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KARE ATSIĖJUS DAU 
OIAU, KAIP VERTA 

YRA ŠIAURINE 
AMERIKA.

PA8IŲSTA8 KURU E 
RAS EUROPON.

Ateityje iii*-* lihine luivign- 
riji, tvarkysianti tar|dniitim* 
komisija. 

I

Coblens. kovo 20.—Ameriko
nų oktųNicijo* juostoje suimta 
tv-nki vokiečių bolševikai, ku
rie pint-no savo pro|uigim*!ų 
taria- civiliu Amonių.

apsireiškia bolševikiš
koji dvasia

VOKTFTT.TA TTTRT PACA 
MINUSI LAIVUS TA L 

KINTNKAMS

Taikos z*lygo*e išeina ir 
tautų sųjunga

TAIKA BUS Į DVI SA 
VAITI.

Sakoma, iš ten kraustosi 
talkininkai.

Veikia tautos sąjungos prieši
ninkai.

gausianti 
ill.tUNl lomi kn* iiič- 

Tiiiii tikslui 
pagaminta

Paryžius, kovo 20.- Knn * 
metu aplink šitų micr-ta Inivo 
luipnmintii dnug»-’’- nauji- ior-1 
ių. Imhar tie fo:’i*i Im- im- * 
lli<:.. nti.

BUS NUGINKLUOTA SALA 
HELGOLAND.

Londoną*, kovo Ju. <*i<i 
politi-lnai gimta ufirijalių žinių, knd
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PRISIUNČIAMI VOKUSI

7

Ne* jei bob

REVOLIUCIJA PCTIOOU- 
DE PRIEŠ BOLREVIKUS.

Petrograde pakilusi re-,_
■I

voliucįja prieš bol 
ševikus

Latvija prisispyrusi reikalauja 
karaliaus

U AMERIKA SU 
NOTA BEVIELIU 

TELEFONU.
i-------------

Airijo susikalba eui 
Kanadoje.
B-----------

Londoną*, kovo 20.
* :*i k*>m|Minij:i vakar it-t-k* I- 
bė. kati įsteigia Itevieliui. fe 
irl'r-mi- tarpe Viri jo- ir K; nn 
t|M 5*

kovo 20. — K.
Valstijų vyriausybė tiesiog 
per valstybė* departamentų 
vakar formaliai paklausė Ja
ponijos vyriausybė* paduoti

atsitikimus Korėjoj. Vyriau
sybė turi žinių, kud japonai 
kareiviai užpuolė ir apmušė K 
Valstijų moteris Korėjoj.

Nuv. Valstijų konsulis Ko
rėjos sostinėj Keoiil tų faktų 
jiutvirtina ir pažymi, kad už 
tokį pasielgimų Ja|*>nija būti
nai turi pasiaiškinti.

Npauilos depešoae tvirtina 
ma, jog Korėjoj pakelta* hoi-Į 
Mm terorą* su tikslu suirt.-- 
kinti ravolinrijini

Toliau* pmluu
dama, jog Japonijos valdinin
kai ui tuo* sukilimu* K uiėjoj 
daugiaueia kaltina ameriko
niukui* mirijonorius, kūno ve- 
dų revoliucijinę propagandų. 
Tad Japonija nusprendžiusi 
unarkiausia ir priapaurti mi- 
rijonorius.

Kadangi tarpe mirijonorių 
yra žymi dalis moterių, tad ja
ponai kareiviai dalį anų Hi
pnui? ir apmuš?.

Valstybė* -leĮuirtani-nta- 
fuigeidauj* gauti tuojau* pi! 
nn* informacija* apie tuo* *u 
kilimu*. Nea Suv. Valstijų j 
piliečių apsaugojimas čia ap , 
eina.

Tarp kitko <lar buvo pram-ė-j 
tn. kad amerikoniškas konsr- 
Ii* Senole buvo japonų nuarė* 
t uotą*. Valstybė* <ic|auta- 
mentiii |**kui buvo pranešta 
jog konsulis buvo paliuosms 
ta*. Reiškia, jog čia lošia ro
lę ravarank'u* ir atkaklu* ja
ponų pasirigima*.

Pagaliau* valstybė* depar
tamentas renka informacija*

Laudauaa, kovo 20. — Čia 
gauta žinių, kad Petrograde 
soeijalistai menševikai pakėlė 
n-voliucijų prieš socijalistu* 
’mlševikn*.

Taip pranešama iš Vokieti
jon bevieliu telegrafu.

Žinia nepatvirtinta. Tačiau 
galima* daiktas, kaj menė, 
vikai galj nukilti,
ševikų sukilimas Mitruškintn* 
Vok ei t i jo j. kodėl nebūtų gali
mu fmsmaukti rusų bolševikų 
saldžių.

kovo 30. — 
I atrija nori monarchijos. 
Gauta žinių, jog latviai kara
liau* karūnų pasini? Meehlen- 
burgo kunigaikščiui Adolfui 
Fri Edrieh.

Liepojon nuplaukė anglų 
katės laivų *kadrona*. Tena: 
nuryku*i Anglijo* vyriausy
bė* pasiųsta komisija, kuri j- 
galiota užmegs! i militarinius 
ir politikiniu* Mantikių* *n 
Latvija.

Taip via skelbiu laivių spali- 
biuras.do*

PROPAGANDISTAI
ARGENTINOJE

Buenoa Airm, kovo 3>l. 
laikraštis I-a llazon pa*kril*č, 
jog iš Amsterdamo andai At- 
gentintm ntkeliavo apie 15 vo
kiečių oficierių, pasivatlintisių 
svetimomis Įntvanlėmi*.

Tarj<e jų yra dienas buvęs 
nardant io* laivės kapitonas. 
Jie vi»i turi vokiečių u*virių 
pagumhitm* j m sportu*.

TAUTŲ 14JUN0M 
DBNTAE-^AMUITK.

Ott*w>. Ont., Kovo 20.--fi;t 
seku Knnndo* Ihirlm Fedcrn 1 
rijos suvažiavimas. Suvažiavi
me turi at-tavns kuom- kiek
viena unija iš vakarinės tinta- 
rio provincijos ligi Vnncou 
ver. Yru viso 240 atstovų.

Nutarta fKiiliHiti unijų nu ODESA PALIEČIA KRIZIS. 
Iluilsavimui visa* unijas pt-ror-l 
giinizuoti vienon utiijon var
du: •‘Viena Didi l’nija”. Pas
kui padaryta rezoliucija, kad 
ta “Viena Didi Unija*’ prisi
laikytų iKtlšcvikiškos | 
kos, būtent, visuonu-t stovės Rusijos mieste Odesoj pakilęs 
už “proletnrijato diktatur.Į.“ krizis. Visi reikalai atsidūrę

Unijom* nulmlstioti pavesti kritiškam atovvj. 
streiko (iškėlimo klausima*. Paskui pasklytlo gimda*. 
Yra sumanymas pakelti gmę-|kad t? mitrių apli-idžių talki
nti *trvikų birželio 1 <L. jei linkai. Kol-ku- tasai gamins 
ligi to-laiko Kanados vyriau- (nepatvirtinta-. Bet ir m-užgin- 
*yhė nesugrųžin* gyvento- Į tas. 
jams laisvojo žmlžitt teisės ir: 
nepuliuosuo* politiškų |>rasi- 
žragėlių.

Taippat nutarto *u atei-, 
nančio birželio I d. parrika-) 
lauti valandų darl«> savai
tėje ir tik penkių dienų dar
bo savaitėje visiem* tlarhinin- 
kam*.

Anglijoje stovi pagamintas 
maistas Vokietijai.

Paryžius, k*«v<» 2<». Iterlvn- 
ofieijaliai jm»kell*hi. jog Vo
kietija jau pagaminusi 1A*t’. 
<siu tonų inlilpiiiH* 
kuriu bu- |uive.-ti 
kam* sulig fie**-mti 
sutari ics.

I ž Ini Vokietija 
maisto, 
m- is. Tinti tikslui Anglijoje 
jau pagaminta siųsti vokie
čiams maistų, kaip tik bu- lat
ves! i

AITRIAI NUBAUSTAS UŽ
prieškarines kalbas.

kinio ijn iš \Vriiuaru Ber
lynan |Hiiiics1i šalin. Ligi bir
želio pradžių- -n-irinkima* 
|*nl*aigs pilnai -uvu vi-u- •lai
bu-. Ir tiioiui-t |*iidary- rer.o- 
liucijų už k(*n-!i1u<-i jonulio 
|iarlauii-nto vcikitiut. Puriu 
m*-nta- savo -ėdyl»ų turės Hrr- 
lyne.

Sulig mai-to komisijonie- 
finu- tvirtiniim*. V ' uttjni 
n-tosavniis maisto užteksiu li
gi geguži-- pa Imi gos. Gi ]*ns. 
km r<-ik-ią prigulėti nuo tal
kininkų. šitie ap»iėuiė Vokie
tijų muilinti.

Gina Noske'i veikimų.

Prasijos karės ministeria, 
pulk. Ileinlmnlt. aną dienų Mei
li h- kalbėdamas gynė Vokieti
jos lunės ministerį Noske ir 
vokiečių kariuomenę, kuriai 
buvo primetama Itrutališka- 
ma* bolėrvikų sukilimo.mato.

Pulkininką* intžymėjo. jog 
pilnai yra įsiteisinamas Noo- 
ke’s įsakymą* sukilėliu* be 
jokio' teismo galnbinti. Toks 
|M*b*lgima* buvo tinkama* 
stoviui, kokian laivo atnidaiųo . 
Berlynas, kuomet bolševikai 
buvo pakėlę terorų. Ne* jai aa ' 
toji aštri priemonė, šiaadia _ 
Berlynas Imtų jau atsidurs* 

i kriminalistų rankosiut ir botų 
. buvęs iMiplukdyta* kraujo 
I k'nnuose.

Pateiaina baraaį kažaatj.

Ta* |*t pulkininką* fatpeikė 
Vokietijos mokslo ministerį 

i lloffuutnų už tai. kad ši* bn- 
‘ vusj kaizerį |išvadino «k nerta.
, rta.

Toks terminas kaizeriai na* . 
'tinka, sakė ji*. Ne* kainmia 
tikrai patrijotiškai pastrigę*, 
iškelia ta lanut * (Hmtdijoa. Tud 
savo iMsielgimii kaizeriu *p^ 
draudė šalį tiuo nereikalingo* 
tolimesnė* karė* ir nuo nami
nė* karė* imčioj Vokietijoj.

