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(steigta dešimts 
naujų valstybių

$

Rusija gaus maisto, bet bol 
šėrikai turi padėti ginklus

TAIKOS 8UTARTIS JAU 
PABAIGTA.

Londonas, Imi. 17. — Vakar 
via parlamente kalbėjo Angli
ja* premjera* IJovd Gettrge. 
Jis išdalie* atsakė j |mklau*i- 
miuų kode) taiko* sutartie* są
lygos kol-ka* laikomo* )ta*lap- 
tyj. Nupasakojo apie taiko* - 
konferencijų ir jo* nuveiktus 
darbus.

Premjero kullta buvo iškal
binga. rimta, padarė į višn* 
didelį įspūdį.

Parakė, kati jei ka* šiandie 
kritikuoja taiko* konferencijų 

' ir jo* tlarbus. ta* nežino ką da
ro. Nes pasaulio istorijoj ne
buvo dar nei vienos tokio* 

•Rnnferrmeijo-. prieš kurią Im
tų buvę pastatyta tiek daug j- 
vairių kalbų problemų, kaip 
prieš šiamlieninę laikos kon
ferenciją.

Truputėlį panašiu- į šitą
konferenciją buvo Vicnno*
kongresas. Bet ji* turėjo iš
rišti daug mažiau įvairių ke
blų klausinių ir visgi darlm- 

^vooi apie vienuoliką mėnesių.

Tautų aąjunc* rataupė laiką.

Taiko* konferencijai užėmė 
daug laiko |iagaiuinti pienu* 
tautų sąjungai. 1k-t tuo pačiu 
laiku tautų sąjungos sutvė
rimas sutaupė daug laiko ki
toms problemom* rišli.

Svarbiausia ls-t tas. kn-1 val
stybių atstovai viras ■ laikas 
darbuojasi kuodidžiausioj *n- 
tikmėj. Nėra jokių nžsivarinė- 
jiinų. nei nesusipratimų. Vi
ri dirba uoliai ir vienybėj.

Ir tmlel to -kirlio [įaM-kinė* 
yra gausio*. Taiko* sutarti* 
jau pagaminta. Aiamliė apta
riami tik luikurie nntrai-lini 
reikalai.

Niekas negali pripažinti 
bolževikų

Apie rusų bolševiku* kalbi-- 
ilnnui* premjera* pažymėjo, 
jog tailšcvikizmn- platinasi. I 
ta* tiesa. Tačiau ji» gau* ga-Į Provincijoj Farmona. šianrry-, 
lą susidiirę* n ekonominiai*Įtinėj Argentinos dalvj. sukilo 
faktais.

Pntyim'-jo. kad rusų Imlše 
vikų -valdžių* kaip Anglija.

1 taip talkininkui negali pripn 
žinti ir n*|iripnžin*. Ir šitam 
Btvčjyj neguli Imt keliama- 
jok* klnttritnn*. Apie rusų 
b<*l»M'VikiĮ priiiA^-inintn nHmvvi 
tihnmifilti Ir uirko tn klaitM* 
hi- ro-Ltivn rraaL-AL. lolL I_

Rusija šiandie knip didžiau
sia* veržiantysis vulkaną* 
(ngneknlni*). Talkininkai nu- 
*prmdė nerimaišvti j viduji
niu* reikalu*. T<-n nėra val
džios. Iii vahlžia priguli nuo 
[mėtų žmonių.' Tegu patys 
žmonės nusistoto valdžių.

Pasakė, kad lengvn Rusijon 
*u armijomis ineiti. liet išeiti 
— lai jau kitas klniisimn*.

10 naujų valstybių.

Premjera* George tolinu* 
knl>*<<binias pažymėjo, jog ar- 
mist įvijos metu KurojMije j- 
rteigta 10 naujų valstybių. K 
jų knikurios ym jnu nepri
klausomos. kito* dar priklnn- 
somos. įlar kito* bu* protek
torate. Ne visom* 
nustatyti rekežiai, 
atlikta ateityje.

Bet keturiolikai

jtnn» yra 
Ta* Ims

valrt vilių 
jau nurtnlyti nauji ruk-žiaL

Tokiem* daiktam* reikėjo 
padėti daug įlarbo. reikėjo pn- 
ai* vert i.

Ta* įlarlia*. tai m* vieno* 
dieno* įlarlia*.

Sąlygos nebus paskelbtos.

Ugi taiko* (mdaryino taiko* 
*ulnrtie* *ųlvgo* neliu* *kel- 
biaiiMi* viešai. To padaryti ne
galima. sakė premjera*.

Ka* už lai taiko* konferen- 
ją kritikuoja, ka* mėto akim* 
nimi* j gerai veikianėin* žirni
ni'-*. ta* |mt* nežino, kų dnro. 
Xi-* lengva kritikiuili, k-t ne
lengva išrišti tokiu* svarbiu* 
ir diib-liu* klausimu*.'

- Taiko* sulygo* laikomo* |mi- 
*la|rtyj. kad neduoti progo* 
priiėininkui to visa iškalno 
sužinoti ir Įuikilti prieš tas są
lyga*.

Premjero knllia buvo tikrai 
oratorilška. Parlamento gale
rijose buvo pilna žmonių. Ma
tėsi net ir Anglijo* sosto įpė- 
dilūs ir daugeli* diplomatų.

Po to* kalki* premjero prie
šininkai pasijuto yra įveikti.

SUKILO INDIJONAI AR 
0ENTIN0JE

Buenos Aires. Imi. 16.

imlijonai. Sukilimą* pbėia*i 
ant Cluien. Prieš >iikilėliu« |M- 
siųsta rnitariia.
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Leista susinešti su Lietuva
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B0UEVIKAM8 BUS PA
SIŲSTA MAISTO

Bet pirm to jie tari padėti 
ginklas.

Paryžius, Im). 17. — Talki- 
ninku taryba |mgidians nu
sprendė | atsiųsti tolševikiškon 
Rusijon reikalingo maisto. 
Bet Imi tikslu padalyta sąly
gos:

Pasiųstas nulieta* bu* Įiadn- 
linnmas gyventojam, neutra
lių šalių atstovų priežiūroje. 
Ir pirm to bolševikai privalo 
padėti ginklu* ir dauginu n*. 
kariauti nei su vienu savo 
priešininku.

Jei tų sąlygų tolšcvikai ne- 
noriu išpildyti. negaus.mnislo.

Talkininkų Jikslas maistą 
ten siunčiant ne bolševikus 
remti, bet apsaugoti nuo to-lo 
rusų liaudį ir užsilikusią kai- 
kur apšviertimiją.

VARGIAI 8CHEIDEMANN 
SUKONTROLIUOS 

VOKIETIJĄ.

Viny “ROJAUS”.
bolševikai uekasa

ŽMONIS GYVUS.

tmonės kankinami ir žudomi 
be atodairos.

Amerikos 
narini 
ir Dr. 

ria *u-

žadėta paleisti jos vyrų, jei ji 
nni užmokėsianti l.uat rublių.| 
Vurgai* ii<-g;dm- mot* rišlu -ii . 
rinko smt rublių. Daugiau la
imėjo. Bolševikai pinigii-1 
p-iėmė ir vyrų vi-ei nutmlnbi Į

Parytas, bal. 17. — Einlit 
ii Bavarijos trūksta įniko* 
konferencijoje. Iš *|mudi>* pa
skelbtų žinių patiriama, 
vargiai Srlu-idemanno minis
terija sukontrolino* stovį ša- 
I.T>- 1

Visoj Vokietijoj Šiandie liol- 
ševikų gaivalų sjmudima* taip 
dideli*, knip ilnr nekuomet. 
Vi*ką sutvarkyti reikia m*|Mi 
prasto u|>*ukrumo. Gi to vira 
trūksta socijalistui Kcla-i-b- 
mnnniii. Xes šalį vablyti. tai ne 
soeijalistiškn* diskusija* va
rinėti.

Berlyną u iškeliavo ameriko
niška misija i* narių: Kili*. 
Grasei, I.itligov ir Oslmrtn-. 
Su jai* iškeliavo visa* būry* 
klerkų.

TAIK08 SĄLYGOS ANKS
CIAU 8KELBTI — 

BUTŲ KLAIDA

Taip sako Anglijos premjeras 
LiuyU George.

