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ai išmušti iš Mintaujos

8KIRIA 10 MILIJONŲ SU

JAPONAI REIKALAUJA 
LYGIŲ TEISIŲ ŽMO

NIŲ RASĖMS

BAVARUOS SEIMAS PA
NAIKINA BAJORYBĘ.

ANGLUOS GYVENTOJAI 
STOVI U2 TAUTŲ 

SĄJUNGĄ.

1CAS PATEISI 
SĮ KAIZERĮ.

(!Mininti ja yra nrperioliau- 
►ia Itygo*. Jei bolševikai tr
im i vi*ti frontu l*-ga utgal, tai, 
Im- nl*-jonė*. jų frontą* t r įtiki
nimui- ir Lietuvoje. < ievai ta* 
bolševikam* terori*tam*).

Nes sąjungą gali sulaikyti ka 
res ateityje.

Bavarai stovi už Vokietijos 
čielybę.

KAINA O CENTAI

Rusų Hševikai išvyti 
išDviuko

*>», kovo 21. — Aveicari- 
jo* vyriauaybė pri į aiži no Ju- 
goelavijo* nepriklau*outyhę. 
Jugnalavijon* i nei na tauto*: 
serhai, kroatai ir dorėnai.

Taippat priversti apleisti 
Pinsku.

Brnaaoth, kovo JI. — Bri- 
gijo* vyriauayhė oficijaliai 
pripažino lykijo* nepriklau- 
aosnyhy.

Sol—iki, kovo 21.— < antikų 
atovykloje oftrijaliai pa*krlli
tą, ka<l ('lier*onr graikai *kau- 
džiai m įmušę ru»ų Itolšeciku*. 
Ir parkai parivarę pirmyn 12

Paryžiui, kovo 21. — Japo
nų atatovyvė taiko* konferen
cijoje padavė patai*ymų tun
tų Aųjungo* konatiturijai. Rei
kalauja. kad viri žmonė* pri- 
gulinėių tautų aųjtmgvjr šalių 
naudotu*) lygionti* teiaėnii*, 
ir kad nebotų tarpe rarių akir-
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i St. Paal, Mina, kovo 21.—
ĮMiimo-ola taMiju* h*gi*latu- 

Ohin. kovo m* paduota biliu* pa*kirti U 
valdžia* n-į vaišijo* iždo Kl milijonų <lo- 

I *11 balau- j lit-rių *ugryžtantiem* i* karė* 
•'•vykių no-1 knreivinm* [uiritnli. Kiekvie- 

i:i.lMMi ka- įimti kareiviui turėtų Imt dtto- 
n tikėtu bu- darna |»o dol. pragyvenimo 
< tarp- ka- pradžiai. Tuo* pinigu* liuvu- 
*"*• rieji kareiviai valriijai turėtų
kita nebavę Migrųžinti dalimis.
lik aplei*iij Valrtijo* eenatn* karė* de- 

’’**’*“■ partamentan |M*iuntė remi i u-
i* jokio rei-i^jj^ Reikalauja *ugrųžinti na- 

palaikomi, j vi*u* kareiviu*, katrie 
•deramo* jų jūuafir l'rnnruujojr |ianaudo- 
'■ | jam i |irie to* šalie* rekon*-
*• vyn-mty- (rykrijo* tlarbų. Prie tų <larbų 
rikiam pn- (Ur,ųy fait | m naudoja m i Vo

kietijų* kari** nelni*viai.

Londonas, kovo 21. — Iš 
<><*l*ingfor*o pranešama. jog 
ru*ų bolševikų gnujo* privrr- 
*to* apteikti I>vin*kų.

I* Variavo* flepešitojama, 
kad lenkai išviję bolševiku* iš 
Pin*ko.

Jei ru*ų bolševikai l>u* iš
vyti iš Dvinrko. reikš tų. kad 
jie tarė* apleisti ir IJetnvo* 
aoriinę Vilnių.

KOVO 11, 191* M.
t Ii iru go. — šiandie ir rytoj 
ražu* oru*; šiandie šalėiati.

Sako, jin ©landi jon pabėgęs 
dėl Mhes gerovės.

Paryžių, kovo 20. — Tarp
tautinė* darbo į*tatymdnvyl»ė* 
komisija iš taiko* kouferenci- 
jo* vakar turėjo auri rink imu. 
R: gi*. tai buvo paskutini* to* 
l;omi*ijo« a bei na* auairinki- 
ina*. Kr* aptarta viri j*ta- 
tynalarybė* poemai ir paga
linu* *u visai* jai* sutikta.

Tautų eųjnngn ateityje na-' 
tarė* nieko htadra aa kiekvie- j

Kl Fano, Tex., kovo 21. —’ 
J Arti S«M-oro, Trxa*o val*tijo.L 
|Suv. Val*1 i jų kntiuoiiM-nė *u- 
] areštavo IS iiM*k*ikonų, kurie 
i mi ginklui* ir utilitarine me
džiaga taikėri |a*rrikrili per 
llio Gramle u|ię. ineiti Mekai- 
kun, tenai *u*ijungti *ti žino
tini galvažudžiu Vilią ir pa
kelti naujų revoliucijų šiauri
nėj Mek*ikoj.

Tarp- *iinn**tuolų vra keli 
M-kriko* ofirirrai. Nu *avimi 

•jie gala-nori Iri* automobi- 
diu*. prikrautu* kari** medžta- 
. go* ir niiiunicijo* *u vi*a eile 
uniformų. Turėjo ir aejityne- 
tų nrklių.

Aio* šalie* vyriauayhš iš- 
ank*to buvo |Minformuota a- 
|tie tų revoliucijų, kuriai turė
jo vadovauti gen. Angele*. Re- 
v oi i ori ja turi-ju* (>rari<tėti ge
guži'-* I dienų.

Viri arnireštuoti nlgalM-nti 
*in uiie*tan.
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I tiesos. Apie perdėjimų nėra 
nei kalbos.

Beveik vieuu liuku Detroite 
apsigyvenu kun. Kemėšis ii 
netaležninkas Mickevičius, ku 
ris šventvagiškai statosi ku 

iinigu ir vyskupu. Tani rodėsi 
j! kml l)ęti>>iii> Ii- tuv n kol<'i>i 

joje vanduo yra ginui drums
tas lodei suprantamas Micke
vičiau* imias pasižvejoti.

Dabar Detroito lietuviai tu
ri rinktis »uu vadų ir gnuy 
tojų: kun. Kemešį, ar neza- 
ležniiikų. kurio nusikaltimų 
nepakentė nei {uitys uezalcž- 
niukų viršininkui.

Kitusyk tamsi goveda Je- 
ruznlėjo. turčilninn rinktis 
tarp Jėzau* ir Barni*!*. 1** 
rinko Karalių. Butų šventva
gystė statyti kini. Keiis-šį šal«- 

1800 W. 46th St., ChicatjO, III. \ . Je/Jius lt mes t,> milaro 
Tetefoa** M<*Unlrj *||« |(JIS NelvglnUIlie nei MlekeVl

Į****1 ėiiius su Barniui. Tųdviejų a* 
menų verti** klausima* mums 
niiiiiro jokio nialoiiumo. Mes 
tiktai tvirtai žinome, jog IM 

•imto lietuviui vrn iH-siilygiiui 
ūmi augšle-ni iiž Jeruzalė* gu- 

I vi-<lų. Detroitiis-ini moka |ui- 
Ižiuti žmonių vertę. Pergyvenę 
{skundžių audrų, jo- susilaukė 
! sVK-slo* saulutes.

“DRAUGAS” 
urarajnaa nanT nuan> 

NUlaM Dali; Fk-p< *on<te>a b» 
DRAVGAS PIRIISIIING CO.. Uc, 
IM. W. Mik M.. lUracn. Illluote. 
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P^sei Mc«w.................................. BB-OO
iTfkumersia mokiai Hkalno Ijbi- 

teaa skaitote nuo utolralymo <l»m'»a o* 
■ uo NauJ<) Metu Noriai permainyt! 
• drra.ų visada reikia prmti/tet ir amas
kanl kranoja ar «.xpreac ’ M*»sv> ’ »id<4" 
arta jdvdant pitiigua ) rvs'struotų 
lauka-
“DRAUGAS” PUBLISHING CO.

(Tųaa).
Greiti Ijikes'ų jurininkų 

lavinimo stoti* išskirtai* lai 
■kai* duoda vietų* ii šautuvų ir 
'šūvių jauniem* vyrams noriu 
dieni* pratinti* šauti. (.Tiku 
gini* lietuvių kareivių virši
ninką* jau daliai gidėtų *uoi- 
gumšuoti lietuvių vyrų Im
liu*, kad jie aisteniatiškai pa- 
* i naudotų ta proga.

Jo dalykas butų sužinoti Ir 
surašyti šito* apielinkė* lietu
viu* tarnavusius Amerikos ka
riuomenėje ir tnpiiMii* ofitit-- 
rai*.

Apginklavimas.

linu įjok korpusui. 
3U tuk*

Kun. F. Kemėšis 
Detroito lietuvių 

klebonas.

Nedeliuje. Ui kovo, šių ini-lų. 
Detroito lietuvių |iarapijų ap
ėmė valdyti kuu. Fabijonas

Amerikoje nėra lietuvio, ne
žinančio kuu. Kemėšio ir jo 
darbų. Jis organizavo Yyčiųj 
draugijų, jis (kure Katalikų 
Federacijų, jo darbas yra 
Katalikų Vienybė. Tautos Fon. 
das ir Amerikos lietuvių Ta
ryba yra gyvi jo gyvybe ir 
pastangomis. Jis suorganizavo 
lietuvius,.................................
ir įkūrė jos organų “Darbi
ninkų”. Moterų Su jungo* pra
džia taip-gi naudojosi kun. Ke
mėšio jiegoinis ir “Moterų 
Dirva” jam yra dėkingu už 
didelę {Mirimu; pradžioje ir 
dabar.

Nuo vasaros 1918 m., kun. 
Kemėšis pradėjo rinkti au
kas .Ar. Kazimiero vieuuuly- 
nui -ir surinku $144424*1. A- 
pte Kalėdas jis sujudino lir- 
tavių visuotneis; aukoti tėvy
nių reikalam*. Ir tapo surink
ta milžiniška smim Jierrinau- 
ti šimtų tūkstančių. Ta* |iasi- 
sekiiun* rinkime laivo dėlto, 
kad ir |ial* aukų ragintoja* 
aukodavo. Kinkinunii* pasibai- 
gus .jis įieatsiindavo utgal *ti- 
Vo dovano*, u taip ir |udikdn 
Vo jų tovynė* reikalams.

Nėra Aineįikoje lietuviško 
katalikiško laikraščio, kurii.ni 
šiaip ar tui|i nebūtų itaritar- 
nnvę* kun. tvemeM*. “Drau 
gų” ir **Darbininkų” ji* re 
lagavo. kitiem* Imk tuščiam* 
•isiųiolavii puikių *tiiii|»iuų 

■arašęs. kitioiu* nslaktoriu* 
ur rriiuktor»- išauklėjo.

Nesu.-knitoiiiij daugy ls> juu 
nuolių kini. Kemėšis |m>luit 
žymiai* veikėjai*. Ji* |uiste 
Ih-ju jų jaunus gabtuuus. <lui< 
progų iš-iltr mti. -u-tipimo 
savo {Hiruniu. čia gulėtume 
{iiuuinėti keli tų ii'inenų. kilti'- 
pinu poros metų buvo ne,iri 
matoinoini* vi*uuineiiės dulke- 
lėmis. u šiandien yra žinomi 
Amerikos lietuvių vi*uoniein>i 
tik dėlto, kad 
juu* iškėlė.

Kas dalykus 
mų« straipsnelį

Roosevelt’o Pa
minklas.

Kaip tik T. Riaisevelt’n* nu 
mirė, j trečių dienų susidarė 
tumi ikrą* komitetu* *u tikslu 
rupiutia |*stalyti uabašuin- 
kui parniūkiu visų amerikiečių 
k-šorni*. Noriau, kad |aunink- 
la» laitų atsakančiai daleli* ir 
gražu*, idant išreikštų Suvie
nytų Valstijų {ugorilų žnmgui, 
Iravusiaiu jų preziilmtu ir užė
musiam daug vietos viešame 
šitai šalie* gyvenime.