8u*ekta raokalbiz.

Muniebe |tolicija susekė *un- 
kulbį, kurio tikslas buvo pa
grobti armijos medžiagos ver
ti-* dviejų milijonų dolierių. 
Suareštuota 24 suokalbininkai.

Taip kalbama Berlyne; taip 
protauja vokiečiai.

Berlynas, kovo 
tijo- sli-iginiiui-i- 
*i*| *ii*iriiikim:is
melai savo M-*ijų likt kovo 
d. \ o*»isclie 
praneša, 
unksčiau |*.-igamin* taiko* 
l» gn- 
čiiilii- 
kimu- 
jatt*.

Mimslt-riii kabinetu* šiandie 
yra Berlyne, šio* -availė* |wi 
baigoj-- teeinu jis iškeliauja i 
W cinui r.

Susijungsiu ra bolševikai*.

Vokiw'iai čia *ii didžiausia 
nekuntryl*- laukia, kuomet tai 
kininkai |«gamin« taiko* su
lygti* ir kaip •laug bu* aštrios > 
tos sulygo*.

Wa»hington. kovo 20.—T ve- Ahelimi čia nuimami, jog sa-,
namu* tauto* sujungi.* prie- ^ivgo* bu* žinomo*
sininkai senatoriai vi* *umr- j,,,, ^vaitę. Ir jei to* suly

gta- imsinalysianrio* |*er*lnug 
1 vokiečiai ne- 

nusik-nksių prieš talkininku*. I 

Kaip eoeijalistai. taip roja
listai ir kiti ėia yra vienus nuo 

inurnė* — ne|n-iimti sunkių iri 
nepakriiamų taiboa sulygti.

Ir didžiuma anų taip rako: 
jei talkininkai mėgins smar
kiai siausti vokieriua. tuomet 
visi lig vieno v*4cieėini susi- 
taikiu* su Is.lšcvikai* ir kitais 
radikalais, susijungs *u rusų 
bolševikai* ir *to> karėn j»rieš 

perkama bui ratorpUn- talkininku*.
tint**. Nes, ginti, verčiau vokie

čiam* žūti garbingai už ravo

kinu ima veikti ir priešta-’’
riauti preablentu AVihmno su- nį|rio*. tuouwt 

j manymam*. 
; Tomis dienomis jir Eiinųsm 
I]atsiųs ktirijrrų. Aj* nuvrž ten'
angių ir prancūzų spaudai 
tušty, kuriame bu* išreikštu' 
tikra Kuv. Valstijų gyventojų'

■ steigiama *n- 
tiko. Tai atliksiu llarry llaw- jungų. Tuo keliu norima pnt-' 
ker ir MrKetune Grieve.

Nfavijaliai tam tikslui pa
gaminta* Inkstytuva* galimu
mas į Kt. -lohn, NraToumlbm- 
de. iš kur prasidėsi?* skridi-

Lakstytam iš A<M|m gobė • 
aam* f Ne«f*«adlMdA

LoadaaM^kavo 2<t.—Anglui *
(lakamii paguKau* nusprendę*____  . ..............
mėginti skristi skersai Atlan-* nuomonė apie

Portland. Ora.. kovo 19. --j
Vietos fedendiaiti a|tskričio 
teisme atrasta* kaltas prieška- ,

, .. . . linas Anglijon. Lėbauta ir la-nntų kalbų sakyme turtingas:. .. ' , ,
kanu. Juslu tvirtina, jog ke
lionę atliksi? į 1* valamlų.

laikraščio Kuily Mail re
dakcija yra paskyrusi faigaliau* nti*|ir*adė vokiečių
dovanų tiems, katrie pirmu-i ralų tvirtovę 
tintai persk risiu Atlantikų.

Leitenantu*

’ - - 7 .. .......ikunu. Jiedu tvirtina, jog ke-
tartokų aavinmka* Henry Ai
bėm.

Nubaustas trimis metai* ka
lėjimo ir !0 tūkstančių dd. 
pabando*.

PUEAINASI TAUTŲ 
■AJUNGAL

Ohariaataa, W. V*., kovo 19. 
We*t Virginia legislaturn di- 
•Ižiunia balsų padarė rezoliu- 
rijų. jog ji priešinasi, idant 
Nuv. Valstijos įstotų kokion 
tai tautų sųjungon.

lleigniaad visai 
nuginkluoti ir anų (mlikti ju- 

Fontan. pran- rių vilnims, gi Kiel |wrkasų 
Icuaas, kur* mėgino skristi per sutarptautinti. Perkasa* l*u- 
‘Atlantikų iš Aprikos j hraai-^sių- |«aliktn* Vokietijos prie- 
lijų. jiertraukė kelionę. Ne* žiūroje.

i
I
' plyšo lakslytuvo cilindrą*. 
I Manų* kelionę atnaujinti.

I PA NAIKINS EPECU ALIUS 
POETUS.

I
KOVO 20. 1819 M.

Cliieago. šiandie gražu- 
oras: rytoj apsiniauk? ir šal
vimi.
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ParyMa*. kovo 30.—Vyriau-L. ..
šioji talkininkų korės t.ryh. • £RI*W'

Nelengva pasakyti, kiek ta
ute tiesos, liet ir |ait* Vokie
tijos pn-zidentns Kla-rt pažy 
mi. j<*K tbtharlinė valdžia ne- 
įstengs sukontrolimdi šalies, 
pakils lailševikų teroras visoj 
Kurojstj ir kitur, jei talkinin
kai taikos sųlygoaus mėgin
si* pri*|MU*ti vokiečius.

Maldo tarėrių porai mėnesių.

\not Vttssisehe Zeitung. vi- 
*okie pienai perkelti sti-irin-

Paryžius, kovo 19. Vakar 
prcr.idi-nlu* \Vil-ona- kontora 
v<» -ii Anglijo* ir Prnncur.ijo* 
premjerui*. Studijavo vi»u* 
sustatytu* taiko* sųlvgnse pi
anu*.

Ofieijuliai paskelbta. kad 
nieko galutino <lar nenusprę
sta taiko* reikale. Rot pažy
mėta. jog apsvarstyta visi 
svarbesnieji klausimai taip, 
jog j porų savaičių galima

San Franci»co. Cal, kovo 
2*t. Alių dienų čia kare* sek- 
rotorius llaker kidls-dnmn- 
piižvmėju. jog |ui>-tiiiliiič kare 
i.uriaujančimii* šalim* atsiė
jusi <«rhu $11,- 
inni.imni.uini. kaip yru verta vi- 
*ii šiaurinė Amerika.

Karėje žuvo arti du milijo
nu žmonių ir Mivhš 9 milijo
nai žimmių sužeista.
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mi. Mhinis daug malonino bu
tų buvę, kml ministrai butų 
užsiėmę Lietuvo* tvarkymu, o 
ne kry zis ų dirbimu.

Triobyi Statymas.

Ame r. Lietuvių Kariuomenė. KARŽYGIAI

i

I

Trims Menesiams Sveikatos1
9 

VRrt<>dain> GALITE APSAUGOTI 8VBI-

PAPTAI A KATĄ SAV0- aEIMYW081 /AK. 1 VfLi/Y PER 3 MĖNESIUS UŽ $1.00.

1

Tikri tėvynainiai!
250 tūkstančių gyventojų nbe 
jo* lytie*.

Kadangi didžiausios lietu
vių kolonijos yrn susispietu
sio*: vienu Chicagoje, kita 
Binokly ne, tai ii reikėtų tose 
dviejose vietom- |rengti lietu
vių kareivių regi-t racijos raš 
tinę*. Jei ka> užsispirtų pri ro
dinėti, kad reikalinga yrn ir 
trečia tokia vieta l’ennsylvani- 
joje, pav. Pittabui gite, tai nesi
ginčytume.

Kareivių viršininkai tūno
davo po vienų raštininkų knk- 
neini valsčiau* raštinėje, .Ir
tam atlikdavo kiek įniko nuo 
grynai karinių raštų, tni ji* 
galėdavo vaHHHati* sekretoriui 
imdėti atlikti ir civilius rašti
nės darbu*. Nėra nei mažiau
sio* abejonės, kad šiėionai A- 

* | menkoje vra keletas nrha kelio 
l.'.ri. •.......................... •

(Tąsa). 

Desanto lavinimas.

.Mų* rengiamoji kam 
- nenueis

vandenynu* 
turės 
guli 
t»

Uollie- . ■ 
pėsčiu j Lietuvą. 

ir juru* tu 
pluukti lai 
pu* įtaikyti, 
atplaukimą

IH’ I 
Per 
kariuomene 

■ vai*. latlia. 
kati priešas, 
imtynęs, rūpinsis supliekti ją 
l>eišli|iaiiL Sugrusta lah uos<- 
kariuomenė neturi liek ji«-gos, 
kiek ant lygaus laukti, kur 
jai yra užtektinai vietos ir že
mė įsi kojomis iH-jutla.

Nors karininkai desantu is- 
tiiiui lik jui įmukus išli|iaiičius 
kariauti aut krimto, tečiaus 
mus kariiioim-iH-i |irieš patek 
siiint į Lietuvą reikia išmokti 
jH-rgaleti visas desanto 
nyls-s. Juk laitai gali 
taikyti, kati užtiksime 
nr bolševiku* kaip tik 
kur laikysimės iš laivų išlipti 
ant krauto.

Idiuil Kiilėtuns- junlaryti 
desanto lavinimu*, turime |m- 
'įsk-'linti Innų. į juos nusū
dyti pusę savo kareivių, o ki-| 

tini pu*ci palesti iižtitiviuj ne
duoti pirmiems išlipti. Tą In- 
i minią atlikus, reiklu buvusius 
ant kranto sūdyti į laivus, bu
vusius laivuose palikti ant 
kranto: tai|> |>at sunmiiiyti ir 
užtlaviniu*. Perdirbę tą lavi
nimą kelis kartus visi karei
viai nuinaiiya kokių trukdy
mų gali jiem* padaryti priešai 
i*li|iant aut IJetavo* krantu ir 
kaip tau* trukdymus įveikti.

Ir vėl neapseisiuir be Suvie
nytų Valstijų jiagrlbos. Ne* 
pirkti tiems laivinimam* lai
vu* perlmugu, samdyti netu
rime užtektinai pinigų. Tai-gi 
rengiiami tėvynei knrinonzenę 
negalime uei žingsniu bengti 
ta- sutartie* su šio* šalie* va.- 
džia, jei m-noriim- tik trukš- 
nią kelti Im- tikslo.