Londonas, Imi. 17. — 1‘rein 
jenai IJoyd George vakar kai- 
lH«lama» parlamente pažymė
jo. jog taiko* konferencijoj.- 
vimtolsiai nutarta neskelbti 
vietai taiko* sąlygų.

X--* toksai išankrto |m-k<-l- 
l-ima* butų -lėlelė klaiiia. Ta*

Omskas, KD*-rijn. Imi. 17.
Neužginamna liudijimu*, knd 
bolševikai inie-1-- tl*a ir apy
linkėse nužudė -langiau 2JMHI 
žmonių, prirtntė
Rnu-lonojo Kryžiaus 
Simmooda, Elnersan 
Ti-n*ler. kurie vo. lik 
grvžo iš Peram. Orso* ir kilų 
nuo Is-lšcvikų atimtų terito
rijų.

Aitrinai imant. Oršoje 1x»1- 
sevikai Im* nužu-lę apie MII 
žmonių. Gi dauginu UdMI žmo
nių apylinkėm*.

(>*a turėjo apie lO.tmti gy. 
ventojų. Knom-'t holševikai iš 
ten buvo išvyti, pritruko vy. 
rų verti ten pilietiniu* reika
lus. Didžiumą vyri) išskerdė 
luilševilcai.

tune* atkasa žmonių lavonus.

Raudonojo Kryžiaus nariai 
pasakoja, kitifholseviknl savo 
anka* vietomis tik žemėmis 
užlM'-n,-. taip knd šune* lengvai 

ka-l lavonu- ntsikaka ir«valkoja jų 
dalis |m> lauku*.

Emota-s Imvo žudomi Im- jo
kio* priežastie*, lie jokios iš 
jų pusė* provokacijos. Di
džiuma aukų — tai inteligenti
jos kle*«. cerkvių tarnai ir ki
ti susipratę kiek žirninė-*, kat
rie nesutinka su gnlvažudin 
gmni* Imlševikų pažiūromis. 1 

Bolševikų pikladaryl*'-* tie- 
*iog nea|i*akomos.

Viena* kalvis per savo tau 
pumą buvo įsigijęs nuoravią 
kalvę, l’ž tai jis buvo priver
ta* iMilh-vikiuns užnuikėli 5.- 
INNI rublių. Vienas žmogų* nn 
šauta* lik lodei, ka-l ji* gyvi
no mūrinėj t rotoj.

Išžudyti n-lvokalni ir teisė- 
jni. Nepalikta nei vieno n|iš- 
vi<**t-**ni<- žmogau*.

Priverrta žiūrėti į žudomai 
>unu*.

V iena m-ti-ris, kuriu* «yrąi 
ir du runti l*>l šeri kai Imvo )mi 1 
grolię. Imvo nuėjusi pn- tolše 
vikų komisarų guuti informn 
rijų apie jų likimą. .Ini huv-il 
(msakyta. kad vyra* ir »nnn 1 
išgabenta į |•••rmą.

Kilom--! moteris n-—iliov-' 
kasdien laukinei k-mii-arą. ši 
(tegalinu* jai parak-'-, kn-1 jei

ilu.

Tni lik keli bolševikų žvė 
riškumo |kivyzdžiai.

Kaikuric užkasti gyvi.

Bolševikų sovietas knrt.-iĮ 
Dsoj buvo sušauki-* milingų, 
knd .surašyti tim* žmoni-, k.-d 
rie turi būt sušaudyti. Bolše 
vikų kareiviai įsi mitingo ėjo 
l*-r namus ir rinko žmones, 
paskirtus -ušniidymiu. Pa*i- 
prii-šimisiu* ant vietos mišo 
Ve. Kitu- išvedė- šalį- mirsiu 
ir nelaimingiem* imtiem* jra

niche pakilo anarchija
_______________________ r

Čekai jokiuo budu negali 
susitaikinti su lenkais

TELEGRAMA ••DRAUGUI" I* WASHINGTONO, D. C.

Mes gavome leidimų siųsti maisto į Lietuvą. Ir Karės 
Pirklybos Valdyba žtandie leido visiems amerikiečiams pir- 

kė karti liuokt kuriose turi-1 liauti ir suiaetti liuosai ra asmenimis, gyvenančiam Latvijo
je Imt .Iiver-ti iki sušaudvmo. K i*- Lietuvoje Smulkmenos ir taisyklės bus pasiųstos.

Pildomasis Komitetas.Bolševikai daug žmonių iri 
gyvų užkasę. Tai patirta nt 
kasant lavnnli*. Kni-kurių ran 
ko* gilini į ž«-m>- buvo įstaeig 
to*. Reiškia, jie mėgino gelhė 
tie*, kuomet

1h.ls. nkni lal.jausm Ueap .|,„ |,il,1„|,u- i. inie*te įkelta kii*uiu*in* tero-
kenėia ir k- )in*igailėjiiiio žu
do pravoslavų ir kitu* dvn ' 
aiškiu*. Žmio m-t ir tuo*, kai {ninku pulką* |H*rėjo kilšeiikų |ai*«'-n. 
rie cerkvėse arlia linž.iivėiose! —. - . —
kumn-nor* patarnauja. . NEPASIDALINA TERITORUOMIS LENKAI SU

< koje pmvo-kvų po|m* i»-1 
liko gy va*. Valstiečiai iiž ji j 
statė *iivo galva*. Bolševikai 
jli pnbiigo. Kitur |*>|uii arki 
nugalabinti mlia laiku *u*p-jo| ni.)K1„.Ilki,lli. j;,.. Mlb>t 
jaik'-gti kur j mišku*. Kaip 
(Įsoje, tnip kitur n-rkvė* api
plėšia*. .Nieko nejudiktn nei I U-nkijo* ir Lietuva*, 
vienuolynuose. *.................... ’

Kni-kur kilš.-vikui buvo į* 
teigę mokyklų. Religijos mo- 

į kinti buvo kuonštriaiisin už 
,drauda. Tom- mokykloM- dnu 
ginusiu laiko Imvo Įsišvem'ia 
ma kilševikizmui.

Imvo užkąrami.

JAPONUOS AMBASADO 
DORIUS KELIAUJA 

NAMO.

Vai 
forma

duotų pmgtM pritėininkui di*-|j}lwi Brtl,1,..l„n(S jn,,, 

., tu! busianti 
tiprų ir lierrikalingų pa-' .Kamiiorn. s,vo grūmojimų

• ‘ liildė.

ku-uoti ir (Mgalian* pakelti.j„i-in«rti ’su*au<h1n 

ftriešinimą.
įkirto atstovų opozicijos ly- 

deri* parlamente, IViIliam A- 
-InniM-n. npi- premjero kalbą 

I taip išsireiškė;

••Pretajero kalto buvo iš- 
kalbinga, liet pilna* nepatenki.

ĮruiBti".

pil.b
Vieno* moterie* lavono - at- 

l n*1n* ir jame pažinto vieno 
rr*ų generolo žmona.

, Kitų umti-fj bolševikai pri 
vertė žiuri-ti. knip jie Indo jo* 
snatt*.

Ari Imro r

MUNICHE BOLŠEVIKAI PAKELE ANARCHUĄ.
• ■■ ■ I

Londonas, bal. 17. Anot žinių iš t upenlutgvno. Municto 
Bavarijos Mistinėje. sinuėia l-at-i anarchija. Po |mro* tvnrkin- 
gų dienų tolšcvikai išluiujo al-igaiveliojo. -ii-lipn-jo. dar lab

ru*.
Indommusin ta*, kad valdžios kariuomene* pirmasis pėsti- 

i*ėn.

Variava, Imi. 17. Krokuvos lenkai niisi-kimdžin. knd rr- 
kai *avo kariuomenę konm-ntriioja tMrovoj ir Itombrovoj. 
Silezijoje (Alion*ke). Talkininku komisija būvu* |mžymėjii*i 
tarpe lenkų ii čekų laikinus rilln-žiu* Silezijoje. Bet <'i-kni tuo 

. -avo *|s*kotiii* nii«lnty*i>Į ruls-žius.
la-ukiii šaukiasi talkininkų |mge|lH<*. K»-t lie |mtvs li-nkai 

*nvoini* *|*-kumi* mėgina savotiškai nurtatyti rulM-žiu* tarpo 
i ....t.. %

Xi*laryk bloga kitam, kn- lan |mėinni yrn bloga.
—

NESUTIKIMAI SUV. VALS 
TIJU 8U JAPONIJA

S V. luriuomenė negelbėjo 
japonams.

