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MAŽOJI LIETUVA ATSIMETA NUO VOKIETIJOS®’““ ““
t

Berlyne atnaujinta su-
sirėmimai su bol

ševikais
Anglija reikalaus atlyginimo 

už savo jurininkus
BOLŠEVIKAI NAUDOJASI 

TANKOMIS
REIKALAUS ATLYGINIMt 

UŽ ŽUVUSIUS JU
RININKUS.

Kalės ministeris nuUrė su
traškinti sukilimų.

Berlynas, kovo 7. — tintvė- 
*r mūšiai luilšrvikų *ii val
dini* kuriiuHiiene kovo .*i die
nų ir vėl iitsinmijina. Y|wtė 
Ftmirkų* *ii*iri*minuii *ekė nnt 
AI«'XMiuk-ipluta. Tenai *knil- 
lingietn* lml*«*vi|piin* |uivyk-i 
pagrobti nuo valdžion ku- 
riuoimmė* kėli* knika*vtii- 
džiu*. Kuomet la* pmlnrytn, 
vnldžio* knriitomeiH* laivo pri- 
ver*tu *1«i<i InrylioHiin *n bol
ševikų vatini*.

Ibilšcvikiii ptin-ikiduvo
jiem*’ atiduoti vyriuu*iiijii iri- 
licijo* *tovyklų. It»*t vnldžio* 
knriuoniciiė nesitiko. Tnd 
išunujo fira*i<lėjo *iiinrku* np 
*išaivlymaM.

Ha talonojo Krvžiau* nkvriuid 
a e ’ Iėutr rankioti nuo gafvių mi- j 

žeiduoKtu*. Kadangi tam tik-! 
*lui nebuvo tam tikrų amini-' 
lun*ų. tad |m*inamki1a |mprn 
*lui* vežimai*.

Znmnių 
|M*i*lė|M' 
niim*r*.

Goveda

Tų pažadėjo tnomėma 
Lloyd George.

miniu* mušiu metu 
ar(iiniau*iim*c na-

ŠAUKIAMA PAKILTI 
PRIEŠ BOLŠEVIKUS 
RYTINĖJ PRŪSIJOJ.

Su streiku prastai sekasi 
bolševikams.

PRŪSŲ LIETUVA JUNGIA 
SI SU D LIETUVA

WE1MAR BIJOSI STREIKO.
ūngarijon

Steigiamajam nusirinkime 
skubiai veikiama

*tlilm. \ i-ii* titi--ivill.il *:tvu 
pu-< u ii nužudė.

Nilo Io įniko išilgai U|mk 
lhii<-lio rumunų kareivių 
*lunlliii* lmvo žymiai |aadi 
diiitn*. Kmminni gundo lwdše- 
tikų Imliu* ii Ih- pa*iguilėji- 
mo juo* .kerdžių.

<tautu žinių, jog *k:iitling.i 
l.ai iiioliK-m- iHiltevikui .tllnill- 
ki.-i išilgai. y|nu'- Mmiriuaue 
nuo Ik-fid.'i. priešai* loilii-ijo* 
ntlM-žiii*. Didžiumų fionto nuo 
Ik-nder ligi tialieijo* rulH-ž.i'j 
palnil.o rumunai, gi geležinki*- 
li l* Od< **o. į Ib'flder valdo 
prancūzų ir graikų divizijų*.

PP.A MATOMA BOLŠEVIKU 
OFENSYVA BESARA 

RIJOJReikalauja tėvo reikalų ap
saugojimo nuo vokiečių?"*

PARYŽIUS kovo 7. Ry- 
tinėj Prūsijoj gyvenantieji lie
tuviai. anot gautų čia žinių iš 
Kauno, pareikalavo talkininkų 
valstybių, kad šitos apsaujyo' i 
nuo vokiečių t t inusias lietu 
vių reikalus.

Prasijos lietuviai, sakoma 
pranešime, savo apgyventas 
teritorijas reikalauja išskirti 
iš Vokietjos.

Reiškia, Mažoji arba Prūsų

Wcnnar. kovo 7 i omai 
ki<*ėių t:iiili*l.ojo *ii*iiinkinio 
nl'lnvtini* daro.į liaugii. km. 
Inet jie gulinu žinių llpie *t| 
keliamų M*ur l*>|*e\ iki*k.i 
darbininkų *treikų. Ne* *lui 
ll:i* Juilrtlgva pleeiii.i ii galt 
apimli \i*ų Vokietija. Ik.ile 
liilil.ų l.vnilvlie liek didele, joj 
kl:iii*oimi 1*ol*evikų km*t'm’i

Sjiejama, jie nori įsibnauti 
Ungarijon.Berlynas, kovo 7. Vieto* 

liiikinšėiuo.e |m*kell<t:i* pa*i 
kuIlH-jimii* *u fie dniarralu 
lliialciilmrgti. Fieldnuiršahi* 
laimi jiioilomi* *|mltomi. nu 
piešia *iot į rylinėj Pru*ijoj. 
kur vokiečių iHilši-vikai |uižnn- 
ginoju.

Ilindeiibiirga* šuiikia puėili* 
i.vlinė* Pru-ijo* gyventoju* 
-ukilti prieš Imlševikit*. Ne
lik tokiam ut*itikime ir puti 
šalie* k.-iriuoineiiė |m*okiiiiti 
ginu veik* prieš tuo* terori* 

1 tu*.
Hindenlmrgu* |inž.yiui. jog 

prie rytinė* Pru-ijo* knbiiui*i1 
lenkai. Bet ji* lenku* laimi tr- 
rai |aižį*tų*. Ir jie to krašto 
jokitm budu negauetų. Verčiau 
tegu jį užvaldytų lailševika1. 
knip lenkai.

Streiką* ladševikam* arfai* 
vykę* Vokietijoje. Bolševikai 
|M*krll>ė generalio *trriko 
proklentacijų Dn*z<h<nc ir Mag- 

j debttrgr. IL-1 dariiininkai ne 
|wtklau*ė.

Bueharestas. kove 
talkininkų 

•n. Ib'itli.-lo,
I*»l..a d.4> 

pr:uiė*ių m 
ariibi.lii. Ji*

iiilm maeijų, 
kiek 

l*ibl llllll I

« .

Dvi dieni nevalgę. 
Nlreilui' np-irenkiii ii 

lillk U eitllill k.'lklll lllo-e 
«lllo*c. Anų diena ėia ulkrlia- 
* lik už l.elių mylių nii-> 

m. Žmom'-. |m*i*id;<- dvi 
------------ Apie tad dabar ir dieni nieko m-t alpi-, nieke bur 
pranešu talkininkams ofici(a- neturėję.
Iio keliu iš laikinos Lietuvos
sostinės Kūmo.

’ 4 | VII Ilk

Lietuva jungiasi su Didtiaj.i \v,.hniu 
Lietuva. Apie tad dabar ir dieni ni<

mie

iu

.u/iliota.
B>—uraliijon 

I-

Londonu, kovo 7. — IJovd 
Georgo, ministerių pinninin- 
kas Mercnntile Marine pa
tarnavimo delegacijai prane* 
m*, jog už £uvu*iu* jurininku* 
bu* atlyginta.

Ji*' |ia*akė. kad tokie* in- 
I *1 rakei jo* dųotn taiko* kon- 
! fen-ncijo* atntovamn. Ji* pa
žymėjo. jog Vokietija pilimi 
Iurė* atlyginti Anglijo* šciniy-' 
uotu* už vi*u* nužudyt u* jure- J 
ra jurininku*. , '

I

t

BOLŠEVIKAI ŽUDO SER 
GANCIUS ĮMONES.

Tuo keliu mėgina panaikinti 
epidemijų.

Didž.immi Ei linio g enlojų 
luiduujii. m- iMilL-tikni |«n* 
groln; vi*ų mui*tų.

Erfnrt neturi vniidott* ir 
»vi<-*o*. <>yt i-u tojui iiniidojii*l 
ptneiiuiuėiii šah* mi<-*to ii|h- 
Inkų. Nimiirii*ių žmonių Into 
nu m-nmii kaip laidoti.

TALKININKAI UŽDAVĖ 
SMŪGI BOLŠEVI

KAMS.

8TOCKHOLMA8, kovo 7.- 
Petragrade baudai siaučia Ait 
tinas epidemija Vienoj ligo 
ninėj kas mėnuo mirtų 8 tuk 
stanėiai žmonių. Provincijose 
šiltinė dar 
žmones.

Bolševikai 
sulaikyti ta
išleido jie slaptus įsakymus

Archangdoku, kova 7.—Po 
Miiarkau* armotų šaudymo i 

' tiilkitiinkji |M>zicija*. bolševikų 
|M-*1ininkni kovo .’l d. *tojo a- 
tiikou prie* talkininku* Vag.i 
|m'iUHU. tar|M< mmIžiu Kitgka ir 
Vieta vka.

■ Bei jie velkini lmvo atmuš-j 

la. Bolševikai fatnršė di<b*liii* 
utiortoliu*.

Talkininkų *knutni |ut*kui 
afrtlinkė* niiškiioee ntrad-> 
uioigelį luilšcvikų lavonų. I»- 
i log-iitiėiii ant sniego.

Bet ir |*i to ladševikų artile
rija ne*u*1ojo vaiku*i.

pagrobia maistų.

Vienu diileliu automobiliu 
gabentu niaida* j Adlon vieš-1 
Imtj. kur yrn n|i*i*1oju*i ame-1 
rikoniškn utilitarinė komi*iir. 
Aiitmiiohiliii* gatvėje gnvėdo«| 
buvo hiilaikvln* ir vi*a* mni*-' 
tn* imgroliln*.

Kni-kui io*e mi<-lo 
plėšiamo* krautiitė*.
velkama šalin utim ant vieto* 
imikinnimi.

Vii kure Berlynan nl keliu vo 
daugiau kariuomenė*. Jai 
vadovilllju geli. toli I.Iii-I 
aitz. •

Bunka* ir tiešiio*iu* lm*lu* 
stipriai *aiiguja kariuomenė.

Kuiė* mini*lerii* N««*ke |ui 
Rikelltė, knd jei mi«**te *unii*i- 

^tnai ir raudirtiųjų *nkiliinn* 
nea|i*imalšin*ių*. tuomet ji* 

• v jtn*kv|l»*ių* karė* *tovj. Prieš 
Imlševiku* tuoatet bu* |mvar- 
toto* kmmŠlrtnu*i<i* pririiMi- 
nė*. kokių Vokietijoj dar tu-, 
būvy.

I

Niekas neišėjo su streiku.
I . . . i

Didži imi iečių *ocijiili*1ų va- 
, dui A**oeiuled Prc** korė*- 
ĮMindcntų |uiinfoniuivo. kad 
iMilševikų |Mi*ke|btu* gcnvruli* 
*tn*iku* virai inųaivyko.

Daugel vieto*.- darbiniiik.ti žudyti šiltine sergančius žmo 
ludravu *t reiko n*ikale. Ir 
kuone vi*ur *treikui |ami|H*ie. 
šinta.

Berlyae daugvl «lirbtuv<-*«> 
darbininkui nedirba. Kaip gi 
kitaip. Juk tenai vira* ladševi* ^.ležinkelių nmr.pf ir
kų lizdu*. Iifilšcvikai buvo *tikėl.«

Ijiikrašėtai praneša, jog Ber ; liai*iau*ių h-tvarkę. šiandie 
lyne Htreikuojmmi prieš <li jau prnvraln normalė tvarka, 
ilžiumo* darbininkų norų.

Mtt pdaigoee Berlyne liurbi* 
•linkui buvo |>arngint-i lml*u<>- 
ti *t reiko reikale. Streikui 
|M*ipriešino auvirš 2<) tuk*tan- 
čių darbininkų, t'ž *treikų 
latlravo apie H hik>tan«'iai.

Bet bolševikai to nepainu. 
Kaikurių dirbtuvių darlanin 
ku* jie dnr pirm to bul*avim-i 
privertė *trcikiioti. Kriškia. 
mažuma *u prievarta antmet.i 
*avo noru* didž.iinmii. Gi pn- 
kili ttių |m*imiudojn.

labjaus naikina

netari priemonių 
epidemijų. Tad

nes. Jie mano tuo budu ga
lėsiu panaikinti epidemijų.

Praveria tvarka Hille.
M tente Hnlle. kur rumln*i

Nėra laiko atostogoms.
i Valdžia nu*pr<*ii<lė meluoti 
•ntietoęii *ii*irinkiin<> nt*to- 
. llllll*. Xe* jei *lt*il iitkilllll* bli 

'tų |<aliiio*iiotn* a1*il*iiii. luoitii 
įgulėtų Įaikinuudoii lioltevikni.

Nuturiu •liiilmulie* vi*oiu** 
*|iėkomi . Atlikti vi*n» *vur 
l<e*nnio*iii* darbu* ir |ui*kui 
*nlie- reiktilu* I okiaiii laikei 
|iuve*:i i*imiini'i tii-mii va* 
tižiai.

|mė >ktibimimu*i >u kon- 
*lilueiju. kurio* gului imi* pu- 
guiiiininiii* užima <iaug laiko., 
Ne* |utl* projektu* nmalitgniai 
|H-rtui*omn*.

Knikiirie naujo* vidtižio- 
mini*teriiii ktailerimjn ,*u <lar 
bisiinkų vadui*, atkeliuvu*iai* 
i* Ik-rli iio.

, l-lell
pi le

llolši tikai.
megin
žinomu Dnie*lro lioidti.
ten |m*iikti lė—iog I ngnnjoii 
]*ci kuliui*. Pa*kui ltgimiomi* 
|m*iekti I jigmijo* -ii*tinę Ibi 
• in|H-*tų. ten *u.*i jungi i *u un 
gurų liolšct ikui* ir tų uiie-i.-i 
janduryli -tiprin Imlš-t ikizmo 
tvirtove.

Neilidolllll Ind jei ĮBlėillj I'li 
gurijoj. yimr Ihi-Lip-te. IhJ 
šrvikų ligoniai linkaiti; •Inr- 
Imojii.i. Jie aprupinami Ma* 
kto* Imlševikų pinigai*. Pu 

lėiiim Budapr*le jie ibįžnui |ui- 
daro *ukilimu*.

I
Nu pric- 
*au tar- 
ofieienu

liolševj-

Valdžių* kariuomenė išvijo 
i lH>l*e\ ikii> ii ĮMtėmė geležinke. 
Iio Hlotį. Klotyje atrado pilim 
prikrauta vi*akiau*io mni*to. 
Tų nuii*tų lnilšrvikai buvo jut 
gr<d>y nuo gyventojų.

U*ipzigc .indreiknvo 
iriai prieš Iml-evikii*.

Turbūt, jau ir pute 
vikni FUpruu' i. jog jų vrimijn 
imi valdžių m bu* *ugi iniila

pilie

Imlšr

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S )

i

REIKALAUJA ŽINDAMOS 
TAR0K08

Waslnngton, kovo 7.
Per*liiuga* pri*iunlė 
grimui, idant VMiaii-rl*'- ame 
rikoniškni armijai Vokietijoje 
timjim* pn-ių-tų l.'iR.tsai VU 
tų žindomo* t <-i ii 11 ■■ im t i i luini 
ko>.

\ ei kiui lui* |m*in*tii ir dali 
geli* cigarų. km iu 11111111*1 • - 
ll/ilktll-l 11/ w7,'«ll.l«SI.

kill.h-

Bolševikų užpuldinėjimai.
.Inu ir *iun>lie ludžcvikų bū

riai atlikinėja įvairiu* užpili 
dilu jimii* Ib—unibijoj. Tie 
Imt. jie gaminti keliu* Ud 
*evd;ų armijai, kokiu ietį rito 
Aramu.

Ihilševikni |ui*idingii* užpili 
dim jimu* |<adnro *ii kulka* 

' viiidžiui*. Vi<-no idkm užpilo 
limo melu jie nutvėrė »i<-«ri 
rumunų gettendų *u t i*u jo

Oficieras priverčia tarnauti.
Didžiumų ravo ofirierų ImiI- 

ševikni turi p:i*irinkę iš bu- 
vu*io* <*nni armijų*, 
varta priverčia juo* 
minti. .\‘i-|mklii*ni<-ji 
tuojau* nužudomi.

Kitu dali* ofieierų
kum* tarnauja lino*noriai. Tai 
■ luro. kad n p*i-mugei i įmiki.

Ilu*ų Imlėevikai tikini gauti 
žymių įtarumų nuo ilimiunijuR 
gyventojų. Iki riiniuaaora 
tadševikiziiui* neprigijo*.

Itmutmų tiuliu *avo didžiu- 
moji- yru va M iečiai. Itumuni- 
jo* valdžių vid*1iečinin* yra 
|iaŽ4i>l<-jii*i žemė*. Tnd jiem* 
nėra reikalo klausyti latlSrvi- 
kų kurstymų. Ir jie m-klauno. .

