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Atidaryta Taikos
Konferencija

Bolševikai paėmė Mintaują
JAU VEIKIA TAIKOS 

KONFERENCIJA.

BOLŠEVIKAI MIN
TAUJOJE.

Vokiečiai jiems paliko amu
nicijos.

PRANCŪZAI NORI GAUTI 
DIDŽIULE VOKIEČIŲ 

ARMOTĄ.

Norima tą arnotą padėti vie-! 
soj vietoj Paryžiuje.

Ką sako Kokovcov apie
stovį Rusijoje.

Tai buvo naujas išradimas.

Tų n mintų šoviniams vokie
čiai išrado naują plieno rųšj. 
Tni turėjo Imt stipriau-ias ir 
lengvinusia* plieno-, \'<- t*'

i kitim šoviniui reikėjo kaip ne 
n|irakomo stifirumo. taip leng 
vnmo.

Tn* anuotas vokiečiai ilgai 
mokėjo jaislėpii nuo talkinin
kų. Ib-t (utskui tulkininkų la
kūnai jas susekė. Pasakojimui, 
knd Imu*- susekime žuvo dau
gelis tulkininkų lakūnų.

i apie tai ufirijaliai 
į koma.

Kovo 27 dieną 
lakūnai jmnte-tom 

I torpedomis vi<*nų 
vokiečių tirniotų

Londonui, sausio 2». Iš 
Vokietijos pranešta, jog vokie* 
eini iš Kurlandijos sostinė* 
Mintaujos (atsitraukė ir šitų 
tuojau* užėmė rusų ladšcvikų 

1 kariuomenė.

Pasitraukdami vokiečiai 
tolšcviknms (atliko daugelį 

I amunicijos ir karės medžią-, 
i gos. kurio* nevaliojo «u ravi-' 
' mi pasiimti.

Kuomet miestan inėjo ImiI- 
ševikai, tnojuu* kui-kuriom* 
miesto dalysi- (atkilo dideli 
gaisrai. Iktilg tumių susprog- 

1 dinta.

Paryžius, -au-io 19.— Pran
cūzai |Nikė|ė reikalavimą, knd 
talkininkai imryžiečintiu* pa
vestų didžiulę vokiečių arma

dą. vadinamą “Didi Berta”, 
.su kurtąja vokiečiai imt 70 

mylių Ismibnnlnvo šitą mies
tą.

Praiieįiza* tą aruiotų nori 
|md< ti j Place de Ia Cnncordc. 
Tegu žmones mato tą baisų 
vokiečių pabūklą, *u kuriu.* 
jie mėgino stidi-nioralizuoti 
sostinės gyv'-ntojus.

laikinos santaikos sutartyje 
nėra (atminėta. kad vokiečiai 
fą anuotą turi-tų (atvesti tal
kininkams. Bet gyventojui 
kreipiasi į vyriausybę reika
laudami, kad jų tarai sumany
mus butų išpildytas.

Militariniai eksjiertai yra 
padavę faktus, kad kuomet

Jis pabėgo papirkęs bolševi
kus.

Londonas, .rausiu 19.—Ko- 
l.-tvcov

i vyriausyliėj**

ir juiėią iudustriją |aity» ėmė 
kontroliuoti.
Bolševikus palaiko krimina

listai.

“Bolševikų valdžios nepare
mia nei jokia rusų juirtija ar- 

j lai «n»vė. Juo.* romia tik vieni 
.kriminalistai, iš kurių snsidu-

kiliminei rusų caro 
yra buvęs de- 

šimts metų fiminsii niinistc- 
t i*. Pinu kari- gi jis buvo llu- 
- j.». iiiini.teriii pirmininkas, 
l inu | 
cul buvo
«

i.
[Tai patvirtina prancūzų juris- 
' tni. tarptautinių teisių žino
vai ir aiškintojai.

Juristai sako, kad buvęs 
| kaizeris Vokietijoje vrn buvęs 
augšeiausio* valios išreiškė- 

j ja*. ty. viskas. Viskas buvo 
' veikiama ir atliekama sulig jo

Pirmininkauja Prancūzijos
premjeras.

Paryžius, sausio 2n. 
kos konfvfencijn formaliai ati- 
'.l"'?..,n im'hrinių ir'nwb

Ez-kaizerio nežmoniškumas.

Prancūzai turi ištraukas iš 
buvusio kaizerio laiško, rašy
to Austrijos imperatoriui kn- 
rės pradžioje.

Rtai tos ištraukos:
“Mano siela Įaustai susopo-i 

ta. tečiau viskas turi būt pa
vesta ugniai ir kraujui. Vy
rai, moterys ir seneliai be jo
kio pasigailėjimo turi būt 
skerdžiami, niekur neturi būt 
jmlikta savo vietose nei me
džiai, nei triobesiai; viskas tu
ri Irai naikinama.

“Su tokia teroro metodą 
veikiant prieš išsigimėlius

Tni-

pietų, kaip npie tni pirmiau j 
buvo pranešta.

Konferencijų atidarė Prnii-1 
euzijos pVezidcntn* Poincare. 
Baigdanm* kaliui jis į konfe
rencijos pirmininkus pakvie
tė prezidentų IVilranų. Bet 
šis paskui kalltėdama* pinui- 
ninkvstę pasiūk* prancūzų 
premjerui Clemenccau. Aitą 
patvirtino visi kiti atstovai.

Tad taikos konferencijos 
pirmininku ir paliko premje
ras Clemvnceau.

Paskelbta programa.
Po visų oficijalių luditų pa

skelbta konferencijos progra
ma, ty. pranešta, kokie reika
lai pirminusia bus svarstomi.

Ir taip:

PADEREWSKIS — LENKI
JOS PREMJERAS.

Paskelbė savo veikimo pro-
* gramą.

Variava, sausio 30. — Pa
galiau* Paderevskio troški.: vokiečiai kovo 23 d. pradėjo 
mai įsikūnijo. Jis paliko Lcn- Į bomlmrduoti Paryžių, jie tu- 
kijos premjeras. Pasirinku rėjo (atsigaminę tris didžiules 
ministerius iš visų trijų Len- anuotas. Tos anuotos veikė 
kijos dalių, kad patenkinti vi- netolu** Mont-Jue. St. tiolmin 
sus lenkus. . Į miškuos**. 11bm jos stovėjo

Tuo tarpu lenkai socijalistai ant tos pačios geležinkelio Ii- 
grūmoja, kad jie <ial»ar pus- ui jos. 
kelbsią streiką. Nes jie t nūn-' 19 myliy Mtgžtamon.

liet 
nieko n*-ra

*rii*itit Kalėda Kokov-; . . ., ! n’ rtipri (Kirtija. Tur,s* krinn-
■*' radistų pirmąją vietą užima 

L’, latviai ir kinai.
“Rusijoje viską* utim su

naikinta nrlui liaigiuma nai
kinti. Bolševikų svarbiaukiai 

I tikslus išnaikinti visą inteli- 
Igcntijų. Palikti tik vienus tam
siu* valstiečius ir darbininku*. 
Aituos jiems butų lengva su
valdyti. Jų tikslas panaikinti 
visokią kultūrą, dailę, mokslą 
ir socijales įstaigas.

Bolševikai nelaiko rekordų.
_ | “Petrograde, uuo gegužės

InTkrani nuitam kninil" hipUriėio. mačiau gatvte 
lmdu mirštančiu* žmones. Mo
tery* su vaikais elgetauji' br 
kiekvieno praeivio maldauju 
nors plutelės duonos, noru 

'šmotelį bile kokio maisto.
“Pirai revoliucijos Petro- 

grnde buvo arti 3 milijonai 
gy ventojų. Aiandie 
ko viena* milijonas, 
nežino, kas yra miręs, gt^j. 
gyva*. Bolševikai neturi jw 

. rekordų.
••IJrpo* palmignje bolževi-‘ 

kai ypač baisiai žudė žmones * 
Petrograde. Vieną dieną buvo 
sušaudyta 700 jnnnų armijos 
ofirierių.

Užmoka ui žmonių iadymą. -
“Man apleido* Petrogradą 

muno žmona man rašė, kad 
lapkriti* 16 dieną kinai (pri
gulint ii* ji prie raudonosios

nuilsta* Petro- gvnrdijo*) sušaudė 143 ofiris- 
riu*. Bolševikai kinu* apmoka 
už žmonių žudymą, l’ž kiek
vieną nužudyta buržujų duo- 
įla 25 dol.

••Visa Pelrogrado viltis tal
kininkuose. Tik talkininkai tą 
miestą gali apsaugoti nuo ba
do ir galvažudysčių”._______

A —l*-’ 1----- 'J J

MASKVOJE, KAIP IR 
PETROGRADE.

nikeliu vę* čionai.'
* p.iii.A i*.- iškeliavo Purv

ini -u kilni* žvni*-*niiuš ru-1 
’ | 

Kokoveov pabėgo iš Rusijos 
p įpirkęs Isdševikus, kurie jai- 
j> rkimu* liiluii myli.

Vii**ėdniti;i* l^iinloni* štai 
1 .’ j>- |aisakojo apie savo nuo- 
likiu* ir stovį Rusijoje:

Uritsky jį palluosavo.

“Kalėjiman buvau uždary
ti * Petrograde paskutinėmis 

I p neito liepos mėnesio dieno- 
I u.i». Septyni iš musų kaliniai' 
j 1* ivo 1_____  _____  _____
’ryj. kur buvo nea]>*akonuis 

I; irsti*, taip kad nelengva 
šaujamomis anuotomis yra ta-1 -1'’0 n'^,li *r kraujas muM-si 
me. jog jie išradę laimi smar
kaus plyšimo paraką ir nepu-1 — -- —* -—--------
prastai stiĮinj plieną farvi-lj' '0,« !*«<*• buk l’,w,u°-

Jš «!•'•• kokią naują ru«ų
Manonui. jog vokiei'iai butų '*ddžių atrityje ir. buk. a» no- 

sugalvoję <lur laiiscsnius p;i 
buklus. Bet maršalo Focho <»• 
feusyva užkirto ki lių jų vi 
siems (lietumis ir (mnaikino 
juos** energijų.

Gal paryžiečiai ir guu* vie
ną iš tų toli šaojatuų anuotų, 
jei vokiečiai jtj nesunaikino.

lall: iniiiku 
• oriiiviiii* 
t i didžiulę 
Mlplllišilln. 

Antroji anuota prašalinta i-
veikimo paskutinėmis la-lan- 
dzin dienomis. Iii trečioji nu-, 
tildyta geguž mėnesyj.

Vokiečiai jas perdirbo.

Dulmr patirta, kad vokiečiai 
(aiškiau iš tų trijų iinnolų dvi 
buvo |M*niirbdinę j 9 rolių ka
libro unnotas. Su viena iš tų 
{icrdirbtų geguži-* mėnesyj bu-! 
vo Immliarduojiiiims Paryžius, j 

Militariuis eksįs-rtus Milber 
tvirtina, kad viso vokiečių 
slaptybė su tomis laimi toli.

,J galvon. Matu* suareštavo bol- 
š* viltai už tai, kad kažkas

Į

1

prancūzo* bus galima karę pa-, lm' ‘Biaugesi valdydami šalį. Į • jz u • r
Uigfi į pora jie akelbė, jog Sulig naujifibdų informacijų,
žmoniško* kariavimo metoilos'^kiju bosianti soeijalistiška armotų vnmzdž.a, šov.mui

— * .. buvo nustatomi <>-• lnij»*niu-<i1. Kas yra atsakomas už ši-' knrę prailginti ilgiesiems «*>'*• <Ji ve <lalmr viskas vir- ’’uvo nustiit<.iui l . ,
L*«saw. I a BB t-.;.. «;b kampu, kiekvienam suviui bu-

k vo vartojama 300 svarų smur-. 
kini plyštančio jsiruko. Aovi
ny s išlėkdavo augštumon apie 
19 mylių, ir taip jis keliauda
vo ant Paryžiaus.

