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* Taikos sutartis bus 

patvirtinta šio

FRANCI8 STOVĖJO Ut PRI
PAEINIMĄ BOLŠEVIKŲ

VALD2I08.

Kad bolševikai nepripažinti, 
jie patys yra kalti.

>

POPEŽRJS REIKALAUJA
GREITESNĖS 

TAKOS.

DARBAS PRIEŠINGAS AL 
GŲ SUMAŽINIMUI.

Papigintas pragyvenimas ne
tari nieko bendra su algomis.

Maskva - tikra

mėnesio pabaigoje
Vokietijai bus palikta ne dau 
giau 100,000 kariuomenės

TAIKA BUS PATVIRTINTA 
PIRM BALANDŽIO.

Vokiečiai atstovai bus priver 
sti pasirašyti po dokumentu.

/

Londonas, kovo 12.—Prem
jera* l.loyd George ir užsienių 
reikalų ministeri* Balfour pra
nešė ėia kitiem* Anglijo* mi- 
nisterianis, jog taiko* konfe- 
reneija artinasi prie pabaigos, 

darbai baigiami.
ip rašo laikrašti* Evrning

z Nears.
Pati tgiko* sutarti* *u Vo

kietija jau pagaminta ir |tric* 
kovo pabaigų ji bu* patvirtin
ta atotovų parašai*.

Kniuųri vokiečių atriovai 
pakmidl ritau, 
aurtarti** perskaityta ir 

lakuotu pasirašyti.
Keta* tame klausime jokių 

diskusijų. Jei kartai* kokie 
nutartie* |xw<mai nebus vokie
čiam* Kuprantaaii. jiem* tų iš
aiškins (Miškui specijalė komi
ai ja-

i 
i

VOKIETIJOS MILITARIZ 
MUI PADAROMAS 

GALAS.

Bus jai palikta visai maža 
armija.

Parytus. kovo 12.— lJgšiol 
buvusi išgarsėjusi militarin'* 
Vokietija daugiau juu nebegy
vuos kaipo tokia. Vokietijos 
militarizmų pašarvojo vyriau
sioji talkininkų karės taryta, 
l-aidotuvė* įvyks taip veikiai, 
kaip tik bus laalaryta taika.

Vyriausioji kari* taryta jm- 
gniuino vokiečiams militari- 
nv* taikos sųlygas. Tone aų- 
lygras- pasakyta, jog Vokietija

Mokančius dyylikų metų jog
4 J^UIf įJJ tjfc KM^nOU karino- trik

KOMUNZBTAI (TUKTI

t

— Aiomi* 
dieoomi* Vngarijo* *o*tiaėje 
Budape*te *ukilo k<anuni*tai 
bolševikai.

Pirmiaueia ' jie užatakavo 
parlamentų. Pankui |H>olė*i 
prieš tanko* ir valdišku* bu* 
tn*.

Tačiau* valdžia* kariuome
nė įveikė komunidu* ir išgi
nė juo* iš inieeto.

VOKIEČIAI NEPAEME 
RYGOS.

menės su 4JNV) ofieierių. Tn 
armijų turi hut rekrutuojama 
ne kitui|i. kaip tik liimsanorių 
sistemų.

Tas reik*, jog Vokietijos ar
mija savo skaitliumi nebus di
desnė už Aveirarijos armijų.

Apribuojšma ginklai ir amu
nicija.

Be kitko taryta pagamino 
sulygo*. kariami* apribvoja- 
ma Vokietijai gaminti ginklus 
ir amunicijų. Tiek ginklų Ir 
amunicijos bu* galima turėti, 
kiek bus reikalinga aprūpinti 
KKIjOUO armijų.

Gi viri kiti atliekami gink
lai ir amunicijos perviršis 
pirm laikos patlarymo turi* 
būt pristatyta talkininkam* 
arta sunaikinta.

■ Išilgai upė* Rhine visi for
tai su tvirtovėmis turi* būt 
|mimi|Einti.

Imperijalistini* štatas negu
lės gyvuoti susiaurinus ka
riuomenės skaitlių.

Washington. kovo 12.— Prieš 
*eimto komitetą amini apie ru- 

I *ų talševikism* liudijo ame
rikoniško Raudonojo Kryžiau- 
pulkininką* Robin*, kur* ki-, 
tuomet buvo |ui*ių*ta* llu*ijon 
*n mi*ija.

, Ihtlk. Robin* knllšilamu* Į 
apie iMrlševiku*. šituo* pri|«-. 

Įž.in<< gerai* žnmnėnii*. Ir *te t 
• I* jo*i, kodėl Wtt*liing1oiio 
valdžia nenori pri|>ažinti jų 
valdžio*.

Savo liudijiliuii* ji- užkabi 
no amerikonišką amta.-ado 
rių Itii-ijoje, Franci*, kuri* 
vieši Amerikoje.

Ant rytojau* komitetu* tad 
imkvietė prie* *ave amta*a- 
rlorių Franci*. Ai* nupeikė hol- 
ševikinnn ir pažvim-jo. jog 
pulk. Robin* jierdnug *u*iben- 
dravę* *u lx*ninu irTrockiu ir 
todėl ji* norįs, kad musų vy- 
riansvbė pripažintų bolševi
kiškų vablžių.

Pulk. Robin* sekančių dieną 
Migryžo Wa*hingtonan ir dar 
daugiau žinių |iadavė komi
tetui apie amtasmlorių ir bol
ševiku*.

Robin* riokumentai* prirndė, 
; aaėbaaadorin* senai tavo 

reikalavę* |»ri|Mi£inti bolševi
kų valdžių. Ir apie tų buvo 
pranešę* |mti<*m* bolševikam*, 
bi tik jie m**i(nikintų *u Vo
kietija.

Pat* atntasadoriu* pulk. Ro-, 
bin* kartų buvo |ta*iuntę* 
Ma*kvon |»* bolševiku* tarv- 
liosna taiko* su vokiečiai* rei
kale.

Ik* savo anitasailo* žinio* 
(mik. Robin* nieko neveikę* *u 
rasų bolševikai*.

I

P AR YRIUS kovo 12. — 
Čionai patirta jog pastaromis 
dienomis šventasis Tėvas at 
sikepęs j didžiules pasaulio ša 
lis paragindamas jas kuovei- 
kiaušiai padaryti taiką su Vo- 
kietja.

šventasis Tėvas labai gerai 
painformuotas, jog Vokieti jo 
je socijalis ir ekonominis sto 
vis tiesiog apverktinas Ir 
jei su taika nebus kaip rei
kiant paskubinta, toj šalyj 
prasiplatins bolševikizma 
Pastarasis susijungęs su rusu 
bolševikizmu visam pasauliui 
atvilks daugiau nieko, kaip 
tik vargus ir pragaištį.

BOLŠEVIKAI IR VĖL BUVO 
PAKILĘ BERLYNE.

Bet tuojau juos apmalšino 
valdttu kariuomenė.

Wadiiugtoii. kovo U. Ame 
• tiko- Ibirl*. F«*ler:ivijo* -ekre 
I toliu- Mm ri-on pudrell* . j,.

■ latliininkų nlgo* nekiiomet
■ įiegidė- Imi *uiiutž.iiil<», nežili 

tini žmonių pragyvenimo at-
’ piginai.

šjilie- vyriuii*vIm'- yra *uiii:i- 
i niu*i kokiim nor- luulu ku<> 

veikiau* impigitili :,iui<l:i i» 
kitokiu* žmoiru pravi\i-uimni 

y reikalingu- įniktu-. Sako, 
kuomet ta* Imlų įvykinta, tuo 
mel Imtų galima -iimažinti i: < 
dnt liininkmu- alga-.

Am. II. l-’«deracijo- -•■kn-io 
rių- tvirtina, jog taip negali 
Imt ir nelm-. Xe» kų limbiniu 
kai turi iškovoję, tą turi ir 
|ui*ilaikyti. Kitaip |mkiltų ti1: 
iM-n-ikalinga tatvnrkė.

. I'ragyveiiima* guli atpigti. 
I IU darbininkų nlgo* negali-
■ Imt mažinamo*. Tnip tvirtina 
. daugeli* dnrlMi žinovų.

bepročių įstaiga
Nėra jokių religijinių apeigų

i

Mi

Oopenhagen. kovo 12. ,— 
Berlyne užginta žinia, buk 
vokiečiai andai )xiėmę Rvgų 
nuo rusų bolševikų.

lh*|M*oje sakouui. knd vo
kiečių knriuonH*nė veikianti 
dnr gnrui atokiai nuo Rygos.

Geneva, kovo 12. Piil*-gč 
litii iš Itn-iįo- pa-:ikoja tai-iu- 
daiktii* apie žmonių gyvenimą 
|m> Isilši-iikti valdžia. Pačio 
j«- Mu ktoje yru daugiau tiie 
ka-. kaip tik le-pročių į-taigu.

Tnip tvirtina liudininkai, 
puls'-gll-ieji iš to* iMilšetik’l 
-•i-tllK -. Keleliu Va zmollem- 
iviliegti i- |*i l*»lševikų. \ i-gi 
al-inifrla drųsimlių. Ir dauge
liui p.-ivyk*l;i atkeliauti m-t 
jMiėioti Šveicarijon.

Tomis dienomis ria atkelia 
ve* viena- iš .Maskvos jinliėgė 
lis ve kaip liudija:

‘•.Maskvoje gyveutojų skait
lius sumažėjo ligi vieno mili- 
jono žmonių. Pirm bolševikų 
mieste Icivis apie 3 milijonai 
gyventojų.1 Gyventojai mirš
ta luidu ir nuo bjaurių ligų. 
Ztivu jie kalėjimmi-** ir bolše
vikų gidnbinnmi. l’nU’-gima- 
iš. ten ilidžiui np-iinkintn*. Kr 
važinėja traukiniui.

Kovojama už krituliui arkliui

••Miesto rrutvė-e kasdien ga- 
iiuui luimiilyti tragiugų regi
om. Bevnžiiioįutil iš alkio i 
krinta arklys. Kaip Ix>ma1ai 
susitagn pulkai išalkusių šu
lių ir drasko sli|wną. riejasi. 
Raudonoji gvardija tą rrgiių 
apstoja su revolveriais ir ne- 
prileidžia žmonių, kurių tuo- 

'jau* susirenka minia, kad pra
ginti mm arklio šunis ir |aw'iai 
imsinamloti arkliena.

•’Retkarčiais prie kritusio 
arklio gatvėje laiku neatvyk ' 
*ta raudonoji gvardija. Tuo 
iiiet vyrai ir motery* susita
gn su iM'ilini*. gainioja šunis, 
pjausto arklienų ir nešasi na j 
n 10.

J*‘- 
Vi 
Jų 
M*.

