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Tautu Sąjungos Projektas - Išeiviai gali išnešti daug
t

įversta Bavarijos 
bolševikų valdžia

RŪBŲ BOLŠEVIKAI PA 
GEIDAUJA TAIKOS

Taigi jie pageidauja ir 
pripažinimo.

('‘Draugui** telegrama)

RYGIŠKĖ VOKIEČIŲ AR 
MITĄ STOVI Už 

KAIZERI

Kurst U armija kovojanti 
prieš rusu bolševikus

pinigų iš Amerikos

Rusų bolševikai bijosi 
rinkimų

PASAULIO TAUTŲ BĄJUN
GO8 PROJEKTAS

(b) |m*idalina informacijom!* 
apie *aso armija* ir įvairia* 
militarine* programn.*: (c) *u 
imgnrlm atsineša vieni j kitų 
teritorija* ir personalę nepri- 

I klaucomylię ir gynrantuoja 
Paryžhu, l«l. 14 — Ofici-1 prieš svetimšalių užpuolimų.

F ■ jaliai paskelbta pasaulio tau- Katra šąli* aiškiai laužo *ų- 
Kb tj aųjungo* projekto svaria*- jungo* konstitucijų, taryba 
P" ’ šieji poemai. Senajai projek- tokių prašalina i* sųjungo*. 

K. tna žymiai atmainyta*. Taigi: 4. Sujungs m-palirčin teisėtų 
L Tautų sųjunga įsteigta pa- tarptautinių sutarimų, kaip 

K laikyti tarptautinę Koopemei-! tai arbitracijinių sutarčių ar- 
jų ir apdrausti pasaulinę tai-

•<

(A) Kariaujančio* šaly*. iš 
vardinto* dokumente, yra pir-

(B) Vtw* išvardinto* neul-
BiMiHyn. ~ ~ ’
< (C) AMtyje l»ilr pati save 
valdanti žali* gali Imt priim
ta aųjungon. jei tų patvirtins 
dvi trečdaly* prigulinčių sų- 
jungoje valstybių.

Hile judi* gali išstoti iš *#■ 
Jung' tik praėjo. dviem im
tam po išreiškimo naro tų pa-

F < daryti.

t

r ♦ f 1
I

ha ialių apsisprendimo. kaip 
tai Monro*- doktrina, knd n|>- 
drnnsti taiko* pnlnikvmų.

Turkija netenka nepriklau-

5. Buvusio* vokiečių kolin- 
nijo* ir turkų imprrijo* leri- 
torijoj dėl lėlio eiviliracipjo* 
prižiūrimo* ir 
stybių. kuria* 
lio* sųjungn.

ti. Valstybių
ir tvarkom reikalai* <larho. 
balto* vergi jo* uždraudimo, 
opijnmo siuntinėjimo, ginklų 
išvežiojimo po civiliuota* ir 
neeivilizuotas šalis. sveikumo. 
Raudonojo Kryžiau* organisa- 
rijo*.

7. Tautų Sųjungn mivo pri-

tvarkomos vn’- 
Ii; daryti jcn-

at>tovni tariasi

NEW YORK. bal. 12. - 
Lietuvių Astatvmo Bendrovė 
gavo nuo Karužos kablegrama. 
Iš jos tenka patirti, jog musu 
polilikinis veikimas Europoje 
gerai suorg?, izuolas. A v to 
vai Stockholnie. Londone. Pa 
ryžiu**. Copenhagene smar 
kiai darbuojasi. Musų nepn 
klausomybės pripažinimas 
kasdien laukiamas.

Finansiniai Lietuva pare 
mia Anglija. Hoover taippat 
duoda pagelba Būtinai reika 
lingas kapitalas organizuoti 
prekybų ir industnja Lietuve-, 
je. Bendrove kviečia visus 
lietuvius ir laikraščius stoti 
bendratį darban

Šiandie tara tikslui mes 
.li<- nenori. rime du šimtu tūkstančių

šaly m*.
Iu kmiiisijonicrimi*. 

Iio|*4-vikni nuo Inlki- 
Inbjaii-in Jirigeidmijn

Paryšiu*. Imi. 13. — l; Ru 
*ijo» čionai imrvyko viitias 
amerikoniškas taikos kmnisi 
jo- nary*. Jis imsnkojii. jog 
Imlševikni laimi |mgvld.-iiijii su 
talkininkui* |mdatyli taikai, ir 
kad talkininkai la'iiinn vai 
dž.ių pti|mžintų.

Tilo tikslu IhiIsi'Iikni |nsi- 
žnda Imti raukti savo prieši
ninkus (įausti ir galnliinli. pa
sižadu kmigeriaiisia -n jais 
apsieiti. atsisako nuo visokių 
Imlševikiškų piiipniminlų lid 
kininkų

Anui 
šiandie 
ninku
dviejų daiktų: pripažinimu ir 
maistu.

Ib-t tie patys luilševikai iii- 
no daikto bijosi, 
kad talkininkai jum piiver-l.i lierių. Aplink liepos 1 d. 
pravesti rinkinius steigiamų 
jin susirinkininn. kur rusų 
Imlius ntstovai galėtų np 
spręsti apie Inliun-snį -avo š:i 
li<*s likimų.

To jie nenori; ne* jie žino, 
kad tokie rinkimai ir susirin
kimas išeitų jų nenaudai. .Iii- bus augštai apkainuojamas 
nori šalį valdyti tu- dvn*>krn 
tiškai, l*-l autokratiškai.