Rovimo metu kitoj fronto 
vieloj nnt kart iš keliolikos 
dėlžiulių anuotų buvo šauja- 
ma. kad tuo budu suklaidinti

tą karę.
2. Kokia atsakomybė krin-' 

ta už atliktas piktadarybes 
karės metu.

3. Pra vedinuis įstatymo, 
kurs paliestų ir ajairaustų -vi
sų šalių darbiniųkus.

Konferencijos pirmininkas 
kalbėdamas pažymėjo, kad 
laflp veikiai viršminėti klausi
mai bus aptarti ir išrišti, tuo
met seks klausimas apie tautų 
sąjungą, kuri turės-būt įkū
nyta.

Gražiai ataOtepi apie 
Ameriką.

Prezidentas Poincare kaliu'*- 
damas paminėjo visas šalis, 
kurios stojo karėn ir prisidė
jo prie Vokietijos niklupdy- 
ino. Jis pagyrė Angliją. Itali
ją ir kitas mažesnes šalis. Da
vė kreditą kaip ve Graikijai ir 
Rumunijai. ,

Bet. ant gulo, (oižymėjo, kad 
už šios karės vaisius talkinin
kai daugiausia turi Imti dė
kingi Suv. Valstijoms.

Tad Poincare prancūzų tau
tos vanlu pasveikino pn*zi-

niirę-
I metams.’*
I

Taip Itnisiai rašė buvusi* 
kaizeris. Ir tą dari* ravo var
du. kito neliepiamas.

Tolinus juristai tvirtina, jog 
buvusį kaizerį galima atsiimti 
iš Olandijos ir patraukti atsa
komybėn. Ne* jis nėra ten 
joks politiškas pabėgėlis.

Koafanadja atvira.
Konferencija bus vedama 

viešai. Nes prieš durų užda
rymą Iravo (atkelta smarkus 
protestas.

Visi tvirtina, knd jei taikos 
konferencija pakryptų slapton 
konferencijon. tuomet nebūtų 
galima ko gera tikėties iš jos.

Aėių prezidento Wilsono in
takai, slnjrtn diplomatija, tur
būt, neturės sau vietos taikos 
konferencijoje.

Rusų klausimas.

Riandie Im* kitko konferen
cijoje bus aptartas ir Rusijos 
klausimas, kuris Im* galo yra 
painus.

Rusija, kaip žinoma, šitoje Į 
karėje lošė laimi svarbią rolę.

to kaip tik atbulai.
Pudereivskis užėmęs savo o- 

fisų pranešė, jog programoje 
yra sekantieji reikalai: |

Pnrlnmento * sušaukimas; 
frontų ginimas; darbininkam, 
pagelbėjimas; apdraudimas 
šalies maistu ir kitokiais rei
kalingais daiktais; dirbtuvių 
atstatymas; finansų sutvarky
mas ir tvarkos pravėdintas.

43 INDUBTRUALIBTAI NU
BAUSTA KALĖJIMU.

Racrameato, sausio 20. — 
Federalis teis«*jas Rudkin (mis- 
kyrė bausmę 4.j industrijalis- 
tams, kurie ūmiai prisiekusių
jų teisėjų atrasti kalti ui šuo- 
kalbiavimų prieš vyriausybę.

Visi nubausti nuo 1 ligi 10 
metų kalėjimo, ty. vieni gavo 
mažiau, kiti ibiugitiii.

TAIKOS KONFERENCIJA 
BUS ATVIRA.

talkininkus, ietet ii-^pntir-l ]R _
tų, kur raminsi tos didžiules, rj(1<_nl<> WiIjwB0 pB>Mlirlmvi 
anuotos. mu latgaliam* nutarta, knd tai-1
Aonnys buvo ap>e « rokų di-; k<w ,.us ik,j.

jametre. Svėrė apie 3W sva-į,lžiumi |JtjkniW!jų
•"V* ' Bet apk* kai-kuriuos konferen-1
—-  -- -------------- ------------ -  'rijoje tarimus laikraštininkai

Madridas, sausio IS. — Is- turės nutylėti sjauidoje. 
ponijos mieste Barcelonc ir vi- Reiškia, kad taikos koufe-į 
soj tuo var<lu provincijoj pa-1 renriju m-bus slaptai vedama 
kelta bolševikiška projmgnn- risoj to žodžio prasmėj, 
da. —------------------  ------

IsjainijoM vyriansybė tad to-; PIRKITE KARES TAUPY 
nai susjtcmlavo konstituciją. MO ŽENKLELIUS (W.S.S ).

rj* palikti tos valdžios galva. 
“Bolševikų komisaras l’rit- 

*1 y už *i:rų papirkimą irčiau 
' mane pnliuosavo. Praėjus m*'*- 
n—iui ir pat* l'ritskis buvo 
nugalabinta*.

Maistas 60 dol. per dieną.

••Petrograde aš >u savo žmo
na kasdien turodavova išleisti 

1 maistui apie 60 <lol. Pirkdavo- 
1 vn tokį maistą, koks buvo ga- 
Į liūtą gauti.

v Daugeli* vaikų mirdavo 
; į dvi pieno stokos. Siunčiamas 

iš provincijų i--------  -------
gi adą n nvkuomet pilnai nea
teidavo. Pakeliuje žmonės už
puldavo traukiniu* ir tuos api- 
pl**šdavo. Mieste buvo imnni- 
ki’itos visokios nuosavybė*, 
teisės. Visos Imnkos Imvo už
darytos. Visos industrijos ka
pitalus iMtlM-vikai konfiskavo Į

. - ■ ------- L-

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS 
MERGINĄ.

i

karoję lošė laimi svarbių rolę, 
denių Kilsimų ir Suv. Valsti- Ta,| jr u
..ai, II* 6 1. «■ t . .. . asavo atstovus taikos konferen

cijoje.
Bet visas vargas tame, jog 

šiandie Rusija neturi (Msto- 
rios valdžios, gi su bolševikai* 
kas čia turėtų tarties.

jaa. Išreiškė Amerikai didelį 
dėkingumą.

Tarp kitko jis sakė:
“Amerika, Europos duktė, 

persikėlė per vandenyną gel
bėti savo motiną nuo vergiš
kojo paniekinimo ir apsaugoti 
civilizaciją**.

Kateris kaltas ui karą.
Taikos konferencijon pri

statyta visa eil^ dokumentų, ii 
kurių konferencijos atstovai

I Jiicagoje viena* nigeri* pri- 
t j > (trie stovinčio unl šaligat
vio |Milicmon<> ir tari*:

“A* nužudžiau nigerę Vita 
Ji ne*, jauną merginą. Tn* į- 
vyko pinu 13 im-tų mieste 
lt cliniond. Va. Iš ten tuomet 
(u*la'*gau ir visas laika* gyvu
mai l'liiciigojc. Dalu.r noria 
•Usilaikintl su Dievu. Vesk 
m mr kalėjinuin'*.

Paimta* ji* kalėjimaii. Pa- 
I -irakė esąs Jooepb \Villi* 
IVitoliett. 1.141 So. Stato gnt.

I

Pilnos gatvės negyvų gyvulių.

Varšuva, rausiu 20.—Čia iš 
Mnskvo** atkeliavo keli |<ub»*. 
gėliai. Jie j Mira kojų Imisius 
daiktus, kas tenai dedasi. Sa
ko, kad Maskvoje stovis esąs 
aršesnis, kaip Petrograde.

Ma*kvo« gatvėse guli nuo 
bado kritę arkliai, šunys, ka- 

• i lės. Žiema luitai smarki, gi ku
ro trūksta. Dol kuro steko* už
daryta viešosios maudyklės. 

’• IK-HTII, i-rv, ou, omu- gui.
Tuojau* mušta telegramai keikia nedaug restoranų. 

Rtchmondą. , Vienas pavalgymas arba plo-
■ - tų* kainuoja mažiausia 25 doL

PIRKITE KARES TAUPT- K.i-kuriora miesto dalyra 
MO ŽEKLELIU8 (W&8.). įsteigta viešosios sriubos vir-. 

tavta. Bot ir ita sariMH
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‘DRAUGAS”
■mrrAKiAK n«i.v mimn 

i-nhO-lird 0*11, Kn- |H S«n<U>> »*> 
draioan rrnusitiKU rx>.. im., 
IMS W. ««Ui su ITilract, llIUna- 

tkrms of m ancniriioJti 
on* Vrsr I * Ss
*11 MoMhi................................................ 13 *l>
narsa*,*'. RdlOon ...................... I: <**

Al »r»:WIW*TAXI»* *e A <’<»I*V 
Mimnu>S rali. **n aM*l>*aOua

ŪKTI MĮ. KAlALlIil lill.MtlšII- 

“DRAUGAS” 
Eina LasAhnt lUMru* 

MIKMVMMUTOS KAINA: 
•••••••••••••••••••• I • C*

PiMi metų.............. ......................
Preriurncral* n»«»kam UMAltųu. t«ai> 

kas Bkaitoal nuo <nu 4lrn««
■o nuo Naujų Motų. |*« rrn •
n, t! a*>roe< vtaade rHtait | ir
o*<u.« ihIivmul riiii.il ftirn.t • 
•ti bperkeat ar «tpr«»
••k**.* r OrUorT* arKa j4««i<nt i>.bi«cu«i 
| g »• Ultkų

“DRAUGAS" PUBLISH1HG CC. 
1800 W. 461h SL. Chicago. III.

TaJeph* ne AI’ Kinlvy Al 14

DRAUGAS FirmodirtuF. sau«:o 2^

t“Draugas“ pagyrė lenkų 
dienraštį. “Dziennik Cbicugos- 

į ki”, už ką tas protestavo prieš 
' lenku*, norinčiu* pavergti Lie
tuvą. Dienrašti* “Lietuva” 
pn[Hik*‘* “Draugų” nž tatai. 
Iš to matyt. kn*l liberalų šului 
m-ti 

, ja u 
kur 
Lių.

Mažoji Lietuva.
Taip -uve vadina lietuviai, 

gv*vi liautieji po Prusą valdžia.
Čia iMtdiitslaiiir keletą žinu

čių tipu- ją. paimtų iš ufieija- 
jlių Mtrašų. Mi'tarylų IIMMJ 
•tiH-tnis. Tuomet lietuviškuose 
' pavi.-’ t*. . t.uvo 415,411 gy 
, v* iitujij, u i- jų lik !2<Ui!k» už- 

ir:iž** lietuviui-, t.y. 29.1 nuo- 
-iiuči.ii. Bet ]invi*-tai, *u*kirs 
lyti n*-utyu tautyliė* ribų, 
bliu |*ii* |u* uviššų žcti.lų
priskirt.i įkiltu vtJūškų gy- 
< euli.jii.

Pirm 1* 
v**ji* dar 
pioiiug:t.* 
Lu*ėinis 
vii; už, 
paika-

LIETUVOS AIDAS. KAS TIKRAI MYLI LIETU- LAISVUJ Ų TAUTŲ ■ LYGA.

priui laike
Tlib<-xinu, 
negulimi

>«i krūvoje. Jie 
kur galiniu ir 
ieškoti plieka-

VA, PASIRODYKITE (žiūrėk “Dr-go” 14 num.)