Komiteto |H rmimiika* vra 
William liovei* Thouipson.a a • * • • VV lllloag** IMl’t' B 1(^4 *11«

J * -uu. T'*™'“''"'* pirmininko pagrl-
liininkas yra lietuviam* prie
lankus senatorius H. C. Ix*lge.

Tame komitete y ra atstovai 
įvairiausių žmonių užsiėmimų: 
laikraštininkų, gubernatorių, 
moterų. negrų. įlarbininkų. 
mušikų ir kitų. Dvusiškijų ta
me komitete atstovauja kar
dinolas tlildmus.

Komitetą* dar isiiuta rė ko
kio* rųširs Im* paminklą*: ar 
tat bus vario stuvyla. ar auk
lėjimo įstaiga. atba koki* ki
ta* gražu* ir naudingas dalg
ia*.

Paminklo komitetu luisto* 
yru 291 One Madisoo avė. 
Nevi Toriu*. liet žadama įkurti 
šaka* visuose Aumriko* mie*- 
luo*e.

WA8HINGT0WAS, D 0.

kun. Keiii*-.*is

imu, tu* šitų 
skaitydama*

vė. “Draugo” Redakcijos 
prierašas.
kad Paryžiuje tarp lietuvių 
eina lenkomanų — endekų — 
lietuviams pragaištinga abita- 
cija. Jųja susiru,linus Lietuvos 

J Valstybė* valdžia. Kas už mi

nčių Lietuvių tautai pragaištį 
ims aut savęs atsnkouiy Ih-, 
ateiti* (tarodys. Nenorėčiau 
vieno, būtent to, kad tų atsa
komybę gautų imti Amerikos

rųšics a- Lietuvių Taryba ir jos veda
moji visuomenė. Tai butų 
daugiau negu skaudu.

Su pagarba.
Km. J. Doiražū,

Pluoštų laikraščių iš Kauno 
pasiunčiau Pnryžiuu, kad per
skaitę jum* niųstų.

Musų si t uncija šveicaruose 
eina geryn, nes visi trukdyto
jui išsiskirstė.

Prie Lietuvos misijos Ber
ne Kun. Dobužis yra iždiuiii' 
kn. o aš susi nešimų sekreto
rium.

Čia musų iificijalui susirū
pino, kad propagauda neiabai- 
dyt Morkūno iš Paryžiau*. 
Ue* taila nutruktų visas ouai- 
nešimas tarp Paryžiaus ir 
Kauno. Tai būt meškos patar
navimas.

Tavo,
K Pakilta,

dėlto ji inaž-i tarėjo to ginklo. 
M e* turėtume padaryti vietų? 
kulkosvydį dešimčiai kareivių, 
t. y. 3,<MM) kulkasvydžių ture 
tų liuli dari*-, o 1.<MM> arsetia 
lc. Išviso

Reikėtų turėti |*i keletu 
lanksų (kare* kubilų). Vieni 
butų mažesni vien tik |>riešo 
kulkasvvdžiams naikinti, o ki
ti didieji, kad galėtų perlipti 
|M>r priešo a|tautus. Sperijali- 
*tų dariais vra nustatyti jų 
skaitlių, tipų ir kainų.

’ Neišmanydaitiaa karės mok- 
1 *lų nelipsimu pnsakvtl. kaip 
brangiai atscilų mus rengia- 
moju korpusu artilerija. Bei 
džiaugčiausi, jei užtektų dvie
jų milijonų dolierių. įiiiuiut į 
tų ir liuterijų |N*ri*kupm< ir 
tankaus.

Kitos išlaidos.

Kitos išlaidos bus: valgis, 
rnbas. nlgo*. žiūronai šovi
nini. ligonliučiai, tiltiniukų. ei- 
klišių tr Ink*ty1ojų medžiaga 
ls-i įrankiai raitelių ls-i aliazo 
arkliai, kariniai, ginkluoti ir 
la*ginkiiai automobiliai.

Ix*iigvai galima butų krauti 
skaitline* prie skaitlinių ir iš
vesti. kml los išlaido* išneš ue 
mažiau |M-ukių milijonų dubu
rių per vienus metu*.

Anui jai, kuri nuo seniau v- 
ra apntpinta ginklais, karei
vio išlaikymas atseina apie 
-JUU iki 350 dolierių metams. 
Amerikai tai atoeidavo trigu
bai. ne* ji mokėjo kareiviams 
dideles algas. Mums atseitų 
prie to pridėt) visas apginkla
vimo išlaidas ir dar mus kor- 
IHiso pervežta^ j Lietuvų.

Visų |Mmaulį pralenksime pi
gumu, jei savo amai jos korpu
sų surengsime, afiginkluosime 

t per metu* išinaitiiuiime ir į Lie
tuvų pristatysime už 10 mili
jonų dolierių. Tada mums ka
reivis atimi* tiktai XN) dolie
rių. Amerikai 3 milijonų ka
reivių suorganizavimas atsėjo 
apie 30 nū Ii jardų dolierių, t. 
y. tūkstantį dolierių kiekvienas 
vyras.

M kur imsimą ptaigųl

Didėsės viešpatijas migdą- 
hmm kariuomenę užsitraukia 
paskolas. Mes negaliate- to pa
daryti. Viešpatijos surenka 
luokesčius nuo žinomų. Mes ne
galime ir neuorime prievartos 
daryti. Me* galime tiktai pasi
tikėti lietuvių susipratimu ir i* 
o susipratimo išeinančiu dirns- 

uumu.
I*igiai a|!*kaiėiao reikia 10 

milijonų dolierių. o nių* yra 
pusė milijono, tai Uekrieima 
Amerikos lietuvių Korpuso 
reikalams turi {išdėti 20 dolie
rių. Ktat reiškia Ir 
kų (ik užgimę* kmliki*. ii |>ra- 
■bilnnti mokyklon vaikščioti 
mergaitė, ir m nu* ligonis ir 
net Inilsevikas.

l’ž kūdikius ii kitus negaliu 
ėiu* nuknti savo šeiuiyno* na
riu* gal įniko* jų nuiitytojai. 
Bolševikų dnlj turi pasididinti 
nelmlševikai. Tokiu laidu Iciek- 
vietuini |Mireinii ne 20 dolierių. 
o 24 doliciiui. Tni asmuo, mai
tinantis |s nkių narių šeimynų. 
Indą išpiidy* savo dalį, jei lie
tuvių korpuso n ikaidms aukos 
120 diJierių. \ lenguogiai vy
rai ir motery* turčių aukoti 
po tiek pat. kud atšaldytų visų 
ap*ileidėlių dalį.

I
Berne, Va*. 10. 1919.,

K. česnulis,
A. L. T. *ekr.

Vienam
1 skailnnėiain salyje 
taiiėių vyrų, n-ikia turėti 45 
tukstanėius šuuluvų. u<** kares 
Žygiuose, kovose! biidiluiH)- 
se |*-r u|*-*. lipimuose ant 
luditų daug šautuvų |Mi*inietu. 

!*ugenda arlui uor* sutudijn ir 
toliau* nuliuką į dailių ln- p:, 
tiiisinio. o tuoiuturpu negali- 
nm palikti iii-i vienu vyro l*-i 
ginklo. Ihiluirtini* šautuvas 

jitsi-iuu 73 dulivriiii. Tni-gi 
šautuvų imrupiiiiuia* mum* 
atseltų $.L'17"'i.IMNI. Alų* kiše- 
niams tat vra brangokas įtaig
ias.

S'iiosiu* viešpatijos < lūžimi 
maino savo ginklus, k ramia- 
iihis M-iiuosiu* šautuvus į san
dėliu*, u U-ikdamos kar<-n iams 
naujus, kuriuose yra pritaiky
ti naujausieji išradimai. Karės 
dalykų specijabstai žino, kada 
ir kokia viešpatija taip maino 
savo šautuvus ir driko. Kar
tais kraunamieji į sandėlius 
šautuvai labai mažu kuo blo- 
gesui ui naujausius. Me* galė
tume tenkintis tais atlieka-

vais.
gautume {ilgiau negu už |>usv 
pinigų: gal už 1 ^!3U,<JUU dolie
rių. o gal ir vieno luiiijono už
tektų. Tik reikia turėt spccija- 
listų, kad jis visų šitų pirki
mų galėtų aprūpinti. Jug ne
galim* pirkti lazdų, o turim* 
įgyti šautuvus ir tai gerus.

T’irkų su rusais karėje 1878 
m. kiekvienas 1JMN turkų luf 
rrivių tarėja 3 sa viršum lau- 

itas, o kiekvienas 
nišų dvi *u rir- 

Psskutinėje karėje, kiek 
t«kr> girdėti, vokieč-iai turėjo 
šešis* laukines anuota* kiek
vienam tūkstančiui vyrų, o 
Austrija da daugiau. Tegu 
me* buluine atsilikėliai ir te 
turėtume tik 5 vieuain t ūks
ianti ui. 'liti musų korpusą* 
turėtų l.'iO laukinių anuotų 
i biri m- ir apie .'X> arsenale, iš
viso 2110 trieolių anuotų. Ar
tilerijos *|ieeijalista* turėtų pu

t

I

bė* npvnikšėiujinių šiandien 
siunčiu VVaabingtoiiau Tary
bai telegramų.

Berne, teauk. 28, 1919.
e

Amerikos Lietuvių Tnrylmi. 
\Vaxliiitgton, I). C.

Pradėjome prieiti prie Eu- 
ro|*i* pre*os. Tai liem- viena* 
*vtnbiau*ių dalykų šiuo mo
mentu agitacijai Lietuvių tau
to* reikalų visame |m*aulyje. 
Žinios visokeriopos
pie tnu*’ų tautos reikalus ža
lia būti leidžiaiiais į visas Eu- 
tuįmi* Šalis, jei m- toliau. |- 
kiukmiM į tų darlių keli šimtai 
visokių laikraščių ir tam tik
ros prrwal islaigo*.

Tu greta jau siipleuuota ai. Iii augusis:
jau baigiama {įleiuioti nugi-Į Naujų įlalykų šių savaitę 
mn* |mi didesnius Aveicarų ■ neįvyko, (ii apie ne|irigiiliny- 
llliestlls kiilifen-ncijų vietos 
kalbomis apie musų tauto* rei
kalus. Mitą* dalykas irgi darys 
savu intakų į vieši? n,ae lie
tuviu* <i|nnijų: atsilieps x,mu- 
doje. kn-ips domų politikie
rių. išgirs apie Lietuvių tautų
Paryžiaus diplomatai. kou- J,j©tuvių Statymo Bendrovė 
fei encijų aidai atsilieps Tai-j 
ko* kullt'ereucijoje.

Nieko naudingesnio sugul ' 
voti nesugi-ls-joiue. Lubiu uau-l 

1 dingais imuos čia lauurodr tie Į 
*du dalyku. Ir štili. ku<>uiel 
.tiem* < lai y kam* vykdinti pri
reikė iškaščių gauname rankas 
apleisti. Iš Amerikos pinigų 
ia*prisipražoMe: jei jie {at
siųsti, tai negauname. Tuo gi 
tarpu eina žinios, kad lietu
viai Amerikoje pinigų krū
va* kiauna Lietuvos laisvės 
reikalam*. Jei tie visi pinigai 
gulės kur Amerikoje, tai vien 
vi ra jie laetuvos laisvei 
“šaukštu po pietų”. Po šio* 
Taikus Konferencijos jau var
gu be bu* kita proga “gaudy
ti tauto* iu-priklauMiuiybę”. 
Niunaiiau taipgi, kad Ameri
kos lietuviai ir jųjų orMtoi- 
zaciju* eiua |>rie to. kad viaų 
naštų dabartie* Lietuvos rei
kalų imlikti vien lietuviams 

gyvenautiems jau 
skurdu

»

Ijefuvojr, 
|>mkti metui vienu 
ir vargai*.

Tad laukiame 
ėiaueiai iš Amerikon 
pinigų pradžioje

kuogrei- 
lietuvių 

minėtiems 
reikalam* kelių deaėtkų ir
taip 
lėtų

NAUJA BENDROVE
SU KAPITALU $100.000.00 DOL.

Lithuanian Biulding Co.

ši bendrovė inkorporuota (Ibio valstijoj, -tilig Oliio val
stijos teisių ir po valdžios saugiu priežiūra.