Tai socijalistiikas “rojus". 
••.'MH-ijalistai visai- laikai* 

žadėjo žmonėm- duoti -avo 
"rujų". Ihtivir ta- *ix-ijali*tiš- 
kn. "rojų*" gyvuoja Mn-kvo

lių tikru liitialikų įstaiga. 
• •I.io. rųšįe* lunatikų yra. 
gulima -iilikti kaip nnmno 
taip gatvėse. 
Kaiti vi-kn*. taip ir mirti-

*ių žmonių laidojimu- Mask- 
• \oje"*iiti.irij<niali7.uotii*." Ilol 
šrvikų valdžios lėšoniui su
renkami numirėlių lavonai, 

i Įmpraslai* \ežiuini- išvežami 
! |hii inklon už miesto vieton ir 
1 tenai užkasami tandrai dtmbė- 
!-

"Kei šiaip, nei prie numi- 
( rėlių tiėrn j<ikių religijinių ap- 
I eigų, 
i "K«* juk tns negalima*

• luikta- MH-ijalistiškilni ••roja-
• ••r ■

AUtinė Bnuuifia ždummo.
Pnn-ina f.inių. jog ta liulae* 

vikų gnlnbinimo Maskvoje—*
dar ir šiltinė baisiai sautHgia 
žmoni*.

Tenai nėra nei vaistų, nei 
muilo, nei dezinfeki-ijo* prie
monių. \ i-o.m- gatvėse valkio
ja-i gyvulių kaulai, visur tai- 
siau-ioji nešvarylu1. Turinti, 
ta* |uitinl;ii Mx*ijnli*tain*-hol- 
ševikums. Kešvary bė* ir maras 
puošia jų sostinę.

Vienų dienų bolševikų val
dininkai sugalvojo kiek norą 
išvalyti Maskvos centralinę 
geležinkelių stotį, kurioj tari 

i prieglaudų burini darbininkų, 
'kur jie turi savo gmtliu*.

Bevalant atrastu keli žmo
nių lavonai. Tie žumnė* jau 
semti mirę nuo šiltinė*. Aale 

Įių lavonų gyvi žmonės gulė- 
l<lnvo ir miegodavo.

POINCARE APLANKE RU 
MUNUOS KARALIENĘ

Berlynas, kovo 12.—Po visų 
nepasisekimų, bolševikai, ra
lio*. jau tavo išsisklaidę. iš*i- 
*la|i*tę ir aprimę. Bet štai pra 
eitų seknmdienį netikėtai ir 
vėl jie |takėlė miesto gnlvtae 
terorų.

Per visų diaMų įvairiau* mie
sto dalyse sekė susiri-iiiimnt. 
Bolševikai i*|m*alti iižptthlim 
jo ir žudė vnldžio* kareiviu*.

Tą dieną irgi suimta dauge
li* bolševikų.

Sulig kari* mini.-terio Xo*ke 
įsakymo visi nutverti pli-šikri 
tuojau* sušaudomi.

Baugiau 2."i0 sužeistų nuga
benta į įvairia* iigonim*. lai-, 
vonai paimta į lavoninyėia*. 
Tarpe sužeistų yra įlaugeli* 
moterių ir vaikų.

Valdžios kareiviai *u<'im'- 
vienų moterį su bolševikiškai* 
ženklai*. Pasisakė, kad jinai 
nužudžiusi hpie 21) mdailševik*) 

i žmonių.
Praeitų pirnualienį mieste 

‘' dalimi* atnaujinta komiinikn- 
' 'rija.

SULAIKYTA SKRAIDUO
LIŲ DIRBIMAS.•

Kaitas lahrn^Mkntariaa ii 
fceHaaja Enipra

Vaabiafton. kovo 12.—Ka 
ri* laivyno sekretorių* Ibi- 
niel* sustabdė visu* darbu*1 
prie naujų skraiduolių staty
mo. Korimą pagalvoti apie ki
tokiu* statymo pienu*.

Sekretorių* *u savo |aitar<- 
jai* tni* reikalai* iškeliauju j 
Kuropoa. ‘tenai paaimatyaių* 
su savo admirolai* —lb>n*on ir 
Hini*. Ir tik siigryž.i- bu* im
tasi išnaujo d*risi prie laivų 
statymo.
- Korimą pagaminti paranke*-' 
tiiu*. greitesniu*, naujojo tipo 
laivu*.

Paryžius, kovo 12. fSonni 
. ir hiiknišėiai daug rašo ir žirni, 
nė* kulta a|iie Rumunijos kn- 
raliemj. kuri ėia vi<*i *u Iri- 
mi* savo |auiugu*iomi« dukte
rimi* gražuolėlėmis. Nukmiiii. 

I karaliene čia atkeliavu*i Ru 
miinijii* reikalais. Kiti kitaip 

: kalta, lė-ne supaisyti ta* vi 
šokia* kalta*.

Ganu to. jog amini Praneli- 
įgijo* pretidenla* Poinrnre ka
ralienė* ivigerbimui surengė 
|s»kylį -avo rūmuose. Gi užva
kar ji* ją aplankė viešlmtyj 
llits. kur karalienė apsistojusi.

Karalienė |m*akoja*i. ka<l 
jinai nuo kari* (inalžio* visa 
savo širdimi stovėjusi talki
ninkų puaėjr. Ir neku«anvt m-, 
imatajojusi. knd talkininkai 
laimėsią karę.

Karalienė ėin naudoja*! di- 
dėlių praaciutų viešingumu.

NAMINIS ALU8
■S—T

i
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Albany. N. Y.. kovo 12. 
Kew Vorko valstijos legisla 
tumi valstijinis semtloriu- 
IValters Įuetnvė bilių. sulig 
kurio reikalaujama legalisuoti 
visoj valstijoj einu* išdirbinių 
ir |Nirdavinėjim*. \lu* -k iriu 
iiuis naminiam vartojimui ii 
negalį- turėti du ilginu, 
tik S iiuoš. alkoholio.

Kų tas reiškia.* .Juk 
šalyj pravesta visuotina 
liibici ja.

Londonas, kovo 12. Kaip 
tik Iiii* iKtdarvta taika. tu<> k 
juu* iš iižiimuu^* vietos |m-i 
trauksią- Anglijo* užsienių 
reikalų mim-teri* Ralfour.

Apie tni praneša luikrašti- 
Evening Ntiimliird.

Jo vietą, -akonui. užimsiu- 
vvriiiusyl*'- lyderi* lordų bu 

i tV. ('1117.011.

visoj

PRINCAS KALTINA BUVU APSIIMĄS VALGYTI PUR- 
VUS, BI TIK APSISAU

GOTI KARES.
8Į KAIZERJ

Londonas, kovo 12. "Tame 
negali Imt jokios hIh-joik-. 
kad iiž tų karę pirmoje vieta 
*•• y ra l.nllii- luivęs Vokietijo- 
ilii|M*ratoiius. Jo troškimas bu 
vo vesti kuonšt liau-ių, U* jo 
kio gaile-tingumo tarta riškę 
katę.”

Tiiip tv iltimi .Monako pliti 
-. anot laikraščio Mail ko 

i<-s|H>ndeiito pranešimo.

1
Phoeni’. Aris. kovo 12 — 

Vielo- legislnturo* bendram 
-ii-ii nikiu • knlliėjo Suv. Vai- 
•iijų viee prezidentu- Tboiun- 
R. Mnr-bnll.

KuIIhmIhiiui- prisiminė ir uni
tų -ąjmigą. I'a-akė. jog ji- ne
varų* jokite kam | m n i jo- už. to* 
sąjungos koii-litiicijų.

Ik-t |Mižyinėjo, knd jei tuntų 
sąjunga |anuiiky*ianti kure* 
ateityje, tai Imsią* išgnnin- 
giauaia* daiktas.

Viceprezidentą* matę* su- 
grvžiisin* karė* -iilijnuriotu* 
musų kareiviu*. I’a-akė, jog 
kuri- yra tuip tai-i. jog ji* ap
siimąs valgyti purvų, negu su- 
Inukti kito- tokio* karė*.

tMIL
t
i

tgyventi į Riviera, Egiptan. 
Olandijoj'jam oras netinku*.

Galėsi* turėti 15,000 
rininkų.

— t lene va, kovo 12. — Bu
vęs vokiečių kaizeri* norįs op

ių leisti (Kandiju ir persikelti 
aomoaili a Ilia-SAAO** L* ava nėaa

l’ran
ir Anglijo- vyriaus)'- 

sutikusios prakasti

I

PLENUOJAMA APIE 
EINIŠKUS TUNE

LIUS.

Londonas, kovo 12.
rusi jus 
l>ė* jau 
tunelį ]m> jūrėmis tarjw Anų
lijo* ir Prancūzijos. Aiamli.' 
*|iecijalė komisija tik aptaria 
viraa

Londonas, kovo 12. — Vy
riausioji talkininkų kari* ta
ryta. kuri apritavr Vokietijai 
kariuomenės skaitl.ų, nuspren 
dė, kad vokiečių kari* laivyne 
negalėsi* hut daugiau jurinin
kų. kaip tik I5/M1.

Vokiečiams paskirtu laiko
tarpiu bus uždrautsa garnin- 
tieo tankas ir
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IHrtaM* M klnhl llll 
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Į visokių *eitnų! Ir dar norime 
*» j ją daugiau? Dei musų lita-ra-

i lų srovė* smukimo gal mes 
turime šaukti seimą ir paskui

I tenai sustiprinti 
Gana lita-ralų 

i'km -tyli žnioiivs!
fviciicija ir i lsu*

i musų troškimu* 
j reikalavimu*. Tų
i kinu- n<- savo seimnis. bet pini- 
Igiškni. Nes seimai *uėdn dau
gelį pinigų. I'erdažnųs seimui 

'tik prajuokina *vetimtaUviu». 
Tuo tarpu nuo svetimų tautų 
mums yru reikalinga užuojau
ta. *ąjailsliiu*. ta t lie |HlJII"ki- 
mn*.

Ni-ti-ikia seimo, kokio 
ratai taip daug pa-1 ilgę.

Tik Seimo ir Seimo.
Mil.*ų lita-ndui ii K'l |ium 

ji.to m-liiii j"! ••- iiil.ikii A 
l.H-riko- li'-llll ių ' i*iHi|in-li«-Ji- 
Neturint intaku*, .-niunka n 
JMlskuhiiė jų Kiti* Midi IKI 11(1 
tautiškui .*•• itarlitKise. Tml 
šiniidi*- jų laikraščiai ta- |ia-ilio- 
kis ir šaukia, kini Amerikos 
lietuviams reikalinga* ir dm 
vienas visuotinas M-inuis.

B<-1 *ii vienų laikraščių šau
ksmu jie nieko nc|M-ša. Tad jie 
siuntiiu'-ja savo ag<-u1us į kala 
likiškų organizacijų *n*irinki- 
liius. Tie agentui kursto katalė 

** ku* ptiLelti Imlsą seimo reiks 
le.

I'o šito lita-ralm savu l.-iik 
ntš«'-iii<>*<- *tiiiiihioi,ii* raidė 
mi* pažymi, kud k-, girdi, ii 
imtys katalikai r<-ikolaiijų *u 
Šaukimo seimo.