A|uėiu|M>inis apsvurstę la
vinimo reikalus, grįžkime prie 
urganizacijo* užilaviniu.

Civilių vyrų vertima* 
kareiviai*.

Turime maždaug 230 tūks
tančių vy rų, o apie 
tauriu iš jų nurimę 
kareiviai*. To darbu 
Rusijoje prie carų

Pavasariui ateinant laikas 
mintyti apie triolms statymą 
tiem*, kurie ketina įsitaisyti 
suvo muilus. Lietuviui mažiau 
už kitus pakenčia ginču* su 
mimų salininkais už samdomo 
gyvenimo liianguiiių. dėlto lie
tuviai lubinu už kitu* mėgsta 
statytis nors nedidelius liet 
savo namu*.

rietmėje Cliicagos dalyje, 
vpač apie .Mnnpiette Parką 
jau dygsta muiliniu nedideli 
numukai. Ten oras sveikas, 
šviesos daug ir gana daug lie
tuvių. šįmet žmonėse yra pi 
nigų. lodei yru kam statytis 
namu.*.

Tiktai ir sunkenybių ne
truksiu. Kuino* brangios. Ku 
vo tikėtasi, kml |<o karės at 
pigsianti t uolių statymo iii- 
dziaga. I* t m-nlpigo. X<-rn ih-i I 
viltie*, kml atpigtų. Valė’* 
universiteto profesorių* Eis- 
ber skaitosi gerinusias tų du 
jykų Žilionis ir ji* -ako. kml 
\ įšoku |Hibrangima* Anieri 
koje nėra linkimi*, u nuolati
nis dalyku.'.

Vienu tarpu triobų statymo 
reikmenys lyg buvo šiek ti>-k 
(uipigėję-. Tat įvyko kuoim-t 
nieką* nedrįso pradėti sta
tyti ir visi laukė. Bet ta* imt* 
taukium* yra neaveikaa, nes imi 
tulniii laukimui intakui susyk 
didrsuis žmonių skaičius mr 
tąsi į triobų statymų ir ilrlto 
jis fiabrangsta.

Triobų statymo 
ma* negera* dar 
kad ima m-priti-kti
|M*tatytu*r triobuae, dėlto jų 
samdymas riua Irraugyii. «t i* 
to tr apskritoji gyvenimo 
brangenybė labiau kyla.

IhirlMi Itejiartamenta* buvo 
išsiuntinėjęs tam tikru* už
klausimu* į visų Ameriką ir 
gavo utsakymų. Tie atsaky
mai |Nirodė. kml mažne visur 
y. r n ta* pato: triobų trūksta, 
statyimi kaino* įtrina |Mgyu. 
sunku gauti |>iiiigų |ia*iskobli
ti tiriu*, kurie m-turi savu 
skatiku užtektinai, kad gulėtų 
|umi*tatyti kų tortine.

Suvienytų Valstijų valdžia, 
būtent Dariai lh-|autaiui-utaa. 
galinčiu* stalyti* trioba* ra
gius m-atnk-lioti. Tam tikslui 
rtslakcijoiu* išsiuntinėjo
stiuulH-siiiųjų statomų t rinitų 
sąrašus.

“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SL. Chicago. III.

UtKtailra BIII

Antras Kryzis Lie
tuvos Ministerijoje.

Piniiulinė Lietuvos miuiste- 
rija išbuvo keletą savaičių. 
Ministrų pirmininkas, proi'c*.* 
riu* A. Vakk-uuira*. nežiūrė
dama* tciiM-tui išrinkto* nt*t<>- 
vybėn, kitaip sakant Taryta.*, 
mmuMHiių. o brangimlamas 
asmenų ir jų |M>liti*kų orga- 
uiaarijų minti*, priėmė į savo 
kaitinėtų daug įvairių uarių.

Val.lenuiro apn-jitua* mums 
išrodė klaida, tie* ministrų pir- 
uūainka* turi valiuoti* regu 
liarė* atslovvliė* aiškiai isieiš- 

. kiainai* užeit ikėjimo nrlm ne- 
už*itikėjim<> ladsaviuiai*. u im 
pašalinių organizm-ijų norai*.

Mini*trų pirmininko klaidu 
atnešė jum |uičinm netikėtą 
vaisių. |vyko ministerijos kry 
zisas ministrų pirmininkui ne 
žinant.

Me* prisibijojome, kud tu* 
klaidos vaisius m-bu* |ui*ku- 
tini*. la-t tanorėjoiia- rašyti. 
Kad į ministerijų įeina asnm- 
nv* m- per atatoryl^. tai gero

Mų* Ta rylai kantri. Ji |mt- 
virtino įvykusį kryžiau. Ir ji 
gavo užtatai atkentėti. Minis
trai | m sakė Turytati. kad jie 
beveik visi aurijaliatai. o Ta- 
ryboje ta-v.-ik nėra *urijali*- 
tų. Ąimirtė* tebuvo išrinkę tik 
p. .lomi Vileišį ir dar |airu 
kitų. Tada ir Vileišį* imaitrnu- 
kė |iat* iš Tarytai*, kml niinl*- 
terijn galėtų drąsinu sukyli, 
jog luinisti-rijo* ir Tnryta.* *ų 
stato- via griežtai priešingo*.

Tu du mu* iiniroji, nrbn p.Į 
Nležcv iėinti*. ministerija, pn (
Žyim-jn- tą -ąstalos -kirtiiiun *nutn 
tarp -avęs ir taip Tarytais, 
paprašė, kml Turi bu upsim- 
tų visai m-dnryli hiv«> sitsiriii 
kimų ii. apsiiit siim ti Lietuvos 
reikalų. Tą reikalui imą |ip. 
ministrui renio |>atrijotizmu.

Lietuvai ne|wisidiirė m-i kiek 
tinudos i- |o- |M,litik<». Tnt 
buvo anlrtirilio kliinsimo iš
pūtima*. privertima* visuome
nės minčių užsiimti juridiniu 
Žvilgsniu, kuomet reiklu tėvy
nę ginti nuo priešų. Ir šilą 
nnttąją klaidų iuų* unlrueio* 
luinist. rijos užtylėjome, k-l 
'ietunlnm-ių -piiu'loji- nr|>usi 
rodė žinia, kml įvyko Lietuio* 
miuistrų kry tisas, kad Dovy- 
daiėiut pavesto formuoti tre*

stūlclioji- 
ir tuuun, 
vietos jau

Gydytojas pavidale saldainių.

slllike- 
|M*i- 

Icnkus 
tenai.

32 tuk*- 
I išdaryti 
pradžiai 

Imdavo
nuolatiniai valdininkai, vadi
nami cumuIm ttatnlnil. Ly. ka
reivių viršininką*. Viena* ka
reivių viršininkv buvo *kina
rna* apygardai *u 3M» t uk» ta ti
riu gyventojų, Prisitaikant to* 
I ■*>'-■ o* taisyklė* mum* Ameri
koje reikėtų turėti du tokių 
virėiuiuku. Aidėta atneitų |m>

Geriausiu yrn priemonė, norint būti sveiku, yra vartoti 
saldainiu* l'Alt'l'tu.A.

4
l’AKTOl.A yra gerinusia* draugu* žmogaus orgunizmo, 

ne* tHidcila jam dirbti.

PABTOLA išvalo kraujų ir viduriu*. Jų myli vaikai ir su-, 
augusieji. Tai valytoja* kęaujo, katra* atlieka maloniu budu^ 
L be jokio jautimo.

KĄ BAKO GYDYTOJAS
APIE 8ALDATWTVS

VARTOlJk >ru rrtaauMa* draugas 
vyru. »«»«d«-rv Ir i tilkit Ki«tavienoje 
IIM utį ii ArtfnytoojB pritaln roMIra 
••aictola.

retaoiiientluaijuM lt f*“*--
MiIuimU didcboe dvtutr-ae. kuriuo kal
ni tuja ilk p<» t M. < d^Sutė-a uA •
d < d ertu*.

VELTUI
(•i ii \l ir .iauūIOBa dovanelė kuinam 
izriMuibtuMam uftaakrm# Ir pžaicua 
arfctii nu luu iMurarulnlmu

Ištiktie ir utaak^maa adresuokite
APTEKA PART08A.

160 Seeond Avenue,
Dept. L. 4. Nev York, M. Y.

(60)

lika lietuvių buvusių tokiais 
kariniais raštininkais Lietuvoj. 
Kauno ir Vilniaus guta-rnijose 
dnžiiiniisiui Imdavo pralosiu- 
vai. Is-t |s» 1!M>5 m. buvo ir lie 
tuiiu. Suitdkijo' ini. ik \ i.i Į kad tou kaa darytų.. 

■ visuomet buvo lietuviai. Jei-gn m i vienas 
jn- iitsišiiuktų.tia jų prity linui: 
butų Is-galo nau-iingiis.

Gal iš jų galimu butų suda
lyti ir tuo* du iirlia tris karei
vių viršininku*, kurių mum* 
n-ikia pradedant civilius vyru* 
versti kareiviais. Jie. ta-ala-jo- 
ia-s. galėtų išdirbti ph-nit* 
kaip kn-kvietmjr lietuvių kolo
nijoje sudaryti po tokį karinį 
raštininkų, kokis lazdavo IJe- 
tuvoje kiekviename valšėiuje. 
Gabių vyrų mokančių rašyti 
atsirastų. Tik reikėtų jiems į- 
teikti kaa ir kaip jie turi rašy
ti, kad įstojaarią į kariuomenę 
vyrų teisės ir turtas milų ap
saugoto.

Prie to darbo labai naudin
gi Imtų ir tie lietuviai, kurie 
šičia Amerikoje dirbu 1xku! 
Bosniuose regist racijos tur
tui Nora Amerikos sistema 
daryti iš civilių kareivius buvo 
kitokia negu rusiškoji, tašiau* 
laivo paremta ant žinojimo 
daugeliu |MO-ių geriausių sis
temų ir pritaikinto prie vie
tinių reikalų. Todri mums rei- 
Ida tik sužinoti kg tarime.

Tam dvii m trini rašti- 
toXaijų rnšliatakimii reikra 

daug upauidiutų Idaukų. kra
no* ženklelių ir kitokių išlaidų. 
Kolonijų raštininkai gal ap
stai* dirbti dykai, bet kareivių 
viršininkai ir jų sekretoriai 
turės gauti algas, nes negali-* 
kitu darini užsiimti. Aiueriko* 
lietuvių Taryba yra |iaai- 
reugusi skirti pinigų tiems 
reikalam* iš Tautos Fondo, ir 
Tauto* Eomlaa tam tikslui 
pritars.