Tad sveiki gali laukti pi i 
jatžiniiiMi.

oficierini ai virai 
aplink gilu-lidą 

*ii-i-pii-či:i s t-

tu 
do

mės 
būtinai turime turėti mažiau
šia penkis šimtus tūkstančiu, 
su kuriais butų galima orga 
nizuoti ir finansuoti industr: 
jinius ir prekybinius reikalus 
Kaip čia, tai Lietuvoje just 
prisidėjimas bendrai veikti

I

V. K Račkauskas.
Bendrove- sek re t

TARPE PRANCŪZŲ IR BEL 
GŲ PAKILO NEPASI

TENKINIMAS.

PASKELRTA PERGALĖS 
PASKOLA.

Noriu*. surinkti tik nuspruk 
to milijardo.

Talkininkai neduosiu maisto 
Bavarijai

PINIGŲ APYVARTAI GRU 
MOJA PAVOJUS

Gal bus surastos prieš tai 
klos priemonės.

ko-

joiniai- žiiioin iiii* kaip nor* 
-miinzint i.

1 i-ųpitiii.i iii kreipiama da
lu.. i liol*vvikų Mironui propa- 
gundą, kurių Imtinai n-ikin pa
naikinti.

tūd ii I-ii- ntm-lii kokia 
nor* prii'iinuiė. Iki kol tn* j- 
vyk-. Milė- l'iniinsi-tam* ir 
Įmčini i \ ii:ui-i U-i tn- padaro 
daug in-iiinuiiiini,

I

BAVARŲ BOLŠEVIKAI
GAUS MAISTO

2. ’Kųjunga veikia per savo 
įstatytmiavj susirinkimų, ku
ria kiekviena prigulinti šalis 
skiria nedaugiau kaip tris at- 
atovoa, kiekvietm šalis turi tik 
vienų halsų; ir per tarybų, ku
rion ineina. kaip dabar. |X> 
vienų narį iš penkių didžiulių 
ir keturių mažesnių valstybių, konstitucijoje pri|mŽjsta tnrv- ( 
Tuo* nariu* taryhon skirta ** ir susirinkimo didžiuma, 
aųjnngon susirinkimas. /

Dvi rųšyt valstybių.
Tad sųjungoje , prigulinčios1 

valetyliė* j >«<lal i namo* į dvi 
rųši: mažesnių ir didesnių. 
Vienų ir kitų skaitlin* gali pa
didėti vienbalsiai antikų* ta
rybai ir Mtsirinkimo didžiu- 
luai.

Kito* valstybė* irgi turi tei- 
*ę turėti savo nariu* taryhoje, 
kuomet |«*taniji svarsto rei
kalu*. paliečiančiu* la* vals
tybes.

Nųjunan turi nuolatini sek-

Tautų sąjungos sostine paskir
ta Geneva.

Paryžiui, Imi. Ii Tiuliu į 
reikalų komisija iki 

galiaii* nusprendi- kad siijiin 
go* Mistini- turi Imt uiii—tn- 

' < ieneva Rveicurijoje.
Tilo nusjtrendimil laimi n- 

I>utenkiiiti praiicirzjiį ir ln-lgni. 
Vpnš pastarieji limo mali*;, 
knd tų pagarbų laimė-* iuie*-| 

|tn» Krūmelis.
< Kaip vieni, taip kili ui tai į 
katlina preaidvnlų Wil*onų. I 
Nes si* nnilni »a*o kalboj* bu

Copenhagen. bal. 13. _ f-ia į vn »čr»-išk.— prielankių minti 
apturėta žinių, kad praeitų i ui M’-n.-vn. Tnd. Mikotim. *ti- 

i penktadieni Bavarijon sostinė-■*” komisija ir nu*
je Muniehe ir kitur' sutniškin.; pn-mlžimi.

ta bolševikų valdžia. 
Municli* dvi bolševikų frak- 

riji |x> didelių nesutikimų pn . 
galinu* susitaikė. Teėjau* poi 
to tuojau* Municlių užpuolė (

pnžjsta kaipo nls-lnn* tarptnu- 
tinio veikimo kurni*.

S. Amendinentu* sųjungos

BUTRUŠKINTA BOLŠEVI
KAI BAVARIJOJE.

išleistos 
lai 
ru 

tri* 
pa- 
K

WASHINGTON, bal. 13. - 
Pinigyno sekretorius C’ass pv 
skelbė Pergalės Laisvės pas
kolų — 4 ir pnsų milijardo Mo
herių Paskolos kampanija 
prasidės balndžio 21 d.

Tani tikslui bus
aukso notos keturių metų 
kotarpiui notų bus dvi 
ši. Vienos is jų duos 4 ir 
ketvirtdalis nuoš ir nebus 
liuosuotos nuo mokesč-u
tos duos 3 ir tris ketvirtdahs 
nuoš ir bus Kuosos nuo mo
kesčių

Chicagos federaliam distnk 
tui paskirta surinkti $652.500 
000 paskolos Iš to Cook pa 
vietui reikės duoti $189.22-'>

Paryžius. I»;il. K’., 
:ipy link* *** \«*ikiii upi* 
\«iki<*' iii k.n«-i\iii. ’l'oii ji«*iii« • 
v:t*l«»%iiHj:i t«»ti »l« i <••»!!<* 
žiiH»ni" ll••n•l^• \«»n šlvr
tii'Hz. liuku kulneli*Iiitih*. '-'I 
iimi.iiii*. Tn ryvi*kf \nkiiM**iu 
iiniiija >rn vaišliiuiiiut "imiijii 
k:< z**iin armijų**.

Suirki iiiu«»ln ji i* Ihivii.-iii' 
\<»ki««*-iu knreivių. n«*|cili'*M*,i 
i i*\t»li iif-ij*»iiiiriii l«*n«b*iHij*< 

imi*. I«liiik<« I.ii4t|«iiiki:in«ini

kiiiii.pi > 
ni|iin1:i. *l*ii 
t:inkn». *m» 
ivnii'iti* *!••• 
Hililj*.