Lita-rukii sau visų išganymų 
mato tik M-inn-. Jie matai, jog 
lik seiliui* galįs *ii*tipriu1i jų 
įuiigianli nykti aiito.itrlų. Tik 
•vinie ji'- Kiūto jš*ig« Ita-jimą. 
Tik mi seimu jie tikisi kiek- 
nors' sustiprinti 
savo *rovę, suki 
iltį*. *avo vanta.

Ve kum ji«-m* 
n-iknlingas.

Bet plačioji lietui ių visim 
iiH-nė tegu m-sil'-is apliimti u 
kių saldžiai* lita-ralų žodžiai*, 
.lie seiimi sušaukimų pridėti 
gia -larbim* tauto* t-ikidi.i*. 
svarliiuoju 'i"**iicniu. Gi pnty- 
a|i*iiiivta didžiausiai* pat rijo 
tai*. S- iino sušaukimui ,ii<- n- 
si-.-nili nieku.

P.i-t :.r tcikalii .ils 
Tauto* laisK-s ir 

mita* reikalui- ji* 
lingu-*, u--* i'• i" l»i 
•HHI*A*I 
m-i Lii-tuKii. Vi*uoi 
leistų l.i’t'ę pini 
Tll" fit'pu -įlindo- 
«. nla- u u*ų tautai 
ir brangu* daiktu*.

Seimas neduot u 
do* Li'-tuviii. Ne* 
reikalai- šiandie 
laiti I .i* t ui vylu 
salo ntstoKi*. Tai 
diirbiiojn*i ir Am 
tuiin Tuiyta'* ntstovai. lą at 
n.vi I* nie- šiandie nuikiur- 

pliusiškai tr ii* daugiau p'm 
yo ilunkiiiii- tam tikslui.

| ž mus turtingesne., kitų 
tautų i*i-iKjo* Aim-rikoji- ne- 
įlaro jokią dažnų savu seimą.

SU*mtlkllslU 
lllščills fon-

.elnias . 
lieto iv Iii
Heroika 

i’V 
»t‘i T<A t

gų niekiu, 
kiek vietini 

reikalingu.-

Amer. Lietuvių Kariuomenė.' PRANEŠIMAI 1$ WASH 
' INGTONO.

r 1SUETUVOS.dalyvauti taikos konferencijo
je-
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Vykdoaiąjam Kom. Pirm, 
p. T. Naruševičiui, 

IVashingtone.
l^bai man malonu gauti i 

progos jai tiek motų Tamstai I 
parašyti keletą žodžių dėl ben-1 
drų musą reikalą. Dabar ašį 
••su Berne ir laukiu leidimo į- 
važiuoti Paryžiun, kur drauge 
su užsienių reikalą nunisteno 
pruf. Vuldemaru ir p. Galvan
ausku esame Lietuvos valdžios 
(galioti ginti prieš taikos kon
ferenciją Lietuvos nepriklau
somybę ir jos interesus. Skur
du tik darosi, kad ne visi lietu
viai šiuo momentu moka su
prasti musą istorinės vulau- 

'dos svarbumą ir rimtumą ir 1 
vietoj ta-ndių reikalų ima Iri- 1 
-lis i usmi-niiivs |Kiiniavas. l’a-11 
našių iliilykų deja mes turime i *uobC- 
ir dalmr Paryžiuje*. Auterikie- 
iitf Tat f/bon i'i>oK Lidtiroi ei- 

rardu Įtraigčimi to- 
Ari, kad jir rimtai Nuirdami 
j inJiinilof t imt ome/, not/sčiatt 
filsiKtotij ui at skirtį a sutra h 
'tialikius ir /trr jnu.- t įsi kaip no trijų Atsarginių lietuvių 
• ienas i< tiltą lutis'tf hciidią Lą- pulkų, stovėjusio Smolenske. 
/■i n< /.i il.iauxiiHąli< i -h I / (]š •• L. A. ”).
ulinis su-lmr api/iiiti. Xrs lai 
ąiiliiita tik dubai aiLu nieka
dos. fMąs pabiaukla. "Ihau- 
ąu" tted.).

Berne mes turime dabar į- 
steigę spaudos biurą, kurs tu
ri (dalinti po spaudą tikras, 
teisingas žinias apie Lietuvos 
kuriamąjį darlią. • Tįstai 
prašome jumis vailuotia 
muitą reikalui. Musą žinios 
eina daugiausia Bveiearijos 
agentūros firma (as. (L. P. 
B.). Senasis Lauaanos iafor- 
maeijinis tauras, jei dar ne
likvidavusi. palieka visai pri
vatinė įstaigų, kuri neturi ry
sią nei su valdžia nei Taryba 
Lietuvoj. Mas ntamnuM Maito
ti žmonių nuo bendro darbo, 
jeigu jie moka ir pasižadėję 
tikrai pikio kas yra musą val
džios nurodoma ir kas dera 
bendriems vaistyta'-* tikslams: 
ta-t mes negalime suvaldyti 
dažnai atskirų žmonių, kurta 
perdaug saviškai žiuri į savo 
datbą ir nekartą kenkia bend
ram reikalui. Tai yra tikra bė
dų. Bet mi-s esamo tikri, kad 
piatesnioimi lietuvių masėms 
remiant dabartinę Lietuvos
raidžią ir josios organs,
umrns tari pasiauti atdaryti 
vieną atmduisaą ir bendrą 
frontą, kuris iš prieš apgintų 
Lietuvos nefiriklausoui.vitę.

Atsiprašau, kad urnai suži
nok* ■!*• Pfojto parašyti 
Tomistai laišką, nesuskubau 
daugiau Įiainfonuuoti apie 
stov'į. Įrauksiu kitos laiminges- 
m'-s |irogos. Tuo tarpu, viso 
laito.

Skaitant p. Klimo laišką 
matyt, knd tai rašė įdėtu vos 
sumi*. kuliam tėvynės likimas 
itž vis labiausia rupi. V|m<* jo 
laišku, turėtų atidaryti ausis 
ir akis Amerikos lictunnnis 
soči jai istnms. nes p. Klimas 
vrn vienas iš žyni<*snių social- 
įlemokratų (mrtijos vadų.

Liet. Informacijos Biuru.

DAYTOMO O. LUTUVIŲ
REBOLTUCIJA.

kubų BAinmnuLKariuomenės reikalą lietu- gynė laisvės ir uvpiiguluiybcs 
riama Lietuvoje riti mato.
Tautos neprigulmyta- visiems prigauti tik kvaili -nieji. 
brangi, o ta- kariuomenė- tu 
neprigulmyta- nvįvyks.Ar l»il 
ševikn* ar lenkas jgigrieli* nių* 
žemę ir mus gimines padarys 
*avo vergais. Tai nėra ką gai 
Sinti laikų prirodinėjant ka
riuomenės reikalų lietuviam*. 

Lietuvių kariuomenė turi 
telktis pačioj* Lietuvoje, ta-t 
tenai yra daug kliūčių. Negali
ma sudaryti kariuomenės tada, 
kada du prii-šu iš dviejų šonų 
jau apima žemę. Tada darosi 
tiek suirimo ir neramumo, kad 
visai m-CTilmia tvarkingai v«-ik 
ti. o ta- tvarkos nesusidaro ka
riuomenė.

Ka mes galime padaryti.

Amerikoje iiiuiii.* iš niekur 
nėra ftavojaus. f'ia turime už
tektinai laisvė.* ir ramybės: 
čia galime sudaryti ir kuriuo
IIH-lleS.

Skaitykime, kad mus šia yra 
pusė milijono. Paprastai iš 
šimto \ \ rų neslinku yra slidu 
ryti jM-iikiolikų kiirciiių. Ture 
darni iH-nkis tūkstančiu.* šimtu 

I • .j žmonių turime juistrii-in tūks
tančio šimtų vyrų. Paliekant 
85 vy rus iš kiekvieno šimto 
rainiesiems dnrlmnis. ju-nkioli- 
ką turime tokių, kurie gali tap
ti kareiviais. Tokiu laidu Ame
rikoje tarp lietuvių yra med
žiagos 32 tūkstančių vyrų ka
riuomenei. Tokio didumo bū
va maždaug korpusas. Nora 
rusiški korpusai badavo dusyk 
didesni, o Amerikos lavinimo 
kor|Hucai tantavo dusyk dides
ni ir už rusiškuosius, bet mums 
geriau tiktą prancūzų ir vokie
čių jiavyadis, t. y. korpusas ii 
30 maždaug tūkstančių vyrą.

Jeigu mums pasisektą šičia 
Amerikoje sutelkti tokį korjtu- 
aą. jį apnifūnti ir išlavinti kaip 
buvo apra|rinti ir išlavinti vo
kiečių ta-i prancūzą korpusai, 
tai nuvažiavę su tokia kariuo- 

i-kono.;»«*•"*• i l-Hduvą lengvai ją ap
gintume nuo liolševikų. Tada 
naminė lietuvių kariuomenė 
apsidirbtų su lenkais.

Dirbkim iiUkrųjų.

Atsiranda iš mus halsų gar
siai ir smarkiai pritarioačių 
kariuomenei, o tytontis sau 
mintijančiu kad tai tik blio- 
fa*, liumbugus. arba kitokia 
apgaulė. Jeigu ir me* mintytu
me taip, tai kiekvieno pado
raus žmogau* ftriedermė butų 
netik neprisidėti prie mus, ta-t 
dar viešai |m*kelbti mąs ap- 
gaulę. J ug ji im- vieną vyrą iš
traukt ų iš jo šeimynos, augai- 
šytą jam ifarhą ir laiką, o 
nieko mindos niekam nebotą. 
Ilumbitginė kariuomenė nie
kuomet nei vienai tantni nrap-

tą srovę.’ 
laikraščiams 
Talkon kon- 

pasaulis lino 
ii 1.11-tllVO- 

visa parom

lita-

Gražus Pavyzdi®.

Mito 

t irt o k?

Diiyton, tthio lietiniui Lie 
tuvių Tauto- šventoje, t. y. I 
d. kovo susiriuko į |uiiapij<>- 
* velninę kuoskait tingiausiai. 
Jie m- vien link*niino*i pn*i 
iiaiid'Hiimii Užgavėnėmis, ta-t 
ir tauto* reikalui* rūpino*!.