Per 
pu- 
JK-

Mdstauskas.

turėdami l;ą luitai prikai- 
'• lict-gi norėdami tct -ti 

kal.ina Ma*tau.-kų už 
. ru lenk:,* . I< - 

tau kas (atdarė 
i. I --. Lietumi 

. i1 raudu šia

.moję vietoje tilpo Lietuvos i 
' Prezidijumo ir mini.-lrų br.l-1 
'tas tėvynei. Kaip karaliai sa-Į Sausio 5 d. Brooklyn, N. Y’, 
vo valdomiems žmonėm* išleis- “Garso” knmbariuoM* suei
davo manifestų, taip ir l.ietu-ėjo keletas kareivių ir jmi 
v**- valdžia ideidn ->:vo ti vy- truiuĮio |MsikallM*jimu i 
r *-i manifestų. Tai pirmutini* ,šė rezoliucijų, pr.itcstitojnn- lamentarėų 
i* -v* tunu- manifostas pilnas ėių prieš lenkų ir bolševikų užtikrinant kokį nors išrviški- 
uiuug-ino ir viltie-. Jį ištisai norų paglemžti Lietuvų. mų mažumos nuomonės, taip- 

'• |*crspnusdmome ‘ ........................
Ten pat tilpo 2*J purugrafai, 

suskirstyti į šešias dalis Lietu- 
' vos Valstybės Ijiikinosios 
Konstitucijos. Ji jmvadinta 
“taikina” dėlto, kad ji ketu- 

į riais imragrafais įsako su
šaukti Steigiamąjį Seimų, kū
lis turės jmdaryti tikrųjų kun- 
etitncijų. Ir tų taipgi apgar-1. ~7(;i kol |,idi-

Musų Civilėjc Karėje mes 
Užtikrinimas politiškų eivl- nusprendėme ar gali patverti 

lių. tikėjimo ir kultūros teisių nauja tauta, pradėta laisvėje 
mažumoms j»at valstijų ridojejir pašvęsta išnk'ginimui. jog 
yra <hir keblesnė problčnuu Te- visi žmonės yra sutverti ly

giais; joj mes suteikėme lais- 
, vę rasei, kurių mes turėjome 
> Į*v<rgę ir užtikrinome susi
vienijimų laisvių valstijų. 
Taip ir <lal>ar mes stovime už 
plačiausių autonomijų, tikėji-

i*ne-|čiatt tikrai demokratiškos j»ar- 
' i Lygoti įstaiga*.

pat ir pilnų viešumų, bus tik
ras nulmidniias, jei ne pilnas 
užtikrinimas prieš nežmoniškų mo laisvę, civilę Jiuosybę, ma- 
apsiėjimų su mažuma viduje žesniųjų tautų kilimų kulturo- 
Lygon ineinančių valstybių, je, gyvenančių tvirtųjų tautų

Amerikos politikos pasine- tarpe ir už kilimų gyventojų 
kimui yra n ikalingi sekantieji kur Wmb <lar nrpa‘
dalykai:

Visuotinas tautų suidrau-

Drauge”.

Kurt. metu sunku būdavo 
(uilirti, kas darėsi Lietuvoje, 
liet knrikarčintb šį tų pruneš- 
davoiue. Tai budai o žinio- 
|H*i>|uiuzdint»H iš dienraščio, 
i.-< tiiiiiirii> iš Viliiitiii- ir pava
dintu “laetuvoa Aidu.” 
dvejas kariaujančių 
-ių kurines cviizuru.-
r>'k to ' laikraščio nume
riai tik tiek mums duoda
vo matyti tėvynes gyveuunų, 
kiek gali išvysti |»er plyšį ne
visai šviesiame kambaryje.
Tik štai įvyko tarpukaris, ar

iu knip “Lietuvos Aidas” sa
ko, jialuiulMis. Kuri* sustojo Tat 
jvvlto ii lupkriėiu. Ant ryto 
jaus tu dienraščio numeris |>a- 
nr.rtl'- kupinas kuosvnrbinu.-ių 
žinių. Tom** numeryje pu put 
nešimų apie |iasaulio karės ]>a- 
tangų, apie Vokietijos jiervcrs- 
mę einu tikros iš pirmutinių 
šaltinių imtos, beinnzko ufici- 
jales. žinios npie Lietuvių Vai 
styliės Tarytais Prvzidijuinų. 
.Snlitr luiikinos Lietuvių 
\'ril-t>b<s Konstitucijos: litfi

K tau-l'i

r įli <nu.*yl>'oiį><ih'>, jo Lom/« - 

pilt*. lIllllKl l'itl t >)Ih • 
itlll/llo t ‘l < . I'llj IIIII IU, i, UI Į s*<- 

ilnm tiiui i'ctkilhu i'a ,ul< uIiim 

u 'iii l’*< ;u/i «/m Cnt

imt pridėtu, kad Prezidentu 
yra Aidimas Smetona, o Vice
prezidentai dr-as Jurgis Anu- 
Ivs ir Kuu. Jusimas Suiugaiiis. 

lul.l.lls 1.1‘d i’iCzi.UJUulU p..- 

.* i > I* *1.4......... t'«4š Aa* M

Plačiai diskusuota npie 
lietuvių kariuomenės reika
lingumų ir prieita prie išva
dos, jog nieko nelaukiant, Lie
tuvos vyrai turi spiestis j ba
rius ]m» lietuvišku vėliava ir 
važiuoti Lietuvos ginti nuo 
užpuolikų, jei tik Amerikos 

, valdžių duotų leidimų ir para-

siekė.
___ Ir iš ntusų civilių snnkeny- 

garimai, remiantis principu. ‘biŲ‘ !H’r k’,rin!' bnvo ’intvirti.n- 
mas, reikalinga daryli prist j0Jf kiekvieno saugumas pri- tn Inisyųjų valstijų,
rengimai, rinkti bitu*.....ini ir pjĮ nB0 yjjų tvirtumos, pasi- ,K' ''Y1’* ’r

sinnnu* “Draugi*”.
Sunku apsakyti, kas darėsi 

Lietuvoje tiems vi.-leius dalg
iams įvykstant. Kuž kukis 
Žmogelis rašo: “Lietuva tam
pa nepriklausomu valstybė. 
Stebinu tat ne vienų kaimo 
žmogelį.N*- vienas klausia, knip 
t;*t galėjo atsitikti, knd rusų 
laikais už li**tuvišk;; clrliicllto- 
riti reikėjo puti knlėjituo ur
vinei.” Tai-gi įvyko netikėtų 
dnigtų. Prašvito dauginu liepi 
Velykos ptičinuie rudens vidu
ryje. Nustota* ir ]M*etas-<tai- 
uius.

Ant rainu Tarytais tunai su- 
plcsnojo,

Y'alsty biiiė 
tuvi*-.

I •

dėjimo traukias nuo vandeny
no iki vandenynui, mes stovi
me už sudarymų Tautų Ly
gos, kuri suvestų laisvuosius 
žmonės į nauju draugiškumų, 
kuri išrištų jų nesutikimus 
santaika ir sutarimu, kuri pa
vartotų ekonomiškųjų ir jioli’- 
liškųjų g:dyl*ę prici tauta*, 
kdinm-iii- nesutikimus ir ku
ri Imtų atvira visoms tautoms, 
priinuinėioins jos principus, 
turinčioms pilnai demokratiš
kų valdžių, ir galinčioms pri
tikti prie tokios laisvųjų tau
tų sųjungos.

Prezidentus \V ilsimas tikėjo 
*y kiu su didžiausiomis vilnimis 
Amerikos tradi. j<*"r* kuomet 
jis npiLudino šitų karę, kaipo 
karę “padaryti žemę .saugia 
‘Lui'.'kmtijni”.

Musų apskelbime neprigul- 
nyliėa, musų 
Munrue Doktrinoj, 
savimo paskeltame, 
dokumentus, kurie 
pru* organizuotos 
laisvės. I ieziilenlo 
valstybiniuose raštuose mes 
turime pamatus naujoms tie- 

'sorns. Kuomet giliai įsišaknė-

1.1.
Visi kareiviai, tarnavusie

ji Dėdės Sanai armijoje ir 
visi kiti vyrai, kurie tikrai my
lite Lietuvų. dnliar ym laikas.

ryžusių užlaikyti tarptautiž- 
kųjų tvarkų, suteikiančių ly
gybę politiškose teisėse ir eko
nomijoje. Susidraugavimas tu
ri būti remiamas ant demo- 

*kada turime rinklios j burius tautiškos konstitucijos, su 
' |m> visas Am< rikes kolonijas ir ccntralc taryba arba parla- 

tarties, kaip *avo tėvyškę n p men tu su tikriausia, kiek gali- 
gyntu. ma. atstovybe visų politiškų

Knd-užmoju-. Įdek turime partijų ii ineinančių į Lygų 
tikrų Lietuve*
|’M gerai, kad visi
I reiviai ir liekai ei viai. 
įnori stoti j lietuvių kuiiuie 

prisiųstų vardus že- 
i-

un* ii Prūsų Lietu- 
t* i n »i>'šp:iluvo m*, 

įprotis vadinti.* vo 
b itu (..nm'is lii-tu 

•iri • vokiečiais. Ta
lpinti- y p:n' karė' pa 
.'IHHlkiUI *UI*'4lŽ4 Jt».

• np*krityje tada Imvo 
lo'iiivui. t. y. 1»S nuo 

štlokarviiiinos
<•1.9 iiU'ėiiiiėiai; 
24.4C4, t. y. 47.1 

Ragainės 1<U>—4, 
* i*;i«.-i.i-tui: I. iiiinttj**: 

y. :»u ;>«!■ -i.ii*bų; 
9/isU, ty...';.. nito-.; 
J.* •’**. *. ,*. -

I.llli* III

’tiJUij. I. y, 
K l.iip- •<!<>- 
mmšiiitėių 
t. y. £ 
lo.u.ai, t.

;i!nė*
• llt>.'«*

• : <

t l:
t

■ S

*

X 4 i*
i

X.

lilllb V-h . . hii’-

k*t-k

uL

j-

i
menę.

minu imituotų antrašo.
ra.'-.uš gei.uii būreliui, du 
tame žing. uius lultau. Gavę
»rl*i .u.’ L. ill'lj, *4i.L.; , Ine 
-II

hm

apgynėjų, Int- Uut1?- Susidraugariman prii- 
vvi-ai, kabinama kiekviena tauta, bet tik 

kurie- t0^ Uuta* kurios valdžia yra 
atsakanti prieš žmonės. Tokio 
susidraugavimo sudarymas tu
ri kutl nesvariam daP.mi 
p-č’o: U'kr s tk-.y-ų r terito- 

- t. t '. r.t

l U. V.

s.
•p

mU.

l Ve

i * ■ • 11' ^V* 1 ■*•;*: . .4U
Joū adixi. rrjidja prV 

būti Ii ptaųft,

■ r Ii 
ici.tin;

kons.ttucijoj, 
ir jmiIiuo- 
suieikėma 

prisidėjo 
žmonijai 
Vv ii seno

v f

';1 4U»

LU«-
J

I. y* 
llAk» ai • 
jnh». u 

tai. i .e t**li dut nėra Uup *ta- 
v«»i,.etėjį*, kaip ru parodyta, ’ 

litidnų'1“*1 hu"’ ',l*P;dauja }.aik.i 
dviejų ...
pride- v*’*,’‘Lnt; užsirašyti

verčia

■ ' lelit.ų ji(|.
. • t •o.. •, . .cit. .1

, kad Prancuzijo ir 
m (*ripužįola Lietuve* 

. uimylnti, tiktai
• lėti su Lenkija. 

