. Jurgio pur.
- .1 kitu. M. i*Mflydi*, Julijo

na* Gudai iriu*, .luomų** ir 
Agota Mlėiuliai): Tamiuiuu, 
Pa.. — 1 (knn. Petrą* Gudai
ti- ); .Miuersville. Pa. — 1 1 
(knn. J.

n.

I ŽINIOS IŠ LIETUVOS. Kum'nai, Ketos p. Mokyklų 
lunko apie 50 vaiky, Kursus 
|>aaugiisiem* 30. Mokytojas E. 
Požėla.Biriai, laiikimi* Biržų Pa

rapijos Komitetas pradėjo 
veikti lapkričio 20 <1. 1918 iii. 
Komitetas buvo išrinkta* visų 
pilii*ėių Im* luomo, tautos ir ti- 
kybo* skirtumo.

Pirmininkas—Petras Kregž
dė agrum, vicepirmininkas 
— Ginui, mokyt. Jonas (šasi u- 
na*, raštvedy** — liaud. mokyt. 
Kastantą* Kregždė, raštveiižta 
padėjėja* — laivę* t ūsų ai f ir. 
liaudie* mokytoja* Jonas Na* 
topka. kasininku* — darbinin
ko* Balčiūnas' Joną*. Nariai: 
liaigt,-* realinę mok. Jonas Me
kas. itarlnninkai: Valiuli* My
kolas. Galecka* Mykolas, Mu- 
ralis Povyla*. Jukna Stasys ir 
BurtaMi* Kastan! inas; ref.kun. 
JukuiM-nas Povyla* ir kursiatė 
Podžiunaitė Ona. K a m Ii datai s: 
Jašiuska* Mykolą*, kun. Kazys 
llindu-vičius, Atztupėnas Jur
gi*. ginui, mokyt. P. Kerno*, 
llaiuašauskas Adoma*, Šnare- 
ki* Valieriaa. Aeruaa Petraa, 
Brigiškių. VtetoK neitalyvas- 
jančių Komiteto narių O. Po- 
džiunaitė* ir knn. P. Jokūbė
liu įėjo katslidatai laivę* ru*ų 
afic. Jašiuska* Mykolą* ir 
tau. Rimkevičius.
žymi Komiteto dauguma yta 

nusistačiusi, kaip liet. Valst 
Taryba.

Visos Biržų a|atkrities |mra- 
pijos Imis tuojau organizuotos, 
ir suilaryta* apskrities komi
tetas. Mrs jau |**ireiigę pa
imli vietinės vokiečių valdžios 
ištaiga* ir reikalu*. BcU. tuo 
tarpu jie nieko neduoda.

Uit lirli*.

Tabokir.
——

Puti tiktai. Mk»r. Aj rudenį, 
šio kaimu gyventojai, atidarė 
liaudie* mokyklų, kurių tanko 
a)>ie 50 mokinių.

FtMio.

RadciUiikŪifiop. 24 d. “Vai- 
niko“ dr-ja vardino “Kamin- » 
k rėtį” ir tarnuirtaua. 
vaka 
čia*.

717 W.

tiko visom* susirinkusioms.
Ta pačia diena į draugijų 

įstojo: Bronislova Habonieaė. 
Jadvyga šte(>onkaitė, Pranciš
ka Valaičiutė. Antanina Krot- 
kaitė, Pranciška Aimkienė, Ma
rijona Bacevičiūtė, Emilija 
Nausėdienė. Kasimicra Vara- 
navyčienė, Teodora Andraše- 
viėiutė. Aataaiaa Nau-^dtaaė, 
ir jos duktė Broaistava Naa- 
MČdaitė, FiloiiM>na Permenienė 
iš Detroitu ir jos duktė Adelė 
Peruienaitė. ir Katarimi Mor
ka it ė.

Taip susidariusioji draugija 
j tuojau* pradėjo ir itat lm, bu- 
* tcnl. surengti vienuoly imi uau- 
i dingų baznrų šiuo jmvasariu.

Buvo klausimas kur tų luizji- 
| rų dnryti. ur samdytoje salėje, 
nr parapijos svetainėje, ai pa- 

I rimtie i teillloly ne. Apsvarsčius 
visu* žvilgsniu* ir visu* rei
kalu* pasirisiu geriausia taza- 
rui vieta pnts vienuolynas ir 
priktausanėioji jam žemė.
Dalyvavusios susirinkime su

tarė kalbinti kiek viriui savo 
kolionijo* moteris (stojančias 
į i5r. Kit '.iniiifii Akarh uiijus 
fruirią ihaufliįą, kad jos ne- 
atidėtindamo* imtų tupinti* 

kėnis titmpanėioni* įžadų *e- tazaro rengimą, 
serinri*. Tuma tikslu knn. F. Kemėšio

Mažoje koplytėlėje m4aivo,įteikė (kmeratai Šv. Kazimie- 
lietos žmonėm*. Suoluose se iro Seserų Motinai auksinį lot 
liejo lik artymtausieji giminės i k rodei į. kurį viena* lyras iš 
tų. kurta* tų dienų turėjo įsto-1 Aušros Vartų parapijos nulos 
t i novicijatan arta įžadu* (* jo vienuoli nu reikalams, 
daryti. Pilnas karidorins bu-Į Ketvirtų lalaudų (mi pietų 

 

vu žmonių. Seserys nedalyra- į užsibaigė ta* pavyatliaga*.

daro

ta

ko-

Aliniu. Kaimiečiai 
krašto apuagua aulirijų Pra- 

Dumčius); <*ta*gn džių tam <terW padarė jn

I

M

Ryžių malimui ir kitos įstai
gos. kurio* luti daug bravari- 
nin ryžių, kreipės i Suv. Val
stijų Agrikultūros Departa
mento Markeią Biurų, knd ji- 
•iiiii-tų. kur padėti nr ištirtų, 
kaip suvartoti jų sankrovimu*, 
kurie artinanti* tautiškai pro 
liiliicijai laimi didėja. Nor« 
tn* ryžiai gali Imti malami į 
ryžiniu* miltus, ločiau maisto 
Administracijai nuėmu* su
varžymus nuo kvietiniu miltų, 
ry žiniai atpigo ir pirkliai kaip 
ir maunininkai abejoju ar ap
simokės daugiau ryžių malti. 
Be bravarinių ryžių sandelių, 
■taug yra prikrauta

Kazi’kikkcf, Kuikiiuloiiif a/i. 
Čia kirlMiiiauja kun. Valavi
čius. lenkiškų, nuomonių lie
tuvi*. Mu*ninkuose įvedęs 
lenkiška* | tanui litas. Kuzai- 
kiškių |oir. keleto* sodžių dar 
trlM-kalta lietuviškai, tik ne
is-r kn* j ims )iamokina. laik
raštį išrašu ar kokių knygelę 
padumta.