Bendrovė pradeda darbų jau, nes turi kupitidu $35,(MJO. 
I radvda pirmiausia:

1) Stato nauju* litiniu*, medinius ar mutinius be skirtu
mo, m* tik (ibio, valstijoj, liet ir kitose valstijose.

2) Daro pienus deki namų reikale.
3) Skolina pinigus lietuviams statant namų, padaro 

lengva* išlygas, rokuojant 1 ažų nuošimtį.
4) Parduoda namus lotus fanuaa.
5) Apdraudžia namus, rakandus ir kitokius dalykus.
6) Taiso namu*.
7) Organizuoja tam tikrus amalninkus, kad reikale juos 

turėtų organizuotu*.
8) Kaip tik bus galima kelianti į tėvynę, LĄ ir ki

tas dalis svieto, tuonte pardavinės laivakortes ant ltoijų.
9) Siuntines pinigus j Lietuvg ir į visas dalis pasanĮM^ 

saugiai ir greitai.
10) Bendrovės tikslas sukelti pramonijų tarpe lietuvių 

imu* r i kiečių..
11) Bomdiovė ne tik užsiims staliau namų, bet ir tų 

stengsis įkūnyti, kų tik pajiaga.
12) Bendrovė su kapitalu tam tikru padės i* Lietuves 

griuvėsius žarstyti-į salį, o ten statyti namus naujus ant tas 
vietos, kur ngąsiš siautė ir baisi karė.

lietuvių kiekviesra užduotis nupirkti nors porų žėrų žios 
Bendrovės. Bėrai kainuoja $25.00 vienas, mažiau* neparduo
da, kaip tik 2 lėni už $60.00.

Kam mums lietuviams vargti toliau, tik sujunkime, 
Sviesi ateitis jau matyti darbininkams žmonėms ii žios nau
jos Bendrovės, bet reikia pmkiasdeiimtinės, nepasigailėkite, 
arba ir dauginus. L. 8. Bendrovė nuošimtį moka už pirktus 
šėrus, 4 doL ui šimtų.

Hrautės lietuvaitės, sujunkite, stokite į darbų, pirkite te- 
rus, raginkite joanikatfias, e tai-------
da ir padidinaim ir tik Hotavfai

papraotau

Dolmžis telegriuiiii praia-ša 
Benio. I 

i>n-ir<Miė Gūbrio laiško* rašy 
•ta* lietuvių liolšcvikui Ku|i*>:- 
Ikui priešingu* Lietuvos Y y 

iinusvlu-i.I •

I
ii

!

kml l<*n Imki nšeimi**-1 sakyti, k;*k pti, tu turitų bu-

SKAITYTOJAI.

Užrašykite vardus, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliacijų su abejotinais Bė
rais ir bondsais, ypatingai, 
kuomet ui juos tie asmenys 
vilioja ii jus jūsų Laisvės Pa
skolos tenkins (Liberty 
Bonds). arba Karte Taupy
mo Ženkleliui (War Savingi 
Štampe), pridėdami dar įvai
rių spausdinių. Malaakdami

ti lrutn|iM*torių mortyrų, ir 
ku-k didžiųjų imliotų.

Suvii-nytų Valstijų kmiuu 
menė |*M>7 m., prisilaikė tai-Į 
syldėe prie 14 laukinių lengvi..! 
Imterijų turėti 2 *unkin* nr ' 
Im didelių iirinotų biilerijn*. 
Turetiaiiii lauke 25 lengva* 
listerijas ir aštuonia* atėnė 
je. gulėtume gaiuiuti* tik Iri* 
imteriju* j derlių ir vienų at
sargai. Bet dabartinėje kure-, 
je sui ik km iu* arti b-rijus reika
las luitai ĮMidnlėju. Pavojingai 
butų atsilikti priešo už|iakuiy- 
je tokiu svariau įlaliku. Tai
gi prie 2UU kūgių anuotų lu 
nine gamintis apie 3U sunkių.

Kulkasvydiių vartojimas 
apsiginant uu» atakų šiais lai-

8 vaL ryto in

kreipkitės prif

- Žll*>-
IIII0V0- 

tlavė. 
jį lenkiškoji

menka, 
kaliais.

Eina gandai, kad Kun Vi
lium viri u* yra gavęs iš ko
kio* tai “Ne*- Yorku lietuvių 
Tarylio*” įgaliojimu* atsto
vauti lietuviu* Paryžiuje ir 
pinigų.

Aš nuuui u. kad tai bus 
“Tautinė* Tarybas0 įgalioji- 
ma* ir pinigai Kuu. Vilimavi- 
ėiui jduo<i per rrkouieiulaei- 
ja* l)r. SIiiiimi*).

Kun. Vilimavičiu* 
gu* I*' gilesnė* dalykų 
ko*. Taip jau Dirva* 
Susisuko pH*
Lietuvo* dalykų orientaeija ir 
ja ja jisai gyvena. Tuotui ji
sai y ru luliai brangu* asmuo 
lenkų |iolitikieriniii*. kurie ei
na prieš lietuvių tautos aspi
racija*. Jie kuu. Viiiiuavičių 
panaudoja savai agitacijai. 
Lenkų užtariamas kun. Viliui, 
nukeliavo Paryžium lenkų 111- 
t akoje gyveno jis pirma, tru
kų intakoje gyvena ir vmkia 
ji* Paryžiuje šiandien. Visu* 
įgaliojimus ir pinigu*, ku
riuo* yra gavęs Kuu. Vduu. 
lenkai, be jokio abejo, pa na u -

ligelbSs Tik Fermos
XI <| Im<l«zl,< 1 bruiisaUB |,rtaKylėsima, nuo nc«*«ik<- <lu»i*uu» oro 

Ir ,laukiu lutupsku »miv <tirbi*,, w usukrisa Juru* al*ll| Ir !*■- 
miiok, a,veninio tik Karino*.

Skubinki', • turklį Gir.ima. nr* l.u. SidOMunla* iomii«) rrlkalavnnaa 
kokio dar nu-lud .lm,*rik«.>r n*buto. Kmiį. lik lupo *aakutmia Srnla 
l'r.iv arijoj iMauuu. ♦ iiii> rik<,;cat Sdarr laika). kn*l -laa *<-i«aSr 
Šerno boa lu»)aua l*|*ardu.>ta iMbar r~-rtt»r' loki* trukumą* pro, 
dūktų, kad juu kuiso* > m mokamo* d* irute-*, na, ir trirates* u* rtes- 
klu* trroduklu*.

Uuiuvlal. lat.ui.klto ) IdotSVUkr KrdumtJs. IMnnkltr **u sora* 
(alina*. |.*k,u dar Kailio arui) pirui l'irlutr luainjt nuo Irmla **ri- 
ninku M Idoluuų Ik■**,«* A* I Kuoporarljo*> Uborly land A Isvcal- 
muot C*. 1‘rla luteMn* londrovia nilrull niuo tūkstanti* UMuolu- Ovs. 
dri-i o* uSdiiotl. yra |"«olte-ti Iteluoiaai* j*l*>li latesl mira* terma* 
100*1 *u maru Muiokrjluau. Ir duoti liana |MS«ltea* |.ra<tedant n reni 
uni (arniu Itendrvrte tem- »ra lal>ui i-nala i IJrturo, teini, ant ko. 
n** aus* .moki produktai, kale tel:teulrt«. Urate!, kvteetel. rusui, 
laaiusi. a.lS'te doUUal Ir riaukiu* darko***. Semi rr* laImi rrr* Ir 
įmurai dirr-ui.i*. tel|>rl ra*4**i rr+r visokiu tMUaakaaiu tarmermm*. 
ITU aaru kollv <ruM.«llt|> snteMakelIu. arti mok, k i u. kraularll). orte 
realiu , teru. Wn i*l uiMU-llo. kuriame Jau keli Itelorlal tetaru*rl*l 
sudarė lilsniua o aionanli i-araaarj ntaiilur.a daugiau teissiu. te tess 
rtana Miestai)* Katonų valdtteje < kmitroli >< I kur sallslte ryoostl 
kaip I>iuvox. visur u.i o. Okai .uaikalteteite U Itetml* korrorsoųr* 
pm-il* ma«v daug liduilv H»kn rau terma*, o atr!nun/l« ****** 
tukalam'ial teaa vateuuii turku *au teriaaa Ir a*iaa* rarateelrj te *te 
aterranli tanu *uv*J*. ,

Klsuateilr MatoMii* paal*kislm«. >rteiM«d*ml *s«s ’ard* Ir aSr*m 
o ama petaluteUM te** luur*te — -pratermU* ir no^Mkdata Sldo Ute

Mtem-* , * -i - m e r*T . TP- * .- S _
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DRAUGAS

41. M. Vyskupas Jurgis V aisty- AMERIKOS LIETUVIU 
KARIUOMENĖ. ‘

ŽINIOS Iš LIETUVOS.
bes Tarybos svečiuose

NESIŲSKITE NEI VIENO CENTO!!! 
DYKAI 11 DALYKU DYKAI

l.ltVU KKTA1 KABA TOMA HKMJ* PAMTUKO 1H-X JHH X Al BOA.

MM PABDU08IMK TIKTAI 2500 IITŲ LAI KRO DALIŲ Ut TOKIĄ tKMĄ KADI/
Tiktai paatlalks nr-i^seaala |wo*a. kad mr. nupirkome lliola Otų lalkrnd- liti ut labai kemaa kalaaa Ir *»• 
tai kiek Ja dar irs liks, maa tuną Mirdnualma ut labai trina kaina, uos kad Juo kur kitur nrdnlk^to nunirtu.

šiuhIih n/iflrilu ■■ rnlit'iH ii 
UHrshį (Ilsini >t .*«•'>

Dnlvvnvo 51 atstovas nuo 16 
vietos *-avivnldyh;i. Snvažia- 
vimas. tęsč^i du dieni — 
■. midžiii 7 ir S. I -‘u l;lau 
mu tetai daug ii Inteii svar
bių.

Miliciją nutarta oiganiznoti 
sodžiuose, iu i estei i uuse ir mie
stuose. Kad micst.-iins duonai 
uepritrūktų ir kml loji duona 
butų pigi (kai-katn gnl ir dy
kai), nutarta rekvizuoti iš u- 
kiniiikų rugių, miežiu ir avižų. 
I’kiiiinkns, turis iki 1" dešimti 
uių i>*iiies, nuo rekvizicijos |>a- 
liuosnojamns; gi litiįs nuo Iii 
iki 2" <l*-’.. į n*l:vizieiją nti 
diasln p<> I" svaru nuo <|e 
-iiiilinės. turįs nim 2U iki 7* 
<l«*š.. |hi 15 svarų: kas tini virš 
5(1 įlešimtinių — |s> 2U svarų 
nuo dešimtinės. Rekvizuoja
miems javams kainos nusta
tyta tokios: rugių 7> ruh |m- 
<lui. miežių 4 rub. |>i:*l.. nrižų 

ruli. pini. Viri vietų komi, 
tetai turi priimti mokyklas ir 
inventorių iš voki*s ių.

K rasos, teismai, ligmibu | 
eini, kalėjimai ir ••|inii>1iiv«*s. 
kaip bu* galima, imimti į sa
vo rankas ir jas laikyti.

Visi miškai pripažįstami 
valstyta-s turtu ir laikinai, kol 
nebus sut vartyta valstyta**s 
kontrolė, miškų saugoti imas 
vietų komitetai, nežiūrint, nr 
yra savininkas ar ne.

Tr kai|» vainiką* visiems 
šit ietim nutarimams gali būti 
ši n*zoliurija:

“Aiaulių apskrities taryta 
pripažįsta reikalingu |>asiėmi- 
mų inicijatyvoa sukviesti visų 
apskričių atstotas laikinosios 
valstriMuės valdŽio- szalary- 
mui. Visiems trata rimams vy
kinti išrhikta apskričio komi
tetas iš 12 vįtu : VetM’lanskis. 
Ihigailiškis. Dengėta. Danys. 
Kii|>is. Jurgelis. I’ovylius. 
Jateveckis. Avnmtaris. Ketu
rakis. Marčėnas. Rakštys.

(Tų-a nuo 2 pusi.), 

nvln*. l'ždnvinys yrn didelis, 
liet vis gi išpildomas. Tik lies- 
knldykinie jiegų, nebarstv kinio 
nei pinigu ih-i kitokių jiegų 
l>ašnlinienis mažinu už. karino 
menę* reikalingiems tikslams.

