
SECŪND EDITION

ANTROJI LAIDA
LITHUANIAN DAILY FRIEND

KAINA O CENTAI 
PKICB “ CENTS

METAI VOL IV. No. 63

< > i i•

CHICAGO. ILLINOIS. sEšTADIENIS KOVAS (MARCH) 15 D, 1919 M
»aa msoowi>-<-ijum mattfk makch si. tm . < tuuaoo, uxiw<>m « riu k ims a, v of marvh a ima

DRAUGAS
UTMIAVIAV DAILY HUNII

rebiube^ įtart v HuArnyv i
l>RAI‘<«Afl K< H II* H IK <j <XK, laa, 
IRUU U Aftlte M*. Chk-a«\ IIU tauta 
r>uac. Mtkmky <114. I-a La M. IM
Oar Trar.................
Bis Mcsnths ............
fbt|p-«la)a« ksilitam

M-M
M

t

<

4
♦

t

♦

4

•*

4 
n

Baisios bolševikų nedorybes Susipešė yankiai su
/Premjero Clemenceau 

pašovėjas pasmerk
tas miriop

Kulkasvaidžiais galabina
• - -

suimtus bolševikus
CLEMENCEAU PAŽOVEJAS 

NUBAUSTAS MIRTIMI.

Buvo teisiamas karės teisme.

VOKIEČIAI ATRADO NAŪ- 
JĄ ŽMONIŲ GALABINI 

MO METODĄ.

Tą išmėgina prieš bolševikus.
Paryžius, kova Ui. — Ku

ri* lei*mn* ėin vakar |m*mer 
kė miriop Emile Cottin. kur* 
la-M-mii Imto ]Mi*ike*inę. nu ’|,it vakltio* knriuoim-nė 
žudyti l'rancucijo* 
rių - pirmininką <Temeneetiu. 
Cottin pniajerą tik pašovė ir 
|m*tara*i* pn*vriku.

Tei*mv bylo* metu imaiškė- 
j", jog Cottin jau |«*niiai bu- 
vę* lui-ik'-tin'-* nužmlyti 
pn-mji-rą. Ib-t nebuvę proga* 
,iam tn* |iadnryti. Nilo |a-r- 
aini ji* tad dažnai ir prakti
kavę* šaudyme iš r.-volvei i<>.

Medikali* ek*|H-rla. ištiriuė- 
įo Coltiną ir ĮMil vrė. jog ji* e-į 
*ą* *v,-iko proto ir. pilnai a! 1 
*ako už. mivo durimi*.

Tiriuėjimo metu Cottin pa 
*i*akė. kad jrf šį karią jum 
Imtą laivę | m vykę pabėgti, ji* 
antra karta Imtą purikeaiafe 
|*rieš pn-mjerą.

Berlynas, kovo 15. — Ko
vo 13 dieną jui-mie*tyje Man- 

'-mnrkau* *uriri-mimo *u tad-

ANGLIJA NORI VIESPA 
TAUTI ORE.

Vyriausybė reikalauja pinigu 
parlamente.

Londonas, kovo 15. Angli 
jo* oro laivyno viršininką*, 
luig. geli. Sr-eley. aną dieną 
|Kirbiiiienlo pareikalavo |ki 
-kirti lę.TL'/ituuuMi oro laivyno 
išvy-tyniui. .Ii* Mikė, knd jei 
karė dar Imtu m*|uiluiigt.-i. tai 
tam lik*lui Imtu |Nirviknbtvę* 
kokio milijardo doli.-rią.

t.en. Se.-l.-y jmžyuiėjo. jo-.- 
katė, melu Anglijo* armiįo* 
numušė s.tttsi vokiečiu tak*ty 
liivą. Tuo pučiu Iniku Mitui' 
kinta •J.smi anglu lakrfytuvą.
.Karė* pntaiigoj.- Anglija Iii 

rijo 3tm lakūną *kadroną. To- 
b-Miiai nori |uilnikyti nuiž.inu- 
*in 1<rj *kndronu. Tni bu*ią* 
a|**iginimo oro laivynu*. Tuo 
laivynu turi hut n|i*uplti vi*a 
im|M-rija. ta-l ne viena Anglija.

Dal i* jo reiknluiijamą pini-. 
gą hu.ianti |iuvar1ota ir rivi- 
lė* avijacijo* praplėtimui.

Į TROCKĮ SAUDO JO
P^SEKEJAL

BOLŠEVIKAI LEIDŽIA
PARDAVINĖTI 7.MO 

GIRNA

AMERIKONAI MOKeJO 
MOKESČIUS PRAN 

GUZAMS

Tam tikslui išleista milijonai 
doleriu.

japonais Kinijoje
Turės patirti, ar carasŽmogiena tiaiitavinėjauut žino 

nėins Kaipo veršiena.

> LONDONAS, kovo 15. — 
Labai senMcijimu rimų, apie 

,'rusų bolševiku nedorus dar 
bus čionai padavė gen. Tre 
pov, buvęs Rusijos ministeriu 
pirmininkas I91G metais. Ji 
pravažiavo per Angliją i Pa 
ryžių kad tenai susijungti 
daibzn su Izvolskiu, Sazono 
vu ir kitais rusų visuomenin 
kais. Tų rusu šiandie visas 
tikslas — kokiuo nors budu 
kuoveikiatu pagelbėti Rusijai 
nusikratyti galvažudžius bol
ševikus. Nes paskui gali būt 
pervėlu.

Trockis apmoka už žmonių 
tadymus.

Gen. Trepov čia pasakojo, 
jog Trockio gvardijoje gyvuo 
ja “galvažudžių batali onas". 
Taa batalijanas sudarytas ii* 
kinų iiuogindžių (brigandų) 
ir Kankano čigonų. Batalijo 
nas yra {galiotas žudyti visus 

j tuos žsonea. katrie tik prie 
šinaai bolševikų valdžiai.

Trockis užmoka 25 dolierius 
(50 rublių) už kiekvieną at 1 
liktą žmogžudystę. Be žito'kll.| į„| įvxk 

žmogžudžiai'.s dai leidžiama vokiečiui tu-gnmintą nuiijf) Ink 
savo aukas supjaustyti ir mė \1vtllvą. 
są (žmogieną) pardavinėti 
vietoje "veršienos”.

Tad šiandie dažnai žmogie- kur ,„ r* pntaikv.

kvoje, Petrograde tr kituose IH.|nri- *MV(I ŽimIŽM.
Supratl-j Tarytai mi*pr<tnlė Vnkieti. 

|MI*ią*ti u<*r<>iiMii1ikiiH- k<»- 
Paprastai j(IH |U|*ią*ij iiermiaiitikinę k<»- 

kaipo vet Šieną, men-ijine m u nnviguriją. Ilu 
_ - tikrini* pri*i 

piilikti kiek Inkriytuvą 
vokii-ėiiim*.

Tnikn* Mitiirtyjc Im- |<nij 
im'-tii. kml vokitė-iiii m-gnli vm 
toli m-i hik-titiivą. m-i *1yri 
nią mini, ią militaritiiiini* 
likriiim*.

Washtngton. kovu 15 
d.-ii k.-iil.m i<- -eliatotiai 
iii tikėtai palytė. 
k*>ni*ku. aiiiii.i'i' 
Iv* l’i am-iizi ji'i<' 
išiiud.'-.iii-i 
t iu muki

Amerikonui 
jinuietizam* 
riti*

\n 
v i-.-ii 

Lml iiiliel’i 
iii -kii i<e dn 

pl.'ll|cllZ4llll-
milijonu* doliv 

.-"•iii karė* nietn.
Im, ę pri,<-i*ti 

užmokėti už i,m
imo*!»liii> nm»»nv, I*-- ii 

įmikii<>*<*. >».-ikoiiiii. ui'ik' pi itin 
kcM-iu* m-t už. nnitdojimą-i 
šaltiniui*, iš kurią aim-rikotiai 
itmlnvę *mi vtiidenj.

Neimto mililHi'inią reikalą 
komitetu* nii*piem|ė praverii 
tardymu* ii ĮMilirti. argi tn* 
vi*ka* guli Imt li«-*a. I'mlnvė 
ji* Imi likrin *vnrbiii* |uiklnti- 
rimu* kari-* ibąiartaim-titiii.

VOKIETIJA TURĖS ATI 
DUOTI VISUS SAVO 

LAK8TYTUVUS

gyvas ar ne
PATIRS AR CARAS GYVAS

AR NE

Viena kompanija nuo jo rcika 
Inuja pinigu.

SUV VALSTIJŲ MARINTN 
KAI UŽPUOLĖ J*PONŲ 

KONSULIATĄ

Jie ta padarė, kuomet japonai 
du amerikonu sužeidė.

New York. km u 14. Kur-- 
prailzinje Marine Trall*|*'l1a 
liuli Ser, ii-e CnrjM'iiiliuii kmn 
paiiija rti-u carui reikalaujant 
pri*talė llu*ij«iii i-ukrau*. Ca
ru* kompanijai turėjo užmo
kėti $117.4511.

Ib-t iie*ii-|M'-tii tie pinigui 
iškolektuoli prie* caru nuver
timą IIIIO M»*t*l. Į

Koinpaiiijo* ad vokai n-
Nailtuta-rg andai |udyri-. kad 
tane* rara* , i«-to* vienoj tani 
koj turi milijoną <b*l. de|*>zi 
tą. Kompanija tad krri|*ė*i 
tainkoti. Itanku ap-iėim- tik 
iimim-l išmokėti pinigą*. j**i 
mm de|*>zilorinti* Niknlujnii- 
ll-mumovo giiii*ianti raštu lei
dimą.

I*o *il<i kom|Miliij«(* ndvokti 
ta* mėgino liaukoj |iadėlu-1 
l(omano,<i pinigu* |Mive*ti rr- 
rriver'ili. Ib-t 1eiM-jn- Ib-in- 
dirt iielei.lu |ą dm Ui. I.iep- 
ji* advokatui piniiinti pri*tn- 
tyti mio l<uvu*io <iir<> lloimi 
nov«, raščiuką ari* |>rinMlyti 
ju numiriuuĮ. Gi jei ji* Im*. 
mirę*, laibi raščiuką* vi*gi' 
yru ri-ikalingii* mm artiiuinii-' 
*io jam giminė*.

Ar1imiaii*ieji caro giminė* 
Iniriliui imant tie; jo žjikuui. 
jo vaikai ir pagalųi'i* caro 
broli* Miclmil Itonmnov.

Nrirtigvn Im* advokatui 
giluti h-idinią. kml batika iš 
mokėtą jo koiiąuimjai pinigu- 
iš caro <li-|cizilą. Ne* nclciig 
va Im* |<atirti api<- |m1ic* <■:< 
ro ir jo giminiu numirimą.

Pekinas, kovo 15. Ameri
koniški mūrininkai užpuolė 
jajH.mi upgy Ventą dalį inieatc 
Ti.-n T*in. j*ilaiižė ten Jajiuni- 
j<>. koti'iiliatati ir a|*tnušė |*atj 
kon*ulj. anot gautą via de|H-*ą.

N<-*ulikim-ii |mkilo dvi kelią 
aiiH-rikonišku kan-ivią. kurie 
buvo inėję jn|*aią apgyventam 
daliu ir lenai *lorž.ieviškai pa- 
*ie|gę. .luĮMimii kareiviai ume- 
rikonn* iš *nvo > 
durtuvai*. Du 
*11 /.<•»« lę.

A nt rytojau* 
Velltmi lllie-t.i 
amerikonišką mūrininką. Jie 
neitavė jafH.naiu- pri<-*ii>tir*. 
J*ilauž.ė ja|**nn kon*uliatan ir, 
.nkomii. patį kon-iilj apmušė.

1*0 to (Uikilo didelė liet var
le-. Aliieją purią kon*uliata> 
valdininkui ėm«’-»i priemonių 
apimil*iiili jniituriu* -aviškiu* 

'kareiviu* ir žinom-*.

I Intu-* išviję *u 
amerikonu netševikai* *uėuiė keli* šimtu* 

tadš«-viką Salininką, kurie ko
vojo prn-š tnblžią.

Knn-ivini iš Miimtųją 23* 
žmonių tuojau* -urintė įui*h-- 
niu tri*iiHi kieme ir vi*n* *ii- 
šnmlė 
Jiem* vi*icm 

' lunko* iižjankidyj.
dengto* ūky*.

Tok* yra į*nkyimi* kari**l 
l iiiini*l<-ri<> No*k<-. I’nlii-ptn 
'i|i|iitiio*iii* šaudyti ta- jokio 
teiMiMi. |*ukynui* imi ir pil<be 
ntn*.

Vii-tui* ofieirra*. kuri* bu
vo prie to* marinė* egsekuci- 
jo*, pažymėjo, jog valdžia *u- 
nidu*i naują metodą žudyti 
tadšcviku* rrvolinrij<Hii<*riu*. 
Tni kulk<»vni<lž.iui. Ku ši. 
fui* n iii kurt guli Imt paklotei- 
išli«o* eilė* rvvoliiieijmin-rių.

Hitu llietiMlil, *nkė. ir lota* Į 
litui Im* jtimimlojiimn. kol bu* 
išnnikiuli viri tailševikni vi*oj 
\'ok lelijoj.

fioaai ta- jokio lri*im> *u- 
šmiilmiuia ir Miimtoa motery* 
tadševikė*.

i

Londonas, kovo 15. — Aną 
dieną ru«ą tadšcviką vadu* 
Trorki*«ap1nnkė llvgo* frontą. 
Keliaujant jum į Petrogradą, 
raudonoji gvardija palenki ke
li* šūviu* j jj. kuomet ji* prie 
vieno* p-b-žiukriio stotie* i*. 
li|M>-i* vagono.

Ibi jo "adjutantu" nušau
ta. t ii jam (tariam tik kepu 
ri- suskylėta.

Nežinia, kur juos talkininkai 
pylė*

*u kulka-vaitlžiai*. 
i* buvo *urišto* 

ta-l liepri-

Paryši tu, kovo 15. - l’n-si- 
di-nta* \Vil*otui* «-iu ir vėl at
rado *:iii daug darbo. Pirmiau- 
ria turi-* konfm-nrija* *u *n- 
vo at*tovai*. |ni*kui *u talki 
įlinką premjerai*. Pagaliau* 
mėgins kaip nor* sutaikinti 
italu* *u jugo-*tavai*. Aitą* 
durim* laimi opu*. Ir *u juo 
reikia tranu Šleiniai npricili.

Po viekam jaiu bu* |auluota 
I arži urėti |uųtaminto* taiko* 
sąlygos Vok iri i jai.

Paryžius. kovo 15. Vyriau, 
rioji ^talkininką kuri-* tnrylm 
nn*pr<*ndė, I;ml Vokietija vi 
*u*. kokiu* tik turi. Ink*1ylii- 
m* l'i l.-dkiniiikiim*. ’f 

c* galutina (nik i

I

I
jhįhiihj njigy- 

•lnliti atėjo 39tNt

BANKININKAB TURI 
KALĖJIMAM.