I'aziun-simc, ar Chieagni ur 
Brouklynui ti-ks guri*'- pir
miausiai suorganizuoti visus 
saio kolonijas lietuvių karei
vių regisi racijos reikalu ii 
smbiryti vienų visam miestui 
ta-ndrą kareivių 
raštiuę.'

Tu raštine 
prii-ilc rities 
'‘voin'kii iiiičalnik.'* 
imdavo vien kareivių |*nšuuki- 
iiio. išsluistiuia j f Milkus. |»u- 
leidinai ir į •alabtųjų imilaliza- 
eiju* klausi n ūda. Mūsiškė raš
tinė dar neturės nei pirmosios 
nei aut rosiu* atsargu* karei
vių, tad m-gaiža rūpinti* uei 
jų midnlizarija* Bet j to vietą 
mūsiški- rasti 
kyti

II

Prakalbos! Prakalbos!«
LIETU V. STATYMO B-VES«

The LITHUANIAN BUILDING CO.
- atsibus

Ned. Kovo-March 23 d. 1919
GOODRICH HOUSE

1420 Eaat 31rt Street, develand. Ohio

Durįs aUtdarys nuo 3:30 po pietų. Pradžia 4:30 vaL po platų 
ĮBAMGA VKLTUI VISUMA

Kalbės /žy iiuaaai kalbėtojai: gerk. kun. V. Viikutaita, Clirdiad* 
Sv. Jurgio parap. klebonas; arrh. kuu. M. Cibulskis iš Itaytaa, Ohia, 
dr. Kryžiam parap. kleboną* ir 8. Badai iria it Akroa. Ūkia, “ 
Banko* arkretoriua.

Bua taippat >r vietiaių kalbėtojų. Aito* prakalbu* yra m
kad |>arudili žmonėm* kaip Bendrovė mano atstatyti Lietuvą ir kų 
mano apie Uetaiia praamtają tr joa atritį. kaip 
kua žuMuna ir padaryti juo* žavia takai* 
rietin* nepamirškite ir etai atnlaabyirtn 
kuz naudinm Uakriraaai išgirati Mtų pi

Kuotadžiai rime kviešu Lietamą gtetgra*

Broli lietuvi! prisijiažink 
atvirai, nr esi tikras Lietuvos 
suims! Ar rupi tnu tėvynėn 
likimas.* Ar girdi tą luilsą, dn 
l>nr Milo brolius šuukiunt mu- 
'U jmgvllMist

Ar utjnuti anų brolių nuo 
vargį ir meilę tėvyn<-s Lietu 
vos! Broli, pagalvok, koksai 
likimas jų. koksai troškimas 
jų iškovoti ir ramiai gyventi 
laisvoje Lietuvoje, kaip jie 
šaukia* musų, kad me* susi- 
mylėt umi'-m. pasigailėtumėm 
jų ir Lietui *mųs Ji-melrs 
mylimos, stutuinėm jiems į 
jMtgelbą ka* kilo gnlim ginti 
tėvynę nuo visokių priešų ku
rie stengiasi iš visų pusių 
užgrobti musų tėvynę ir mu* 
pačiu* padaryti savo ver
gais. Tą ir imkim ki«>kviena« 
sau į omenį, ar la-nt virini.' 
iš musų norėtumėm Imti ke- 
no-nors vergu! Ik- nlH-jonė-i 
ne. Atminkim jirii-žodj: Ne 

įdaryk to kitam, ko nenori. 
Jei mes

neiMirim Imti k<*n<>| 
< vergais, tui atsiminkim ir ant i 
savu brolių ir seselių šauksmo 
Lietuvoje, ka<l ir jiems ne- ‘ 
reiktų vergauti.

Ih-t, daugumas iš musų vi
sai to nepaisom, visai, tarsi, 
nematom ir negirdime jų 
šaukiuuo. Musų širdys jau taip 
suakmenėjo, knd neltėra ar- 
tyino meilės ne kibirkštėlė*. 
Mes užmiršom net savo pas
kutines prisiegas, prižadus, ką 
padarėm atsisveikindami sa
lo broliams, seselėms ir «- 
niein* tėveliam*. Sakėm, kad 
neapleistai jų. neužmiršim ir 
klausysiu! jų balau. Nevie
na* iš musą tuo* žudžius *u 
ašaromis tarėm ir likrinozn. 
Kur dingo tie žodžiai iš mu
sų širdžių šiandien! Ar gali 
musų sąžinė būti rami. Ar 
mes visi užtikrintą laimę tu
rini ant visados? Ne, broliai, 
ten musų luimė ir ramybė, iš 
kur mes jmeinatu, kur mes už
auginu ir tomis gamtos gro
žybėmis džiaugėmės, įvairių 
paukštelių čiulbėjimu ir toviet- 
kelių kvepėjimu savo širdis 
sotinome.

Aiandiea privalome viri U- 
vieno atari peria į petį j Ue- 
tuvių kareivių prdfcna ir rei
kalui ar progai paritaikiu* 
•kristi ten, kur raidelė teka, 
ne* ten musų broliai lauka aa 
ištiestomis Yaakooii* ir di
džiausiu džiaugiami. Tsa nze* 
rariui sau ramybę ir laimę 
tarp savųjų.

Dabar kuugreieiauaai im
kimės dariai, urgaiiizuokim 
būrelius lietuvių jaunuolių, 
yimtingai. 
joj ir jau 
koloHijo... 
rrlio, kud 
čiausiui susiorganizuoti, kreiji 
iliiinivsi informacijų ur pn- 
gvlltos žemiau* (atduotu udre- 
su. Broliui, luika* dnliar bran
gus ir jo neleiskim veltui, Is-t 
nieko 
daria*, 
mimiuiui. kad j>ružiop*oję 
viską pnskinu* gailėsiruė* 
(adys ir keik* mu* mu*ų l*ro- 
liai tėvynėje rimuly*, jmkliu- 
vę imi svetima letena.

Tuu*ni tik ir pasirodysim, 
kad ir iih*> esam dar lietuviai 
ir norim būti tikrai* zavo šn- 
lies laiieėtai*. už kurią pasi
ryžę esam kovoti »a visukiais 
priešai*, bandančiai* bengti 
per Lietuvos riraza į Lietavg.

D

kurie buvo karvivi- 
šį-tą patyrė. Kur 
dar nėra tokio Im- 
stengtųsi kuogrvi-

neilgiau kaip valandų prie* 
Guntvriui mirsiant.

Kunigą* su draugai* kelei
viui* iškasė* nabašninkui duobę 
ir pul.iidoję jį piipuoM* gndią 
kiek galėdami. Pastatė ir kry
žių *u parašu.
Antradieny jc. 3 kovo kun. Jo

naiti* Baitiinurėje užėjo tui- 
lui-mtiko namu* ir jo scrgtin- 
ėimu tėvui, senai motinai ir 
iiuliiidusiai sužieduotinei api- 
;ui«iikojo nabašninko mirtj. 
Tie giminė* kinus*. nr Enri
kai* buvo prisirengę* mirti. 
Kuinam* atsake. kad nabašmn- 
ka*. luupo |»i kianty* *avo pa
žiūra* kataliku*, visuranet bu
vo pavyadinga*. tankiai eida
vo prie Av. Sakramentą ir kad 
nėra abejonės apie jo išgany

Žinia. kad (Kiskutiui* žmo
gų- i* Amerikos kareivių nu

loję karėje buvo Heli- 
I i y Giinlrr iš Bidtimorv Md. 

■Imi buvo apgarsintus tarpka 
ii*, arini paluiulsis, II Inp- 
kriėio. šių metų. Kareiviai ži
nojo, kml jo* turi prasidėti II 
valanda. Pu*vu!midį prie? tni 
II. tiuntrr gavo į*akyiuų paim
ti vokiečių kulkasvydžių lizdą. 
Glinter ėjo tą išpildyti. Vokie
čiai jam davė ženklų, kml pus
valandį |ialuiiktų, Is-t ji* pildė 
savo vyriaiiĮ>ylM-s įsakymą ir 
krito trijų kulkų iiašu'ita*. 
Viena kulka |M-n-jo per galvų.

Išmuš.'- II valanda. |uiliaulM>* 
pnt-idėjo. Palys vokiečiai įmi- 
ėiit“ amerikiečio luvuiių ir *u 
I ta guriai grųžiuo auu rilua-

virpini tiko

turi-*
IH-gU

phitcMirs 
Itusijus 

Ji* užsi-

nrlaukdnmi imkimės 
ir švento tiarbo, at- 

kad 
pnskinus

šlijo* tei»ių ir Jki valdžios saugia priežiūra.
Bendrovė pradeda darbų jau, neu tari kapitalu UiųOOU# 

Iradoda pinrizuziu:

ma, m OtZ^tifejAct ir kHMe^ntati^M. į

2) Daro pi—nz <Mri namų raikala. . ,
3) 8kolina pinigu* Ketindama statant namų, padaro . 

luagvau aUygaa, rokaojaat mažų aaoiiatį.
4) Parduoda tumius, lotus, farnma.
5) Apdraudžia namua, rakandu* ir kitokiu dalyba*.
6 ) Tųiao namu*.
7) Organizuoja tam tikru amalntakus, kad reikale Jaro 

turėtų organizuotus.
8) Kaip tijf bu galima keliauti į tėvynę, IJetuvų ir ki

tu dalis aviete, tuomet pandavinea laivakorte* ant visų linijų. . J
9) Siuntinė* pinigu į Uetuvų ir į visu dalia paaaaUdą .'.j* 

raugtai ir greitai.
10) Bendrovės tikslu sukelti pramouijų tarpe lietuvių 

amerikiečių..
11) Bendrove ne tik užsiims štai imu namų, Imt iY 

stengsis įkūnyti, ką tik jmjiegs.
12) B-'tidrovė *u kapitalu tuin tikru judra iš Uctuvoa 

griuvėsius žarstyti į šalį, o ten statyti nauim- nauju* ant toe 
vietos, kur ugnelė siautė ir įmini kari-.

Lietuvių kiekvieno užduotis nujurkti nors porą šėrų š*oa 
Bendrovės. Bėrai kainuoja 125.00 vienas, mažiaus neparduo
da, kaip tik 2 šėru už $50.00.