Taip čia Betartai nesusipra
tę skursta ir lenkėjo. Nei 
vyzdžio jie nemato iš liet 
kio lietuvio inteligento.
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ATtOAI.
I

I

Lietuviai 
Amerikoje.

fiįmrt hnltimorieėini iški! 
m ingi a u apvaikščiojo šv. K» 
žirnieni dieną, negu kilai* me
tais. Pirmadienyj, kovos 3 
d. vietos taisytini* choras 
po vadovyste vargonininko p. 
J. Olšausko, st'»ė scenoje 
“Kaminakrėtis i. Maloniniu 
kas". Vaidinimas labiau jsi- 
vyko, negu galima buvo tik**- 
tie*.

Autradienyj, kovo 4 d., ty. 
Šv. Kazimiero dienoj, buvo -a- 
rengtos prakaltas. Kaus jo 
l>r. J. .1. Bielskis iš Wn>liing- 
tono ir kun. Jonaitis, buvęs 
Suv. Vai. kariuomenės ka|s*- 
liona*. nesenai pagryžęs iš 
Prancūzijos. Publikos abie
juose vakaruose buvo gana 
daug. Abudu vakaru vietos 
angių laikraščiai lutai gražiai 
aprašė.

K. Kn ivičkin tlartas ir na-j 
litai kart-ivianis .*

A. itviškia tai. kar snkonta. 
Daliar yra Koiignw liilius, ku- 
riaiuc reikalą ujama itaskirti 
$100,(MUMINI, m kuriais, jei pa
siseks gauti. Vidaus Beperia- 

kareiviams ir jurininkams 
operatyvės ūkių kolonijas 
veik \isow Valstijose.

K. Kas tas tikės gauna ’
A. Tm*, kurie jas iėdirim, 

dirbdami prie sausinimo, valy- 
mo. vaadeniu užleidimo, ir pa-

K. Ar visi gaus ukesf
A. Tai priguli nuo to, kiek 

žemės bus prirengta.
K. Ar tai tik bu* tmus, ku

rie buvo Europoje!
A. Nn. Tai yra visiem*, ku

rie laike šios Didžiosios Ka
rės nešioja Dėdės Santo uni
formų.

K. Kame ta irutė landas.’ 
• A. Beveik kiekvienoje vals- 
tijųja yni dideli takios lemos 
pistai. Yra arnvų hmR vMa- 
raose, kanoms reikia vandens, 
kari galima gaali pastolius 
aaaiua ir kanalus, lt.vtuosc y. 
ra dideli akinimų jtiolai, iš ku
rių reikia išrasti kelmus ir 
išvalyti krūmas. Kietuose ran
das dideli skiniinai ir prikėš 
kurias reikia išsausinti.

K. Ar aš galiu gauti darbu 
arti savo namų f

A. (lai būti, kad galėsi. Tos 
užmanytosios kolonijos yra iė- 
mėtytno po visų šalį, ir mano
ma mra-iti kirkvirnojr vnlrt: 
joje, jei Kongresu padeirs 
tam reikalui pinigų.

K. Kaip bus su algų •
A. Tų darbų bedirbant, val

džia mokės- gerų algų — taip 
gerą, kaip kad mokama ir ki
tur už tokį pat dnrlių.

K. Ar aš tūrių Imti kariuo
menėje f

A. Ne. Tas durtai* yra tik 
vyrams, kurie garlriugai at
leisti iš kariuomenės.

K. Kokios rųšies dar ta* bus!
A. Vaid&a turės j rairiaušių 

darbų prie kolonijų, prade
dant techniškai* ir raštiškai* 
ir baigiant paprasto darbinin
ko darbai*.

K. Kaip bus sa namų gavi-

syti kelius, užtiesti inietto-*. 
' pastatyti pieninyčia*. war**- 
huuse*. mokykla* ir t. t ištik- 
rųjų kaip padėti nikų priren 
gti. valdžia leis išsirinkti vie
nų tų javais apaetų ūkių. .

K. Ar valdžia duos man tų 
likę veltui!

A. Ne. Ir |*nts nenorėtumei 
kad valdžia taip darytų. Yru 
manoma duoti tas ukvs nnt 
lengvų išmokesiiių j**r ilgus 
metus, mokant 4 nuošimtį kas 
metai.

K. Kaip apie gyvulius ir ti
kės įrankius?

A. Yra manoma, kati vablžia 
duos visus reikalingus gyvu, 
liūs ir įrankius, už kuriuos m>- 

, kėsinai bus išdalinti ratoiuis 
' |w*r keliūtą metų.

K. Kur aš gausiu pinigų iš
simokėti

A. Galėsite užtektinai susi- 
Itaupyti bedirialaiui prie tų ko 

i lomjų statymu, kad išsimokėti 
i pirmuosius mokesnius. Liku
sius galėsite išmokėti pinigai-, 
kuriuos gausit** už |iardu<*tn* 
javna.

K. Ibslos man tiktų gyventi 
1 ant ūkės, tat aš nemėgstu g. 
veiiti liiij* toli nuo kitų žmo
nių.

A. Vra sumanyta, jei K*m 
Igresas |a*rlei* tų bilių, staty
ti tnip vadinama* taudrns 
(coimnunity) kolonijas, kiek
vienoje nemažiau, kai 100 ūkių 
n|»Mikui miestu, tai kad butų 
arti kaimynų, geri keliai, vež
ti produktus į miestų ir rin
kas. parduoti užaugintus pro- 
d uk t u*. Viskas netoli nuo ūkės.

K. Kukio didumos bus tos 
uk***?

A. Tai prigulės nuo vietos 
ir ūkininkavimo. Aitrinai uki- 
uinkystri nuu 40 iki BU akrų, 
gyvuliu* auginti BU iki 100 ak
rų, vaisiniai* nardžius auginti 
nuo 15 iki 20 akrų ir daržo
vėm* nuo 5 iki 20 akrų.

K. Aš nieko ajiie ūkininka
vimų nenusimanau. Kaip aš 
galėsiu ūkininkauti?

A. Ukininkystėje prityrę in
struktoriai bus jiastatyti kiek
vienoje apielinkėje. Jie visa
me duos patarimus kaip ir kų 
geriausiai padaryti, kad pa
sekmingai ūkininkauti.

K. Rakai, tas pienas prigulės 
wo perieidimo bitinus K<m- 
graee. Tai kodėl klausinėj! da
bar jiakol tas bilius dar ne- 
f»crlei etas?