EITI

BAISIOS PASEKMES BOL
ŠEVIKŲ SUKILIMO 

BERLYNE.

Afirliarijau* tri*ma* pntvir- 
t imi kriminnlio t<-i*mo nuo*- 
premlį, *nlig kurio privatini* 
taiiikiiiiiikii* Dilbiu turi Imt 
uLIaryta* ka įėji man trim* me
tam* ir užrimokėti (utlmiKto*

Dubia *avo žlugii*ioj liaukoj 
priimdinėjo nuo ilcpozitorią 
pinigu- tuomet, kuomet žiną 
jo. knd jo įninka jnu *tovi 
kiiipir ant,sieto* koją.

Nežinia. kur talkininkai |»a 
•h-* luo* lak lytui t*. Ar«jiH«* 

v* ar *uuat 
na jaa pardavinėjama Mas kin*. klau*im.- taryba SURASTA VAISTAI NUO 

INFLUENZOS.

kaa ta pėr 
pardavinėjai

Tą žmogieną motinos perlu *j. k.’amtrij..* 
ir ra ja maitina iialkusius ra-'ri 
vo vaikas.

Kasdien nužudoma 1.000
žmonių.

Gen. Trepov taip liudijo 
visam bariui žymesniųjų ang
lą ir rusų, kurie Londone ben 
drai darbuojaai. kad kokiuo siuntinys jo paklausė, kiek 
nors bodu pagelbėti Rusijos daug žmonių kasdien bolševi. 
gyventojam* kai nužudo

Gen Trepov matėsi su anie Gen. Trepov atsake, kad 
nkonišku pasiuntiniu Ira Nei- bolševikai kasdien nužudo a 
son Morns Stockholine Pa pie po tūkstanti žmonių.

Londonas. k««vo 15.— Mik- 
tašėini |*ran*-šti. jog viena* rie
to* žymu- linkterijologi.ta* nu
rudę* vai*tu* nuo influenzo*. 
Tikini |ui*ekmingui jie vrikij.

BOLREVIKAI ŽUDO DEZER 
TERIŲ ARTIMUOSIUS 

IR GIMINE8.

i

IA 
kml

WJ

SINN FEINERIAI PRAŠO 
APSAUGOS

Stockholmas, kovo 15. 
Petrogrado pranešama, 
tadševikni i»žudė visu* 
rii*ą pulko kari-ivią ir ofirie-
lią namiškiu* ir gimine* už 
tm. knd 1n*m pulku* (turėjo 
bultu.iu* gvardijų. pu*ėn ir 
ptiob |<< kuvoti prieš |aiėiu* 
IhiIšo, iku*.

N užmli Inai Iniiu atlikti i*a 
kili- Petrogrado l*d*.-x iku re 
v .d i m-i j., lininiu kum i t et ui.

Kaip piimuui. taip ir damir 
tad*.*, iluii žii.l.. v i*li* ž, iiii-*- 
llill* III*II eivillii. ztliKlie. ir 
karininku* I*- tokio jui*ilei 
•inuiio.

t

UŽDRAUDŽIAMA CIGARE 
TUS DIRBTI IR PAR 

DAVINĖTI.

S26 000 PAVOGTA It 
RANKOS.DARBO KONFERENCIJA 

AMERIKOJE.

Paryžius, kovo 15.— Durtai 
komisija taiko* konferencijoj* 
rekomendunta pirmąjį tari»-

New York, kovo 14. H vir
tu* t <>*iiio|*>lilnn liauk vnul 
to* pražuvo šjti.isst. Pinii-ai 
tarėju |iraŠMli pirm kriią die
nu. Ir tik

Atstovai iškeliauja taikos kon 
ferencijon

KOVO 15. 1919 M.
<'bi>*ago. šiandie lietu* 

ir šilčiau; rytoj ne|ut*1ovu* o- 
ru*: šab'-mu.

ORAS

Įimtai žmonių lavonų sukrau
ta lavoninėse.

Salt Lake Cit v. Utah. kovo 
15. šilo* vnl*lijo> b*gi*lntn- 
ra pravedė' įstatymą. kuriuo 
mi visoj val*tijoj dmudžiamn 
eimin-tii* gaminti ir tainlavi- 
llėši. •

Nauju* įriatynui* (teduota* 
imtvirtinti gubernatoriui.

Copenhagcn. kovo 
Ibnlyno Inikriišti* Z<*i!ung mu 
Mittiig ptnm-ša. jog |Ki*tnroj<i 
tadš«-vikų Mikilimo metu luini 
žuvo in-jnipra-lai itatig žmo 
nią. Viso* lavoninė* užkrau
to* lavonai*.

llnnover*1ni«M- lavoninėj.* 
yra l!*6 lavonai. |* tą 42 žu 
vu*irji visai ne|aižj*tami (ne
žinia ka* per vieni).

Garnizono ligoninėj tnip|*nt 
yra daug mirusių. Gi Frid- 
ririiduiin ligoninėj vra 115 ta-

Dublinas k ■oo 15. Sitin 
feiie-tiai atstovai iškeliauja 
laiko, kotilei.-ii.-i )>i,i Pai ,žiu 
Je. \1>l..,lli pilto. \llL'li|o. 
juo* apsaugoti, liet neprašo 
pa.|H>r1ą.

Ap*augojim<> ji>- priiM. .iilit 
**inrptaiitinio fpi.H-io."



2
«

DRAUGAS

“DRAUGAS”
UTBI AMIAM BAILY FRIKMD 

PubU-bni IMU, lli-.pt bunda) • b/ 
DUAl'UA* rVBUMIl bO «», .
1*00 w. 4<th M.. I ilvago. IIIuh*.. 

tekm* or m iiciumoi 
Ouc Yrar.....................................SA.Ho
Ki* Mimlli- ................................V“’
Tliur-ila)*. I '.IuSmi S-*o»

Al M ll-M.lMis S<- A lOl'V 
Ailirtii-mz rali-. im a|*fUl< anuo

iii ii iii * linini nu mumis

“DRAUGAS”
>.m.n t««li>na« SM-ak Mb niu«.

PltlA'l MKBtAT** k%IN%: 
........................................Si.ttR

FsimS M< tų ............. . . ......... >3 «R>
l‘rrnurn«r-»trt m'-L.i*i i k.iin»i |uai« 

ka* nua -> •••«* «it« !*«•• ne■ UO Na-' .1 M-t X • . f' j ii i ’
■dre*.') i.esifta reikia ir mn.»a
KdtTM* l'ititKNl r«rtat:*ti **’i»tt |4|wr- 
kati! kra*M./«» «r « x|.r« m -n« t < *•<>« r" ' 
nr> K | r« »
iaikk^.
“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.. Chicago. III.

T'-bfiHu* M-kuih y ai II

'-ų Sųjungn gaiš- uprupinti 
' naujai iškilusius savo reika
lu*.

Tiionitarpu 
geriau išlotu 
-u-, knd piru 
ma* Visatinė

Įeitų gražesni*
Mų* krn*o*

Iklausi* prie • 
J" 
ir

I žinojimų mini-t'-tija 
nisirii* yra p. Tama 
i ii-iii*, kuri* ėia ii-iii 
nni bitio Amerikoje ir 
žmio i Lietuvų, Dar 
patilti.
vilu-.

■ ii telegratai*. trlrlonai* 
l< žinkelm*. Tui yru *u.»i- 

Jo- llll- 
Nai nše

II'-*' 
išlll

netek" 
nr ji- jail pa-iekė

Lietuvos Pinigai

Lietuvos Krasa

|iu*aiilu> iie*|intijų 
yra *u*iviemjo* ir pri- 
vienų lm*yklių dilime 

dalikli. Taip, pmyzziiu, 
u/.ruliežiiiimii* 

vienoki*; i 
•Amerikoj'-.

T.i-v mušti savo pinigu* 
priklauso liepiigiilnmigni įieš 
|«niij<ii. iioi* g.-tnii įlinkiui tą 
|ei*«- imi inipgi ir iiiitononii 
nė- valsliio*. ••-mi'-io* |*. -'•• 
inui gi'ilui.

Lil iui u tiiiu|ui iii-ptigul 
•a. im si -iiprnniiiiiiii. knd 
piudėii mušti Milo pini 

Tiesioginių primešnnų 
tui ii- gi m'-ru. Yni tik ži 
kltd l.l'-llllo* l leŠĮUlIlJ'i* 

I liaiiki|o-i‘ z.moiies sudėjo lipu- 
i t'ni milijonų mulkių, knd tu* 
linuke* *ietiluose šalyse luinu 
pigini -kiiitonin*. kml smulki.- 
ji pinigui vadinasi skalikai*.

Siipriiiitiima d'-lk'i heiiiviški 
pinigui ne Lietuvoje Inluu pi
gini skaitomi. Iv<>f ku* nuisii 
imiausyl*'-. nr tiesiog sakanti 
finansų luiuisteri*. m-iuri tai
sai u mldžia tiek aukso, kn-k 
ni*|uiii*<lii:<i |M'|s-rinių pinigii. 
tia.i greit to aukso nėra virai, 
l'slel ir |*iperiniai pinigai ui- 
rula-ži j«-

Auk*o 
iškasti i* 
rami bei 
kaip sutvarkyti 
galimo IhhIii*. Tarp tų pirmu
tini* iru muilai ir akeižm*. 
1’ž įvežamu* į Lietuvų pre
ke* n t ini tnvoru*. muilą* l'ii* 
iimmin* auksu. Tn* auksu.* 
l-i* į l.ietlllo.* VieŠĮUltljo*

LIETUVA IR LENKIJA

Lietuvos krušą. I*‘t II* gi zt 
noim*, kad ji iru. t .ai tune 
tnip.gi du piešiniu, luinslan- 
ėiu Lietui"- kiti*"* Ženklelių 
išvaizitų. Viena* piešinys yra 
7 ksatikų km.-o- Suktelis, ki 
ta* dešimties skatikų. Abudu 
tumiu pi'ėiuiii -kaililojai ras 
“Drauge“, čiu iinduiMinme di 
dėl i ame rommle, ne* ant Imk 
raštinės |M,peru* laikraštine 
mašina ats|umdus mažų krosi
nį ženklelį išeitų lirai m-x> 
mu.

Viso 
krasos 
silnik'i 
lyje
visų mokesti* 
laiškam* i rn 
|M*uki rentai 
santimai l,nmrity,ijuj«-. Jo fe
liigių \ okirtij'ije. lu ktiĮieikų 
Kllsijoje. K n-ki iena vieš|nitija. 
jstoju.-i į lisiitine krosų *ų- 
jungų apsmui dikni pristatyti 
laišką adresatui, jei laiškas 
yra apmokėtas toje šalyje, iš 
kur siųsta*. I ž tarptautinius 
laišku* gautą užmuke.-tį kiek 
viena šąli* pasilieka sau. Ihir 
yra ir kitu Is-mirų visam pa 
saulini krasos taisyklių.

Kol kas u'-luimie žinios, a. 
IJetiini jau i.|nj.i ■ tarpiau 
tinę krušų sųjungą. at dar 
tiktai salo žeim-ji- orgaui 
Kiloja knisą salo žiisus'-ms. Iš 
to kll-l l IU Ilk dlejopų kili*" 
ženklelių, septynių i' dešini ' 
tie* skalikų oiimm >, kml 'Ik* 
nėra lietui i-ki tui |ilioilimn ' 
km*"- Želiklelil . m I.i- tarp ■ 
taurini* km-"- i-ukleli* ture 
tų Imti diide-iiut"- -kalikų. 
Mų* skaliku- y tn keli irta du 
Ii* uinerikiuio t .-nto,

M". -Kili pll -n 
dllllėill- llelllliškl 
Ženkleliu- per Lieti 
luaeijo- Ihuią. •- 
\ OI k'-, -ei ••!!!• •
Nl eirarijoji Bet"! 
r- - K ui-ų > nugi 
Tnrbiit lietiniai dar rupiua-i. 
kad ir mų* tėvynė luptų pi i 
imžintu t"- -ąjiingo* imt m. 
Sunku ziisiti nr tut pa-i-i-k*.

Kol lie Ilsi IIIU* ll*-pallją 
ol ieijaliai pri|mž{*tii. tol \ imi 
tinė* Knisu Sųjuugo* raštinei 
Miuka bu* įtraukti Lietuvų į 
■įf-n Tartt prima ■ 

Ei riaaimtiju* paringti* 

MKm *wtartie». Tada ir Km-

I

fieStadicni-, Kova* 1* <1..

r

Laikrui-ėiaiu* prauešu*. imk 
'l.ietlllo* piezid'-nlns prašė 
' Is-nkijo-. knd jo* kariiioim-iii 
gintų Lietuvų nuo liulševikų. 
nežinojome kn apie tai minti 
ti. Ilaluir įliejo pilnesnių zi

I ***V-
Mat 1^* gruodžio vienu* len 

ka- ofieieru* p. tiurku pa-m 
le Lenkijos |Hlge||ių, prideda 
Ina*, knd tų luisiulimų dm o iie 
įguliojimų i- pilsi * lenkų vai 
džius.

M misterių TiiiiImi* pirmi- 
įlinka* p. \ a b lenui ra* pnžy 
niėjo. ka<l Lietuve* Val*ti 
bė prielniikini galėtų priim 
ti luoliskų la-nkijo* |mgi-liu.i 
ir užim-gsti nuolat liuli- *an 
tikiu* »ii Leiikijii* Vi imu 
.•ils- liksiu Is-mlio ii-ikimo 
ir up-lgllill nuo gręsiaueiu 
iš ritu abiejų valsliluų bu 
įmini pni "jnu*. Vienok 
Is-mlia.* |H'liliki>s stoii* 
l et'lll l.ietmo* Vi rimisi l»- 
visų pirmiausia imi i-kinti
abiejų kaiiuinų Vnlstibių ir 
judi i' jų Vitiausibių siu i 
lai pilim* ranlikiu*. litu iu 
Imtu. kml. deja, ligi m<i įniko 
jn> nebuvo iižmeg-ii.

I!*l* m., gruod/.m ^.'i d., p. 
tiurku, š; kurią kaipo I įi*iv 
iiiu Reikalų M mįslei ij.i j 
galint mis. p.M*ikiills\tnne s., 
l.ietmo* Valstiliės Tnrilms 
i ii-e prexi-L-iitii alunujimi 
derliui* dėl |Hirgiil«-uimo 
U-IlkŲ |U!JegŲ į Lietuvos te

kiška*. Haliar jau to* prie- 
varto* m-bu*. lodei ilium* gal 
reikėtų prisidėti prie taip va
dinamu* lotuiiško* pinigų 
uui ju*.