Washington. Imi. 17. Vara 
i rio 25 ii. tClmral-ovskii. Si- 
l«-i i j<>j<-. skaitlinga* ja|a-tių 

| kariu-menė* būry* *u*irin>ė 
-u tolšcvikai*. B-d*--vikni liti 

i m skuittingesni ir jn|s>iiu* Imi 
-iai sumušė. :krj jaimnai krito.

Milsio metu jn|*-mii reikli 
lino. kml amerikonai jiem* |*>« 
gi lis-tų. Bet amerikoniško* kn 

I riiionienė* vadu*. gen. Giuve*.

TRUKUMAS ANGLUOS 
PARLAMENTE

Moterys galerijose žukauįa už 
boltevikizmą.

Lon-lonns, Imi. Ki. Vnknr 
patlnmente buvo |inkellaa 

|tru**mn-. kmuiiei buvo švara- 
tonui imrbininkų i*-n*ijų klau
simi -.

Dvi i i-it. ry* galerijoje al- 
•ili :

••.Ių* estite galvažudžiai. .Ių« 
m-|Mili:iit’ėt šito* kalė* reikalų. 
Gi dalint jų* linudį ir darbi
ninku* 
rėn.”

Kiti 
žimniė-
Kirk imlnnkiu 
■ruko:

••.Mes ||..| illie sovietų.”
Ib-t ir Mlų ri-k-m- publika 

tuojau- numnlšino.

Wa«hington. kd. KI. 
*tyk'-* de|iartamentui 
tini pranešta, knd vietos .ln|«i 
Iii jo- amkisndoriii*. vin-gra 
fa- 1-liii. ateinantį mėnesį iš 
keliauja j Tokyii,

Sakoma, ji* šniikiniiui- kun
ferrnrijon *u *avo vyiiau*yk-. rt1*i«akė tų |*idnryti. 
.lii|M>nij amkisadnji- užgimt .!..|<otuii už tų Imi iai hitu 
mn. kad toji nmki-adoriuu- žu. Dakir geli. Grnve* tapir 
kelionė turėtų k-nt kokį sų- tavo, knd ji* jn|*>iuim* t<*|i-l 
ryšį >u larplaut iltini* nimti netlavę* pugelky.. kmlangi ju 
kini*. |Mitini žudę ru*ų nrnteri* ir

■ -i . .. į vaiku*. Paskui dnr ir ti*iel,
KAREIVIAI STOVI PRIEŠ, ;nd ntm-tik<>niškii karimam-

PP.0HIBICIJĄ m'- Sik-rijoii |m*ių*tn iii. np
-anuoti nmiinirijo- -andt-liu- 
VbidivoMnki- it duoti n-ikn 
liūgų |tagelluy ėt-knin* -lova 
kam*.

Tad tliiltnr imkilo ne*ntil.i 
litai. Ir m-žitiiit kaip jie guli 
IIM.įllHigll,

Londonas, i*nl. 17. Naujo 
••o* Zilamlijo* gyventojai 
l<al*uio svaigalų proltibii-ijo- 
klntl-imi. N.iu*irji laimėjo. Ib-t 
ne»ugryž«- iš kari-- Zelnndije* 
kari-iviai. kuriem* tnippnt Im 
vo lei-tn lial*iioti, *-in*unsiu* 
Įiercnh'-jn. Kareivini pasirodė 
priešingi jgtddbirijai.

PIRKITE KARES TAUPI
MO ŽENKLELIUS (W.S8)

p-mpilite Italijon ku-

galerijose susirinki 
ja* 1 įlojau* užri-ke. 

i ieiut moteri*

TARPRA8INE8 RIAUŽE8.

Žuvo 7 žmonė* dar ne vidau

Copenhagen. Imi. t 
ijo. rnie-tų Mamh

V-.ki.

Ui- mi- atė
X
Ia
m Iii

Pisi Rašyfytes po Lietuvos Nepriklausomybes Peticija!
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Jeigu esate |m*in*ngę kraustyti*** ar tai j kitų 
rrsidcncijų arba biznio vietų duokite mums už
sakymų dabar

naikintojai. Jie dabar ra Kap
suku naikina dalį mų« lėmė*. 
Prie* juos ir rengiama uių* ka
riuomenė.

-DRAUGAS”
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“DRAUGAS”
Uaa Ii ta.* M>nm ■sorian-f*. 

nvKMI Ml-K.VTos MAINAI
Maa................................................|VM
Ota* Mta* H**
Fr*a«Bsr»ta mokau iMuIb*. Lai

bu taollmt Buo •lM,«s>u>o Olram M 
*«* Nauju Mrt* X«"*l w*m<*'*rti 
adioo* visada ratili* i, sensa

*“■ F'Bicat rs aiau mv.ii tiyrr- 
kraat.M ar neras* ~*«*w or*or~ 
IMaal puugua | ro<<alrvo<*

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1100 W. 46th SU Chicago, III.

Kad pradėjome rūpintis 
Lietuvių kariuomeiK** sudary
mu, tai tinojmnr, kad prie* jų 
pakils Lietuvos neprigulniyls** 
priešai. Tikėjuua-s, kud jai 
trukdy * lenkai, bet įvyko ko 
naaitikejorue. Lietuvių Korija-

, lutų Sujungus 234 kuopa. Nors 
r X abejojame ar tu kuofia yra 

! pBMulyjv, bet neabejojame,
* kad yra “Naujienos“, kurios

* atspaude la|ių kovai *u Uctu- 
J VO* Žtariuomene.
; Lietuvos kariuomenė yra
- Lietuvos nepriguiiuybėa į auna- 
“ tai ir atspirtis. Ku* nori, kad 
7 Lietuva ir toliau vergautų ru-
* aarns, ta* turi ardyti Lietuvos
* kariuomenę. “Naujienų“ spau
Z utuve prisideda prie to dariai. 
I Mii* aocijalistai sutaria su
* lenkai* ir ujignia juo* nuo lie- 
__ tuvių uftipuolimų. Minėtasis

iš ••Naujienų" sfiaustuvė* išė-
* ję» šlamštas rašo: “lx*nkai ne-
* kariauja su lietuviais. Jie savu 

Metus - pripažino Lietuvai m*-
, ; priklausomyls;.*’ Nei Mura-

* czeuskio, nei Padcreuskio iš- 
' * titanini) bei jų reikšmės, nei

Pilsudskio darbų, uiųs suriju 
i *■ liktai, tarsi, negirdi-jo.

Tuos, kuri* organizuoja lie- 
i tunų armijų, socijalislai va- 

■' diiui “jėzuitais". Tegu pasi- 
J džiaugiu titulu vardu p. Ka* 

|niti*. Tai la*at jum naujiena.
Alykičuiusius i įsame šlamšti* 

dalykas yra noru* ivesii j 
klanln žmogų mokantį įkaity- 
|i. Tam ty«in iškreipiama* 
lietuvių kariuomenė* tiksią*. 

Ten sakoma buk lietuvių ka- 
riuotiii ne esant mušeikų gauja 
|iouų dvaram- apginti,

Bjuuri siiin us-lo negali būti, 
ne* visi žino, knd Lietuti** 
valdžia |m>kyrė dvutų ži-me* 
išdalinti žmonėm*, knd visiems 
isiriniivni- dirbti laukuo-* iš
teklų ž*-ine-. Lietinių kutinu- 
UM'liė t

- neprigultuy I*
Bidšcvikm 

riko, fuigelli 
stiprinti IJe

IltlilU

'I £

»l ru

Milijonas Parašų.
Netikėtai iškilo tas suma 

nymas rinkli milijonų parašų. 
Sumanymo pradžia išėjo iš 
Pildomojo Tarylių Komiteto, 
liet jiarašam* blankus ir peti
cijai tekstų tas Komitetas la
imi lėtai nugė. Du kartu tu
rėjome siųsti telegramų, kol 
peticijų išgavoms; blanko* a- 
alėja antradienyje, 15 įšilau- 
<lžio, o įsirašai tarėjo būti su
linkti I'-’ ii l.'i Isilimdžio.