Jie sustatė gražių ri-zolim-i 
jų anglų knltaije. j»ažynH*>tanii. 
kad Lietuva organiz.ilvo 
vk įau-yta-, kddiimn iš 
vėsių, kuriuo* t uolių
jniliko jm-itriiiikdnmo.* rusų ii 
i ok iečių km iiionienė*. 
vo* ministerijų tn|s» pri|uižm 
tn visų to* šalies g) ventojil. 
liet tailšci ikui hriaiijasi nnt 
mus i'-viiiės inikilydami in- 
mų jo* kilimą. Tmlel daytonie 

! eiai protestuoja prieš tariševi- 
ktis. Is-nkai siūlosi apgini; 
Lietuvą nuo Isdšcvikų..ta-t len
ką tikslas yra | m vergti, o ne 
|Miliuosuoti musą tėvyne. Drlto 
ilnytonieėiai protestuoja prieš 
b-nkus. Jie protestuoja ta'p-gi 
ir prieš vokiečius.

I'užymetitin daytoniečių n-- 
zoliucijos ilnlis, kur kalimi.ui 
a|>iv h-nkiis. Joje aiškiai pasa
kyta, kad lietuviai yra priešin
gi visokiems susi vieni jimama 
su Is-nkija, ir kad tegul lenkai 
neiškreijaa tų lietuviškų jaus
mų. kalta'-dami apie mus Manti
kių* taikos tnrylaije.

Duytoiiicėiai prašo 
minė*, knrinės ir dorine* |»- 
geltai* Liet u vai iš Amerikos, 
ypntingui. kad Kiliu Imtą šito
je šalyje organizuoti lietuviš
ku* legijonus. t. y. kariuomene 
ir siųsti ją į Lietuvą.

Anglišką šitų rezoliuciją tek
stų išduodame kitoje virtoje, 
knd jiuinii gidėtų |*sinau<lofi 
ir kitų kolonijų lietuviai, jei 
kurtui* |Mity* nenorėtų susta
tyti savojo.

Gerinu yra ivzoliiicijo* tek
ši u.- sustatyti saviškai unt vie
tos, ta-t galima Įauinaudoti ir 
kilų sustatytai* tekstai*. Tik 
reikia neužmiršti |m*iųsti ta* 
rezoliucijas Prezidentui.

IjHii

Šv. Tęva* ir Lietuva.

telM-serun tn klaidu, kad 
niknlii- turi npriipiuti

I.- ūktu .lipinto po|sžinii* imtų lenkas, nrlm sulenkėjęs 
i k-n.- pn-uiiliiiinm tautų sy ; lietuvis. \ i*o* pastangos laivo 
K-itimui. lodei rūpinosi gerai j įtemptos, kad Vilniaus vys- 

Inp-imyti kk. ivikalii. Hune,kupli tupiu prelotns Skirmun- 
p.i- šv. Tėvą. Lietuviui kaitins j du r 

j'Į
kiti ir pyksta kitiem, to nepa
darant.

I.lėtiniam, suki iri kulti* UŽ- 
mii'1»iit. <■ lenkams ta-sirupi- 
■mnt juos .ilgiui't i gana ilgų 
briką Av. Tėvai* neturėjo už- 
tektinią žinių apie Lietuvą. 
Bet paskiitiiiinis dvieui metais 
imis reikalui laimi pagerėjo 
Vaitkum*. 1917 iil Lietum ten 
tapo pripažintu kaipo atskira 
tuntu: lodei jai Bcn<*diktax X\ 
Įni.k'iė aukų rinkliavą jn gi* 
gūžia.

Ine. Buki kandidatūra vieno 
n***iil<iiki-jii*iu kunigo lietuvio, 
kuri, prisitaiko nuomonės. knd 
Lietum turi Imti vienu vieš- 
ĮHiliju »u l^nkija. Av. Tėvas 
nesvarstė tos kandidatmos 
rinitui. Ji. j Vilnią (atskyrė1 
lietuvį pat vijotą. nlsargij iri 
protingą vyrą, m-susirišusj su 
kmkais jokiai. isditikos Žvilg
sniais.

Dar nieku- nepažymėjo *i 
lo žingsnio t riksme*. Nu<> !» 
Iu|>kriėiu.l9<c; m.. Vilnium vy
skupu Imvo Im ronas Edvardas 
Kopi*.. Ku*ų vaidila jį išvąrė

Ilumbogu ar bliofu dūminsi 
Mes 

negalime statyti amerikiečius 
kvailesniais ui imi.. Tai Imtu 
neteisingas užgauliojimas ją. 
Neprigaus i lue suki bliofu nei' 
tailsevikų. nei lenku. .lug jie j 
luti savo ilgintų Amerikoje.' 
Tie praneš kam reikia, kad čia 
rengiasi ne kariuomenė tik 
Idiofa*. Nūkeliam.i / Europą 
mus bliofinė kariuons nė sprog 
tą susyk. Bliofu negailėtų, bet 

. tn bliofinė kariuomenė susidės 
' iš žmonių, o ją kraujas yra 
brangus.

Jeigu įlies UŽMIllltUmc bliu- 
tais, n ne tikrais durimis, tai 
nei Amerika netndėtą apseiti 
su minui., kaip sii rimtais ž.m<> , 
nėuiis, <> nerimt irius žmonėms 
ji nesirupjs neprigulmybės ir 
laisvės.

Trumjiai sakant hliofinis ka
riuomenės renginiu, yrn Ame
rikai užgaulinga*. -avyje m-do- 
ras. įstojamiem* pražūtingas, 
Lietuvos laisvei kenksmingas. 
Mus rengiamoji kariunim-iH- 
turi Imti rimtu n jos rengi
mas turi būti įimtas tautos 
darlms.

t

Žaislinė kanuomenė.

Kariuomenė yra ne vien ga
lingu, liet ir gražus rlaigtas. 
(I gražiais daigiais žiuom'-s 
mėgsta gėrėtis ir žaisti. Ka- 
ruomenės organizatoriai 'lui
nai įpuola j klaidą, kad rū
pestingai įvyMina ta visa, kas 
pakelia kariuomenės grafiną, 
o mažiau aprupina tuos daig
ius, kuriais kariuomenė pasi- 
<Laro geriausiai tinkanti savo 
I širmą jam tikslui —buvai.

Pradžioje dąvyniolikto šinit- 
tneėio Šėrikai tarėjo neprrdi- 
džiausią, bet gerą nuolatinę 
kariuomenę. Sulig Vienuos kon 
greso sutarties, caro Povilo 
sūnūs Kast antinas tapo kara
liaus vietininku Lenkijoje. Jis 
buvo išėjęs kariškus mokslus 
kaip reikia ir šiaip laivo ne
kvailas žmogus. Bet jis nebu
vo giliai protaujanti* karinin
kas. Begalo mėgdamas ir nuo 
tat lavindama* lenką kariuo
menę. jis labiausiai mėgo gro
žybės žvilgsnius.

Tos kariuomenės generolai 
ir ją stabai ir Šiaip ofirieriai 
buvo lenkai. Ir jie laidau rū
pinosi gražumu negu tikslin
gumu savo kariuomenės. Kad 
paskui tai kariuomenei atsėjo 
pildvti jos tikrieji uždaviniai— I 
būtent Ismkijos išvadavimas i 
iš po Rusijos valdžios, gražio
ji lenką kariuomenė taĮKi skau 
džiai sumušta Tą padarė ne
gražus rusą pulkai. Is-ukija li
kosi jio Rusijos valdžia.

(Daugiau bus.1

Jurgis Kubiliui

Pulki lunką. Jurgis Kubilius 
gimę* 1675 m. kovo 16 d. (tu- 

; tai eina 43 metus) A Himniški ų 
I kaime, Liudvinavo par.,Kalva
rijos pa v., Suvaiką gub.

Pradžią mokslo gavo Liud
vinavo mokykloje. Paskui mo
kės Marijampolės gimnari jo je, 
Seinų kunigų m miltu rijojt ir* 

Vilniaus karo mokykloje, kurią 
ir išėjo 1902 m.

Visą laiką tarnavo ofkūeriu 
Gardine. J pabaigą Japoną 
karo buvo Chinuosc. Gi šitą 
pasaulinį karą ištisą, nuo pat 
pradžios. pra kariavo apka
suose vokiečių ir rumuną fron-

1916 iil, tebetarnaujant, pa
keltas pulkininku ir per metus 
butu buvęs gtvierolaa, kad ne 
iširimas rusų kariuomenės.

Formuojantis lietuviu ka
riuomenei. būro viršininku vio- <

*

—
Xoi'. Lietum* pri«*šai atkar

totum! unt Lietuvos užpuliii 
'nėja. nors jie griebiasi jiui- 
ri.nisių pri< nimiių laetuvą |«- 
vergti, vienok jie is-tik kad su
ki tikslo lieutMckuu bet tos jų 
pastumtos plaėiiiu lieluvium.. 
akis utidaro ir paskatina prie 
siiuirke-uiu daliau i mosi dei 
Lietuvos laisvės. Kaip įimtom. 
)*M*kmėa i ra |irieėingos negu 
Lietuvos |iriešai tikėjosi; Lie
tuvos gi-ventojai priėjo prie 
supratinsi, kad tiktai vienyta-, 
je yra gaivia- ir borą tuo lai 
ku |>n»šnlinę savitarjiinius ne 
susipratimus, grieta-si prie 
atstatymo Lietums valstijos. 
Lietum* kariuomenė jun Imi 
giu vyli lauk ta>l.-< vikus iš Lie- 
tuma, o lenkams kietai sus- 
įmuštų kumštį parudę.

Sprendžiant iš vėlinusią pra- 
nešimų. matyt, kad jau viduji
nė tvarka pusėtinai įvikdinta. 
Įsteigiąs Valstibinis Bankas, 
kuris jnu sju'-jo su<laryti litu,. 
tsm.lHNi markių (skaitant vo-1

{kiškai* pinigais) kapitalo.' 
i Purias jau pilimi sutvarkytas 
i ir K-ikin xišnaši- Lietuvos 
IkmštUosr. I.eidz.iaiim l.letuVo* 
pinigai, nors šiuo tarjiu jų 
kiir.*as pusi'-tinai nupuolęs. 
Lietuvos gyventojai apsidėjo 
mokesčiais, knd tokiu liudu pa- 
Betliejus valdžiai |*M-kmiugiau 
šalį sutvarkyti ir jų nuo prie
šų apginti, atsakančiai ajižiu- 
rrtą kariuomenę užlaikant. 
Uetuvos kariuomenė organi
zuojama vien iš jiarinktąją. 
Norintis kariuomenėn pastoti 
jirivalo jmmpinti jmliudijhną 
nuo žymius ypatos. kad jisai 
yra «b>ras. blaivus ir genia tė- 
VĮrnainis. IJHuvos valdžia mo
ka algas savo kareiviams, po 
šimtų markią j mėnesį. Kurie 
kareiviai tari šeimynas, tiems 
dar |>rido<tama jm» fumkiasde- 
šimts markią į mėnesį šeimy
nos užlaikymui. Kaip matom. 
Lietuvos kariuomenė yra gerai 
organizuojama, gerai ujirupi- 
naina todėl ir nestebėtina, kad 
taip puikiai sekasi vyti lauk iš 
Lietuvos užpuolikus.