A. Dėlto, kad Kongresas 
prašė Vidaus Departamento iš
tirti kulcMiijų jiadėjimų visoje 
šalyje, ir nori žinoti, jei to
kių kolonijų uždėjimas bu* 
leistas, ar kareiviai ir jurinin
kai norės riti toki ibirhų dirb
ti, ir tokius namus imtu

K. Ar galiu aš gauti den
giau žinių a|»ir tą sumanymą!

A. Taip. Rašyk į lleparta- 
HK-nt of tlie Interinr. Iteelumn- 

1 tion Service. \Vashington D. 
(\ iš jų gausi atvirutę. Ją 
pripildęs, pasiųsk atgal nuro
dytu adresu. Jokių iškasėtų 
neims. Ju*ų vanta* bus |Midė- 
tas **on filc” Vidaus Depar
tamente. ir bus pranešta apie 
tuos pienu*, kaip tik jie bus 
pradėti vykinti Data r dar ne
galima pasakyti, kada toji in
formacija jums bus pranešta, 
o ton laikui žinoma, m-galite 
sėdėti br durta, tat diriiti ten 
kur goriausiai galima. Nugrį 
žę* namon, eik į R. V. Ramdy- 
tno Biurų (U. N. Empiovment 
Sorriot) savo apielinkėje arba 
■avo aniriinkė* Cooacil of Du-

LIETUVIŲ KAREIVIU 
VADOVĖLIS. '

šiuoiui pradedu tinni|ui 
ilovelj kareiviams lietuvių 
mijos Amerikoje. Visokie 
reivijo* techniški terminai y ■ a 
liepsiu sunku pritaikinti pri>- 
lietuvių kaltas, ynntingai tu<> 
atžvilgiu, kud komanda butų 
trūnijai ir aiški. 1‘ožiiię- muž. 
daug kareivijų kituose kru* 
tuose, manau, kad galėsiu pri
taikinti komandų prie lietuvių 
kalbos. Busiu labai dėkinga*, 
jei kas nors iš žinp-idaujam'iii 
šiuo klausimu. gal**s priduoti 
kokias nors pagerinimu* man 
rašimt šitų vadovėlį.

Pradedu nuo keleto ivik.-i 
lingu pmiiškinimų apie nokti 
riuos techniškus žodžius, ’l ie 
žindžiai laimi dažnai atsiti!.- 
vėliaus, todėl juos reik su
pranti. kud nebūtų keblumų 
vėliau*.

1‘rnšyėiuu, kad visi tie. ku
ru* jiriguli prie lietuvių karei- 
' i j**- Uliicaguje. turėtų sii u 
vitni tų ’tiĮių ant kurio yra 
tos definicijos, kad nu t sekau 
ėio lavinimo luitų galimu pa 

i aiškinti visa tni praktišku Im
liu.

Definicijų* juidiiodu alfabe
tiškai, taip kud. vėlinus moki
niui nebus sunku surasti kokį 
nors tecluriškų terminų, kurio 
jisai nežinotų.

C. Kasputis.

BAZ.t (jaunutas) — vienutė, 
ant kurios jiamatu yra tvar
komas judėjimas.

CENTRAS — pats vidurys ko
kios nors vienutės (eilės, Im- 
rio. tatalijono. rrgiinentu ir 
tt.).

DMftlNfi — ilrainysis gabi* 
kokio uora karei vi jos kimu. 

EI IT) — linija kareivių, st*e 
v tariu greta vmis kita. Ei
lė* yra dvi: priekinė ir už
pakalinė.

EAE1AINAK — funuaiija ku-; 
riuje visokio* įlalin kuriuo-, 
menė.- yra sutvarkytos vie
na paskui kitos tokiu budu. 
kad jie arta visai artu tik
tai dalimi* uždengia vienų 
kitų.

Eiuv uždengėjai - kuo- 
|kmi oftrieriai ir paoficieriui, 
kurie yra pastatyti linijos 
IRh*.

E1JLNGAM, KI*AU.VAK (šo
ną*) — dešinysin, arba kai
rysis linijos, arta glito* ga
las.

HlHJlACUA — sutvarkymas 
vienučių j linijų, glitų arta 
■aušini.

GILUMA — lar|uis nuo prie
šakio iki už|iatalio kokios 
nor* formacijos. Gilmių 
žmogau* yra maždaug 12 
colių.

GLITĄ (koltiiiinn) 
kymas vimiu'ių 
kni kito*.

ImI.YGINIMAS -
nnt kurios keletas vienučių 
kareivio, linijos, būrio arini 
lijonų, regimentų, ir tt.) y- 
ra sustatyti; išlyginimu** kc 
lėto vienučių nnt tiesu* lini- 
)(>*

IAKKffTlMAS — |*>*niiaitiM iš 
glitus į eilę, arta iš suglaus
tos tvarkos j išskėstų.

KAIRE — kairysis galas ko
kio nors kareivijos kimu.

1AKKETUHI FORMACIJA — 
tvarka, kurioje vienutės y. 
ra sutvarkytos didesniais 
tarpai* negu suglaustoje 
formacijoje. Išskėsta for
macija yra naudojama karė-

I LINIJA fonmu-ijn (sutvar
kymas h kurioje \isokio* 
vienutės stovi greta viena 
kitos.

Į PUNKTAS H IBM \< įjos 

liūtu, nuo kūlio.' ;-rn~nl*'l.i 
formacija.

|si >T\ t«'l.*\' \( I.i \

tvarku, l nrinj** vienui,' 
vra sutvarkyto* linijoj*-, ai 
Im ulitoji- -ii normaliai* tai 
l*tii. ir su normai** toluma.

Sl’STATVT \ du kareiviui: 
vienio* pri*-šak)j, kitu* tuo
jau* jo užpakalyj. I’rii-kiuis 
kareivis vadinasi -ilsinto- 
vadu. Su-tiila. neturimi ka 
rvivi*> užpiiAiilvj* yni tuš
čia sustota.

TAUPAS vieiu tai-|M* vi* 
mičių imt t<» |iH<-io- linijos. 

'Iiif|m- tariH- kareivių. -li>- 
i vinėių greta viii t coliai ir 

yra niien>**jumit mi<> alkunė- 
iki nlkimci.

l'ol.t’MA talpa- tiujs- 
pricšnkiiniį ir užpakaliniu 
vienučių. Tolmiin yra mi**- 
riiojam:i nuo priešakiniii 
iiiogaus tiŽĮmkiilio iki kru 

linės uz.pak;diiii<i žmogaus. 
Tolumu tar|>c kareivių yri; 
40 colių sustato-*- ir glito-*- 

VEDFklAS ofii-icrus. j«i-o 
ricieras, arta kareivis ku
ri* reguliuoja iiuiršavitiin 
oriui '/.eng*-ii:_i.

VI KN I 'IT) (<*l**tiH*iilas i 
Iė. I>iiry>, skyrius
oriui didesnis kareivių 
tuis. kuris yni dnliuii 
dalesnio kurni.

ŽINGSNIS .30 colių.
(Iltį-- (langiau).

Ristynes
HU hllnrijtuiu %«•>«) |%vk.« k«*v«» |? 