Knd svetimtaučiu* pritrau
kus prie |«rašų rinkimo, Pil- 
donui-i* Komitetas atspausdi
no atviručių su Europos žem- 
lupiu, su pažymėta jame IJe- 
tuvos viela. Bet ant to žein- 
lapio Švedija , vra (mvadinta 
Norvav, Norvegija Svmlcn.

Nitokis apsėjinuis iš šalies 
žiūrinčiam sukelia mintį, knd 
Piblomasi* Komitetas m-siru- 
pina (mis savo Įuiskellito su
manymo įvykimu.

Tas milijono fiarašų rinki
mas ta|ni padėtas j |mmatų p. 
Ityor'o koiii|Minijai. kuriai iš 
visuomenė- pinigų skiriama y- 
ra lil>.<*itl dolierių. Pildo
mojo Komiteto almėjimas sto
to į fmvojų tuo* pinigu*.

Visai kiloki* u|ia* yra žmo- 
nė*e. Lietuviai iš visur prašo 
blankų imrašams. Pri*ių*tųjų 
nepritenkant ir “Draugas" ir 
“Lietuva“ at*i*paus«lino savo 
Idnnkų ir išdidino žmonėm*. 
Kitu* įlaiktu* lietuviai pralei
džia neatkreipę domus. Is-t f«- 
rašų rinkimų hm Įsiėmė iir- 
dyu kaip lik |s'rskaitė laikraš- 
ėiuoM-. Kaikurio* dirtituvės 
fialiuosuoja fairašų rinkėju* 
ųmi ibirlsi, o rašosi ant peti-

* rijo- -viri darbininkai. įriedė

jome, kad Miic (’ormieko d i ris 
tuvėje surinkta lųtie MUI |«- 
rašų.

Svetimtaučiai išliktųjų pri
jaučiu lietuviam* ir Įiarodu 
grynų skaisčių Anmriko* dva
sių. Pntvs mylėsianti laisvę, 
jo- trokšta ir .lietuviam*, dėl
to noriai į si* i rašo ant lietu
vių fs-ticijo*.

Taigi nežiūrint trukdymo, 
nežiūrint apsileidimo, nežiū
rint bolševikų agitacijos, stab
dančio* į m nišų rinkimų, gali
nu* tikėti*, knd tų fiarašų bus 
užtektinai.

Tik stokim visi j darbų.

I ji žiuoHBs dabar krykštauja až 
Seimų. Kart draugija jų pa 
klausys, ta pasnody* esant jų 
šalinmbė.

Ir mama jau nusibudo tie 
-ikšnosparniai, kurie vadina 
si katalikais, o katalikystei 
kenksmingu* tikslu* jai prie
šingomis priemonėmis vykina. 
Tegu jie dabar aiškiai atsimos 
nuo mus. Me* turėsime ma
žiau savo pusėje, liet neturė
sime savo namuose neištiki
mų asmenų ir draugijų. Nau
dinga yra nors apie Velykas

LAUKAS "DRAUGO'' 
REDAKCIJAI.

Bnlamlžio K 11)111. 
Gerbiamieji Tuiu»t<»:— 

Neutsirakykile atitaisyti sa
vu laikraštyje tyčia nr nety
čia padalytų kluidų. būtent: 

Ni na* "Draugu“ uuuieryje. 
l»r/.\algos skyriuje, unlgulviu 
"Prof. Vaidinimu Telegra
mų** Jų* sakote, kad p-lė« 
•lurgeliule. Draugeli utį- ir 
■Si'iabra “visoa ikišiul tarnai o 
luikrnšėiu “Tėvynėn*’ redak
cijoje." Ta* yra netiesa. P-lė 
P. Jurgeliutė tarnauja Nu*. 
Liet. Amerikoje Centru rašti
nėje. ne redakcijoj. Gi p-lėl 
Druugeltut*- ir Nidubriutr 
aoltrdi,* lietui iiuvo nei “Tl- 
vyia-s" redakcijoje nei Su*. 
U*t. Amer. raštinėje. Ne»u- 
Į.raiitame delko "Draugo” re
dakcija tok| |in-kalų fmloido ir 
hlirr savotišku* komentaru* 
pridrju. Mum* atrodo, kud 
Klot. \ u įdėliui ra* savo leb-

Amerikos Lietuvių Taryba 
10 balandžio trečiu kart aps
varstė Amerikos Lietuvių Vi
satinio Neimu šaukimų ir at
rado, kad kol kas nėra reikalu 
j| šaukti.

Kadan gi Raitame asmenys 
ir organizacijos jau bandė tai 
telikus kaltinti už Seimo ne- 
šaukinių. dėlto dabar tapo su
tarta pavartoti savo jiegas ir 
apsiginti nuo neteisingų už
puolimų. ,

Amerikos Lietuvių Taryba 
gerai pailaiylų, jei kreiptųsi j 
visuomenę ii išdėtų jai savu išvalyti savo milutis, 
pažiūras. Tos (mžiuros yra 
taip aiškios la-i teisingos, kad 
jas lengva suprasti ir priįla
šinti. Amerikos lietuvių vi-' 
suomėm- yra taip protinga ir' 
myli tvarkų, jog veikiai |*a-Į 

mus Aim-iikos Lietuvių Ta-' 
rylai* žingsnius.

Mus dienraštis iki šiol buvo1 
to* |iaėio* nuomonės. kaip iri 

Amerikos Lietuvių Taryba, bet 
nieko nerašė prieš tuos, kurie 
vedė agitacijų už Neimu. Per 
pusantro mėnesio jie turėjo 
gražaus reikalo išdėti savo 
mintis, o bet-gi tikrų Seimo 
reikalo prirodymų nesudarė.

Kai seimo nori.
Ir dalai r Seimo šalininkai 

daugiausiai remiasi t uotui, kad 
Seimo reikalauja abejotinios 
rūšies sų jungo, pritraukusi 
keletu katalikiškų draugijų, 
bet tarnaujaidi uekatalikiš- 
kietu* tikslams ir nekatalikiš
komis priemonėmis.

Bet tiegal Amerikos Lietu
vių visuomenė taip šokti, kaip 
kokia nors sųjunga 1'hieogojc 
dūduoja. Kiekviena organiza
cija turi žinoti savo rimt y kės 
kraštu*. Jei kas yra gaaa di- 
d«4i*. tai užsimanęs gali pakel
ti triukšmo. Ifa-t Lietuva iš or- 
gniiizcijų tikisi m- triukšmo, 
o naudo*.

Kol kas toli m- visos drau
gijos Cliicagojc krykštauja už 
Seimų, o tiktai kaikurio*. Tos 
krykštaujančio* baugina vi
suomenę, žadėilaino* sukelti 
triukšmų. Buvo aiškiai reika
lauta iš ramiųjų pusės, ka<l 
Seimo šalininkai rimtai ir 
protingai afslirlitų piram Kei
nio priežastis, paskui jo <lar- 
bų schema* ir metodas. Iki 
šiol lu* reikalavimas tebėra 
neišpildyta*. Tat |iarodo. kad 
neliek Seimo naudingumas ru 
pi. kiek triukšmas.

Triukšmo priežaiti*.
Žmonėm* atsižadėjusiems 

katalikyste* tupi žinoti. kiek 
yra draugijų, kurios jų klau
so lubinu negu žiuri savomis 
aklini* į tėvynės naiuių. Tislel 
tie katalikystė* atsižadėjusio-

Lietuviu
Amerikoje.

Seimai vteteva katalikystės

Tai-gi parėjo laikas Ameri
kos lietuviam* skirstytu į dvi 
aiškiai įiesulinkmiti srovi: vie
ni vis paskui atsižadėjusių ka- 

. talikystės, kiti vis fiaskui A- 
'iiH-rikos Lietuvių Tary bų, kuri 
brangina katalikystę.

Kaip vėliava yra mažmo
ži*. taip ir 8eima* yra maž
možis. Tvčiau* kas po vokie
čių vėliava stoja, u* yra vo
kietis, ka* pu Amerikos — 
tas Amerikietis. Taip ir Sei
mo dalyke. Seimas yra vėliava 
lietuvių atsiždčjusių katalikys
tės, Taip Is-iit jie lamdo |ia- 
daryti.