Kam mum* lietuviam* vargti tuliau, tik »uju»kime, 
Bvieai ateiti* jau matyti darbininkams žmonėm* iš Sius nau
ju* Bendrovės, bet reikia' jienktasdešimtinė*. uejtasigailėkite, 
arba ir daugiau*. L. S. Bendrovė nuošimtį moka už pirkta* 
Šeru*. 4 dol. už šimtą.

Sesutės lietuvaitės, *uju*kite, stokite į darbų, pirkite ti
rus, raginkite jaunikaičiu*, o tara sudėsim kapitalų $100.00Q^ 
da ir jradidinsini ir tik lietuviai pagelbės savo tėvynei etati
nio reikaluose ir jwkvl* pramonijų.

('levelandiečiai, ateikite turėdami reikalų ar viii 
tos darbu*.

(rfiMų Bendrovė* adaraa
40 vaLf t •Nuliudurieji

tarta tvar-

ir

baro
•** ro taadtaroJ
i* baidu prih£$l pSrttS?



#r|vtrin<Men‘». ICnnt* SO 4.
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| Lietuviai Amerikoje
■...............

PITT8BURGH. PA.

Pranešimas.

vi-Dykai (mtarnaviina* 
sičiu* lietuviams visokiuose 
reikaluose, ypač kurie mazui 
nrha visai nesukalha angliš
kai. Pagvlbėja išsiimti ante- 
rikoniškas poperas, duoda pa
tarimu* teiioniškuosc reika
luose, nurodo, kur galima gau
ti pnielpa, knrieuu yra rei
kalinga, pagelbėja našlėm* 
gauti darbų ir tt Taip-gi pa
gelbės sužinoti apie ju«ų gi
mines Lietuvoje ir tt.

Kreipkitės į 
Institute, Old 
Sinitlificld Str. 
nuus lietuvė.

Jimra Jankienė.

■..........................................................
Ino, kaip ir jo motinu, ir unt 
valo dusi leido baisiausios pik- 
tadaryls**, jog nužudė savo 
brolį Vaclovų. 15 šito pavyz
džio aiškiai matome kokios 
pasekmės yra iš geros ir blo- 
KO.- mokyklos. Dėlto, matyda
mi kokių pragaištį gali atneš
ti So. Chicagos lietuviam* lai
svamanių įsteigtoji mokykla, 
turite iė tenai atsiimti -avo 
vaiku* ir pasirūpinti įsisteigti 
katalikiškų mokyklų, kur 
kytojomis butų seserys 
nuolė»«i* Av. Kazimieru 
nuolyno.

siu- 
vio- 
vie-

Intvmstiomil 
City Hull. 

Jum* patar-

Ciruli*.

GRAND RAPIDS, MICH

80. CHICAGO, ILL.

Aiuse dienose inusų laisva
maniui įsteigė lietuviškų mo
kyklų. kur mokinama lietuvių 
vaikai vienų dienų savaitėje. 
Geri katidikui tenai nesiunčia 
savu vaikų mulkinti, ne* jie 
gerui žino, ko vertu tu įsteig 
toji laisvamanių mokykla. 
Dėl užlaikymo šitos savo mo
kyklom, jie 2 d. kovo buvo su
rengę Imlių, kud (išdariu* šio- 
kį-tokį (minų, kad užlaikius tų 
savo vaikų mulkinimo įstaigų. 
Sekinadienyj 23 d. vasario 
laisvamaniai buvo atsiuntę 
vaikų prie bažnyčios ra pluoš
tu popergalių <H išdalinimo 
žmonėms, kad subrinktų j jų 
rengiamiji balių, bet tuojau* 
buvo nu vai yti 
nyrius. Antra

bažnyčių dideli pluoštų 
nuo savo šlamštų pats laisva- 
■ttniy vsdftflų IumI MKiAliBiu1 
huonšmo, bet ir jis buvo tuo
jau* nuvarytas uno bašnyčioe 
su visai* savo šlamštais. Mu 
sų klebonas daug sykių jau 
yra raginęs per pamokslų sa
vo parų] >i jonams, kad tėvai 
ateitų užrašyti sųvo vaiku*, 
kurie nori leisti lietuviškou 
katalikišAon mokyklon. Tiktai 
dvi, ar trys šeimynas trųžaira- 
da, kurios atėjo nžrirošyti.

Daug musų kolonijoje vei
kiama, idant pakelti žmonių 
dvasių. Darba* darbui gali 
būti lygus, bet jo atlikimui 
bei išpildymui reikia asmenų, 
kurie užžavėtų žmonių 
jausmus. Taipgi šį sykį no
riu pasidalinti jausmais iš 
gerbiamų svečių: pp. A. Pocių 
ir p. A. Sodeikos atsilankymo 
mu-ų kolonijoje su koncertu, 
liksiu parodyti musų broliam* 
lietuviams tikrų muzikos ver
tę. Gerbiamųjų svečių kvie
timu pirmiausiai pradėjo rū
pintis p. V. Puzaras. Darbo 
IMigerinunui prisidėjo Sv. Pet
ro ir Povylo parapijos cho
ras. Tokiu bodą sulaukėm 
svečius muzikus 23 d. vasa
rio, kurie ir surengė musų ko
lonijoje koncertų.

Priėmimui jų choras buvo 
surengęs pietų*. Ačių p. 1).

už suteikimų 
prmdėjimų prie 

taippat etmria-
: O. Bųjoriniutei. 
ri ir A. B atartu- 

kei. Pietus buvo puikiai su
rengti. Laike pietų, besi šne
kučiuojant su maloniais sve
čiais, kelios valandos praslin
ko, rodos, vienos minutės grei
tumu.

X

Bet eikime prie pačio bran
duolio. Buvo garsinta kon
certo pradžia 8-to vaL vale. 
Nuvykau ir aš.

ir jb

• ti, kuris juos lanko ir kuris 
muzika indomuuju. Todėl ir 
čia buvo proga šios kolonijų* 

[ lietuviams išgirsti koncertų 
I pilnoje to žodžio prasmėje.

Girdėjau dainuojant taleii 
| tuotus dainininku*, liet turiu 

pripažinti, knd tokių švelnių 
skanils-jiuių netankiai galimu 
išgirsti. P-uia O.Pociviiė tikrai 
jmsirodė talentuota įlaininin 
kė ir todėl didelį įspūdį |ni- 
daiė į publikų. P-nas A. So
deika taip-gi pasirodė galins 

’ dainininkas. Daug buvau gir
dėjęs apie p. Sodeikų, bet ne
buvau matęs jojo sceniško* 
išvaizdos. Tikrai galima duo 
ti jam nngštų vietų kaipo lm 
ritouui lietuvių Amerikoje. I 
P-ns Sodeika neapsakomų j- 
*l»n<iį padarė į publikų savo 
lengvomis ir juokingomis dai
nelėmis, kaip "Kam)H* tupi”,l 
taip kad jo nenorėjo nuleisti i 
nuo scenos dideliu ninku plo- i 
jimu.

Didelį į*)>u<iį )Mtdarė p. A. 
Pocius, Betlioieno muziko* I 
konservatorijos direktorių*. 
Ji* yni daugiau negu žymu* 
pijiuiistus. kuri* pirštu (ech 
nikų iš (tijūno semiu įspūdin
gu* akordu*. Jo muziku ,|mi*i 
žymi giliu rimtybe ir tuomi 
yra augštesnė už pigiu* efek
tus. Visi sudainuotieji vei
kalai buvo akompanuojami A. 
Pociau*, daugelis veikalų iš 
atminties huvo skambinami. 
Nedaug tokių gabių pijanist ų, 
mes lietuviai turime.

Paskutiniame numeryje pa
sirodė 6v. Petru ir Povvlo 
choras, vedama* p. V. Pažarui 
Cbonu*: viena, knd išvaizuloje 
puolė publikai j akis, ne* 
skaitlingas, o antra, kad savo 
sUitotj sti ilu* kuufiTriAAiMŪi i. 
taip kad koncerto skonį dar 
pasaldino. Chorui sudaina- 
mz tri* daina* ir “Lietova, 
tėvynė musų", koncertas pa
sibaigė.

žmonės skirstėsi uamo link- 
smiais veidais. sakydami, 
kad tokiu koncerto Gnmd 
lla]*ids lietuviai dar nebuvo 
matę. Išahar, kurie nebuvo, 
tie gailisi, o kurie Iravo, tie 
aako. jeigu tokių koncc.-- 
tų butų ka* nedelių, tai Repai- 
■ytum* ari likiačų brangu- 

a*. TniB taip km ra fe, ypač 
>■*■■1 iM ataria jeriria- 
aųjų svečių atsilankymų ir 
svtoikim inKim tokion myri, 
kaka itiprybėn.

0RIŪ8IS 8

GILAKOIUUM

I
i

11■—t
ALSI. MASALSKIS

1

Ona Černiene

I

VARPAI
ATMINČIAI varpai

M»t»r K* ll t'«wwdrv <kg imorr. M4*. V. Ik A
ItVlIttllKHlHUilIlI’H* ll

V. W. RUTKAUSKAS,
ADVOKATAS

»•*» Bita. Tino*. T.'*«e»'M 
• >r*<« LHdniMtr.

• •sanvisgt'is «r*>i 
S* m baru •<»

T.I CMitrsl Ml* 
ufiaM ..t Brl4cw*r'r 

«*>* o morkos *rrn*’'i 
CA Tara* ‘lt

Ujn«inu*r. M* U. Mr4 «lT -n, ««*t

po tėvais Lubiniukė 

pasimirė utarninke, kovo 18 d. 
5:05 vaL ryte. 35 metų am
žiaus. Aanrikoj išgyveno 10 
metų, su vyru išgyveno 6 me
tus

Velionė ynojo ii Kauno gub
Panevėžio pzv. Naujamiesčio 
volasties., Gustomų kaimo. Mi
rė nuo plaučių uždegimo Pa 
Htr<» didžiausiame nuliudnne

1 vyrų Izritarių ir sūnus: Kazi
mierą 3Į4 metų ir Petrą ll/t 
metų; taipgi Joną ir Silvestrą 
Lubiniu.

Laidotuvės atsibus pėtny- 
ėioj, kovo 21. 9 vai. ryte ii Av. 
Jurgio bažnyčios į Av. Kazį 
nuero kapine.-

Velionės kurnu randasi po 
num. 3213 Liiuc St.

Visi giminės ir pat) s tanu 
yra kviečiami dalyvauti laido 
tuvėse.

Nulindęs vyru ir vaikai.