Ji susi.laru i* šitų vn-š|uiti- 
jų: 1'rabrtuūjuiL Ib-lgijo*.
Kveiearijo*. Suauuijos art m 
Finlandijo*. Bulgarijos ir <irr- 
kijo* Jo* stambusis pinigu: 
sveria vteiuirp. la-vrik lauktų i 
ilnlį auksinio Aus-riko* dolie- j 
rio. tirekijoje ji* imliausi | 
ilimlumt. Bulgarijoje Ietį, | 
Suomijoje hitllkll, Italijoje |

I

neturi verti*.
Lietuvoje negalima 

Žeitlė*. IM* IN’IH. Ne- 
vieŠĮmtaujaut nėra 

kitu* aukso

lnioką ir lokiu budu susidaryso likusiose šalyse fnmkit. 
pimmili- lietuviškiems |*<|* ri Į. Jei gu ir ims prisidėtuiur 

iiianis pinigams. Kol vienu* 
Lietuvos ruta-žiils laužo tailše- 
i ikui. o kilus kiti, kol |iaėiojc 
Lietuvoje ramybė ueįsigyvcmi 
galutinai, tol niekas i*.sveti
mų šalių neveža pirkinių IJe- 
I ui i>n. tol nėra kaip mų* Vieš- 
|<ali.io* Bankui įgyti aukso.

Nor* didėji karė jau |utsilio- 
i ils. ta-t ibi r iicpasdiaigiis. Dar 
lisiir imksiiiiai pinigai teliėr.. 
pa*isle|M,-. Auksas liuorat pr..- 
•lės vaikščioti liktai galutinai 
n ykd 
Ine |iake|||ėli. kad 
pinigai ii/i ilta'žy je 
\ ••rio.

Nemalonu, kml 
ti'-lui taku- pinigą* 
iu.

vaikščioti liktai
- laikai. Iki tol mes turi

Ik-luvinki 
mažai turi

ir mr* prisidėtume 
prie lot i iiiškosm* pinigų uni 
jo*. tni taip-gi galėtume nt'" 
pinigų vmliiiti kokiu imrėluim 
vardu, tik reikėtų. knd auksi
nta jo svarumas laitų lygu* 
auksiniai Mveicarijo*. I'raiiru- 
uju* ir Belgijos frankui.

Jau įsivedu* pinigų lygų 
lukiškai markei <lalmr nuiiuy- 
ti ju svurumų laimi m-patogu. 
Ik’-l iH*»aitt aukso. .ta |iermaiiu. 
lengviau ĮMidaruma negu Imlų 
tada. kada žmonėse Imtų iš- 
•idaliue daug kitokiu* rųšies 
pinigų xii liet u vos ants|4iii«la.

. lilorijų ir jų pri.-tutimo tu - 
* Viiiiitini jį nuo puolau 

vių Imlm-iikų Imt t apginti.
. I*. tiurko pridėjo, kml jam

Var*avon |>arvažiuv<t* t 
remianti* gruodžiu 19 d., pa 
-įknllHjiiuu jau pritia-*!. 
fieldimiršalut F’<"'ltui. Imi 
l.ietmo* 111 i.tii-i I- miku 
-i dėl atgllla-llimu i.viikii 
kariuomenė* luitui j'*’ni \ ii 
iiiau* gynimui, li.m-im- Ai 
liugaa, leiiidaiiio- tim pačiu 
pa*iknllH'‘jimu, kutuitiie ir 
ji*ni dnlyvavo, paluėž.ė, kad 
rieldmnršalui F««-liui pra
neštoji žinia nemitinka tam 
kn* i.-tikiujŲ liuio.
\ i-a kn* ėin nt*|u.<i-tn tumi 

p—iii-nu- eilutėm;*, pu im me 
i- mų* iiiini*terij"- dn-urii- 
•'■m. i*etuniiėio Ivanu, ii indi 
lianai ■"l.i'-luva”.

Ilaluir jau žinome 
u-ineii*. |H-r kurio lupa- 
pašauti pasiekė ii- i'‘i*iima 
nia. I.ietuvo* vyriau*'Ia 
mnndmriiii knlla'-ti *U l.eiikij" 
agentu. I*-I pri<- priimsimu 
siūlomų pagellui pai<-ikal.-ii <■. 
knd I.vilkija pri|Kixinti.i l.ii'U 
io* įieprigulmyi*'. la-nki.ia 
I.ietuvo* in-prigiilinyla'-* iki 
sausiu II d., o gal ii* iki -iu!. 
liepi ipaž.iiiu. tiktai pasi-klibi- 
im Euebiii priim.-ii iškreiptą 
I.lėtinių Vyriau*.*la’-s mint;.

Telegramų* tų mintį iškrei- 
|h- dar labiau*. Jo* *kelb kad 
I.ietuvo* preaidriitn* m-t pu-- 
Š<* lenkų lutgellnis l.iftll'lll 
prie* |ml*eviku*.

I'užymėjy* |amui tiurko j«i 
komunikato klabi i ilgumų, luir. 
Milinga* žadėjo h-nkij *iimuuy. 
mų paduoti ap*inr*lyli l.ietii- 
vo* ministram* ir duoti at*a- 
kinui.
gavo 
lefouu 
uiujr. 
tekstu* jau Iiiįmi užrašyta*. At 
*ak.iiUimiĮJetuios ministiai iš
pildė viaa* rimtu mninlnguiim 
f'ii uias, ln-t ui naujino reika
lui imu. kad prieš tari tins I.i-ii 
kų lb-*pilliliko* vi rinusi b. . 
"lunjliu, Į>< iįhi.imItf H< /HlLhtH. 
.Kumtf Į,u tm*os I tr/s'i/bi *w ra-

I**iikija to* sulygo* neišpil
dė, lu-t <lar |ia*kyrė komisa
ru* buvusioms Kauuo. Suval
kų ir Vilniaus gubernijoms ir 
toliau* skiria kitu* valdinin
ku* IJetuvo* kraštui, rengdn- 
nui kariuomenę, kuri galėtų 
ttnn vnldiiiiiikii* įurų įie*ti į 
Lietuvų.

l'iiriu/'Įlh' pi "• 
/oo* įtikiu* l.rukil'io 

rįti ian»llln « ii iitkulii'i-
iu, kml < l.inklimt l'if.iiiil.

vardų t"
v IMI 

ti-

elnė

t
I

KIVI

saTmon

Kuomet Jus Perkate Salmoną
Reikalaukite

Veribest Salamonas fSockeye ar ChinookJ yra pa
rinktas iš geriausiųjų pagautųjų Salmonų kurie yra 
pcp.uti FaCifiko vandeniuose Jis yra tuojaus supakuotas nes lenais randasi lietos 

kur jo- pakuoja tani tikrai geriausios mašinerijos įtaisytos sulig vėliausių metod i.

Kuomet polkute I . J»< Sockeye 
ar C nia c' SaLaona jus gaunate ge
rų ir mautingų valgi Geriausio, rų
šies. Pamėginkite jį vietoj mėsos. 
Jis yra labai tvanai sutaisytu 
Jūsų namuose turėtų rastis l’rišta«/ 
Sockeye ar Chinook 3almon. Netik

kai: jis paįvairins jūsų valgį ir už
tikrins jums gatavų valgį atsilan
kius netikėtam svečiui.

Užsisakykite l'riibe*! Sockeye ar 
Chinook Salmonų—žiūrėk j vardų 
—nusipirk nuo savo krautuvninko.

ARMOURėuCOMPANY
CHICAGO

4

Atauk inui lenkai 
tų |uivių dieną !•*- 

ponai • tūirku Vii- 
Kiuo žygiu lek-fuoini*

*itb<-K l.ivlm iit kritklm Įninku - 
lieji kuiiiifiiitii ir riilibiiiulm 
bltlif tilkfitdli ir kml tiri tįlr- 
mi. Imki! kmH’ttmtr* brrit.- 
urli «<//* 
l.u! nrin 
kn* *.

Ta- protestą* lupo
Lenkų i y l inu-y Įs i imt rašto, 
šitokiu budu:

Kaip buvo įteiktas lenkų va
dui protestai.

Sausio 2 d., pusiitaukus iš 
Vilniaus Imikitų Vyriausi Ihū. 
V. Tarytai* Imte dar lankėsi 
atvykusieji iš provincijos Ko
mitetų u1 stovai ir Vilui«*ėiai 
inteligentai, norėdami sužinoti, 
ka* bu* toliau. Buvo taip pat 
atsilankę keli m-lietuvių laik- 
įasrių korv-fiondeiitai. Visus 
priiminėjo L Vy riausy !*•* at-į 
stovu* M. Biržišku, uiškimla- 
imi* juidėįimi.i. Ib-t jautėsi 
stoka viešojo pa-ta Ibimo. ko- 

išvažiavo Ijnki'ioji Ve

j 1,1'lllClin 
rifrimi.*tfbri

kraiti/ 
UI Mlttb

įteiktu*

— ■ 1 " ~ »■ i——-.- ——i

t inusi In-. ka* yra jo* įgaliu- utsisi-eikinu. lietuviai tuuj a{>- 
ta* ir ar lietuviai yra suėję j leido lenkų stalai liuslinę. 
kontaiitų *u lenkai*. i|iaė, ar 
lietuvių knriuoiiM-tiė <lalyvaaja 
užpuolime uut Darbininkų Ta- 
rylai* (Sovieto), juo labiau, 
kad kai kurk* vietiniai rusų 
kaliui leidžiamieji laikraščiai 
skelbė imnnšins žinia*. Na. ir 
patys lenkui pintino paskalų** 
kml lietui mi einn išvii-u mi 
jai*.

I*rii!e*luodmiuis prieš lenkų 
sauvale K Vi r. fgaliotini* tų 
|iaėių dii-tių apie <• vaL vakarų 
įteikė Im-tuvo* vaklžio* vanta 
protestų gnt. Veitiui. lenkų h*- 
gijoiiierių vaitai IJetuvoje.

I.ydinui* dviejų lietuvių ka
rininkų M. Biržiška nuvyko į 
l«nkų štaluj ir |uipniš<>- asim-- 
nišku |iu*iimityiiMi *u gen. Veit- 
ko. įsukai, m-žimslami tikrojo 
valdžios fgaliotiiiio u|n>iliiiiky- 
mo tikslo. i**yk luitai nmlžiu- 
g". I* gem-rnlo Veitku įgalioti
ni* pareikalavo, kad hutų leis
tu įeiti riminiu karininkui kai 
po Vi-rtėjlii. I'nts Veitku tnip: 
put |Mt.-ilik" savo ImmhHryje 
viena lenkų štai**ofieierj. to
dėl iš nbii jų pusių Imi o liudy- 
tojai. Kodu M. Biržiška Įutsa- 
kė, kud ji* tegalį* li'-n lietu 
viskai kalbėti, tui gen. Vi-itko 
pti-iiilė kalla-ti rusiškai. M. 
Biržišku griežtai at*i*akė ir | 
praneši', knd lai ik i uosio.- \'i- 
ritinsil*'-s rašius, kurį jis turi 
generolui įteikti turi 
skaityta* lietuviškai, 
įgaliotini* atsistojęs 
atsistojo ir lenkui I 
lietuviškai pni-ašilų jnu žino
mų mu*ų lisiiomenei protestų; 
Iudutigę- sknititi lietuviškai, to 
protesto vertimų |M-rskaitė bu
kų knllui. Veiiko į patį pro
testų nieko neatsakė,, tiktai 
paldause: “(už aięe dalėj J” 
(“Ka* gi toliau?”) matyli.

I

Apie protestu įteikimų Vil- 
lin-viai sužinojo tik trečių die- 

. nų. Vždraudu* legijunierimu* 
bet kam vaikščioti miestu gat
vėmis po G vai. lakuru, viso* 
*|«u*tuvė* užsiiiarydnvo luini 
anksti. t<*l<-l įteikia* pndes- 
>a* m-*|s-ta tų |Hiėių dienų 
atsi*)>aux<liiiti. Aut rytojau* 
tas protestas v«-l negalėjų bu- 
ti |Mlskelbta*. ne* l'-g'jouierial 
|dė*ė lijaiytojaui* iš rankų at- 
•imaMtua prutratu ir valdžion 
pranešimu lapeliu* ir nudraakė 
rišu* išli|ntausiu*. Keli lip
dytojai buvo b-ngų suimti, liet 
m-truku* vėl |iah*i*ti.

LOTUYOi YYŪAHSTBtS 
KUBUOS TAKTO? AKS 

PUBUKM VYKIAU- 
■YBKI NOTA.

raukiant ginkluotom)) 
vokiečių |iajėgom* i* Lietuvos, 
ginkluoti Bosiju* Tarybų Ha*, 
pataikos lairiai pereinu Vai s- 

, tyta'-s rimu* ir eiiui
-šalie* link Lietuvos
\ iiiiiau*.
l.u fino* vyriausi Ia* 

me iH-priklnu*omo* 
lulstita'-s suvrriniii I 
j<>* žemių neliečiamybės lauky, 
mų. protestuojk prie* įsilirio- 
i imą ginkluotų Ihisijo* luiy- 
Im Respublikos burių ir reikti- 
linija iš jo* vy riausi ta'-* tuojau 
išvesti savo ginkluotu* buriu* 
i* Lietuvos vaistyta--* žemė*.

Nrišpildaiit' lturijo* Tari l.ų 
lle*puldiko* vyria uni la-i to 
reikalavimo. - IJetuvo* vi riau- 
*yl*‘ priversta bu* ieškoti prie- 
mmiių IJctuvn* valstybė* že
mių uelieėiaun bei ir piliečių 
lui*v<-i apginti. ("L. A.”).

*

l»Uti per- 
Valdžius 
(lll'IIIH't 

|ieY .-kaltė

gilmmui 
s-osliuė*

piro
1.1 n-o- 
I litui

III IH'S.

mulu ta-
Lietuvos 

leisiu ir

tED. ATSAKYMAI

stailllHISls 
mdilui-i 

uirki*. I ii* nelietai iškils žodis, 
du-IIZ.II kalta.- |H t \ ukil- 

ll'jn ji* teko miniu-. I’rusit Lie 
tunai n .u- Stalupenil* ir Eit 
kurni* m-t ir vokišką markę 

ivadindain «»/.•»**. Tni gi ii 
! daliai. I.ada Lietuva jllll pati 
Į *:iil dttiuM pinigu*. -tnmbiisi- 
turėtų nuimti- uiiki-inii. <• 
rtimlku-i* •/.«/»/.«. Kimiu* *ka 
tiku -udarytų a ilk-i uit.

Turimi lukteria'! prišerti- 
Lietuvų -imi pinigu* pmli'iy 
lt lygini- -viii.mm nu suki
kui* ir 1111111'111111 juu* vokišku 
snrdu murkė urlm nuirki*. 
Smulkioji! pinigu vardu io 
kirčiai ih—iiiipiiiu. di liu lietu 
imi Įia-i-kyrr *Miųj| skaliko 
tanių.