I-alini dažnai žmonės tų jgi- 
jų ko jie ištikrųjų protingai 
trokšta. Aš trokštu Lietuvos 
ncpriguImvlM-s ir matau, knd 
ls- lietuviškos kariuomenės nė
ra kaip tų ncprigulmyls- ap
saugoti. Dėlto ir. varausi, knd 
Imlų lietuvių kariuomenė. Gy
venu Amerikoji.* «l**lt<i noriu 
pirmiausiai Amerikos lietuviu 
jiegns sunaudoti tėvynės lais
vi*!. Jei visi tanu* sutarsime, 
tni atsiras užtektinni jii*gu 
tam milui įkratyti.

Tam tikslui iiimii išrodo Im
tinai reikalingi šitie dalykai:

1- as Sužinoti visus Aineri 
koje esančiu, lietui llls. išėjll | 
sius augiuosius karės mok
slus.

2- as Jei tokių lietuvių ne
imlų užtektinai, sntnditi muim 
prijauėiančius

tiruodžio mėn. 12 <1. Valsty- 
lx'*s Taryba (uikvicič* vyskupą 
Jurgį nnt (lietų. Pietuose da
lyvavo V:il.-lyl»ė> Tarybos na 
rini - lietuviui, gudai, žydai;įkalaujaine. Vilnius yra valstv- 
— dalyvavo laikraščių atstu , Im'-s, tikybos, kultūros centrus, 

į Vilnių visų lietuvių kreipin- 
mos akys. Reikia tikėtis, kad 
greitu laiku Vilnius taps ypa
tingu I ortu vos tikybiniu cen- 
t ra ir, tam centrui vadanjant, 
mes tikina'** išvysti taipgi Jū
sų Ekac-jų.

Jūsų Ekscelencijai teko už
imti Vilniuje vyskupijos sos
tų kaip tik tuo svarbiu Lietu
vai momentu, kada kariama 
Lietuvos sostinė galų pale su- 

i šliaukia lietuvio vyskupo. Ta* 
atsitikimas stiprina mum* vii- 

[tį. L. Kr.-Dem. frakcija nuo
širdžiai sveikina J. Eks., lai
mingai n(M'*mnsį Vilniaus vv*- 
I-:ii(hi sostų, širdingai linki, ei
nant pradėtais teisybės kelini*, 
išvesti musų vyskupijų į lai
mingesnę* ateitį.

Tegyvuoja Jo Ekscelencija! 
Katalikų laikraštininkų var , 

du knlls'-jo Liudas Gira. J prijaučiančius amei iki<
Gudų atstovai kalla-jo pra-,kad sudarytų komendantūrų ir 

šydami, f 
vyskupijoje atiduotų gudams, 
kas jiems priguli. Vyskupas

4 labai palankiai jiems atsakė, 
o jo kalbų prof. Valdemarai 
išvertė į gudų kalta.

Tarybos narvs Rozentanmas 
(žydus) kalbėjo rariikai, jam 
atsakė J. M. vyskupas gryna, 
dailia rusiška kalba. 
. Lenkiškai kalbėjo “Noviny 
Utevskie” redaktorius Sta- 
dzevičiu*. Jisai pareiškė vil- 
tiea, kad ir lenkiškai kaitan
tieji lietuviai vyrirap 

Malonybė, 
sugiarahM, taip jam s 
Esu lietuvio, bet lenkiškai ii 
mokau, kalta taisyklingai ir 
daug esu dirbęs Ijenkijoje. 
Busiu lygu* visiem*.

Kalbėjo trumpai, bet karštai
ir ' 
Tilžė* 
kuris 
troškimų, kad abiejų kraštų 
šmotas galėtų dirbti drauge 
ųeatrižinrėjųa į tikytas rim
tumų. Kada-gi M. Ydas po 

raMkė vOtim, kad KaMl 
tava Hks prijaagta prie Di- 
džioriM Lietam*, tai risi m* 
čiai dideUaariu džžaagmaa 4- 
raė ploti delnai*.

Viri iškihnhiguoao pietuose 
dalyvavusieji buvo tatai pa
tenkinti Lietuve* sostinė* vys
kupu ir įgijo dideliausio* vil
ties. (Iš “H. Dr.’’).

riainnjį Lietuvos valstybei, 
ncpnisiknlsi prieš lietuvių tau
tų, nes im-. Vilniaus vyskupi
jos lietuviai, tik teisyls-s n-i-

vai ir daug įvairių veikėjų. 
Pietus pra-idčjo ii vai. vakare 
ir tęsėsi kokias .3 valandas.

Bnvo daugybė kalbų, į ku
rias augitasis svečias Intai 
Alonini atsakinėjo. Pirmu- 
fjpis (iralūlo Valstybės Tary
bos pirmininkas Antanas Sme
tonų. Jisai nurodo santikius 
tarp Bažnyčios ir Valstybės ir 
pabrėžia ilidelę* Bažnyčios ver
tę Valstybės gyvenimui. Baig
damas išreiškė imsitikėjimų, | 
kad vyskupas atiduosiąs;: 
“Kas Dievo — Dievui, kus ka-1 
ralians~*-kaniliui,” arlm mus 
kalba tarus kas valstybės — 
vaistytai.

Vyskupas tnip atsako:
Idealas - tai didžiausia pa 

fėga. I bizny čia skieptas ide
alus, vadinasi, gimdo pajėgų.. 

^£až.nyč-iti pergtaido žtuone- 
nlogus įpročius rauja, o ge
rus, idenltagus sėja. Tuip au
klėdama žmoniją, ji rengia iii- { 
dėlę pajėgų valstybei. Bažny
čia tuo žvilgsniu nepamaino
ma Vaistyta*! parama.

Aš visiems be skirtumo tuos 
pačius idealu* skelbiu. Bet 
ir kitų nuotnones gerbiu. Ir 

t aa kitų nuomonių žmooėmi* 
karau ir stengriuori būti gv- 
nooe aantikiwMe„ Tegyvuoja 
Lietuva ir Lietuvos valdžia__

Krikščionių demokratų var
tai* kalbėjo A. Stulgin*ki*. Ji- 

t aai taip paaakė:
Aagžtai gerbiamas vyskupe! 
Ilgai našlavo VUaiaas vys- 

Irapija, laukdama savo teisėto 
_ ganytojo. Jei Ekscelencijos at- 
_’vykima* tavo rian* katalikiš

kos visuomenė* laukiamas, tai 
ypatingu builu mes, kr.-dem., 
ilgėjomės tos dienos, kada 
Ekscelencija teiksis užimti 
akirtųjį Vilniau* vyskupo sos
tų. Mes laukėme Eksc., kai
po mu* dvasiškojo ganytojo ir '

kad ganytojas savo štabų Amerikos Lietuvių Kor-

* Mažosios 
i Tarvbos 

pareiškė

kaipo artyrao 
naia žmogau*, 

gyvuojančio tais pačiais idea
lais, kūrinos ir mes, kr.-rletm, 
auklėjame; vyro, plačiai pasi
darbavusio katalikiškos vi- 
suomenės dirvoje.

Mes Ekscelencijos į Vilnių 
atvaduojant laukėm, nes gi
liai įsitikinę buvome, kad tik 
Eks-ja, savo didžia išmintimi 
ir nepaprastu taktu, iš tikro 
nnjėgsi tose sunkiose afilinky- 
wė>-e laimingai Vilniaus 

Akupija rėdyti. Kas žino Vil
niaus vyskupijų, ypač jos pas
kutinių laikų istorijų, aiškiai 
mato, jog ne taip hmgva yrn 
Vilniaus vyskupo išganytojo 
lazdų valdyti.

Nežiūrint į tūkstančius sun
kenybių. matome, jog Ekscs - 
Ir ne i jų teikeis pasirinkti tei
singų kelių, kuriuo žengda
mas ištiesų n u vesi savo vys
kupijų į geresnę- ateitį.

Tasai Eks-jos išrinktaaai ke
ta* yra teisybės kelias. Visi 
Buome, jog Vilniaus vyskupi
ni apgyvendinta yru trijų tau
tų: lietuvių, gudų ir lenkų. 
Tų tautų tarpe kjla kivirėiai 

arityj- Turtin-
*

I

Lietuvos 
atstovas, 
didžiausi

pilie, tara 
pasirodę lakrtytuvsi.—

* Amerongen, Olandija, kovo 
2U. — Neafisakoma išgąsti* 
buvo (inkilusi vietos pilyj. 
kuomet ant jos anų dienų vi
sai netikėtai pasirodė keli 
iukstyt uvai.

Toj pilyj gyvena liovęs vo- 
kiečių kaizeris. Jis taip b*ti- 
siai persigandę*, kad buvo ;m- 
sirengęs tuojau* dumti npir.

lakstytu vai atskrido iš ry
tų. Apsukę porų kartų aplink 
pili, nuskrido j šiaurius.

Tikrai Pažinia, kokios šalies 
buvo lakūnai. A balnai spėja
ma, kad tai burių saviškiai

pusm.
3- ias Sudaryti lietuvių ci

vilių nedidelę karinę- kuopų, 
kad ji butų tarpininkė tarp 
to štatai ir tarti lietuvių vi
suomenės.

4- as Rimtai apdirbtus Lie
tuvių Korpuso organizacijos 
pienus pristatyti Suvienytų 
Valstijų vyriau«yta*i <1 range 
su garantija, kad mų* rengia
moji kariuomenė negalės įnir
ti kenksminga šiai šalini.

5- as Broolclyne ir Chieagnjr, 
gal dar ir Pittstargta, orga
nizuoti lietuviškų kareivių 
viršininkų raštines ir joms (iš
vesti nevirn mobilizacijos liei 
įlemobilizacijos durim. ta*t 
taip-gi ir pradinio lavinimo 
aprūpinimų kiekvienoje kolo
nijoje, pasinaudojant vietinio 
karinio paštininko imtamavi- 
mu.

6- as Visiems karinio amžio 
vyrama registruotis pas kari-

apygardos raštininkų, 
karei-

dėti į tautos fondą po 25 do- 
1 tariu* lietuvių kariuomenės 
reikalams. Merginoms organi
zuotis } lietuviškų Raudonąjį 
Krviių.

7-as Nebarstyti pinigų nei 
ji<-gų naujiems |iašaliniems 
tikslams, kol Amerikos Lietu
vių Armijos Korpusas neims 
aprūpintas.

jtcMauiifosr. Vizų u imis jm- 
kilus. Visi jaučia, kati atsiveri* 
naujos gadynės anga Žmo
nės skubiai renka parapijų ko
mitetas. Rekvizicija* sustab
dyto*. Okuparijinė valdžia prie 
lankiai žiuri j sudaromu* ko
mitetu*. kuriem* noromis, 
matvt, |w*rtlnos laidžių.

P. VaMtanaa.

Gaila, knd apie kariuomenės 
organizacijų prisėjo rašyti 
man. žmogui nemėgstančiam 
kariuomenės ir nvišmnnnnėinm 
jos reikalų. Lietuvių kuriuo- 
menės klausimui (inkilus lau
kiau išmanančiųjų taiso ir ne- 
susilaukiau. Mačiau gerbtinų 
pastangų .tveriančių tnųs armi
jų už netikrojo gido, šituos 
kelis žodžius parašiau, ku<l iš
manančius [iriversėiau nors 
prabilti.

(Galas).