Nešdamas tą 
• nusprendimą 
atijų. Mastnuskii*

xad daltur vienatinė mų* 
..tfl yra taikytis prvzideuto 

AVilsono skclliininosius Tautų 
Sųjungos.

Tat reiškia, kad Mnstauskn. 
nenori būti |«o lenkais, kaip 
ir mes visi. Tai. kur čia ta* 
jo pataikavimas lenkams*

Apsijuokina save, karte kal
tina Mastnu*kų už pažialį su 
lenkais Detroite. Amerikoje 
nėra žmogaus neposipažįstau- 
čio su keliais įrairinis svetim
taučiais. Lietuvių progmtiK* 
iki šiol dar uoliųvo |mik<M tai- 
syklės, kati nevalia |utsi|*ažin- 
ti su lenku. Nejau-gi jau mes 
susilauksime (mnašių taisyk
lių iš “Lietuvos" redakcijo*.

Persiėmę Ainurikos untiger- 
tniu'iztnu Mustauskn* ir drau-' 
gai ‘f pasišiaušė pri<*š Vii ' 
nii.;i v-di iių. Užtatai gavo 
bar. iš Amerikos nuo vi**; 
lio skirtum--. j r:
pripažįsta Y'nliletmttų ir ki 
tus jo draugus - iiiinistru* 
Mii*tauskn* ir Pakštu-. Il**b*-. 
butų nietr- u/.luueti triukšmų.

Bet jis nc-ilmigin. Pralieti- 
ziju mpiipnži’iii Miziuim* 
Komiteto, nepripažįsta Val
demaro kid'inelo. m*pri;iit/itiw 
i-i ntiiolu, nei velnio iš Lie- 
:tvus ib’lto. ka*i p. ( I*neti 
un kaip kallm npie tautų 
-vę. tni ji* tik pot» žilio. ’..i 
mintiju.

lils-rulų liititinini.ų 
L iu i gražiai |*ntnriuui 

tižų lita-rulų vadui 
:. Ta« ve-la Lietu- 

v ng.^ų. Gulima 
tv..it už ta: 
Bet io-liivini'

d*p
.1 41

•ų I •

» .....

, ...iu... • .. ...Ų
4- t- l a*

u pie j;.
iš visų žiu., guvume pu

iri ii, kuu u 1'rcz.aijuimis tr 
uiuiictrai ir jų ta-nurosto* ruš- 
įttte.. ved. jos yra žmonės m*

mada, kiekvicitniu mokančiam 
i vokii-čiu.

In paikoji iiind.i siekia ir Kn- mj Lietuvos naudai sunkios 
uaiaės apskritį.

Beveik Vi.-i tie lietuviai vrn
i juotesianlni, ln-t į jų larjų luva vrn 
lyra pduuiišę ir katalikų. Lie
tuviai katalikai l'nisų kara
lijoje buvo taip vadinami**

i lietuviška* dekutuita* Y’nrmi-, 
jo* vyskupijos. Tume dekana-1 
te yra h*šios |mrnpijo*: Tilžė, 
Bilvioėiai. šduluirėtama ir dar 
trys, kurių vnrdų neatsiiiM-nu. 
Tiktai Tilžės |*nrupijoj<* yra 
du kimigtiJUaip visose |m> vie
nų. Visi tio kunigai tarnauja 
ir lieiuviums ir kitoms tau- 
tmiis. Iš septynių lietuviu* nt*- 
tartinujutoių kunigų tiktai 
vienos buvo lietuvis, būtent! 
kuu. J<*i<as Duonelaitis. Tilžės 
vikaras.

Prusą lu-tuvuti. lygiai pro- 
tesiuntai kaipir katalikai ne. 
mėgdavo l**isti vaikų į moks
lu*. delta neini•'■ ji* savu dvn- 
t-*i|'iju*. d**!t«» taip greitai *ti- 
* **k H-tl-jo,

I

ČIKIS..IS, u- džiaugto' , put- bio- 
m aiv;>to. ,Umet< 10. u.r.-i 
buvo ul.jiaustos 13L “Lietu
vos Aido *’ numeryje.

- •----------- Kaip linziiyciujė taip links-
vien sviisijs, liet dnug I»a*i-'IMų Aleliuja per Velykas du: 
šventimo parodę liesidarbuoda- ..iribcpia prefariju> m scimi 

pergyvento skausmo sušvolm'*- 
Įję reti balsai, taip jų yra ir1’.' 
trijuose mums atsiųstuose J 
“Lietuvos Aido” numeriuose.

Lukouiskts ii Šiaulių rašo 
redakcijai juuiitcisinimų, dclko 
nepribuvęs į apskričio tarybų, 
o iš to pasiteisinimo matyt, 
tani kruvinai skaudžios rekvi
zicijos vargino Lietuvų, šelpda 
mos Vokietijų. Ne lietuvių val
džia tų darė, o vokiečių kariuo
menė.

Yra ir juokingai klaidingų 
pranešimų, buk Prancūzų val
džia nuversta, buk Poincarė iš 
Paryžiaus |mta go, buk anglų 
laivynas iškėlęs raudonų vė
liavų ir susivieuijęa su vokie
čių laivynu, buk prancūzų lai
vyne darosi taip pat. Mes ži
nome, jog tat yra netiesa, ule 
nepykstame ant “Lietuvos Ai
do.” Jis nenoromis turi naudo
tis vokiečių teli-graiuumis, ku- 
rimna išrodo. Imk ir kitur <ia 

I losi tuip put. kaip Vokietijoje. 
Kun. Pr. Bnčys.

i praeities laikais.
Iš to viso matytis, kad Lie

tuva vrn respublika, kaip 
| Prane uzija ar Suvienytos Val
stijos. ta*t žymiai skiriasi nuo 
jųdviejų. Prancuzijų ir Ameri
ką valdo Pr<*zidciitai. o lJetu- 
vų valdo prezidentas su dviem 
|Hip*lbiniukais, arba Prczidi- 
jumns. Tuomi žvilgsniu Lietu
va ĮNiiiėši į ftveicarijų. kurių 
valdo Sąjungos Taryba, L y. 
prezidentas su šešiais patarė
jais. Bet Šveicarijoje Sąjungos 
Tarylia drauge pildo ir minis- 
t n; kabineto prietk-niics, o Ue- 
tuv.iji* prezidijunuu yra sky
rium kuo ministrų kabineto. 
Nežiuin ar mt Ims imrauku. Im*i 

ikol kas išrodo geriau m*gu 
Šveicarijoje ir įlaug geriau ne- 
gu Prancūzijoje.

T<>lim«*>niainc “Lietuvos 
i Aido” numeryje tiljui doku, 
metilas, užtvirtintas kų tik su
sidariusį Įitlllllfįl l.icl Hi US lui. 

ui li'l habitu h/. Ten |iat pir
LIETUVOS LAISVES REI 

HALUOSE.

i.irvlrt) Piki. Kom. \\ :isl>. 
malūne ko -n • kn- Ii* u l.ltd>i. 
na tmu tikra* valdžios įstni- 
cit-, knd guvu-" Lietuvai pri* 
judinimų ir greitų |iorninų up- 
-iMiugojiutui nuo užplustan- 
ėi**- plėšikų guujo.-.

\ i-i prašymai ir reikalo vi- 
it.ii.it- vien žodžiu yra įtaru
mi. I>et rašoma tnm tikri me- 
lumau luiiir.;, uu-\ie'-ianti vė- 
l.;<u-i>t< 
Lų jie 
iik. . t.

___ ___ Dii’urąšua ugi dfi 
uL.'.ir. tau tus partijos,U>*ui Lu*vę uiuKiinti. ė 

pjudina Brtuvina ‘ pranešimų, matyt, mluistcfių
< avęs, primėtlndoud 1L»- pirmininkas, prot Valdmu- kahiegramų nuo p. 

tos, nuvažiavo Skandinavijon.’ iš Danijos, kurioj*

kai! tenai Lietuviai prielanku- 
' imi užiikriiius. ftvedija ir Kvri- 
carija jnu pripažįsta Lietuvos 

i laidžios išduodamus paspir
tu*. Pruf. Valdemaras ren- 
giasi važiuoti Aaglijou. knd 
tenai Lietuvos ateitį, sąryšyje 

į.u pastoviu taikos užtikrini
mu. gerai nušviesti.

Amerikos Lietuvių Taryba 
: sužinojus, kad iniuisterių pir
mininką.-. Valdemaras, randa
si skandina vijoje, tuoj siiM- 

: Tarto? Pundu. Imli 
ė jo vnri.iui.'i 

Tai|-

i

jog pinigai dar negauti, nors 
jnu lygini savaitė kaip išsiųs
ti.

1*. Aukštuolis pažymi, kad 
vokiečiai Lietuvų evakuoja ir 
luiduoda jų rusų bolševikams.

Tarybų Piki. Komitetus 
prašė jo suteikti tikrų lietu- 
vos ministerijos sąstatą. 
Hiundieninėje kablegramoje 
jisai padumbi sekantį sųstatų:

Minlsterių pirmininkas ir 
užhiIh-ž: i* dalyku mintatv- 

r.ras; jo v lč- 
; iždo minis- 
t Įtinus

ji • . . .
• - * • • ! •- Uita. .•;»«*, jtal. • . u i ... A> •

s“.’.!•• Iž «ti« l< Aj jtiVh* 

i o nebus. Jei palys Ln.uvin. 
tais vės iieišho vusaue, ta:ų ma 
taiiės nelaukime.

Ne žodžiais, tau darbais te- 
vyuę išliuosuositm*. Lenkui 
kalba, kad jie svetimų kraštų 

| nenori, bet IJetuvos reikalau
ja. nes ji jų esanti. la nkai ne- 
tik knita ir rašo apie Lietuvų, 

. kaipo savo kraštų, liet ir skait- 
; liūgų kariuomenę nusiuntė, 
kad lietuvius ar jie nori, ar 
ue, pavergus.

Lietuviai, ne juokais, ne 
kalbomis šiandien vaduokime 
savo tautų, bet savo jeg». 
tvirtu pasiryžimu, jei plėši
kai lipa mums ant sprando, 
jei žulikų gaujos mindžioja ir 
amžiais mindžios musų šventų 
žemelę, mes ilgiau laukti ir 
dantis sukandę tylėti negali
me. Stokime darban, spieakt- 
mės po Liet, vėliava, o Vytau
to, Gedimino dvasia mums 
doėaasl

Susirinkimo varde

J. K. Milių, 
P. Montvila.

43C Gulini Si.
Brooklyn. N. P.

Redakcijos prierašas, 
nai pritariame čion išreikštom, 
mintims, tiktai imžynnmv, kati 
mus dienraštis nei savo tėvy
nės priešų nevaiiinn Židikais ar 
plėšikais. Palikę |«nsirašiu- 
šiems atsakomybę už tuos išsi
tarimu, mes visa širdimi pa
remiame kilnų ir būtinai reika
lingą sumanymų.

va-

Pil-

□

11 APVEIZDOS DIEVO 
PARAFUOS.

žinotina visiems šios kolo
nijas lietcviams.