Ant h-akyg jinin; nninm»; 1
n«»r ua «r yra elektra.
■na. vanta; VU t Maurytnal »ul>S imu- 
>*a iiudiM. ii iri-Ual Keroja Vt«Ca>*t 
•ŠX* Hn. įtark' • ai., vtflM arti Av. 
KniMMitcre Vien ir i»vn4ia« »»*«>-
k>k a, M arą m . • DsaikajL

!*r-ofe»m« afeftfeuhti kituv a4rew

I RZIKALINGA8 VAI
GO NUTINKĄS,

1. !*••• 
lm-

PEARL (ĮUEEN
KONCERTINOS

Dr A K. RUTKAUSKAM
T*l*tu<** MrKlsMr

UY1«O C1MIIMAM 1JOA4.
Ml! Soath W<m*to Pc.MH 

vr. ts-rto* s»<*5»

Uetnrla fra- 
boririn Al!'** 
ha visokiu 
klIUn**' kri- 
plfiA< > •’ Tu
riu *a*a bar*- 
honoa ir auto 
tnobilitn

Taipfl <iJa* 
»• 4a4 irtot 
p«ij« flirtam.*

3S07 AUBURN AVK
Fbta»t Dmrtr 41 St

Dauar pztrirt.ataa n varia
jarnoa dau«un ** UetOTIk* kurlr fra- 
kUa L-n 4r«.a.e »r u u*-tai rekom»n 
»tu< jacua kaipo gr. t.auMa k •n»'<rt!RA 
KNUliiD'A »rtB> - na VaAntljuaa A- 
ioarikt. N* a goiitaa >*> parupifiti 
aufatv arta x-*ua t<4*<»

taikai* u Ml* ta ta togu, kurj ifcaiua 
Mau»e 4>ykal

6E0R6I t VITU MUSIC CO.
1**4 W. «4th IM.. (lUcacu. 111
*

f4 r
Jus Galite Sulaikyti 

Plauku Slmkiuia.

REIKALTNGAS 
SAVININKAMS 

t tu«|» k*>nirakturtuA Ihoiziu % i*o. 
kitrv |K*t*lr<.Mluz* stvfiun ir tnlnau nu. 
Ruk lietiu rmn pa i pu r. dirbu Hokl» 
Riti* k iiulBUM. dt'4u l4okiB<*n lutas - 

vienu AndAlu iMhbu VMuklun ai ri
šu* ir viaokiua bkklniua darbua 

Iksrbua utliuu Vlanae daline «*hl* 
< HC<Mi įtartai atlieku al*ikaB« «d| u 
<tii'*du rvurunttpų. Kum tokro cinu, 
rua n.lkalARg;aA. kreipki!* •

1 Alliuanlalt *1 ll«R»f«izK < •< af»«)
11. . t t>M t N

TrL «’mal

n Mis. Ml M. AohUnS UI*. C*blMO* 
TMoMt B»jrra.rl< IMI 

DR. A. A. ROTH, 
n«o Urtyte].. Ir cbtrvrnm 

m>«U»:..*.ru. MoUrlMii.. Vyrltk* 
Vaiki] v U**

OfkM. MII Ko HaUt-J m . bleMV 
Toltlos*. Droror KU 

vaijlnt'.*s: ii-ii nu > * p® 
4>:«t. T—f rak. Nr4Bi.a:> :• 11 <i.

JT

įDr. M.Stupnidd
< 3109 8o. Morgas Sirost 

cnicsoo, n I.UOI1
nrhfociAn V&rM M4U- 

VLkndat.-l Uu 11 M r>to; 
L po >.»tų thi t vak N«4<m»o-
LS18 ŪBO < !tl f TU. *wSArA

I
I

lMTtto.fug4 aiiluikO pLšU*rtJ nln a*ti*iu. l-r..*■•»l*«u» |>l<*i»lM«bAn
|*U«*K>4a ĮirMuud*tu* Ji* m* 
reikatiBsu Mutiniu.

Ihrmslugz | tada n n nu |*laukn) !»<*• LtBkua. Av«i- 
RUs «r nknlstu*.

t»da jmu iraKnJr bus lira. t*|<- * knb«rt Ua> kn ant viaadca ir plaukAi nralmkn Uau*mua!
It« Iknl.iujnnf i»t tai tinime jum paritu p u via d)k*u iiUuid)m»l Mšiitpelj.
I'rbuuahlle 14r. arintnpoadR l»<m*tintnno h nu. nuw iUn*b- dvynui 4Mut* tr

br«M«>4.
AIIGII. SHKIALTIiy CO. 

lh.i 17. rbtUdHphta VK.

į

t

»

P. J. O’REILLY * 
A. N MASULIS.

II*. M. — *>T*T» — U*A»S
— ISMIllrtU*.

Ar R*»rvtr Kytmlt ■»*»<>••••• Me
ne Mm liirtin Pifflt; ir marių

f

ŠIAUČIŲ ArrOAL
i vurtata* Mtaair p*4vll ■>■*•« 
n*u*Uua lorjr). «*••* PliualMr 

*i«*. J*ck. tr ZIO irvaliM U*t 

, l«r*a*U iuo]*v. i-H*4a**ra
n*. Tuu]**i* *l*:4au.,T-. Ra* M 

pati, eilę riaobio* C, r.r, kas*•*

K. KAPLAN A SOM, 
4608 So. Azhhad Ava,

Chicago, Dlinou
VarU. IMI

a- - -O*vari būti narsi 
nkokytojomia, kad batų 
rys viannslės U Ar. Kazimie- 
ru Vienuolyno, o kitokios mo
kyklos jis nepripažįsta. Turi
me gerai putėnivti, jeigu lais
vamaniai nori kokį nors su
manymų įvykdinti, nors mum* 
Beturiams katalikams ir įro
dytų labai naudingu, bet tas 
jų sumanvmns jiems jaitieni*- 
išeina ant naudos, liet ne kn- 
tulikam*. Kml geriau* su
pratus, kokio* ]>a*okmė* yra ii 
gero* ir blogo* mokyklos, pa 
imkime pavyzdį iš Avestų 
Vaclovo gyveninio. Motina 
Av. V'aelovo buvo stabmeldė, 
latisiai neapkentė katsUkų ti
kėjimo, o tėvas buvo geras 
katalikas, liet nnksti pasimi
rė. Jo* sūnūs, Vai-lova*, bu
vo atiduotas auklėti jo bobu
tei, Aventai Liudmilai, labai 
dievotai motrrei, o antrų sū
nų, Vladislovų, auklėjo pati 
motina. Pro bosni m. Tas vai
kas, kuri* buvo aaMėjamas 
ftv. Liudmiioa, kaip ir jo ank-

irhsvųMBsn-

Buvo ir tokių smarkuolių, ku
rie norėjo, kad už daiimts 
dntų galėtų ir “aakriai d»- 
vaitį" pamatyti. Pa. mus ta> 
oosAsbėtina, nm čia publika iš
lepinta. J vairių vakarų-koa- 
certų eilių eilės, bet visi išro
dė lyg ta* “Triikino tvarkas 
be rankovių**. Taip kad ir 
tikrojo koncerto, pilnoje to 
žodžio prs*mėje. neapkainuo- 
ja. Tnip liemųstydama* atsi
dūriau salėje. Kiuriu, kud jau 
haigiiimu užnešti visos sėdy
nės.

Sulaukus 8-toa vai., žmonių 
■Milėje jau buvo kokie 300 ir 
tuojau prasidėjo programas.

Pirmiausia vietos klebonu*, 
kun. A. Deznis, keliais žo
džiais prakalbėjo į publikų, 
lierstatydama* to koncerto 
*varbų ir kokios muzikėlė* 
jiegss išpildys visų programų.

Po to ant estrados pasirodė 
murikos žroigždėK gsrb. pp. 
A. Pačiai. Hndaiannjaat p. 
Pocmpsi Amsrikos himaų, 
Jirasidėjo progrosaa*. Atski
rai dsiauotų veikalų nenuaė- 

nžimtų <žm< laiko b

Ekonouūška moteris skaito 
laikraščiu* kaip sutaupyti pi
nigus. Jo* skaito pagarsni- 
mns, jus studijuoja, kurie yra 
geresni dalykai ir kurie jai 
reikalingiausi <fc*l ateities, o 
jautkui | s* rita.
umsų 
kingi 
tel|ai 
jiem*

Ibi ilgui iim ii 
kustumerių ir mums de
ni |uigar*inimti*, kum* 

laikraščiuos** dm*Umt 
proga *u*i|Mixiiili ne- 

Tri imt 
Bitt<*r

susi|Mižiiiti 
|>aprastai išdirbiniai* 
Aincriron Elizir of 
Wine. Aitą* vaistu* neturi 
sau lygaus išdirbinio dėl užkie
tėjusių vidurių, bloftu i*|M*tito, 
galvos skaudčjinai, nemiegoji- 
umi ir nerviikumo ir kitus vi
durių ligo*. -Iii* galite gauti 
visose vaistiiiyėiose. Kaina 
tajio kiškutį (aikrlta. nes kitaip 
nebūtų buvę galima užlaikyti 
jo rųiies, o taksai yra labai 
aug&ii. l*abai geras vaistas, 
tai Triners IJuimeatas mm re
umatizmo. neuralgijos, išaisu- 
timų ir tt. Jo kaina ta pati. 

i«bhn tiktai Triners vaistus!