\ i inij>«« 
kallM. kad
n»tt dur <««dlz 
«l:iiiui:iil lm\ oi-iii iiiihlui i*ln ii 
ji»»tn* išlikimu Armija
«:ix*» >k;iil linini inmltil *li«l* j.*i. 
\’*»n *I»H liullz v:iiniii:<‘i -ii 
^ni/.inli l»iivii-uifii k:iiz*iiui 
l’ru*ij«i*

Oi i<*i«*riiM l\iiiitin, jog :ih*i« 
liukiiiiiai* lnik:i». kn«nn«*i kili 
z«*ii- |ci*piii« i- Olnmlijo*. :it 

Krii»:tti ir i» 1*11111 *n 
-kėiilliliL:i ni mij:i |ci'il«*i« nill 
l»«*il\in>. kad n t ^aiiii

Tai gydytojo pasakojinus.
Taip |4t«nk**j:i • imiiiii i> l.”ii 

kij«»* *ii^i>/';» Ik. Vvimni K«d 
I*»l^. kini* lėliai ;ip/iiifiii*-.i*» 
inai'tM *!«•>:.

Ji* h • 1 . i-.. \uki« >.
m maną l**iikiiiii'- :ili«Li«i1i I***/ 
liatiian*. m*i l>;itix‘t£«». \»»ki«* 
••ini Hirliim. kad kaip vi«*iui*. 
taip kiliu t: t v š,tit«»ju did/iu 
ttui \Mki<*«ii«i. Tnd kulti
t rikli las iltini m,v:il» Imt i«pil 
•Imiih. \* .i didžiuma tsdi |».i 
'iiliiMli įtui/niiiM* tiMinnip. Ui 
• lid'/iiiitm Mn pt i»>itmn id*i 
tn*’*di Ull** \ *»li**l ijM».

T*nI«*I iMki«**-iu k:ir«*i\ i;« i 
1'mziuiijiiij** »innrki:ii v*ikui 
pii<*- l< iikii». *r«*u dn/imi i\\k 
-In •ii*ir**iiiiiiuii lt aLi pn»i 

tin««»t*»liii>.
V*»ki«**‘*i:i*. •nkMinn. im»pi*n 

|n liili^kni ii*ii«Iiš** ii ' 
Ii/ kjį. k*»l l'll 
••u |ui«ihnnl.i 1

Negius jie nei balso taiko* 
daryme.

Berlyną*, lud. 12. S|>««rijw 
Ii j >li-|H-šuj i; B:iiiil**rgo į Vos* 
-i-<-lie Zviluiig pi'iinešnina, ųng . 
vuki< šių valdžia pa-kellMMl, , 
kad talkininkai jai |>ram4ų_ 
Bavarijai milim-ią IkiI«o fui- . 
ko- |Ki>lai Mm-, jei lenui šeimi 
iiiul.au* luilšeiikui.

Tuiiųuil talkininkui valdžiai 
|ii:iiu-m-. jog jie iK-li-i-iij siųsti 
Bavarijon in i jokiu muisto.

Ib-iškin. kml talkininkai Bn- 
Mirijo- lndscviku* ignoruoja.

\e kitaip Im- pasielgta ir *n 
I ugnį i jo- Imlšovikai*. Kitaip 
ii negalima a|i*i*ili »n tai* 
Irtik-iniidiiiini*.

PLĖŠIKAS ZAPATA NU 
ŽUDYTAS

Per 9 metus jis palaikė anar 
dujų Meksikoje

Mesiro Cit v. Imi I.1.
Mik-iko- l.:u>- <l<|mtliiiii'ii 
la- |Mi*ki*ll*. knd viddžio* ka 
riiio"H*iu* imlu gali* iingiilnlii 
no z.ilioimj galvažudį Zopotn. 
|m-ii n<liitii-i t,'«'li"t<>lii. km- 
|»-r •• meili* vadovavo žirniu 
žmlžių gimjniu* pietinėj \|«l

/*> 
t'

ret ori jotų gmeralio sekreto Imvnrų kariuomenė ir tadš* 
rian* priežiūroje. ’ Sųjungo* 
rckrvtorijatc ir kiton* jo* da
lys* motery* turi lygia* teises 
•u vyrai*. Sųjunga ištaigia 
nuolatinį tarptautinį teismų, 
komisija* ir reikalingu* biu
ru*. •

Valstybė, kito* kitai gerbiu

X VaMybių atstovai turit- 
m; (a) susiartinti savo gink

vikų vnldžii) nuvertė |m kru
vinų »u*irėmiiiių guirėse.

Itet pimito bolševikai mierte 
jau daugelį piktų darbų buvo 
atlikę. Dnug žmonių užknn 

Ikino ir nugalabino. Daugelį 
jie nuskriaudė. Mieste buvo 
U.k.-ita* 
. >nariujit*. toru*
Ivybiin* tarėjo ateiti

Dnr*Mrh1orff«* ana diena

ittu

llll<

PALIUOSAVO APIE 10,000 
SVETIMŠALIŲ PRIE 

Š1NINKŲ

W.islnnglon. imi. IJ. Vy. 
iA |hi |mn»- 

li«« ir pndėtil J*a-
i.uil u apie
• ini liik-haneiŲ »velimAaliij
pi it-Mimiki;, kur ir nu’fii
luivu »IUire>|||«»ti.

Irib*nni«iii »veliinMilini prie.
• iiiiiikm iN*|Niliiweii«>jiinii.