Ai-ku* daiktu*, 
vikiim* nefiuvyk*
užpuolimu* prie* lb-**iirabijų 
ir l'ngiirijų. Puik* jie didelius 
mu»1oliu*. Im bu* ir vieką*.

kml ledše. 
Illošlulim*

I

PRANCŪZŲ MOTERYS UŽ 
RUSŲ MOTERIS.

Reikalauja gelbėti ruses nuo 
bjauraus pažeminimo

Fakelu skundai prieš armijos 
ofideriui.

>* kollfe|c||eijo- 
idant ji* iiutu.i

t nk-tiim-iu* ik* 
l>ll* įjoję. kuliu*

Toronto, kovo 7. K a mulo* 
|uirliiiii>-iili* nitų dienų pakeltu 
dideli* trakšimi*. kuomet Im* 
re- Kailinio* milirijo* iniiii*le- 
ti*. -ir Nam II ilgiu-* pranešė, 
kml niig-b—nieji ofieieriiii Kn- 
mulo* kareiviu* mūšių Inu* 
kuo*** *t iiiik; tie*iog -kerdyuė*- 
nn. kml tini kareiviu "progre- 
*111111111** Imtiem* |m-iž>mėti.

Buvę* iiiini*t>-i i* |mr«*ikala* 
tu atlikti laidymu*. *iirti*1i tų 
iH-ii-ikidingų -kenlrnių karei- 
nu kaltininku* ii juo* vien* 
pulrniil.li knrė* tci-man.

Kum.*l<>* iirmijo* vyriau*in* 
vmln*. *11 \tllllll t'lllie. IIZ.g: 
nu Iki vi*ii. Ji* -ako. jog l.ii 
|ii;i*itii:in« imi*. Liudininkai* 
*avo pii*- j<- ji* -tnlo Migryžm 
-iii* i* karė* laukų. kareiviu*.

Tu* negirdėta, -kumla* par
lamente pukėh dideli trakšimi.

Paryžius, kovo 7. I'rmi 
cuzijo* inoierių Imli in*'-* turi 
Ih— pirmininke, Jule* Nieę 
įlieti. įninku krei|H-*i , mini* 
lerių pirmininkų CleiiH-neeiui. 

jkni|Mi taikt 
pirmininkų, 
priemonių

••...gellH-tl 
ludln nulių

dnilkin lijaiit mil*ioji gėda, kilo 
■net l>ol*evikai pa*ke|lw vi*ų 
molei tų nuo lfc ligi melu 
*«H-ijiiliziieijų.**

"Vardu motelių mulitiŲ.** 
'iikomii tolinu* lni*k«'. "me
tei k n Iii u jame tuo tik*lii kon 
ferviwijo* *ii lik*lu Į'imui't'i 
į lų teikiilų.”

Ilu*ijo* molei ių unija švei 
va rijoje 1:iip|uit tilo reikal i 
mu**' telegramų pirmininkui 
t lemelleellll.

Ibi

IŠRINKTA PIRMASIS DE
MOKRATAS Į 50 METŲ.

Oreen»burg. Pa., kovo (i. 
Pirmu kartu j 30 įimtų Butlei- 
(■aviete išrinktu* demokratu* 
koiigiv-liiahn* Jolm II. Wil

Washington. kovo 7. 
liju *u*ipyka *u Jtigo*luviju 
ur. teritorijų ncpuMiialiuium.

8 V A UITUOS GRŪMOJA
ITALIJAI

KOVO 7. 1919 M
Chicago. šiandie ne|ia* 

tuvA* oru*; laukinuui daugina

ORAS

M:

tniMimoj kon*litnri joj 
Tuomet, e*ų. bolševikai 
liniflų kovoji; prie* vnldžių.

liet rndikališkiauM ladševi- 
:kų vadai nratmaimmiar reika
lauja, kad įlalinrlinė valdžia 
Uita

ivill.il


2 DRAUGAS

“DRAUGAS”
LITHt AM.IN H.%11 t IHIFAIl

Publl li*d iMil, I *•'!»• Ml»»tU>* l»> 
l»ll\l(.\s |*l Itf.lMilMI <<». bu . 
imki u. ąąiti m. hi«Act*, niii»<»t*

TI KM> OI S’ BM 1UHTI<»* 
< »n< Yctf ..........................................  S-«

Mamili* ...........................................
lhurMlAi*« I •hibiii

Al M U'•-si \X|i> 2. \ < <>|'V 

A<i»*-eo*Mu: rtaia** aimms

įaii ttiti ĮHivczdį. Neilgai 
tink-, bn* ir dauginu kenkimo 
katuli kam-. ”S. l„ O.” 
priekabių prie vienos I 
kų įstaigos. Ugniniu ji- 
dilo* i.uiiybe. kitom-, 
diduir ji- • 
v imo dm lai

ieško 
katuli

- ne-
Kaip 

lirlui katalikų grio 
j drauge mi netikiu 

t ) Dievą a-nu-niiui-, taip 
•luty- ii toliau-. .Imu vis 
iinku bu. |Mi-imšyti katuli

Amerikietis apie Paryžiaus 
Lietuvius.

KUR RANDASI VIENUO
LYNAS?

T
U LABDARINGOS SĄJUN- Iničių Pricglaudo- Fondų. Tik 

GOS CENTRO SUSIRIN
KIMO

iii n m hiiniKi pu m:x*ii* 

“DRAUGAS” 
llltUI IbU-kIm tM| e«*k*n** IHvl*-lelK'MlM*. 

IKIM Ml.lt h M\ %:
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adrvt^ % tt| t >i • |.r 

1*intr lt rrt.i't ii
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l>k«lf|rt.
r t>l«* «|H tfe ••< 

|m-« irtu tilt ti 
• II ir m

I tu • • . »

n«
k u. kaip mokiniui m-nuku «-.•• 
buriuoti Mokintoją.

Tikėjimų Sąjunga.

tokiu hutlu galima bus su
linkti $I.‘hi,O<xi. Tadu nerei
kėtų m-i nuošimčių už jmsko- 
lų mokėti. Tmla netik prie
glaudų tiirvliuiic, Is-t galėtu
me dur pripirkti visokių įran
kių. kad tie našlaičiai galėtų 
lininių niokinties.

šiuo mitui imu atsikreipia
me ir į plučių visuotnenę pra
šydami iHiratnus, u ūkų šitam 
pritkiliiiaiu darbui.

šiame mėnesyje jan pradės 
kolektorini kolektuoti po vi- 
sa- lietuvių kolonijas. Kolek- " 
toriai turiu tam tikrus poliu- G 
dijiinus su įtampi jos antspau
do. klebono ir kuopos valdy
bos puru.-ais, kad koznus ga- 

|)i. lėtų tiems kolektoriams pilnai 
laike .susirinkimų Įmsitiketi.

21 d., kuriame įlau- 
svurstv. kml kaip

IsulHlnringm-ios Sujungus 
Centro susirinkimas įvyko vii 

I-urio -‘t> d.. Apvi-izdo- Dievo 
pmupijos svetainėje, prie l'ni 

|'iii ir IS gatvių. J šį susirin
kimą at-ilmikė laimi skaitlin
gai delegatų ir 
luibd. Sujungus 
draugijų.

Pivtukolns iš ] 
rinkimu priimtas, 
ta pri)- svarstimų.

Visųpirma (g-ršauktii visos 
komisijos, kad iš<luotų veiki
mo ra|Hirtus. Visu ni|M>r1ų 
ėiu nerašysiu. I'uzynic.-nt lik
tai svarliesniiis raportus. L. 
ii-ktoriai 
v asark* 
ginusiai 
nors greičiau butų gulimu pra
lieti rinkli liukas našlaičių 
piicglnmlo- namui.

Komi.ija, kuri buvo pa- Jo 
Malonyla* m kivy-kiiĮm, nieko 

l mmjo iii-iiram-šė, kmiangi m 
I kivy skapas lu-gali tiek 
l pinigų -kolinti.
Išlaukti, nes il
gi ra i z. i no. jog 
u-u Ii - m-i nuošimčių ii|imuki*ti 
llž tokių |Uiskolą I l.'itl.IMKI i|o- 
licrių). kurių reikėtų mokėti 
kasinei jhi JI.ihiii įlok, o prie 
to dar našlaičių užlaikymas ta- 
luti apsunkintų organizacijų. 
Xor> miestas ir mokėtų |h> l<t 
■lol. už vaiką ir 1*> įlok už mer
gaitę. ločiau m-gulinui butų 
suvi-sti galo su galu.

l-alalaringuji Sąjungų jauz- 
•laiim tokią sunkią naštą ant 
savo pečių, <> sykiu norėdama 
savo užduotį atlikti, kml lie
tuvių tautos žiedeliai gulėtų 
augti lietuviškoje prieglauda 
je. Centras nuturi-. ku>l visos 
kuu|Kis imtųsi už darbo, ne
žiūrint. kmljis amikus ir m-mu- 
lonus. Visko reikės |mlirti. 
Ih-I reikia atsiminti, kml vi
sa tai dirlaiine savo gerovei. 
Reikės kob-kluoti. rinkti liu
kas. Kiekvienu lietuviška šei
myna, ur |uivi)-nis tegul įuihu- 

•iiilcli vienuolyno kam-1 koja nemažiau !<• dol. į naS-

» lUsiulIg llll-S 
visuomeniškų 

turinio.

turime 
įstaigų, 
reikėt ų 

Iji- 
nvt ir Chicago* 

klausiu, kur ta 
■a vienuolyną.«

Dar 
svarbių 
Ta-, kurias 

į mum- žinoti ir (uižinti.
Imi d:iug)-lis
lietuvių klausia, kur ln.» “v. 
Kiizitniurs vienuolynus yra. 
Yni tokių, kurie m-tik nėra 
matę jo. In-I nėra ir girdėk- a- 
pie jį. Tuoturpii užtektų su
rizikuoti |M-nkttiką ir gatveku- 
ris |H-r piuivalnmlį. ar daugiau- 
šiai |M-r valamlą iiugaln-ntų la«- 
veik prie |ait vii-nuolyno. (t 
ink tiri vii-nntinė io* rušie- 

i ištaigu mii.-ų tautoje. S no 
' -ios kongregacijos buvo steig- 
i to- dmigimi-ini kit-ui.iičių. Gi 
švento Kuziimeio v ienuolv mi

tui lietuvių įstaiga. ;m !n 
tylu vien lietuvių |*ustiiiigo- 

'mis. Ir kuo duugiuii vargo 
buvo pmlėtn liestataiil tą į-tai- 

ji mums lu .iii-*>'-n'-. 
mums tilo. Učd ietį 
ir -tiprint'imi lik I 
Imlios dva-in. kml j

bidi-lvs liiio.so- Aiiu-riki's 
I • •

-iinmns pi i-|utu-l<ijų r.itto|His 
'titulų vargui išrinlo -n litui ii 
snukiai supumtauii. Lietuvos 
ir kitų tautų atstovai l'itty 
zitijv gaudo galingų š«|ių dtp 
li-uuitu- ir laikia'tiumkus. 
piinu-iia jiem* augstus \\ ilso 
im -kelbliKisiiis piim-tpus ii iš 
>le»tim ja aiškini kaip aut dvi 
uos, kad pav vrgtoslos tautos. 
I.tviuva ir kitos, turi teisės 
būti laisios Ih-i purios apru 
pinti -.-no reikalus.

Amerikietū Paryžiuje.
Viviuis Aua-rikii-iis, Ih-ii 

• Iradarbi- Itiikmšėio Tlu- Kvi- 
ung Siu. J.i vnsaiin. m..

{Hldlloda savo įspūdžius iš t ■ 
km pusišiu-ki-jiino su puslėg 
tųjų taniu atstovais, .lis at-ki 
IKI I-IV lllZ.ltolll- l.ietlIVos dv 
■ ni'kuitU' 
tų 
Jis 
IhiI

I

Iš šitos akyvi»- 
dviieijo.s galinau 
knd .tingis l>atij"'a 
tavos dvai|Minis. tini ji 
la-M-uai
Ito'v uit t;

l< įloję prieš imi'-ills užgll Į
•li)-nrasėiiii praiu-šėj 

xv mimi-iojt orole-įmitę ' 
l. .j.i išl.eb- -mimliyui.j 
vii tikėjimu sąjungų 
> aip z.idmmi luivo -ildn 
.nitų -ųjungą. | sąjįlli
■kimu kvie-ti katalikus. 
-. rii-u-. ploti—ti.iit m. 
i|sdų vv-ku|Hi' iii. Ib-v 
U ■ Ik i i- Fotui du I • 
i.iįhi išrinkta- važiuoti Į 

| imlllut i 
iii žnda

Jll'

|m
laMHą.
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Susivienijimas Lie- 
tuviškp Organiza
ciją ir “Draugas”.

v i-m

I ZUttgę žmonės v i-i 
kml Usim-nų. •Inoi-.-ijų n 
v ii uijimų vi-i | si t o-e* ih- jų
žmižini. o jiį )Lirluii. v n*im- 
asmuo už-idėjo tikslą išhit 
kinti •"Draugą*’ ir tą -Imyda 
nui- vmlin.-i-i "* l.u-luv i- Ka 
tulikas”. Mus dienrašti* yra 
siniiiiy Iii- katalikų aukomis 
Ih-i pastangomis, kataliką n-i 
kabiui- ir tarnu ii ja. Tai-gi 
lengva yra nuimitiyli. ką vei 
ta kntalikyliė to žmogau-, ki: 
ris ••Dmiuriii” kenkia.

Jis yra toki.- jau katnlika-. 
kaip ir ""l.iiiiivos” ridnkl) 
rili-, kuri- viešai oi i-i|iažiiio 
hi-tikįs į Dievų. .IidhIii alui 
yru vii-)ii)|.i. vo-mitu laikrašty 
j«- nt-o ii vienus imi l> -lu-.

Iš rašto mimiimt. kud u- 
milo ieškanti- lu-ti-isingų prė- 
kukių įiiu- katalikiško )|h-u 
rašėii) yra žyi.m* ""Su-iviru 
jim«- Lietuviškų Orgunizm-i 
jų” Tonu «d" l^ik)-. Tai gi ta- 
stisiv ii-iiijimas yra luip |ui* 
katalikiškas, kaip *'l.ii-iiivo>** 
mtakluriu* ir lu iidrmlarbin:. 
Jų tikslui yni kenkti “lliau 
gili" visokiai- budai-, lu-ski 
riuut nei laimi žemų.

Nitą Tunu if Ijii.inio 
sivieliijillio” dvii-ią OD— 
jolm- M-iuii. Ztliojoiii* 
kml jisai yra ban-lęs I 
kilom- kiliuli 
D)-I|o JI- |n IH 
katalikiškų or 
Iv I l .. Į. .I| 
|mii- -nve prie 
pri|«ZĮdn. n- 
•lljllllgtl dlitiis 
|m-iriipuii' -.-nu 
tulikų \rkity 
mų.

ik tto ••linui 
Vii-llljilll'i I. • • 

to 
ei

44110. 
-t:»i

)||)-lliuš)-|l. 
ir lipiu- 

Katuli 
pn)lcslaiitiximis yra 

■ • Ku-ija ir Giekija 
■. tiinm-io- savus ii 

Ku-i 
ir Grekijos tikėjimui mn 

vienas nuo kito 
ploti—tuntų si- 

l'nraukiau kilių būvi 
pi u v ošiu v i jn, virtoje

!

l.lvlllVO'
uito mažai eivilir.uo

A ndiijo- kunignikšėiiy 
pri|Miž.įstn als-jų teise.- 

1 laisvais; ts-l į mus ir a 
pikai 1-mt ilsins pa-iuri 
užtikrinti iityi.ii Iiiism 

žiuri lyg i akyva ilgini, 
kun nereikia iii-i iiik-'lin 

I tulžios valingos -a 
tų reginį turi

Daujotas ir kiti.

korvspmi- 
suiinoti. 
y ra I .iv 

•liti
oficijnl.ii rašėsi 
la-t ji- priklauso 

pi n- tų mus šaloIiajorų. ku 
rių šviiiiyiiosc ii širdyse nu-- 
kuomet neišnyko gili ir smar
ki tėvynė* ita-ili. Jie ta-visa 
• la Ih- klaidų kalln'-jo lenkiš
kai. la-t visadu puikini mokė
jo lietuviškai.

Apie kilus pli niillllli-.s dip 
lomntiiiės lietuvių misijos na 
rilis \'i w York" dienraščio 
ki>i<-.sįHiiid)-iiias Į-adiiodu lik 
lai tokias žiliui.-, kurias iii<-.- 
jau seniau Įmtalpiiioua- 
••hrauge“. gavi- iš kitų šalti 
ttių.

Skaitl mes.

i
i

pareit i .-usi- 
1‘uskui vi

Knopo- kvitų knygutes gali 
gauti pa.- p. Dargį.

Svarstyta sumanymas kaip 
ku<«biugiiui'ini butų galima 
surinkti aukų. Paduota pro
jektą.-. kad reikia (įtuliilinti 
kolonijas ir kiek katrai su
rinkti. Tada kiekviena savo 
užduotį stengtųsi iSpildyti. ■ 
Tokiu bildu gal ir aukų dau
giau surinktume.