. Faaaoaa, kovo 20.— Vietos 
laikraščio Star Herald 

Ž»K
& Valstijas

Kretinga. Visai apmirę Jier 
karų kn*tiugi<**’iai |msk ilti
niais laikais subruzdo. Po (Mi
ros susirinkimų, kur knltamn 
bnvo apie visuomenės tvarkų, 
sumanytu buvo išdaryti susi
rinkimų š. m. XI — 10 aps-

j varstyti datarliniam politikos
j padėjimui ir (steigti Lietuvių • 
ikrikšč. demokratų partijos! 
skyriui. Žinota rimtai įdoma
vusi ir daugelis rengėsi į susi-1 
rinkimų, kuris visai netikėtai

■ neįvyko.
Dar pamokslui bepaeitai-1 

, gus. ‘bingumui žmonių febe- Į 
-ant bažnyčioje, dideliu truks I 
mu ir šaudymu apipuolė gin
kluoti vokiečių kareivini ir 
suvarė ramini rtotiueius žmo
nės j vienuoli no katijonų, 
nesigailėdami kumVių, anuoda
mi revolverini', kur (atpuolė. 
Vienas kareivis su šamtykle ir 
kepure ant galvos, rukyiUmas 
cigarų, įsiveržė bažnyčion ir 
areštavo viziriu* žinomų pilie 
tį H. Riaukų. kurį autotnobi- 
b« nurašė j policija* kotam

Ti- tai Pamėginkite ir Paklauskite Jų Kataoz Kitur, o PeraitikrinB.’ollH!
V4-r» ne-I J<tfc<« reikalu m uinu iri rita aaru daabkala. «•»••• I tiltai Jutu* pnmkiiur Beveik Mkkvimaa tino muaų 
laikrodtiua. tiara jie yra trrriauni l^aikr««4ta yra tmkuniu dldtlu ta akuti viuearaaila ui tadaUrin) 4otorj. Ja JudA- 

rra pirtnuu kltracra J. a. ln, VlHU’ll i > ra |iaaukau»ti Ijb. i ’• latna.ii utL'iko laikų (lva m nt u ujama« 
ant ?• im t v laikrodi* ui nrdum junta r« reamo uAran* dlnit.iu kalt* Mtaa Jua turita Ji pamatyti, o
tuonn*! tiktai Kul»nite tino!i Jo grruttm Ktrkvhnaa kurta tiktai |*aiitatyn jj tuojau* uftaiinte-reauon. uitai kad 
Jta la»»al *r»*ua Ir Irta1n*a>- « taaktoa klra.ra tamfl/a ji turi. Mu«ta» 
n>1«*««' Va I ai i Jom ir Kanadoj kaip tai kunduktot lai. tnitntrrtai. ka- 
r*:«iat. jurrivini. ūkininkui ir kitoktaa rųkta-a iinofir*. turtinei tr 
n* turtinei via n«ai turėti toki laikrodi. Ji» Ai tuo* Uikroditua ra- 
lonitnduoja Viz-fta kitam, nra J ir lAtikrųjy yra kartoti. «• darei kuo
lu »t nuo inuaų ealima pirkti ui pua^ kainu* Aitaa laikrodi* kuria 
yra varta* auvirA 12? <>• juu ealit** pirkti n m* mu«v ui II? ir 
dar prto to mra duodama 11 dalyku dtkai t PaaukauMue knita 
n kua. ?. I^Uai erai! u a auakarua 3. Kovntain 1‘lunkanĄ. 4 X-ra> 
a parų 11| au kurki paerlli* rali pamatyti naro pirktu kaulua k. <lra- 
tu paankamda bronaahrta e. Nauja |Mt«ntoot« l>m»ų T tiadų 
t, KV utim ui Armiuka * Itaktama nukabint' Ir l«ut**hui atidirbti, 
la |*olcjr>rlti k**ra kurta nieką* Reenh atidaryti tiktai taa kuria luto koi-IUR«rlta 11, lo»Uui era i u |»aa ukpuota brai'-tirvli \i«kfin 
rikkai Kiru »ua priaiuaitr uka-kyma ant L*ikrod«H«» n« Viliau kaip 
wl 3« dimu Jo* nereikalaujate nitpati pimrita tAkulnu tiktai prtiriu* 
ūkite mum* kupon# n iuoa || • prtaiuMie kaip euUMtr <|abku» 
J eta u jum* nepaliktu ju* turite pilnu vtakti priMUati alraHo*.
o uPtal ra iiuit r anva pt n iru*. l»ri j la dienu r nik M dali kua rruiinti 
J r ir u jiima nereikta gal kurta lA Ju*t| drauru nur«4u nunifrirkti.
Niluuk tirai bet aiuak Aiandien

ŪMIOM MOVKLTT 00., Dept. 834,
1016 Milvztikee Avenne, Chicago, IRinoiz

MT%S KI FON AM GBMAM ANT 
>0 MKV<\

I nPm NotHty <«*.. DrfH. kS4. 
Milnatekre %vr..

III.

iler DMunirji: Mulom Mite mums pri- 
•iuuti Jitau rAAukamd# laikrodi l| au ?S akmettellsiia (Jewela) kur) Jua 
Itardmsdate ut Uitai taranu ktun« Ir 
kurtu *u jun d.’r H dalyku kaipo 
priedu d*kai. Aplaikiua daljkoa *A 
uJm«.ketau llg.tfr. bet jei<u mun ne
ištiktu “* turiu pilnu t ei ar | 3U dienu •“•rtųltnti dalyku* airalKut ir atgim
ti pmirua.
Kiek luikrodMd............ ................... ..

Vardaa ................................ .. ................ .......................

Adreuaa ....................... .. .............................................

.lauturos -Riaukų nuveik- j ka
lėjimų, dalį kitų klansnėjo ir, 
iškrėtę, paleido, kitus nusiun
tė kalėjimau; iš kalėjimo kal
kuliuos paleido tų patį vaka-

suklaidinti žydų, kurie buvę 
įskundęs kad taisomos riaušes 
prieš Vokiečius ir žydus. Da
lykams išsiaiškinus — nors ir 
išpradžio* jie boro aiškų* ka-

‘tas vis tik tavo sutrukdytas. 
Dideliu vargu Lietuvių krikš

čionių-demokratų partijoa sky
rius buvo įategtas XI—17, 
kurs įgaliojo du savo delega
te pMvtataBŪ L. V. Taryta ir .

j

F.į]
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DISCOVERY, B. C.,
CANADA.

Aitus žieminis ir tolimas 
laukos kum)*u.s dideliai kal
nuotus su daugyla* ežerų ir 
augštų kalnų ant kurių vir
šūnių viešpatauja amžinas 
sniegas mažai yra žmonėmis 
apgyventas. Daugiausia run- 
įlaši indijonų. Čionai randari 

' didelės aukso plovyklos, ku-
* rioe atsidaro prasidėjus vasa

rai. Kaiknric ir Žiema pinu 
ja, bet tai teinu sunku ir di 
delis vargas. Vasaros ėiu 
būna labai trumpom gi žiemos 
la-gnlu ilgos. Prasidėjus va 
sarai.žmon<*s atvažiuoja, gi už
stoju* rudeniui, žmonės vėl 
išvažinėj* j pajūrį. l*žstoju> 
žiėuiai per tris mėnesius val
giai galim* išvysti saulę.

Pragyvi-niinas čia laluii 
'- raugus, tiktai laimė, kad im - 
džioklė piisč-tinai sekasi. Pirm 

A (Miros metų laivo apsčiai zui 
kių ir lamiginų, Is-t dalint 
pranyko. Puukščių l>udnv> 
šimtais tuksiančių, daliai re 
tai kur liepamatai. Iš dideli-: 
gyvulių daug yra laukinių n 
yių. ožkų, moos, karvių, tai 
mėsos prisimedžioji.

Buvo girdėti kad is|mniš 
koji influenza kitur labai ateu- 
tė, bet į šį kampelį nebuvo at- 

I . - sikrauoėius. Ir gerai, nes vi- 
: name paviete randa* tik vie-
« aa* ligoabuti*. Ii to galima 

suprasti kiek ji čia batų »sa- 
iėju* žmonių nuvaryti* i M 

r pu*.
Oru* čia labai *veika-. y- 

W pač tinlifu džiovininkams.
. Vaaara* laiku atvažiuoja dwu£ 

teistų ii visų kraštų.

A

■ ■■■■■■■«...............
kulbėjo p. M. Saldokas. Kovo 
25 d. toje ĮMit svetainėje ir 
tuo pat laiku kalis'** p. Ign. 
Sakalauskas ir p. .1. Strelėiu- 
mis.

Minėti kulbėtojai tinkamai 
nušvies katalikiškus s|>uudos 
svarbų ir kų ji mums duoda. 
Todėl reikia tiktis, kad mes 
tuornis prakalbomis, tai|>gi 
pasinaudosime.

įžanga į prakalbas 10c., liet 
už tai bus duodamus dovanos 
vertės nuo 3c. iki lOr.

K vip/’in Sp&UdOB S&V&ltftS

1VKNT0 KAZIMIERO VIE I
NU0LYNUI.

Surinktos Visų Šventų parapi 
joje, Chicago jc, Dl. 
(16 vas.. 1 kovo).

SHEBOYGAN. VIS.

Kovo 14 <L i*. Vyčių 51 
laikė imprnstų -‘Usirink'mj. 
Apkalbėjus kuo|ios Išgamų- 
reikalus, buvo įneštas kė-iši
mas kn link steigiame* Lie
tuvos Vyčių nuosav.i- spaus
tuvės. įneštu, kml iš kuopo- 

I iždo tam paaukoti 1<I dol. Visi 
-u tuo sutiko. Pavieniui iui- 
riui tu<> tarpu neaiikojo. Ka
dangi •‘Vyčio” iii lak tori us. 
I*. Zujus. dabar važinėja su 
prakallsiinis, tai jeigu kuda 
atsilankys ir į niusų kolonijų. 
ta<la vietiniai vyčiai sukrus. 
Taip gi nutarta surengti va
karų su programų vietinės lie
tuvių (larapijos naudai. Tani 
tikslui tapo išrinkta komisija 
iš sekančių asmenų: P. J. An*- 
strevičiaua, p.FJ$e«nentavi<-iu- 
tės, p. V. Rėklaičio, p. O. Ci- 
žauskaitės, kuriems [teverta 
viskų sutvarkyti.

kp

K. 
Onti Auuzuitė..............
Petronėlė Rusteikaitė. 
Kuzalija Nnujukienė . 
Av. Mykųlo Ark. dr-ju 
Fr. ir Ou* Ardviiai .. 
Elz. ir .lomu* Zekiai .. 
Viikvutus Mažietl* ... 
A<leiriii* Frajernitė ., 
Antanus Aintkevičiu* . 
Jonas linukas ..............
Pijus Paznukas............
Antanns Rikša ..............
Aniek- Daukšienė .... 
l.-oims Norbutas.........
Ignacas Tiškevičius ... 
Ignacas Ktonkus .........
Elena Pečiukaičiutė... 
Andrius Malkevičius . 
Emilijų Jogmitiienė .. 
Marijona lložiukienė ..
J. ir Koiisl. Nemaniuiiiii 6.00 

Po 5 dol. linkėjo: K. <'< |H 
mis. .1. Moikus. K. Kaėkiins- 

i kas. .1. Rekašius, 
kauskus. K.

i V. K vietkiiuskiis.

ir Jndv. Strumilai $h*>ii< 
. KMkOoi 
. įoaooi
. lOtMK) 
.. 23.00 
.. 2<1.00 
.. 13.00
. 13.00 
.. 11.00 
. 10.00 
. 10.00Į 

. . 10.00 į 
. 10.00 
. 10.00 
. 10.0'1 
. KUM)' 
. io.ot;:"' 
. 10.00 
. io.<M>! 
.. 8.00 
.. 7.oo

P. Nnt 
Nudili'-iii 

D. Šu
kienė, K. Vaitkevičius, .L i’iu
tru. Nekalto PrnsidvJlliHi Pu- 
nel«>* Švenčiausios draugija. J. 
Krušas, J. Is-kas. J. Kazonas. 
Pr. Viršilas, M. Petnišouis. .L 
Mockevičius, V. Markauskus. 
Ant. ir Petr. Kusniai. V’. Kavi- 
ėius, lg. ir Br. Valiai, P. Gcd- 
vilaz, X Sapitavičiua. J. Krau- 
jalienė, J. Nezelskis, V. Dnu- 
kantas, J. ir P. Paukščiai. B. 
Radavičius, X Adonėniukė.

Kun. P. laipeli* M.'iU.
l*o 3 dol. aukojo: V. ir J. 

K 
JvguiiuM-nė, St. ir K. Norvai-
ladu-Heviriai. J. K vėlais.

kud
28

Jau visiems žinoma, 
Ciceroje nuo vasariu 
d. tęsiasi Spaudos Saavitė, 
kuri baigsis »urbatendžiu 21 <L 
Laikas kasdien eina trumpiu, 

o dar į

L. Vyčių 144*

ir jo. -ki-
• .