»nwn»*

76 SVETIMŠALIAI PRIEBI 
NINKAI PALIUOSUOTT.

luil. i::
!>I |l’III*1

BELGIJOJE BUS LEIDŽIA 
MA BALSUOTI KAREI 

VIŲ NASLEMS

PALIKO 5 MILIJONUS DOL 
LIGONINEI IR BA2 

NYCIAI

I- tu |Kilikiino 
■lol. skiriami 
čia kntalikiL

Q (iaus

įtrrikininku BALANDŽIO 14. 1919 M
(

ili-1 rikte yra fe- 
i tiroje n- 
iu |uiešL

Ammkoniikjui ikalptonm Dand>on Pirvtiuje turi | 
ot armijų vynamua* rsdat <en Dtax Kitoje putėje uuU

Bru Helis,
111 h • 111n*

Baltiniore Md . Imi. 13.— 
linini >'in mile turtinga* 

' ■ ■ ii n' ninku* Tli'iiiui- • l'.\'eį|| 
milijiim- dol. Įrnliko |ui*tn- 

liii ligoniui'.
:#»• liik-tnln'ių 
IoikIhii lunijiu 
km kiit'ilrni. t
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‘‘DRAUGAS”
UMTAKUUI DAHA FVUKMD 

IMUf f»< by
CUAM PtltflsHlSG OO,
V. Mtb SU < *U<wa. liltaota. 

tekmm i»k ui i »cmmow

Mm
......................... 12.M

JU 2c A <1»rT
Jkhmi*in£ rele* •• a<mi«

Iš Av. Juozapo pampi jos — 
nieko nebuvo, ls-t gerli. 7,ilvi- 
tienė apsiėmė tenykštes mote
ris paraginti prie sutvėrimo 
šios ilratigijos kuu)s>s.

ono

%

A PET1TION FOK IJTIIl AS1AN f XDEFKXhEXCE.

yjiac 
iH’pri-

uura

Įdiiiti. Iki šiol ji mažai patar- 

| luiv o
buvo užsiėmusi kitomis minti
mis. Bet svetimtaučių prie
glaudose ar lik no iš \Ve»t 
Sitlės ibiugiausia vaikų. Kam 
pavesti ir pinigų ir vaikų šlr- 
>li* svetimiems, knd gulimu ap
rūpinti patiems f

l*ava*aria jau ateina. Reikia 

atgimti ir labdarybės darbui.

l^dxUr\bri dėlto* kad Pranešimas iš B Snbumcijr, P. b tunte-
—a • *. •_

Utim vii n vi vi im i'ii vn.v-ns 

“DRAUGAS” 
Kl— h*«aiH M.ę Mm atšua.

MII XI MI Rk UX M
...............................................K.o- 

httri M< <v .... ................................ BĮ «•

Fr«aum< r-ia tuizk.vat »*•> n«» i_x»-
AttAll'Mri trim Ujodrasviut* d H mm tie 

B no Navjų Metų N«1M pet mainyti 
bArtauB %iam4a rvtBia U
(Rratua. I'tttlral rrrtauatia *k|*et-

kraonjo «*r ck|Hcora *M<*«l**> ••rali-**' 
|»<nmuA | lv«;**lruv^ų

UGAS PUBLISHUiG CO. 
W. 46th SU Chieago, III.

M,Mak-; (II*

Žmonių Reikšmė

I Jnti keli metai kaip gyvn<» 
ja Labdaringoji Ijetuvių Sų 
junga, bet ji nekilome! netu
rėjo iek |ia-i-ekini<>, ne|>ada 
rė tiek naudos kaip 1918 mė
lti*. Surinkti Inlularybes tik*- 
•ms 13 tūkstančių dolierių -u 
firšum y rn tikrai diilelis daig-

dar- 
dar- 
pa»-

pnrarata 
milingai j 4*4^ 
bet dirbt; Lietuvon labui. Rau
do uųjaaie Kryžiuje esanti pi
nigai daug prisidėjo prie grio
vių ir pavienių kūiimiuo; da
bar Egzekulyvi* Komitetas 
Išsiima juos savo rankosna ir 
sunaudos Lietuvos šelpimui. 
Tikimės, greitai galėsim pra
nešti lietuvių visumiieni-i rei
kalinga* taisykle* su Lietuva 
sumiešti ir tuomet pavieniai 
galės savo giiiiiiiaičūini* tesio- 
gim; immiiių priduoti: tas tu
rėtų pavieniuose prašalinti ne
rimavimų ir svyravimų, jei 
koksai randasi.

Ai peržvalga ir prindnhims 
tegul kiekinuliu paiudo rei
kalų sutartino vaikinto, tegul 
įtikina reikalų prašalinti nors 
šiuo tarpu snovinį ]«>litikavi- 
n:ų. tegul priverčia kiekvienų 
lietuvi visas galimu- jėgas 
Lietuvos reikalam* pašvęsti: 
ypač Komis dienotai-, kati* es
ame pusirįkę surinkti milijo
nų parašų po prtieiju. rvika- 

’ laujanėia Uetuvai- nepriklau
somybę užtikrinti.

Su šiuo praneKtnu siunčia
me visų pluoštų žiani apie Lie
tuvos reikalu*. Sk>* žinutės 
jau pusėtinai užaiilgnitos, bet 
kmbiugi tik kų imis lusiekv, to
dėl skubiniunt* ja- išsiųsti. 
Tai|<i siunčiamo kopijų uie- 
■iMirandumo, kurį Egzek. Ko
mitetas įteikė Ararr. Valdžiai.

KooilMt* iRf onnftdjot
Mum.