Ke to dar buvo sumanymas, 
išėjęs ik direktorių, kad pas
tatyti uažcsuį namų už. kokiu* 
15,1 Kili dol. ar daugiau.

Centro susirinkime tas *u- 
manyinas likosi |mnaikinta>, 
nes Imsi rodė, kad butų be
reikalingas pinigų eikvojimas, 
kadangi visi vaikai jon netilp
tų. o prieglauda vis vien rei
kės tuojaus statyti. Geriau* 
(niaukti ir rinkti aukas.

L. N. Centro pirui.

Ta ilgu ir ttitiiiingn kores- 
|H>iideiH-ija |ians|o. kad mu, 
diplomatai ne vi-adn -kitipuln 
liškni apsvilta su -kaitlim-mi*. 
1'1- lietuvių Ali|i-i ikojo pl is 
kiniu du milijonu, o tėvym'-jc 
net .'všis milijonus surtimin. 
X uodėfiikhiiisis ne|>ngirtų 11/ 
melagystę. B<-l diplotnalnnis 
nivhiot. kaip rigmuinifc vogti, 
m-lvlh'tinas daiktus

•Itiug 
l.iv|Ha dm 

n ikivy skiiĮsis 
lietuviai* ik-

g u -
Ji-
■ 14

• iiiok<-ti.
•įlies Minus tų reginį turi do 
Ivanai iš buvusių ir tvU-sanėm 

i j |iavet gioiuis tautų atstovų.

Kaip išrodo jam lietuviai.

IšiKslamus 
l Ann-t ikivlis.
iiias, dieniu 

i|«amatyli, kų 
. kia l*aryžiuj<-. Tas Amerikiv 
llis rbarakterisuoja visus pir 
mosios mus diplomatijos mi
sijos narius: K. Alšauskii. N. 
Ibisviiliumnų. Uoliu iii ūkų Se 
marku. Jurgį Ibi ii jotų. ]mgn- 
lios Mastauskų ir Gabrį.

Amerikietis supainioja 
pavardes. * vietoji- Tūry Ihi 
šo tiarylm. Is-t liti 
mums kenkia.

Svniliu. kad tie žmonės dir 
įlia. kud jn- m-duoda ir neduos 
i nurimti pasaulio gnlinėiams. 
kol l.ictuvos atstovui m-tnps 
įleisti į Taikos Konferencijų, 
kol l.ii-tuvos m-prigiiliiiylM- 

I m-taps ufieijaliai pri|iažiula.

aplankyti tą
Į-rsi- 

o iš artii.-e-iiv» 
visiems uaugiun

SUVo Įspiulz.ills 
visai to nrjusda- 
mums medžiagos 
mus atrtnvai vi-i-

Dvi naudi.

Juokus utiih-dmil į šalį, guli-) 
Ule Įiusidžiaugti pirmiausiui 
tumiu, kati mus žnamės viso
mis jiegoiuis diliui Paryžiu
je tėvynės Btisvi'-s <lnrlią. nors 
tat didžiųjų tautų aptukusiems 
žiihum-iiis ir urvisai paranku. 
Antru, iš to duriai jau da
bar yra tikra, jau įgyta nnu- 
• la: šiamln-tt kiekvh-nas |<n- 
saulio inti-ligentas. Ia-v,-ik 
kiekvienai* laikraščio skaityto
jas. prancūzas, ar anglus ar 
kitoks, žilio, knd yrn civili
zuota l.ii-iuva. ir knd jos tei
sė* prie m-prii^ilmyiiės y ru 
m-idiejotines. Pirm |M-nkių me
tų m-lik to nebuvo, 
v o m-i vilti)-.) 
|H-r kelias

Liatavoc

gų tim 
Brangi ji 
auklėjimui 
roji musų 
iš ten išeina nuisų |msišvcatr
Iv. r -unkų ir liegalo naudin
gų tauto.- dalbų. Tad visai 
m- pio šalį butų kiekvienam 
nuvažiuoti ir
įsiaigų. I’iisigvn-sitm- 
džiaugsime, 
imžinties Ims 
naudos.

Neužilgo
sii-nis livtuviunis gera proga 
nuvnžiiioli ir |mmatyti vienuo-

■ lynų. Antroje puM-jc g<“.;ušė- 
! •ii)T<--iu manomu smlarv ti vie
I nuoly m- grandijouškas Itaut- 
ras. kini suradus, lėšų |iustu- 
lyniui nuirus įium-s vien uolyno 
mūrų. Ikuzaras Imis tikrai im-|ui- 
praslas ir originalia. Seserys 
turi poguuiiuusios daugybę |- 
vairių siuviuių ir nu-gginių. 
jau yrn siek tiek ausių.t.i iš 
įvairių kolonijų brangiu tii.ik- 
tų. Tikimasi ir tiar gauti, 
tini Imt tliieagos lii-tuv'iii |iti 
n-ins tų luimirų y|Hi1iir:n im
liu. kaip uuktmiis. daiktui-, o 

! y |ni«- skaitliugu atailanky-. u.
?‘rys i.................

. luinai Ims užimti įvairiais
• įniktais. Im- to visas vi>-nuoly. 

i no kiemas bus nustatytas lm- 
•lutnis ir stalais, kur jan'nkti 
nuo draugijų darbūiinkaĮ vai- 
šias svečius ir pardatinč* į- 
vairius tlaiklu*. ile to vaka
rais žiula Imti išfaldumi |iro- 
gratni su iMskaituuii- ir (at
rinktais literatūros — inuxi!m« 
šnaiteliuis.

Viso* tliieagu* |mntpij«>s ir 
draugijos Ims pakviestus 
sidėti pri«* to įtaria., 
laukiiima daiigi-lio svis'-ių 
kitų kolonijų.

šv. Kuxiiniero iliitmje 
nuolynn intiniosi- įvyko įstei. 
ginmiisi- susirinkimas Komi 

į toli) iš (mrinktų t iiicngos in*. 
i tuvių moterų veikėjų. Ta-ni 
Komitetus |ui~ųiipin- suorgn- 1 
niz.iioti vii-liniiis komitetus |a>| 
imrapi.ias. ves visus hazaro

■ reikalus, o |uiskui gal būt |m- 
' -ilik- kui|Mi nuolatinė nrgani-
zuciju vienuoly no |uiriimui.

Kii- nori p.ikvėjumti tyn- o- 
ru. atsilsėti dvasia ir kūnu, 
(Minatyti vienuolynų, lai <Ui- 
sigaunu karais ik t IVotern 
Avė. Tuda Įaieni) • \\«-st.-rn 
Avė. kuru lai važiuoju iki b" 
tos. Ti-iuii išliįs-s. (ai ilešin<-i 
luisukę. illl bloku paėjęs 
utsiiii* piii- vienuolyno, liaris 
iš tolu jau matyti. W. I*nl 
numo. liosclaialo ir Ko. Vhi 
vilgo.- liet U vinim gerinu- Ims | 
dasigaati iki (13-os Kati;.

važiuoti | vauu.io-

vr.»-

II

Ahiausiou.

1L, kovu L—< uuroril,

K.

rt?- 
!ht* 
ir M

Ih-t nvlm 
sitsilnukli 
metų, 

šuoliai.

to 
dešimtis

Al
••r»io 

jo ko t
Nl

‘Nuillcs"" pinui 
io jo laužantį 
Amerikieti- JI 

kaipo žmogų. uKinir- 
lamauiyjv. ūkiai

Copenhagen, kovo ii. A u 
•bu rezignavo Ibiui jo- luiuistc- 
iiii kabinetas su pirmininku 
Zahle. Karalius daliu r mėginu 
-utįerti koalieijinj kabinetą.

IMizį-ta kuli, 
tas iš Neu 

mato, jog

atgijimą

atpjiutaN riliu

ls . 
Tai 
kad 

l'iikilinuts ėjo ln
Ihiliur storinu 

dnlžiuitsio uždavinio, 
stovime visi. IhiIšv- 
išskyrų*. Tie leidžiasi, 

prividėti prie vk

Į 
iu

tu-

i

ivmp
- pimi>-šimiio-e. Imp 
dmig yra |iainiiivo-.

jky-te ir 
n-ligijo-. 
yra Inuloi
kėjiiia* orgmiizm ija-.

I j” '
I žirni skiriasi 
jiu-gu įvairu*
-lemui.

i |*uNiky Ii
i rusų ir grekų.

Skuilylojiiin* akyvu žiiio*i 
ar gulima yru kiitulikyslės, 

I ptav.i-lov ijo- ir protvstautiz 
■ nio sąjunga. Tos sąjungos su 
.nruiytojai išrbiiu jos tiksią: 
kad krikščiony s dirbtų išvii-u 

įkaip biotini. Kiitalikystė su 
i prn vošiu vija turi taip daug 
is-iidių dalykų, kml Vokn-čių 
iiHik-liniiikm ir pravo-luvijai 
I i iŠ įkliuvo kaluliky st<'-s var 
dą. Ilaug dmigimi yra skir
tumų |uiž.iuro-e tarp dviejų 
mim lų tikėjimų ir tarp pro- 
le-tmiliziiHi. Ik-t kiiikurio- 
pioti-taiilų šukos yra artyim-- 
siu'-- katalikmu- negu kitoms 
tų |ui- ių pniti*-1milų šukoms.

Tikėjimų sąjungos sumany
mas vi«as guli imt mitonomi 
jo- piiiii-i|Mi. ty. kiekvii-mt- li- 
kėjinui- liktųsi ii tolimi- -kaip 
blllę* 
siimis. 
g'*je 
uybė.

Nei

•s, 
iiH> 

liiip gi.
1---tikti ir 

į-lnigom-. 
>mi;i» tarp 
IK 1.111 S>

Ji- ti«t 
li.l-l- U Įf

H Ui. ||" 
;••• K 
|n itin i

lol 

ra

cnt tu ■ i

to •♦Su-;
ii m-pri-kai 

pri< katalikiškų <iigiih';ui 
ų, di lti* ui" luto jo lygmmi. 

kai ui i k iškoni i- dliiir.-ijn
-. di lio" jo prisiunčiamiem- 

Šimu- iivtliusla ir milmi. i 
kokių -kum klitalii

•u g.iii■ z.ai-i ių ništmus. 
Kii- Uz.-ipiildinėjii uiti vi) 

-••iuiyiio- nario, tas kenkia v t
• I»• ... _ ■

ls uis tols k.-l.'ilii.iskų jstui i 
• i'ii .ii... lutiy-. •’Nii -iv u-niji 

in:is l.ii-i. t lig.*’ m-tik n '-ra 
los scimyuo- narys, la-t l-vukui 
’*°ltokXi^ draugijų* priri 

jMa i—t j tų Sus. I* <». nrži- 
■uju. kokiu bodu ji* guli 
k’Tikti kataliksm-. Dabar jc«

iki šiol.
ku- Imlų Is-tnlra 
Čin ir Mii visu

NAUJAI DRAUGO KKUAU- 
JANT1JI AGBNTAB.

Pmtaw ludsHkg 
muomemi kad 25 A Upkri* 
Ho jgaUojome p. A. Petkevitti 
atstovauti “Draugo” reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti iėrus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas.

Idiotu vos
s|airruii. Knd Petras Kriau- 
ėiimas baigt'- MnrijunijKdės 
gimunujų. la-ue 1N7S metais, 
tni pirmų kartų tame mieste ir 

, vixoj<- inų< tėvynėje, viešaim- 
ginuiaiijos akte tnpo jautaky- 
tos lietuviškos eilės. | |a-liku> 
metus |mi to, t.y. IS<; tn„ nt- 
.-irado piritui* lietuvių tauti
nis linkt ašį is. Dvidešimt vie

ni metai liuku, kol gnviun*- 
s|iaild<>s Itlislę 
tnriolika ns-tų i 
vi.«a« luisaiiii* 
ItlVus gyvybe.
luisistatę tikslų 
tai,liepiigiiluiyla-. Ir gnu 
Jo-

Tūrius- du ig ailpuy liii:. 
turimi- ii ištvermitigunai. 
iš| vei miiiguiime pūdau'-, 
mus įimtos 
Imi greitai, 
prie 
Ir 
viktt 
kud įienmi 
sietu.- reikalingo tlarlai.

Tlu- Evening Stin'o kores- 
|Hindcutas pažymi, knd Mus- 
lauskas l'urvžiiiji- m-prasjujo 
m-i kiek savo niiu-rikietišku- 
iihi. Matyt X<-« Vorko laik
raščio lM-itdrudiirlHS pri|iažįs- 
tn sau didesnį galiimui jinsi 
duoti pmiK-iiz.ų dvasios įtek 
llivi. Iti-t Mnstllllskn. m- dėl
to Paryžiuje, kad pinm-uz/tų. 
o delta, kad l.ii-luvos m-pri 
milniylti'i dirbtu.

Aiih-iikivtis susilaiko iu-ih-i 
kęs Mnsiausko*už kų tiis. su 
'įgavę, iii-kiiiiugų svvtn.ilm 
iį. susyk jam kti-etn v imi. pu 
rodymtts. knd l.ivtuva luti bu 
u m-prigiilmiiiga. ir tam tiks 

■ liti vartoja vi-a- Amerikos 
teisininkų priprastas prti*mo 
nes. rodydamas taip-gi 
ži-nihi pins.

už dianrafej 
ą pakvitavimai

Tik yra klau- 
sąjllll 
Minkė

t
I

Rusijoje. Ke- 
ibir truko, k oi 
pri|wižiii<> l.n-
Dnbnr turime 

i įgyti l.jvttt- 
ime

ti>
»a

m-gnli 
|iri|iHŽiiiti kitų teisingais in- 
už.-igindiimti- suves. Ik-lto 
tiki'immi negalėtų daryti su 
lurtii—. kad vi-i pnliaii- pri 

I. t) isiiuitllio. lu
ini Imtų suimti- žilti.

Ih-i tikėjimai guli sutarti 
■ dubti kuomi ktt- guli s:t 

-u -u-tipi uiti |tu-nuli)i do 
lokiu -atarti- ir gulima 

mutditign. Il.i šiol tų Jt <e
■ iki jmiiii b<- sutarties.

Itm yra vienus laimi svar 
Iil.-lu- .lei I; otų Sąjunga

■ vyk-, ri-il.i - |i-i-iii)). Tiiiii ti-i 
"141 leil.e- kilio- ir dideli - 
loriu-- laigmlsi-. .Ių gali 
.-imti tik i tikijinio. Vii-tio 
'išėjimo tii-uui- la-tiktų įvid-
ių’tikėjii U liilltom-. Tialel.

• Imniil tikrų imilų sąjungų. 
Į įeik'iu iidmyti tikėjimų są 

mugą, kad ši galėtų anai ati 
l'iiįiliitl la-šališkų n itzli-klituii 

i imtą 1<-isiiią.
l*o|H'4llls Ih-uIh-JoUi-s (Hlglr- 

tų siiaiaay mų. jri tik jame w- 
tau Mirtų pnnųtrafB. «*»*»- 
pinučių viaų MMMM.vraų j ja
ladies (irinri|MUiis |vi««iagą I kių 
pu«c Clliasfiari oaaųt

Kas 
šunakį, 
dienraščio 
r<'f|Miii<l<niuf tikrai susėjo 
Kaimiški-* 
ninku ii |iujiii 
klintis būdą. 
II pi li M*, 
šunį r irau 
gyvenantį ***’■■ Lirttrvun

rikirtb.

Frad*ja« 1>1« 
akaitytajuam, kuria 

ba naujai jį ufahiko, 
ką čia paaižkinaim. Ta aaaja akaitytoją pakritaviaa
da Adminauradjai outaapyi daną laika ir n ■natai pinif 
ria liandia ifieidžiaml kraiti Iri ii— manfiaat riaityto. 
pokviUvimtM. Nuo ta atlikąt laika* bua pan* 
aicia* darban*, fi pinigai — patia* dienraščia

Čia apeina tik tuo* *kaitj'tojua, kurion* “ 
čiam* per pačią. Nauja aModa n kokia;

Kiekviena* Skaitytoj**, kur* gauna “Draugą 
ant dienraščio atranda prilipintą apalvuota* popero* raaML 
ant kurio yra padėta* akaitylojo vardaa, pavardė ir admaa. B* 
žilo ten dsr yra padėti ypatingi ženklai, kuri* Ilgšiui būvu 
rvikalmgi tik vienai Admiuiatraeijai. Tie ženklai yra, pav, 
tokia: 4-32—2C— 9; 7—15—2; 1-22—20 ir L t

Ką to* akaitlima reiškiat Jo* reiškia: pirmoaio* paeiliui 
mėnesį, antrokių* mėnesio diena*, gi trečiose* — metu*. Ir 
taip: 4—3—S (raiškia: balandžio 3 diena 1918 metai); 
2—25—9 (reiškia: vaaario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia 
liepo* 15 d. 1919 ■.), 1—22—20 (reiškia: Sauaio 22 di*M 
1920) ir L L

- Taigi nuo šiol litai* ant adresą ženklai* akaitytojal 
pakvituojami už užmmoUjimą ui laikraAi.