2<-iuiaua )*duo<lame Prusą 
lietuvių tai&ą j lietuve* Ta- 
rjlią, kurio kojiija tik ką ga- 
vomu Kūra yra jmaMinai suvė
luota* via vien spaudon jį 
paduodam. nes yra svarbus 
dukumeiita* begalo svarbaus 
ir jiažymėtiuo nuotikio lietu- 
vos istorijoje ir kaipo su to- 
kiuo visuomenė privalu gerai 
susi|*žititi.

(Vertimas vokiško teksto)

lmpkr. 16. 1918.
Prezidentui Valstijos Ta ryla*, 

p. Antanui Kun*tunai.
Vilniuje.

A<ai»di<- Ihįm. įsteigta mieste 
Tilžėj*- •"Tautine Tnrylm“j 
Prūsų Lietuvos, kurios pirmi 
ninku yra Dr. (iuigalaitis. \ ui- 
dilia tolinus susiiieda iš Vik
toro Gailiaus. Eidmiumo. Si
monaičio ir Jono Vauag**iėio.

Didžiausias tikslas yra pri
sijungimas Prusą Lietuvos 
prie Didžiosios Lietuvos.

Veik tik aplink)ta-s leis, nie* 
Inuksimc imi rūmo* nuo \ alsti- 
jo* (Vilniaus) Tarybos. Tuom 
tarpu niunis butą labai svar
bu žimiti: kaip į šį skyrimąsi 
Prusą Lietuvos žiuri Utlso 
ims, Anglija ir Prancūzija.

Sii dideliais linkėjimais 
(jmsinišct V. Gailius. Erd 
manu. Simoneit ir J. Vana
gaitis.

I U lierea*. Uthuania lias ai 
ri-ailv orgnnized ■ guvernment 
which is supported by all in- 
habitants of the štate of Lith- 
ttania, and bas also etitablished 
i-arious institutions neceasory 
for the cultural devriopmeat. 
and

KhervoM, lavariou at Bd- 
sbeviki horžea mterfere with 
the peaceful derdupment at 
the statė of Lithuauia, and IV 
li*h intrigom to inveda Lilh- 
tmnia tmder the pratozt of 
prutoetMg tbe peupto «f Lith- 
uania fram tbe Itatohadfci, 
> —psli the 

unurteome i
cultural work abamkmed.

Therefure Be It Beeolved, 
That ve, the Lithuaniana re- 
siding in the city of Daytoa, 
Ohio, asaeuibled to cetebrate 
our “Lithuaniaa Natamal 
Dny" do bereby rigor- ,
oualy protect 
Boishevik aad 
umo(

Beit

to the 
thia ahould 
oented by the Pole*, or 
prupoarmt. at U>e paan

Be It AL* Rcaalvad, That 
are appml to the Uaitod Statos 
govermneot for moral, eceao- 
mic aad military ■■■iiitaaee to 
Lithnania. and tor peraauatoa 
to organize Lit buomą n Ingians . 
in this eountry. and to aand • 
tbem to Lit hnania to assist 4 
our brothers in tlie struggle 
witb the invaders. und

Be 
That 
tions 
deni
stato, and tbe representatives 
of our distriets. 
(Signed)

B'-t Av. Tėvas to nejuidarė: 
•I. E. Edv. Ihijįjuj pakėlė n. 
kiiiskupu ir paliko Petrogra
de. Itopj/a* Imtų malonėjęs 

'grįžti į Vilnių, ne* nuo Petro 
grūdo ji* atsisakė t!IU6. ta-t Av. 
Tėvas 
Vilnių 
kapa*.

Kas
nm. tą sufntniutavo \utalijos 
Sckietoriau* |*dėj<-jas arki- 
vy*ku|iu* Bonaventūra Ccretti 
kaltaijc su dviem Amerikos 
kunigų delegatais 27 vasario. 
1919. | Vilniaus poluuizavimą 
Vatikaua* žiūrį, kaip į daigtų 
I4agc*ii| už a Iišardą.

Av. Tėvu* Ląatavai pripa-

!
I

•lutair 
grjitii

buvo

nenorėjo, ku<l j 
m-l lėtini* vv»-

Dayton. Ohio, kovu 4, 1919 
m. fttai angliška reaolioeija 
daytonicėių. apie kuri* rašyta 
“Draugo“ kitoje vietoje.

During the cetabratiou of 
oor ’ldfhmuiian Natioaal Day’ 
at a inas* mcctiug beld in Holv 
Crua» hall, city «f Daržan, 
Ohio, Mareh 4, the foltortng

rijo, kad M

lt Further Reaolved, 
a copy of these reoolu- 
be forsrardcd to Presi- 

Wil*on. M*naton> of our

REV. M. CTBVLSKI. 
Chainnan.

«•
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| tyvettimtitHUN jeigu tokie na 
' r*iut Fanzinei nniai '

CICERO. ILL.

t
a

3draugas

Jau Susitverei
GitAnomu

THE LITHUAN1AN BCILDING COMPANY
lt 
Ii

Senini ImiK'.'inti ir pnr< i<Iiiiij:iiiui t.ietminm.- Katalikam 
(staiga Lietuvių Siu tymu Bcmlnnė.

tų užėmė “Konover Brothers 
•uioSdanu komedijų “Daina 
be galo''’ lingių kalboje. LoSi 
mat pavyko. Publikos buvo 
pilna avetainč.

Role- tnriyo: tialgausko

• Kuitoieiskis, mergai- 
|ėių roles: p-|ės P. ir A. l’rb- 
šaltos, kitas turijo itiueriko 

, nai.
Už sulošimų veikalo nerei

kalavo jokio atlyginimu, už kų 
kunigas buvo labai dėkingas.

Iš dalies gal nereikalingu 
butų tas rašinėti į lietuviškus 
laikraščius, bet visgi garis* 
lietuviams kad amerikonai 
gerbia lietuvius ir spi<i-iasi 
po jų globa. Todėl dabar Cle 

i volam liečiams yra gera proga 
'ant piknikų imti minėtų base- 
kili team. kuris lietuviams vi 
ni’i pigini eis loštis

Konover Broa . 
1221 E. 172 8t..

Nathing Raus, Ohio.
lytiškus galimu rašyti lietu

viškai. Tuts pute antrašas ir 
brolių Kitnoverskių. Lietu 
vini. tikimės jų patarnavimo.

Lietuvis.

------------- riai randasi. Bot pavieniai as- Pranas l rHnitia, žydo
Spaudo.- Saiuitė.- Komisija Į mrays turi teisę uirušinėt pro- 'blfa.- 

nivo susirinkime kovo 7 d.. šių 
metų, jm-telsju, kud kontes- 
tas ne visiems aiškiai supran
tamas. Todėl šiandien atnau
jino kunteatų su platesniu iš- 
aiškiniiuu. sekančiai:

4 Asmenims arba draugijoms, 
įlenki ratuojantiems koateste.

H. S. Komisijos nariai suau
kojo 675.00. Kadangi min<- 
ti komisijos nariai pramato 
nuostolius bite laikraščių re
dakcijoms aukojant hile sumą 
pinigų konteste lanktininn 
janlicnis. tislel minėtos Np. 
S. Komisijos nariai siumuko- 
jo minėtų sumų. $73.00. no sa
vo naudai, bet parėmimui Ka
talikiškos Spaudos ir visuome
nės naudai.

Minėtus $75.00 gauna trys 
) asmenys, arki trys draugijos, 

gavusieji ar gavusios dauginu
siai kdsii.

i. iPirmų dovanų gaunu a-iumiĮ 
arba draugija turintis <.....
ginusiai halsų $Xi.<MI auksu.

Antrų dovinių gmina asmuo, 
arlia draugija turintis mažiaus 
įtaisų už pirmųjų: gauna <luva 
nų $25.00 auksu.

Trečių tkivanų gauna asmuo, 
arba draugija, turintis inažiau- 
lutlsų už antrų; gauna tkivnnr 
$15AMI.

Trys asmenys, arba drangi- 
joa, gaviniur minėtų dovanų, 
tari gauti nemažiau kaip 350 
balsų.

Jai konteste lenk tini nujau - 
tiems nepavyktų nei vienam 
gnti iki :«o’ balsų, tada do-

.iiimerata- tik Cicemje.
t žsipelnijusieji koulesto tlo- j 

kanas nplnikvs jas 21 d. Int -Į 
landžiu m.. 1919. Duvano.* 
bus puteiktub iškilmingai.

Butų geistina, kad ir kiti 
katalikižki laikraščiai atkarto
tų. Sp. Ssv. Komisija

CLKVELAND. OHIO.

I

Minė 
pirmiau 
Basčiui II

Šmoto* | it«» kinti imi
bu« raltnpt'iuiv'ii dėl Ju»u aktų 
Kt»oa>ot tu kvLll auo gn)w« nkai 
dėjime, koontot rai*l«-» liejau | kni • 
tra. ktioiaot akaiu ar t$wvi ar o* •ai. tai tuomet >-ra fe d k U \ kač 
rHkia J um« akiniu Mano II M

■ patyrimu priduoa Juru fanausl” 
. pntamarinių ui |>riolahnu InlBM net ‘ * ..........

šiis. Itcndimės tikslus sutraukti lietuvių jėgas: kupitnlų 
|ae ius dtiibimnkiis ir |Hiti**ms išmtudoti šia*- >|H-kus ir guu- 
pelnų.

Lietuvių Statymu Bendrinė iukur|turu<rtų unt $loo.uoo.oo 
p'iduly'a j šėrus iki $25.(K) ir įh> <)lii<>* Valstijos Valdžius kun-1 
tiuli* ir po ištikimais direkturinis.

Prie šios Statymo Bendrovės guli prigulėti kiekvienas 
Lietu'*!- ir Lietuvė, |**rknnt šč-rtis tiemužiuu knip <!ti vienai 
yimlrt:; *alim.: ant išmokėjimu įmokant dešimtų nuošimtį 
nuo šerti.

Kapitalus -iu- Bendrovės Ims išnuudojauuisėiuiuti ir Lietu 
vt.jv luojtiiis. ti> - iii dabar turi nnt $.'MI.<mmi dolerių vertė* n. 
sai.ye.ų stntvmi.i muitų iš kulią bu* *< ritiinkaiu* |*-lmt-.

Lietuvių Siūlymo Bemliitvė.* Iliiektoiiai: p. B. Rakaus
kas. nrchitckli:* stu'loiitas <'leviniai. Ohio: Kunigas A. t'i 
l»u!s’i:*. Itayton, Oltitt; mivuknta- V. Rutkiiuskns, t’liicago. III.; 
pp. A. Ktilbieka* įtariu S gos Organ.. Cl<*ve|aial. Ohio; S. Ra 
■ I •« iu. Rūtos Bendrovė* Itašt. ir namų statytoja*. Akron. 
Oliin; A. Kalt -t >*t *ka*. dnilydė. (‘lev<-laml. Ohio; Diiltickn-. 
ki lti*, t'ievelnml. Ohio.