Tiaua. dabar buvo ini- 
aijų laikau. Ir ii misijų nau
da begalinė. Kas vakaro* pil- 
antelė hažnyėia klausytojų. 
Taigi šis laikau inuuu brangu., 
ir mes juo m i tinkumai naudo
jamės. Bet |mi misijų turinio 
viai suk rust ir SjMudos Savai
tę, taipgi tinkamai išnaudoti. 
Musų paskelbtu kontcstu dau
gumas indonutuja, m-t ir per 
laikraščiu* savo imiotnavimu- 
išreiškia. Tadai |mi misijų 
verta stoti kouicsto lenktv- 
neone. Darbas svarbus. Įkū
nyčiu mums katalikams yra 
svarbiausis dalykus. Bet ir 
katalikiška sjiauda gal nesyk; 
tari nemažesnę svarbų. ne* po 
bažnyčiai, katalikiška spaudu 

M nAiam antrų vietų. Taigi rei- 
"▼kta tikėti*, kad taaa. cicerie- 

Havaitę tin-

>

*

I

v’

c
»•
■

Ar tai delei ne|MU>itenkinimo 
garbė* gavimu, ar tai delei 
negulėjimu parouyli suvo e- 
nergijus ir spėkų, keletas dai
lės ar scenos mylėtojų ėmė 
kaip ir paskelbė revoliucijų 
L Vyčių kuopai, arba jos dra- 
iimf iškalu skyriui, ir nutverė 
savo kukių draugijėlę. Toji 
draugijėlė savo siisiriukin <•- 
iyje svarstė kiek ir apie piln
ius. Galop (iriėju prie to. kad 
tk-iei tinkamesnio skauils jimo 

anlo reikia įdėti žodį, Lad 
kntnlikiškas. Nu ir prz-.li jo 
l.ukį ten teatrų iuokyti.<, ru
dus '•Amerika P-rtyje*’. Ku:p 
sekus —tni tik jie težini-. Tų 
viskų K Vyčių kp. ]iajutus,|MLs- 
kclbė tam rateliui ar draugi
jėlei kuntr-rvvuliueijų su di
desniu veiklumu. Atai p-lė A. 
Jakaiti- tuoj apsiėmė rezteir- 
rauti ir su pilniausiu pasitikė
jimu balandžio 6 d. pastatyt 
v- ifcalų '‘Valkata”. Dar m'-

J. Brazi aukis $2JiO. 
' W 2 ®T*BKjo: A. 8leiM. 

uavičius, 8. Malakausku i t ė, ig. 
Bemeta, M. Žilinskas, P. Ne
ina junas, Pr. ilazumar. E. Zil 
dar. J. Kavieka-ia-. M. lUuunie- 
nė, J. Nauj«>k«-', J. Kabalas. 
Pr. Ktruiuilienė, M. Petreikie- 
nė, A. Jucius, X Laučys, Pr. 
Bružas, 8L Juetus. J. Buk y s, 
J. Kondratavičius. J. Zafoeia.' 
V. Rrmkas, P. Aapranauskieuė, 
B. Petruli*, J. Mmkieuė. K 
Oro—kiš, P. Htočkus, M. Ku- 
kunraitis, J. Btkaa, X Bicliui*, 
J. Pilipavičių*, K. Paukšti.-, 
J. Valevičius, K. J uri jonas, 
V. Kaukite, J. Drasdauskas.

Kiuip. Mosteikienė BIJO.
Po 1 dol. aukojo: K. Kokas. 

Pr. Ntankeviėius, 
uis, J. Kaimiška, 
Pr. Stasiūnas. J. 
Jauuševičius. J.

K. Daviiio- 
T. Kelpša. 
Ktoekus, J. 
KtaneviėiuM,

Fr. Da|>kus. J. Aukis, K. Joti- 
rus. J. Napiuas. K. Klimavi
čius. A. Bičiūno*, J. MtiiHedu 
Kt. Piktužis, A. f*uglis. J. Z*-- 
kis. V. Kkuturua, A. Puidokus. 
I). Daukša, lg. St-mruavicills. 
A. Niekus, J. Lileika. M. Du 
lauskieiie, K. Paulikas. A. Du
ja ras, Pr Zakaras, J. Emte-i- 
gas, V. Juzatiskas, P. Juknai
tė, P. Hungit-m'-. J. Fn-jerit-m'-, 
R. Šimaitienė. K. Kiula-ris, T. 
Karašaliukas, A. Brlmis, J. 
Bagduuas. Br. Papšy>. J. Ku- 
doKenė, R. šerkiuuienė, J. Ja- 
siuakienė, V. l<<-n«*diktavičius, 
L. I’etrrikis. A. Tiškmičiu*, 
K. Paieskis, V. Niekus. 1. Ja- 
nušauskaitė, X Jakutis, J. 
Paudžiunas J. Purtoka*. J.

žinta kų lite* revoliucijos a- Lijeika, M. Butea»kienė. A. Ixs
ale’tljrjr padary*. šinoka*. K Ruliiuas, V. Maut-

M. Prtrošiaa. V . Koėri-

i Ir■<Mykolas Stosimas.........
Antims Linkus ..............
.1. Normanus ..................
Antanus Predivnte.........
Kazimieras Pn-idi* ... 
Petras Petniškev irius 
< >im Skaisgirienė 
Variavus Įimtasis.........
M. I.ipihskiutė ..............
J. Ttirauskivnė ..............
J. Bud riek iriu .. .. .

nė. I*. Stunčii-tic. V. Stačkimie- 
nė. K. Žilinskiene, M. Prel- 
džlenė. K. Atidi llške\ icleliė, A. 
Dnukšicnė, J. Vulviiticiiė, B. 
Nebrvmiviiė tint- iidri Bnldaii- 
klellė. a. Blltk- »e vie , I . \ ii 
lialickit-uė, A. Du- . P. Vaite- 
kimu.--. K. Ra< k.m-k -•. Pi. Mi 

Malakmiskas, J. 
V. Mildažis. M. 
Adomas. .1. Riš

li. \ .dantimi . l’-s-'iis ..

Kllllkulnui.-. Fr. 
Z.ukm įskųs, 
tilldieilė, P. 
ku>, J. Lukšy
Dominika* Jurevičius, S. Pik
tulis, lg. Koncevičius. .1. ::<H 
ku*. .1. Drcsiiinu-. K. Kalninis. 
P. Lukošius, J. Ki-ikmiskiis. K. 
i-aucis, M. (taludis. K Burbu
lis. K. Bučius. .1. Kisiclus. J. 
Žlibinus. R. Š-iH.-tiinn- .1. 15a 
i įsus. Ix-u|x>i-i.i-. Žilevičiumi 

! K. Veugalia, K. Eidimias. J.i 
Lekus. A. Stmii-i ii-ius, A.

- iruuskas, J. šulc.us. P. («o 
kas. .1 Vulevičnu-. .1. Pct-iuk.il- 
tii-nė, J. Abromavičius. ,\L Bu- 
zivnė. E. Jngmiiiii-uė. P. lai 

j iHinuuskieiiė, K. Barauskiene, 
j.L Žukauskas, K. Gi.izdys, V.
Kanccviėieiic, A. Sllllgli.-l.ie 
nė. A. Pivuriliias. A. Itiėiiiu ;*. 
O. Daiiupieiiė. I*. 't'auiušinitui- 

iii*. 5L Misiūnas, P. saikau- 
kas. Pr. Derinius, lg. Daugiu 
■ is. A. Žilei irius. .1. Kužiuos. 
.1. Kučauskis. i i. Butkus, .1. 
šmim-lskis. .1. (iidžinis. L. Da 
račius. F. Stasei ičius, B. Km- 
vilius. Kt. Ntruiiiiiiutė. t . As j 
trauskii*nė, J. Dargienė, P. Pi- 
voriimas, V. Milleris, A. Kuž- 
iiiauskis. B. Gruzdimč, 1*. šct- 
kniiskieiic. X Šciuku.V. t ž- 
nulieuė. V, IJvtkus. X Plugė.
J. imsas. J. Valentas, I*. Buš
kevičius, A. Grngoravičius, J. 
Rimkus. K. Kleinauskis, M. 
VcMcinvirnč,
K. Petro ui

kau, K. Kaba

A. Itaraiuiuskns. 
M. Ktaukėv ičic- 

*. A. Baužy h. 
Ltųuuskas, A. 
..u». K. Liut

•m-, St. V« 
i V. Ktirhta, 
Įštauuria, X 
įku*. K.
Iteuaka* L’ę Markoliuua*. J.

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00 
2.1*'
1. t*t
5.110 
2.0"
1.00
2. <MI

Biuboia Juknevičienė .. 5.00
.Mtigdalenn Pa*tnniukienė 1.00 »

V. m. RUTKAUSKAS,!
advokatai

*• * u v<hiwuim»m NTnrK/

TW r'eekr»l »<?>
«at

i
w.<* ••

•m* *t). MOKOAJi '
T Arda M

..»-anm*a bu w. tam w f 
Vol uai

I 

t

*-

ALKE. MA8AL8KIB
UIUMMtRtVl
USom 
bortu*. KU*»- 
,» »: •» k t •» 
UKs-urs, k- 
pigiauHaL Tn 
rt« kar*
»/*•<• ir abi--

•> •» <1
*• d*!| tr*b'i

VIO? AiTRtTRN i VE
Ptom- |ptn»r tlM

TO ffiVERYKU KLAI
DOS SUMAŽINK JAS
Ponai Jonai Hckl ia Salt Lak? 

City. vmclga, turi ui m rekordai ę* 
mvo Crvcryky neiiojitnn lai* 
lt* rato: „Laike lų vienriin 

riuplyio dveji |uulai, kuriat* neito* 
jau ųo*ta to vtao laiko nuošimti**

Ai* yra t*apraila* pinigų taupiai 
dai pagaminti taip, kad ataaku P>dn 
vertę Gaunama \i«nr kaip nauji 
balai, taip it putpaduiai *rn« butų 
patauyniui Tuo* padu* pacamina 
Coodyear Tire k Rubber Rendm- 
vd i* A k (n n. Ohio. jie taip pat il- 
dtrbinėja u koja»t*arnmia* itlkul- 
niu» cvar*ntu«.tianiu« dauc ilc«a| 
iulaikyma Argu tteaki kiti urkul* 
niai

Heolin Soles

NUVAROMAS
nt

MUKUS.
yra
iltimis netvarkoje, 
duriai nrvarkoje. I 
gani amas sugenda 
žmogus jauėaisi visai silpnas.

Tikrinusiais vantai* mm lo 
yra mėtų saldainiai PAUTO- 
LA: jie apvok kraujų ir viuu- 
rius ir atnaujinu organizmu 
jiegns.

X- t
i

fr

P. J. O'REILLY &
A. N. MASULIS.

IU:.ll. — KhT.VTK — I4»\\s 
— I%M*BAX<-K

Ar !»«»<• tr r>v<*nti gruiiuM* vu-- 
t.MN*. Mr* toriui r»K»ų ir et m Ai y 
na.it u «h l lurdavimu
Mttlkr mului* 1'irtiiMuii pirkiniu. 

•3 aml K«xUir Itr. X. U. < t>- 
iwf t'liM-nco. III.

■x

I*

DR. LEO AWOTIN
!••• S«». IltelMrtl M.. < lite ago. 

kalUa l»vlu*tAknt. latvAMmj
Ir runUliut

ValurtdM* 1 <* !• rvtt; t > 
v.kiirr Trl «‘*iud 4Mo

RmH til *«. Ashltt* r%l*«ur
VW«r-«aa MaytMrM •**« 

DR. A. A. RŪTŲ, 
Kum* Kr«Vt'*J**A Ir c*lr<*r*M 

Mnlorltki. V;rl«k«
Vaikų tr visų chroniškų 11*4 

aruos, llll So Hilmnl Rt. ,'blns«s 
TsIoToms Drevor

VAUANDOS- ’t -Al nrto t—» po 
' ,11014 T—* rsk NsJ?Ii >o-ls I*—lt • 
'v 
I —■

K-

Dr.M.Stupnicki 
3109 80. Moryan 8tn-at 

ciucaoo. niaou 
trlsfonM >nr*s m> d ?lr l> ii ryta;

4 t»« .kl < Nted- 'io
uite na* i iki I vat wr<.