Mes senai ir aiškiai priru- 
deme. kad dabartiniame mo
mente Seimo nereikia, kad 
jo šuukimų reikia atidėti iki 
|uisirody**iaat tikram reika
lui. liet tuųs priešininkai pri- 
rodyiuų ir prityrimo nepa
klausė. Jie negalėjo atidėti 
Seimo ih-lto. kad jie tegalėjo 
likti be vėliavos. Dėlto pasi
daro keistas dalykas, kad kas 
už Seimų eina, ta* stoja po 
vėliava žmonių, atsižadėjusių 
katalikystės.

Seimas galingai įranki* 
Tauto* laisvei.

Mus vėliava yra kitokia. Ji 
sako: šaukti seimų tada, kada 
■H-|iaprasti atsitikimai reika
laus jo. Dalmr tų nepaprastų 
atsitikimų nėra. Lietuvos ne- 
piigulmyls-* įlarbas slenka jai- 
maželi pirmyn. Nu kliūtimis 
ir vargais eina jisai, bet vi»-gi 
eina.

Prieš Is,Išnikus užprotesta
vome ir piiib-stuojame: prieš 
lenku* užproh-stavome ir pro
testuojame. Prieš vokiečius už
protestavome ir susilaukėme 
ftasekmių: .Mažoji Lietuva pri
jungta prie Didžiosios Lietu
vos: rilui tarp Vokietijos ir 
Lietuva* jau pravesta Taiko* 
Konferencijoje, nors dar ue- 
M|i*k>-lbtn. liet nealwjotinai 
viso* liet ui m apgyvento* re 
IIM-S iš Vokiečių IHISC-S pri- 
jungto* prie Lietuvos.

(Pulniiga bus).

<lo* prie tuutmiukų 
nepriklausė.

Tikėdama**, jog g. 
ja teiksi* atitaisyti 
IMtsiliekame.

Su pagoti**, 
•‘Tėvynės’* Redakcija, 

V. K Račkauskai

Rislakct- 
klaidų,

Redakcijoi prierašai. . Į 

skaitytojui guli matyti, kaip 
|l V. K. Račkausku* yra uian 
<tagu*. kada jis rašo laiškų ka-l 
talikui lietuviui. Tie žodžiai 
yru rt-išku* “neatsisakykite I 
atitaisyti savu laikraštyje ty-l 

čia ar netyčia padarytų klai 
<ių.'* Paprastoje kallaij* Jie 

lagiuiu, liet in-žiluin, ar šiuo 
tanai tuimelavai." Taip ir

1 -AT.1- — M1KJ,

tautiečiu* ir kitaip kalbu 
jiem* j aki*.

"ihattijvt'’ p. Valdemuiu le- 
legraiiUĮ guvu iš IVnsiiingtuiio 
nuo Esecutivu Comiuittee of 
t b* Litbuanuni Natiunal C'oun- 
ril. Tame plaučiui* n. IU28 3, 
tuo pu Valdemaro telegramų* 
buvo pridėti šit* žodžiai: “Mi
nimus mergaite* randasi Tr- 
r gurt rudakei joje. Mat y I ji. 
Nurašei iėiu» jas rvkuiucuda 
vo“. P-na* Račkauskas įlaliai 
*ako, kuil "tau yra netiesa*’. 
Mes turįta* tikėti arba ufici 
jaliutn prairt-šiunn. arini p. 
llaė'kauskui. IMvraslai žaiotiė* 
labinu tiki oficijaltai* piane 

privatinių a«iU« 
ra. Tegu ibtlmr 
* įspėju, kų m*— 
me, jei laitiune 
idaglimo įlinky k 
i, “Tėvynė*" re-

i
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Rv. Kalimiem dienoj 
rinktos mikos Livtuvo* lais
vė* iSgavimui per vietini T. F. 
skyrių. Aukojusių vaidai:

Po 5 dol.: J. Vaišviiavičius, 
V. Auky*.

Po 3 dol.: J. Bubnys B. Sa
piega. M. Draautia, K. Like
riu, J. Austrrvicius.

Po 2 dol.: M. Aalriiivieač. A. 
Buivydu. J. Drasutis, J. Ma- 
tikevičius $1.50.

Po 1 dol.: J. Simanynas, T. 
Kulboką. M. Ringys. J. Valen
to, J. I*aulnvičius. A. Staus- 
kiulė. J. Juškevičius, A. Pa- 
sevičiua, A. Arbatavičius, M. 
Kai čiauška*. K. Ciuelicuč,.O. 
Skicrienė. J. Svanauska*, J. 
Bacevičius, P. Ciginskas, A. 
Brusoka, V. Rutkauskienė. 
Kitos mulkiais.

Viso pasidarė $30.20.

Balandžio 7 <L buvo sušauk
tu* vietinių lietuvių mas-mi- 
tingu* lietuvių pubainytinej 
svelaiuėj kas link rinkimo pa
rašų. Publikos prisirinko pil
im svetainė. Visų ūpas buvo 
pakilęs, kaip nckuonn-t. Ka
da buvo jiaklausta, kas norite 
1 Jeluvai laisvės, pakelkit ran
ka* — visi pakėlė, nei vieno 
neatsirado, kurs butų buvęs 
priešinga*. P* to išrinkta 20 
porų rinkti parašau.

Ant galo, visiems rastojo*, 
sudainuota Lietuva, tėvynė 
musų, žmuoeliai skirstėsi na
mo žadėdami pasidarbuoti rirr- 
kinte parašų, kaip kų* tik ga
lės.

ciano, ul.

Perkelti Jūsų Telefoną
Mes prašome firancšti trisdešimts 
dienų iškulno jeigu kraustysite* tarp

Balandžio 15-toi ir Gegužio 15-to* 
lengviausius būdas tai teh-fonnoti 
tiesiai—šaukite Official KIB—dykai.

Sekmadienyje. Imi. 13 <U 6v. 
Antano svetainėje, Chicago* 
Apskričio vargonininkai r> 
teikė koncertų. žmonės gavo 
progų išgirsti dailė* šmotelių. 
Tai vi* auklėjimas prakilnes
nių jausmų. Viduryje pro
gramų gerk. kun. prof. Bučyr* 
plačiai kalliėjo apie Kristų a- 
pie Jo buvimų ir apie Jo Die
viškumų. Jo kalba, kaip ir 
visuomet, buvo indomi ir jm- 
mokinnnti. Po koncertui jin 
davė atsakymu* j klausimu*. 
Kalliėjo apie reikalingumų 
Lietuvai įieprigulmybės ir im
si rašymų |m> |M-ticija. Žmo
nių buvo pilna, net tluugiau* 
i.egu pilna, svetainė. Prieža*- 
tia tmu gal buvo, kad pusė va
karo pelno ėjo parapijai, o 
gal Inbjausiai tai. kud kun. 
prof. Bnčy* kalbėjo. Gal ki
tos draugijos dnugiuu publi
kos patrauktų j savo vakaru*, 
jei pusę arba <ialj vakaro pel
nų skirtų parapijai. Ir kita* 
dalykas, ar nebūtų naudinga, 
jri gerb. kun. prof. Būry * eilę 
kailių čia pasakytų. Zmom-ms. 
netikiu, kad jis alsiliostų.

Pr.

tL Bet man rodosi, kiek nau
do* turėjome iš pinniau gyva
vusių tukių draugijų tiek turė
sime ir iš šito*. Beje, turės 
ka*. bet kai f

Nevertėtų apie tai nei rašy
ti, bet pramatant visų dalykų, 
ncainori tylėti. .

Vienų, tai, kad pats puuas I 
vadovu* yra vargonimukas, I 
kuria iš katalikų gyvenimų 
daro, antro, kad dar iš bažny
tinių chorų vilioja mergaite*, o 
laa, aieta ■eauf risismiM, ir 
eina, ne* vargonininko* va
dovauja. liet didžiumų tenai 
sudaro vultuuuaaiai ir raudo- 
niaumeji ih mintai. Tai-gi, I 
kokios tenai yra kalbos ir ap-1 

siejimai, manau, nereikia nei 
aiškinti, ne* kožnos gali su-į

SVEIKAS?
Ar tu rvtkac-iaia janti užkai

tusį veidųt
Ar tavo akys pametė mvo link

ite* turima tikrų aveikalaa gai- 
vuitujų ir tuuikų

PAKTOGLURY 
karia amtiprins tavo kraajų ir į 
nervus. Pari>iglory yra tonikas, 
kuri* padeda aubudavoti tavo vi- > 
e* kanų, suųrųiia 
ir pripildė tavu 
krauju.