>
<

I

I

t

taip lemai nrt iki • •.«.
JOHM SMETANA 
Akių Spedjaiistaa 

1801 8. Ashland Av. Chicflrn
ICgsatt.ui.ir nuli ikianuui <1.-

Kimioj Ii-Irt* ra i vės. 
laktos lui us viri Platt'o aptirtom 

KamhttM U. IR. |C, 17 ir 1% 
Ts tnjktis i mano paraM* 

Valau*!** nuo • *•’ tAnt<* *ki * 
vai v».k«r« X’c*«Jeivj nuo s v®!
rvb* 'R' • * wha-hi

»

333.' JGBTEN AVĖ 
lirv.tr ture

HaolS. »lf Fc. Aahiar. • !Ur. rb’nata
T»lrfo&a« liAymorket tl<4

HR. A. A. ROTR.
I» j«aa c>d/U»Jaa ir - iUur<na 

fpr'-UaliaUA McttclH u VyrtMr^
Va.ilru ir «tay rBroi*<h*y lif j

•fia'* 1>R$ : ft. • 1 * <. &.«-><<>
Tr »«fonaa SSbf

vai M « u t : s pv
turtu 7 -» ink N-’ Hojua lt—lt d
ntiiiistii.tiiirimiiiiuiHiiiiiiimmiiuuii

—a

Amerikonai po lietuvių globa 

(.'Icvelando apielinkėjc, En- 
elid. O., jaunų vtiikinų ameri
konų būreliu sumani jnudiniti 
lietuviu* už irlotejub. 
tai. jaunimu iitirelis 
vadinusi “St. Paul
tasm”, bet užbaigę mokyklų, 
kaikuric ir nugštųjų, |ta-ivadi- 
;m "Eitglc Ba.-ebnll teain’*. 
kuris pagarsėjo vijoje (’levv- 
Inndu ii|iifliiikėjf nivo gului 

uti*. Pu-turuoju laiku inint- 
■in- jaunimu būrelis piu'inė im

tinu Į ’* >'***> '* lietinių, ypač iš K 
t yčių 25 kp., kurių ir sve 
linitiiučiai gnn gerui žino.

, Tuomet tie amerikonai pradė
jo manyti, ka.l reikia (Mteiim
ti lietuvį už glubėjų ir vadin
ti™ jo vardu, arlia pravarde. 

Sauiūo 2<t d., 1919 sl, tam 
tikslui sušaukė susirinkimų ir 
vienlialsiai nutarė susispiesti! 
|iu globa Brolių Konovemkių 
ir pasivadinti “Kaaoįvr Bra- 
thvrs.’’ Išrinko delegatus, ku
rie sausio 27 d. atetiunkė pas E. 
Kanuverskius prašyti paveliji
mu pavardes. Broliai Kanover- 
*kiai atsakė, kad pavdidami 
mivo vardų turi pamkalbėti 
dar su kitais veikėjais ir gerai 
upmrriyti. Be to Kanovers- 
kai pastatė sekančias aųlygas:

1) Mes būdami katalikai, 
todėl po musų vardu turėsite 
rigties sulig Rymo Katalikų 
tiesų.

2)
3) 

tos.
41

inteligentiškas, be rukimo ir 
tabokos kramtymo.

5) Privalote elgties sulig 
tanaų patariMs ir įstatų.

d) Halanlrita mmirinkiMų; 
mes turime visus pamatyti, ta
da gal sutiksime.

Vasario 16 <L š. ui.. įvyko 
suririnkiuias. Nusirinko gra
žus būrelis jaunimo, iš įvairių 
tautų ir vienas lietuvis. Visi 
Amerikųje gimę ir augę. Ku 
siriiAimų ve«lė lietuvis, I‘ra
us « l'rbšaitis. Pirmiausiai 
fiakvietė |iakall>ėti A. Katss 
versk), kuris prakalbėjo apie 
jaunimo orguniaarijaa, pritnin- 
dumHs L Vyčių veikimų ir 
padavė viršminčtas sųlygas. 
Prie to pasakė, kad visi turės 
imti prielankus ILK. Bažny 
ėiai, o Bnscball lošti gali bū
ti visokiu tikėjimo, taip, kaip 
ir iliihar yra. Visi su tuo su
tiko .ir nutarė tuojau nusipirk
ti Buscball uniformas, eu jut 
rušu ’ 
Toliau 
bos. 
šaitis.
Itu ir iždininku. Teatrų mi- 
aeriu Jonas Kanoverskis ir vi
sokių pramogų reugimui Bro- 
iai Kunoverakiai ir Pranas 

1 'rhšaitis.

Jeigu pasitaikytų vimasn 
atamane, arba draugijai gau
ti »2 baisa*, atarom — 351 
bailių, trečiam — 350 halsų, 
tada tiems viievuat trims a>- 
meoims, arba draugijom* bus 
ntteeikarnai įtaisų, kad gauti 
po vienų iš trijų viršiuinėti.i 
dorėnų.

Jeigu poKtaikylų trim* aa- 
b' menims arba draugijom* gauti 
> P® B’SV akaitlių balau virši

jančių 351 balių; tada viri 
tiya Mdaiataolni gaa* 
Eta devaaų, ty. po tSAO

Jeigu nAųri daugiau kaip 
trya ataMOin,. arba draugi jo*, 
tptrurieji lygų ricoiUių lodau, 
viriijaačių 351 balau, tada 
viri; turintieji lygų akaitlių 
bobų, gauna po lygtų dalį iš 
$75.OU.

Dabar, rudus, bu* visieim 
aišku.

Kaip gauti botagui
Balau* gauti yra labai leag- 

••a.
Vienas balsus yra už kick- 

vieuų gautų rik*. užrašant bi- 
lę katalikiškų laikraštį ne- 
trumptau kaip 6 mėnesiama. 
Tolinus, žiūrėk “Draugu" No. 
49. ten ra*i lentelę, rodančia 
už kų ir kiek bu* gaiianma 
balsų.

Vienus Imisas už kiekvienų 
$1.00, už )Mirduutas bile kata
likiška* knyga*.

Taigi, ka* gyt a*. į darlių. 
Kontesta* praaidėjo vanario 

d. ir įteigsi* balandžio 2! 
•’il., 1919 ty. antrų dienų 

Velykų, o nr 28 d. balandžio.
Kiekviena*, Mojanti* į lenk 

tvne» koateste. tari ušainišyt 
*uvo vardų ir pravardę L. D. 
6- užeigoje, po num. 1447 So. 
30 Ava^ Čireni, UL Ten gali- 

moti bataeota ktataeUa

<1

Prisilaikyti btaivyriėa. 
Peštynės griežtai užgin-

“Konover Brothem”. 
sekė rinkimas vnldy- 
lairiu vi*. Pranas lTrb- 
liko išrinkta* raštiniu-

?»
»*»

VALDYBA
B. Rakausku, pinu.

A Kulbickas, Vk» pinu..
Kun. M. Cibulskis, Rast ir Iždininkas.

O:i*;,s atltal kiekvieną dienų.* tšHl7 Sllprl ioi Ale.. <‘|e 
icl.iml, <Ibio.

Kvits'iuiiic greičiaus pirkti* šios Itendruvės šėrus iš kurią 
Itu* tikras (įeinąs.

Uarluii Im- npimami |*> visų Auierikų. Ibnikite šių pra
kilnių į-taigų!

11
aut

VYLIkKŲ DRAPANŲ
BARGENAS

imadintal, daryti ant w 
Btmal ir ovr* > 

nuo Iii ik f.C. riatiar l*ar 
aidunUa po |U ir 12 k

Na'ismj <U.r>l $ j Ui vi nuo 
iki alui ai *r <n-*r k otA i.
• 7.M Ik. Sll

ta pti»«r>ciklma • kBi'.n*, tmų < sveri bot-,
Vuu.1 m.*it*i vartoti aiątal ir 

ovrr., sUM Vrrt«* nuo SrS Ibi
• l.'i i»Muar tr a-u’-.‘ au F<
U&« > nuo .k; »< i®. Vaiku
aiutaf uuo SS.•• iki |7.M. Va- 
liaua ir kup.itBi

ATDARA KAN^IkJIA 
McOHiraoMų Ir tokoraU.

8. G0RD0H,
taia a. h*imk1 m, oucm*>. m

t
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Dr. M.Siupuicki
3!0L' So. Margiui StTMt 

tincjtAO, nxivon
MU.

i tao4‘»» —-I tki 11 i* rr^*>š 
IRI t v a k Ntdt Uo

la I !L. • rr.? vRk<r*.

f

I

u 
b

IX*

4iDr
kaip

I
r o.

tai ir m

PATRŪKIMAS USMUAA 
7,000 RER METUS.

*rpl>a> Itittalattftal kiekviena turte >t«t tx,ul«lo.«>, »«| c.rtdtkut.ta 
•n-laM "Nuo r*trūkimo" kod.lt Ui
tai kad ao|>ruil>ur. |O save kaip rei
kia Ke Iu dantį Mandiea.i Ar tr 
tu nralktripi durno. ) lai ir itiutai- 
Uurai uave Ar gal mi*w>i nataoi! 
dirse* Tas dirlaa lai nivka nepacel- 
boa. lai taip luup ratuotu prto* «np- 
rankai a>eaa Taa auverattuoo na- 
letdiia tavu kraujui dorai cirkuliuoti 
Ir tava muskulo. a<l|.nr>a.

liet yra kitas daltkaa. kuri tapo 
rn-a-n. lkaM.it. karia tava l*AIJt*<»- 
*VO* ir kurt tu aali turtu aavu n«- 
ruuom- Tai yra l*UAI*OA metodą, 
kun laa pado'.l.' luoj.ua

l*UAt*OA VAlH-AKAm: kuomet 
l-nd-ta I.rle kua» a-okuomot aunu*- 
links nuu tos ų įstos

llmokito kaip vertuli catuloe Ilsi
ma Ir apaiaaliaukite nuo patrukime 
l*ru«ulirta aule vardu i l*la|>aa <*o. 
inork >«»». m i-u* ku. « rausi 
IITKAI ant —uou.anuu l'Upua ir vi
ena pUaaa taruriuariiaa

i

I
s

—— • -- — — - - • " -r. ar.s

Dr. G. M. GLASER
riuklikuuju S? melai 

<H1mi« 31 IR So. Morgas M. 
K«n«* 39-m M., llak-ago, IIL 

KFE*’1 JAUKTAM 
M o*, mok y. Vinlky taipfl chro- 

rfidku lirv
UFIHo VAIoANlkfM: Nim • ryto 

į Iki M. buu 13 Iki • |m> |«|H. nuti • 
iki 1 vnUatfol vakaro.

j Nrdh Imu m noo 9 Iki ? po pie<
Tolefuna* Tania <17

GERA KNYGA

l«Ut-

Dt. A. K. RUTKAUSKAI
Talrria-a MtKIrKt »>M 

UYIVl VISOKIAS MlriU .
HU trv/1. «*r fjr'.-Kl

3

nu

i

Nusipirk Naują Knygą

■MMHkmHUtUt*
s

arba

/

f

I

f >

iA»nx yv<nu» t u«>Ja

Marijos Menuo

Tibtafiti Mitri) 
yra pralotai .ma t—truvaa ir

K«4ri oraletati tuk VtOtr*
uarl tu call c.tOa'V ■»»<< aatuu©* 

|libli>i» dalIMM Ir *r*Mai>- 
■l« niunka mr» aralaraoa.

ra
$1.60 I

K
ItaAjrkilc* anuosi Mandictių, 
mes t uolaus lhi|dlM Jam* rts* 
• y iliustruot h kauliuos DYKAI

Co.