-  -------- —------—M

II
I t

*g "T

tikri ženklai, knd virški- 
Kada vi

lui visas ur- 
ir deltų i

Dr. S. Naikelis
ovnmM.v* m chiri nuaa

Dr. G. M. GLASER
Prakukuo). IT metai 

<>«mu 3i«a ko. Moraaa au 
n-r. au ul
U*Fj-UALJXTXa 

SoUrlSų. V>rUkts v»lp*l ekro- 
Bttkd ll«w.

OFiaO VALANDOS: Nu. • ryt.
Iki lt. šuo 15 iki T po pio. ih •

Iki 1 «Btaa4^ rtkM. 
M»MUo»U u. • Iki i *•

tiauaka* L.i ziarkuliutum. .1. 
Lileikis, F* miuvėnta, J. Ka
činskas. B. Karančius. P. Bar- 
luirusas. J. Balčiūnas. Elena 
Stočkiutė.

Smulkiais -uiin-etn $97.55. JM( T1 1RI 
Iš vpv Visų Aveniu |mru|u : |*.|ika 3 

joje lAoseland e, III. surinktai 
$1.111.13.

Be to dar knikurie usmenys 
ajtn-iškė (ui-iryžiuių šiais me
tai* įstoti j skaMų faudoUrių 
Av. Kazimieru Vieunolj-n**, 
tarpe tų ir gi-rk. Visų Aveniu 
parapijas kleba***, k t. u. P.
1 .opelis

It žemiau |«žymėtų kidoni- 
jų lie seniau pagarsintą ul'.ii 
iki 3-tai d. kuro dar faplr.ukė 
šios aukos:

Is Apvetedoš Dievo parapijų*.
Chicago, DL

A-.-. Bužanėiniui dr-ju .. f.t/i 
P. Ainulieu* ......................... l.tiO

U Matrose Park. Dl. .... kini

Va-

Partoln geriausias priete- 
lius vyrų, moterių ir vaikų. 
Kiekvienoje šeimynoje reikia 
turėti Purtolą.

Puri ola aaldaiiiiai par«iuu-| 
darni didelėse dėžutėse, tiktai 
f.o $1,011. \ ieuos įlėžutės ux-
_____ J mėnesiams |ndiiik> ti 
sevikatų visos šeimynos.

Kiši sakyki t šiandienų.
Graži ir naudinga du vatui 

visiems, kas tik atsiųs ordej ir 
|Miiigus su šituo iMgarsiniiuu.

latisku* ir pinigu* adrmuo 
kito taip:

APTKA 
1B0—9*d Ava

Maw York, M. T.
(31)

Dr.C.LVuJu

ATYBAL

I - ——_ -I r*A»Akau miV9 tn«Hw* IHAtilrfavoų 
KmukAOeM'-ot, >»o (••vali VltaaHr. 
I«r jt turbūt VudiMal TamAbuMtte* 
n«. Ji UtajUsVu *a Ju4**u TMiiutAaua- 
ku AT AftMVrt** IS metų au4pr*«itc Mt*. 
ni»U«ų. JI kalba tiktai lietu*likai; 
>Ta bidutiaU* uclo Ir laiba. T*a vyras 
daugiau*!* diria* du*mkep>klo*a, kai* 
ba lietuviAkak lat« likai Ir ileh t'ak 
anaiiAkai l*t*c Įurupiju* oeprlfu’i 
Kaa blaškei a|Ma Juua Batu
ISI.M.

AtibMMka Kuiukma« 
€<41 Mu Kdoi .kva.. (*l«M*a*«>. III.

i \ i i: \ :
I’**/*.duotia labai pigia* nauja* lute* 

rini* aaaittM* cnt tru? llatų >•«» i*tte 
kamkartua. Pri*.žertus pardavimu, t*» o
aavtaUikaa turt IMaiiuuU ant uk6« į 
Kroatu laiku.

M l*w
m IV. 3|tk IM fhirago. III Į

.Bnl p«r u* ų lubų.

I
'U W*ukegan. Ul. Lietuvos

Vyčių kuorai ................ 5.00

U West Pulhnzn IU.:

Atradimo Kv. Kiyž.mus dr- 
ju ...................................... HMMI

ftv. Juuzii|m> dr-ja .... 10.00

Ii Bv. Mykolo parapijos 
Chicago, Dl.

Mv. Kazimiere dr ju .... 10.00 
Maldos A|aištaly*tė* drau

gija................. ...................  1Y.00
Mtanislovas Blužt-vičius .. |.(X)

Bnrinktos Auma Vartų par. 
CMoago UI. kovo 8, 1919.

Antanas l^miiaailis .. U1.U0 
Iknytes Buitininkas 1.<IO

tui laanAniMno |*aff> tcBlMių.
mutinį* n*< tinta. Ucuiii bent; L ir 4 
kMinlntriy. n« A* |(lti per
Uim<a|. Km.Ha MJMLtt. AUtAauki- 
!• |mm aavinlnM

m». U'lnrbeatvr AvrM Clikaf®, III.

MAMAS PARDUODAMAS
Ant Ii nes 9 UmokSjiniti: murmi*. I 

ri*«n> ir iMtM-nuateK >ra rlvbtra. ■■- 
u*. «uS itaiBsmai ■ul/a oau-

uodu*. l:»n-1««4 „roir virte,,-: 
So. llnrasrU aL. rinai arti ♦». 

K-s. mirt v V»«nu«l>ru- ir i-rbdmr mo- 
k>k a; Moli Margiai t- 1*1 k na.

ERNEST WE1NER
DRY GOOD5

MM W. <TU kam*. Waod Bta-

Ona Juškevičienė
Kk«m Dariniend

v m ••

I-rulone- nlaMnuklI Mluo atliv m
UI)
!.(«

iUaaM*««aa linai-.
tai; Sn. l-.urknall I*.. es«-n<o. 111



6

<■■■■■■■ 1 ■■■■■ ■ ■■■■■■■■■ 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Penktadienis, Kovas 21 rl 
Benedikta*. v*m. I’il.......

šeštadieni3, Kova.-. 22 <i 
trvnn Jvediem I* • i <• *

BUVUSIEJI KAREIVIAI 
SUTVĖRĖ.

UNIJĄ.

Susiorganizavo darbo rcika 
lais.

tllirflguj.- Ilol. . Iii uot; ' ■» 
viisių kareivių ir jurininkų I-- 
darbių unija. I nijoti į*tr»jo a 
pie .*^*i buvusių kariiiiiil.n.

Tuo tikslu t idmniestc j liti 
vo suraukta* >u.*iriiikiina*. 
tiatvese buco dalinami |>lal.a 
tai praeinantit-in* |tnliiio-uo 
tiem* kareiviam*.

Plakatu**--- lai v., ksieriami 
kareiviai ir jurininkai tašku 
l»iai «n-iiiiikitur.il. \'i-ka* ii* 
žinojo, kol.im- lik-lui* šankiu 
iii::* susirink ima*.

Tik >ii*irinku.* kari-ic iau** 
l>aai.*kėj<< visa* iviknla*. Nu-i 
rinkimą atidarė- buvę, karei
vi* Kav U illiuni . Imv*-. I«u z 
daskuėių linijos *t*kn-loriii*.

•'.Me* čia”, laiė jis. ••*ii 
ririnkoim* susiorganizuoti ir 
gnuti darbus. Kareiviai ir jii-f 
rininkai vaikščioja gatvėmis,1 
ta* pinigų, išalkę. Ktnlel taip.’ 
Todėl, kati jtaiiis kitimniet bu
vo pažadėti darini ir šiandie 
jie negali gauti tų darini. Pa
vieniui nė-ra pasisekniHi gauti 
darbu*. Turime rariorgnni-' 
žuoli. Tuomet me* darbų m- 
maldanrimt*. liet pnreikabmri-'

•‘Kuriorgitnisnvę me* kreipsi
mi-* į preriilentų. j 
guta-nuitorių ir į 
majorą”.

Paskui kalta'-jo

PATIESTA DVI BOMBOS.

Du žmogų sužeista.

r«*uktadie<us, Kova* 21 1919
—, ■ ■ ■ i..... i».

DRXOQAS

ARTISTAI-MEORJAI

5-ių Aktų Istorišką Tragediją

Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare

Aryan Grotto Temple Teatre
Prie Wabash Avė. ir 8th St. ‘

J ii pabandęs dn vaiku.

SUAREŠTUOTAS MOKYK 
los perdėtuos.

KOMISIJA.

atnenė jielna, dar tikrai aeži- 
nia. Hpėjama, kad viri $ltttt.

▼ik

vetili jii*hIi /.moli* tnigt'i'iiii). 
Į*.iiH***ta <lii taiiota.-. Plvsdti 
mo du <limgu uz* idė. I'ada 
ryla nmlerijalių nimstolių a 
pie o lnkstiuiė-iai dol.

Vieną IhiiiiIųi ek-plif*lavo 
Inoj pi*i*i ptisiniinnkčio .l<-*c 
liiiign privatine, lumko* piie 
i>i- '.i 1721 So. Si..:.* gal.

I i>'iil.-ui.< 11 ijiy ąiigšfų un 
mn*r*- utruškilm vi*ų langų 
Miklus, supurtė- ct*u* riilin 
ėill- lo\o-e.

X':imim-e
-l> Im l*-ary 
lali-.-ą i:no 
Mirtinai ii*

Nuvežta*
akėja. ,it--.* 

muiluose p 
pli.atijn.
liaukos |o i< Migi- .ip^-r.
Kiek pąinilkil* fkspliodn V 

it kita tamdet trijų nugštų a 
ji.irlitu <-nliniuo <• nmrnmst- |*> 
numeriu 4<UI ('niurnėt nve. 
Tuo-e iiamno-e gyvena juodu 
kai.

Visų langų stiklai *utrii|>ė-
1 ,įo. Zmonė— išta'*gii,,įt> gatvėm. 
Viena luoleri* Įiažei-la.

Illiimjaus
Chicago* I

Si ui r* *št nota s Ijike lllnff vie- 
šosios mokyklos prinei|uitas. 
IViIliam T. Tliomns.

Stuinėtimtii* už pabaudimų
dviejų vaikų. Joks Geraglity, 
!• melų. ir llaynmnd llitrh- 
«*oek, II melų. IVanintą prin- 
cipalui |.;uupin<> vaikų lėtai.

I’rincipąln* Tliouui* .ūko: 
“laikai mėlo *ni**go ta>|c* 
pravažiuojančiu* žilume*.

Liet. Vyčių Chicagos Apskričio

Skito Scenoje

i

i
i

• ■ w
S fl
■ j Wy

NED. KOVO-MARCH 23’19

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

tų pardavinėjimas eina pilnu greitumu Kas dar nesate nu 
ėliau gali pritrukti.

K CHICAGOS LETUnp 
lOLONUy.

tt NORTH 8IDE8.

Kovo II d. Av. Mykolo Ar- 
kaniolo |iunipijo* svetainėj* 
įvyko Miririnkima* visų drau
gijų delegatų, reikale lai ta ta-' 
ringorio* Sąjungos. Itaug' 
svarbių reikalų liko nutarta. 

_________________ Vi*ųpinniauriai nutarta veik- 
ūnijo* VAIKUI PATIKO POUCI *' L'HH-nergingiauriai tatala-

i

t llicago* 
įtarta, Fed, GHiKinii/udo
riuM. Ji* patarė *u*irihkii*ivm* 
nutverti maišytų durbininkų į 
kuopų ir prigulėti prie l*’,<de-Zmonė.* (tareikulavo juo* |ui
rncijos. Parakė: ttaiu«ti. Visų reikalą |M*rkrali-

••(Ii tada, kuomet jų* kreip- nėjo mokyklos tarę Imi ir ėitn 
ritė* j dartafavį. ji* negalė* pritarė | m baudini ui**, 
jum* imriųlyti $12 arba $|.*iį ---- ----------------------
savaitėje. Bet moki* t 
nustatytų užmokeraį”.

Parinkta valdyba ir nutarta 
rakantį rasirinkimų turėti 
knip šiandie.

viena* auripMę* tikietų ta
rė* ant jo patašyti vardų, pa- 
vardę ir <lalį to tikirto ra- 
grąžinti atgal. Kad išvengti 
Kutnikdymo ^■rdavinėjant 
tikintu* prie durių, kožnn* lai 
nuri|M*rka i* anksto.