Km. pav, atnaujina už diaaraKj pranumaratą vi* 
metam* pradėjai muiio 2 d, 1919 m, taani gau* iaikraBj ir 
lai* adreso bu* pažymėta: 1—2—20. Ta* reikš, kad ji* pa
kvituojama* ligi: Minia 2 d, 1920 natą. Ka* atnaujina arta 
ttfauuiky* dienraštį ra vaaario 10 durna, 1919 n. ir n ta moki* 
puta motą, ant adreao a trati 5—10—9, taigi: Ragpjodb 
10 d, 1919 m.

6iti* ženklai bu* akaitytujan* m tik aiiku* pakvitarinoą 
tat dar jie n u rody*, kada baigiam prenumerata. Tai 
bua poraukmnaa m tik Administracijai, tat ir 
tytojama.

Kitakn pnkvhavtaoi
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P-nkfndieni?, Korn« 7 <1. 3

ranešimas iš Washingtono.
Taikos Koiifi-ii iH-ijai lw*i-' 

tęsiant ir įvairių tautų kimi-Į 
aiman* niškėjniit, Lietuvos 

• ateiti* irgi ka*knrt gorinu* 
aiškėja. |š užmln-žinių pre*o«. 
pranešimų mato.*, kad lenkai | 
dar t- Ih iiniuluja visokių prie 
inonin Lietui■> jiaglemžimui, 
lenkų kariuomene ii-la-sivi-r- 
žin Lietiiiuii |mi priiilauga ją 
nuo liolševikij ginti, nežiūrint 
to. knd Taikus Kunfcreių-ija 
pm*ergėji> imu svetimų teri
torijų iižėinimu. Žmuiana pa- 
<nR-ilniiu- laiškus pp. Pakšto ir 
Ma staii'ko. kurie gerokai nu
švies kaip'Anglijoje ir Pran
cūzijoje žiūrima į Lietuvos 
klausimą, suprantama, ins vrn 
delei leųkų 
trigii.

P. Pakštus
Informacijos 
iioje iiz-'idnry* imu sausiu 24 
d. Vieton jo alsidnrys Lietuvos 
valdiška* Biuras Berne, Švei
carų »i*linėj<-. Jame dirbs 
^<l*liįo* *kir1i žiimiiės. Kilti. 
Dobii/j* ir aš ir gi esame už
prašyti Iiiiiii' Biure darbuotis.
Jh >tii. Ikibtiži* b.-imlė gauti 

pa*|M>t-ią Parį žirni. I'raiu-nzi- 
jo« atstovai |ia*akė. kad jiem* 
neparanku lietuvius 1‘aryžiun 
leisti: vėlinu liainlė važiuoti 
Londonan — nugini sako, jog 
įlindom- nieku svnilinus dnliar 
nėra, girdi, važiuok į Paryžių. 

Kimi i žmonės mums prane
ša. jog Pranruzijoii važiuojant 
lietuvis turi paprašyti, kad jis 
m-agitims prieš sutvėrimą Di
džios i>-nkijos. tada lenkai jį 
loidžin Paryžiun. 

^Prancūzijos ir Anglijos rtž- 
Vlaikynias visai neaiškus bu- 

Vvo. Tik Prezidentui AVilsouui 
Pradruzijon prilmvu*. prn>wu- 
zai aiškiau |>a*isako nesu tinką 
su \Vilsono 14 įmuktais. Aiški- 

_ narna. ka<l Anglijai netinka jū
rių linosvls-, <■ abiem (Angli
jai ir Pranciizijai lenkų įkal- 
Is-ta) netinka mažųjų tautų 
(yi>ač Lietuvos) neprigulniy- 
l»ė. Suprantama, jie jau sotus, 
tad alkanų knllst* m-L-suprati 
ta.

Iš patikėtinių šaltinių |>ati- 
riami-. kad Anglija ir Praneu 
zi ■ turi projektą. Lietuvą 
pm- įlenki jos prijungt L Fi 
nuilsini* ir ekonominis gyve
nimas turėtų Imti bendrai tvar 
bnma*. Kaip suprantame, ta 
užtikrintų lenkų aristokratijo: 
vieš|mtavintą Lietuvoje. Ar
miją turėtų Imti viena, kad Ii? 
tuviai neturėtų s|»ėk<* maište, 
prieš savo pri*|uinilėjii* |iakel 
ti.

Duok. Dieve, kad ši limlnt 
žinia Imtų teisinga, liet visi 
apsireiškimai |M>litikos gyve
nime ją kaip tik ]>atvirtina ii 
visą lietuvišką kraują šaukia 
k^žmtis karėti iiž šventos mn- 
six ži'inės liuoavbę. •

l’rii-ė lenkų ini|M-rijalistiš- : 
l:us e|H-iitu* jau dabar lietu I 
via i-amerikiečiai privalo kovon 
stoti, ir tni visi: pradi-dnnt ka
talikais. įmiginu! socijalistais. 
Juk visiem* lygus pavojus, 
l*-iikni katnlikiii iš|uižį*tn “Ii-ii 
kišką tikėjimą ”, kuriu norės 
ir Lietuvą "atversti." I^en- 
kai siM-ijnlistni vien dėl ma 
du*, ne* socijalizmas vra i 
nUtilojc, o diduma lenki, 

vadų buvo ir Imis auto 
ir šovinistai, žodžiu en- 

cistai. Prijungus prie I^nkijee 
švH-tu-iię ir |mžangvsnę IJetu- 
vą. prieš lenkiška revoliucija 
Lietuvoj iH-|Mfail)aigs. O laisvi 
Lietnvo* piliečiai jau dabar

■ tari pradėti kovą spaudoje ir

diplomatų in-

tašo: •‘Lietuvių 
Biuras Imuzan-

I

tnvM, !*•( ir ant I-ntvijo*, 
Balt gildijos, dalie* Pkraino.* ir 
Čekijos.

Lietuviai 
idnr nevėlu, 
i saulini akis 
įmiginsi Lenkijris rybn. Lenkų pndorvkiti- 
aristokratai įkalbėjo Vakarų 
Europai, mažai apie Rytus nu- 
aimanančiai, knd Lietuva ir 
įJonkija vienu, niilalinnina.

Budus veikimo jau ]taty* A- 
merikos lietuviai pasirinks. 
Tik reikia šventan litiosyl*-* 
dailiau jiašaukti visus lietu
vius: pirkliai, pramoninkai- 
kunigai, laikraštininkai minios 
oratoriai ir kasyklų darbinin
kai. vi<i ir visur, protu ir j»i- 
nigais, privalo susijungti vle- , 
mm audron ir nušluoti Tnntos ; 
pnvojų. ,

Vyrai, nesivėlinkme. Baluir , 
knjluriiign Inidu daug dar ga
lima pmlmiii, o jei susiveliu- 
sime daug kraujo tnrėsimo 
prnlieti. kol prolmčių šalelę iš 
vergijos išvndiiosinn-.

Lietuviai, musų kaulai* pas- 
pringo dvigalvis Rusijos nrn*. 
imsprings ir Lenkijos (Ninai.

Piliečiai, Lietuvą mus šaukia 
civilizacijos ir IiiiosįIm-s dar- 
lian. Eikime jo.* gellu-ti drąsa- 
|wi*išventimu ir neišsemiama 
ištverime."

Sekantis yra tik ką gautas 
laiškas nuo p. Mastausko:

Jauuary 30, 1919.
"Encloscd vou M'ill find a 

couplc of papers from IJth- 
nania. \Ve are «-aiting dailv 
for additions to our group. To 
riale onlv fonr meti bare arri- 
ved from I.ithuania. Otbcrs 
have Irenn reported on their 
ray for sarm- time, būt tbev 
hsv<- not arrived.

At least tuo morc meti 
shoakl romi- from tire Statė*. 
Semi a reųucst to the Presi- 
rlerit, reminding sim of the 
snn|>athy that be expres*ed 
for our rausė the 3r<l of lašt 
Mav. Mention the f art that 
vou maut to hs- vonr peojje 
rrprcsr-nted at the jieace con- 
ferencc. Mhke ir good and 
strotig. Dra«* ir up in such 
Torra »o that ir can Irę giren 
to the press. If a (rlace sbould 
be assigned to us by tbe time 
you grt this tbeu you vili 
knev, heeause I vili eūble you.

H hat do yoa thiak of an 
alliacne—a defensive alliancr 
—vith Poland! That does not 
•oran Uniou. Tbe Frencfa are 
■nsisting that ve grt together. 
I vant to be guided by your 
judgiuent. In my opinion an 
allianre could In- formed, on 
r-ondition that our independr-n- 
ce lw reeognized, and territo- 
rial guarantees aro given or 
uunle by Poland. The ųuestion 
rvill lutve to Im- deeided by ur

Amerikiniai, kol 
luti atidaryti pn- 
ir pn rodyt i, kur

turėtų priimti čionai ii Suvil
nytų Valstijų. Pasiuskit Pro- 
ridentu! prašymą. primindami 
jo nžnojantos jausmus, kn 
riiios jis išreiškė* dienų p-im 
šio, jicrcitų.metų Paminėkit*- 
ir faktą, kad Imtinai reikia, 
idant jūsų žmonės turėtą ,-nvo 
atstovų taiko* konferencijoje.

• 1ą gerai ir stip 
riai. Parašykite tą įaip. knd 
galima butų tiesiog jmdiioti 
s]>nud<>n. Jei ta vieta tektų 
mums, tai ji mi laiku pereitų 
jums, nes jus žinotumėte. ka
dangi aš telegrafuočiau jutus.

Ką jus mintijate apie sutar
tį — apsigynimo sutartį — su 
iA-nkija. Tat nereiškia Unijos 
mbn susivienijimo. Prancūzai 
mu« verčia eiti išvien. Aš no 
liu žinoti jus minti, kad galė
čiau prisitaikyti ptie jos. Mani 
išrodo, kad sutartį priseis su 
daryti, liet ne kitaip kaip mi 
sąlyga, kati mus neprigiilinylK- 
butų pripažinta ir Utikijn tu
rėtų lininis duoti ar padalyti 
žemių garantiją. Mes busime 
priversti trumpu laiku išrišti 
šitą klausimą, dėlto savo pa
žiūrą praneškite kuogrviėinii- 
šiai.

Mes “ dieną, šio mėnesio, pa 
sitraiiki-mc iš Komiteto. Tai gi 

i aš lauksiu, kad protinga pini
gų suma Imlų man paskirta 
kaipo nlga. Pinigus galima 
padėti į AiiH-ricun Securitv 
and Trust Co„ Wasliington. I). 
C. Ta suma turi atsakanti; 
kitaip mn negalima Ims išdrįsti 
pasilikti čionai.

Virš įlipusieji laiškai gero-1 
kai parodo mums ką mes tu
rtą? prieš save. |Mtrodu ką 
mes turėsim*- |K-rgalčti. kol 
IJetuvai laisvę atgausint. Mis 
pranešimas turėtų kiekvieną 
lietuvį paskatinti prie smar
kesnio daritavimosi dėl IJetn- 
vos laisvės.

Parvažiavus Prosirlcntui 
Vilnonui galėsim naujausius 
budus panauduoti Lietuvos rei 
kalų pirmyn jrastumėjiimii. 
Tarybų Pild. Komitetas de«la 
pastangas, kad gavus and<-n- 
riją pas Prezidentą ir dar 
kartą žodžiu jam Li<-1uvos nei- 
kalus perstatyti. Parūpinta ke
letas memoraishimų ir įteikta 
Kongrese ir tam tikriems de
partamentams

Pastaromis dienomis su- 
plaafcė Pild. Komitetan daug 
įvairių rezoliucijų. priimtų 
draugijų pasėdžiuose ir mase- 
mitinguosi-. Visos tos rezoliu
cijos liko sutvark.vtos ir inteik- 
tos tiems kam liuvo adresuo
tos. Nekurie senatoriai ir kori- 
gressmonai pridavė s va risis 
rezoliucijoms, kurias išnešė 
lietuviai kareiviai, prašydami 
IJetuvai pagelius ir paveliji
me lutiems važiuoti Lietuvą 
nuo užpuolikų ginti. Tos rezo
liucijos liko Kongrese niro- 
orduotos.

lik kn 
\L.

“ Včn*
[<•

Piidiioihinn- -ktiitylojam* k< 
pija- Lietiivo* valdžių* 
šaukimu

GINKIME VILNIŲ. 
LIETUVIAI!

n
at«i

|

I

Pmlnndaine -kaiiibi.niin- kupini- I ii lavu- valdžia* 
nt-išankinm

Vyrai!
šakyje likos atgal 1.»« tiiio.i pu 
siųsta.

Žemiau* paduodame 
įrantą knlih-gramą t-m* 
taušku iš Paryžiau-:
Mini-li-r uf Eiliniu■ i 
'•ate tu Pencv ('iiiift-i. ■ . . 
ved. \nii-iimn I itlimn 
ttllolv.-d f,,ut meniln i • Iu | 
<’«»nfi-rencv bv 
tiliVernieut." Lietu i I ai 
Im: p. V-n.«. Eimiii-i \|n •■.- 
ris ir Atsiuvau Taiku* Km P 
n-n<ijmi pribuvu. luiikinuji 
Valdžia leido Amerikos Lietu-, tingąjj ztovį" 
vianis turėti keturi* alslovm- 
Taikos Konfi-renėijuj,-.

e

Knip matom, l.ė-tuvo* ai 
ctovĮ'L- Taikos Km>r. j. n**i|u. 
j*- kas kart *iiprėjn. <n pilnaisI 
tam reikalui ingalinjim.-u* jau 
randasi prnf. V:dd« nuiui* 
ir p. \i’-:i*. o pp. Sinutuiin ii 
Kimia*, kaip imu. pi.-im-.-i 
mn. rniul:i*i švi-ic.-u ij->j,-. IJei-: 
kin tikėti*, kml ir jn- lot* -.-n-i I 
tni 1’rniH iizijuii įb i-ti.

1* virš įlipusios knblegrnnms NĄJĄ 
i matom, kml Ann-riku* lietu 
I linui* užli-idžiiiiną k-iini>>* in- 
Iu* lietui ią di-lcgm-ijuj.., |m* 
kiltoje Taikos Km r- tei .-ijmi, 
I* tu nintoni. kaip Inlini Lietu 
m* žmonės sluiito-i -u Anu- 
liko* lietuviais. Imt i- !iaii*ii-,ii 
ią žingsniai yra Is-ii-iknlinui. niuje. 
lies Amerikos lietui :ni jokių 
atstovybių šalę Lietnvu* vai- vyrų K. P.) ant Gedimino kai- 
tižios nereikalauja ir Lietuvos no iškėlė trispalvę tautos vė- 
laikinosios valdžios atstovais liavą. Ji ten ir dabar tebe- 
pilnai (msitiki. I’a-kutiniaiii< plevėsuoja. Visi kareiviai Ii- 
savu suvažiavime Amerikm- ko po vėliava Lietuvos ginti! 
Lietuvių Tnrylia, o taipgi ir Iš tų karštų tėvynę ir lais- 
Lietuvių Tnulinč- Taryba, nu*- vę mylinčių krūtinių kilo 
preudė Aun-rikos lietuvių nt griausmingas šauksmas: "VA- 
stovam* duotus įgaliojimu* LIO LIETUVA!” Tas šauks 
|M-r\esti Lietuvos pioviziminli-i mas atsiliepė krūtinėse visų 
valdžiai, nes kuomet Lietuves Lietuvos žmonių: visos jau- 
i-ablžios atstovai^-n *|*s-ijnli«i nuomenės. visų sodiečių, ūki- 
įgaliojimais, tenai* randasi, 
HKHiK-t musų atstovų lu-prigtil- 
minga* veikimas t--tini* yra 
negvistimi*. kitaip galėtų atro
dyti. kad Amerikos lietiniai 
nori naują valdžią susiduri ti.

Tarybų Pild. Kmmii-t.-is 
šiandietui (kovo I d.) išsiuntė 
Paryžiun M-knaėią kablegramą:

Vaideliui r.
Ilotcl Pnlni* It'Orsay. Pa

ris.
Provisional Govermeiit in 

Litliuania i* nslo-d by Imtli 
council* tu take imder it s nu- 
t buri t y all our ib-li-gate* ns we 
have cancelk-d tlsir pover tu 
art autonommislv also taki
ai! tnoiM-y sent by us.

Ex«<clltivi- ('olillllittee. ( 
Riliui. Vinilas.