Jis ■

na ntų. koktas yru jei 
f l*art<«iocy yra tas 
iiuouu Elizir. kuris yra vartoja
ma* visur, yra tai ualuralaka* 

prasti ir kokiam tikslui už tea-'aairiutejas aveikatu*. 
tro tikietus I * 
bųi sunaudoti, taip-gi, manau, 
nereikia aiškint', kožnaa 
gali rapraati.

Brooklync mat viskas “pro
gresuoja". (J tuo* žmonelių* 
kur-iuu uori, ten ir tempia, 
taigi ir taup kam patinka. 
Laika* butų jau susiprasti, 
ypač mergaitėm*. Teko palė- 
tnyti, tani tais kebai* eina kai
kurio* ir mergaitės-vytės. To
kios mergaitė* turėtų su
prasti. kad peržengia I* Vy
čių orgauuaeijue įstatu*. Prie
žodis sako: "Žmogui pažiuti 
save, tai didžiausia* daigtas". 
Kuomet žmonės pažins patys 
save tai tada žino* kam kų 
dirlsi ir kvno namlai.

Šydas, ui.

. . Mes «P-
tie Žmonių centai Uikmac daugy be* laiškų uuu žmo

nių kurk muiM* praneš* kaip »to- 
tmklinpd Piirtagtory jien* pa
gelbėjo ir tlėkodanii muma reko
menduoja kitiem*.

Buleli* kai Klizir kainuoja lik
tai viena* dulieriL Dei polar^ 
nariam žmonijai rara siunčiam* T 
buleliu* už S lUkriu*. Vitam 
laišku* ir pinigu* reikia alųtai ti*- 
«iai j (G. 10)

APTKKA PARTOSA,
100 8ecoad Ara,

Ne* Tort, N. T. Dup. L. A

— Genevo, Imi. 13. — Jau
ninusia* buvusio kaizerio au
nu* Juočkiai atkeliavo čionai. 
Po taikos ji* tada iškelianti 
Amerikon.

BROOKLYN. B. Y.

Brooklyn* yra liek įvairu
mo, kaip gal niekur kitur. Se
niau gyvavo čia suaitvėrusio* 
įvai, :ua teatrališko* draugiju* 
la-i grupes, bet viso* žlugo I 
iiu-kam gero nepadariusios. | 

\'i*ui, pngulribum prie ti 
'it-jų. 'lar gerai kišene* pn 

gi ffudrt'Mii |aaptl<J< 
Bet iiifk

Dabar, girdė
* liuaf < uImiiii r*Pui

■

"DRAUGO" PRIETELIAM8 
RKIKIA tDfOTI

Kad ridoje atrimkiuaio p. J. 
Morario, dabar “Drugo” 
agrata vra p. A. VAKARČIUS, - 
1441 90 4Mh AYK, ČIOBRO. _ 
ILL. Ka* tik R Olom Hatavių ’ 
nori gauti “Draugų" tasikrai- 
Ptopaa jj.

“DRAUGO" ADMI
NISTRACIJA.

♦
o
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KATAUKIRKO8 ŽVEMTRA
Ketvirtadienis? Balandžio 17 

d. Roliertas. Elijoėius.
Penktadienis, Balandžio 18 d. 

IVrfektas. Apolonijus.

rusins Courtncy moteries la
vonas bus atkastas ir peržiū
rėta*. Ne* jis intariamas, kad 
ir savo moterį bus nužudęs. •

NUŽUDĖ MOTERĮ IR DU 
VAIKU.

TAIPGI NĖRATRASTI 
TAVAI

Apleido tris aavo vaikus ir ne-

v _
Po num. .HMM Valiavę gat. 

namuose apleisti trys vaikai: 
Jvscpli Ihucy 7 metų ir jo dvi 
aesutės lielen ir Erance*. 5 ir 
3 metų.

Tėvas su motina balandžio 
5 dienų išėjo iš namų ir Ilgšiu' 
nesugrįžo. Kaip |miicija. taip 
Jaunuomenės teismo agentai 
ieško tėvų. Bet iigšiul jų nesu 
randa

Vaikai palikti be jokio už
laikymo. Išpradžių juos per 
kelias dienas prižiūrėjo viena 
kaimiuystėj gyvenanti gera 
moteris. Dabar vaikus paėmė 
globon Jaunuomenės teismas.

Iš giminių surasta tik vie
nas vaiky dėdė Krank Motie 
re. 434 No. laiamlale avė. Ir 
tas nežino, kur ajisivervia vai
kų tėvai.

Ilga* bto* apvylė ofHmur

Paprastas garlaivio styrinin- 
kas Jolin Elwing (msitaisė pui
kiu* karės laivyno komamlii- 
riaus raliu* ir ilga* laikas 
“mandravo’’ p* Odeagų. Ji* 
daup-1 kartų aplankė Gtval 
lake* marininkų stovyklų. Bu 
vo ten ofise. Kaip jaunesni ir 
mažesnės rungu* aficirrim. 
taip ir mariuinkai jam visur 
atiduodavo karinę- jatgarlių.

Ir visas laikas nei vienas iš 
oficierų nedrįso jo |mklau»ti. 
ar jis turi bent kokiu* kuom* 
dieriaus liudymu*.

Tuviu u ožys prili|io lieptu 
gulų ’

Užvakar “konumdierius” 
pilnoje savo uniformoje stovi* 
jo ant vieno šaligatvio viilu- 
miestyj. Žiurėjo į sugryžusij 
iš karės karvivių parudavimų. 

Pro šalį praėjo du žrii**- 
niuoju už jį oficierų iš inteli
gentijos ofiso. Atidavė jam 
prigulinčių pagarbų. “Komun- 
dierius" puiliirė tų pat. f'in 
otirieru |mstela-jo, kad ‘‘ko- 
nuunlivrius’’ |**nlaug kerė
pliškai saliutuoja. Perdau* 
gražų*, nauji, auksu nutaisvti 
jo raliai.

Kiliu jau čia bu* koks m-- 
pn|irustH* paukšti*, |mgalvoj» 
ofirirru. Ir nusprendė ju pa- 
kįausti, ar ji* turi reikalingu 
legali savo “rangos” raštų.

I*aklausė. Ta* išsyk |*si- 
|H*iešino. la-t paskui lik nu- 
Munku. Tuojaus nutem|>ta- 
trisdarystė* de|mrtamento <■ 
fisan ir l<-n pavestos valdžios 
agentam*.

Kaip Cliicaguje taip kitur 
šiandie pasitaiko <hug tokių 
atsitikimų. Ne* šiandie unifor
mų visur yrn gerbiamu, l<ėiu 
svarbių rolę. Tad atsiranda iš 
djkėlių, |iusinntid<>jančių uni-j

Piktų jausmų apnykti žmo 
nes žudo kitus Ir patys darosi 
galų. Gal dar ne kuomet pa- 
šaulyje nebuvo tiek daug pik
to. kaip šiandie. Tų piktų pla
tinu duugiuusiu socijulislų va
dai. Jie patys m-kuomet nepa- 
sudaro galo, liet kitos priver
ti* tų daryti. Jie žmones ati
traukia nuo Dievo. Gi kas ne
pripažįsta Dievo, tas netenku 
nei mažiausio krislelio doros. 
Ik doros žmogus pavirsta ar
šesniu sutvėrimu tiž keturkojį.

Antai angliški laikraščiai 
kasdien praneša apie žmonių 
žudymu* ir saužudystes.

Ptotaromi* dienomis štai 
miestelyj Hinsdalc, UI., kaž
koks IViIliam J. Marrritz nu
žudė savo moterį ir du vaiku. 
Po to taisaus darbo jis apie 
tai per telefonų pranešė saro 
uošviui. Ir pažymėjo, jog ir jis 
|mts (atsidarys galų.

Taip ir įvyko. Namuose 
atrasta keturi lavonai.