NudėUoj,
Akadronjo* Rėmėjų drauMjuu 
narė*'atvyko ant bse adiklį o* 
j Arento Kazimiero 8e*erų 
Vienuolyno koplyčių. Po pa
laiminimo su Av. Sakramentu 
skaitlinga* būrys narių aaėjo į 
Vienuolynu svetainę.

Gerb. prof. kun. P. Bučy* 
atidaręs susi rinkimų malda, 

1 priminė narėms a. a. p-lę T. 
1 Andriuškevičiutę ir visi susto

ju atkalbėjo Sveika Marija ir 
amžinų atsilsį už jo* dūšių. 
Po tam buvo perakaitytaa pro- 

1 tokolas [linnojo susirinkimo ir 
visa* vienbalsiai priimtas be 

' permainų.
Paskui kolouijų atstove* iš-

1 davė raportui darbavimosi au-
1 vo apygardose.

H Av. Jurgio parapijos,
• gerk A. Nauaedivuė pranešė, 

gavusi 33 nares, gerb. žilvi- 
tienė 12 narių.

Iš Av. Kryžiau* parapijos, 
gerb. M. Bajorūnaitė sakė gn- 
vuri 61 narę.

Iš Dievo Apveiadus, gerb. V. 
Lukošienė pnsiŽadėjo trumpu 
laiku sutverti kuopų. »•

Iš Aušros Vartų — nebuvo 
atstovių.

Iš Av. Mykolo, a. a. T. An- 
driuškeviėiutė surinko 29 na
res ir gerb. Ik Tarnaitė pas
kelbi'- surinkusi Iti.

Iš Av. Antano parn|>iju*, 
gerk P. AranakaiU ir Elena 
Grieaitė prisižadėjo trumpu 
laiku sutverti ten kuopų.

Iš Nekalto Prasidėjimo pa
rapijos gerk F. Aimkienė ir
J. 8te|KMikaitė raportavo tu- po atstovių ir iš Vienuolyno ai- 
rinti 9 narvo. . ■ stovių. Pirmininkė vienbut

is Av. Petro ir Povylo pu--šiai išrinkta tapo gerb. A. 
vapi jo* nieko neliuvo, bet1 Nausėdienė, l-ma vire-plnu, 
gerb. A. Nausėdieis- ajmiėmė s gerb. Eilvitienė, 2-ra vice- 
pmiaryti ten kuo|>ai pradžių, 'pina., gerb. R ftobonrenė. ralt 

rz a- r----------------------_ viMia H Kaaimiero <■

; serų, iždininkė — Brnčjenė, 
1-ma iždo globėja — Volteri- 
iH-, 2-ra iždo glols-ja — F. 
Aimkienė. Valdylios narė su

Beabejn kiekviena* lietuvi* 
kas valanda lankia žinių iš 
Lietuvos. Nusimenama, kada 
nteina liūdno* žiuio*, o gavus 
liiik.'iin-*nę žinutę džiaugiama- 
*i ir pudvigubintoui jiegoiu *to 
jonui daiImu. Iki šiol <-*aiuegu 
vę gan liūdnų ir liet skaudžių 
žinių apie musų tėvyiM** padė
jimų. Sudrebino kiekvieno lie
tuvio širdį girdint, kad Ru»i- 
joh Isdševikai netik kad patys 
veržiasi į Lietuvų. viekų de- 
ųiiulauu ir naikindami, bet 
dar atsivedė tūkstantine* gau
jas puslaukinių kiniečių, kad 
ji-m* puditų Lietuvų išimi 
kinti.

Išlikų besiveržiuia* IJctu- 
von it dieglys lirutvio pašo
nėje buvo jaučiamas: l*-t šis 
neliek liaiiuę, kiek rūstumų iš
saukė lietuviuose ir paskatino 
juos stoti smarkesnei! kovon 
su tėvynės laisvės priešais.

Nevien liūdnos žinios mus 
pasiekdavo. 1-aiks nuo laiko 
gaudavome ir linksmesnių. 
Džiugnsi mus praae*iiuas a- 
jiie susidarymų Lietuvos Val
stijos Tarybos, išrinkimas Mi
ni ster i jos; ir Lietuvos nepri- 
klnusomylss paskelbunns su
stiprino musų <|vašių ir [išra
kino prie smarkesnio darha- 
* iinosi, susiorgannavinias 1 ju
tu vo* kanuomonė* ir jus tuir- 
sus kovojimas su užpuolikais 
unt luetuvo* gyvybės ir lais
vė*. Lietuvos delegacijos at
važiavimas Taikos Konferen- 
cijoti Paryžiun [lastiprino mū
sų viltį, kad uiusų troškimų 
issipildynins jau artinasi. Avc- 
<lijos, Danijos ir Aveicanj<n* 
|iri|«ikiiiimas Ijctuvoa atsto
vų. kas reiškia ]>astatyina* 
IJetuvus eilėje iii'prigultuingų 
valstijų, atrodė mum* lyg sap
nas. lyg |s*rgeras dalykas, 
kml įtikėti, jog tni ištikrųjų 
Ąrn išsipildęs lietuvių sapnas. 
Padaryta* prekybos sutartys 
su Anglija nuvijo šalin liaimę 
nuo manų, [iro kurios akinius 
taip labai nerimaudami žiūrė
jom į IJetuvos kovų su alkiu 
ir visokiai* trukiunais. Anglija 
įsižadėjo Lietuvai kelių mili
jonų dolierių paskolų.