KanlML't-<a tart priMutjU; 
lludljluių. pitf hale'- aufi |*radlai 
artia>n tritirikoa kurmų- S- Pnliu^kil- 
M| kklsa*' toa vkl« kurioje Ikl- 
Matež hnrg««i'>Rkarv ir 8. Kaad>41a 
taa tari toui> praktikuoja n t ta luatali- 
kaa. tr. s>«4*eU Ka t atiku UkrJI-
ma Udarhliu

KaHaUetu* ulimti vim*. m u loma 
trvjupa prviMtocUa:

PIIIMA: vizuali vien VARGO.
KIKKAIT1 ta Jaklu kiU*kii| l*rir4rr- 
mi«. J Vtomdoe a iru na imt, kad var- 
<valalaka* g IbaU kuaigut vUuar Hv. 
Bataičion uidtoM, VbApallui liv
rai farim- <li -4aat Ju i*ri<-4trmra yra 
ttaa: I. lL«b'MMU Mnova vlrAoar pa. 
ntal4**ac < Jeigu apLnk*l»4-s Irldtia *u 
rlp*ru). : l> styra utį |«nvnt»ac*e pu- 
maldunr t«t« >oU» mv. Mifaia. 4«mk 
rijo* karui• r ra Mtutail, 3. M*>k>1l 
taXa>titi< < i <arf ir Jauta utialkyti 
tbarluy 4. M akyti fiadojti *v mokjk- 
Ufjr. Turi i*4U MtaSlauaia k4turb*a 
lakrijoa art .iu«Jc. Tula^tl romuti 
valku rhw if J| *ul>K aplb-ktiriij lu- 
buliau Ir i>«* tr«rMl uHaik>tl

AKTItt 
tirt# kul|** 
KtUXTf.b«\ 

| |4U* i
rlp.Jv

H \ fc|4U> 
lt«»l Z mlur 
13 Tai hki 
«tt«-ui*i*>. MM

* * tįhiBM Matov <14*411 *kafty tl ir ra*>ti FB
rilun (vark* •

TItKZ-l h 
virta kal|.< 
STIJi>Xa* 
prM*drrtu> * 
pr«tp4AMiJ«>;‘

i - i l'tlalkyn «> 
Kartai ppai* r ubu* lt indu* <kur.u<»«*| 
■OeCiKKi.n g*4i p4M>lHi| TaHuJar ».* | 
IlakpyM"* « eiaaJd4*4*f X. I Malkyti | 

% i*, (-tūta).
mhrani.M* -ihuriua ir upi* «i<«*rviin 
ir rargvai. r< tarlju i. 3. I tl.ik ii *v.«. 
rial ir-lMMh >a potaAn>tir>v nvftutaų 
4. l'Mat*rft ^nai tatat. (M »r tu«*

'i-ut. J». iivarui iiUnik»i* 
Vida (V*nti* kųnibarlti*) a.

•Mgai hv M»b«y p ktty 
i.M4l«tu talku <*4 MArtt.

■B) 7. MoVtl V .ku.
K Moim
Apllah) betn* niriritoRt. 
paktu** darume** *t<R. 
P^iru.
II VAMMJNVNINKAI. 1 
Ii |M^»1 V»«Bo* I
į MR pnų-mirtJu.

DR. LEO AWUTIN
I

I1
» ■K

I

I
I

F. P. BMADCHUUS

Dr. S. Naikeli* |
GYDYTOJAM O* CMUU MGAS g 

CM IU Ii**** in.
r*0B* Drtnrr T**9 -

<'*r4ro on>r« 
u<: w. iiu> m.

etra-ro a*

R

i
I

l*iurtka<i mr. broli* Hl.alatoro 
llank.ii>. I«rli>* I* Kauno llub Ita- 
ATtmų |*»T. |».uuplj«a AuoO-
riko apk b turtai, kokie & turtai al- 
r*ii«sa p* oteliu Vatrrtairr. (*<*•■. 
4a i ai r nrtttiau ti»el4*;tt Jia pala ar kaa 
•Hr Ji tiRu ataiNMukHo

I*irt*.Ina lUrtkua .
IfrSft W. 4fe Mr.

l‘l«<*l‘<»Xh"|J A I minu 
I*.• VA lt<M »XIXIXK AH X A •• • Ai«*e« a *rvi<RiniR.

• l» ir uit i«».jr profMagi* 
lytimo

• t*A«tta*B hkMi > ImI P*» ••*
• i |»«» prrt 4pH-lfe* t.uu
-UlMli iAųskIf-I-.I,: netilti i. 
lieji! U* lt i*irii’itJ dlfk* 
-SL.-. ~ ..

lu«t* Ll»i - 
mok) Kloję 
•K<>l *»y.|i |J t I Air.t,

X MtG4»XIXKAM-XxKll|.1 
^Ita ugi »mi■•••'iiinm.i1 

l si |m»Jh*r taip
Z* k r t- n r

1. l'Alnlkyll ftutbnš* tt j 
rubts lt indto* <kur.u«M| 

vartujuagi us | 
l tUikru*

l*ni«AfcuM mvu rntrirm HUnlrlnriNi Į 
Kai u MM im* * |mi tMai« t Iru lt A. la*. f 
bar Ji larbut Vudinnrt TatnaJbaurikša-

Ji tiaaKavn Jucnmi TnrualntM- Į 
bu ir i£art*>-a** !? tu et y tucrgaHt >•*>- Į 

Ji Kulta tiktai IMuviibni; | 
«»v m « *<*ti »**»«« «•*»•« tr Inlta Tun % vm* 
(tiiUKMunbi d*rb.» 4|ti«>fll* rj»j k Ine r. ku!- ’ 
ta liettrt tAkut. UtbiAMai Ir M«k tiek 
Angliukui. i*i«» tampijo* nrpriirub 
Ku ptuBri triniu gal apie juun gacu 
m m.

K*CtMJM4*<o.U» IU*«J4IUB AVTa* VRJ . 
■itBiuMlMA. 4U-* ir ttMrtfu ferca 

i a m btuki-z tanu Morenų 
lito. J. W IrGuim,

• M Mlucuiu Ml 
h*taMoB. r<iui.

H toto pu i m
rn»44*-

to_/<tmru4»

X

TslWoa»* Pūliam* ••
Dl. W. A. MAJOS

avurT'UA* ta 
< MIK! I'.UVOI MM Uit. MtrUlcai.

Ad, u n h *• Ml b .*4, .
IMI r KO p. et y — « >• tkt !.:• 
»Ums Nn4MlMsUA SMO !•

Iki 11 iMryto

tį

Dr. M.T.Strikolu
LIETUVIS

UTlirTCM.Ui m <141111 MA.Ail 
HM W. Cite M.. Ihbaąu, IIL 
Of!*® T«idow DuultoBJtJ 144

APSAUGOK SAVO AUS
Duok ju ia agzemiuMėl dy

kai pu

sm
I*nteaugu i»u**<w-t«* < *n«<R Nuimk- 

t>»-« >M* labui* UalvHiutr. Ji paeina 
M k*auR4> *ub. I*«n<«vr/iu |mi i<urn- 
L*K« • |*aar~ąax* • IbutMlii* RoUtaua Mel
džiu RUUAaukti *«LaA«'iti »drtow 

t*na Galbrtluta
» Mate Ml. riaut X: Y.

UZTRAt
l’MrMuiMla laimi pigiai sauja. niū

riai* Mm** am iriie rialu pu p-tiku 
Sambūriu* l-r H-lama i>. r įtarimu. n** 
a.,.moka. turi >«lluoli ul uk<* 
ermiu laiku.
•ai W. IKI II..



KetviriadienhŲ Kotu 20 d. t

mergšių

TAIPGI 8UTVERIMAB!

I

tai

Vyturėli*.

II NORTH UDE8.

luikraš 
išvelka

P. Gu-
J. Bal-

PASAUKĖ POLICIJA GEL 
BETI JOS MYLIMUO

SIUS.

r»*tn<> prmk'-tą darbą. svetainėj.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. DENTISTAS PAŠOVĖ RES 
TORANO SAVININKE

Aldona Visdulaite
19 metę amžiau mirė kovo 17 
d.. 1919, 10:lt v*L vakare.

Paliko dideliame nulindtme

4

Liet. Vyčių Chicagos Apskričio
ARTISTAI-MEOEJAI

I

PASIPELNIJO PLĖŠIKAI.

X

Praarusi

grt>- 
kuri

imt įnik 
ką ji. tu-

siian-štuuta
Betblen.

iu.-i gruntu jaut i 
•iilui \\ ii >>iiiii i

vėl
|M>

SUAREŠTUOTA UNCARU 
GRAFIENE

Stato Scenoje

Ketvirtadienis, Kovo 20 d 
Aleksandra. Klaudija.

Penktadienis, Kova 21 d 
Benrdikta-, vien I I.*i>h>ii

Ji siuntė grūmojantį lauka 
prezidentui.

CHICAGOJE. |
Pairi n, l>ot paskui pasidavė 

policijai

tirafienė Inu II melu-. \ 
inerikon. sakoma. atl.i-lmvu i 
UMK įlietais. K-anti našlė.

Šiuo kurtu jinai dirbu-i 
kni|io tarnaitė Dr. T. Ti«-k«-n 
luiiiuioM- |m> linui 2911 \\a-b 
i netoli blv.

Policijų- nuovadoj.* jinai 
)*a*isak<* •••imli \ii-liiii>* pa 
Vii l> Ii nė.

Eederalių -lapių :*-.>-ii1ų 
viršininku . k:ip. I‘>>it.-r, mn 
m*, jog tu inoleri. .--anli pa 
vojingn Aini šalini. Nuonm 
niaujiiiiiii, jog karės uiMtl ji 
nni čia duug Im* u veiku-i \>> 
k irt i jos naudai.

(*bi)*ago n**g:di ap-i>-iti 
ne|t;ipni-1ų it tikšmų. šduo kur 
iii >l. .I:<n» tiidl r)*»1**ian>*. 
M:ije tie * i<-šbil< io Irtlste. >i>*ll 
ti-lns Krank A. Ito-s |Hišovė 
l>» reslonino --ivimnkų t’lmr 
b- 'I. Nommer*. Piibi.bi i jį 
Ii) klllipkor ii |H)|s pa pili 
)lo.

Tai įv*l:o >ipi>- 7*«l V:d**>re 
, \pliul. pii-iminakl 

i«lavė isjii-i iai.
Ki\i*>ai r>—toram* |*nkilo iiž 

lai. Imt i*- lorniio iniid.a 
>l> nli-lui p>-iinazai iš<l:.v> - p 
iii-.-n. ktioiifet tn- užsimokėję 
iiz. valgiu- ii i.-ėrynue.

Angliški laikraščiai dmų 
rašo npii I.* al-ilil itiią. N> 
kaip II>*--, tnip Smnmer- pri 
guli pri.* to eilė, žmonių, ku 
ri>- dažnai už-iiii»linėja lilmri 
jomis. Tok* yra. taip Mi.linu 
mus. augėlesnysis luomu*, 
viršau ji* laitai p.ulaililit 
1s-t vi.liij.* •lipinęs.

Numinei kaltą buvo nn š 
tii>itu- uz. |M*i'žeiigimų sekma 
dieniu į-tatymo.

Itelilista* Ibi" kartą lilivo 
areštuotas už jaunų 
viliojimą.

Po šito ul>itikimo 
ėių reporteriai dar 
aikštėn kitus tų žmonių n)*]M- 
.|)im* durims.

tteo karta jiema teko 97,000.'
Driekti vai galvatrūkčiais i

ieško keturių jaunų automo- ' 
failinių plėšikų, kurie užpuolė 
Syke* Roofing Cotnp. ofisų. 
990 Vest 19 gaU ir pnėm>*Į 
apie $7,000, kurie buvo |«aga- 
minti darbininkų algoms.