•1 Ki n*«j«ia vRluire. M M« hlaitc* «%*<•• 
Rainei J24? U l*U(T
ilsu b %al. lakate llšMa ivtra* i'yr- 
I U|t nr*«Ril *K*9u»Vx« Iš 1.1*1 H* na 
i1mM.iI k'tlftt* ISti II ltClVi Mlr lv«*n
atnctMii iii J»a įtrina iu Komu* 
. .!», Trlblti IMI Ib i kili* n«t aarduS, 

i ><tų atlikau*, •> |M-«1y į « >dių 
M Ii*H*K*. -• r«4iu •luruint* |h-» krU« 
t.n<, oV.tia |>b >»MlU t l«U Ml 
• u llaRt'il .un* k j ;■ frr-nau*lu 
tuviu rialu, u. •• IL«|»i-c-» it'iua tnuAaa
kaip kalin. M. im t Mlt«*Stu*» kaip le« 
*.to» ncbiji* n tuno rlauko Jit *<•• 
i«3o imti* *u Antanu ACiu. *u l*ta« 
utį J u AK a. l«4.tai« dlikhai* lyrai* lt 
bijtau tokia viu/”. tai dabar viat ma* 
tyw kų «m» lulttina* padarys lian- 
vcVKiui. |lan< rt H im* luarina i* Mu* 
v alk u BUb. kul vari j*** f ha t . Itauda* 
Bkra aa’it .i. Jt 
tniAtt* i*bwa«n« 
Kll. Ik* ln. siu t 
inu Jmi*» »ii
MartuAliti* a*
k u
l‘*.
Ju*

l’*r-»«lurHl* t’ien’nyt't* (tnillt *i<*r*) 
KvimJ birioj t-»rpr lietuvių; iMirldt 
l»rr IS indų. I’ar>l4uc>du i* vrlRtaoti** 
inirtie* innltb *ii»RRim KrM|*klt< • 
Mw«* aitriau: !<•* II K«n»ttlAt<'tt «\vr 
ihtcaco III.

CVIKK VI 

Stenografės Merginos 
arba Vaikino

tuukaučlv Lietuvtiko ir Anglį ūko t 
lo | Roal Fantai* otloy; (vra mufcrttra 
ir iHMgyvsBii'ut* heleriu* grgJba* 
me lietuvių l'kiftiakv Kolonuos m tr
ata

rvro rvtra uidarUj turą tu. 
kud niokrly lM><uviAk* mušike Ir dai
na*. kur vakarai* Kalėtų p* tuok vii 
tdrtuvių l’kinmku valku* Muilko* ir 
IhUHu AlMSaukltr «*nt arimo**

t Kiedls.
I*«***pl<-* xiulr lUnk Buildinr.

Hmtvville. Mirk

1.1TK v
l*Mr»idu««du S madiniai namai

I • • - H ! n ..n
. i* «t I.i i .« i-k**- I. ||\ . ...s 

V»rn<»/r lA dtdiiauaiųju lietuvių kolu- 
nuv ClKCafvja. Vi abudu tiktai |T- 
St»S M KaviAtnaM Mimai |?33 H«. 
Htr.ag M.. <'hKa«v. III

ik* U «MVg» *1MIIRmI''4m I 
u kitu •> k K) V«*lu*n> bi 

« Il». r<«h.i NrldJii
' k«4* kllMM U|'K JI Š.U>«>I«

n«*k*iHTu ašhernu:
J. l44mu«4h*».

I JO* K JUatkrl Mr
M*U.tRii>, 4*11) l*r*nn*

EKTRA
Itllk M IM.IS -VV IMM, \X|s

l.'. tuila «klr»r)UA ftanclu Tino.
|mpirrmii'W tinsti* Ii taiM.ii *•-• 

rw»i»i ruin pairau, dirbu btrkl« 
'uINtl*. dedu birk i n r-a lubaa

• mu <>dxiu iMtrim b tanridu* ■ta*

į
J n«i*
niiia

I ~~ *
hum ir bMioktua Ule kimu* tlntVu*. 

ltatbu* ujimu viM*ne d.*l>*r <*hl*
raffoK luti** atlieku alankuRi mi M* 

i d •hm] u E* ifautij*. Kum tokai xm*- 
i ku* rvikaimira*, kre.pkit***

lAlJau*nU;n lirai lUariinr <«>-. *ml 
shKrt tto tal Rnriis :iW U. 24lli M.. 
TrL C **al l*ei.

t

l*a Kakao iiH-igmua ar uiotcr lakra 
prie namu durim. <Rra uunekMia 
v erai mergina ar niMariAkui. Meldžiu 
Imd atiHjMukli M*kan«'iu adresu.

Mr» A. BAllTVAKVIttiCMt 
4*13 Ko. Aahland AW.

Telefoną* Y arta :!•»

narna, su aa. asoims m». cnios— 
TeMoaaa Hannarkot ĮSAI 

DR. L A. ROTH, 
Romo rrAeteJss tr rtlnirges 

apecijaliaus MolrnAkų. Vyruku 
Vaiko Ir viso chroniškų tisu

Otieaa: MM Ra. RalMeA RL. Chlneęo 
Tolotonaa lirovar »«•»

vaiJLN1 Hite 10—11 ryto 1—S PO 
pietų 1—i rak NoSolIomla 10—11 SL

Dr. M. Stupnicki 
3109 8o. Morgas Btroot 

cvncaoo, tuganaa 
frlrTn—Į Tarka SOS1

v a lando*—1 tki 11 lt rr<o; 
a po piMų iki r vak N*<t.no
ria eao I Iki I vaL rakars.

t............................................ HI

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja ii matai 

«HI*a* 3I4« bo. M<«tm M.
KrvV Hm M„ Ckk*<«, IK 

MPF^tJAl.lKTAM 
Motenakų. Vyriškų, taipgi chra- 

atikų li<ų.
VALANImw: Nao i ryta iki IS. aun 1$ iki : pu piet. nuo 4 

Iki S valandai vakare.
Kedr-ltoml* nuo • iki T p* 

Talcfoaa* Yards W

“DRAUGO” SKAITYTOJAMS.

Pradėjoa 1*19 mcUia "Dr»u<o’’ AdmioMUadj* 
fcaitytojama, kurie atnaujina ui diearaitj praaurn 

be naujai jj nfaiaatm, įveda nauj* pakvitavimui aeU 
k* Aa paaiainaime. Ta nauja akaitytujų pakvitavimo 
da Administracijai autaupys daug laiko ir nematai pinigų, k*- 
rie liaudie iBeidiiaau kraaiienkliama aiunėiaot Otaitytojaae 
pakvitavimas. Nuo to atlikta laikas bua panaudotas tvarkęs- 
niema darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimai.