Atai šiandie (Imi. 9 d.) ga
vom kublegrnmų iš Aveicarijos 
nuo Lietuvos atstovybes, ku
rioje praneša, kad Lietuvos 
Respublikos prezidentu išrink
ta* Antanas Smetuiui. B«d. 4 
<1.. Kaune išrinktasai prezi
dentas prisiekė Valstijos Ta
rytai ir taipgi Taryta prisie
kė Respublikos prezidentui. Aj 
vėliausia žinutė. In-uls-jo. <lar 
daugiau* lietuvius nudžiugins, 
ite* aiškiai matom, kml. nepai
sant visokių išlaukinių trugdy-

Ii tų raportų 
rniay lietuvė* motery* 
gilios nesigaili laiko nei jiegų 
Akademijos jiagvlbaL Nora ka Rinkimams užaibaigu* buvo 

lonijose kuopelė* da nesutvar
kytos, bet dar'ia* jau pradė
tas ir gan toli pavarytas.

Gerb. A. Nausėdienė par
aka iti- surašytų konvtiturijo* 
projektų draugijai. Projek
tas visoms (Mltiko, bet kad vė
liaus nebūtų išmėtiin-jimų, jog 
pergreitai pnėo>e įstatus, na
rė* li*1*imitMMi* išgink* kdiai- 
sijų projektui peržiūrėti ir a- 

' ti'innnrirtHv- snririnklttte pn 

duoti nuomonę. Nekauėios 
ypatus iaėjo i kMnisijų: gerb, 
žilvitienė, Bružienė ir Ardie- 
uė. Prie tų visos priėmė, kad 
autorė butų toje komisijoje au 
gerb. Motina Marija Vienuoly
no viršininke, o iš šalie* sa 
patarimais dalyvautų ir gerb. 
kun. P. Bučy*. Komisijos na
rė* tapo išrinktos iš buvusių 
jiosi-dyje, o ne iš visų koloni
jų. dėlto, kad susirinkimas 
taip nubalsavo. Ilgai truktų 
išrinkti kolonijų atstove*, kuo
met kuopos dar nevlsur susi
organizavo, o konstitucija jnu 
greitai reikalinga.

Altana* susirinkime Akad*-mi- 
jos Rėmėjų draugija paskyrė 
ir Centrai? . vaidybų, suside
dančių iš septynių narių, ren
kamų kas turtai visatinimir 
Mitrinkime ir iš atstovių kiek
vienos kuopos. Jų rinko vi
so* susirinkusios iš sųvo tar-

trumpa pertrauka, lauke jo* 
visos atsigaivino kava ir gar
džiomis bundu!eini* bei pyra
gais, kuriuo* gera* širdimi 
mergaitė* ii Av. Kryžiau* pa 
lapijos bavo pagaminusio*. Po 

I pertraukai ta imi a pavartyt i 
baaaro reikalai.

Kuopų atstovus raportavo, 

sarai daktua, bet jųfai j**M 
ypatingų darbų Mi prieder
mių du nebuvo pavestu, tu;

iatL Bara nutarta, kad kiek
viena kuopa rūpintųsi įrengi
mu nors vieno* bud^s ir pri
sirinktų įvairių dalykų. Buda* 
sustatys vienuolynas, * jų iš- 
taisymų narės atliks.

Taipgi tavo įnešta kad iš
rinkti komisijų, kuri prižiūrė
tų viso baaaro įvykinimų ir 
vedimų. Bet buvo paremtas 
sumanymas, kad Centražėa 
valdybos narte atliktų tų dar- 
H-

Buvo klaushnns ar galim* 
priimti j Av. Knz. Akmk-niijos 
Rėmėjų Draugijų lieluvaitos 
iš viso* Amerikos. Draugijo* 
narės Ubai malonėtų, kad su
sitvertų kuopelė* visose Ame
rikos lietuvių parapijose.

Nutarta turėti ateinantį su
si riukitnų gegužio ketvirtų 
dienų ir iki tam laikui jau tu
rėti sutvarkyta* kuopa* įvai- 
rioae Chieago* parapijose.

Kusirinkimaa užsilaiigo mal
da.

Karė* metu turėjome karės 
daržus. Apsuktus, turį skly- 
p< lį nuosavios žemes žuKinės 
pelnijo, kuomet paraginti že
mę apdirbo. Aalies gyvento
jai |*-r dvi vasari *utau|>ė 
lo b. įlotu* milijonų dolit 
rių. Tų Įiinigų ■ nereikejo iš
leisti pirkti daržovėms, lies 
prisiaugino savo. Ir tai atli
ko liuosii laiku, su truputėliu 
Įiasišveutimo. Tai buvo Intai 
naudingas daiktas, kuomet dei 
brangenybė* daržovės ne vi
so uis buvo prieinamos.

šiandie aušta įsi vasaris,
šalies vyrinilsyl*' išnaujo ra
gina žmones prie daržų ap- 
liiilniiio. Tik ŠĮiiK-t tie daržai 
jau neturi Imt karės daržai. 
Nes knrė |>asttaigė. Sako, tu
ri vadintie* “pergalės’’ 
žiu karės laimėjimo 
žili, kaip kad pergalės 
kola.

I'n ragi minas yra laiku ir 
didžiai naudingas. Visa dy
kaujanti žettn- turi būt ati
dirbta ir priversta išduoti vai
sius. Kas neturi nuosavų dar
žų. tokiem* galima gauti kur 
tuščiose apylinkės!'. Sužinoti 
tuščių lotų ir Žemės klypų 
savininkus ir jų |iaprašyti 
b'isti Įmsniauihiti tuja ženn-. 
K i«kvienas Įiatrijota* žemė* 
savininkas mielai sutik* duoti 
tam tikslui dykaujančio* že
mės.