Km Efgr.uns dienraačio 
I “DreęTo" irt* r.ari užriša- 

Y—- 1

U*
.Vido 
kuiias dabar turi taUdmnkat 
uk k-.s pakeičianti tarptau<:i- 
komis {įtaigotais. praplėčiant 
jų vejamų ir sudemokratizuo- 
jaut jų atstovybę.

Visi iie principai yra tik justos reakcijos pajėgos galėtų 
praplatinimas tų principų, ku- trukdyti demokratiškų išriši- 
rie buvo inausti i musų pačių 
tautiškąjį gyvenimų.

Ieškodami laisvės, 
protėviai atsisuko i vakarus, 
pasileido per Atlantiką ir už
dėjo pamatus Amerikos vai- ( 
tijot Net ir retai apgyventam 
kraite jie be kovos negalėjo 
atsiekti neprigulmybėa, vieny
bės ir demokratijos tokios, ko
kių me* dabar turime. Prisi
ėjo musų gentkartei, su tais 
dalykais nepilnai atsisektais, 
atsisukti j Rytus, pasileisti į, 
užmarį per Atlantiką, kad1 
į------ —.------ , —------. —,
kilome, pasiekti tuos dalykus 
viduje labiau sumušto draugi
jinio audimo atsisukti prieš 
des(*otizmo, autokratijos, im- 
|M>rijalizroo. priveligijos ir mi-' 
litarizmo s|M-kai>, kurios aug- 
šėiausiai buvo išsiplėtoję Pra
sijos pienuosi* užvaldyti pa-1 
šaulį. Karėje ir taikoje mes 
stovime už principus, kurie 
perėjo per kiekvienų Ameri
kos perversių gadynę. Musų 
Revoliucijos kari*, kurioje mes 
imtys kovojome už neprigul- 
mybę ir tautiškumų, mes įstei
gėme tradicijų. kuri ragina 
mus stovėti už laisvę ir silp- 
nesniųjų apsisprendimą; nž 
Ūdrijos ir Serbijos atstaty
mų; už suvienytų ir neprigul- 
tuingų lx*nklj..: uz Alzacijd* 
ir Isdaritųcijos Įmonėms tei- 

tUv.Jn; 
mų, už 
jm pn- 

Lr savo

| vės Jenktiniuojantį militariz- 
’mų, jKikarinę ekonominę ka
rę, imskirstymų ir žiaurumų 
ir negijančių žaizdų, kurios 
vestų prie tolimesnių kanų .«■ 
atimtų iš dabartinės karės jos 
kiltumų mes kreipiamės j & 
sus laisvai manančiu žmones 
stovėti už principus, kūrinos 
apskelbė ‘ Prezidentas, o mes - 
kviečiame jungtis su mumis į 
draugijų, kad tai visa atsie
kus.

(Čia seka parašai žymiausių 
I^Už^oni^lš tairių mm Amerikos veikėjų politikoj, e-

D1U*Ų

konotnijoj, laikraštijoj ir akel
aiti socijaliame gyvenime.)

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ADRESAI ,

Pirm. Kun. K. Urbonavičius, 
20 IVcbster SL, 

Brockton, Maso.
Vice-pir. j*-lė B. Vaškeričiotė, 

71 IVanrick 8t, 
Newark, N. J.

Vice-pirin. J. Riekia,
583 Hudson Avė., 

Rochester, N. Y.
Sekret L. šimutis,

456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Iždininkas B. Vaišnoras, 
1314 Carson St., 

PitL-burgh, Pn.
Iždo glols jas Kun. F. Kemėžis 

" 4‘J43W.15SL, 
C5oero, IR.

«
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ftiuomi pra .iriu 
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joms, kurių
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,, --------------------- ------ ---------
i džiausiu jutsekmių jo pasi- 
Ibriežtain tikslui. Iatikui bė- 

' “V*i- sulauksime rinito tėvy
nainio ir veikėjo.

Moterys veikia.
Teko matyt įvairių vakarų,

prenumerata įvairiose Amerikos lietuvių 
jau išsibaigė, kad nieko ne- kolonijose, kur moterių veiki- 
laukus malonėtų ateitį į “Dar- ,nn8 yrB didelis, bet šioje ko- 
bininkų Užeigą”, 1447 So. 80 Jonijoj motery* veikimu gal 
Ave. Tuomi palengvinsite moterių veikimo rekordų 
man darbą, net jo daugybės ..uniuš<-.. Nekalbu čia jau apie 
Juriu ir todėl runku yra iško-: jnnnmiias, bet tumutrs, ku- 
lektnoti. ūš visokį palengvi- r;OM jmtn^jQ lmrtų išmiklėju 
nimą busiu Jums dėkingas., hįos moka -taip grožiai jw- 
Aš busiu ofise šiais vakarais: IvnRti vakaru* >u 
ut&rninkais, ketvergais nuo 7 
vai iki vėlumos; ncdėliomis 
po piet.

JU0ZA8 MOZERIS,
1447 So. 50th Ava. Cicero. IU.

Katalikų \T'"iy) • Centro i 
nepaprastas en ii ii.'imas bu- 

iv© laikyta* grif r • 17. 1918 
m., Dievo Apveiz* "* parapijos! 
svetainėje, Uhi< III.

1) Pirmininke-. M. Mažei- 
. ka, atidarė susirinkimų, kun. 
, F. KemėMe atkali"' ju maldų, 
j 2) Atsilankė i t-lovų skai
čius iš: Dievo Vai iždus par. 

.— i), šv. Jutl.i jiar. — 4,| 
Av. Krjžisius pt r. nei vieno. 
Visų šventų ]>ar. 2, Nekalto
l’ras. Pan. švuh*. par.

Į Aušros Vartų jiar. 
Mylini" jiar. — L <

,\. Miin ikiu. K. Alvk ’*“r' f< i,’'ro* 1,! >

GRAND RAPIDS, MIOH.

\

J

►

kolonijas
’t< jni.iire j 

•• Knlė.l iiiti

* . i. K . .

lietuviai 
sutrikti 
dovanų 

"ty ;.:t.

4
4

j ninrirutą.
7) Kun. F. Kemėšis plačiai 

referavo apit Katalikų Vie
nybę.

8) Nutarta neatidėliojant 
Katalikų Vienybės konstituci
ją spausdinti ••Drauge”, taip 
knd tos pačio* rniilės hutų 
rali .in suvartoti prie atsjmus- 
linirno jo* j knygute“, jga- 

liūtą valdyba tai atlikti.
9) Sekančiame susirinkime 

i. I. lieki* pasižadėjo refe- 
ni’-ti npi-. ••Kas tai yra t»ol- 
ševd nit”

10) Vii-iui* atstovas aiškino 
apie Cliicagos Uvt. Darbinin
kų Tarybos susirinkimų, l’a- 
nlšl.'iiu tip-e v -' kiti- .-ix*ijalis- 
tn intrv

11) I 
*dr:. ’ • 
kulk,

rtermr flvMsk tArvt !•*

LIETUVIS
Gydytojas ir Chirurgas

Dr. M. T. Strikol 
VaImimIo-: || r> ta IKI > |» |»l« » 
T to B takam-.

ScdMta»mi* 10 ryto Iki S ps> 

W. 47-th 8t.
Il- Ud. IOU7 «. IMhk-> ItaoL,

|"Imv«w k.wIs-% 42<I

ALEI. MASALSKIS

GHMPillH «

Ijrtm-I. era
Aliu

ku .l.abl*. 
laktotuM. ke- 
v riau.ii*! Tu
riu a>*u> kars- 
tmuu. Ir au«»- 
au I<l1iur.

Talpai '1>Hm- 
ni- d.t) erabu 
p.ti. etHttaee

3307 AUBURN AVE.
r. <ei"-u- l>ri»e«r 41MSERGĖKITE SAVO AKIS.

Lietuvių Darbininkų Sųjuii- 
i gos Chicagus Apskričio susi- 
i'itikitiui* atsibuvo nedėlios, 
gruodžio 29 <l„ 1918, 2-rą vai. 
po pietų, Šv. Jurgio p.uup 
svet.. (.Iiicagu. III.

Susirinkimų atidurė 
M. Mažeikų su malda,
šaukus valdybą tmsirudė, kad 

j visi nariai iš valdybos atsi
lankė. Protokolas iš praeito su 
sirinkiuto tajio perskaitytas ir 
priimtas. Užsiregistravo dele
gatai iš sekančių kuopų:

Kiiujia 20, iš ši. Mykolu 
pantu.: A. .— — ... ...... 
s'iutt -. .1. Globi* 'T. M:i.’"ikn.

Kuopa 23, i* Dievo Apv< ir.- 
do* (inrap.: Ad. Stntamsmu. 
S. šimulis. I’. \'niaku!is, N. 
Zizn.

Kii'ip.t 29. i* šv. Jurgio | .t 
rnp.: J. l’niiiju.i**.: . K. Mk 
kvliuiin*. K. Tvaikunus, \.

Žakas, M. l_

<♦ 
1, ftv.

>v, Autaim 
— 5.

kine tiku-
ut. pku-irtu 

Vii-nj lię.
v iso* Clii- 

' !v)»os cen- 
■i. i’-.-kiru* 

yrioja.
*1* kalint 

npii- programų ! iniitmiri su- 
cijo!<>gi,i .*-. įh'I *ki»j* • cko- 
įKUni.ioje ir požii ;■ > krikščio
nių d rok nitų p.irtijo* pro- 
groto •. ; riri‘i gi' likėjų Lt;, 
sianciriit darbu Lietuvoje. 
Nubirta tuo* I ’ir.-us steigti 
kuoanksčinuriai. Palikta kur- 

'ristam* iiustalyti tankumų 
laikymo kursų.

3) Nutaria, kml sekančioje 
:en*l'ji. gruodžio 18-toj, Die
vo Api -'zdo* j*ir. mokyklo* 
l.nm’rvriimsv, S-ią vnl. vakare, 
pradėti tuos kursus.

G) Kun. F. K -<«a*š:s kalba, 
:ad '. i -n -• - n :J -i).nik} 

ti du 
.lulit.- 
rosn*'. 
prieš 
raustė 
talikų t 
ii su 
Xui< i

... 
niphitū < 
paveda tr stii'-ngli prakalnų

i '.ikir tiždiir'- su- 
•i E. Keiniai at- 

11 ibių.
Pr:. M. Mr-žeika, 

Pr. Z&ukus.

rengti vnknrii- su jvairfai* 
I ugraiuniti. Tiesiog gėiėjm 
M atrilaiikęs j jų parengtą va
karą nedėlios vakare, gruo
džio 29 iL p. m. lndoiiiinusia 
man buvo perstatjmnr 4t» nu 
tų praeitie*. Tai buvo lietu 

' vių vyžų daina, ne* ir jas te 
ko ti-an matyti.

Didžiuma vielinių muterių 
yra susispieturios prie Gyvo 
jn llažaiiėinns draugijos, kn 
riti* norių «kidtliu.*- dekia virš 
poro* šimtų. Minėtoji dn... 
i i.įu Kalėdinin Tautos l\>u 
dttn iš kii-o* imutikojo 23 dol. 
Lietuvos Itii.-vės reikalams. 
Ka<l aprašyti ton draugijų* is
teriją. reiktų daug jaiperuti t«.- 
švęsti. Trunųuii |m*uky<itt, 
kad ši moterių draugija laivo 
jmnir.ttut šio* lh-tuvių kolonijos 
ir jo i<»* p? ridai buvimas ut- 
m-šė ilnug vairių vietos 'para 
piju* pagerini *n.