Nržmia ar nralsei* mainyti 
ir svarumų In-tuviškiem* pūti-

1btMp
■ - • V*«j■

*--- -------- *
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3DRAUGAS

valdžių- tvir

Musu Turtas Yra Suvirs VIENUOLIKOS MILIJONU DOLERIU
H

PETER

Didžiausia Vaistijine Banka už Vidurmleačlo

1 PATONICAR VIDURIAI Mes turime lietuviu*

I

i

ŽINGSNĮ!
laluti NAUJOS

t

s

Jeigu taip, tai delko gi Jas 

netunte šitų nepaprastą vaistu

pardavėjų* kurk pa

tarnaut Jum*.

kuriuo- duodu 
Mini-t<-i i jai

Žiūrėkite Madų Paroda su gyvais 
modeliais Subatoj kovo 15. nuo 2 
iki 7 vakare. Utarninkc, kovo 16. 

nuo 2 vai. po piety.

Teologijos 
pienu- n-i

W/.V.7.7.7.7.V.7AW.V/AWWAV

> IN
i ji 

ir iA«iAii

EKTRA! KLEIN BROS. DIDELIS IAPARDAVIMA8

Moterų Naujų Apredalų r.X»
Vi'IhiIIm** ttiiHliM M<«l« riil ii* \|. t v.(i.-I t 
Miltui. kMm* ir lupiniu. h.diir buIiIo 
f•n*ir*ii!»fi * l.nb. i L<(l*** i »**•• ». n.Htj.<u*t 
>pnltiĮ ii/ La Ikii priiUliMiti;! knin:i*. At 
«ikil« • liti m r i Mudu P/trinki.

Raudonas Kraujas
Ar l.-ivu krauju* kilzgam , -|,\ t.

<li-n-.* Ar noum-ėtum karini Imti -tlpre-nis ’
\ in laimi Imurva >m-i<,.i . į., .-rimi 1

daugiau dilimu-. ii \ \I.L\T

A. & G. MILLER 
rvrvatv omą u

iMbtl-.-nn « |w-t altiniu.
, »|. tuk-tMn ImI,!.,,

Duok jas iš agzemi tuoti dy

kai pas

AMERIKOS UE.MOKYKIA

».......   f
Mrs b. PALUBnrsme

ICI'A.IKTKI <IT4 
Aki 1

Turiu
4mm
<taa i
Uakvivnu HMtriklU ra- 

dykai

PAVASARINĖS
SKRYBĖLĖS

* ppFitll t«K*. atl Rft 
luitv ir Litais «Li)i 

rinitai |

< istorijos. 4| lietuviu kailiu*, nėjimo dim-rtnriją. 
5) lietuviu literai liros. <i) len
ką kalime ir literatūros.

fcJTJE DIDELI EARGENAI TIKTAI PANEDeLYJ
1*1 \« |i.i)linb«»• i M lt 4 1(140 M'.mLI • m<

(Ir 11 lUeriM*. • ♦JlM »••••* “• uUurd IIU<ll-«

šeštadieni*. Kovu* 15 d 1019

Allniaus Universiteto Statutas1!* n,1'n •111 *11 “1 w
1. Vilniau- uuiver itcl.-i-- at 

gnivinitma- nuo l!tl!l metą 
sausio ld. .lis 
mokymo j-lnit-a 
darytu Viliumi 
turtą pu

2. 1 nivvr-itel.-i- usid'-da iš 
fnkull'dą: 1, teologiįos. 2, -o 
eialiuią mokslu mciln-ino 
ii I, valui* Im-i mal'-matiki* .

Pastebėjimas L Prie me- 
dilinu- fakulteto atidavimas 
v-L-lerinarijo- in-litiitns, prie 
į’mtns fakulteto — ngroim- 
♦j"- institutas.

"•■atebėjinias 2. f .alkas, jui-
Žymėtn-: 1) taikoma-vi-it pu
ma pi ie tioilogijo- i: 
mokslą fakultetą, 
tiilaryti vėliau.

3. Fakultetai -kir-tomi
■kyiiu iu |«i'ėi nuožiūra. Ka
tedrą skaičių- gali Imti tik į- 
►tolimą keliu mi-lntyln- imi 
ver-ildo (si-iiily tini.

Pa-tebftjimas. So-ialii.h 
mok-lu fakulteto- dalijasi 
Li-td i du -byriu: ll t<-i-ė- 
""■I lu i, ) i-loriji* I"-' 1 
losol'ijo- mok-lą.
^ ■ ‘i .-i.'.. į,,- fi-killt-dlį -u
An;»?n i- k:d irą: Ii Senojo 
Į-lnlvnm šientojo llašto ir ar 
ch(-ol<'gijos. 3) Dogma
tinė- t<-obigijii ir dogm.-itu i- Pastebėjimas 2.
tori jos-. 4) Fnndamcntnlinės -uaugiis,
teologijo-, 5) moralinės 1<-o1o pnine.-ami ministerijai, 
logijos. (i) kanom, teis.-*. 7) 14. Fakultetas viešuose po-
jmslnraliiiės teologijų-. S) 1 a- -ėdžiuose daro egraininus 
žnytim'-s istorijos, 9) pntrolo- mokslo laipsniai įgyti.
gijos ir homiletikos, Hl) pro- 13- Mokslo laipsni* tėra vie- 
pedentim-s lisilogijos. II) |ia- na- — daktaro laipsni*. Jam 
lyginmim-ioi religiją istorijos. kandidatui reikia išlai-

Sminliniii mok iu tokiiltelo kyfi egaamina* iš fakulteto 
kaiminis: I) filosofijos. 2) vi- nastatytos programos ir ap 

^uolinė* i-lorijos. 3) Lietuvos trinti *|Kius<lintą mokslo tyri-

1919
yra mokslu ir 
ir IC2 m. už- 

linivei • iteto 
eld« lojus.

iteta-

i-ii- iiniver.-'il«>tni, rektorius ir 
-'•natas ka-niet švietimo Mi
nisterijų- ►kirmiui ir didžio
sios vyriausybės 
tinami.

9. S-nntns fii
■ dekanais tvarko
t«-to vidaus gyvenimą.

I

rektorium ir 
univ<*r>i-

•
to. Fakultetai tvarko savo

py Vilimą mokymo ir mokslo 
tyrinėjimą dalykuose ir turi 
savo žinioje e.-aučias prie ją 
mokslo į-tuigas — lalmratari- 
jas, klinikas, klibinėtus semi- 

' nurijąs.
II. .lie i-enkn-i trejiems mo- 

tnm- d' l.nnn ir sekn-torią i: 
-ocinliiiiii savo nnrią tnr|*i. Ligi nesu- 

Kiti Im- n. jaugie- fakultetui dekanas ski- 
ti.-iui- švietimo Ministerijos.

į 12. Fakultetą posėslž.iuose 
dalyvauja garbė- profesoriai, 
ordinariniai profesoriai ir do- 
lentai sprendžiaiiiiiojii luilsn. 
privatdocentai |Kilariamuo- 
ju.

IX l'iikultetas nustato mo- 
i kymo pli-iiu-. 
pn-kiii švietimo 
put virt int i.

Pastebėjimas L 
tokullelii mokymo 
knlaiijn be to. Lietuvos opi- 
kopnto sutikimo.

Fakultetui 
mokymo pienai tik

Ifi. I*rofe*oriuiu ir docentu 
ką kalima ir literatūros, 7) tas tegali luili. kas turi dnk- 
gudu istorijos, kaliui- ir lite tnru lai|Miį.
ratu ros. N, visuotinės litera-Į Pastebėjimas L Išimtis ga- 
turo-. Jt) lyginamojo kalbos-- Ii Imti daroma tiems, kurie, 
mokėto. I O) senovės Kylą k;d - •-—•>—-i -•
l»ą. II) kkis-'nė- filosofijos.
12) slavą filologijos. 12) |u-- 
dagogikos. I-II licndrosios tei
sės istorijos, 15) Rymo teisė*. 
I(>) civilinės teisės, 17) krinti- 
rudė.- teisės, IS) valstybinės 
teisė*. 1't) ndminislrntivinės

2<>) procesinė* tciaf*, 
ietuvos leirea istorijos.

22) juilitiiiės ekonomijos, 24) 
prekybinė* teisės. 25) finansą 
teisės, 2l>) tautą teisės.

Pastebėjimai 1. Kitąfakul-Į
tetą katedros bu* įstatymą )m-į___ ___________ _ ___
žyim-lo*. prieš atsidarant to-1 egzaminus ir perskaitęs 
lūlitelani*. 's-s---------------------------- .U..1

Pastelįėjima- 2. I’rie soci
aliniu mokslą fnkultetė yra 
luuidra- naująją kalbą (anglą, 
vokieėią, prancūzą, nišą ir 
latviu) lektūros.

5. B<- lietuvią kaliais, lekci
jos. prireikus, skaitomos ir ki 
temis kallutmi*.
’li. I’at-rimlin- katedros ga- <’ina valstybės taiylu, ir gan-' 

S turėti pu kelias šaka- ir k«- un |*-risiją bendromis ,musijus 
lis profesuiiu*. ; taisyklėmis.

7. Fakulteto* susidaro iš ga- 21). Privatdocentui, tnpusinm 
rb«-. profesoriy, ordinariniu profesorium, įskaitomi į tnr- 
profesmiu. d'M-entą ir privnt jnyltą tie metui, kuriais buvo 
diM-etiiu. Juos skiria pradžių tuokęs, privntdiM-entuudanui- 
je švietimu * Ministeriją, p;*- augštoje mokykloje, 
kiti, -iniugus ftil.ulta-lui. pat-, 21. Prie kai kurią katedrą
fakultetus |H-rri-nku skirtim- -vra asistentai ir Inlmruiitoi. ‘
Milu ir |Ki-ii'<-iik:i nauju* proto- 
nuriti*. pritariant universiteto 
**nnt ui.

PaHebėjimai 1. Fakultetas 
įtupimas suaugusiu. jei d iriai 
l»cnl pusė Įuiž.yinėh) statute 
t^G-drą.

Pastebėjimas 2. Teologijos 
fakulteto profesoriai yra aki
nanti ir renkami tik su Lietu
von episkopato žinia.

S. Vaiw»itotu* rero vidaus
■t

neturėdami daktaro laip-uio. 
yra savo mokslo dailiais |m*i- 
rodę gali mokyti augštoje mo
kykloje.

Pastebėjimas 2. Vilniau* u- 
niversitetu daktaro laipsniui 
mokslu atžvilgiu Ivginnmi ma
gistrą ir daktarą laipsniai, į- 
gyti tore šalyse, kur jie yra 

' kelialypiai. Kur jie vienaly- 
piai, kaip Vokietijoj ir kitur, 
daktaratas mokymo teisią ne
duoda.

17. Privatdocentu gali Imti 
tik žmogų*, išlaikys daktaro 

i vie- 
š-ijntnc tokulteto posėdyje dvi 
lekeiji. jei fakultetas savo ,*>- 
Milyje ra*, jog tos lekcijos yra 
I m tenkinamos.

IR. (inrls-s profesorium lai
koma* yra profeMirius, vaisin
gai dnrliavysi* augštoje moky
kloje 25 metus.

19. Profesoriai ir docentai

kurie vrn to profesoriaus i.i 
nioje, ^>rie kurio katislros jie 

priskirti.
22. Asistentai ir laboranto* 

yra laikomi eini, valstybės tar- 
nylią.

2X Klausytojai skiriasi j 
studentus ir laisvuosius klau 
sytojus.

24. Studentais priimami vy.

rrrr
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SCHULZE BAKING CONPANY

Kreivu*
l*lln» __ r

I ftrun* <ri,ii.ini<i<>j;(m:t*
SI2» MiM Sint < ••Masti. HlHvoA*.T«-W<Mia- t anai MU*

KMrtu*: 4M»G u. I «Mtri«t<taih Mn<vi. (let-m. Illteud*.

saldainiu. apvalančiu krautą 
ir vidurius.

Suvalgykit 3 saldainius Par- 
tola einant gulti, tai Jutą vi
duriai bu geriausioje tvarko
je ir krauju bu švarai.

PAKTOLA PATAISYS VIDU 
SIUS H APVALYS KRAUJU

Partela saldainiai kaipo dak
taru. yra geriausias prietelius 
vyrą. motery ir vaiky. Kiekvie 
noje šeimynoje reikia turėti ši 
tų saldaini?.

Parloln saldainiai jiardimda 
■ ui didelėse dėžutėse už I dol.

Uratl ir muvlinr < rlntiiiLi ku ktu - 
kt.tiH k •• MfvH r «.| ,|. r| Ar !•«►•*••• PY* 
I.Im pu kttuu |wtfi.(t -.t nuli lAkit rn* J* 
I* liiiLrrtVui. M

I.- -ku* ir ui*. I.ii *ip i«ifr« «f • !»•• 
•••p:

APTEKA PART08A. .
Ncw York. N Y. Dept. L 4

<::<>

Depozituokite Savo Pinigus
------------------------- ----------------- -------- ------- - f

lenais, kur yra saugu 
kur galima alsiimli 
priėjus.

ir lenais 
reikalui

i

J■■
s 
J

i
Nelaukite ilgai, bet pasidėkit nuo kiek
vieno čekio po mažą sumą, o nusiste
bėsite kaip greitai ji užaugs.

Mes mokame 3-čią nuošimti ant jūsų 
taupumų, Jus galite pradėti taupyti 
nuo vieno dolerio.

PEOPLES B BANK
ASHIAND AVENUE. Kampas 47-los Gitris

IKI.HN BROS.
IIAIsllll A 2111h SIS.

$25 ŠILKINES GEORGETTE
ŠLEBE8 po 518.75

Mmerią ir Mcraiuą šlel*« in-m šilko 
U's<nre1le Mljuiiglim -lt civloim mamai- 
iiar ir ummlinu plraatin-r »ul sijonu; 
kilus OHelrti* Im vešlia- ufrklo; (unijini* 
kum. paumnriiH-» sptih.v; di- 010 7C 
tiži" Ii. 2»i ir-'Ki II ,►•.... y I Ui f 3

i 

i s

|«it% rimtį 
l*AtarMVi^ 

u/gan- din* 
ll.i.t* 4
Mieli" 

ai. AtM^u-
1143 bo. 

••Oi A««eMM.
UL

TeleCoaae 
<vicw« 3111

imli Imti žmogus ir neluiip.-s 
vidurinio mokslo, jeigu tok ui 
teta* pri|Kiž.in« jjjj tinkant mo 
kyli* augštoje mokykloje.