Paaiškėjo, jog jie automo
bilių pavogę mm Kidadl. 
9530 Ko. Mieli i gun avė. Po a- 
piplėšimn automobilius at 
rastas |iaim*stas ties 19 ir So. 
Peoria gat.

Kuomet plėšikui inėjo Ky
ke* Hoofing t*o. ofisan. tilo 
metu ten buvo apie 19 žmo , 
nių. K<an|MUiijos |m*zi.|etria* 
skaitė |>inigus.

(sakė visiems |iak<-lti ra n 
itaa. Viri paklausė. Nuo pnte- 
deuto deekos jie susiėmė pini
gu*, išėjo laukan ir nuvažiavo.

Abr White. R99 No. Monirt 
gnt^ turi 11 metų sūnų var
du EIL Ir nežino, kų su juo 
reik padaryti. Nes vaikas Itu 
tinai nori iškeliauti Prnnru 
lijon. kai|»o kareivis.
Kovo 9 alietių jis iš namų j*n 

ls'*go ir atsiduri* į Jefferson 
karė* stovyklų. Kažkas J.*:m 
nupirko kareiviškų iiiiirornui. 
Tenai buvo -nareštii>>ta- 
sugrųžintiis.

t'ž kelių alienų vaikas 
namus apleido. ši<io kartu
l'rija jį atrado dnr <’liicngoj)*. 
Bet vaikus buvo manęs išsi 
danginti kur kitur.

Dabar tėvai ji laiko narni* 
uždarytą, h nežinia, ką >ii jim 
pr:i>l> ii. N«- negi visuomet lai 
kyši užjbirytą. .lis turi eiti 
mokyklon. Bet kmnnet |ud,-i-i. 
jis vėl išillims.

Vaikn* sakosi nori būt kn 
reivis ir važiuoti 
jon.

Tėvas atsiliepia 
rašėius khiiiMlumas.
lįs >laryti su tuo savo vaiku.

-------------•' ' —
Balusiomis lietingomis <lie- 

uoiuis mieste a|r*irriškė <iau 
įvairianti* H

Artliur II. Millt-r. nštuonią 
vaikų tėvą* andai krimina
liam Iriame už bigumiją nu- 

. | liatistns kalėjiman nuo vieur- 
rių ligi |ienk’*rių metų.

Miller karės metu diriai 
i kvntermeistro ii)*|uirtniiH*n1e, 
tie* 39 ir lloliey gal. Tenai sii- 

Į si|Mižimi s« jauna merginu ir 
•u ja npsivetlė. nežiūrint to. 

iktol jis turėjo savo moterį ir 
net H vaikus, iš kuriu du trr- 

I nauja kariuomenėje.
liet jo bignmija veikiai fui 

aiškėjo ir jis Imvo Miarriduo
te*.

Triscja* Kavnnngti krimina
liam leisim* bylos metu Hitle
rį |tavndino purvinu šunim. 
Tuo Ittbjnu, kml mergina, su 
kuria jis neteisotai apsivrd’*. 
yra nėščia.

Miller leisim* prašė siisimy-l 
įėjimo. It>*t teisėjas jnm atkir
tu:

“Tu esi purvina* šuo; .Jei 
1 lu IhiIiiiii nuo šitos mergino' 
juiv.igęs pinigus, nr Imtum mi 
jileginę* jo* tumius, tni n>*lmių 
j buvę nei pusės tiek bloga, 
kiek Iii esi tlalmr atlikę-. Tii . 
mi>> man.- negnii siilnukti jo 
kin pnl>*ngt inimo“.

Itving Phrko |M>li>iį;ii pra 
nešta telefonu: “Kiiov.-ikimi* 
•ii ptilmoloriu! <o-ll«kil>* imi 
no ną limuosius!**

Policija nmluniė į minsi* - 
iltis namus. Nuo grizo virtuvė- 
' <«• troško keturi šeimininkės 
••mylimieji“; du šuniukai, ka 

! •imi' ir (Kipuga.
Policija atsisakė pavartoti 

pulmolorį. Vienas šuniuką* 
I nugaišo.

keistuti!
5-ių Aktų Istorišką Tragediją

NED. KOVO-MARCH 2319
Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare

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

Pirmesniame pagarsinime buvo padėta 7:30 pradžia. Tat buvo klaida. Uždanga pa 
lygiai 7 valandą. Tikie 
kę, pasiskubinkite, nes v
Šitas vakaras bus vienas, kokio dar Chicagoje nebuvo

BIMAMSUETIMII 
tountuv.

as eina pilnu greitumu Kas dar nesate nu 
u gali pritrukti.

KOMISIJA.

Mlukšnaitė, M. Grybaitė, M. 
Unkaitė. J. Nataataitė. K. Po-' 

Irikaitė. P. BrmMi*. M. Arai 
kauskas, A. , 1*. Gu-1

' džinnas. V. J. Bal- <
1 tūlis. J. Pnrtoka*.
Į

Pri,- progos noriu išreikšti 
širdingų ]mdėkų viršminė- 
tiems aukotojams ir įlarhinin- 
kams. lh*t širdingiausių padė
kų priguli . iiiimu darhėčiam 
pirmininkui, jsmni F. Verygai, motteų Viš®i*ltete. aae«rf Kaž
kuris savo galiamus ir laikų 
pašvenčia vien tik labdarybės 
reikalams. Tegul • Augščiau- 
ria« Dievas vbiunn gausiai 
atlygtea.

Jeigu keno nors tame sura
šė butų pravardė neteisingai 
imrašyta. ariat visai nebūtų.

meldžia man pranešti.

▼. GalnaiU, rtet.
4532 K Itmnitage Avė.

Vasariu 29. 25. 27 ir I die
ną kovo vietos I jilslat iiigoeios 
Sąjungos 1-moji kiiojui buvo 
surengus luuearų. .1. .1. Kua.-į 
svetiiinėie. Itazaro vudėjns, 
p Iė lt. I.ukošiutė, p-nia V. Ka- 
lauskieia* ir V. tialnaitė, va- 
* arus vedė tvarkoje. Baza- 
i 's nusisekė lalaii pasekmin
gu*. Kiek teko sužinoti, tai 
|m*Iim> <lavė a|iie AMMt.Otl. Ir iš
tik™ iowi*-k*ikiariei visur ir 
visuomet atsižymi savo do<»*- 
inimii. Jie žim> s varlių Tautos 
Komio ir j jį gausiai aukoja. 
Is*t m*|i.*imirštn nei to vn*nin- 
lėlio musų tautos žiedo— l-ab- 
dariugusis Sąjungos. Vienu 
žodžiu, jie remia visus savo 
tautos reikalus. Minėtan ha- 
zaran kas vakaras prisirink- 
di.vii pilnutėlė svetainė žmo
nių ir kiekviena*. |>«gnl savo 
išgulės. | ’ 
lt*- to buvo siinnkoję įvairiau- 
-iu >1.liktą, kurių nemažai dnr 
liko tnip. jog ateityje, kiel 
pridėję, tikimės surengti kitą 
Itnrarų. Visų aukotojų pra
vardžių mali neteko sužinoti, 
tiktai pažymėsiu draugiją Av. 
VcrmiikoK moterių ir mergai
čių. kuri |>iinukoj)i *1<). Mi- 
’iėta draugija dnr jaunute. ls*t 
dnilieli. Taip kitko turiu |>a 
žymėti, jog musų kuopoje pri
gulint ieji nariai taip pilni e- 
m-rgijos. knd reikalui priėjus 
kiekvienas savo užduotį sten
giasi kiiotinkaminusiai atlikti.

Bntan*-gi dirbo su pasišven
timu sekantieji asmenys: A. 
Xon*ikiem'*. A. Baltutienė, K. 
Varanavičienė. D. Meškienė, 
M. Mikelė, u

Copenhigen. kovo IS.—Gau
ta žinia, jog Maskvoje ir vėl 
atlikta nepavykęs p* riteriu i- 
■> .» ,«w b MM v/mmuų 
9*1*5 Letenų. ttea karo » 
teista, tik viraaa> ' *

Kovo 13 <1.. š. I * Vyčių 
24-ta kuo|m laikė mėnesini 
susirinkimų. Aušra* Vartų |m- 

Piraiinin- 
k«*o A. Vatom*.

Perskaičius protokolas iš 
praeito mėnesinio susirinki 

t mų. kurie liko priimti, eitu 
prie svarstymo bėgančių kno 
|m>* reikalų.

Nutarta surengti vakarų 
tuoj (si Velykų, iMinžnytim'j 
svetainėj.

| *u>irinkiinų atsilankė 
geri), kun. E. Kudirka, kad *u- 
ripažinti su * i>*ttea vyėių kuo
pa. Pasakė trn 
lę. ragindama* 
nyb>*s ir mokini 
tų. kurie hns i 
gyvenant šioj i 
gryžus į IJetui 
liams ir sesut

Kadangi

tunpa prakalba'*- 
« laikytis* vie- 
itiri-tvuirių ama- 
teadingi netik 

Mtej. bet ir su- 
i tegavo hro

Vyrių Cliiragos Apskričio an 
■iškvietimu nnt rengiamo te
atro kovo 29 <1.. ir nuo Av. 
Kazimiero seserų-vienolių si: 
prašymu, kml prisidėtumėin 
aukų ir |iarraituniėni tų pra
kilnų darbų, laiškai priimti 
delnų plojimu. Kadangi kuo 
pu) i£<|e nedaug raminsi pini
gų. tai nutaria tuo tarpu pn 
aukoti UI dol., gi toliau pndi- 

,dėjus iidui. . paaukuoti <lnu- 
giau. Taip gi pereita per na
rius su kolekta. Kiek narini 
suaukojo, neteko patirti.

Tolinus sekė debatai, temoj: 
katalikas ir socijalistas. Afor- 
matytę pusę laikė S. Pauliko- 
nis, negatyvę — K. Kirbu 
Aformatyvė laimėjo.

Debatootojai. nors kalboje

ketverge, kovo 20 d.. š. m., 
bu. susirinkimas. Daug bu. 
svarbių dalykų dėl apsvars
tymo. Tislel visi. kviečiami 
atsilankyti.

ftinomi pranešu, kad drau
gijų atMovai, kurie atstoviu- 
ja Lahd. Sąjungų rengiamam 
vakarui parendavo svetainę — 
Schoenliofen'o svetainę ant 
25 <1.. sausio, 1920 m.

Tai gi pranešimu. kad kitos
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