K i kukis v i ra* tikietų seri
ja*. kirk katra buvo pa«'*mus 
ir ar |Mntavė ar ne. butjnai tu
ri ragrųžinti ('(kito nutrinki
me, kuri* įvyko kovo 26 d.

rieji: Om Žilinskaitė i 
10 doL, K. N. ir dar via 
pats po 6 dol. Tokia 
aštuoniolikiečiai. apvaikščio
dami Tautinę šventę. Av. Ka
zimiero dienų. radėjo aut tė- 
vvik* aukuro 44MI dol.

F. ą. Kuprionia.

JOS NUOVADA.

Taip pasakė Kruske ir panėrė ”. 
upėn.

Anų naktį atėjo kok* 
fiažįstaiiia* žmogų* prie Are 1 
lier n ve.
tarė:

“Aitu*
Paskui
Kiek |uilii'iku* prižiūrėtoją- 

jiaiual**. kad įiepnž.į'tmiui* 
Maigu nu* i metė* Švarkų ir *<*l.. 
ii|»ėn.

Pašauktu (Milicija.
Aviitku *ur:*ln |M>

|s*lių. <• kiniu Įantirln. jog mi 
vožteli* yru .........pli Ktu-ke
s|9 \Ve-i :u pini-.

Kol kn* jo lutom,- uii-uni- 
tn*.

ne-

tilto prižiurtojo ir1

Enztaa-ood (Milicijos n t m va
ldo,*- yni apie 3 metų amžiau* 
vaiku*. Turi mėli t m* aki*, 
rusvų plunku.

Pttlieija jį atraito (m*imrtu- 
»i tie* So. Ifnlsted ir tu* gat
vėm.

Poliemtmai negali nuo jo iš 
klausti vardo ir kur ji* gyve- 

j ua.
KuoimH (■* jį paklausiama. | 

kaip jo vardas ir kur jo nu 
mni. vaiko* jnokdnmo* atsa 
ko:

*■ \* nenoriu eiti namo**.
Turimi, jam laimi paliko (Mi

licijos nuovada ir uniformuoti 
I tolimu *imi.

t yhėn labui, taip-gi nutaria 
|k imti lidžioji Schoebofeno 
nn taiuė. nurengti vakarų. Ten 
Im* ir kitų labai indomių ir 
in lningų dalykų. Nntarta lai
du ryt i errija* nuo vieno cen
tu iki 25 rentų. Me* lietuviai 
ir lietuvaitė*, privalome remti 
kiek ku* gali latatarvta'-* rei
kalą ir ėelpti gailaičiu*. Kud 
nei viena* lietuvi* ir lietu
vaitė- nentslumtutnė-m naciai- 
ėių praiymo. ta-t |mduotume 
mile-tingų rankų ir paimtume 
kožiui* viena* nor* |*> vienų l 

j-t-rij.-;. Tokiu Intdu greičiau*1^ 
prstatysim prieglaudų, kur 
u. lė - -ntilpti i'iu*ų našlaičiai.

8. Bitautas.

' Kovo 16-tų d. Av. Jurgio 
|mirupijos *vetainėje K L* H. 
K. A. Cliieago* A|t*kr. laikė 
*u*i rink imu. Snririnkinm*
buvo nelaimi *kaitlingn*. ta-t 
gyva*. Ih> kitko laivo kalba
ma apie Viraotinų Neimu. Nu
tikta ra tuo. kad me* tik, ta
da važiuaaiam į arimų, kada*

vu* valdišo*. Buvo patėmyta,i 
kad kada ha* pnuueMa rrilm-' 
tingumu* neimu, tai į 24 vų- ‘ 
lantla*, jeigu negalėsim va
žiuoti. tai eirim pėk*ti#į nei
mu. Kol nėra reikalo, kol nė
ra pmneėta i* *itgžte»-oė* val-i

tt T0W> ar LAKS.
Lieturižka* jjStttaaMkas 

kliuha* ••lieta*** laikė mė
nesinį susirinkimų 14 d. kovo.* 
Susirinkimų atidarė pirmnė- 
dis. K. Ntasiulia. I* naujų na
rių tapo priimta j kliuhų Na
talija Račkauskaitė. l*rofo- 
kola* ir praeito ra*irinkimo‘džius, tol mes nei važiuoti nc- 
vientatlsiai ta|io priimtas.

Paskui sekė komitetų ra-i 
purtai kariink aapirkimo do-' 
vanos dėl kliubo narė*, kuri; 
n|»ivedc ir kildink teatro, ku- ■

1 važiuosim seiinan.
Valdvha:

Pirm. — B. Jakaitii. 
lašt — ▼. Balandų

Po kalbos podeklemavo p-lė 
J. 1’rbiutė: ••Tėvynei” Taip 
jausmingai amiavė. knd aplo- 
di*men(ai* laivo iėaukta ant 

lestrmlos. Antru kartu juulekh-- 
; inavo: “Ant marių kranto.“

Po to sekė* kaltai g»*rh. kun.
E. Kemėšio. Savo kalboje 
iipita'-go politišku* ir ekono
miniu* dalyku*, suristus *u 
musų tautos itabartimi ir atei
timi ir kėlė, žadino tėvynė* 
meilę.

Rinkta aukos kareivių rei-
* kalama. Nurinko Ą42J17. Va- 
i karo vedėju pranakė, kad w- 
I kotajų vardai pavardės 
“Drauge” ir “Uetavo>“ Ims 
paskelbtos. •

Paskui kalba leitenaata*
Baronas, nesenai ragryžęa ii 

‘ Prancūzijos, kuri* Nu v. Val
stijų korei vijoje tarnauju jan 
dešimt* mrtų. Nunkini tarė .... . ... . .lietuvišku* bslžius. Bet vi- m***®- 1^

1 ke šv. mišių parake gražų pa-

Turbūt tmi viena disfagija 
neapvaikščiojo taip iškilmin
gai Tautinę Avratę. Sv. Kaži* 
mkc dienų, kaip Urt. Vjrfi^ 
4 kuopa. S A kovo ėjo etai ML 
pažintie*, gi ant rytojam T 
vaL susirinko j bažnytinę evo- 
tainę ir po vadovyste pirmi
ninkės, B. Almomaitės, “iu 
corpore” nuėjo bažnyčion. 
Kuopos dvasiškas vadovai 
kun. Ig. AlhavfčiuM, atlaikė

ė

ta

JIEMS NEGALVOJĘ MAI8 
TO BRANCENYBĖ.

PRANEŠIMA8 VISOMS
LABDARINGOSIOS 
SĄJUNGOS KUO- ' 

POMS

rragia tadamlžio 6- d.. 
ĮNelmol svetainėje, kuriame 
bu* |x*r*tatyta “Av. Agnietė” 
ir “Av. Cecilija”. Koinite- 
Ihs pran<*šė*. kad prie to va
karo prisiilėjo ir Av. Ceeilijo* 
choras. Rti|s>rtai liko pri-* 

’ • I

KALĖJIMAS UGI GYVO3 
GALVOS.

Praeitų gruodį Colcgcro 
Iu'Iiihtii |ui*ik virte |m* *:iv** 
i nuimi- gydytoją Ju*«.ph S. 
GcJitib* ir |mstaiųjį nušovė.

Galvažudystę ui liko lodei, 
kad ji. bjaurėjosi visais gy

Ibi \yni in.-io (lito Nagvl 
rc-torunan |m num. 164 \\’t*.*t 
Vau Ifciren gat. I ž-i-ukė* už 
kandžių ir kavo*.

Kiiemct restorano mergina 
atsistojo prie registerio ir 
laukė jų išeinnnt, viena* iš jų 
išsitraukė revolverį, gi kitas 
užėjo už kmtelių ir paėmė i* 
regtaterio $15.

Jiedviem išėjus mergina 
prani-m* policijai.

ner*>.-nwHi tė-vvn/.* meita P®***“' P®-
m £ b*? 1 nioknlų. pritaikintų Av. Kari-
Pa*ak«*. ka<l pa*irmgę* pa* | . , , - . . ... - ,4. miero Šventei. Jo žodžiai pakuti n į rentų atuluoti ra v o tė- . ... . .... ... _____ / ’ keb- Vinų širdį* pne Dievo.

• ' Buigdama* |mmok*lų priminė
P-a* Jmmvita* pa*kamhiuo Vyčiu „nranizac-ijo* mo- 

o to tuuuj,*:, jji|nulH^ taipgi primint'* ir tč- 
vynę. Lietuvą, jo* vargingų 
padėjimų.

Po |mmok*lo vini priėjo prie 
Av. Ktimunijo*. Po šv. mišių 
vėl vi*i nuėjo j svetainę. Vi
siem* sunė-du*. pirmininkė* pa
rakė* praknlta'-lę apie Lietuvų. 
Ir ta*iiuitnnt nuaukojo Ą’iK.110.

Garbė lj<*t. Vyčių 4 kp.! 
tiražu Imvo žiūrėti į tokį Jau
nium bun-lj. Gaila tiktai, 
kati nevira* jaunimu* dar yra 
*nri*pictęs po L. Vyčių vėliava. 
Kadangi Vyčiai gyvena tautai 
ir Ibįžnyriai.tai kožno yra prie
dermė gelbėti naro tėvyisę y- ta 
jm»č šiiune *varluamc ninmuk.

C S 4 va.
Jaunime! Tėmyk pcaldL . 

■įr L VtSu

rynei. IluigilanuiM imiuokdą primine
I

nnt pijnno. Po to seserys: 
p-lė* J. ir B. l'rbiiitė-*, | oi grie
žė ant smuiko* ir pa..kmnhi- 
no ant pijano. Rankų plojimu 
Imvo priverstos atkartoti net 
du kartu. Paskui p. Kaspu- 

1 tis ragino užrirnžyti lietuviš- 
, kon kardvijon. Atsirado vi
rai nedaug. Jeigu ne užsipul
dinėjimu. o švelniu, lipšniu 
bildu Imtų |i. Kasputi* vilio- 

I jęn, gal butų daugiau laimė-' 
jęs. Vingi lietuviams, jauni
kaičiam*, reikėjo geriau* Nu
prasti savo priederme linkui 
ravo tėvynė* lietuvo* ir ri- 
si<*ma, kurie gali, lavinti** 
kareiviško uinštrn, nes lietu- 
va, musų tėvynė šaukia ravo 
aunu* stoti eileraa ir ginti jų 
ano priešų. - Pt.

♦Kareivių prakalbo*.
Kovo 14 tl. M. Mehlažio 

svetainėje (\Vest Kitle), 
vagos Lietuvių Kareivių 

irnentu, kuo|**s A. 
surengto* prakalbos su 

| gramu. Žmonių susirinko vi- 
Nutartu |*> Vcdykų ran*ng dutiniškai. Buvo ir kareivių 

Tam Siiv. Valstijų iinifoniiiioM*. 
tikslui lapo išrinktu komisija Vakaru vedėjau, A. Kaulakis. 

vinųiarma |M*r*1atė* knlta'-ti K. 
Kasputį. Ai* apibėgo, kaip IJe- 
tuvų kairioje karėje daugiau 
nukentėjo net už Belkijų- Nu- 
piešė Lietuvo* praeitį. Ąhi- 
bri’ži'* tvėrimų lietuvių karei
vių organizacijos (liicaguje.

' Ragino stoti šalę Urtuvoe 
jaunuomenė** ir ginti nvo tė- 

U L, i. a. vyaę. Kalbėtojui užklausa*, 
■ĖM 5 ta kp.! kasa nemp: Lirtrra* nepriru!-

choras, 
imti.

Chi- 
1-niu 
laivo
pro-

I

ta*

išpildys L. 
Apskričio 

p. Pociau., 
pasistengti

Jau įu'iu navaičių įniko 
liko iki rengiamojo koncerto, 
kurio piognimų 
Vyčių t*1iicago* 
chorą*, vmianiaa

Kuopos turi
(inrduoti kuodaugiausiai tikie- 

Į tų. Apart to tame pačiame va
kare Im* ir kitų laimi nnudin-, 
irų daigių. Koncertą* įvyks* 
kovu .Mi it. Av. Jurgio parap. 

, • vetainėje. Pagridašjama,

t i šeiminiškų vakarėlį.
i

lis sekančių n.taenų: T. Vai- 
I ėis. J. Itagiiu-kla ir J. I*ar- 

* kauakia.
.Malonu niatvfl

kliuli.*) veikiant.)
taip gražiai
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