Juk su tuo pačiu tikslu ša
lies kongresas |iavasari<> ir va
saros iiii'tu yru nusprendęs 
[laikrodžius nustatyti viena va
landa pirmiau. Dumliuna pru- 

I gos darbiniiikains kasdien 
niiksi'inu darinis taigti ir )ias- 

' kni nuiiiie turėti daugiau lino- 
Į so liuko šviesoje. Tuo liuosii 
laiku reiklu niiiidotic*. Dauge- 
lis tnd ir naudojusi.

Iv ui ii praėjusiais metais, 
į taip ir šįmet iiiumį žmonės tu
ri' ėtn imties itaržoose durl*>. 
Knd ir mažinusių žemės kam- 

ĮįsIį reikia iiĮslirbli. -Nes že- 
jns'ji* yru auksas.

I'a-igiiiiiiiikiiiie Įs igalės dar- 
.au* ir tnupjkiliu pinigu*.

i

, ^Tii jHisiekuuo pro /..iM-ių bu 

gųiia daug, bet Įuržyineti- 
yru ir U, knd lailslmyls i 

nulojo kuu. F. Kemėšis. 
18 m. gyveno Chlcago-' 

ji* mokėjo žmones sujudin- 
Tr patraukti prie to nau

da ilsi.
Ketvirtoji kuo|Mi pralenkė) 

visut kitas, ne.- Dievo Apveiz- 
du* parapijoje kun. Krtuas, 
bodainus klebonu, laimi tų 
darbi; rėmė. Jo ;|>edmis kuu. 
L Alba ėius taip pat suma [ 
ningai uHiuilatimčiai tų dai lių I 
vedė tolinus. Pasauliniai žino- > 
tas. vyrai ir motery*, prie jo Į 

Į prisulėjo *u imsišventuuu. t- 
i patingai pasKiarlmvo p. Alio- > 

gėris. Beito ni'-tų gali- k' ivit 
toji kuopa jiasirod'' pralcuku-1 
si v.sas kuoĮimi.

Dataf šeštoji kuopti uz.*ik< ' 
aino pralenkti n ją. P. Aulu-1 
Ims Nausėda, inubuiuis v Imu 
Sąjuiig'i.' piriiuiunku, yni pu- 
draugei ir veikliausia: 
sius kuo|nis nurys. J 
Neštoji kuopa, smulkiai 
žylis jus 1918 metui* ii 
laukė vuaa kitas kuo|m* 
ui"tuis. Kul ka- slinku 
ar jiu pasisek* piuh-ukti 
tijjų kuopų, kur ilnbu 
ratušus, ii. irakiečius, p. Very- 
ga ir kili. Tu kuopa, kol kas 
nerodo dideliu veiklumu. n*-t 
tat yra tiktai 
kuo|s> 
lenkti.
Bridgi

I

i
I

I I
I

* šcšto- 
ik lto tu

[1OH- 
p ra
uni*

I

SKAITYTOJAI.

JMlik 
kun

Užrašykite vardu*, pavar
des ir adresu* visų aimenų ir 
kompanijų, siūlančių jums mų ir luuuinių sunkenybių, 
spekuliacijų su abejotinai* ši- Lietuvos Vul-tija juu pilimi 
rais ir bondsais, ypatingai, susitvarkė ir žengiu prie pil- 
vilioja iš jų* j jsų Laisvės Pa- no* laisves ir Įiastovios nepri- 
kuomet už juo* tie asmeny* klnuuuiybė*. 
skolos ženklu* (Libcrty 
Bonds) arba Karės Taupy
mo Ženkleliu* (War Savingi 
Stainps'. pridėdami dar įvai
rių spaudinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresu* siųski
te krasa šituo adresu:

Federal Tradc Commission, 
Wa*liingtint, D C.

Prisidėkit prie pasisekimo 
ergalė* Paskolos (Victory 
i bert v Loan).

Svetimtaučiam*, kurie ren
gia* grįžti į praneša
ma, kad įmo reikalaa-
jnnia kvito* ar kitokio priro
dymo, kad jų takrai nuo mei- 
gų yra išmokėti. Ta* priro 
dymas turi-bati ratiktn* jo 
imties arta jo taksų kob-kto- 
rių-iiarlidavių. Be to neišduo
dama jiasportų ir neišleidžia
ma aut laivų.

Kad veltai negaišinti nei 
savo nei valdžios laiku ir iš
sisaugoti įvairių uchiakiiiuiiių, 
geriausiai turėti *u saviru vi
sas kvitas už išmokėtus taksus 
ar jei dar tie taksai pilnai ne
išmokėti ar lu-apskaitliuoti, 
tai nors pilnų pranešimų visų 
ineigtj nuo t <1. -nario, 1918 m.

Nuo kiekvieni' nrapsigyve- 
nurio ateivio įstatymai reika
lauja išrinkti taksų 12'A nuo 
vipij užibirbių pnnlėjus nuo 1 
■ I. sausio, 1918 iil Jei tiulį tų 
taksų dsrislavini yra jnu pa
laikę iš algos; arta jei viri tuk 
siti i.'inokėti ir Įiopero* dėl in- 
vigų kolektoriui induotos.n-ikia 
turėti paliudijimų, knd butų 
galima Įinnslyti ant jaireika- 
Invimo. tie* ta jo pnsjiortų ne- 
išduoda.

Tuo*, kurie di-1 kukių nors 
pru žiiM'ių neturi kvitų, ragi- 
nniun išgauti imu darbdavio 
ludiudijtinų, kiek ji<- praėju
siais metais uždirbu.

Tie viri įlalykai yra Intai 
svntlnis, i*'* dnnnr tukstmičiai 
svelinitauėtų ilnikomn uos i 
tose tik ili'ltu, >.nd jn- iK-guli i 
išpildyti t<> r< įlavinto.