I.:i: bunn ia guri •
■j
x T. .41. * : ' , l i; >
Iety, j loįri' ir dirbk.ii- 
tos ir Iri.lpit ii-..* !ai>tii.

Di -..g dr. .- nuvilri.i 
'ta , h

19, ii

M»k<

T

bu* lurti-tnptni* u dėl Ju»j
K antį'M l«* k ••nti t tu* r 
dbjlmo. k u • kr
*<. kw ’*t •Kam* »•! •turi ar r* 
4*1. IM Ium , •
riilit* Jvit ... - 1; ♦ * t
|>e»tjfT; .u* •• .Ju a . girt
l'AUdhUVil .? |
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J0HN SMETANA
Akiu Specialistai

1801 S. Aslianld Av. Chicago
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ryto <kl 12 valandai diena-
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tu. Muaru | trumu.

• 4U1J..U. U. u suries- 
tr .Iena* 
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1.____________indu* iri J t*
M. >tn š«a> iu.>). Jin
vo. “Tu ra b <iart*« nusekti.

' *m t <»*.»..tjls* • n«'Kb4«-* •- j«u» iMb
ki t imt butai imt* gal*
vul Mr. Arrunur l>*kin j«a«u
'•1 «ht d^rlMmuaoa ir lūkiu
i*rm« l|*t> jn» prisitaiko. Ir JI” dirba ar 
tai įtrusriiijoantni j«» ur (•rt»ibij«»damL 
kini »a%«» darini, b*! jtn m*

1 k«s ~A1 n«< a. kad «m* dirbtų Ctonai* 
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čii: į .mttgi’jii*. Nekuriu* kuo- 
|w> pf-r tuos :,.■ iu.- jsisk’ig * 
savo užeigas, imtugj iiėlin;-, g. 
<iai> melais ketina du:
inui iau veikli.

Duota itic’i ar, !-’<! | '• Aps- 
u • itsiriiisr .l:, tu: ‘Ii pu
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K. Kaplan <£ Sons 
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tliU- I 0R,”lE9 MVOTIN

Nora Kalinių šventė praėjo, 
juilihl.-tma daug margų <li<-n< 
lių užpakalyje, bet noriu pn 
brii'žti koletų įspūdžių, kukiu* 
praleidom toje dienoje ir u- 
bclnni jM-r šj taikų.

Kii-kvien::* žmogus, dar 
prieš Kalcitas, teikia savo ger- 
biuiiiosioms ypatoms šiokia.- 
bei kifukius, dide.-nintn atmi
nimui, dovana*, kad ta yjint.-i 
turi-tų savyje ilgų rtmintj. 
Tokiitis apdovanojimais dnli- 
jos visi tr.ip ,iv..-s toji* dieno- 
ja

Mušt; 
katailhni 
nuo save
•r
g. M.U.:
kuri* vi.: , !a vra p:..-

n<7.. dvasiu* jugtlbą ty- 
ąitins parupijt^Mi u. ti.
k nv įu.u ,'■» . aki .kri didvii 
p. »• > .Šimų prie* |mavij'>nų. 
tt-į.,. tr t,.... parajnjiMya, tu
rim U'ųia .u.š . ir primušti vi
st. » . •> . j .m Jo. ’<a«’a ir 
m ilsų rimbai jiarudys švieses
nę ateitį^.

A2a«Ji- *< 

Raku.
pm.., 
iširui.u: 
ties, i’ur << 
kaip čia jinukju 
kauti p. V. i'iuuiius, iiažuyti- 
nis choras pakilu ir Kalėdų 
ryte Ugirdoiu giedant naujas 
mišias, kurios labai gra
žiai skambėjo. Malonų* gies
mininkų baisai nevienam mal
dininkui širdies jausmą sukė
lė. Todėl, lai būna garbė mu
sų vietiniam jaunimui, kuri* 
aavo gražius balsus neleidžia 
rudyti, bet pri»ide<la prie 
churo. Tokiu budu lavina sa
vo balsą ir sykiu garbina Die
vą. Patarčiau vietos jauni
mui prisidėti prie &v. Petro 
ir Povylo parapijom choro. 
Ko* tik myli giesmę—dainą, 
vieta visiems yra.

Kalėdų dienoje chorą* liu
ko nptankj'ti gerb. kum 1. Kel 
VMilj su pasveikinimu užgimi- 
/no Kristau*. Choras sudai- 
'davo keletą dainelių'ir išreiš
kė linkėjimus. Matyt, gerb. 
kunigas yra didelis jaunimo 
mylėtoja*. Po mišjuirų jį ap
lankė Altoriau* vaikai, kurių 
skaitliu* riekia porą dėsėtkų.

Turiu priminti, kad laike 
fuilcdinių vakacijų Imvo sve
čias, i.lierikas Antanas Karu- 
žiškis, iš lenkų seminarijos 
(nepamenu kaip ta seminari
ja vadinas). Gėrli. klierikas 
yra Amerikoj gimęs ir augęs, 
bet didelis Lietuvos ir jos kal-

si

I,

P‘*dį

•I

man darė 
» uje musų 

nuriti po 
t arky- 

J taiką, 
.lu^ntunin-

Enibnrb C:ayr.

DETRCIT. MICIL
V*

«.»uri < lururuar.
AV.ih.-il.

l»3« So IU. I M. Clikaca 
. • • . . »r» ,0x1
•r r«w it:»k

iv I
• « i -rl UI.***

Vyčių takaias.
Sausio 23 d. L. Vyčių 79-tn 

kuopa rengia didelį vakarų pa^inZlė. kad dc! svarbių pric- 
ant 24-tos ir Michigan gatvių, maršruto nebuvo galima 
I. A. S. Hali. Bu* PCT»taty- >ttrcIlgti. Tas palikta ant to- 

įtas veikalas "Katriutės Gin- |įnUK Neturint naujų inešimų. 
tarai , pirmų kartą Detroite prjr rinkimo valdvh». 
Po perstatymui bus šokiai ir Valdytam nuteku sekai’itieii 
lietuviško* žaisli'*. Visą De- (liriflL J
troito visuomenę kviečia atsi
lankyti, nes nelaukiat tenka nS 
progą taip linksmai vikarą 
praleisti.

Visus nuoširdžiai kviečia
L. Vyčių 79-tos kuopos.

Valdyba.

valdybų*.

R08ELAND. ILL.

Pirm. M. Mažeika. tinau 
pina, juigelbi trinkas P. Vara 
kuliu. 2-rns J. Petrauskus, 
raštininkė M. L. Gurinakaitė, 
iždininkas A. Globia, iždo glo
bėjai: M. Zizns, K. Aleksiumi*, 
organizatorini: A. Murcilui. J. 

. 1‘abijanskas. J. A. Globia, ko- 
resp. Prausti Zdnnkun.

Kitan susit lūkimas nutarta
11

Lietuvos Vyčių 8 kuopa lai-1 _________________ ______
k<* metinį susirinkimą 12 d-' jaflcyti Dievo Ajmdidos pnntp.

■----------------------— .yi-

DR.M. HERZMAN fS

i* Ht suoe
Ooral Osluriania mxma* par S* 
m*4y kaipo pato?* cydrtejaa. «M 
rvrcaa Ir AKl SEItlS

Ofiaa* ir LaborntorlM: 1*1* W 
l»U> SU nrtoli rok SI

VALANDOS: Nuo 1S—II Na** 
tr t—> rai vakarai* TaMoaaa 
Caoal sus

gtvknimas itti s*, au*** 
atrael.

VALANDOS «..* rvtn rikiai

19
• •

•«

T iDr.M.Stupnidd

Jus Padegsite Šitą Kivą arba 
Jusu Pinigai bus Sugrąžinami

*

K
K

U

tI Wasliington. eaario 18. —

«<

i
Susirinkimas uztiaryta* »u 

: uuiLla.U
vyčius kn«l I

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
TfttafUI*O JtrR.’.ir) 

43TIMI ItMlMlAP Uis.tt
S137 ^niils U»* .n itatuleesUil 

lAMU*|ha<v U. 3>U»« MIGS

•JC.’ ET ia perki dėžute WTLf:ON S CZRTI- 
ii. D KAVA tu gali bu*: tikras kad gauni 
auc Ataui-io. rųiies. Mu-ų gvnnmcija ant kiek

vienos dėžulės gali jus užtikrinti kad busite užsiganė
dinę.

BOLtEVIKIZMU PALIES
TA IR PRAKCUZUA.

Pirm. — M. Mažeika. 
Rašt. — M. L. Gururiuuiė.

. ■ - . -----— Į

sausio, šių metų. Susirinki- t J 
me dalyvavo nemažas būreli* H;<( H'H*'

*vet., 18-th ir l niou Ave., ku-

jaunimo. Daug svarbių da
lykų liko nutarta. Buvo at

1 Kibinki** jKtrapijoe komitetas.
| kuris užkvietė
' ouloėtų kokj vi-iknlų rengia Į 

iiutUM* pampijo» vakare, ku
ris atsibus S) tl. voKtrio. Vy
čiai pasižadėjo jiarnpijui pa
ringti puikų prognunėlj. To
liau rėki* svarstymai, kariink 
kuojios laito. Paskui naujo 
valdyba užėmė suvo vietas. 
Nedidelė atmaina įvyko: |l 
Stankus, nutarimų matinin
kas, užleido savo vietų p-lci 
O. Deirikaitei. Kexinierium 
liko p-16 O. Janušauskaitė. 
Kiti valdybas narini paliko tie 
patys. Cžt-miu naujai valdv 
Imi vielą, svarstyta nauji rvi 
kalni. NutaV apvaikščioti I» Europos migryžo M-natorius 
Spaudos Savaitę.

tarė joisiųsti t'hicagoa Vyčių 
Apskričio chorui $3.1)0. nes 
kuiiĮin nutarė h-iuū tajitt cho
ro rėmėjo. šiais metais iš 
kiiujuiK tikimtiri duug veiki
mo. Matysime. nes pradžių 
jau yra.

Tegyvuoja L. V. S-ta kuopti! 
Pelėdos Vaikas.

Irrooa T»4»

Dr.C.Z V eželis
1.ILII VIa KKailHlA*

Valanti aut. » tuo ik. V rak 
Na-l-liou.ia poo.l • ulartm* 
Mod.botaM pakai .uurlmo

III, 4*1. AslILAID AVENl*B 
arta VT-Vae UatvAa.

Tre WI1.SON kavos išdirbėjiai yra taip išdirbę ka
va geriau-..os rųsies taip kad išgėrus pirmąjį puoduką 
jus pamat ote kad ”WILS0N BLEND” kava ir jus 
pa*idarysite draugai ant visados.

Tavo giocenunkas ja parduoda va Raudonose dėžu
tėse. gi Muinose Dėžutėse yra — tai musu geriausios 
rųšies. Alndvi rųšis turi specijali WIL80N skoni kuri 
tegali nuli rųšies kavoj.

įprašiau pirkti WIL80N maisto produktus. Jie yra 
vut gen tr ušgiuedinauti. Paprašykite savo grocer- 
ninko. Po prašykite jo kad jis parvežtu ju jeigu dar 
jis neturi javo stocke.

llMld. V>» M. A.UUA4 >Uv. CtUOM* 
T*4«toa*. H*rn>*tkM ll(* 

OR. A A. ROTH,
Kum gydrioja* Ir rtururga* 

«lxri;»ilMu» Motvnlku. V>rUk« 
Valhb ir »l»U ckriHUhku Uev

Ofisu: KM Su- 1UUM4 M.. ClMCSSU 
Trlefonu Drertr K»1

VALAKUOS: lt—11 rrw 1—S e- 
ĮMg t__< .ak. Mssviiomls IV— 1S <

luuiiuinuiiiiiiumuiuui
Š J08EPH C. WOLON

Lietuvis Advokatas
S ss *o. ut aaluc trema 
S Oirreatmo TeL UuabaMt Sf 
3 Vakarai. 1»11 W. Sis* Otrei 

Tat Roeksvtl «»»l 
CH1CAOO. nz. 