26. Tiek tikrieji stmletilni, 
tiek Ini-vieji klausytojai im> 
kn universitetu nustatytąjį j 
rašą mokesnį.

27. Kiek pili Imti priimta 
studetilą ir laisvąją klausytu 
ją j universitetą, nii-tuto ko
metai kiekvienas fakulteto*.

2H. Ntudentai klauso lekci
ją ir atlieka savo praktiku- 
darlm* nustatyta fakultot > 
tvarka.

29. Baigti univeraileto nus
tatyto mok-lui reikia išimti ii 
niversitete fakulteto nustnty 
tą semestrą skaičius ir atlikti 
reikalaujami plėnim-.- einami- 
nai ir iiaip durimi.

Pastebėsimas. Semestrai, 
išimti uŽMenią uiiiversite!n<»-

• • • •
Nilas patai ima* 

|Mipriisto*. ir lal> d 
<|om<>* alkreinimiin. 
kiniai kieki ien.. dieiui pn-it.-ii 
ko o y|Mi«-iai -i ■ iėue-į. Ne 
praleiskite taip niekais lwl 
tuojau- pradėki!- vnrtoti Tri 
nėr l.iiiiuientą! šitas vaistas 
tuojau- ims skau-niu* pnleng 
litis, taip p.'il l:"*:ti gėlas d'I 
reunuitir.iiio: ncnnlgijos. imu 
Iiii-.'o, -iihiinm tf. G-dmi.-i 
piuli vaisiinyr--i-r r' tą pa , 
šią kaii'ą. ’l i " r Aiiii i i'-.-iii 
Eli.vir of Bittei \Vine geriau t 
►in* vaistas dėl itiluriuią ligą. | 
galvos skaudėjimą ir tt. Tri- 
nėr Anp'lica Bitter Tonic. 
vaistas kilti* lu-t iri sau ly 
iraus liiskuli palu.-uigo, kadan
gi ant jo užd>'4a tn'ni, o no
rint užlaikyti jo rušj reikėjo' 
kainą hi-kiitj pakelti, tie du. 
vaistai tai gi-rau-i turėti na-

LABAI GRAŽUS PAVASARI 
NIAI SIUTAI

Ihl IIH'I. ru it (U, n; ,1.-111. .i-..ki ~ rt|... « 
P»*iriiikiiiiiii. (Mii.nimi aprėdyti mi šilki 
luti k.is|uiiiii. su i-11/il..u- tr piiimtši.lr 
iM iiii de eygiie šilku. P04 7C
N|M-rialuo |m,...........................wZQil3
MmUno *«-l(u> li*i M14.K* ll., (Jhimi

VAIKŲ PAVASARINIAI 
SIUTAI

Nupirk i . i,j .Miltą tiiilmi I l-ii 
lirltii. ■

NAUJIENA!
OVNTTI. prnMire MliAfe** l«-

•uH ereliai ••Hifta. n»- Imtm u lakusi
ratona cauU. n « <«4UU. l^lMliMMS.

P-li E. G. MAKAR
PIANO MOKYTOJA

4515 So. Wood 5L
IšihmIn l«L«-Oa» -Untbtoikto Ha
lsu atarai -u t arti.
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DRAUGAS

riti

CENTRAI MANRCT'JRINC DISTRICT

4

1112 W. 35th

A uk<«.

\«m r.

w m.
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PAMATYK GREITAI I 
t

ft\iltiniu 
dyiojat.

įsi 
t r;

A st ati: 
BANK

A SIATE
BANK

ji* tini ir *uvu 
kurio.* .*u*idtiro 

moki-M-ių ir au-

Pranešame plačiai katalikų 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti ‘‘Draugo’’ reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas. steigti agentūras, 
pardavinėti Šerus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas.

“Draugo" Adm.

4<i<rto 
r.nds 
u !•»•

VuUlvIiė* Tu rylai* l'rezidiu- 
ma*,

*

A. Smetona, 
J. Staugaitis. 
St. Šilingas, 
Mini-lerijo*

llsln-.nal.

Va!-

_______
*.-; JOšiiit-a

\4 *|» • ’• Iitutiii* asas: |*Mt*s m
TU Pi pitM .fA te* Msl.sl.rw ša* ki.

.*s tll.ls l’lsaB aa katun UAMMsIba -•••
|*aa tart tat kur L* |*t*s4Ml)«t jUaaia t taaaiau*. 
M«ir» aitas ristis .

J. Yčai
(“I.. A.”).

V1LNIAU8 UNIVER8ITET0
STATUTAS

Šeštadienis K«vm 15 d., 1919

v uvobai

» *

(('.įtaigu nuo 3 pii-l.). 
jie išeinu tinkamai savo mok
slu*, iš vieno nr kitu univer-i 
trio nu*tntytojo ktiiMi. tud i' 
laikę egzaminu- iš utiiver-ile 
to nu.*tatytų |ui)iililu»iuji; da
lykų, gali baigti niok-lu-. kaip 
tikrieji *t mli'iitm.

31. Baigę mok-lu* -dudentai 
gauna tam tikrų diplomų.

32. Studentai |ui.-idiiodu imi 
Vrndtetii diu-ipliimi ii už p ui 
žengimą prieš ją yra taudži-i- 
mi. .Inos tei.-iu draugų ir 
proTeMirią lei.-ma*.

33. StiKieiitni guli lai-vai 
steigi i imiver-ileti. ill(.k-lo, e I 
konomijo- ir kilu.* i> įkulingu-( 
studentų gy M-niiiitii orgnniza- 
vija*. pranešę apie tai iš tin*. 
Mo rektoriui.

•J4. I nivei.-ileta* laikoma* 
valktyliimiiu* lešonti*. kinio- 
kas metai skiriamo* jam švie- 
timo Mini-lerijo- biudžete.

35. Ik' to, 
atskirų lėšų, 
iš įrašomojo 
kų.

•Ui. guli Imti -kiria 
Ino-; a) kute.Ii.m, lu .......
šukų, kurių nerti val-tybinm 
Ule piene. Ii) steigti lil'kiloui- 
miik -lo iii-t i l ueijoin* prie utii 
V<T.*ileto. c) dlloti premijom* 
ar |>ušv||hiiii* už mokslo dnr 
bu* ir d t duoti .-Indėnių *ti 
IM-ihlijoms ir |iašel|Hiui>.

37. l’niver*iteto turtui vai 
dyti ir jo ūkini Iniky-ti minis
terijos skiriamai* globėjus, 
prie kurio uasuiuru glolm* ta
ryta. ►ud<-ta iš trijų universi
teto rinktą narių ir trijų par- 
laiuetilo rinktųjų.

3N. Prie universiteto laiko
mai knygy nas, kuris yra sena
to prižiūrimus. J tai gali nau
doti* universiteto skaitytojai 
ir klausytojai.

Partebėjimas. Nųlyga*. nau
dotis knygynu nustato |>uia 
knygynas. To» taisyklė-* turi 
būti patvirtintos senato.

39. I'ašulieėiai gali juo irgi 
naudotis tam tikromis sulygo 
mis.

-P*. Atmaino.- šiame statute 
gali Imti daromo*. (ik įstaty
mų keliu. Statula plėsti ir 
aiškinti, neiįuešatit |uigrin«li- 
nių atmainų, gali fakultetas ir 
rautas, jeigu Kvietimo Mint- 
Merija (am nesipriešina.

41. Statuto atmainų iairija- 
tyva nuo universiteto tepu rei-

brtr»MIUA. l*i» K •srtHsks-
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J tai* tt* ak Plak* Ilk ij Ilsia 
PAi;>ll't • •• • % I 1 p .KV* • tl.laa'/ 

it«f. Murins* ti t ► • ■ us
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R ioisi nr*ri i| iu<’’«.u* i Pž<L* ui.
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l»vrfiai« iš ftasntu. I’rcks* nr.ZkM 

i * > . ..............
traevi tauriam naiu-* S Isauniijise 

rtt

«%Hm4itn« »u pulkHtt«UH« 
Randi>• n*£a Iširi 4 iu< 
m.Mt

Vinį vifriinln^l Msiiiit 
«t| 11 irt š u •tiisskijlti.u, ||kwa 
tšfsiofcs «Ms*. KImt|»k it |«l 
rtikkmitini i*aa.

LIBERTY LAND & INVEST 
MFNT C0 .

.-.4<>l MI IIVIMI.U *1 llll. K...

PIRK LOTA
l’A llbltH't»|»Ą ųriattiM |*.i 

I t Ša3ui« l*< Vu-ih |*UMbiat4l, Už 
PIRK FARMĄ 

l-lllKII.I <<l>\ t«« ak<U4 I. rtna 
rra ntul.a u laurfis- u|»t s > n.« ntifllsi 

IIIIHh m<1lll*. |HI*. >13 ihflaAMSaH* ŠS-4RS**
. ktl.a |a«l»a ris i C linki*- Z* (lt* IžllNal 

••«'(.» .anl kituos {augsi |*tie* M*s -
tss ks l|s« t |<h 3 (<i s*|* > DUS* s||s|s*||ss
.H- •!•* K • |*lf| a t, n- t*>s|P>«

(•Mittofi ui 9 u r, t is narį m <-ai«s .ka
lnių

LIBERTY LA lt D & INVEST 
MENT CO

.u«t mi nvi-siii *r. imt *......

f
5 Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas irus?

•m I *ttl Kvurka :a ntt .Tu-ąj 
.11! >• l’ur mm guliu:* gCdti 

vi*ok:ų muilinių ra •in-ių k. t 
Rakandų, Priių uivonų, Šio 
• nnt; Mažinu, Pi?' u Grafom;

• H kits pat mu gsonamu 
h i p-t nu prir- - ko pri* 

Amo kreipki!’-.- prie

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago Avė. 
Arti Ashland Avė.. Cblcagv

Laikykite pinigui tvirtame iihindvtame valstybiniame 
BANKE Abi EiUDGEPORTO

STREET, CHICAGO, ILL.
• 3 Isls'krii PU* iIlJk1i'*1 St i

KURIAME SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA 
LAIKO PINIGUS.

Turtas $5,000,000.oo

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Hudu

CARAMEL 
LUNCHBAR

Tas rudas labai skanus piragėlis, 
—kuris tokį skonį turi kaip šalta košt; 
—tai geriausias pyragas visoj kepykloj; 
—labai sultingas ir užsilaiko gerai, 
—Crispo Caramel Lunch Bar—gauk šiandien 

viena pakeli.
Žiūrėk ; vardų—Rtukalauk Cra>po Caramel 

Lunch Kar.

Faš|» i*t» t K*|«» t niekti-*. bb^iaii*: wkiru: kimmIšt*’. i 
litfbP* tr l»Wf«htav* tu****-. |t> mus-liMl — u«*rB« mita••»«•* 
K.-mi t*k.|Mi u|M»kwsstl k«t»>*
kiuj.
<š«-šsw i*MB km m Ima metiką* mriMri; |«rš*4u*W4«’ metėta* >» 
lenta) arba HrAMMtUlr lUimnrinl

SAWYER BISCUIT COMPANY
Chicago New York

Vnt'lis j'i’l |>’ krtltu*
|s1t*ri»!k«sM «L»|>» Altl««| ikirt ,li 
k*h**n> t U .ut h ink tarti)
Ke l»«*ų»« IMS alui) AiH<iik«*M

l.th*at'f*ry w - 
** ** iVrtfIŪes |sMkr.t«MtuA
" •• silsi. III<trtU* ssiltMui* .
“ •• l*hl|i|afs«Run ,

is)lrnili<as K r tiri .SUK 
kaltasis* |«v 1 »4a rtts«q 

3C«
” •’binihi »r J^|soriix|y.

•* •• Itissaų »r \ s-nt.-.
” - ItMllMi ir M*«is4llji
•• - x«alij.t ir rr..na ttų
*“ ** V<«n«ctto ir
M«s-lsultlinr«M 4 niuo HrtlusjM 
muIim

VS'UtliViU V.af|a.i. ( KotliioKa*).
< kollfl

%.<iL st |*UM trt.k ii - ( k»
k*|<.»««« . .) X, A

s<k •.
M >k«i» i 1‘rtri ii*c k > ims t:* 
Mtl. -lt* tau lašt* i, l> «i|> (M.
Is4š )*4a*nšt.t:

U tlsbbJamnclu

Nora nebuvo pavojaus, vienok daug žinonių. laike karės bi
jojo laikyti mvo pinigini ant knygutė* lmukr. ir tavojo tan
kiai labai nvMUk’io*- vieto**-. Tumui t rei i jo pr>*vutus ir buvo 
pavojuje pravarti pinigu*. «

KARE PASIBAIGĖ.
Pradėkite tl* Ii ariu |* rk.lkitr aavo piuigus j .ši.j VISIŠKAI 

SAI U14 VAUrilBl.S'V BAXK.\. Moka 3 pine. Pinigai (au- 
no| i išmoka ant pareikalavimo.

Paa mu* rusite man.Ugų palaniai imą ir rupertingų 
atlikimą įlaliką

% IHMI 3 •*>!«• iki 3 |sss |ri LimIm M
Iii I pu ytri-eu. % ik lic tls: Seiiilim’tv šmšo 41 ibi ■

iiR. L. DRINGELIS 

DENTISTAS 
3261 S. Halsted St..

Š1M

Pranešimas!
Pranešu gerbiamiemi mano kostumerianu 

ir kostumierkoms, kad aš aplaiUan vasarinio 
cezono apie 2000 sampeiiy grašių vyriškų ir 
moteriškų materijų.

Dabar yra Geriausia Proga Ingyti Namus
Nelauk nes gali būti per vėlu.

I R* . a lrH«l 5
•* -5‘

Tniiii*li>.-piuigui y tn užtikiiiiti ir niiuti. X--nt > l.-iii*iimi Kė- )>iitigii turėtum, 
uždek vieną mtiziulę dtilį -in<> pinigų, kiniu“- -miidieii |uiditrt>i p:id l.ite ju* ten kur 
ji.-miglų ii Imlų užtikiiuli litip knip |utėti— II t i.- . 1 *.*•!•'t.it*- ■ tizli!. nitu* (‘liimgo*
pi i »l*-t t.--. .1 .im- užleiiku imvnžiimti dvu<--imt* miliutų ir niru*it. !»• ut vieną šmotų 
prii|H-reių, kiirinine guli-rile |ml;» -au pinigu- dtiryii: vi ka- yra plikyta ir n|Nuukėti 

galvi . lia - eii,;i |«-r |.n.|*i' :• ■■ \ imiai už. nil.’-lį
gulimu iiuviižim.ti: ėy*la* oru*. IJe-tril.ei,«»- -. nauju liiiiele L-;'*i lietuvišku huzayėin. 
nmkykhi ir |ml*lie m*Iio<>I.

r-itą liii.i-uvylH- valdo t’lm-a.. 'Iltie Ii -t Kompain., I.;:u v i.-iem jau yni 
ę.-iai z.iiiomn, kad gerinu niekur negulimu gauti.