I
X

Mokinama: angtlRko* ir bfluvU 
ko- kalbų. aritmcUMoa Ln>rv^.‘» 
H-a, manncrafu<x. typcvntlBK pirk- 
Irt“*. Iridy. Kur VaiMijy 
hbciaoa lotmrjaa KuurmTljoa. p«4Mi- 
kti>«o «k<mvtno<M pH»e<yai^. dalba*
ralysva.

Moktaimo ralaadoa* aua S ryto Iki 
I po plotu: vakaro nuo 1:M iki

V. W. MlUuStAS,
ADVOKATAS

Btiaa VltuoM Toiaaa 
OCUaa DMaMMrr

1

Tol. I>rovar 7t«

Dr, C. Z. Vezelis
U171VU DEJbAini.v

V a lando*: nuo > n t o iki S> vak. 
N«li tiomia jNacal Mitalui .

•711 M>. AM H LAJUJ Al A-A Ik. 
arti 47-usa ItaMv/o.

JOSKPF 0. W0L0W 
Uatuvia Advokate* 

aaao.ua uaij* eritan 
Onis nui Tol. HamL«4rt b 

▼akoraiA l»n W llaū buvai 
Ta! įgavai: «»»t 

CHJCAUn. 1L^

4

Kaina tiktai 50 centų
L'Įsakymu na pinigai.- adresuokite:

Surinko kun. M. I. D—a*.

lirv.tr
lkaM.it
luoj.ua
aaao.ua
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DRIOOAS

Is NORTH SIDES.KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

f

I

jlrmours STARI

su pandaldnin apdaru>>

Iš

FARMERIAI UŽMUse VIE 
NĄ BANKOS PLĖŠIKĄ.

buvo vii 
progruino i 
kartu nl i 
negalėjau 
mažai to-

1 F. A G EDI J A POLICIJOS 
NUOVADOJE

Pas jį atrasta ii kinkos paim
ti pinigai.

CHICAGOJE.'

4 kuopi 
i* vtddž.io* pi velijimą 
[iiimoka- valgių gami 
vie-oj I Pillilic Seimo!)

Trečiadienis, kovo 12 <1 
Kvartalinė Diena.

Ketvirtadieni! Kotu i I i <1 
EutleTlklI . Etlfl.i <i'-l;ild.

Sajungietė

DIEVO APVEIZDOS
PARAPIJOS

Heli" 
ji 

ji k! 
i* pini

K CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ.

Musų oklonijos moterų domai.

Muleiiu Sąjungo-
rm o
Iii ii; y11 
'linui 
mokykloj.

Mokytoji, ir daigiu* val
gių gaminimui miestas duoda. 
<H-rliiiiiiHi*in*, tni puiki proga 
norinčioms pisimokyti. A- 
pirl valgių gaminimo, dnr y- 
m ■'kyriu* įvairių mezgimų. 
i--iiivinėjlwm ir tt. T«*!e! 
kiekviena mergaitė ar moteris 
turėtų prigulėti prie Mot. Nų- 
jnngo* t kp. ir tmudoii* gera 
proga.

Pamoko* luina kuz.no* savai
tė* i Kt-i.-idietiio vakare. 7-Mt 
vai.

sale Ki-iiO'lui, \\ i*., mii - le 
lyj Silkei Lake nžvakar vė
liu- plėšiką* užpuolė įninku, 
pasiėmė apie s tuk-l.-ini'in- 
dol. ir išdiimė -au -veika*.

Apie tą tuojau- piam--ia
Kelio-lm šerifui. Ta-.-ii :int 
greitųjų |iti.*aukė imgi-llnm ap 
linkiniu* tnrmeriii*.

Plėšiką pji-ivijo t'ull girai 
lėj. Kadangi pil.ladati-
ri-jo pn-idiioti, fui im-i iai 
tini vielo- |Mikloju, Pa* 
šeniilo-e atra-li balda 
gni.

I žpiiolimii iiii-iu Imnkoje Im 
vo kasteriu* it l:ingv«*li- 
Plėšiko* abudu uždari ■•vnid 
ton". .- i.m teeinu veiktai jie 
du buvo paliiio-iiotu.

Nežinia, kn* įm-i viena* už 
mitšln* plėšikas. Pa* jį atras
ta jMiĮH-ro* ln|M-li* -u Irimi* 
pavardėmis.

SUSEKTAS ĖMOGĖUDIS

Vakar buvo rašyta. kml 
kažkoks kareivis nužudė .Iu- 
mes (’avnnaugh. kuomet tasai 
su savo broliu aną vakarų iš- 
ėjo iš vieno* bilijnrdinė* *a 
Iė*. No. (lark gnl. ir Fultartou 
avr.
Žmogžudį* vm paprasta* kn 

raivis Jolin A. Clmnce. .|j. 
pri*i|mžino. Ji* <’avanangh mi- 
šovęs iiž savo svainė. Virgiui-: 
Iloeliotte suvedžiojimą. t'n 
viinntlgli ją suvedžioję* ir pa* 
kiti m-ntkrei|M-r i tni dotuos.

AUROROJ YRA SENŲ 
ĖMONIŲ

Miestelyj Aurora. III., gyve
na Mielinei Doughertv. Ana 
dieni, ji* launinėjo KU metų 
*avn gimimo sukaktuves. <

Yra ilur viena* žmogų* Kn 
mėty amžinus. Tai Timotliy 
(’armody.

LENGVA APIPLĖŠTI MO
TEEIS. TURINČIA8 
ANT EANKŲ KU 

DIKIU8.

pinigu ir išėjo i \tlanlie «' 
Piicifir puikšėių krautuvę. 1127 
\Vi**l M.'nli*o:i g:d. Iš ten ji* 
*urryžo mimo linksma*. Ne. 
nu-ipirkę* parailteši'- naują 
kanarką.

“Krauiin ninnns sakė, jog 
giliančioji kanarkn lešuoja 

jfcJO nr daugiau'*. |ia*akojo ji* 
Inamie. “l*-t štai šita fmukšte. 
1 lį ji* man pardavė už. Ąi. Tai 
dnr jauna*, nrgnli čiulbauti, 

j Kranluvninka* tvirtino, knd 
Į jis im* čiidlianti už. trijų mė. 
.irsiu".

Tas buvo šeštadienio valia 
n*. Antrytojau* Eildie utsikė* 
Iė ir savo fniiikšti-lį rado nu 
gništisį narve.

Kablio verkitaiua* užvnl*nr 
nuėjo |*>lieijo* nuovndoii. Ser
žantu- Brndy imklnnsė, kn* 
jam yra. Vaikas palengva iš
vyniojo |*>|M-rų. .laitu* luivo ne- 
gyvu katuirkii.

l'uika* verkdnimi* |Mi*akė. 
jog ji* tą imukšriukų buvo 
nunešęs |auikšeįų krautuvėm 

j Krautuvininkas n(*isakė jam 
rip-IlH-ti. Tik |«žn<lėjo jam 
'l parduoti kitų jaunų kannrką 
•1 nor* už |maę kainos. Bet Kd- 
' die m-turi nei tiek pinigų.

••Nu. ir aš negaliu tau pa 
gi-ll*'4i“. atsakė , silici jos wr- 
ž.nntii*.

Vnika* apleido nuovada 
verkdama*.

!

Iji’m labiatiMS publikų nlgaft- ' 
dino. buvo lydimas nuo e«tra 

\lu* dideliu rankų plojimu.
Kvnrteta* iš p lių DAulrkni

Į t ės, V. Volteniitės ir pp. A. 
\ugusiino, .1. Kuilirko.* padai- 

i nnvo: “Neverkit pa* kupų“ ir 
'■* Vulntidėlė* "

Smuiku p Iė E. Vrbiutė iš
pildė Sauvetiir, l’.ii 
n:i< iš graziaii-tą 
šmotelių. Ką mitru 
karloiliimn atliko, 
imtirii. Gaila, knd 
kių lietuvaičių raminsi f'liira- 
gnje. Choru- |mdainavo
“Aušt aušrelė“. “Važiavau
dieną" ir “Paukštužėli, skrn- 
junėli“. Solo vylė A. Berec j 
kaltė jiadninnvo "Temsta die
nelė" ir “Sercnode“. taipgi 
p-lė D.Sulekniti "Ne-margi sa
kalėliai* ir “Kur Imkttžė *.n- 
m.-iiiota". Pijami |ui*knmbino 
p-lė A. Petkutė irgi labai gra
žini. (Tioras su orkestrą įmi- 
dninnvo “Sužadink jnnsintt*". 
Programą užluiigė tautiniu 
hiiimii. ZimIž.iii sukant, pro 

Igretų* luivo laimi gražus. Tni 
m’-ių <-lioro vedėjui, ,1. Kudir
kai. kuri* nenuilstančiai dar- 
buojnsi.

Gnl nieku* kitas negali *u 
rengi i tokių puikių koncertų, 
kokiu* -un-ngia vyčiai. Gei- ! 
tina, kad K Vyčių -l-tos kp. I 
chorą* ir tolinu* rengtų Įmnn- 
šitis koncertus.

Paskui S. Ainmlis išdavė rn- 
,Mirtą iš baaaro ii žirni gos, iš 
kurio pasirodė, knd ir lenai 
vyčiai yra nemažai pasidarba
vę <lcl Imžnyčin* labo.

Buvo ir kitokių raportų, ku
riuo* išgirsim vėlias. Dabar
tinių laiku L* Vyčių kuopa1 
praikita veikti ir tokiu ener
gingu v<-tki«m. lie abejonės, 
susilauk* gražio* ateitie*, ka
dangi viaoa jų veikimus yra 
dėl tauto* ir jknžjtyčio*.