Angliški laikraščiai pažymi, 
jog Marvitz nusižudęs dėl 
vargo. Jo moteris nepagydo
mai sirgusi. Išsilėšavę* ir to
lesniu! jau negalėję* gyventi 
skolomis apsikrovęs.

liet lie Imtys laikraščiai nu
tyli!, kad Maiaitz buvo dide
lis beširdis.

geibiu inkus. A. Kareiva — 
rašt. Valdybai paaiškinus su
sirinkimo tikslų, tuojaus eita 
prie sutvarkymo rinkimo mus 
kolonijoj parašų. Kad pasek- 
mingiau darbas butų atliktas, 
nutarta įsteigti |.aai rašymo 
biurus, arba stotis, 
liška vieta nuskirta 
Kareivų, 1805 V. 
Kilos vietos yra:

J. Budginas, 4549 8. Marsh- 
(ield Avv.

Jonas Balnis, 453C So. Pau
lina St.

Jutimui Ciliauskas, 44tM So. 
Ilcrtnitage Avė.

Paskui surinkta parašų rin
kėjai, kurių skaitlius siekė ar
ti 50.

Sutvarkius tų dalvkų ir tin
kamai jį a| kalbėjus, nutarta 
orgauizuoti lietuvių Raudonų- 
jį Kryžių. Nutarta atsišaukti 
j lietuvius gydytojus, kad jie 
nutilsi už šio prakilnaus dar- 
lm, su iHigelIm plačios visuo
menė*. Išrinkta ta|*> komi
sija. kuri imgaiuins atsišauki 
mus ir rūpinsis tolesniu veiki
mu, kad sutverti čia Raudono 
jo Kryžiaus skyrių. Komisi- 
jon inėjo šie asmenys: P. Pi- 
vanmas, V. Stancikas. J. Vis- 
kolitas. A. Kareiva ir I*. Ve- 
ryga.

Ant galo nutarta pasiųsti 
luiMi-grninų per Pildomųjį Ta- 
rybų Kom. pasveikinimų pir
mam Uetuvo* prezidentui. 
Antanui Smetonai.

Prieš uždarysiant susirinki
mų dar daug naudingų daly
kų jiapasakojo J. Elias de! iš
gavimui Lietuvai neprigulmy- 
bės.

Susiriukimui pasibaigus, iš
dalinta rinkėjam* gatvės, ku
rie eis rinkti parašus. Rep.

Kai-kurie Cbicugue odiui- 
nistrueijos nariai sugryžo is 
S]*riugTieldo ir tvirtina, jog 
legislatun jindidisianti Chica- 
gnje taksas nuo $1.10 ligi 
$2-‘t5 už nejudomn* nuosavy- 
be* vertės $1.000.

Bet iš Kpringfieldu ]mrrinn 
žinių, knd legislaturos taksy 
komitetas visai kitaip įminus. 
Jis sako, kml jei (Tiieaguje 
tvarkingai Imtų vedami viso
kie aM-stncutai. tuomet nerei
kėtų didinti tųksų ir miestas 
turėtų pinigų.

Ir matyt, legislaturn įsa
kys miestui geriau pasitvar
kyti, liet nelaukti augėlesnių 
taksy.

K CHICAGOS LIETUVIU

Lietuvių Darbininkų Hųjun- 
gu» ciiiragos Apskričio Iškal- 
Ikw Lavinimosi Ratelis turės 
savo lavinimosi susirinkimų 
ketvirtadinyje, balandžio 17 
<L, vieton šeštadienio vakare, 
Av. Jurgio per. svetainėje.

Darbininkas

Ii T0W9 OF LAKE

Genera- 
|M* A. 

46lli St.

Antanas Linkaoskas
36 metų amžiaus mirė balan
džio 15 d., 1919 m., 5 vai. va
kare.

Velioni* paėjo iš Kauno gub., 
kiaulių pav., Triškių parap.. 
Pabalių kaimo. Amerikc i‘gy 
veno 9 metus

Laidotuvės atsibus panedė- 
lyj, balandžio 21 d.. 8:30 ryte 
iš 8v. Kryžiaus bažnyčios j 8v. 
Kaciiniere kapines.

Velionio kūnas randasi po 
uuui. 4548 Weulwortii Avė.

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido 
tuvėse.

Nubudę broliai
Kaaimieras ir Prancičkus

T.iwlraw*lr<i

Parašų rinkim* reikale.
Nors jau daugybė blankų 

išduota ir. laimi pasekmingai 
jos atgal grįžta, liet girdėti, 
kad kaikurie jų neturi. To
dėl, kas neretų gauti jų dau
giau*. arba turėtų prirašę, 
kreipkitės pa* parašų rinki
mo raštininkų.

A. J. Kareiva.
1895 V. 461 h SI., 

Chicago, III.
Pastaba. Kadangi parašu 

rinkimo diena Imigsis su 2! <L 
Imlundžio. 1919 nu todėl |nu>i- 
sknbiitkime, ne* laiku- trum
pas. J dariai, kas myli l.i«-- 
turui A. J. K.

PRANEŠIMAS.

PAVASARIS JAI (JA.

“Puvasaris jau čiu, lu|nii 
pradėjo sprogti žolė žaliuoti“, 
kaip kud Lord Teunysuu apra
šo imvasarį vienoj savo |mn* 
tuoj. Bet pirmos savaitės l>a- 
vasario, yra dra darganotos ir 
šlapio*. Šios savaitės galima 
laimi lengvai ĮsTleisti jeigu jū
sų fiziško* jo gos yra stiprios, 
jus galite dalaikyti prieš ligų. 
Geriausia* vaistas tai yra var
tojimas Triuers Amcrican E- 
lixir of Ihtler \\'iiie. kuris gra
žiai išvalo vidurius ir juos už 
laiko geram stovy j. Jūsų vi
duriai geri, tuomet jus jau
čiatės daug geriau. ju»ų val
gis yra sugromuliuojanuis ge
rai ir pridu - •a jums gerų ape
titų. Jeigu i ate varginami 
«u reumatizmu, ailrn neuralgi
ja. luntlMgo. išsisukimu, ge
riausia ]s*ue*inti Triuers IJ- 
nimentų kuris m-tiiri sau ly
gaus. Gaunamu plis visus 
vaistiuiukus. J<w|Ji Tiincr 
Comimny. 13X143 S. Aslilaisl 
Ave^ Cliie.ign, III. A|ig.)

l.irtmiy Vi<«u 
gĮ.s> drlrgalŲ lararilikliuaa 

pėtnyėiuj. lolaiuUUu IH <1.
m.. 7 '•!. vakare. M. Neldažiu 
•ttyateėjr. 2242 W. 28 1*1

/,. I*. A'sygyse

Knv. 
i'.vks 
l!»t!l

REIKALINGAS ZECERI8
Iharbaa |*fM lalhraA* !** **V«aar*> 

Tun tm.kiti a .vo arnuU Kepsi

A H KulMrkaa 
didi Huwrior Avo^ N I..

Clrt' Uivd. «»hio

Ilk*

PALAIDOTA PIKTADARIO 
AUKOS

-KAMEI VI UGDOMAI.

I tm-aife lirluiių karalių t«i|>gi 
Ir norinčių įmrašĮli MHirinkimaa 
pyk* šiandie. Imi. 17 <L Mark 

Whil< parku *<el*iučj«-. prir 29t<* 
Ir Ihilali d gal > h*. Pradžia H tymai 
•kare l'ridffki

A. f A.
PRANCItKUS K.TAUTKEVIdA 
Gimė lapkričio 24 4. 1915 m. 
mirė ha i* nd Šio 15 <L Jta buvo 
parvežta* iš Cicero pa* p. 
Ta*tk*vMieDė* tėvu* ant 0a 
lutport ava. ir iš tau išlydėta* 

|) žv. Jurgio bažnyčių, kur gerb 
(kun. M. Kruša* atlaikė gėdų 

hnga* pamaMa*.
Tariame širdingai ačtų vį 

*MHtt in onėm* dalyvavuMcnu 
laMotavė**. o ypač gerb kl*
bosui Kraštu uf jo paalnmB)

Dr.M.T.Strikolu
LIETUVIS

GYDYTOJAM IK CHlKTRtėAM 
ITM W. 4?3b HL, (kbago IN 
Ofi*o TalefuoM Hooltnird 144 

Rūtų TrL Keriry <SS

| .................................................. ......................................