I*ii-ių-kile luuni* -avo varlių ir n-li< -ą kad g:d, linu.- vi*ką ka.- neaišku tumi— 
tni |*iiai-kinti.

j H02EHS. FUBIMin<NUt,>jkNt ILL

S A. ALEKNO
West 33rd Street

Prieš Šv. Jurgio Bažnyčia.
TELEFONAS DBOVEB 683fi

plOZIAUSU Į iEMlSU ĮĮHICA6ME

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Ku. krautaO—vim. U dldlUul. CMa«»* 
Parduodmue už ŠNuiaUMą kaiiią. kur kitur taip negausi. 

Mušmėlių k iškalu* drukuoti ir efi«n darbams yra naujau
sios tiiudos. Vžlrtkom visituas laikrodžiu*, žiedus, Uiubi- 
niua ir deimantinius; gramafotius lietuviškais rekordais ig 
koorertmių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdir- 
kųsėių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame i iaokiua tenkins draugystėms, taiamne laikrodžius ir 
■nuaikališkua instrumentus soutken*iaL Kurie prisius trijų



DRIŪGIS
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AL ET MASALSKIS
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SERGĖKITE SAVO AKIS.

♦

I

2-ju ><-ik»iiią K<>iii|*ueilu. 
riatio st Aniikau* Mtuika 

įtiko T III !.•«'< I i ju“ČIGONAI”

V. W. RUTKAUSKAS.
ADVOKATAI

V«4a Hilą* Ttouow

Pirmu kartu scenoje stato Lietu, t. Mušiku; bei Dianto Draugija

99

FARMAS PARDUODAME

1

ta-štadienis. Kova* l.'i d„ 1919 *

ROSELAND ILL.

I 'tllfitfbtt.

ROSELAND ILL.

Moksleivių vakaras.

1*11

./ Im

TEP SYSTEr

variu

Lietuviai Amerikoje.

i ra kviečiami
*

i - ,------------------------ ----------
tokiomis žjti'lt'itii*. Apmokė 
ij* išlaidu* ir iiiiizikniittnii* Iė- 
»i> keletą* dolierių lik* dar 
o <h-l Tauto* Komio. Jauni-) 
nia* iMvilink.-mimlaiua* rado. 
i-'il.iiliiiKii indėli medines

IjiIhI. Sųj. (ŠI kuopa Imlu 
sušaukus stisriiikimii iitsurio 
1(» d., š. ui. Kuiblligi susinu 
kimus limo nvskaitliiigm*. ta* 
nutarta M-kaut] susirinkimų 1 grindis svetainėj, ne* ant da- 
sušaukti mdelioj. kmu Iti d. į bartinio is-mentiniu ne taip 
Visi nariai, taipgi it norintie- patogu žaisti ir per keletu mi- 
ji prisirašili, •L-1 

susirinkti.

N<-d<-li<>i. kovo hi <1.. \ 
Kn-ntų imrtipijo* svetainėj N. 
I.. K. M. II kuojai i* Vai|mrai 
ro. In4. rengia vakarų, Siame 
vakare eliicagieėini turės pro 
gįĮ arčiau Misipažinti *u mok* 
leivinis ir jų renginmaia vika
rai*. Vakaras lai* tiražus. 
Iltis lošima', tlaiii"' n kiloki* 
)Kiliui t ciiiimai.

mietų sudėjo 340 dol. ir pn-rt- 
tadėjo viską apmokėti, kiek 
kuinuos. Punųiijai nereiks nei 
c*-iit<> jiriilėti. tnip jaunimu.* 
it’reiškč. Valio Ni.uiv City 
jmiiiimusĮ

Tą |>aėių dieną. 4 kovo, 11 
v.-il. vakare lietinio St. !’*<•- 
Ii<> tižsiilegė mimu.- imt dvieju 
g* leninių. Iki ugniagesiai pri
buvo, nuliui- gerokai u|>degė. 
Kni|i upsknitliiioja, tni nuosto
lių jmdurė tijiie 2.INN) dol., ka- 
dingi iš iliuliužių niekti ne- 
-,*-j<> išnešti. Vaikai jau tai- 
i > sumigę. Iwt sjM*>ta išnešti. 
Aioieri* per langą išmesta. Vy
ti* diitai nuktimis.

Vietinis.
ST. LOUIS MO

CICERO. ILL.

“BIRUTE
NED., KOVO-MARCH 16 D., 1919 m.

C S. P. S. SVETAINĖJE, 1126 W. I8th St. arti Racine Avė
lo*bui rt.i/*.t reikalas ta <» irvunoi* k irk v ti

MOTERIS.
NUSUNKĘ PLAUKAI 

DIDELES VERTES.
rtasmskila* mu» *uMinLwwy 

Iduuku*. •» IIKB |k*U U ) M»i.V 
jiem* 
ktlr:

Jacob L. Gershensv-it, 
871 E. 170th St 
New Torte. N. Y.

IIU

rin a**.* 
luMin* tr 
UaeMlh*

Talpyid'd 
nų 4«i| (rūbų 
r«t y« • » * «.

3SO7 AUBITRN AVA
Druver 4133

Gražiai paminėjo tautos 
šventę.

Kovo 4 <1. (Tauto* ši volėj |. 
Vyėių ta kji. surengė 

gružų vakarų, kurs susiliejo iš j 
vnidinimų. dainų, dekletuiu-iju 
ir prakalbų. Pirmiausia at- 
vniiliutn veikalas: “Degtinė”, 
paskui -‘Čigones ntsilanky- 
mas”. Abudu veikalu vaidi 
no gultus ku<i|Mis uiti * tni. tai ir 
nusisekė. Po to kalln-jo vietos 
klelMinus. kun. B. Vitkus, ku
ris aiškino apie I Jetuvų. kokia 
turėtų Imti IJetuvus vuklžia. 
kad tikėjimus ir Ihžayčia ne
būtų IJ< tuvoje atUK-sla. ne* lu
to musų tuntu negalėtų gy- 
vtioli. Aiškino ItolševikiMno 
niekingumų: išdėstė, kad sv- 
rijnlizmas. iMitševikizuuis -yra 
kenksmingi, .lo kultu žmo 
m ins hiliai juitiko. išskirus, ži
noma. bolševikus, kurių <biug 
tilsiltinkė. Po kullios sekė 
ibiiuo* ir ih'klenuM'ijua; |M<lui- 
nuotu: “Einu jut dvarelį“. 
“Motulę mmio”. (mergaičių 

j • 4 4b •*••*.*.!•*! AmIImm’*
ir Tautinis Idmiuis. 
dek lema l u 
•‘VaiK'ngn tėvym'* 
sergėjimą*

“Einu ja*r dvarelį 
mano", 
“Bijūnėlis žalias

Paskui 
O. Bart i kaitė;

", ir “Per 
lietuvaitėms”, 

taip-gi <lckl<*nuivu ir Elx. 2i- 
vaiėiutė. Pastaroji unsteliiiio 
jmliliką lialso gražumu ir nu
dėvimu. Itekleniavb “Džiaug- 
siiiingn nnujiena" ir “Atsi
mink tėvynę”. Pabaigoje bu
vo jM-rt.Mitytiu vaizdeli* <l<-| iš- 
reiškimo dėkonė* šiai šulini, 
už rupiiiingp>i innžųjįi tuut<; 
liuosylię, inijs. kurių yni ir 
l.i.-tii.a. Ta atvaidino keli lie. 
linini kan*ivini. 
gaili'** ju'istatė I 
lunilui. ir Keti 
vuixt|eli» |iudarė 
geni jk|m<lj. Po 
vo šokiui jaunimas gnižiui |w- 
silink.-iuinę*, išsiskirstė.

Tame vakare laivo rinkto* 
aukos.

tiera* tėvynė* mylėtoja*, 
kur* prie kieki ieno* j*rogo> 
aukoja, tai Kazy* Hkk-nikas, 
Aukojo A'HMMk

Po 1 ilol. aukojo šh<: l>r. J. 
J. Vizgirda. K. VnoMUtia. K. 
Dirst'. M. Kikienė. J. Ibižaitis. 
J. Aiušius, .1. Volkaiti*. K. 
Statkų*. J. Barluška ir A. 
Ibtrininka*. Smulkių sumes
ta A'mTi. Viso 86XX>.

L. ▼. is.

I I S * HMT- 
ita-rli. Co 
Cn«*. ni* 
j publikų 
|o x i*o l>u-

Atsakymas gerb. Bemoksliai. 
Iš anapastenai.

TiljmsTamistue. p. lU-nmk*- 
i IĮ. iš nnapuMivai indouiaujan- 
ėių minčių žinutei “Drauge” 
I -i* link musų |>u*kelblo kon- 
1<-*t<». n<-išk<*nėiu nestsakę*. 
Tiesų, jau laikas butų burtai 
i<*ikėjų b*istis į lenkt.vses kun- 
test<*. fb-t iki šiolei tik žadu- 
ma. (I įstujanėių l<-nktyn<-* 
lut <lar nejmsirodu. (<al kas 
<au tylomis ir daug kų jau nu- 
veikė. nonšlamas gaut pinnų i 
tšivunų. Is-t kouteatu komi si- i 
jai dar nieku nepranešama.

Tiesa. Įiagenlaujama. kud' 
ki<-kvi<-tias stojantis kuntesto 
ii-nktynestui užsi regisi rautų L 
D. K. l'žeigojr, įsi mmi. 1447 
No. .MMb Avė., l'ieeru. III. Ten 
uimbisi kontesto Komisija nuu 
S vai. iki vėlumai, kn* valia- i 
ras.

I'runešima* kiek kas jau 
surinku Imlsų Komisijai bsti- 
mii yra n-iltaltagn* skelbimui 
laikrašėiuuM*.

Kad cicertaėiai jrm darbš
tus tai iM-gniiiua užtylėti. Jie 
daug <larlmujasi Imžn.vėiai ir 
tėi-yoei. IJetuvai. Jie myli 
remti ir |»latinti katalikiškų 
*l<au<lų- Reikia likč-tis, kad 
jie *|Miidų Įiarem* ir šioje 
N) m u<los Kovaitėje, lenk tini no- 
< litini |iu*kell»tame kotlteste. 
Ir reikia tikėtis, kml ricerie- 
ėuims teka suaukoti fT.'MMI 
itž savo |Mt*idarlM<viinų gero* 
ir sveiko* sjiamlo* išplatini
me.

.Kurs laika* ir ueilgas. iki 
>ttliindž.m 21 <1.. šių metu, bei 

teikta |Ni*itikėti eirerieėių vei 
liluimii. Ne* *ii jai* n* juo
kai. Nor* jie ir Is- to yru ap 
ikrovę visokiais <!nrhai*. bot 

jie jtajieg* pasi<iniliuoti ir1 
■*|uiudos Kovaitėj.

Turiu viltį, kud Tum-tu, j>. 
Bemokslį, turėsi ant gulu kuo 
*u <-i<-eri<<ėiai* |Mi*idalinti ir 
link.'iniumi* žinutėm i- |«i*i- 
<lžinugti. Ne* Imu dikslui iš 
vi*ų vietinių draugijų veiklių 
vyrų ir moterių susidarė Kp. 
Suv. Komisija. Ir *u to* Ko
misijos | Migeliui bile n*nmo 
artai dningija <irų*iai gali sto
ti konleslo Imktynesna. Tik 
truputį kantrybės laukimai 
iki cicerieėiai į *i judins, 
isijudtaę pmudj*, k* gaU.

!

i

NAUJO SUBDIVIZINO MORGAN PARKE, Tai bus vie 
nas iš puikiausių Subdivizinų, kokio jau senai chtcagiečiai lauke, 
ant kurio r-uidaai labai gražių medžių, kurie dabina visą ap.elin 
kę. Arli kuru linijos, kur ttž 5e ęali nuvažiuoti i i i*a* dali* miesto. 
Arti dideliu fabriku. Iiui'iu<>*<- •.u tiniai iiždiilm dideliu* |*ii*icu*. 

PIRK GREITAI. TAI PIGIAI NUPIRKSI.
LOTAI PO $225 IK AUGSCIAU.

ĮIIM'ki'l i. O likusius |ioSl<l,i. |||> III »i<<. lokiu- |Hll lotll- 
|ifir šalies kilo* koiu|Muiji» jie uii<i*i.’i i • **■' I *.ku: lutdu ir -i 
tu- lotai netrukus |*akils trimil .i v* ilvjv.

K;i» pirks k< lt- lotu*, ta* .;di iiiiėii gtažia hirimikę mušte, 
ilž.siauginli gyviilili ir vi -vkiii Uaržoiiu. tas p;il< iigviu- pragin 
iiimą. Daugumas Lietiniu jau *j,* iena apie musų sulHlniziiią. 
kurie turi visada šviežiu j ielio. -itii.i. sviesto, kiaušiniu ir viso
kių įlaržoiių. netik patiems visk, užtenka. Is-t dar ir kiliems |mr 
duoda. Visi |iri|mžjsta. kad jiem* prngyvt-iiinuis visai pigiai at 
širma ir visada turi šviežia inr.i-.ta ir apati t • kiė|Mloja iint ••iii. 
k.*s ž.iii->giii yra reikalingiausiu.

KA8 PIRKS LOTĄ TAM PABUDAV08IME NAMĄ 
PAGAL PIRKĖJO NORĄ.

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE MINĖTOS PROGOS. At 
važiuokite tuojaus i korporacijos ofisą prie savininkų minėtų 
lotų ir klauskite piateenių paaiškinimų, iš ko jus galite turėti 
dideli# naudą.

Liberty Land & Investment Co.
3301 S. HALSTED ST., Tel. Lu. ’cvard 6775. CHICAGO.

J iikvMo lM'»*tli illr. Mp I. 
iMl/iMUrK'l tt K« riMU«4«*J l-K'tli\l«j I L1 
tiitikn Rf»i»»nt>i»j An<« «»»•■;. kurtų nu 
.i|<K>%« n<*iuc Im tusiat* m tun
bala, lau ir luti * ukšNkM* 4t«uk:j **. i 
turi kuniKt) ir lirlu*t«ka» kttpin* 
Ali* lutititv luj puikioj k*rt<»n>j* i du u- i 
K< l *vt y bdrig ūkių *nt iiut*.
kurtų taukai ItSU” *u daug ii|h;.ų tr 
/intnKu «>«*ru Kt-lmi i'vir.**«d*. I •- 
tuvtkkwi* ūkininkais t*|-K>tinti. .
•m itioli* ui jutMiimiiu ir Muitine* i 
lutu. derilatglauvui d« I Ii-
M«kiti jas y. datfe’Sių. |*i v u t< 1
a*>n)klŲ AnaMi farnimal ttiuuU ■ 

Į iMitk.in i< iiiU»<j Iii tus. i k< on>J«>- |«a 
vrgdattll *jS»i pulkui* uk* 1. m . . 