V. W. RUTKAUSKAS*



j *A

ŠIANDIE "TAG DAY JAE30 KON
GRESAS.

Is BRIDGEPORTO.

I- Eiii*i|h,- imn put keli;niti. 
iiiii-u knri-ivini didvyrei, ku * 
vie tenai tiniV-.i už. pa-anliti 
demokratijų. \ i-<>- saly* pa
gerbia *iigryžtiiii<-iii- i* l.;n< 
laukit karininku*. Tų daru ir 
Amerika. Tiki labjan Am«*rik.i 
Kerbia savu karininku*, m*- 
jie *uklii|Mb- savo priešininkų 
ir paskubinu pnilaryti galą 
baisiam krauju praliejimui. Į 

Ima gryžti namo ir Čilieti 
gos kareiviai. Jnu* reikin tin i 
karnai pagerbti ir priimti. Tn-1 
sai priėmimas \i*uomet suriš
ta* *u ticiiiažutiii* i.-biidoiiu .

Sutverta sugryžtančių ka
reivių priėmimu komitetą*'. Ai- 1 
tas komitetą* guli veikli tik 
turint finansinę |tarainų. Kml 
surinkti reikalingų išlaidoms - 
pinigų, minėtas 
šiandie, sausiu 
Chicagoji* |Hiruo*ė
Day.” arini viešą ant u rinki
mų kaip gatvė-*-, taip viriu.-** 
vietosi*, prie "Tliz Ihij" pi t-l 
*i*|ėj.> vi*ų tautu mergino,. 
Kai-kiirio* šimuli** išviria -m • 
tautiniuose rutilu Itehka pi-| 
ingus reikalingam dalykui.

•Tad žmunė* |mntginanii čia 
apkalbamam tikslui nepnsigai-' 
lėti kiek aukų.

I*ni<-ilą |M*nklndicnį Cliica 
-**.l*- (si.iluiigč |I;iiIhi l.ongrv 
-n*. Prieš |mt kongn**o uždu- 
rvnin vi*gi jsiklausyta kiliku 
tin *<><-ijali-lu Kti-iui* truki- 
m«» ir įsidmyta rezoliucija, 
l.ad pi< xid*-nia* U'ilsnna* jut- 
*idarhimtų kaip nor- atmiu 
jinti Mo<>ri<-y bylą, ir kad |ias 
kollrlų niiiiK-tijų visiems ka
tė* metu nulmustiem* jsiliti- 
!-••* prasižengėliam*.

B** l<> dnr rezoliucijoje pa- 
ilčių, knd j«*i M«s*iH-y byla m*- 
luitų ntiiniijinta, tad t uu.-li* • 
-treikan. M*s»n**y apgininmi 
bu-ių* i-l>-i;rin- milijonini* 
fondu*.
Ta r**/<4im*ij i pidnryta k**H 

pn-«- |>trmininkuujniit Nolan. 
komitetą* kur*. r*»hi*. yra ki*k (šilan-: 

2'1 d.. vi«oj I-o- ■■ "cijidi-tiiiii*.
“Tngl Ibi vis»l:b* ki'i sorijnlistų 

p: 'm.ti siimnnyuini *ukin'Ita 
lu-siog trurism.

Vi-ž.inin, knip į tų r*-xnliuci.ių 
alsini ii-ii tiiii’iiki*' D.iilst 
l''<*di-ni<*ij<»s orgniiixncijn.

Nocijali-tai vi-u* kilu* savo 
'tiitiimy nm- aptari* (sity* vie
ni kitoj svetainėj. Jie ls* kitko 
nu sprendė dar ir sovietus or- 
•.'niiizuoti, įsikelti streikų prie* 
pravirtų visoj šalyj svaigalu 
proliibicijn.

Mot. Sagos 1 mos kuopos 
susirinkimas.

uxxms

I

Gyvulių Augintojai Nori
— Augit atrtiu kainu, kokias jo gyvuliai 

atnod,
— Uitlkrinlg rink# P*r 12 mlneaiv i 

metui.
— Pardavimo įtaigai ItiiMi vlig paiaulj.

Mėsos Naudotojai Nori
— Miaos pagal yumUiMlg kaing. ut ka 

kig tiktai galima pirkt!.
— Paitavg pagamlnlmg. lygiai tltmg 

kaip ir vaiarg.
— Distribucija, kuri priaUtyt m«ig 

dsKiig, ikanlg. aaldtig ir grriauila- 
me ttovyja.

Mot. Sąjunga- 1 kp. laikė 
metini -u-irinkimą 5 d. sausio, 

m. Perskaičius protokolą 
i* praeito -u*irinkim*>. *ekė 
rnfsirtai.

Pirmiausia delegatės iš Ap- 
-kričių susirinkimo išrlrtvė ra- 
(sirtą. Viena* i* svarbiausių 
nutarimų Imvo, kad Apskri
ty.* n*ng« agitatyviškas pra- 

, kaliui* imi visas lietuviu kolmii- 
Ija*. tuipgt tver* kuo]m* kur 
dnr nėra, kad tuntui jindidinu* 
•kaillių narių tuii-ų organi
zacijos.

Delegatė iš Katalikų Vieny- 
|>ė> -ii-iriakiiiiii išdavė rn|M*r- 

į lų. ,\|«irt kitų svarbių da
lykų istžymėju, knd Katalikų 
Vii-rty t*<* įsteigė visuomenišktut i 

ikur»u*. kuriuo* tun tų lankyti 
kielcvii-nns katalikas. Ta

ikumai yra Inikomi ApvcizdrM t|(Jl|j 
l>i*-vo |k*irt<pijo* mokyklos 
ki<iiil>:ii mosi-. ]*an«*lvlio vaka
rai*. Butų geistina, knd sų- 
jungi**!*- naudotus proga ir 
skaitlingai lankytų tuos kur- 
•u*, kad tiiomi plačiau juižili
tų ir suprastų musų tautos 
reikalus.

Komisija dėl sužinojimo 
svetainė* pranešė, kad svetai- 

___  __ J nė yrn paimta dėl vasario 27 
VEŽĖJAI LAIMĖJO S2. 1919 m.

I > Bendrai * T Tt K. 
Sų.gos B'! kuo] -nri-ngti 
deli piknik.) važia*imi

?t P**r meta tlošti 
■imi ta aštunti!* veikalu*, 
iiiažiuti.-ia ketiniu* dideliu

2) Kiek tik galint daugiau 
darbuotis Bnžnyir tauto; 
labui.

Tni-ui I.. Vyčiu t tai kuopai 
veliju kttogeriaii-iu pasiseki
mu laitu* šventame ir prakil
niam** darbe. Kad jinai galė
tų šimteriopai daugiau nu
veikti šiais 1919 metnis, kaip 
nuveikė praeitai* metais.

Vyčių rėmėjas.

IŠ DIEVO APVEIZD08 PAR,

Tarnaujant ragamintojui 
ir Naudotojui

I 
I

Šiuos dalykus Armour ir Company gal parūpint todėl kad Armour 
organizacija žingiavo eilž *>u tarptautlškais pareikalavimais.

Koomi-t Armour praliejo pcrdlrbinAI *1- 
IIkultam dili* gyvuli* | parsMuodaprin* 
lirirdinlua produktui, tanuvry. («lpljo.nr« 
tuomet būro galima apmokėti Jam ui 

'CIKLĄ OVVVIJ, J nn, ries tiktai u* 
mė-g. kailj Ir lajv. O kadangi pricdlnlal 
l.mduktal atlygina dlktokg dal| 
rijos lė»g. tai unudoto.'jt muka 
M niė»*

Kuoc.ot Armour and Compay 
l-'*d»voU r.Irigrratorlua'ragocu, ant didu- 
|ė* • kalia. Iviuila Jautiena, kiauliena n 
arl,:.a tuojau* tapo prieinamo* rlauoa- 
• iuanoue Ir vlauone naudojimo cuniruo- 

kurioae 
lx!k-;ma uju.-kiliuli maOlo. idant padariu* 
Ju- n-priklautomomU nuo grlrjlnkehg n* 
|u>-l<num<i. Ir galinėlotiil. |i<klr*1yll aulyg 
kruulcrnlnkg reikalavimu, gyvuliu augin
tojai turi padruainlmg. kad tikrai galvai* 
p..rduoil. o naudotojai >ra uitlkrlnil ganai* 
liuojaiin) patikėtam* m**oa pr.vtatym*.

Nieko tokio nėra, kaa galėtu sulaikyti 
blle koki* I* a c k i n g kompanljg nuo bu- 
darujlmo Ir operavlmo aavo nuosavu ref-

(Tąsa aukotojų surašo).
Po 5 dol.:

u. Kniuiuskuitė, (i. čugli*. I*. 
Kalvis, J. Beateiki*. P. Jud- 
zeviriu*. V. Bukttii'kis* (3 syk 
aukojo), L l’iimsiiliiitė, P. 
Mockų*, A. Močiu-, M. Buivy
das, .1. Mileris, .1. I‘njotis, J. 
Kulmrta*, J. Grigalionis Z. 
Navake*. J. Ninttlskis, J. Žu
ką*. F. .šininitis, I. Butkus, K. 
Gaižutis. J. Grisias, J. Bau- 
......is, K. Meški-. .1. Čtafms.' 

, V. t'ilcviria. E. Bogviliutė, F. I 
Freitikaitė, J. Baubktis, Pet. 
Briedienė. I. Aliažas, V. Vnsi- 
liiiiiuitė. K. Apcilskaitė. O. Vi-j 
selgiutė. A. Benaitė, Z. Buri- 
kaitė. M. (taičiutė. I. Gričiu- 
nas.

K. Jutelis 8 fiol.
Po 4 dol.: A. Kalbsteklis, P. 

Streiku*.
Po 3 doL: 

Gurieka*.
Po 2 dol.: 

Pranckevičiua, V. Volteris, B. 
Mietus, A. Budrcekienė, M. 
Kasiuli*. F. Vaitiekaiti*. I. Oe- 
IMtnonis, J. Milinrickis. A. Sa
vickis, V- Kalesnickas, Al Jan- 

'kauskn*, V. Gci ’.'us, M. Itai- 
no: 'i*. T. Pošk *nė, A. Stai-.- 
t’tt*. I5!imt«. KmhIuii'.*.

, •. . n ' k:**n. 1). Prt:*rird*i -
‘"J' i *. : int''- .■*. i . Bru’.’**rie-

'n*‘ti '. ?. A .*.*'* i *ni B. i.* 
s ’ tė. S. Viliuku X.
5' Ui- :■ \ • . >

k.*::-*,rs. I. t.u.jj.-. P. Kuka- 
, liau ka:-, * V. Brazui*’..i>, J.
Kimioji*. M. Jutuzis. M. Ku- 
pronis, M. Jatufis, V. Pikelis, 
M. UulMniutė. A. Bnmžis, zu 
Spoleviėicnė. M. Zagunas. A. 
Langeli*, L lluliaitis, K. Ju
stus, D. Karvelis, G. Malitis- 
Icienė, D. Oepclis. I. Narušis. 
J. Blanku*.