Kitas Ll Vyčių 4do* kuopos 
susirinkimą* įvyk* 1.1 <1. ko
vo. 1919 iii.. Dievo Apvci«<lo> 
|atr. svetainėje, 7‘JUI vai. vak. 
Ijiukiniiin skaitlingo narių at
silankymo. nes bus kas nor* 
nepaprasto lame sttsirinkitm*.

Laanitū.

“Kumpis kuris yra
IEKVIENAS kumpis kuris yra tinkamas dėl Armour Star turi 
būti onoMio.i-ie ,«:»•-. Mes atmetame tuos kumpius kurie yra ma
žesnės veitės ir tiktai ičn nkame tuos kurie yra geriausi dėl Armour 

, Star. Po šito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra išrūkyti ant 
tam tikros ugnies—su Pančiakiniu

Pančiakinis apdaras kuns yra ant 
kumpių aptrauktas užlaiko sultis 
kuns paskanina kumpius ir pro 
duktus geriausiais—A loki
kali jir Imi liuli.

Užtat Armour Star Kumpis, gerai 
kepasi, verdasi. Jį gali gražiai ir ly* 
giai supjaustyti. Apdaras apsaugo
ja jį kol jis atsiranda ant jūsų sta
lo. jis yra sultingas ir gardus iki

Kovo o d. Liet, l yčių 4 kp. 
................-n iiikimą. Huairfaki , 

mali atvyko leeveik visi mitini, 
i.* ko matyli, kad musų jauni- 
n a* kaip galėdamas spin-ia-i 
l»i Liet. Vyčių vėliava. Susi
rinkimų atidarė pirmininkė, 
B. Abromnitė.

Šiame susirinkime prisira
šė prie l.ict. Vyčių 4 kuo|*i.* 
sekanti nauji mirtai: mokslei
vis. K. I.inkauskns, .1. Savic
kaitė, lankanti Dievo Apvaiz
dos |iar. mokyklų, ir J. Bcrrc- 
kis. taipgi lankanti Dievo 
Apvrimlos pa r. mokyklų.

Mnlomi ir linksmn. kad šiais 
metai* Liet. Vyčių 4-tn kuo,m, 
pritiksią augti narių skaičiu
mi. Kiekviename susirinkime 
prisirašo |xi kelis naujus na
rius, kokių musų kuojia dar 
neturėjo. L Vyrių 4 kpM tai 
gražus jaunimo būrys, kuri* 
y|m<- šįmet pradėjo augti. 

Raštininkas, p. A. ASigiisti- 
iuis. |M-r*k:iitė protokolų Is 
praeito mėnesio susirinkimų. 
Mus raštininko protokolai yra 
laitai puikiai surašyti, knd. ro
do*. traukte traukia j susirin
kimu*. I*a*tara*is protokolą* 
|M*iroik'. liūdnas, kadangi pet- 
. 'skyrė su mumis ir *u šiuo 
p. šauliu L. Vyčių 4-tos kuo
pi narė a. a. Agota žemai- 
ėiutė. VėHaač A. K visa šir
dimi buvo atsiilavusi dėl I* 
Vyčių organizacijos.

I'ž lai kai kurie nariai ir na
rės Įiaskutiniam atsisveikini
mui vanta l~ Vyčių 4 kp. nu
pirko gražų vainikų. Ajuirt 
to užprašė šv. mišias ir dau
gumu vyrių dalyvavo laidotu- 
vrse. Iš to galima suprasti, 
broliai ir seserys, kaip malonu 
yra priklausyti prie I*. Vyčių 
organizacijos, kuri tnip gra
žini nt iaiiėia savo nnriu* ls-i 
mite*. Paskui V. Jodelis. kuo- 
I* * religinių vakarų menedže
riu*. iš-lavė rii|*irtą iš praeito 
Loiiecrto. kuris buvo suretig-l 
tas Liet. Vyčių 4-tos ktto|msl 
elioro, tnslėlioje. vasario 2-'! d.. 
1919 iii., įlašinate, kml In* kon- 
is-i tn» iilm-šė gryno |*-lno Die
ni \pnizdo* pi rupija i su virš 
■tsil.tMi.

i

Apdaru

paskutinio trupinėlio. Pirkite t i-n 
Star Kumpį, nes tai rkoHomiUnma •. 
Sint yra tos pačios rūšies
su dideliu atsargumu parinkti tik
tai geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pirkite 
šiandien.
Paklausk savo mėsininko apie Ar- 
mour Star Kumpį ir Lašiniu.

Sustok Vagie!Ha

l

Kili!

KS

U

t
I

Ūla Yra 
•ai M%WTę>:w

Kwa>. puru*, dld* 
AUiUukii 

A**. ChH-odo. III.

APSIVOGĖ “GERIAUSIAS ' 
OFI8O VAIKAS

PLATINASI “MIEGAMOJI“ 
LIGA.

ARMOURa^»COMRANY

dari M.

CHICAGO

i

TUK “Jnmlųi“ guzo degintoja* kaip čionai* 
yra imnulonui* ant viršaus, yra tikras vagis 

i Kuao mieste (’liiragu*. Jeigu tu turi vietų, iš jų, 
tai tuojau* numrak! Ji* padidina jūsų gugo bi- 

, la* ir t uotui mes gauname dnttgylię nusisktindi- 
1 mų.
SAKYMAI KAD “JUMBO“ DUODA DAU
GIAU ŠVIE808 NEIŠVARTOJAJIT DAUGIAU

▼Ma fuMe.
Minorui tariame ariu dakta

rai Rutkauskui, ai pagydymų 
musų dukters, Biratoa. 2 metų 
amžiau*, kurio* pasveikimo 
mum*, tėvam*, nebuvo viltie*. 
Laitai sunkiai sirgo plaučių už
degimu. Jau šiandien yra svei
kutėlė.

Ihtr sykį tariame ariu. 
■ Juos, ir MagtL Nausėdai.

Policija siinn-štnvo jaunuolį 
Kdwunl Mark, kuomet ji* imą; 
dieną iš Mrs. Ernnre- Nander* 
įtinku išlupo krapštuką *u pi 
nigni* ir mėgino pa*prų*ti. 
Mr*. Sandora tuo metu ant 
runku turėjo kūdikį ir jai ne 
buvo |Minuikii apsiginti prie- 
nevidoną.

Policijo* niiovmloje p:i*ii«t 
dė. kad ta* neprtaugli* yri 
getą* jau puikšii*. Jau ji* *« 
imi iižsiimdinčja plėšikiškai* 
dalbai*.

Ptisiroilė. 
turįs $1."i 
marškiniu*, 
nntėmi.*. Dailini ap*itai*ę*.

Kuomet jo paklausta, kaip' 
ji* savo “darbu*“ atliekų*, 
ji* *yp*<Mlamn*i.» sakė

“Juk tni ta* tnip 
kaip jums žinoma“.

Moteris su kūdikiu 
arba vytu* 

ižytėbią iš rankų

hnr bv kwr-kn<

knd ji- imt -:i\ę- 
vertė* šilkiniu* 

net *u šilkinėmis 
Dailini apsitaisęs.

Valstijos -veikaiingumo di
rektoriau* ofisan pranešta n- 
pie -iiiutiimi “miegamosios** 
ligu*. .Inu P* žiiionin mirę nu > 
lo- ligo* vnl-lij'i.i. Daugeli* 
yra *u*irginių.

Sieikntingimm direktorių -. 
Dr. Diakr. tvirtina, jog ta Ii 
211. lai inlllletiz.o* |UI.-e|;i|lė.

Pažymi, jog liga nėra užkr>- 
- lama ir nėra baimė*, kad 
smarkinu platiiitusi.

K C. Ilurley. vaikas !*•<>- 
mini A Morton firmos ofise. 
434 So. Wnba*b avė., buvo lai
koma* lcai|M> p-rinusias ir |>a 
vyzding'musin.* vnika*.

Tasai “gerasis*’ aną dieną 
riip*i»ogė. Pasiglemžė firmai 

"egtdi (pj i^ljjn-.iu^ ųj, jr nentojo 
plėšikų.

lengva.

Lietuvių Ki publikntiiikna 
luta turės navn ausi n Alini) armloj. 
kino 12 d.. * vai. vakare. Tumuliu- 
im svet.. prie 4‘Uh Avė. ir l.’ith 
SI., tTerro. III.

Jntt;tpaa filaalu ric. pn-z.

I*alc«kau imsi no* *r muiiiMU* 
pri* nnrau darbo (lrra ulmoksao* 
setai merginai ar motrnAkai. MeldJtiu 
tuoj alaUteukti tekančiu adrrau: 

Urs A HARTI AKVlfl 
4711 Ho Aahlnnd Ava., 

Tclrfuaaa Y arda *109 •

Prie progo* turiu priminti 
lo koncerto nuotikiu*. Pro
grama* buvo išpildytas eekan- 
ėini: Pirmiausia choras sudai
navo Amerikon himnų, prita
riant, orkestrai. po vadovyste 
-I. Kud irk o*. Paskui sudaina
vo Vyčių himnų ir “O kad n* 
jojau“. Solo |Midainavo vy
tis, A. Augustina* “Kur tas 
Šaltinėli* Prirodino **th

t-AlrAknu moti* HtanlMov,*
KmukAon. *. fu t .-vai* VlInaiiA Iki- 
lur >i mrbul varnam TnniaAaiMkia- 
a- Ji lavaliavo mi Junan T..makau»- 
ku ir Sai.l, 1* metu mi-raiulr >*<»• 
alalata Ji k-IUi liktai UHaviUui: 
>ra riduiiniu Ir laitai Taa ryma 
daucuiiaU dltlm 4uaokrpikl«*. kal
iui l.lurUkkaL l.tVUkal Ir Mok IM-k 
*a«1U>k.al l-rio parapijų* ai>ri«uli 
Kaa l-raBt-A įrialnanl al-la Juoa «ai-» 
IlkO -r

AaUaaa KMakMa.
*u kaui *»•.. Itucaaa. m.

|-*h M-.iu aavo rlinlnali'io l*r*n* 
Mikulio Kili» a>k <> vrnnn.u. Ma- 
huivy 1’10. r ra u., Mrldliu JI* 
Italu ar ka* kils* a|-M 11 luuil* pru- 
nsaktta akinfll admai.

Mr. i. T»ni«4js 
i:a« f- Markai Flr.

Mahanny. <ai» r«-nn».

■

a
l*aleMuu aavo JuaBo* Kasau*,

kaltė*. l-aėlna >• Saou'lŲ kaime ha- 
Minui fMOdelo. Alskaandnvo ralaZteua 
Kauni. <uli frl-J k*rr Jinai . rvi'rtlii 
:«» K. Kruni *i N*«ark XJ.
IIhmu* brcal.. d. kiana *r*ulrl Rišu 
aimfcatiklii. Ir vuurm* omui kuria j.m 
na k |* (I aitrme uiua rriiluulų

Ura MAKT Jt'KNKVHK 
lto< SIS H. HieMand Are.

M .00**1
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