Čia apeina tik tuos akaitytojua, kuriems “Draugas** siaa- 
Aamas per pačtg. Naujs metodą ve kokia:

Kivkvicaaa skaitytojas, kure gauna “Draugų** per paėtų, 
ant dmiraMo atranda prilipintų apalvuotue pnperoa ruotelį, 
ant kario yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
lito tie 'lar yra padėti ypatingi laukiai, kurie Ilgšiui buvo 
reikalingi tik vietuu Admimstra. įjai. Tie ženklai yra, pav^ 
tokie: 4 -3—8; 2-26-9; 7-15- 9; 1—22-20 ir t. L

K, lua skaitlinės rriškiaf Jos reiškia: pirmosios i>arilinj 
menes; natroaios nunosio dienas, gi tro-nsuos — metus. Ir 
taip: 4-3—8 (reškia: balandlio 3 diena 1918 metai); 
2-26-9 (raiškia: vasario 26 d. 1919 m ); 7—15—9: (reiškiat 
bepus l£ d. 1919 m.) 1-22—20 (reiškia: Kauno 22 diena 
1920) ir k L

Taigi nuo šiol šitaia ant adresu lenktas skaitytojai 
pakvimpami ui ušaunokejimų ui laikraštį.

Kav. per., atnaujins ui dienraštį prenumeratų vMr 
mėtau., pradėjus sausio 2 <L, 1919 m, tasai gaus laikraštį ir 
šule adrum bus paiytnėta: 1—2—20. Tas reikš, kad jis pa- 
kn'luojumaa ligi: sausio 2 d., 1920 matų. Kas atnaujina arba 
uisisak.. dienraštį su vasaris 10 diena, 1919 m. ir utamokės 
pusei metų, ant adraao atras: 2—10—9, taigi: Rugpjūtis 
10 A. 1919 ak •

šitie i'-uklai bus akaityti.jams ne tik aOkas pakvitavimas, 
bot dar jie nurodys, kada baigiasi preuumerata. Tai paikus 
bus parankamas no tik Admiamt racijai, bet ir 
tytojama.

Kliokto

l'.ueMuiu ra* b o M*M» J (>■•<« K a nutin
ka lira. I'arina U kaimu |(a*
miiibi pabirtu. AlfkmBdMvn vaidint** 
Kauno cul» l*rlrA k a r? Jinai ryvrfHi 

Ke Krtuic) •<<* Nrarark N.J.
Realu' begalo dėkinga «o*ut*4 Ritu 
aUuluiukty. ir viMem* t lema kur R Jo* 
aaatali adrrrn imu* |»rtdiMKų

Mrx MAKT JCKKKVirM
1U/A 41J Ik Hl*hlaW Av«.

Wau*at

V. W. RUTKAUSKAS, |
ADVOKATAS

DR.LE0AW8TW
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ŠAUDOMA VĖLIAVA AMT 
MOKYKLOS 8TIEBO.

KAREIVIAMS SIŪLOMAS 
PA0TOJE DARBAS.
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MfmM*: ’iu-ml Viii* 
Al'iuMDalM ir r«-lfcll|. 

kti.« |«»»r»mI« H Matu-

KATALIKŲ VIENYBĖS 
SUSIRINKIMAS

APIPLĖŠĖ PRIVATINĘ 
BANKĄ.

Pasaliniai užpuolė, paskui 
pabėgo.

ŠIANDIE PILIEČIŲ REGIS 
TRACIJA.

•iinnl-tiiii pi 
Siipltii-itio

■ otiip;ifii įor

|i|ė.*ikui
• «nu į uitu

l’oli.-i j.i
I h-tekt h iii

KAREIVIS NU2UDE 2. M O 
GU

Trečisdionp’ kovo 12 <1 
Kvartalinė Diena

"MIEGAMOJI'" LIGA.

Daugelis neapsiimu; perpigiai

m* ntaHM |»rA4lrU 
•r lipu auf*on 
kili i*.tv>-»dvn
U Ummi. Juk Jis pmdt -

Apiplėšia galiūnai, re.(cianai, 
praeiviai.

nulėkė
pa

ryte 
vietoje 

vėliavos imt 
sfielio imkiibintii

nu««|i<aiin*> ma mv«* 
vam j| |s«anik»s 
vim peri i'*r>Dairiai ūme-

-u Kareiviu n*-

a|*art to kad Ubai drūti, 
ir kitan ypatybe* taip tai 
BitMbgtai dcmo|K*i ir ab»o- 

nrprrmirkatanti Savo

I PRAKALBOS AĖTUONIOLI- 
PLĖšTKAI VAKAR TURĖJO KIEČIAI. PRAKALBOS! 

TIKRAS UŽGAVĖNES ' -------------

’u- 
jii 
kol 
ui

Praeitų M-kuuidietiį 
kimi' buvo Idogn dienu, šeši 
iš jų suareštuoti ir vienas jau 
prisi|mžino prie piktndariavi- 
IIIO.

U DIEVO APVEIED08 
PARAFUOS.

BLOGA DIENA PLĖŠI 
KAMS

Antradienis. Kovas 11 d
Konstantinas

Trečioj vietoj, tni didžiau- 
-ins nii-i'li-lK'jiniii' mnn buvo, 
kuomet innnugeri' (di'nko. kml 
šiandien negali jmn dnr bu 
duoti, žnnųnti nusišy)is<i |mdė-

Į ktijn ir išeinu.

Duok jus is agzeminuoti dy-

kai pas

r

••
rak* t 
lu»«.
ia-vDIU tMI«tlOkq. lUItkliA 
tffll r»»^r l’rrk* IJ.LOU tM*»«k«4 
B9M.

’.F

IŠ CHICAGOS LtTUVIŲ
iolonuįi.

• inndir kovo 11 <lu ii.i \ i t 
p > 'kutinę piliečių iu.'.ih gi .tia 
niuo diena prieit ittajoriniu* 
imkit.itin. Kalne piliečiai nė 
ta uzsiiegi.ttavę. šiandie pri 
valo registnioties, jei nori da 
lyvauti ateinančiuose rinki 
niuosc.

< .-titro 
šmndie, 

viii. vnka-
(no. -v,- 

dulžintisio 
i kali.likil 

Vald la.

DRAUGAS Antradj-nis Kovo II. 1919

šiandie vakare, ly. kovo 11 
d.. įlieto Apteiz.ln- pnrapiįn-' 

v.luitu je ym i engiamo.' 'Vnr- 
liio' pinku II-'. Kalis- s getli. 
prol\ kuu. I*. Ihiėv'. “Drau
go ’ icduktoiiu-. Pradžia S 
viil.-nidų. Įžangų teitai. \’i-i 
.-išliionio|ikii-.'-iai.

. .e

kini. I’. Itiiėv 
n-diiktiu iu>. I’rndžin 

Įžulniu velt ui. 
nepraleisk i 

tu svarbių prakalbų. 
Rengimo Komitetas.

(Apgar«inimxs).

GERB. DRAUGAI

M\X \GKRIS Ibitlai Biuro 
\\ ilson ė <’oni|Miny ma 

m- pakvietė, knd ntriėinii vie 
na ry tų ir pabūčiau -u juo ofi- 
-*■ painnlyti kokie žmones ritei 
lia ieškoti darbu, kš -ii mielu 
tioiu sutikau, iu - lai buvo vie 
im- iš interesingiausių reginių 
ką i-ii matęs. Apie tai šiame 
savo laiške ir jum- | ui imi-n ko 
siu.