Pu t doL: A- Vilimas, K. 
Non-aiti*. M. Meškeli*. V. Zi- 
levičia, I*. Petrauskis, O. 
Žilinskaitė, M. Bertašaitė. O. 
Brncaitė, M. Zajitaitė. M. 
Amokštienė. A. M orkaitė, M. 
Vaicekauskienė,' (J. Hedlecka. 
J. Blanku*. A. Vnleckicnė, IL 
ZivatkauskieiH*. V. Baraucka*. 
A. Kanstelis, K. Kiza*. J. Jo
vaišas, M. l’uvojaitė, M. Kliu-i 
čeviėienė. V. Majauskaitė, A. j 
.lasiunienė. P. Rtutakienė, I*. 
Budginaitė. A. Galdikas, (». 
Krakoniutė, I. Paliulis. A. Ge- 
naiėiu*. V. Matuzos, A. I'uza- 
raitė. I. Mrdij<4aitė, E. Bene- 

B. .Itizulenas, A. Btt- 
A.
A. 
N. 
M.

f

V 
r

Ir »u Armouro Ubjomia.

prūdui- 
manau

pradėjo

rlr*-ratorigvaconv. Neigi jo* yra aulalkv 
■no* nuo utlaikymo aavo fllfllnln DMrl- 
budjo* sioėlg.

U-lyluu mat yra tam*, kad Armour and 
i'ompany pi-rtaiiydauil. kad aarljoailli bit
ais negalėly boti vedama, kitaip, kaip 
tiktai ant narijonalė* *ka|**. PAtlUPA- 
VOJO šituos tapomu Ir parūpino reika
lingus pardavimo pragumu*. Ta .laimia 
J TU kliu. U reikalingumo. Ir. Mani intulktl 
paiarnavlm*. kurio nuo Jo* likimui, ji 
turi operuoti uvo visatoj. JI negali būti 
tobula. Jeigu bus kur-rankakur koja, arba 
iv li.klaldyta mattadteryat* Nrl 
biznio ypatybė yra tam priešinga

pati

Uiikna. Ir dliUlauiia koordlnarija 
iol.ulu«*o, >r* pirminiai reikalavimai 
r>-kiuln<am v<*i<mul mal-lo produkcljv*. 
kluae aplinkybė** tiktai vlmaa budai 
gali būti ataleklmul augėėiaualo jaipanlo 
tobulumo, o luoml bodu yra—daryti taip,
taip Armour Ir Co. daro: *u prUIrragimu 
Ir perutantlmo pragumai,. ;« v Ir na 
tnl-plačl* manadicryatc.

|

ARMOUR^»COMRANY
Neparduok savo Liberty Bondsų

Nes Jie yra geriausia Investmentas pasaulyje.

b-l 
l*a- 
To-
Ir-

I 
I 
I
I

<

sekančiam

» ’ti

I

I

KLASTUOTOJA3
GI

į

i*-

PACAVO VIENĄ.
t

vakaru iš- 
narių: X

, /

Savitskictiė. 
Kasjia raitė, 
Kasjm raitė, 

M ūkas. J.

PRANEŠTA. JOG ŽUVO, 
DABAR 8UGRYŽO.

VAIKAI IEŠKO MER 
GAITĖS.

IMAMI NAGAN GYDYTO
JAI, NETURINTIEJI 

LEIDIMŲ

j*i<

BONDSŲ
GAUS KALĖJIMĄ.

Valstijos agentai (mėmė lut- 
gan įvairius gydytojus, kurie 
be leidimų praktikuoja ir daru 
gerų l>iznj. Keli iš jų suareš
tuoti ir patraukiami tiesun.

' 8ALIUNŲ UŽDARYMAS 
PRAGAIŠYS CHI 

GAGA.

I'o-'i-Im.ii* , krautuve

kovų. Plėši- to naujoji valdyba nži’>mė sau

Nauja išrinktoji valdyba
4-tos L V. kuopos yra sekan-

l*i .!

PAVOKTAI ^T'^TYTA 
•VA-^.'IS.

V. Briuvis, I.

V. Darnūs, St.

Miesto nd'.vlui 
anos**, knd i r 

Y>o* n*.ėr *i« 1
"Nnts lig viet !<’ t 

liūnai, miešt i t 
nų dol. deficito.

Visur paeit nikų klaidų. Ki- 
tuomrt valdiškuose praneši- 
muose iš kari** lauko žuvusių 
kareivių skaitlinje buvo pa
minėtas ir Eini! llcding, 1632 
IVashington gaU Evanstonc.

Tėvai žuvusį *sunų kareivį 
apverkė ir pagalinu* ėmė apsi
prasti su likimu.

Tik štai anų dienų visai ne
tikėtai sugryžta namo jų sū
nūs kareivis. Tėvai savo akims 
nenorėjo tikėti. Kiek tnd {inki
lo džiaugsmo!

Pasirodė, knd jis |»*»nj kar
tų buvęs sužeistas. B<*t j**r 
klaidų jo pavardė laivus 
prniiRtn žuvusių tnriMii.

Truck Privers & Chauf- 
frurs’ unijos <tarbininkai, ku
rių esama nj»ie 6,000, laimėjo 
$2 dauginu savaitėje už darbu. 
Be t<>. jiems sumažintu darbo 
valanda*. N** visi tuo |mt**n- 
kinti.

II.Svarstyta kokį vakarų reng
ti, bet dėl galutino sumanymo 
nutarimui atidėta 
susirinkimui.

Komisija dėl to 
rinkta iš sekančių
Valnnčiimnitė ir M. (Jverliu- 
gaitė.

i Perskaitytu i tsišnukiuiiu iš į., 
itenltu .* ktislthk aJe■ 11
jloiėių, kur u ir. -t itat buvo s 1 
. jungi *. ' i j.i* * mi* *lpu* « 
vo alkui . ..itertn ]»att-l| 
boti . »z ■ » ’ ■!.. taip-gi na-- ; < 
i - • .tilte • < '■ I. Pui-
1. u:- ap*ir< in tv, nes pari>- 

Idu. kad sųjuiigii-lės atjaučia 
|ia*iėjimų netik savo sesučių 
-ųjiingi<*čių mdaimėj, bet taip- 
*ri ir jų našlaičius. Dar ap- 

Bondsų klnstiiiilojns l'utter, | -arsrius kuopos In-gamus rei
kli r* imt* pnsnlavė policijos |<: i,1H. sutrinkima* tapo už- 
rankostuu tomis dienomis gau* 
įmuštai'** nuo vicm-rių ligi ke
turiolikos metų kalėjimui.

Jo u|ųnivystė* siekia Š7N7.- 
OtM

PAŠOVĖ BROLIUKĄ.

13-kos metų llenium Ame- 
ling, « E. Ontario gaU taisy
damas h-volverj netyčiomis 
I atšovė savo mažų broliukų 
U'illinmų. Pastarasis nugaben
ta* ligoninėn. Sakoma, mir
siu*.

Tni kų reiškiu iu**lėpti nuo 
taikų revolverių.

i> «vhk

U-U»1n.
fcd

^ANK
..«« po aac

dai lyas.
Ai kuojMt nors mažutė, bet 

Lietuvos laisvės ir Bažnyčios 
reikaluose pralenkė vietines 
daleles draugijas.

Kuopos korespondentė.

n dievo apvuzdos 
PARAFUOS.

A. T. BIELSKIS BROS.
5315 So. Ashland Avė., Chicago,

*wt • Taisome, trolioiame ir daromeT/lięnni^ “Utomibiliu*. Lfetuviai kreip-
1 UIDUIUV kitM ^rie taonių. Taippat turi- 

me nnt pardavimo Tirsero Limousine Karu.

Siu*iu J» ii. 1919 tn„ L. Vy
čių 4-to kuofia laikė metini 

'susirinkimų.’ Susirinkimų al
udarė su malda vylė, A. Erei- 
tikaitė, senoji raštininkė, nes 
pirmininku* nentsilankė. Per
skaityta* praeitų nu>tų ploto- 

* kola* ir visų priimtas su pa-
•lėka raštininkei. Paskui vy-Į 
tė, p-|ė Abromaitė užėmė pir- ., . . 
mininko vietų. Išduota ir iš- 

drerkienė.
! Pvtknitė, 
IPuosknitė.
Balinėki*, 
lineka*. E. Baiuilaitė, Kimonr- 

'vičienė. A. Zifas, J. Snimsis, 
Į A. Jukutis, A. Bruožiu, J. Ma- 
tijosiu*. P. Takurienė, J. Lu- 
kosaitė, A. Budrecki*'. K. Ju- 
zulieni*. i*. Acmatienė.

(Paliaig* bus).

1*11 lligeriu filėšil.'U IIŽpUol*1
Mav i'
pu num. * E. H * at. Krautu- klausyta visokie ra|»ortai. Po 
vninka* fiakil*'*

| kai ,ij lengvai jiašovė ir išdu- paskirtas vietas, 
'nu'* lauk *u laikrodėliais ir žie-| Nauja išrinkt 
dai* vertė* 1.2IM1 dol.

K raut u viiiuka*. tuojau* pa- ti: dva*. vad. kun. Ig. Alha- 
griehė revolverį, jo žmona ki

ltų ir danu vytie* plėšikus. 
(Gatvėse [Mikvlta trukšmas. At-

NEŽINO. KUR PADĖJO S90. PoH™“*"*
j \ iena* plėšiką* mėgino per

is nplinkė* t'bicagon utva- lipti per augštų geležinę tvo- 
žiavo kažkoks .Jame* Cokcley. rų. Vi tvoros užsikilio jo keli- 
Vienoj krautuvėj ji* davė nė* ir ten-imt ji* sučiuptas *u 
krautuvininkui trunųmin lai- pavogtais daiktai*, 
kui pataikyti |!>0. j Kitas jmbėgo. Suimtasis ne-

Paskui vaikščiojo po ūdos- senai paUuosuota* ii kalėjimo.

\Villiniii Petin mokyklos vai- 
kai ieško nežinia ktir pražu
vusio* 14-os motų mergaitė* 
Alnio* Brinkinau.

Praėjus] ketvirtadieni ]*» 
pietų mergaitė išėjo iš mo
kyklos ir nosugryžo namo j>«» 
num. I.'*"* So. Clifton Park 
avo.

virius, pinu, p-lė Abromaitė. 
pirm. |xl Stasys Šimulis. prot. 
rust. A. F. Augustinas, fin. 
rast, p-lė P. Freitikaitė, iždin. 
Petras Varakulis, režisierius 
Aleksandra* F. Augustinas, 
korespondentas Jonas IL Ma
cus. Be tų, dar išrinkta va
karų vedėjai, žaislų vedėjai, 
knygininkai ir kiti, kurių pa
vardžių netinodaaaa, atgaliu

6 NEMOKIU PINKUS 8EREIKAL0 
Musų kraatuvi viena ii didžiausių CUcagofa 
Parduodame už žemiausių kainų, kur kitur taip negaliai. 

Mašinėlių laiškam* d rokuoti ir ofiso dirbami jrra naujau- 
•io* mados. Vžlaikom visokiu hikra-tžiua, žiedui. Hiubi- 
niua ir deimantiniu*; gramafonua lietuviškai* rekordai* ir 
koncertiniu seriauaiu. armonikų rusišku ir pruaišku išdir- 
byafitj. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokiu* ženklu* draugystėma. taisome laikrodžiu* ir 
muzikaltšku* instrumentu* atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų kraaaicnklj - - --
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