: kuti«a mr* hj«i sst ti.ltaamr lit fus isir 
I ūkininkais Mvs tumiu daug .>»t»i it 

IHffiu ūktu «m l-MiajaS tl<*«» M I ll
i nu i - < . i s. . i

laukai a k> s uitai* ir laidaru ’* l»un* 
fl.tiu«' ant hnąstiust'j htimsiA ių f)- 
vuDu*. |M»du rus* niukina* ir ukru. n
įnašui lutinfi |uni*v Kuli e«ti ir s> 

I s«-nti. ttirs irtirrlla^inir ir pstuukm 
m>uv kuip jšj raukia updirl/t. ir u «»• 

j daine ruda kukiu budu U uk* * di. u 
| fftausut |wuUr>ti psln<> NrkUa-.ud.rt* 
' nri s-ivna*. ncpitkile niekur ūkta kuij 
. lik |*a* mut. mc* luvę m|»k> imditu* 

me lut|»e I irt u vi u ūkininko, kur tus« 
ir tava *cim>au bus amtinaa link-- 
uiua ir ertu* K>t<-niutaK Kurte |*e< , 
ku f urmai IIcmm Keilkclm koMuu *m- 
KtĄsinumc. k tu ir pr.uų lit iuvtu* k««s- 
UlUCDUo Ūktu l'tfktl ... r .
stnia |m Ą2L d</SAKu 1'riMvkila ui 
C rvatu* Mampu. r^uarta ukly K*, 
labus* ir Kadmi t Km taniajai A4ra—9

A KIKDI8 A 00. 
Peoptes Štate Bank Btulding.

Soottville. Mich.

>uaM. III B<. A*bi*a<! Rl». 
T,!-fobM Harraarkat IMI 

DR. A. A. ROTU, 
ibtuM gydytojui u* thirur*M

Fporijahau. MiHarllk.. V^.dtkg 
Vaiku ir visu chroniškų iif\

*ftMB IMI Fo. Ha!m»4 m. 'Xoaa 
Tslefooaa !w»r Hll 

tAlJlNIrtJ*; 1* U ryto 3—-1 pa 
sietu *--l rak. Nudilkcato 13—13 A.

l. , ■ , —---- -  a i ■■■■■■!

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgau Btraal 

r*ocAoo, ii jju ou
rvte/au* l s*4a MII

* • llu II I* ryto;
L |>.. *» .*1 U*’ • *.1 N.4HIO- m!» n: i Ik I nu <ik*r*

Dr. G. M. GLASER

I

rraktUu<<>* ti m«lal
1H» So. M«CMi M. 

Krrtr !>•*■ M.. ia
SI'KflJ Al.lKTAa

MoOt. ku. V.l.Akų. UOPC! Ckr»- 
tu!ky Ilty.

<0'1*1 VAI.INIM.H: Nuo I ryto 
Iki lb. MM U Iki : |~ |H*k MM • 

Iki » Vol*a4ai vakar*.
Nrd- IhhuU nuo * Iki ? po Hbt. 

Toiol.aiu* TarUa •!!
* sss.-w

A. 8TULGINSKAS. 
1817-a. Union Av. Chicago. DI.

įraukę atiduoda tėvinri. 
luini, luižtivėiai.
ir |>uvargė|iani..

Jie laimėję 
l.oilleslo dol ii lai* 
prhgni. sūdė* imt
iivčios. tauto- nitui našlaičių.

J. Aliogens.
koie-lMHldellIu*.

Lie 
našiu iėianir

ir llllllėtu* 
|m*itaikiu* 

aukuro lmx

1‘airAkMti a.m» moler* Ml.ttn t ».«• 
Kniilkktirn* *. !■ < !• li««a % *!t . «|« |t.»-
l»ur ji |uil«i«1 tbidiMiud Tu »»:«**.•••« •
n* Ji Uiv».aUi» an Ju'*4ii Tarnas* m* 
ktt iv llaHiIT liH-r .Gir XI ’
nuUt/j Ji I. I'm Ii* tai li«-firttkkai: 
ym ndi.iiniM • •» ir I. iU*. r*a ti»..
d*ugiMiiaki <lirl. «fw«»nk«-|n kul
ka U« l .ntAkai. I* Kbokpl ir Bd-4. iMt 
<•Mai.ai.Hi. I*»i« fiaraidjMa nefifitraili 
Kita fronri i« nem a*|*»« auva
•S3.33.

I

PEABL QUEEN 
KONCERTINOS

Tel IMuttr ‘H!$ tD»rtun'*’ i»»*t i»r.u • kinti aku..ai
bu* imUmc iru «!• I Ju** akt t 
A*Lolitai tu n<»o galt** mUu-

, • . •
. . :• » m ai ra

bi tai ••.. t na *«nkl.s >ul 
tvik'B Jvr J!iUb«s mc .
•*4»l>riniM* , Uaa Jutu* gartaua.^ 
p* U r na» U iMbPinBi.ty koiuų

t»c< U»'fr da rai nn Jii 3333
JOHN 8METANA 
Akių SpedjalisUs

1801 8. Ashland Av. Chicaco
»ut • ik tarno ■ d>aai 

J*aai| Kalvia
J-f.M lu* ( ttti |'»at(*ci b|*uehaa

Kaiukar - U. IX 1C. IT .r :« T«m>ktr j um»bo p-ti'v,
V alandr * t •• M. ' i . » ' .kt v 
vai rakai* Nrd* l uj i.uu • vai 
rvtA ib< if landai 4>»«ia

>
)
>I

luitar patt.rtiatoa ir
ja..«ua da**bu*'*««a Lnuii'i. Murai gra 
|tja kuti-vmn, .r au<kiMA retumas 
4uuj^i.*a L«.|*u atTi^uaui kum artina , 
padaryta bu»u«K) tuae Vaiabjoaa 1 
tnerJ.a. Me* goJirua jaa parupiat* 
augalu arba *e;no luao.

Ilrikalauklta kuial«<o. kurj ULa/ua- 
'■aiua dykai

6E0RGI & VITAI MUSIC COc un w. «:m Mu

Dr. C. Z. Vezelis 
uasmi» ihatimam 

Valandų- nuo > <>?•• ai*. > »»k 
Nod'lkUIII* f»-K. I »Uta.l l<.l| 

<Hf JO. AteHUMIO AIIJIIK 

•ru <:-4ajb <*at«rs.
------ •

* 
/ I
I

JOSKPB C. VOLO N
Uatarta Advokatai

M K). U UIU <I»1W 
<lr**ei-a« Tai. H«<r.bbl«> I’

U. ttll W (>■« Suar
Tai. R«c*«aU 

CUICIOO. IiJ-

I OR.LEOAWOTM

5* A. K AI C U.AI sKAK. KAAAI .
A- l»' *1 drt».i |>«-r 3 mrf 4 . fiu^kba»X* piKdll* btivd. esja. ori,!.muuu piivrjm, j imate Krauju. ioKm< Nervu tr

nUIflp »r kw mi4<«"i. •• v. t kųur ir buvau Iaiat4ujf« TillaW. kbd 
!«•<>»<e "i Vtuur ioi.npu • •• f‘ar«-n*<»x «*• "*x«iU bu* *!•*»)• Amuri* 
Kuj ai u* r lavAsu. I**t m.* kur «<«av«u mv« hiiJuUi (•oAcIboe.

IU • » •!.» jau ra kulnį SU Kaimui* Ui»lų. Hrtlri1«t, hf»U)<i Valyto
jo N<<» •«». It*k*.’u ir f:« ūmai.duu £> *tun|a lai )»<• MJV«rtuj|MUl
mHWtM r -d uola • |»rad«>« nu>a >s.|v«« alaifaut. atlardl. rrrai dirM. 
Kraupi* iketvah Morvai am. rt.priai dirbti lakstai at-Kava. 
Ruuiiiu.1 įžambu.

5 .aliuto. Muurcr |..irb maMaaa, 
r.oMMaia Mov.l, »*ao• Fintabar



DRIUDMS

Rašt I
Iš TOWN OF LAKE.

Lietuvių
Prie So. Honore ir \V. 4Mos <>a!tiu

Vr I.

m

3

A.'. .l/*»»e«.

Iš BRIGHTON PARK

i

MALIORIUB

Iš T<»WX <«F LAK K.

IIŽ.

Iš ItKIGIIToV PARKU
Ii BRIGHTON PARK.

IliO

t
Iš |tl<HM;i:|*o|{T<>.

It TOWN OF LAKE. .1
REIKALAUJA MERGINŲ.

ImImI

PllAXEš1MAH

L
o *•
X

J. 
L 
A. 
<•.

NUPIRKO DIDELĮ 
ŽEMES PLOTĄ

kur* 
Lzijoll

• lieti *. 
diena 
įpili II

t* riti

I. 
K.

buvo |inliiivu«i<i«

Su j 
vni .

X.?l**ln*j. kirto Ui ik. luili. 
kp. jv.'k» susirinkimas 1

‘ GRAFAS” SUARėšTUO 
TAS UŽ VAGYSTE

BUB UŽDARYTAS FEDE- 
RAUS DARBO SUIEiKO 

JIMO BIURAS.

II. K. A. K'i tn kuo 
mėnesinį susirinki-

lb»«t .‘.Itt*.
H Hitui .tą* •

Ma ’kltr 1 V*l |mi ij

Vllll 
Ini? 
••i* 
Tni 
tllll*

Prikalą. 
KrwMluuL 

H»l« Kilta Avr 
• III

-■miešta* Un 
Ii.'iikI-u |unogi 

••grafas**,
I 'iiiiiit

ŠIANDIE PASKUTINE MO
KESČIŲ NUO IPI.AU

K J DIENA.
fl tetų

I ..iii* :.*i

ATSISAŪKIMAS CHICAGOS 
LIETUVIAMS

•».
r..

iš apielinkė? 
j šitą vakarą. Jo 
ant tuunlo? našlniėiatn?.;
Ims litik-oii hė> sujaugi 
-tt nninja.

. t ii.t J.i ■. 1. ,t
I ji? iKiu.
K Mr

F*l»tinKfirM. III

4k-<lu ir kulHNii.
. nllH-ka afanli»B« i4i Ir irr^AI «l.

J. B. Ramačionii 
MU W. 44th Et. CMcaco* d-

ŠHtadlenh. Kova? 15 J-. 191^

d.

<1

<1.

i

P*'

BEPIG BUS PLĖŠIKAMS.

ŠEIMYNŲ PPIETELIS

ua
i*

Prisiekusi** 
piliil.*-:n t*. 

I|t*kll!la?

i i i
I*

• ii*. *
' -I '■
i jutau

NAUJAS TRUKsMAS PO 
LITIKOJE

Hoyne peticija u para i 
padalinta i ki lias dali?.

Apie Katalikų Tiki Inm Tikrvltf 
Patarta** Moterim* ........
Krikieiotiil?* ir M**trri*

t. t'iirnitims Šv. Sluiii4i>vo
<iirtil**kli*t lipužililis ....
K.il*.* u<*iš'<innt*? ši knyga pravarti teatrų lošėjams. Lu
tai lengva sulošti

Marksas Antrasis
Aru vrn Dievas f

*1. liotrilnmi ltnum .
10.
!!.
it:
IX
H.
15

Koprniinkn? ir Galilėjus
J aorijuliatų tojų ..........
N<?iji<lis<ų norai ir Unitai
lt* luliui-ijiniirritj taiįh* .
A.pu- Apšvietę ...................
Keturių Mi tų A. I. lt. K. I'.*i|i rarijta veikimą?

DRAUGO ADMINI8TRACUA.
1800 WEST 46 th STREET. CHICAGO. ILL.

Šbn NMdavuti pagyveni 
Miuyautus ?a raikai*.

Lietuvos Vyciif Chicagos Apskričio Artistai-megejai

Stato
Scenoje T

f

4

f* H STUTI 5-ių Aktų 
Istorišką 

Tragediją

Nedelioj, Kovo-March 23d. 1919 m
Pradžia 7:30 valandą vakare

I CHICAGOJE
Į--------------------------------------------
KATALIKIŠKOS ŠVENTES

Šeštadienis. Kovas 15
Kvartaline Diena. I *.t. .....

Sekmarliinis. Kova'*. 16 
lb*rilM*i*1:i \ bi.-uitm*-

Pirmadienis. Kovas 17
Patl'ieijii- t P.-.t 1 ii 1.

Ilol n**, ial-ti iiiu prol .1 • 
rn*. kaiitli*lii**j;i 1 t liieiiL-o 
majoru?, knifs* n* prignliiiin 
gn- kandidatu-. Tu** til.-lu .1*- 
lllie-lo kl**|kl|i |*.l>l i\ |s*ll* ■ 
jų*

Eonuališka |s*tieija yr.i 
stipriai susegta, -u nnl-|*mi*l'. 
ir nc|uilii?*i:iuui. kai|«t ii**-r 
sis doltmtmnlas.

Bet lllieslo k|e| l.o itTi-e |h* 
tieijos susegimas -u;ir*li t.*i. 
nnts|imitln sulaužyta ir 
la|ini su pilit?*ių feirnšnis 
dalinti į kelias dali*.

Tas |tn*lnry1a. knd i i 11-
rašiis nukopiju*«ii it |*,*itil.riii 
11 jų l**giilyl**.

Suprniit.-omi, <l**l to tl*iyn ■ 
ir jo šalininkui pakėlė IritlS 
Iną. Sukti, kini l.*k- pu. ie|*_*> 
iiuis yru |.r:t'*tiga *»lnli 
inanis.

Ir nežinia kilo |ta?il*aigs In* 
naujos rūšies irukšmas.

Pr«< •itonii? Kalėdomis |«> 
lirija suareštavn Josepli liuli 
liž |MVttgimą $1 I ir Imt* lio ii 
no Pnltner ll>*ll?e iie-ltiilij.

I’žvakar Įvykti jo Inln kit 
niinaliam tei-me. 
ji teisėjai Ihilv 
.\*ll?|trell<lė. j**g JI- i 
už savo prasižengimą.

Kaip jo ndvokalu?, taip gi 
tlvtoja? tei?uie niekino. j*< 
Ihtli vo- tik Imio |ta-veik< 
nuo inniieilKo-. ktlolliel tą 1,*| į 
gystę atlikti. Gi atliko ji-. 
žintMliitnn? ką darą-. X* 
Imvo fuigni'ii-i ••miegami 
liga, k III i P>* Itll Itlel
Tad ji? u -nv*t -Imli ti 
saka-.

ridi
••Aš 

pranta 
\’l«*l.u llep įlieti 
kinu mikli | 
• lieną. Tik ryt** į 
?ą. |N*li<*iH>- iitiointli*!*

Pri-ickii-i>*Hi- lei-* įiiin 
|t*ko b* pniii-kiiio. Jie į 
valanda f«i?vnt*t*' ** IMli 
lci-in«.

|tril* itiip i 
to llp>itei?I 
ir negaliu

U,
Itli*- 

tyle 
tilto'

Su įnikai- -eiiu* tutin«. , 
rio? negali git ui ?aiiidytii- 
|»gyveiiitiui. nt>irndo pri»*te 
Ii.?. Ji? yni ndvtikahi? .I:iHii*- 
Fnnly. Ji. u it iu 44p>i« iif |ia 
traukti a t-a lamą l«ii ii?u?