Lietuviškai skatnlai sekau ' 
ėia i:

Aliiilvi Tarylsi* prašo laiki
nosios valdžios l.ieluvoje. pri
imti visus musų atstovu* |m> 
savo autoritetu. Mes atšaukėni 
jiems duotu* įgiiliavimn- 
veikti m prigulimi gai. Taipgi 

l * i priimkite visus pinigu* km imi*
maviėmu* iš Paryžiau*, kuri [ .............. .
skamba sekančiai: •• Atva/.iii- 
ves prof. Valdemaras Įuiskel- 
Im-, kad Juozas Gabrį* neturi 
įgaliojimo nei nuo Lietuvos 
valdžios, nei nuo Tarylms įni
kus konfereiicijuje atstovauti. 
Ališauskas. Daujotas. Rožėti- 
liauta ir Hemaško pasiųsti at
gal Lietuvon. Visu* susineši- 
inua adresuoti Vaklemar. Imtel 
Palais d’Oraay, Paris".

Gal kam bus neaišku, kodėl 
Valdemaras virš Minėtus as
menis atgal Lietuvon pasiuntė. 
Todėl matom reikalingu pašte- 
hėti, kad minėtoji delegacija 
buvo siųsta ne taikus konferen- 
rijon, o tik šiaip į nekurtas 
Europos valstijas IJetuvių

Nauju 1919 metu pirma <lie 
ną, lenkai gavę nuo vokiečių 
ginklu, nuginklavo nedideli 
vokiečių kariuomenes Inu p ii 
paskelbė, jog jie esą užėmę 
Vilnių ir mieste įvedę “ypa-l 

Lenkų karo 
» komendantūra varu mobili-, 

zuoja Vilniaus gyventojus vy
rus nuo 17 metų amžiaus 

Kiekvienam yra aišku, kad 
tas lenkų žygis turi vienų tiks 
lą PRIJUNGTI LIETUVA 
PRIE
mums išnaujo Lenkijos ver 
guvę.
drįsta iškarto atimti mums iš
kovotų laisvę ir nepriklauso 
nivbę. ŽINODAMI JOG LIE 
TUVA IMS GINTI LAIKI 

VYRIAUSYBE IR 
NEPRIKLAUSOMĄJA L IT. 
TUVA. lenku legijonieriai dar 
neisdiiso nupiešti Lietuvos 
Valstybes vėliavos nuo Vals 
lybės Tarybos rūmų, jie ne 
drįso nuginkluoti Laikinosios 
Vyriausybės kariuomenės Vii-

LENKIJOS ir užkrauti

Tečiau uzgrobikai ne

Musų kareiviai (apie 200

Kovoti prie* bau

i

niūkų ir darbininkų! Tatai 
pagimdys juose milžinišką 
Lietuvos didvyriu dvasią, pa-| 
žadini kovą vardan laisvės, 
vardan Lietuvos nepriklauso 
mybės!
džiavos jungą ir prieš amži
ną Lietuvos verguvę!

Mes ginsime Nepriklauso
mybę ! Mes išgelbėsime Vil
nių!

kaliu visi, kas kėsinasi prieš 
musų laisvę, prieš Lietuvos 
Valstybę, prieš musu sostinę 
Vilnių!

Lietuva Gynimo Komitetas.

m a ahnrt tune and i Mauti (jaHta kablegrama nuo Vili-j
your upinion eoon.

1 have reeigiiod from the 
Committee the seventh uf thi* 
inonth. Therefore I will cx|>ect 
tbat a reasonable amount vili 
Im- sėt asidr for me ns salary. 
The moncy «m be deposited 
in the Anieiican Security and 
Trust Compniiv. AVashiugton. 
D. C. It sliould Im- n reasonalile 
amount. <Mherwisc 1 «ill not 
be able to afford toremain".

LietuviHcamc vertima bus 
sekančiai:

30 Sausio. 1919/
Įdedu pluoštą laikraščių iš 

LiHnvoa. Kasdien laukiame 
naujų asmenų, kad prisidėtų 
prie mus bario. Iki šiai dienai 
atkeliavo tiktai beturi vyrai iš

I

Liet. Informacijos Biuras.

PRANESIMA8.
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams.

Daug šios kolionijos Lietu
vių parėję iš darl>o cku ant 
kampų ar kur kitur pirkti 
"Draugą" bet ant nelaimė- 
kaip kada negauna, na fano 
guz su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per 
leisti diena tai ir yra nemalo
nų. |

O. kam nemalonumą kentėti, -„į rnilk„. 
pnuzlklt man o aš pristatyzių

Lenkai isivyravo Vilniuje. T<n likę ttiusu broliai gink 
rankoje ligi pnskutinio kraujo l/.'-o gin- ?nu«u sostinę, ginslu

Lietuvos garbe

VYRAI! DABAR MUMS EILĖ!
Nejaugi leisime zuti tiems drąsuoliams?!
NE! VISI. KAS GYVAS KAS GALI DAR GINKLĄ 

VALDYTI. STOKIME Į LIETUVIŲ KARIUOMENES 
EILES

VISI VYRAI IMKITE GINKLUS
kokius ka t urit.-, KAS PESclAS. KAS SU SAVO -IRGU, 
tinkamai aprirėdę TRAUKITE KAS I KAUNA KAS Į A- 
LYTŲ. KAS I MARIJAMPOLE"

TIK SKUBINKITE' Daugiau nei valandėles nelaukite' 
LIETUVA PAVO.IU.TF'

Dabar vienas kelias mums liko —

STOTI VISIEMS Į KARIUOMENE IR SAVO KRUTINĘ 
SUGNIUŽDYTI VISUS. KAS NORI MUS PRAŽUDYTI IR 
PALAIDOTI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE.

Vyrai!
.sienas LIETUVIŲ 
JAU STOJO I KO

Rusu bolševikai peržengt- Lietuvos 
KARIUOMENES PIRMIEJI BŪRIAI 
VA SU JAIS

Rusai eina mus pavergti. Rusai 
musų sprandais jodinti, musų gardžią duonelę valgyti, 

j zni eina išardyti mrsų grįteiių. padaryti tokio BADO, kokis 
yra dabar Rusijoje.

ŪKININKE1 Jei tu nori, kad Tavo namai nesupleškė 
lų? kad iš tavęs neatimtų PASKUTINIŲ GYVULIŲ IR St 

j KLOS, kad nepaliktom UBAGAS 

r. STOK J LIETUVIŲ KARIUOMENĘ!
DARBININKE! JEI NORI ĮGYTI LAISVR. jei nori 

turėti darbo, jei nori. KAD TAVO KRAUJO NEČIULPTŲ 
VISOKĮ IŠNAUDOTOJAI. KAD ŽEMES GAUTUM, kad 
nestumdytų tavęs po kalėjimus, NEATIMTŲ PA8KUTINt8 
BULVES, PASKUTINIO DUONOS KĄSNIO, kurį veži mvo 
alkanai šeimynai

eina, kad vėl galėtų
Bu-

STOK Į LIETUVIŲ KARININKŲ BURIUS!
Jaunime! jei tu nori, knd musu Tėvynėje NEPONAUTŲ 

SVEIMIEJI jei nori, kad jie SUMOBILTZAV? NEVARY
TŲ MUSŲ BROLIUS LIETI KRAUJO URALE AR KAU
KAZE. jei non , kad Tėvynė butu laisva

STOK Į LIETUVIU KARIUOMENĘ.
VISI. KA8 TIK GALITE. TUOJAU BUF.IUOKITES IR 

TRAUKITE Į PASKIRTAS VIETAS VISI TĖVYNĖS 
GINTI' VISI Ut GINKLO•

VISI Į LIETUVOS KARIUOMENĖS BŪRIUS!
LIETUVOS GYNIMO KOMITETAS.

PaskelbimasPASAUKIMAS SAVANORIŲ 
Į KRAŠTO APSAUGĄ. i

Į LIETUVOS PILIEČIUS!
________

Vyrai! Nekartą Lietuvos 
priešai imrijo ufaiėti aut Inu- 
*ų amžiną nep.-iki-liniuą jiin 1 įr jOg tiao ^aro metu yra būtinas reikalu .inkštame sąryšyje 
gą. liet luii'ij Ti-vym- neiiu : tu vnu kraštu organizuoti krašto pajėgas Ministerių Kabi- 
galėta. Ji g>va.

Minmlien visi išvydome 
Laisvė* rytojų švintant: Lh- 
Iiivii* Xi'|iriklnii*uiiii Iš- neša 
visiems l.'ttne ir IniiiMi: tat 
ginkim N-pi ik!a<t«<<in.i |.i* hi 
ln- \’al»tl ln-! Vil-lll l«'ji'. kaip 
bruliai. pa*i‘hii'ę Uit* kitam 
lanka*, ciklini- drą-ini į k<>vą. 
kaip viena*, -tukini už tėvy
nę!

Lietuva pniujii.š'!
\'"kiečių knriiions-iH-i n!*i 

traukiant, jmi Įsibrovė l.n j 
tiiiuii svetiniuji Musijo I .i i 
tiamte-nė. Ji cinu. ntiiiHlnmaI 
iš nn.i- gyventojų dumią. gi 
luini* ir mantą. Jos juilid" 
vai — badas, gaisrų jiašvais- 
tės. kraujo ir ašarų upeliai.

Tat ginkim Lietuvą! Paro
dykim. jog esame verti am
žiais kovoto* laisvės: šian
dieną Lietuvos likimą* nni*ų

>*••-
i Nelntikilami tolinu nei va 

*;ImikI<>*. ka* miii Im-tiivą. kn*
trokšta tais vės;

i Lietavn Kraite

Išeidama* iš faktiško padėjimo, jog musų sostinė, mies- 
Vilnius susisiekimo žvilgsniu liko atskirtas nuo Lietuvos

netas, posėdyje sausio 1 diena yra nutaręs:
1) visų valdžių mieste Vilniuje pavesti Vilniaus karo 

komendantūrai, palikus prie ,os atskirų ministerijų įgalio
tinius;

2) generaliu Laikinosios Vyriausybė* Įgaliotiniu Vilniu
je palikti Švietimo Minislerį Mykolą Biržišką.

3) visas ministerijų įstaigas laikinai perkelti Kaunan.
Ministeris pirmininkas M SLEŽEVIČIUS 

Ministenų kabineto reikalų vedėjas. TAD PETKEVIČIUS.
Vilnius. 1919 m sausio 2 d

Abwiestka.
Baltgudiškai.

Stalica Lituy Wilna, ad cxa.su pierervua duiženija na 
czuhuncy. apymolosia adrezanym ad atstalnoj caasci Lito- 
uskoj dsieriatvy. Dzieta taho. szto arhonizacija krajevvoj 
sily inožec byč prauiedziena tolki talidy kali' Urad budzie 
ciesna zviazany z celym krajem. Kada Ministrou dnia 1 stud- 
nia c. b. pastanauila:

1) palnatu uladv u Wilni daruczyc Wilenskoj Wajsko- 
vzj Komendautury, pakidajuczy prv joj paunamoeznikou ad- 
dzielnych ministerstu*;

.2) jak Jeneralnaho Paunamoczmka Tymczasovaho Ura- 
du Litury pakinuc u Wilni Ministrą Narodnoj Prazviety Mi

cxa.su
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Srutlvilk, Mirti.

I. Švenčionių ir 2. Vilniaus.

IX. Gardino uitis.

FV Kretingos sntis.
1. Šiaulių, 2. Kuršėnų. 

A kiuriu-... 4. .lulll.'kl-lio.

.. 2. Kupiškiu 
I Birių, l*t< 

(i. Saldu. 'kiu.

VII. Kėdainių sntis.

I kiuriu- . 2. Kuuiiu ir
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kimy •• - žodžių iiiekuomei m nl

LEGENDOS IR PASAKOJI”
APIE

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ

PAŠAUKIMAS SAVANORIU
1 KRAŠTO APSAUGĄ

liur.-trlių, ciklini' iš Ii- 
tu vos kraštų laistės 
vyt- - ginti. Stokim*- 
pirmi j kovų.

Dtą-iai. Ih- liaiiurc. kaip 
mus tėvai ir sentėviui. už-tu 
kitu pii.-Mim- kelią, |ak*-lkii,i 
žygį už niii-ų Motinų Tėvynę.

I. Ilinliinė-, 2- Lydos. 
I'lelilų. 4. Z' Irtos. 5. Vlilko- 
vieko, ti. Bil-lovii-žoe. 7. Birl.'- 
k«*. ’•- tiarditm. H. Aleksirių. 
I". Ikii-luKČ.' ll II. Noliulkuis

! .im*—. gl*-iėiuu tinioi.il n už Lietuvos Vnlsty Is-! 
M misteris 1’iriuiįlinkiu*i.ip a; itAtniršiu tavi*.”

I.y ii t* >nn -. at'i'ludii- Sleževičius.
’• f l.rnliiii-'’ • Kinšt** Apsaugo.- Ministe

i i’tingioji ' l’i ižą* l*-k. ri.- Karininkas
k.;d iv kažin ka - tun tų ir. Velyki*.Vtl Iii i* -i -are-. i .-op Iii.

Snivgos įstojimo i Lietuvos
il « liuli III* Igtlltė • tt Lyti kranto apsaugų.

Tu . •i šviesi! ', išmi.nliu L \ i-a Lietuvos \.ilstyl>ės
pi tmu-ią. lėeko u*-ži- krašto apstinga yra Lietuvos

\ y i ittn-i Is-- žinioj*- ir klauso

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu

Grabam 
(įacKers 

t

ir >11 (MpillM. A-i 
tinus altorimi ii ii 
slil'i-s j duil.t.ą.”

.IlK'ilI pl’.d* *•!•• * 
gi- ti.lk.p, «it« ju I*;, 
žiliui i į dvarų. I.y 
kurioj*- ji.•••iii Imio 
kyli sudiev. N'i ib.
kiu iioi> ii« *ii angišLi n i prijaučiu iii t tikis.

• Ii.iit-.--. in paprastai i.- Iu laimia
■ yillll.* l;i*;ttid.|. Ileikeju įšvU-

• .'*e|c mažoje I -jiI* !••• nllauuje, 
lt* kil’iuį kaltą p:.-iinnlyU ii |Kisa 
i • iihiii nl., i.ikiii.-nit iiiulylų ko 

l»* t n iailiH*. I tų
juitj lar .i.l.a la l«d« I. -..m*. ]o l..ipt:ii' z. -my u.kii<l im-uu įeisią, 
išėjo iš savu kainluirio teta iri *n- aštriai.

”Kur taip -kulnui. Iz.- I**-I* |-.,k -m čionai. Ihtlair m-lnika-
lakstyti li.-tir aplinkui. I .. į*- ui. iii inimiiii Im* karieta jau prie 
durų.”

ll čia. IIZOJUS IlS-lgail I U. IlZp.-ik.-ilin. p;i-,vėre jų uz |M-e|U 
ir jsitim*- į savu kamlgnį.

“ Aš žilutu. kas imi tialair rupi su>ny pšte ji- Ii g gi valė, mer 
gai* -i į ausi. I ui jniit>n*>,i.- I.yu’utias. tu* |ib-iil>urnis. --Sakau 
tau. kad tu ju nn-kailti daugiau lu-imitysi, tu bjauri ividuuiin*-. 
Dažnai aš tav* Is-jau. kn.l vii-ioje eiti knfdyriini ne-l.-tis.
tu viilkmjasi -u ju** aplinkui j.., ii-ų .ie|ą. Tu myli jį Inbjnii. 
kaip savi 1*-lų: Ii* leidi laiką i jtm. lietoje iiasaldinli manu I 
sunkins inlnnil.i*.*'

”A * II* l • tijl.il ■ 1,14. K.ei
O k.ld.l i-j,III I >•: I..................  1*1* • o

■ Įaugu ui.ild**- u* • a i ■•«: *

krašto Apsilupi.-- Mti.i'l*-ri*>.
2. \ i a kraštu Apsauga ur 

ganizuojaiua karo disciplinos 
pagrindais.

3. \ įsi savanoriai priima 
mi į kra-lit A|isaug.j ii*-iiui- 
ziati. kaip I iii* tinus. Tarnaii- 
im> laikas gali Imti pailgiu 
ta- ii.-*'iii;:iu laikui tik (iii-in 
-litui nuu -u savanoriais.

4. Mažinant krašto apsaugų 
ar dariitil visiškų < 
zm-ijn. savanoriui 
paleisti ir anksčiau

5. Saianotiui, d* 
mirs priežasčių neii 
tni įimti i įlietu.', gali 
pačių prašymu |mi< 
Apsaugo- Miiiisii-in 
viršininkui sutinkant.

ti. Kii-kvietias

Tuojau, (•• komitetų regis
. ■■ i ---. šati’ mi li.-i siivnlio 

ii.ii I. Kaltu n iš apskričių: 
y.--uii-i*-'<-i<i. \ ilknviškio. Ma- 
rijiiiii|s»lės <-i.uit niės dalies). 
Kaišitbirių. -sulinių. Maištų. 
2. Alytun iš apskričių; Sulai
ko. Marijau iM*l*'-s (pietinė* 
dalie'). Seiu ir Alytaus. 2. 

liaidinų iš •'kričių: lto«iil 
n . I.yįlos. I’lelilų. Zylėtos. 
\ ••l'.ui -ki«* 1 balui i*/.us, IJiel 
.•ko. 4. į Vilnių iš apskričių: 
\ ilumii' ir šii-nėiunių.