Dr.M.Stupūicki
3109 So. Morgan Strcet

( IIK AGtl. IIJIKOU
Tr4rf<NMW Varde M12

▼alaadoe: — k iki II tt nt*; 
( l*o >»«<* Iki 3 vak. Nad« lio- 
oii* uuo k iki 3 vai. Vakar*.

tt'

ALEX. MASALSKIS
(.It-UKHm «
IJMuvU JT«- 
bortu*. A:l.«- 
ka Tlioklu 
Uldotuva Ko- 
HsiauMaL Tu* 
rlia aavo k*r«- 
boa u* ir auto- 
nobiliu*
Tat|»Kl diliem- 

dali fytbiy 

dirbame

V. W. BUTUKUS
ADVOKATAS 

v»4« auu vw»tn n 
ona*« iMiimm 

ta w. vamurovon 
lūuiMl ...

TM Cratral MII 
<Tmi IM Brmrni«

Orrrsmas. *11 W. 3*
T*l. Toru, a«n

3307 AUBURN AVĖ. 
l*k«M l>r«r«r «ll*

Dr. A. R. Blumentnal D.D. 
AK H M'IKUAI.IST.V. f

PatartiMa* !»>LaA
<»fl*«» va lando* nuo • t* ryln ik. 
» vai vakar* NedėlkMnia • liti II 
441$ s. AJila^ Atr. kamp. 41

Telefone Tardė 431T
Telefoną* Boulevaid 44 3T

Dr. S. Naikelb
Gvomsiaa in

«in *•. am

14 Keru malšoriu (carpentcra) 
rte tmNui NirMt |»rk« atimu aU»!ymt». 
Išinokinatma danu ir rrr»i apmuš** * 
atMML

l'arba* pne *a«Jal auMO«rtt»i«ai 
<li<l< lr«*a hcžuilu lkn«lr*rv«-K 

ineldltMut** parašyti prw k* 
Nlrlaatr. kur? Kirk reikalaujat* ui* 
mttkem'-h*? Vr4e« ar puriem*Y Ir 
kurie n«*ntr mukMMK mal«8»«-kitę | 
šlatKi pilna* mturtuaiijaa «pė« kt 
Adre*u«k>te:

LIETUVIŲ STATYMO 
BENDROVE

6307 Superior Ava,
CleveUnd. Ohio.

PEARL QUEEH 
KONCERTINOS

>1:

GERBIAMI VISŲ LIETU 
VlaKŲ LAIKRAŠČIŲ 

AGENTAI

F. P. BRADCHUUS
Lietuvi* Advokato* 

Attorney at Law 
l*» * (kur, <w. Cterk m. 
!!<«• Trl mirai nt

Crtll AGO, IIJJĮ.OI*
O*«-i »m s<> H«ui«a”»irara”

Dr. D J. BAGOCIUS 
1**«4MI> CaydHuM* I*

< htrunt**
I4M3 h*. A*«

llcKžkemij* I4T3I Mukiu Ar, 
ttaaelafH. Iii

TtMobad Pldemims ir ftiK) 
PaittMMia 142 

Vai - 3 r>ta Iki II 4 . 3 |n» piety 
likt 4; < iki » Vakar* Mad 
t Itu IX 

paaaaa.aaa.aaaaaaaaaa.a^

H
tcfffo o tini t rl-

hti i/na^lr įtifttttį jnuluiiHĮ n 

ttatirttHfftĮ fii lni tikrį "Vminpj ” 
i juokų ir Niūru* navaUinj lai* 
krnrlį). A<ir«‘»u> :

•‘Vaju^bi” Pub 00., 
951 Malhan St . Akrai. Ohk> I

JMTT ratu* ŽVM1I
4 murtaM tem** arti XI
Ir C*3Mer«Ma Av*. *4 arft* i 
r * ---- IšlKM. AlflMMliM*

Dtkc

PETER A. & G. MILLER
patyri. <$rmju

A5TER 5

amai* MAkržarubou
p 11 ša ** y tiaė>L>kU t»ua taške
ir r»ka$ *u ir pulti ***M«ta

km**

***šm <tar**tM‘**• l*a*al J*M| Ml
Ini* atKfte* */i<a 4rNtMb ir 1
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Ji doesriitake Vluch Uloney to

TPhyT?errt *oYbuirself>
a t ' ’ • ■ I-v n* • ' *'r 1 l..l».j!Nereikia Daug Pinigu Norint

BUDAVOTI DABAR
MOKĖK RANDA SAU

Kodėl Medžio Kainos yra 
Pastovios

1. —Sumažintas išdirbimas fabrikuo
se per paskutinius keletą metų.

2. —Sumažintas reikalavimas ’naudin
go medžio ir jo tolumas nuo tur
gaviečių.

—Kad nennmušus darbininkams 
dabartines mokamas kainas, ka* 

[ dangi pragyvenimo kainos ne* 
puola žemyn bet vis toj pačioj 
augštoj kainoj lieka.

4. —Galimas budavojimo padidinimas
ateityje yra priežasčia badavoji- 
mo aprubežiavimo.

5. —Numuštos vandeninio freito kai
nos jau siekia 66J% reiškia, kad

{
jali be abejonės užsieninė pirk- 
ystė pasididins.

T l'KHT ANČIAI šeimynų Cliicagojr gy rimtų nuosaviuoM* iuiiuuom- jeigu jie žinotų. kad taniai turint kapitalo galima turėli.^^ 

nuosaviu. tumiu., taip kaip jie yra daug karių į.ivaizdinų sulig Mino noro, o likusiu* pinigu, galimu mokėti taip kaip randų.
Kiti lukidanėini. kurie turi tušėiu* lotu., moka už juo. taksus, jų pinigai yra .atrišti ir neatneša |wlnų kokį jie tikė

josi. ant lų lotų gulimu statyt) įinmits. kurie patys išsimokės ir atneš gerų pelnų.

VI8I PINIGAI NEREIKALINGI.

įsidėkite šitų į galvų gerui—jum. nereikia visai pinigų 
norint lll’DAVOTI DABAI!. Yra tokių Statytojų Chieago- 
je, kad jie juiu. |instaty. mimų jeigu jiem, užmokėsite 10'į- 
ar 15'i iškaltai. Ju. net galite |ia.i.kolinti tuo. pinigu*. 
Lik u.iiis gi mokėsite taip knip randų kas mėnesi..

Jeigu norite ant mivo loto Įiabntlnvoti namų ir jį pnr- 
duoli tni bile Budavojimo ir 1‘n.kolo- Draugija nr įlanka 
IMi.kolin. jums n|ūe OK; ant vertės jūsų propertės.

GALITE PARDUOTI SU UŽDARBIU
Ju. gulite parduoti ruimų kaip tik ji. btt» užbaigta, bū

davot i. Pirkėja, jum. duo. ant runko. paskirtų sumų, o li
kusiu. mok** kni|K> ramių, čionai, šį pavasarį yra geriau 
.iii proga dėl ž.....nių kurie turi mažai kapitalo, o norėtų jį
|wdidinti- neikiu atsiminti, kad gera .kola yra tai geriausias 
in vest mentus kų šeimyna gali imdaryti. o jūsų pinigai yra 
užtikrinti.

PRADĖJIMAS BUDAVOTI REIŠKIA PA8EKMINGUMA
Pradėjimą. būdavot i netik kų atneš jmn. |iatiem* geras 

pasekim-., bet taip-gi |mdė* Cliicagai būti veiklesniu ir suju
dina biznį dauginu ir |md<* visų apielinkę išjudinti. iš po 
karinio stovio. tliieagų reikia išjudinti ir tai reikia |>a<la- 
ryli greitu laiku.

MEDI8 DAUGIAUSIA VARTOJAMAS.

Me. raginame ju. vartoti medį, ne dėlto, kad un* Jį |>ur- 
duodnme. liet dėlto, kad medį visur gali pavartoti ir jį gra
žiai išdirbti prie pagražinimo namo ir medžio namų galima 
(■aeibtiilavati už prieinamų kuinų.

Pirkite medį nuo mivo apielinkė* partlavėjo—ji. jums pa
laikio. ir gerai parduos. Ji. turi užtektinai .įtiek o ant rau
ko. ir tuojau, jum* reikalingų medį dastaty* taip, kad ne
reikė. ilgai laukti. Jie vm ekspertas toje linijoje ir Jum* 
pristatys kų tik reikė*. Nueik pa. jį ir su juom pasikalbėk 
—o ji. tau |iatarnau. kuogeriau.ia—arba pasiimk savo ar- 
ehitektų ar kontraktorių *u savim.

4 
e “* •

The Retail Lumber Yards of Chicago and Cook County
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