Pirmas dalykas, kiekvienas 
kuris atėjo durim ieškoti sakė; 
•’Aš noriu dirbti čionai*, užtat 
kad \Vilson A Company su <a- 
vo darbininkais gerai pasiel
gia ir duoda vi-ieins proga I 
pakilti aiigštyn, l.uomel inntu.l 
kad jie verti."’

Antroj vietoj nš pastebėjau, f 
kad |Hits nianagviis su kiek > 
vienu darbininku kuris atėjo i 
jo ofisų taip iHisielgilavo knipl 
kud jis Imtų svarias jo niiuiuo [

I Reucahnfas jnrs- Tarf&r.v 
ninkas t no jaus. tegul atsišau 
kia po tino adresu: 

Erv. C W. Inčiura.
258 Slocuin Si.. 

Kingston Penna.

F. P. BRADCHULIS ;
Lietuvis Advokatą* 

Attorney at Law 
».% W Mtahr, llark
Uamt Bei* Tvl. < Va irai

CrflCAGO, nJsIMOU

ERNEST WEINER
DRY GOODS

1800 W. 47th kanp. Wood Bta
Mm duodam* dilgul-na *t*nipw : 

Ketvergai, ir Sukatomis
buteliam, |,u-irinkimn gaunami 

V i sotu* malarijuiai. vaikam, drąsu 
tiai. ir Jakuii-u

t
I
= =

APSAUGOK SAVO AKIS

PETER A. & G. MILLER
rnviti orT1K.llKretvn «k>« pataikomu* |«er r kiniu* 

Pilli.i t Il« Auk«MMM tMllku 
l •DediRliua* liiarjaiiini.iftai 

3I3D U*M 33ra IIIumH-.
T«'k'f«uta*> t anai MUt> 

M»>riit-: inna I •mrtmmilt Mrrr't, <*hirrn, llllnnia.

•lunies Viivmiiui-di u avo 
broliu liarvin, 4lt» Arlinglon 
plius-, iiėįo lanknn i" į-...b' 
amo jsi mini. Jio7 X. < Imki 
gut. Tai įvyko išvakaieM-.

Judviem iš-jii' gatvėn -i(u 
ga koks kmvivi' iš'ilrmikė i< 
volverj ir ėmė į jikhIii -nudyli, 
daines gavo d\i kulipki ir -ii 
ilrilai. Tearia kulipka
Ih- nieko. <>nr\in mdiiivo 
liestas.

Po trijų -m in kaii-iii- 
sih-ido Is-gti. Gaišiu >im 
tu*'. Ib-t kareivi, veikiai 
žuvo tamsoje.

Sugryžo prie |i..-auto 
lio ir nlrado jį Im- žado, 
jaus jo 
piktiidna io. 
rasti. Ne- 
žudymui nebuvo jokio- 
ža'ties. Abudu broliu tieinrėjo 
priešininkų.

Gal klaidingai atlikta bjau 
ri žmogžudystė.

iniKSnOS

lipo 
Tuo 

mite. 1‘olieija |mii*šl.o 

Bet nelengvu su 
užpuolimui ir nu 

pi ie

i riti it 
I -it-IIO-.
-pintų 
iii. Ii-ii

K-’lnii plėšikui užpuolė 
I uioti Molui t iHn|inny ofi-ą 
:kV.| Nb-Tfi-bl tuo. I*:iėniė vie 
lui didelį iiiitoiuoliiliiĮ ir išdit 
lllė.

I žpiillti k<*li šaltiniui ir n-s 
turiniui pietinėj niie«ta dnlvj.

Apiplėšta visit eilė praeiviu.

šilimui pranešu. knd 
\’i.|lli Nide* draugijų liei

| pų nl-tovŲ 'ti-irinkitiiiis įvyks 
l.ovo II šv. Mykolo |mrn

I piji. 'Velninėje. 7:.'Xt vnl. vnk. 
•'i- »;i»ii inkiiiiii' šaukiiiina- -ii 
liksiu. knd pa-itarli apie ntl- 
-latynią veikimo iiteiiuintiems 
IJįJit ineinni'. Keikės ir anka, 
to | ui retu I uoli švelninę. Todėl 
visi, kurie esate išrinkti dnr 
buoties dėl IjiIhI. Sąj.. mel
džiu susirinkti.

Aš tirštai m-gnlėjiui suprasti nei 
jokiu bildu kaip tui euliuum daly- 
kn'. kini iirgnitiN duria, nesupyk
ai,. la't tiktai nunis; |>«<> ir au pa
sitikėjimu išeina. Taigi vieno ir 
paklausiau kame dalyku,.

PLUNKSNOS.
iiiimiiiiiiumtiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiinitim

Išgelbės Tik Farmos
Nl'v b*«L*rL>«. bt 'Rr.'itui vrRtmo. nuo n«*A%mko dt»*nau« oro

tr vtanliiu t» •vapnrn miirhtlmu duld.itV-r tU’iLtin tur t«.il n !*■« 
mtng«| Votlįnui lik i arfuun.

Hi.tilunklt* n pirkti farmem. nm» >•»<• dtdrutti* u*n trmhj •ctkalnvtrtaa 
k*»k»*« dar nukąri Att««riko>o nebuvo Kaip tik lupo |m«kutini« kurta 
Pt.tn* n»t»*»| t. • V'” r !l «’k ;«• atdari laikei. k:*«! * Imt remn*
fce»n» t nt |.t >jntt» tkf« tufu.d • iMhar iMtmalarv tokiu Irnktltnaa |»to- 
•i»ikt«i. t. «<i .u kutn«k* yra tnokamoa ••via’tVm. ne, ir t n Kitko* tl 
Liu* protlMkinu

l.»< tuviui, laliuokiir | la»«uVikka K«4i«>ntJ^. ibunnkitr amu rerva 
birt utM. pnk«d dar r iltie s iūti ingiai Pirkite iu«i<4 nuo ArmCai aavi- 
n ink u U l.lrtiivio lU-ndron* ( K i»rp«»m rijūno I.I bert v ljind » fnv«»to 
io,*«it <>. Prie ««itn«4**A t*rndruv« * peutuh opw tukMantin lietuviu. I^n- 
dr«*i,n NldiMitu jm puffrlbtti i tei u v lotu* >*iK>ti labai arr.in fartnaa. 
pigl.tl mi titnAn |A*<i«*k«-jtnt u. »r dindi v Imu* |**a*« Ihns pru*frd.int irvvrnt 
ant faruiv |tmdr«nv«• fenu >m lnt*ul imna*i I l.i«tiiv«M* lr«m. ant ku- 
ri««n oiiKA vpw»k| priMfiiktai. kaip tai:l>ulv*'-n. Įimtai, kvtn’uii. runai, 
nitrilai. DViluaa. «f«*ldlai ir iinnkimi riArbrvm ftctuė vra laiaat perą Ir 
l«*nt?iMi dirtmma. ImipkI randam prie imukly parunkuitiu l.iriueriama. 
PrU- cery kelty (V4< Ak«-llit) n h /iRkrliy, arll ni >K>k*u. krautuvių, prie

< r» ru. ih*I«* |«r! uiirateliu. kurtame >au krh lh"tūriai iMsnicrtai 
.<!.*lurr i tam ima. •• at« in>nl> j>Bi.in.ir| atn>«iarvn dtiiiKiati b:«ntų. Ir hitą 
iinA- tu • *t. t»n lietuvi* val<IMn>r t kuntr«*|i K t kur Kab-eitr ffvv«*ntl 
K M « I * tui ori . vmur Itelttl lAkai nualkaltM-«4tr |( liet oi ly kurp”?*'*! jOR 
l*rfvit i t ety i iu iltuc lietuvi* pirko aav faima*. n Ateinančia vaaary 
tokMt nu'imi J'dti luAlindt pitkli mii fartnan ir nmoun titir«1«-l>J Ir ap- 
>>menti tari* aavy>u.