4.
Visliose kituose

ininėliiu.m* apskriėiuusc 
pijiniui (breirkų, 
komitetai tuojau privalu >u- 
i-rgi'truuti it'its norinčius ir 
tinkamus tarnauti Kraštu Ap
saugo- eili-s* ir laukti sričių 
liršininkų |Kiliepiinų.

"’*
Savanorių (nuapijiniai (be- 

<cirkų, vnlsšių) sąrašai tuojau 
turi Imti |»-iųsti sričių virši- 

< n i n kailis.
tt.

Visi užai regisi ra vašieji «a- 
vmioriai yra kreizo viršininku 

■ žinioje.

Tiktai tvariausi, ir panaktini miltai juoee randasi,
- tiktai AviešiAuai kiautiniai ir kiti dalykai, 

gerai sumaišyti ir gerai iškepti
uitat šitie visiems žinomi pyragėliai, yra 
visuomet švieži ir gardus.

— nepaprasto skonio yra šitie Crispo Grabam 
Crackers.

Žiūrėkite į vardą- reikalaukite Crispo Grabam Crackers. 
Taip pat Crispo Crackers, biscuits. cookies. good- 
ies„ tidblts ir kitokios rųšies pyragėliai—gerai su
taisyti, gerai iškepti, gerai supakuoti geriausioj 
pasaulio kepykloj.

Jeigu jūsų krautuvninkas neturi, pnsiųskite mums jo vardą 
arba telefonuokite Haymarket 5100.

Savvyer Biscuit Company
Chicago Kew York

uiuniau i*i'*kii**iii«*l. ku • ’-utų nu i*..ib.i i nueini •buuu'i -I**, tirlm. 
kad butu t .-iinliii_. - mini 1 ■. m. -n!.- tai*-...’*

“I.. •— at.-uiė !• ta i -i....uik iitatK- apira'itt. Sakau tau. 
ekiri* -t iru* l.ytiioiiu m t ii a- .-*; -iipratili. unt ii-adu.

•Ii užrakino *litrt- n i. ni- j-* raktų * ki-. m-. ia4ki«*k m-Mij'it 
diiitii lz;.!»-le- m-.nioi. it pra-i litai-. Izuils le tuno paleisią tik 
lai liula, kadi: jau buvo įnik- vili u lėni '*'-ti j karietų, kuri M*i 
vėjo jau pri-’š duris. Ižais I iiv.iuu* .'it širdimi pilim skaus
mo, iirgnviis |iaži*-lxti i I.y i-liu-ų ii i-lnrjt jum m*r- i iriai žmlj. 
Taip|mi u uradi* i - i i i*>n<« :i- -i« u.-, p. r kurį Imlų galėju- išsi
aiškinti. >i*'l!.ii ji mnt-'j*. i Itt'uų 'it jnu imsiiimtyti.

<> vaigša.' I.yul-'iiii- l:*uk>- ii i.nik keliu- išti-a- iiilainiiis. Ibi 
l**p. |>a iilrų.-iiii-' ..m .•• t p. !• paklausti nr jau i'iuziavu, 
gir<i«-s.k:td jnų jų i**-ra. mt-im ■ Ivu'iaiisia. 
turi Imli, Ims i...... i.*---, rai. Snukio uiiiit*
rkau'iuu jaiishitti |s n* r*- -ii*!;.

savanoris^ 
Į siūdamas Krašto Apsaugoti.> 

raštu pasižadu, kad jis gins j 
J.ieluius Valstlln*. pildys Lie
tuvos Vaistylu-s įsiutimus it 

!klaU'.i' savo \’y liausi Im-s jsu- 
■ kimų.

7. Lietuvos Vi nuusi Ih- dim- 
ilu kieki ienam kareiviui sa
vanoriui išlaikymų ir" luu mar
kių algo.- mėnesiui. Be Iu. 
kieki ienai savanorio šcimy nai. 

I-uialtorių išlaikuiuai. nmkaiiui 
kas iiM-ii'-.-is |h* ."HI murkiu.

b. Sužeistk-ius kareiviam.', 
m-liegaliiitii-iii- iu*larbiauli. ir 
užmuštų kareivių šeiniy imtus 
\ aisty liė )iat įkritai Imi į. Bu- 
im patikriniiiKi taisykle- bu* 
paskelbtus skyrium.

Ministi-ris l’irniintuka- 
M. aieėgviėitu.

Kraštu Apsaugų- Mir.istc- 
ris Karininkas

Velyldi.

7.
Saunioiiai. sričių viršinin

kų šaukiamieji. privulu turėti 
gerus Imlus, šiltus drabužiu.'-, 
tint |H-*-ių iiiuišelj (|iunušų j 
lukiškų rančų), kuriuuu- yra 
viena (mitinių ui muilui ir •> 
dienoms maisto.

S.
. Kiekii"iias savanoris turi 

su sulini turėti |Misų, arba pa
keičiu utj jj raštų.

Minisli-ris pirmininkas.
M. ■įsiuvišiua.

Kraštu A | įsa ilgus Ministeris 
Kuriniiikns,

J'

r«
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•je l < -l nl
II

<1.1
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I
U-l

luų i y i 
•l . III > 
b". tu

|»| • M* 
ir
»1f, \ !•

*•*«

!n-
Atjauti', ka I riu 

!> proilde ju galvą ir

•los gražumas birti> ii«-|m
i biiii'iomis akimis u p!n- 

.11. ii.ik-dnu i gauti ių i*au 
.1 li-ltl* jieli

na •In u

L
Ttiiii.'ktnl viri norintieji lai- 

Iitiuii krašto apsaugoj gairių 
rinkt i*-- tvarkini, viii Lietu- 
iu dalinama yra 
Kraštu Ap'tillgt*'
tani tikru- karininku 
zacijus leiktibii skiriu 
t iršiiiiukiii.-.vi»l* I Is dilia* 

ilzal-1* ■ k.iiuliari

j •riti.-.
Miiii-1«-ris

III Klllll 
sričių

buveinė-1 
l’iitirvėžy•. Mintiltui. Kn- 
. Tauragė. Kėdainiai. | 

\lytu-, tiaidina-.
Sriti 'ii'idiirii iš-

KATALIKŲ VIENYBES 
REIKALE.

Katalikų Vienyla'*s konsti
tucija jau yra jiluoLt simmiou. 
Muilini šios vnli.t:*io * svarių 
giiiinui tik<*tii*-<. kml spaustuvė 
pngn-itin- darbą jos nt-jiuuz- 
•lii.iiuo, Tuui ei vėiiijimusi 
darinis ei. daug -| Mirčiau.

raštu, muukun, dainų, plaliua mok-; 
slą. rengia imnkaitaa apie mokalą I 
ir itagcriuimą ukimnkyotėn Iri 
kiMirertua ra iokiaio. kad tuo pa-' 

: laikiua igiąic jaunimo lirluią'itę.
Susirgus sąnariui jo ūkė yra ap-i 
dirbam* : numinu draugija palai- 

iduja. Norinti m važiuoti ir pilieti 
Į ūkę. turite tškalno už kelių dienų 
pranešti Draugija valdybai. Pir-j 
miniakaa ir agentu ūkių ir pro
duktų pasiuntimo A Kicdia: aek- 
rctoriiu Jumrgpa* Gkrika; kame* 
riu* Juazaau Arianairgg Direkto
riai: T.

Krcipkiti-k j Lietui >ų l'kininkų 
lira Ugi ja. iiraetl-iUc. Mieh. Di
džiausiu Lk-luiių t kiuiukų Kolo
nija Amerikoje, kurioj yra virš 
400 lietuvių ūkininkų Lietuvių U- 
Lininkų IIrauirijos užduotia yra 
•Urlniolia driri Lietuvių Viauoanc- 
m-a Labu ir «lrl paiti-rinimo Licla- 
vių l'kininkų Suoj kolonijoj nyri
nami. ir afMaa*ali ūkių Mkan- 
licnia pirkti nuo viaakių afMrtų ir 
ūkių aaviaiakų. kurie uu pafriba 
kaimynų prikalln |uik<-leivj prie 
pirkimo ūki*, kuria ucftiniMlanaa 
jna vertės užmoka didelę kainų Ir 
lankiai Rauna nelikusių ūkę ir t»e- 
U-iaiiimu dokumrutna šranča. Ma
tydami tokie neteisybę L. IT. 1). 
pali s'ųiiritinėja, arini paima ant 
pardavimu ir išiyaala už piciauaių 
kainų nuo svctiintattėių jų ūkiu ir 
■l>IU vt-iidiiui lietuviais už lę l*aėu| I 
kainų, tik |iaimdami Draugijai la
imi maža mudimtj už savo paaidar- 
lmrima. Norimi ukra pirkti kreip
kite į L. t*. D., kuri turi ganėti
nai pu>inuai nuo avetinitauėių ge
ru uki'i dri npgi vendinitno lietu- 
vinis. Yru mažų ir didelių ūkių:
i ienos mažai pradirbtos su uu-n- 
kuls limliiikais. kulius yra pigius, 
kitus litai iš>iiri>t<« su puikiais 
Imdinkais ir sodnais didesnę kai
ną : turime ir su gyvuliais ir ma
šinomis gerų ūkių. Perkam reikia 
trečių dulj arba pusę su Inos tuoj 
siiinoRėt. likusioji suma ant išmo
kėjimo. Draugijos l'kių pardavimo 
aga-nlaa ir din-ktoriai tau pasakys 
apie perkamus ukra gerumą ir blo
gumą. kur žinosi tikrai ką |*crkąB 
ir gausi g.-ius žemės dokumentus. 
Ir (misai gultui įstot j Draugiją, 
kurna* niH-riti iru užknluuizuoti Cį 
kraštą virti lietui tais ūkininkais. 
k<H|*onilii iiku iHidil supirkiuė- 
juut likta mašinas, jrankins. atk
iša gi ralius: nu* Imdii perkaui 
siiMieėdina daug pinigų. Ki-r|H»ru *
ii t likti Irtidu Į*ardu<"lstim vian-l 
kius ūkių w*>)uktiis mirsiu lir 
tunams Is- |a-iku|*rių. iš ko tuntų 
ūkininkai turi gerą |s-lną. Atsiti
kus iieliiimei. tiėdai arbs svarbiam

T1KIIAI UKKAN UAMUlMJUe

l*«rsi<1.i<rt. psakiii i»c>v*«lruų n.*. 
«ja» mmm: 1 raaytMiiuui pu 1 kam- 
teanua t pe « kambariu. riM M ga- 
■ą. -lėkte, ub,re>a. mą. ir kitau |m- 
rankumala. \anua rundaat l'U'ICKO 
linuviM upieUnkvJa oeloli buiaj-
•'los Alsu, Ūkite IMU .1. tllllclAS *tl)

ane a. Haut*4 m,

i’.iiuniH-on.i KKTvntr raurvK- 
nimi' arnotai XAa*<

ląroivią urteliakl-Jr aeioli nan kal- 
nyčioa H-tkla imakt-ti »1»*« hku- 
ntu SmokiMaul pagal MUarimo <la. 
tini- t-rtintit l.są kui|M. ą-ų 
mo Almtauktlr piu .1 Grica< a <*•_

ni:m<>kckiti: kitiems kemmis
»:o» mku iniukm. tikusiu* Utno. 

kilimui. <Ur kaip randa nupirkau- 
garą <ų i»>ų lusyvcniiną nain* tletu- 
vi-1 aplrltukljr netoli nuo baiuyZIo* 
Aisi—ukm grellal pus A. r.to*a a 
l"«.
aitis Hatą-«i st i Hit'.Ką* iu.

MMratas DYKAI

M. MAiKk/m ĮlAKDILUA .

MEADS*££“S$!7

t'hirngur J. M. Ark ry(•kū
pa- Mundeleiii suteikė .-.nu 
palaiiiiiiiinių Kt,,:*lil.u \ utiy- 
la-i. Tai viriui i- linksminu
sių žinių

Sričių lir-ininkų 
yni: 
liūgu. 
Kalina 
\ iltim- 
k i viz.it:

t ItnkuloiiMtnr duriąą.., %>r« resl- 
d*rbuuii ijku.u torp nuvo rear-i*. 
mą )*■«, rims* nvrtjkMlIngas: galiiiu 
uMirlą* aerua pinUru* l*e ululruuloino 
nuo knadirmnio d-rbo AtMboukit- _ 
lauku I -•|»rau«o-- o<Um |wl>ui.sUmi j *.^'”*1* 
uit lartkr
Mo t IM* W. 4i M

■ 'teHrago. III

faii-tlU- I

Ih’. I
riu** iut<

T.-m
iiuit. gir
ižai- !■ i, 
lz;*l»< Je l

K*-liunu» "t- ' ėiu
-liūdino |.-.••-■!• ;.|-
Luzigi ui.tit. aitg'ti
Isjduiijos ku*..i nu
jos raukiu kii-i -.i 
.'am i*.-iz.-i<i*'j*>.

” Jis y ta j.iuiią-. Mt .*• <t-
Wlc« gali ii« daugiau reikėti .* Kas Ui yra.’ Kų reiMūa

I Vieloj, mei 
plOJI’l* p 

. kml ji *nui 
i«4nibi« .••-.

Iii

.ii" a < 
oran* m‘ j 
. t u.iriu i

I. Alytaus sritis.

I. Aly Imis kreiza-. 2. Švinu. 
2. Suvalkų ir I. pietinė Mint 
.imiijs'l* - <l*inii'i Kjiliariji*'
st'iti-l kreiki dali-.

II. Kauno sritis.

Teko išgirsti, kad Aušros 
I k’nrlii p., apijuje (\Ve.«t Kilie
ji t ztiioiK - žengta pi li- šutve- 
rimu Katalikų Vu-ayln-s sky
riau Ka» guli sakyti, kud 
ii*-i-i<li*-. iui'n<- Įuižungų-.’

Kzt. Vieny*. S mėtinė, 
1447 S. 50th Avė.,

Cicero. TDinois

I'mHoRam uiiiBinrt ar tudvnakis 
prir (uššiiu dartm Urra tUmotaiM 

Meilinai ar mvtarUfcAi Meldžiu 
U UMMttktl '.rkaneiu

Mr* A ILABTt'AK¥K1KX< * 
4*11 AkblMBd Av» . 

Tri r f oaze » t arda

(Daugiau bu<).

n libti.iąas lalėjo* t*lar. ko uo-r

F.P.HADCHUUS
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I akio iMUp-rinimui. Draugija dua
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Lietuviai Amerikoje.
1»

PITTSBURGH, PA

Tautos Fondo 2 skyriaus Pitt 
sburgh, Pa. atskaita.

Nuo 28 *au'iu. AVIS iki i 
.-ausiu. l!*l!i. surinkta ir 
knygoje iruivRi .. 444ti5.5s 

Palikintas ii 1917 .... 167.'.tl 
Cvki, p. Vaišnoro ant 1<*^ 

dol. tiesiog tVnlran |nt- 
,ių,ta, ..

Vinį labo $4<i73.4‘l
Sulysr i'i’kių Centran |m- 

,ių.*la...............................:U.'hi.7.1
Sulyg tiekių kelioupini- 

giai .................................. 75.IHI
Pili, rv ki, p. \ niAiiom

(Vlilniti........................... n«H*l

AUKOS
'lauskii*. L. Aliugeii,. P. St.-rv ’ 
■vilus T. Abi* atidiavi.in

M. ItiniHT-ki*. t I.* I*, d. *ii* 
ka-. .J.-iit*'lieii*'. K. Bntiili* 
l,'. Balniem*. .1 Pctinimi*. V 
Net.ei.a-. A. Kl.-lelm.*. S. Šilll 
ku,.

kivii*-. K. Putrimui. 
Pidiiili.-i. . o.
|x Sil-*- -'b-. I J. 
J. I'.lta/. all-lil« I . .1.

H . tP* ItaUlii n* . 
a i. \ idiiimili*'ii*.
K. Autihut*',U' 

I *1 tlliel. 11 
mmlmii*'. L. M- e 
|I. .-l.I.-m . A. s;. - 
- 11 • : ii**ikis. M
nku*. i’. Aaiciu 
za. 1J- Šeštukui!,- 
:įu., o. laužau,- 

.1. Ša t
o.

* ius. .1 Žiiittinėn*:.. Cio-rictė 
K. Drukteiii-, K ’.luiij. -a 
P. Z'**l*a. V. i ■ ..:t '*. M. K11 
-aile. V. Ziliir. D, I e|H . ••

i u r r
pšiiii**. s PiiiM I-, i. I
gimiitė. P. Ra 1 . , J. S
Ii,. I. B.igvila . M. Ibtbli-. 
1 ’llil'I.A,. D. I . I . » Iii 

kis T- šdatk . \ Ji 
ui* ne. M. Peri ■ ' ■ *iė. \ D.iti 
liepė. \L Lui.' « n*. M. D.'■* 
giidivtiė. A. t* -Miku,. .1. Bau
ža. K. Petruli.; I„ Peikt:.*. E 
Groii,ki**nė, ,M. \ išuiau,ki>-m''. 
-I. Diksa*. P. Kimčiu*. M. 
mau.'ki,.