• < 1 ■*dii-i>*iu- tiem?, kulii** 
|s*i pi.i**itn im tu- iiž.*lii ls> *bl 
I..I l;*u*'*oi «l**l arba dauginu.

Simidi** |t:i-k ui m*- *Ii**ii:i pri 
lot i t. ta- l*latik:is k**b*kturim. 

•su blanku pi i-ialiniii reiki 1 
>tii>>k< ii ir Keli irtą dalį nu* 
k***ėiu f žinoma, kam rciki.i 
ja- mokėti).

Kas to inntliks šiamlic. vv 
limi-ils'* toki ih-ilmiik- alsu 
k<niiy Im'U. I / tą yra aštri Imu* 
-mė.

Nu Isdmulzio pirioa įlieti 1 
t'liteliuos* bu- uždarytas ft?!** 
i.'tlis dtirlst -iiieškttjinio Itiura- 
li*>iiL*t<-.*i- biuro p.<l:iiki inui 
n*-na-l.i t«* pinigų.

Nimi I.**- biiin*- turi upė* 
kit **li-ų 1 miesto dalyse.,
Vi-i ti<* ofisai bu? uždaryti.

Kiigry u.-ieji iš kariuom* 
it* - lyrai ir šiaip I--Iii ibio i n** 
gnu- ii*ltiii iiatiirimų ir įniro 
dyim.t -’.irbo suradime. Visi 
lutės telikillties |H*iVntiliėmi* . 
iigeiiliii**mis. kur gi moja įtai
su- išmiihlojinui-.

Ir taip daroma fstkm-iniai- 
rel,.*ii-| 1 akcijos laikai?.

j«iif -tiillli illl.*| 
% ii'-li|hM4l. • 
įeiti uianadžeri? 

ii-I..- laikraštyj lutskells*. jog 
tvikalntiją? jaunų meprinų *j 

savininku?. Icatri- krtlavių

Aryan Grotto Temple Teatre
Prie Wabash Avė. ir 8th St.

likHftii jute |ii»nl.Ai nu Juo? Ą.iltmn Einu p? Ltf|m |rtrtiiiii i Ku? Iu 4 K?*iuii?-im*. Ii 1"*"
I «Kt |»0- |* \ P^o.ii «. t *-». *lnt-Iiii> •>! Vt i »r * Ihriim* n iIaK* «p*i llrM .jo.ii* |». !• Ilnltuti (.12x1 **». IIaI-
• tenl •?< i ii |* |. | (•tsli itid.illc t .JuJ v«. ||.«l l«.| «*i |t, %|*i«t*il«. |u4tN|«i|< • |»i XI %»»i ••?»i»»4 IMlIi

\?.rth shI* t |»-t i* \ M«tr* tK U.•»?.•• -t t*? ■ K«-t *•.!•» |m p \ | mKhm < * *11 IK J i»«l l‘l : .
|MM |».* »•? »«l t X*. I «|1»*«h»L? V‘ > U? I IhllfntlH |?.» - |» <1. IL»I I ( ifi.Hlt t •«>•«.i M V»*. I «• lUl|'lil«M» PnlKt
|« lt K *»jiK.«Mu?Ku < in.'tl v II M.i lni|i' i ir | • Kilu k>e«*|»it imHm .

Tikietų pardavinėjimas eina pilnu oreitumu. Kas dar nesate nusipirkę, pasiskubin 
kit, nes vėliau gali pritrukti.

Šitas vakaras bus vienas, kokio dar Chicagoje nebuvo. KOMISIJA.

pii-lntigų (im 
-u kiio|Mt- namini.

šių melų gl'illli*.|ll knitėju 
kiio|ui |m.?irinko ii**n:i iš nr 

lėmusiai :ip?igyvetiu-ių gydi 
tojų M*. SlrikuPi.

Aiein.*itili? -ti'ii inkiitui- iui? 
<lnr .-knitlingesni- ii imlonies- 
uis. Italei visi mitini alsilnn 
l.i kilę.

K* i*., ii. 11* kol it šių 
li. iui i- ilnrltšėinii?ių 
lite *, i*. Sąjmigo- kiiopn -ta 
ii* '*?*iu.j«* laimi gružų dnlikn 
tii**m skiliai?.

I **l.i*t > mklllėlii' Hill- wn*lii>s 
dm. tuil*i|t. m**kad nematė, 
■lame pm***li1n kinų gi velti 
tu** .-iki i mn:ii -iijuiigti su kn 
lalikii i**il liiniu. |Kigrąžinaii< in 
ki**ki i**ii**» tauto? i puti is*?. 
itraina i.*i*limi?i •*Kmlikiuj 
pi leglmid.-i.” Kaip lik puiku- 
■lalykii* niiiiii.?. kuri** rupu.;*, 
m**? įkurti ?avo prieglatnlą 
< ’liiengoje.

Prie teatro dar l*u? ir pra- 
kalini. Žinomi ii iškalbingi 
asmeny? |m?iža.lejo tlalyrauti i Ihtrgis. M.'Kairy?. J. Jakuli 
programe. ............. ............................................

Nietaiuė lui? atdara nuo tiiA. Ntuli?. St. Molina viriu?. .1. 
lakam*, iižtlangaliis |mkil? ly-1 Oruteni?. K. Karališka?. Pr. 
gini 7^>t. Sinmnaviėiu?. J. Nlira?. I*. Pi-

X'enls*j<>jaiiM*. kad ii?i lietu- ,M,b- •'L Paukšty*. St. Slušni?. 
ir tolimi pri- Dritneikis. J. lininis. A.

|s*lmi? ' Omnnsiu?. J. Karatui. Joku- 
Im? Juciu?. Nik. Skiilmlm. A. 

. j IhlskoVer. V. Petronis. 
Dnk.-irmiski?. J. Varnagilia. 
Butkevičius. M. Paukštys. 
Daugėlas. J. Nausėdas. 
Trakšehiitė. M. Alartinkiis. 

Smulkių sumestu |lti..'!l. 
Išviso svetainėje surinkt** 
ŠKHtJtl. Prie bažnyčios tlu-! 
rių smulkių sumesta ŠIJžt.Hli. j 
Viso labo ąsai I. I

V. Stanciku.
T. Eontlo .'Ut sk. sekret.

N**t|ėlii*j. kovo bi ii. Lio
liuos Vyčių ::b kp. rengia gra- 
/'.n |M*r?tatynių Desenran.i 
Mergelė, kuri? atsibus
Stdiotd liuli svetainėje prie 
Honore ir IV. 4Klli St. Prn- 
*’.ia 7AO |Hinkftuili?kai.

či? veikalu? — trijų veiks- 
iiiiį drama yra rimta?. |mmo 
kiliau!i? ir vienu? iš gražiausių 
lietiniu knllsijc aecuiškų vei
kalu. ClMeagnje ji? Im? pir
itų syk perstatytas. tliesmė 
į Mv. I*. Mariją. Avė Mariu ir 
kito? Im* eietlaintt? ?u vargo
nai?. *

K i ieėiniiie visu? atsilankyti 
ir iNinuityli lą gražų veikalų. 
Tik m-|Mi?ivė|itikit<*.

I.. lt K.IuiImIiiiingo? Sąjun
ga- ? to? kiio|M*? inkaru? j 
vyk? m*dėlioj. kovo Iii tl.. 
!!»!!• 7:-»» ini. inkare. X. I’. P. 
M |uiriipijo? luižnitinėj ?»••- 
litinėj. Itu? >u|oštn? lenini? 
ir t|el. leninei jo., taipgi prakal 
•to*. \ i-i ti-ale kvirėinmi
ši mu?ų inknrėlį.

J. Petraiti* rait.

Pareitą nedėldicnį Susivie-' 
tiijitiin L 
pa turėjo 
imi Susirinko daug narių.

Nii-irinku»ieji nutarė <lnr- 
biioti? A|slrau<i«s Savaitėj, 
surengdami m-t keletą vaka
ru. i> kurių vienas Im? Iti d. 
kovo, Itužnytinėj svetainėj.

IM.

GRAŽUS PERSTATYMAS
Naujos misijonario. kun V. Kulikausko verstas trijų veiksmu, šešių atidengimu 

dramos.

Aukojusių vardai 
Dienoje.

Petrą? Itiirša ... 
Jit'l. čili:ui?ka? 
Juliu. šlika? ...

I1** <l<>l
Iktėi-li-. A lėk. Aer|s'li

*.*?).( HI 
bt.tto 
III.ISI 

J. Elijošiu.. Ig.
;;

Po 2 tlttl.: .1. Brnzau?kns -\. 
Kareiva, V. Duuk?a.

Po I tlol.: A. Ilernola?. M. 
Kveiknu?kn?. J. Nalivniku?. .1. 
Knniišrna?, It. Jakuti?. SI. 

i?. 
V. italtrukoni?. Si. Paukšta.

X***iėli**je. kttio IC <1.. 2 
|hi pietų, šv. Kryžiaus parapijų? 
svetainėje Šv. Pr.nieišk>**i Rytui*-- • 
l«« moterių ir mi'tgairių draugija. | 
laikys miairinkiuių. Vi?**? narės 
teiksis laiku Mliurtiikli.

t'o/t/ųta.

“Desenzano Mergele”
Rengiamas Ned.. Kovo-March 16, 1919

SCHOOL HALL SVETAINĖJ,

\ . I . I •
in«*tr ••• nt l*»if * l» s. t» • • im M? * t* gi 1-' »!t* ri. ■* irittit- iKiigai* mv.

|*,*H*ra Mi'ij'N* iv mv ti ti). - m «tllnn ».»• - ■ •• • . Al U M ir Kiliu* Itiia r i«w|*»ri«ii ••! % .tr**m.tin
Tikv.tiltu.1 imiiTI **|4ruiiN«*M »• ’ 1 •>> tt i • ’ • < 1 3«. I |i nu u-

Lietuvių korporacija l.iber* 
ty luunl A Investamnt <‘o. tū
la kn r. kaip pranešama. nupir 
ko tlidclį Žemės plotą lllltt lt. lt. 
l'liidcslor. Morgą n Parke, pie 
tisrj miesto tlalyj. npie ll&tn 
gatvę ir Ashland A ve.

Xii|»irkta? plotu?. rūkoma, 
turi net HUCi lot u?, karinas mi
nėta koui|uinija prmlė? i?|tnr- 
davinėti žmonėms. tartai lui? 
imrdiivinėjaini lengvomis išly 
gomie. o norintieni? minėta 
koni|uitiija upsiinui ir milini? 
laistai vii sulig pirkėjų noro.

Viršminėtas plotu?, knip ?n- 
■konui. e?ą> verta? npie $.*?•,- 
!«NI.<NI.

■■■»■■■■■■■■■■»■■■■■■■■■■■■■]
GRAŽUS IR PAMOKINANTIS PERSTATYMAS

im vnrdu

“JONO ŠIRDIS
rengiama?

LIETUVOS VYČIŲ & toa KUOPOS
atsiims

Subatoj, Kovo-March 15, ’19
ŠV. MYKOLO PARAF. SVET.,

1644 W&bansia Are.,
I'rinlžui 7 valandą vakare.

Veikidri atlo? l.ietuvo. Vyrių 4-to? Kiio|m>? gailinusi ar- 
ti?tni. t:ii**i pravertėtų kiekvimani at?ilaiikyti. Prie? lošimą 
Itu- rt?lt ti.i kriUotei |t*veik?lni apie Kančią Vii*?|»atic? .Iėxau».

.Nih i-nlžiai kviečia vi?u? atsilankyti.
Lietuvos Vyčių 5-ta Kuopa.

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IK SKAITYTOJŲ DOMAL 
Tarime gerų išteklių šių knygų:

ATRASTA!
l*i«t!Kt«i Utį! KailY(» įtarto

Vili. l*4iti»«-4( 1 Mirti 11 r štMhtatl. 1 
«mK>U
rvw

M

Su? Li<*t. Rymn-Kat. Ant. 
ku**|>« įniki s susirinkimų ii<**I**Ii<ij 
kovo H> <1 tuojau !“• puinnld'i 
luižlll lillėj nli'tuillėj. Visus llli 
riti? kiioėiu susirinkti. nm turime 
■inui! siurbiu reikalų. Vnt 
siurbus pruiiišitiuii i? Centro, ku
ri** reikės nutari

/.* \nJril>nn<n no!

l*nlrAlinii mivo Imi4hi «i
I tLirlkuun. |*u<’lru |A kutinu Uuh Iu- 
lyrinių I*mv. ruMbųiti |Mr»|4j«ML Unitu 
« r)kr 4»14« * nictui. Lukir S tarini mi?

K. Iiu« jia r» n nii Wnt« rhur>. «%*nn 
d.iltur in.aiuu in* jin |gi«*> nr k.m
aplr J’ Lili** alaiAi i*ėttr

PmilM* įtari k Ha ,
-iri XV. Mtr.

l*?*lrAk aM Nl'liinht |t<*»
I? n.ilij??* l» terv'lią l»«

. !•< ina tAkatt* Ali kau*n4r«t >i m
• r I M.rt-

J •• |G*«*l»tu |o Kalinu 4atl|t
Itlų f.il \ iMintv - IM X .it 
Kuriu MMlai?

M« I4.au
\ illiit ■ 

! ITJ1

iiitKzciLniiniiiiiiiiiniiiiii

|*itk*Akau miš n Jii*«ju*|m* <3t>«
tuojau jh. Miniu* Vim nariai y- ' "n ... ............ ..  .Y . . . _ I‘rt4»«’tu Tn»c< ill |*«ra|i K|«ir IM lt ?-
re kviečiami Bii*irink1i« ik*® yre i«> t«rika^.5i*>* a intiu* r>% 11« <’ t. 
.laur marltių reikalų. Reikt** t*-!*^* •‘•'-r "• •*“•
....... , I Mi-Mtm *tat*»ulin. e»* ■ turiurinkti «hrhiiiMiKii« j atMiimiiį \n ?i .ri... ►...i u*.

karų, kuria įiik. kovo 2.1 *1. Ihir
karta pmšumr listia auairinkti.

VtaMgta.

Nrdrituj. įtinu Iii «L NV. Jurgiu

ILI.
JI MtirMMą mmo ąritioMRą

*** mSS—Ik. 1

-I 00
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