Kkinaktie plitteenly pt»Mt<kin tnų. orimųMljnii rai * iard.> Ir aiirray 
« nt* * |*r*AtUBiuir Jum* kn>Kr|ę mi upraMroala Ir imveikalaia apie IK- 
tmiAk- k*il<»r.i4*>. Ailrrattokllr lltatal | bendrorča oflay:

Liberty Land and Investmcnt Co.
3301 S. Halcted St, Chicago, III.

.. Ties Divisioa ir (1«nver gat
vėm stovi Švem-inilsios Tnii- 
eės mtgAtemėji 
(lenkų |uirii|iijos).
kieme vrn kelių ilešilnėių |iė- 
dų atlgštiis stielui.-. nu 
visas Įnikti' plevėsiio 
ilčta vėliava.

Nektundienio unkšti
Žmonės (ui'telk-jo. jog 
amerikoniškos

viršaus 
raudonu vėliava.

A|»i<> tų gandas |uisklyd*i 
laibo greitumu |m> visų apylin
kę. Nusirinko žmonių minhia. 
Pašaukta gaisrininkai nuplėšti 
tų skarmalą.

Nei vienas milryno lipti 
stiebu. rx-s šalę rambiuos vė
liavos buvo piikubitiiii storoka 
geležinė pni|ut. Visi (uimnnė. 

s og tai honilui. Pn'kui |inniš 
\ .ėjo. kad tni (uii|ui buvo tuš 
V

7 Atvykę gaisrininkai mėgi 
imi prie stielai pristatyti ko|s- ; 

■ėias. knd nuplėšti sknrmaln.
Bet stiebu' |ui'iriH|> fs-lsilii 
nns.

Tnd pii'kui imtmiiiinta dm 
vokšnė* ir skarmalu* stid< 
gintu*. Deginimo metu žino 
nių mimo* pradėjo luiisim 
neįimmiti. Nes buvo kuliamu1, 
jog «-k*pliodito*iiiHti |uik:ibin 
tn burnini.

Ib’t tas llei i y ko. 
pnulėjo tardymus, 
ėmėsi dariau Viena* Imlševikii' 
tuojau- buvo suimtas, kurį nu 
rmlė |mti žnmnių minia.

Keli initoiuoliiliniiii plėšikui 
apiplėšė .lolm Zngar privatinę 
banką. 24410 tVentvortli 
Paėmė tiHKI.

Sveikaiingmmi komisijmiie- 
ritis l>r. IlolM-rtMOi anų diena 
'ii kelini- gydytojam 'Įn-rijn 
lietais turėjo kotifereiHŪjn. Pa 
aiškėjo, jog ria tikrai np>i 
ri-iškii'i kokia tni **mieg>uiHi- 
ji*' liga.

.Vtilarta. kad liiju liga su
sirgimui butu n>|Mirtiiojiiiui 
sveikatingumo ile|inrtitiiieti 
Imi. kaip ii vi-os kitos |«ivo- 
jingos ligos.

Vasario 27 *1. stt šiuo 
-nuliu |a-rsiskyn‘ a. n. Agota 
ŽemuH-iiitė. 2o m. milžinus. Pa
ėjo iš Suvalkų guli.. Seinų 
ap'kr^ I ji xi Ii jų įsi r.. Dušnieos 
kilimo. Amerikoj išgyveno 
ĮH-ul.i' įlietus. IJiivu darbšti ir 
rėmė visas prakilnius katuli- 
kiškas organtzarijn-. Velio
nė prigulėjo prie ilnup-lio 
draugijų, k. a.: L Vyčių 4 kp.. 
Mot. Sųj. kp„ Murijos 
•erų ilr-jos, A pa štalvstės 
os d r-jos. Blaivininkų 

i iii. Sųj. kp. ir Tunto* 
skyriaus.

vedusias

DIDELES CEVERYKU 
KLAIDOS GALI-BŪTI 

SUMAŽINTOS ŠALIN SKAUSMAS!

4'liieugos Įuištos de|mrtn- 
mente reikti linijini ui įvuirios 
nyšies dntbitiinkų. Durim, siu 
lo'iuis buvii'ieius kiireivinnis ir 
jiirininkiiiiis. Ibulius yni |ius- 
tOVUs.

Visas vargus tame, kad pi
giai mokiniui. Pirmaisiais me
lais mokiniui tik ♦1.*I**>1. Iii 
|ui'l;ui Utis melui pridisltiinrt 
|s> tinti, kol užmokestis 
fiasiekin $1.541(1.

Ibmgeli' lokiun mažu 
llloke'ėill l|e|S'l-itellkillll. 
prugy ieiiiiiui- tok- bmngiis.

Ib- kitko, dtitbiiiinkni dut J 
(■imi visiko turi išlaikyti 
kalingu* kvotimus ,iries 
lė- tarnybos komisijų.

l>uk- 
Mnl 
k|u 

E«»n- 
<1. skyriaus. Vėliom’1 (atliko 
tris veilusias seseris Ameri
koje. gi l.iHuvojr tėvus, brolį 
ir seserį.

I jiidutuvėse n Įtart 'giminių 
dalyvavo L Vyčių 4 kp. ir 
Mot. Sųj. kp. nariai. Pa 
liiidota tn|Mi su luiž.nytinėmis 
a|w«tgumbi aut šv. Kasimiem 
kapinių.

luti jaunai Agotai luina 
lengva ši svetima žemelė.

P. V.

I. Vyčių kp. tuėiioiiii* 
urinkim.is į vylu, k.lu-rgr. kovo* 
I ' -I Xrk Pr. Av. I*. M luižny- 
'i. . j. svetainėje. 7 :Kt vai. inkn 

j ■ • Susirinkimus bu, laimi avar- 
'•u«. iu-« nikės aptarti .Liliu svar
bų n įkalu, y pn. n-ngiimm vakaro 
koi.t ir. d. Keikės rinkti darbi
ninkai. Tinki visi nariai luliai 
prašomi skaitlingai susirinkti.