AV”* 'lASALSKTfl
f

r

uuuii*iuiui;:u:;t::ii;::i:iiuuti:nmtiiu'
-« 4 ui ,» »,r «i.i m <-&.-»<• 

Pi, i s:*«

OR. A. A. ROTH,

ŠVENTO KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.*•—

zeviėia yru <lar jutimi.* vaiki
na,. mylinti, muzikų ir turį,j 
gerų bnritonų. Galinta tikė
li* i, jo neblogo dainininko. 
Monologų ‘•Žydu,*' atliko Pr. 
Iliijnuu,kii*. kuii* luitai pri
juokino publikų.

Ant galo vėl )gi.»irovlė vlio- 
m,. |h> vadovyste va r g. Prano 

, Bujauaindco. ir ,iuiaimivo' 
ltzi.o ii”K;irvelėlj*’ ir "Kur lainguo- 

ja Xeniiuiėli,". Programų 
užliaigė himnu. \ ini, progra
ma* iėėjo kuopuikiamiai.

<> i-liiui. kud \ yrių clmru- 
ii toliau n-iigtų |*miu*iu* Ron 
Cl'lltl*.

l o koncertui pni,ideju ėo- 
kmi. kurie li-*ė,i iki vėlumai.

Buvęs.

l

_________ I
xuti.7::'

Suu,io I diena. 1919, lian
ke buvo ..................... |!:4I.7G'

- . i

PHILADELPHIA PA.

h?'1

4673. J"
knyg*

k
M

Smulkiu $1>l.2tt*
I* vii*o Dievo Apv. p.tuip 

'įtrinkta .ulii't'i* J1
B*- lo i«i-izadėjo apie 

Velykų* |,iru>yli 1 iemioiyn*' 
fundatorius ir mokėti | 
$ltst.iN) Aie ii'Uieny*: *1. ii M. 
šmiikktai. .1. ir B. Patikim* 
kai. S. I’ivorimiaitė. .1. darni 
ėmi'kail'.

’-rr- m »v*

riMHM i*ruri. r 41 ar
likusi 
ItkiJJU 

ir Kazimiera
Httt.ni: 

. 5u.i«i 
:kuki

. 25.<tii 
. 2*i.i s:

«i
2.’i.im
25.U* 
25.1 s i
25.'tu 
25.1 n 
| S.l,l
I.Mkl,
I l.'k> 
I II.OI 
>il.t*i 
Itu m 
|n m 

. nuo
IO.IKJ 
III. UI 
|ll.OO 
HUki1

(Surinktos Apveizdi... Dievo 
parapijoje. Chicago, Ulines 
nuo 12-os sausio iki 15-ai va 

sarto su pertraukomis.)

Kun. ign. Alba.tėm, fl25.n
Julijonas Uumnltnu,ka, U5.nu
Juozas Radžiu, . 
Marijona Beuait*' 
Stanislova,

(iilvidai .........................
Kun. Bųlcslovas l'rlm 
itarijuna Ilirgudietiė .... 
Marijona Geiaminnitė 
P*i\ y la, T įimti* 
Aiilaiiinu Banevičiūtė.
< hm A*'štnkau,kiiilė
1 >miii<-' |e Baliu,ki*'tiė 
I r-ulė Ereitikieiiė ...
Mnni'lė .luzukomtlė 
I.iitdvika Tamašauskaitė 
■limz. ir Mat. Šniukštai 
Pmyl.'t, Pilki, ................
Kaz. ii 
-I uoza, 
t tun Žilinskaitė .
Siiu. n Sf.igil. Domeikai
Elzbieta .latužylė . 
Eiuihjii Rudyčiu 
Zoiija I ’«.>r*kmiė 
\ .ii'-. n P**ir. Gilinai 
Martyiui, Sotmailn . 
I 'ršulė Jurienė................
A'idr. ir Ona Bruožai.. Imlu 
Ag*ui Pupšiitiv ................
Kazimiera, Pausirua... 
Jtmxa|ias Simonyiui, .. 
P*-lras Vaiutkuli*............
P<*tra, ir Komu. Lužai 
Kaz. ir J. Bamlilau*kai 
Monika Riiikaitė............
Tad. ir Ona Jogmiiiai .. 
Maldo, A|mštali,tė, dr-ja 
Ant. ir l'tš. Gaišiai .... 
Blaivininkų 41 kuo|«i .... 
Al<4mmalra Dargi, .... 
Jotui, Jucevičius ..............
Kazimiera, ir Ona Miller

Jankauskai......... ............l>.<*<*
■I. it Koiist. lindau,kui Ki.isi 

Pn 5 dol. aukojo: I- Gailau
ti,. I t'i'imumiis. A.Stulgio-kr1, 
K. Aėti,. P. I>u*lži*-iiė. J. Ru,-.vj,'.į 
t*'ikn. Pr. Kuku,. J. šliteii,, 
K Ginti mini,; A. Kaustekh 
K. L-'luti,. .1. Šimkus. <1. Kr.-. 
kimiutė. V. Slanku,. A. Pik*- 

llietir. A. Stankevičienė, 
l livnė. P. Matiėirnis. E.
Į teskaitė. Av. Pranciškau, dra<> M Muka. B. Zitkn i-ka-. V. Zi 
į gija. Eon-sti rku kimpa. -L kviėiu*. M. lapiniut.'-. J. Btiln 
Pauknuskn,. O. Ihmiutil*'-. K. 
Dit]akniiė, l'rlrus Veit-ku-,
A: Butrimą,. P. Streriti*. A |į Mišių,. B. 
nielė Snsimuskuitė. Dr. A. .Iii - * Vnt kamkn 
ku. I. Pik*-li,. lt. šemnitis. ’i • Smilgi,. ’I. 
S* .ilpiuieiiė. A. Mai-aii,ki,. A.' Hudriimt*. J. 
t žpuleiičiu*. J. Sumirki,. ' M’irkt’viėit',.

, Biulni-kieis-. A. Ivntmuskii-ti--.' 
|M. Ilamatmuska,. A. Guli tie-, j

......-i*. V. Stuliiinn,. .1.
is. A. Pily-|ia,. E. K -,- 

Dailė, S. Saikiiii'kiiiič. lt. 
Vah'iitiuieiiė. M. Hougaibi. II. 
Alirmu.iit*-. S. šilimki* n*-. J. 
\iiinuna. G. .M iki**-.it.*. J. K n 

-dirka. V. St*-|Hmnviėin«. K. 
KauLikii-nė. J llušum. E 
Morkuite, J. Balty.*. D. A i,*-l 
gimė. <■ D. I ' lki* llė. P. Gi.-I». 
liunii'iiė. K. Vetiskniiė. J. 
Aventkauskicnė. T. Nnmimit.-.

' K. \pulskaitė. Z. Vizgirdi* 
nė. J .Induli,. A. Jasevičių*. 
Pr. laipiiiskn*. St. (iilvidu*. Z.' 
Savickienė, A. Ruikys. i’r. ir 
B Šmitai, o. Mattišiiit*’*. I. 
Zilmtln*. A. Kauku,

Po 3 ilul. aukojo; J Gilzini,- 
kietiė. J. Piižailė. O. Noreikai 
t*'*. S. Mmikaitė. o. Augaitč. 
Pr. Niprika,. A. A idnumtu,. 
Pr. RiMlavu'dus. M. Kavolių 
itaitė. •

Po 2- *h*l. aukojo; J.Burny,, 
J.Dtksu,. V. Mihh-ius, (L Piiai-

i

I

P.* >į:| .*,) aukojo 
itietiė, I. .Iii i 
.1. .Inkštiem'. ,\|. 
I. Aiidrekn,

<>. Klika- 
■iv. *1 .VO

A-luiil- ki«*i •%
t

I
i
I

Ziz-i'- •* 
kimo. P. 
kaitė* A.
kieitė. D. Baliiiskieiie. 
miikšni.*. *t. Bmizeviėm,
Ritinėtu', n. Kmmišaitskiuiė.
J. I'.lkiellė, t*, t.rcieiuke. .1.
i, iišiu*..l. \ rida.>• D mka*. L 
p,|>;1. .1. .lukulmiti*. P. Mot u n- 
p. Deveiki,. P. Paderviti'ki*. K 
Habliuiski,. .1. 1 l.'iitiiu, S *t.ui | 
ku,. *1. 'loiii'rt. \*tiau,ki .
| Pilku . M. S;K l.'klelie, \ . 
Mainz-i*. M. .!• i 'iimmiile. »». 
Raštiškiem-. E. A..... ..  .
«. (tnpka o. K loi.ikil*. JI. 
I.edieill. .1. Silrlltl*. ••• S'Uk 
|M*|ri,. P- Kaimu-. K Grig- 
lm*. A. Xurku,. Tiimii’h 
.1. Slopina-. J. Sitai u-I. 
K Kalnini,. ••• Kušluna,. 
>iruuibra,. .1 Gu«lau,ka.. 
X'mi.***lu*. M. I.iikoši.viėiu.. 
Giliut* . d. Ihiiki* ie-. K. Mo*r 
n-, ii Ihiumiilė. P. \ir.ii-ii 
na-. •*. Gai/jiu.-ki*-ii*-. •!. Md 
n,. K. šim!;u.» V. Petiulvii- 
. o n.. M. Duotu* m . Stoni.- 
i'ė. M. Sky rink". A. Knu,t*'k
ii. *, lt. S;; y 11* .**. A. I'uk«*lait*, 
ti K'idirki* m- S. I.'ipin-knii*'.
K. Kimono . K. Kuuy*. 
It. I.iitnii,kit,t J. L; -. įlomi-. .1. 
(iiid 'ii*. K. Gili*' ilu*. i'. .Iii**- 
dz,tiriu*, -t. Stmkrviėiu.*. P. 
Stuzi .1.1 iuri,. ■'. :..'ii.'u. A. 
Peik: •>. . P. Dil- " t: *• R- z.'- 
v.r,:*ii.*!' 'i'*’. K. • *. i'-iminite.

Kubilui*, .t. Avagždy,. A. 
Bružą,. *1. Valy,..!- Kur.-rlra, 
K. Norkui. K. .laimši,. I- M. r- 
žvin,kix. A. Por*'viriu,. K. Mu 
m**. P. Riioašm,. •!. <'*'p.*iiit.x
S, .lar* i lėni,. Z. Ku* iu,ki,. 
A. šimua. d. Petraiti,. 
Smaily,, •!. Sal**iiirtiė. I„ 
biitailė. .!. Jt*kul>au,ki,. 
šveikaUfki,. A. I limpi*. 
Bnl,ki-. P. Bla.lyk.i. S 
riu,. K. .l<*kii'K!o.*ki*'ii' .P. It 
UIOMIII,kirllė. J. l-utll i'iiit l*-lll- 
kė. M. Lauriti.n iėi*'tu . U. Bud- 
gimiitė. ,1. Abromaitis, S. Pa 
ceviriu*. A. Mozrri,. L.D.S. J.> 
to. Kuopa, Krautuvė. E. Stro- 
ckirm*. I. .luirm,. B. Andruli •. 
M. Stonkienė. P. P'*r’lt». A.. 
Gi*'<|i .litii-iiė. |t. Nutauto,. I . 
I'. Kra,mi-ki*'iiė. P. Tvarijo 
u iitė. V. Siniz*ht». K. Daliui,- 
ki,. I. Puriu, 
Zllk.ltt*kil-tlė, 
A. Guda*. <• 
\|ll-llil'ki*-||ė.
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Aptrinti 
«| d.iuu
<.Kišt. llatkai 

Pllpla*,!,Padėka ferb. kun. Sarafinui 
ir gerb. kun Strimui.

Brniigų, loveliui! \ur<liiii
M Sujungti; 4.’t ktmpo.* taliil' 

r.iiligim.sių m'-iii nž tokia* 
j.ui' m* pinkallin*. N*>r- Pili 
Imi* ipliijojo dmig laivo pra
kaliau. Ih-i lokių gražių pulti* ■- 
i iiiimi.l. lokių .*lljli<iiluiliėių

Vi*o labo 
Suma 44n5 dol. 5Se, 

je įrašyta .»u,i*larė iš .*■ kaiiėoi 
imrrijų: 
Kalėdų *loMimi . 
'di'llcillė,..............
Tauto, savaitėj . 
Narių įrašai ....
Smulkio, tinko,........................... _
p. Račiūnui rodant kruta- ’ nn* girdėję.

inilo,iu, |«iVeik,lll, .. o7.!i> rniino ir 
Lietuviškojo Raudonojo tyral.nllių

Kryžiau, ,kyrinu, .... 7.8'1 
I’ž vėliavike,..............e.. :t2.2.'i
l’ž žcnkh'liu, ..................... .'HMI't puibin* |»mm>kinimu,.
Auka iš W........................ 21.SS

XV»7.ux

247..U* 
. ti7.< n

5ti.s|1 jaiiMuu, iėreiikiuių dar nė*a- 
kun. Si- 

Si rimo 
Žllioue, 

m-iižiiiiiK. I>ar ,ykj 
'nėių jum,, brangų, loveliai už

< Jori*, 
kunigu 

HIUSŲ

Bųjuagietė.
•

44UV3 CIOKRO. ILL.
Kablių dovanai ,uaukola 

ir at,kirojr knygoje 
vantai,. |utvank*mi, už
rašyta ............................379X51 j kę, pa.

Iš to, ,umo, ku,iuėje kny- 
goję užcašy tn -> i. . 3557J>-..

|g Vaišnoro ėoki, per ku- 
mi, knygų inėjo. tie,iog

iš,iu,la, ('minui__ _ li>U>'»
Apmokėtu at,kaito, .... 9jtJtt 
SurinktuoM' p. P. Tiiįh-, 

du lmnd,u po 
turi skaitytis 
eini, pinigui, ...

Kelionpinigiai p. 
,ui .........................

Palikau stamp'somi 
Palikau pinigai* • •

.'•<1 dol.
skutui aai'- 

.... HMi.lfi 
Karo-

...........26UM 
i........... 2J»»
......... xo)

Suimtoji', kovo I «l.. vakare 
tureli, jaunimo laivo ,u,iriu- 

Al*ii.ėiii,kis ir link,- 
i auti praleido laikų, 
j Nedėlioję. kovu 2 *L. lakui c. 
Av. Antano |mr. svetainėje. 
Av. Antano mokyklos moki
niai ir mokini',, išmokinti m-- 
-eiti uaxnrni*ių. suteikė gružų 
programų.

CICERO, ILL.
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.1.

,1.

Vinte lala* 179X58
4 rantai pridėti mano.

Prie Kalėdų dovanos:
l-icliivo, pilia*ėių kliulMi,

|Mtaukoj<> liundsų .... 54NI.IM
Aitas liko |m, p. Milių.

Bunka* stalėti 4 boeMl’sni 
|m> SO <iot........................ •JMI.«I

Ta, CLicaguj k-idžauiu, 
.•vauuuiių - liberalų dienrašti, 
•'Lieluva'' yra daugiau, nie
ku,. kaip Čireno- šmeižikų <>r- 
guna*. .Imi jumc talpinami 
šmeižtai upic (’irero, žmoni1, 
priėjo prie to lai|w>uia. kad jut- 
,idnrė n<*|aiki*nrianii. 
zin prie ko jie priei,.*

To juitie, laikniiėio vieli- 
uL agentu, |M*r,lnlo šitų šmei
žikų orugtių kai|M> g**rų kata
likiškų laikraštj. Daugeli, 
.-pjamlif ir ,kundžių,-.i. 
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šio, nišic, ugentų |ai,irtii;guj*i.
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Prie ĮMižmiėtų priguli ir 
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Vyčių koncertas.
Alni ir vėl L Vyčių 47 kuo- 

pa *ur*ligė puikų koncertų, 
kuri, at,ibuvo nedėlioję. 2 d. 
kovo. Dnmgijų svetainėje.

9 Programa, buvo išpildyta.* 
M-knnėiai: pitnuamiui rinitu* 
,u*lniuavo Vvšių himnų ir 
"Girioj"'. Solo angliškai |»n- 
duiruivo Jonu*, ltadzcvični. ku
ri* publikai laitai patiko, imt 
Imvo antrų karta atkartot*.-.
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ERNEST WEINER 
l>RV OOODS 

1800 W. 471h kany. Wood
Man duoda

KM*«ratalo »
Dumiam*

Vtatki* n*larUo'at
UaL MOta Ir Mkntaa

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI!.

KATALIKU V7FNYP.ES SU 
SIRINKTMAS

»! •kikiliu

lt.t yla
utl' t*. -I" limitu. I nip pa 
•a i-a1 •. įritu tad i na-t

Imt* •• Im'I tifji*'- kn 
'•li.ilif yra žitmpiri. I:aip< 

l’loteiiiM- \\ illįaiic.

pttžįdnuui imi nemėgino 
il.-d' oli-it. II juk tefl •loti

-pitihi. 

IttlU
-117:11 \ ui i. 
yru Ihivii

•i**i 
kn* 

b.
!»••! i’.ėbl tl/flIlulillMt II !MI*I|\ i 
IIMi.

Policija turi dvi Vorijas.

mano.
luti d • orė- i-ii:

3M.1RKUS MŪŠIAI
LIAUftTnJ

•x iktii
MIVii

PP.*NFs!MAS T.. VYČIU 
CHICAGOSKUOPOMS

|v »|v |j 
Vi- .

npgiir-i

M •1|1«1»

IltlIUII Vl*l|!<

I. ji> ■ m it? *i. 
P. Illdltlrilli, 
• I Si., arl'j

Inu
J'Jlil
”|li; r.-u i< ijuii.

Ig. K Snkalanskas.
I.. Vyėin < 'Ii. Apbkr. pirm.

IŠKALBOS LAVINIMOSI 
RATELIS.

Lietuvių liarltininkų Sajmi 
g»f t’liiengo* Ap'kritv 
ikuię. Iškali m* 1
Kalelį |tri'lge|M»rle.
I".1 
parapij"* imtkyklo. I 
!«• laill anlrti luitų) 
ka ta-nitižM. dmliiiiittl 
atidų ak.-i'fliu* ir imt 
Ii 1.n iri.i.i iškttllmje, 
ėili jokių tu't.i. ‘ Čia 
gn l.m1 ■ iim.-tm I tiinli 
Invtnli i—allut'.

Darbininkas.

Gera Užganėdinanti 
Sveika Duona.

i|ialellka mini J tanku- pleku 
ta*, vai-inanli* ' metą Imlių, 
"tame apyar*ile' ■•• •akonia.

.ui halių lele. ta kokie 
I “.lamiikaiėiai ii dali? 
'■m -kirtimui I '•«!.

Pa* mn*
tt"i jokio* '-Jum 

i.'ijo.” P.e1 Vėl.
i.ad Im ••.laiinii t'iėiai
Im',-. t Iv i y patu 

į -' l|el|n-l illl- '. k"t 
i i-ir.'i . 1 ui Imi. d< 
ko- naiitio'. t* 
••biznį išvaryti".
iim, l.nd liuli* į* Iiki yru *ki- 

riaiita IjiImI. Sąjungai. KimIuI 
pultai *‘.laiillikai' liti” 1H*pa*a 
l.ė kokią dalį jflim skiriu.* 
S'ipruntaiiia. dili- *kaito*i 
I I \u llo- lieėtlll lt - ii dili) g.l 

t milą nilošilll.
tu-

.•ali'tjiluą *11 
I Jtb

Aš iminaii.

Im 
ĮhIiiii 

N;i imi 
iol nėm

I nii-itj drūti
• už i nujau, 

tai 
II krlltll.

■ Iii Įuiliii 
.ivii \ pili* 

l.ad geriau*
Iii i |uiL*nr-

•j įimti |uiviulinli
Ii \i p ••.Intu I aiėitti 
i' .pi prilnrinią ii 
u *-ll llė jilllll Hilo lietinė- 
diiriugo* klaipo*

' k:ol ludal. kuo|Ki htkio įgaliu- 
j jiiuo negalėjo duoti jiem*, ne* 

‘ lai lilltl) |iažeiniiiim:is Sąjlin- 
• i gte.

K'-litmi* y|mt"m* 'I 
it.-uidtijimiii laluljryl*'i 
ėitlliėią vialIOUH-l'e. dt-l 
li*ko* tiniiilir*. Imtų 
pta iž-ngiiiin*!

šiai |Kivyzdi* lokio 
gimo*i. 
im lieiitlp

turi
1 jiviniin»*i 

Kiek vio. 
•d.aio* vnluirą Hv. Jurgio 

kundutrv-
I *ll*lleu 

I •• tilt- 

ki<-k gn 

Mok.--

,’Š DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

ni
-.indent 
p.t.ilu- 
|ierk>*tė 
1'. Imlti 
Velti ė-

A) • 
Kn* 
|»ri-

Tautinė šventė 
Miimi Tniiion E.hkIo .*11 

titulini.* nMfltę. MV 
dieiuj. kuri biivu
iilartiinki*, 4 d. kovo, 
i :ih-ili:>tl1 j M-ktnudii*- 
!• d. I’miiinėjimiii toa 
Im* ltiižih prngni-

t kaliui ir ■lt*kli*iiiiii-ijii. 
g.-llrltr knlln'-lojui. Tu' 
■ didiimuii l.ii'tuvo* pi 
il'pluiiiiii. kurie nuko- 

Tlnl'4 
llntlIO 

viralui-

ma*
Kulia'
,*.”i Im
I i«-t r lu* •
JO dėl l.ielltvo* IuImi. 
imd'iti'l.il *k:tilliūgai 
i i>i!ikiti*ini *ti*iiiukti 
tū loj dienoj ir |Miminėli tau- 
litu- *»i-|llę.

T E. įkyriau* leikulni* mn- 
lo.i' kit- kfeiptė • <>.!• *kyriaii- 
nistiuiiiką.

Fr Kupnonis.
2130 So Hahtcd St.

pal. ei i 
Porą metą atgal, ma 

pažį*l:inui- pa*iulv 
iiuiii pirkti tikietą išlaimėji-Į
litui grnninfono ir sakė, kini 
v i-a* ĮM-lna* ei- ntlkelilėju- 
-ieiu* nuo karė* Lietuvoje. Ge- 

i rai. -likau, tni jminidu ir ai< 
kokį |n»rą. Taip ir pndariuu. 
Po išlaiiiiėjimni )mklau*iau. 
ar tlaiig (adno liko <lel Lietu
va*.’ O 
visiškai 
taip ant 
Ne* nu** 
dų nekonlroliavoiti. Taigi, ar 
negali tą |uitį pa*akvti ir mu- 
*ų ".Inunikuiriai f" Itamlad 
ir tarp lietuvių vi*okių Sma
ilių.

jin naktį. kad nieko, 
jmlno nebuvo. Ir 
to tnrujau sutikti, 
jo įplnukų ir išlai-

l'irniiitlieiiio vukure. kovo 3 
d., a. m.. Kr. Jurgio imrupijtf 
• vt-minėje įvyko Tiiutoi Etiu
do .'12-1 n> *kiriau* audrinki- 
imi* Stiairinkiiiuia imvo ne- 
-knillingn*. Nežinia <lel kokių 
priežaaėiij nariai taip neekait- 
lingai lankoai.

Itauginiiain J i ame anai rink i 
iih* Imvo kallmma ti|>ie np- 
vnikaėiojiiiut Lietuvių l>it*nox. 
KtMiii.ijn iLIuvė ra|tortų, knd 
jau viakii. ym prirengtu. Tii-1 
ri kidhėtojua imt to* dieno*, i 
Inipgi imikykloa viiikuėini nt 
lik* progniiuėlį. Knlla'-tojaia' 
iru |uikvie*ti gerltitiitui* kun. 
N. 1’iiknlni* ir medieino* du
denta* p. I’o*kiu Taigi vi- 
*ieiu*. kuriem* rupi i*gir*ti ką 
norą naujo i* aitų garnių kai- 
la tojų. malonėkite ul.ilankyti. 
I* ktiln<> galima sakyti, kadi 
tn*igui|e*iie. Tni|>-gi iiiriint 
priminti, jog aioje dienoj yra 
kai|M> pi inli-rniė ntailunkyli 
i
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k, •t»4 Im • ik tu 
?«riji |m4«:
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k ri 
ša r»k«i« 

fdšMlffltflI H 
rrikahittii

nu likll* t-ikjliM 
*ii|«tH»Ma.

I imti 1.4 ir MI tat*
• * I •ftu»» t»<l ir |»t 

MU*i» š«-rt« •**> MNN;i 
I n ft» |i»n rr*Ud.iiipHHJ t r 
lai lJm "lt <tu b»k i fA’i 

Kunti Įtikinu,
Al'Hit.k |m*

litu |M\>Atlt* \1tlnHlU* |i4U.I**Ų 
|.4tv/i1 tu P abu**) Mir-inkti mi 
19, kur ir tiroitjt |«M«|tn
įgilai I 
llikiU I 
tania* 
litui u, 
•įrišti.

••irk 
Im Krik 
tu\« p . 
Imu. .4. 
laipRi

t*»i**kau mivo mMi-r* Hta«i*lav». 
KmukMun.* |h> i.vai. Viltuoli'. Ibi- 
bar JI turbut fiiduum Taumtauaklr- 
n,''. Ji itaattavu bu Jutotu Tatnafcuu.- 
ku ir itatveb 1: m.hu nirm>ur Ma- 
niaav* JI kalta* tiktai Uetuvlkkai: 
ym vtdtilinta unu> Ir laitai T»n 
.tauriauola dirba duonkviiykloar. kai. 
tai liMuviakal. lutvMkiil ir 4u-k tl<-k 
atirlUkui. I*rb- |i*ra|4J<o ni-prlrull 
Kas |.m»H IrtMncal "flr Jum Bu*.

Antaną* Kniukšta.
C441 ita. Kn*A .Vv'*.. chlrue'. UI.

|
r.iu-kkau kuvu puouroliu Mtlmln 

'■ Itartaku* fiarlnaib'la M Kauna «lu- 
' brm Itaac.nln J-avM-ta Kt-iduiniii !•*. 
ra|i. MatBnallii Modliau* Vtiu-rlkr a>>lr 

| II ntrtv. I'lrialuu rivan.. i*hlrn«uj 
dabar n<->inau kur. Jib |h»Ib ur ko 
*Hr Ji iiautr ataitauklla nra a* rM> i 

1 k* tik U loturll M-m alvaltavra j 
l-rtraa nurtMuak.* Itraura* l*ubl.

<•«. IBM W O Mlr '-hli-aro. |l.ta 
'______________________________
1 r»i<'4kau ta-.lia Martinu Knt.Muna, 

Mrd.jau. Jo« inrallavu 1 Amarlkaa 
kanaamanr. Kala alrd.J.u. (ai Jla 
Hrm iMu-tnlma Ja kariaamra -a cyv*. 
na na ..kanu* narm: 4»4T MrlvHi 
*»r, KttM l-lut-ar*. lad Malotakila 
duali atoakym* ar Jta Bala ar kita* 
ui ka bumu labai drkmraa

• Jullua KnUiuna* • 
I*. O. Itax 31; Knot Mllllnorkrd. klr

b. - uiir- tatml uliu.il fuit.uluui iluun.* Ilatu-O- ullrulnMi 
Ibi—t h- nūn < i-u u- it*, linu- iai|. u iliuaui- i.i-i- iiiligi.

Vui IBIU Ii-ULI.* e.ulur.ll 1.4.1* ihum.i. Bait UM lanouuai tai. 
iii u'-iu.iiu .Iiih- a.it.i «ha>i.a—.ta* ta- ua l.i-it- a|u« ttiu.ii

BUTTERN3IBRESD
lt ts.ith L itNl i.«l«« lt |i.inplt-i Im lašt* M imttiii mi* 

ete- t^ams- iikn. k.i«l šWh«« L*f«aliii»» tu ailrk*.. Ikiiitt \ui 
ilMMsinM-t ttdtrl-U ”

^fta«'4ai taikai ia taisai š^r«Ui At «šk*MN aitri"*. I art tai <ar- 
tta |wk*št4tnWašt- ar p itiHlattiam- I Ha skils- Ihm- n>ti-ktWai IHT« 
TI-.IC*\IT IM n ta- jtw>* aMalkš- K«-nsj «iš*ika|ssj ir crram
MmšJ.

l*a|sra«škMr «att> kmntiisniai.il tr»T»»*. «lutaws*

T**' * ——~ —<
Padirbta ėvarian<ioj kenvkloj 

visoj Valstijoj per

PIRKITE GROJAMAS MAŠINAS IŠ MUSU FIRMOS
KIEKVIENA MASINA GVARANTUOTA.

$\0° 

tn*e*

.aMaaU I4TVI
įkuualo lMirU.no Ir vlaokUuUn 

kalt* i'MatuMa. VtrlrMa Ir kilua. UMBoana arvja iwamcal.
I»l,-l!.| t-r-Mlnka-Jn. ImlMl r<tl nialtąa. lrHltw. tyri 

tuliku'' airt. (Mma, -• a|4aik>4l» «l*a mtunwUaa
UnkalMBi BnartM n«*..w*l mm-v n laUU* laa*Bw.

Italo.lumi ImU-Kut a4rm«4tUr;

8. P. TANU.
1233 Wcst lllth Place,

■ZTRA
KnUUISOUI MtlVtCKAMII

LJ. turi. Kunti akluTm. t o-ari u n** 
km. pui-trrialti. Mum. ir tairau av
int* lH'4u raia ponai, dirbu blrkt- 
niua kaminu* tfrdii l4<-l>in<-a lutai. - 
— «uuu k-Ulu iMirtai riaofciua ola. 
(a. ir riaukiu, blakiniu, dori.u*

įtartai, ulonu nauar dalyaa Ckl- 
<•*«<■«. |t.rl-» atlieku nlaak.m'lal Ir
dundu rv.ruBtiJa Kum li-ki. tmu- 
■u. rrikalIBBaa. krelt-klt-b

UcIhuU. H«d K.uitln* Cu.. atol 
utan nartai M mg* IIM W. SMIa M.. 
TrL Canal 4.0:

ANTANO'RAOZEVICIAUS
VARGONŲ KOMPANIJA

Dirbėjai Ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular- 
Pneumatdikų 
ir Mechaniškų

FARMA!
\n* luirdtaš Mn«* Mt*1e * Mkrml 

mo ant S tikt riu Kalimu »«><1inU InUu- 
ku o ant liktinių Imho ir kilau dariu* 
%-<*«. ni'llnku |m <m mte-hn y m aptverta 
caniklu. \miii.iu ant fc hiU’i. >rn tvur- 
tdiu |»uiku« immI.im luomu* >ra «l.tuo
la. tl.irbu netoli msdcšBU. |..«r«4«1i»«Min 
neps-rWaturi.il l»rl ioi>-nniu 
l.r*.ų.kHr« Aiuu edrreti

A Vun’ekrt i>«k J8
|U»1 7. W«hm1I.iI>«1 Aše^ 

BhM.iiif i. hl. i'-inn

pritilę rmė 
iiloki;i> prnkidlm*. 
vi«ieiu» veltui.
T. F 32 ro sk. Valdyba.

IMi-kiii 
f t liif'li 

iliut* h tu ri x ik ti
ltui • . et I iri nvjt

v:il«!/ui b»l-r\ ku \i-ii- 
pi.-III'- rlkr. Ka

ii« lUfl |i«i-itlllb l.nlHlollir 
šita •« ii lM»|-«.\ii u* i>gm 

it » n p;rti ių Mitirpi i*;ini«*
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PADĖKAVONĖ.

luj. 1 d. kol o. eidllllill' 
\ iligeliall-l.n “Velnini .

Tolinau A ve., i.gir- 
ii/.iką. I ž.ėjt.-* vidiri 
halių. ITikliiii*iaii t it* 

•toi inėio dnriiininko. 
dnmgijti* yru aitu* liu
li. taip -iiii. -:»ko. dėl 
i. U taip, pniuniiiau. 

u* teikiu Įuireiuti.

VARGONŲ
0g/.

Btž'jii|,TNlT|ifRizidtiicij|

N’ orrdrai tciiu aviu gimi 
uiti, pažįst mum* ir visiems 

d... > ’.avu~b nu laidotuvėse ma
no brolio aut. Jono B .rtušio. 
p-jMdėiyj, kovo 3 <L, 1919 m.

šiimnii pranešame, kad Iu|l>- 
tliiriiigo* Nųjįiugue 3-ta kuopų 
rengiu fėrn*. kurie pra*idė* 
nt*lėlioj. 16 dieną kovo. 3-ia 
vai. |mi piotii. Taipgi Im* įvai
rių paiiuirgiiiiiuų. Taigi, kam 
rupi našlaičių vargai, neini- 
uiė>>. ištautėjiuiaių malonėkite

N"i- it'-biivaii ilgai tume Im a1*ilankyti. Kviečiana* vi*u- 
1 i. l**i k.i<l d. I I jtlaUiriiigo* kno*kail!ingiaii-iai at*ilanky- 
<..:<1>:llg..ii I. Ido-.ini irnš prn j,j. Al*iliinkyinu daug pri«i<Ė*- 
leuinil keletą eeltlŲ. Taip)MII 1 ■ 
pa*t<4iėjau, kad ir kiti 
kietaširdžiai.

M

V7FNYP.ES
uliu.il
kmntiisniai.il
lMirU.no
rWaturi.il
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