A’p 1',»MwAo.

ik-ru. *»• a k erų dirbamus* !•
I i.ua trati)*!* ir mll-

. pttert.* ti *1 •<•<•*. N.iina*: 
dar. ir dn•iriau- tna-

Moterių N^jutigiM 4 kuaĮMia 
ntmiliia atMŽriiikimaa iilailm, II d. 
kovo, 1»|H. ~ >10 vai. vakare. Av. 
Mykolo parap. avrtainėjr. Viaaa
uar»-* mrionriut atsiUnkrti. uea

štai ką tau žmogų- mnil pnnakė: 
•‘Aš žilinu, kad jeigu Iksui, 

n-lų mini vietų tai duotų, bet 
dnluir neturi, o aš t<4 rėdą 
gausiu darbų šitoj kompanijoj
tat. kad aš žinau Aminiu man dnm 
pnign įnidirbti.*"

Ir išėjo taa žmogus švpaodama- 
ain taip kaip ir kiti.

Nom žiimhiš, žino, kad U’ilnnn Ą 
<*<anpauy ii«n«Mnrt turi užtektinai 
įlarbininkų. bei Aonaia daugiau 
ateina įlarhu ieškoti negu kokioj 
kitoj kompanijoj, a čionai, <larbl- 
ninkai. ksd gauna 
įnikusi.

Manngrria kuria
Ponu VViliuaiii yra
gerai . uprunta kaip reikia apaicili 
mi šita diilelia armija įlarliiiiiukų. 
Jis nenori lokio žmogau, kuria ue- 
nupraiita žmonių gerai, kuria ne- 
apaieitų su žmmirmia mandagiai. 
Jis turi mylėti viaua taip kaip vie
nų ir viai jam turi kati lygua. už
tat tokia mmipratimM yra tarpe 
M'ilann Kompanijos darbininkų.

MeeaaaH mm >*iaa kUMa, IM-la- 
MDiiMtA* mukaųrfų dwrW lU’tn., r<« 
<nl Imama Hulrii. tr rw 4mi dtdm- 

4»ia MrdjUA ir 0W*M rbunu-tnlu <kl 
vhy

Apari kitu zUiJ’**!* IHUintl tUrim 
Ir vių-n**o ButrrHia- Ju kai Inu. |ui«tl*-l- 
Mlmaa Rut<a4*‘ ka4 Jta >r« pa m akyta* 
įtRognia

MtuMmria Jaim praRRĮ- kud RtM* 
l>M. kn* tvtnri Jaiti Rra
Data liktai Imami praati rlaHURiR 
kai, n jl« laml»ej«»a. a tr6k«, ofiam dar
ini. ar k**kt«* kiti* įlarlnt kur tūtai* 
kėlif tai* auRkual tliriMl liet 
k.*4 karėti ta

"ViaaU m. 
luti a|«ail<Mi 
kalt* *r rixt 
tr t«»t| l*nnu 
4r»mmr nua aita^ina iitll|n< au*lt>n ir 
liktai t..Liu t»n^.j « juHian 4.udLauU 
prt«* ku Dora B*r,t»n>«». Ka<t.*nvt man 

I imti kn |»aKhntl | ki'tiutiHti* ir muk* 
tla IuimhH a* |«RttiNZiau kaip keikia 
l*ru«l»'tl K|i>*iiti I* dalai r dnur gr- 
r tau ja t>/to** negu |>«rma ir Rwiuaii’i>

• »I* a ta atlaikui ir ant t<4ta n. Jrt> 
ku duot Ullll’t m N R f*.*«*BM u* ’M u ita
lu ti*Mi» lulitURiti l-llr duihu kurte 
Ittiifl duiatlr.**

| M. n.iR< n* Mm
kr, mui ta l«»kto 
lai«t rulit Jltrttl 
«aa l'tit daliai"

Jla |tVa<l> j«* tų 11, riedi ?į ditldi,
Jta >uo« 

niDl..’K ir
Jte yra 

r t kortui ir 
ri dirtat.

J ir tia*.tom<*1 n ų-'Įrda* o a|itr turai 
kurta tavunato | u/taa*^ h*l ar*uaat 
kad 9H*kurtr t* •'*<«#.

<h*ttauMa» rra UI dabkaa aualpa* 
iinta au i>RoH<-«nta ir ju*ia varai aa- 
r*raa*i. a«^ tat tuma tai dldtiauatan 
imaiaa-kitnaa.

Alrdia Wllaoa a »* 
cartMrn >ra tau* totu u ų 
didilauatazi tua knta< 

aa are rtak ta d'.ri’ 
kkaai aave

wAi viatKsnet <W-vi« au Kroli, 
padai, icieryk,,". taip rato p-aas 
M. Nevmaa ii Mmaeapotu- I. 
Nearmaa Bendrovė, sari*- .Tie 
padai turi didžiau,!* vrrt? kiekvie
name atvijnje. oepernurkMasti, la
bai uaagų* ir baiaiai tvirti. Per 
daugelio mriietis nešiofiioų via dar 
eMi gerame Movije

l’-naa S'raniaa ir uulior.ai kitų 
datgri. kad išlaidų aiuuaėiadu'si bū
tinai reikia tureli padu,, kurie Ifai 
labai ilgai tai — Nculm l‘adu,.

Tie padai yra 'pagaminti su pei

ly rymu, 
turi dar 
— labai 
liūtiškai 
virai šeimynai privalai nupirkti viro 
tik su Neolin padai, 4everyku, 
Gaunami vi,ur ir įvairiomis mado
nos. Gi Seniem ėeverykam duok 
prikalti to, rųšie, puspadžma 
Tuo, padu, padirba Goodycar Tie, 
A Mubber BendroH ii Akrua. 
Ohia. jie tea pat lidirbiadja ir 
koiaaparniniu, uilmbuo, gvaraa- 
luojaano, daug ilgesni išlaikymų 
negu visoki kiti užkulniai.

Apti Ctkinaskiiii 
po tėvais KUduLulė, 26 metų i 
amžiau*. Mirė kovo 9 d., 1919 
m.. 4 vai. iirvto.

Velione paėjo ii Kauno gub.. 
Panevėžio parap.. Molainiu 
kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Juozapų. 3 sunui: Julijo 
nų 8 metų. Antanų 3. Juozapa 
2 m. ir dukterį Agotų 1 metu.

Laidotuvėz ataibui 11 <L ko
vo, 9 vaL iiryto ii Iv. Antano 
bažnyčioe į Iv. Kazimiero ka
pines.

Amerike paliko 2 broliui: 
Julijonų ir Titauų Kirduliuz. 
Lietuvoj motinų ir aaaerį Mar 
oelų KnuNemų

Velionės kūnas randasi po 
mm. 1439 So 90th Avė., Cice
ro, DL

GERA KNYGA

i.ua

	1919-03-11-DRAUGAS-0001
	1919-03-11-DRAUGAS-0002
	1919-03-11-DRAUGAS-0003
	1919-03-11-DRAUGAS-0004