P. S. Prie Į' '-gus prilui

Mskaidri Iii (Chicagoje)- 
Straipsnelį j sutatinį “Drau
go" numerį negalėjome indėli, 
kadangi atėjo imt vėlai

Rašykitės ir kalbinkite kitus rašy 
ties po peticija.

Cit dislaiin* žodžius tos peti
cijos, ant kurios turi poalra- 
rošyti kirkvieiuu Ib-tuvia ir 
lietavrų nepripuhnybci prijau
čiantis žmogus. Kurie gausite 
tam tikras blankas iš Wask- 
ingtooo, rašykite* ant tų blan
kų. Kurie jų negausi te, iš
kirpkite iš laikraščio šitų rai
tų, padėkite uro [atrašu* ne
ištrinamuoju paišeliu nrlur ra
šalu ir siųskite j U'asiiingtonų 
šituo adresu:
LUhuanian Mational Couucil

703 Fifteeuth Hr. M. W. 
Wuhiaftoa, D. O.

UHEItEAS, Litbuaniu wa» for ilges nu indcpvndvnt Kinte, akose inhalntunt*, 
dirtiiK-t etliie group. Iinve in-ver n noutin*l tlirir riekt to htdeprndener;

VHEREAS, tlir eetnlilishns-nt of nn indeprndeiit Lilhuaifiaii Nluti- w»uld aifel 
liuiterinlly to tlie futurr |w-n<— of ll><- worid.

TIIEREFORE WK, the tnidenigned, a*k for the pimpiu of Lithuaniu t bose 
right* of srlf-di-trriinnation llint are tie- d<i-bitrd vrar aini* of the l'nited Ktales, and 
tluit Iinve Is-rn grsntrd to tbe oppn-siuil (s-oplr* oi' »th> r muiline*.

We n**|s-ctfully r«ų*e*t the PRES1DENT OF THE l’NITED STATĖS and tlie 
KECRETABY OF STATĖ to estetai to Ils- Utlnunmii Goveriiniciit formai n-cogiu- 
tion. lmM-d not oniy on llirse ground* of jintive. būt tknt tlirough thi«, they tnay Im- 

Mitlvtsisi tlie attempt* of the prcM-nt regime oi Rn.iria or uny 
ii|h>ii tlii-ni.

kitom*
V pra 
įlanios

a fori’i

Amerika* lietuviams 
linksma girdėt i Lietuvos 
kbiusoriyliė* klausimui 
gerinant, In-iils-jo, kml
išrlnltc* j r* imsekne-' Ans'i i- 
ko> lietuvių Įiu'lorytų |uistau- 
gi). M<-s ir-gi liiri-joui {vairių 
sunkenvbių ir trukdymų Įsisek- 

pUIM'ti 
prisiūti



ADVOKATUS

1

NAUJI VOKALAI!:
Naujenybės ir (vairumai

;m4. »> H. A*rte*4 Hlv. I'locam 
TUfttnBM lUjauartiU 

DR. A. A ROTU,
Hum* ir <UUuj*m

M**« jai^tM MutaeiABg. VyriAMų 
Vaito M ir tolau įtorafiiftkM lirų 

(ifBBft. 11M Ma Hai0ta4 m . ChuMffto 
PrtrVar Mtol 

VAUUCLUM lt—1| ryta 1 
it>*iM : > «Bb Nc<|>

' •

ciano, TT.r.

ap-

Antrafeiij, 1*1. a d. f»»*V bolševikų.

««

AKRON, OHIO
I

Lietuviai katalikai, pasiimu
janaiiu budu. Manomu, kad P"** ’* "tuu.avuMo-
tie pat). vagys visur veikia. AkruBB“

žmuuėa, pašiau ugoki te. •■■-U. brukus iš tal-

Dr. S. Naikelii

ir

R.

>•

arb*
MĄSTĖM

EXTRA.
Kaina tiktai 50 centu

4
i

laivo 
virto*

bėa. Kart, nuo karto ineina 
lAetuva (tik I aunnmtiene) 
>iil— ploššigj* ir skuodžia 
ri aat tava likimo, kad mažai

1/ie 
be 

var-

Dr.M.T.Striloolu
umivia

OYDTTIMA* IK (VlllllU.Al

Dr. G. M. GLASER įl

Kovo 31) d. A. U M. S-gos

I’utamau-iiue, yBl. , n,o m n s so nx>i« 
ntsnztit iki 4: « Iki S iškars. NsC

Dr.M.Stapnidd

Vatando.; — I iki 11 M rytd; Į 
t pu ptatų imi b rak. N»4<lia
una r>uu l iki I vakart.

“Marijos Menuo”

rodė, su 218 doL ir pasiu- CcnlSuv. Vai. ir tsHriniukni Ini- 

traluuu fondui,.
/•Ha* Januli*.

k Vokiečiai gali duoti

šio sukaro daugiuuriai Jiasi- —- kuo(m buvo surengus pi n

L

CICERO ILL.

ui r uIhmIu

P. J. OHEIILY 4 
A N. MASUUS 

asuu, — nrrim — i —
Ar BorMi fyvaeU BraJ

<o«R. Ma« turim PUnt I 
•ata« dėl pardMTMB*.
M*t)ka m tunu inrmtaaa 

«S aiud Ktultar H. W.
M* (Vkae

F. P. BRADCHUL1S 
Liettrli AdrobUi 

Attorney Law
IK w (tar. (lar« m.
IUmmb T«t <<W*I no

(M1C4OO. IIXIBOU

Orv.: am mo. bum
THidf ■ Vanta UM

SMffl? ATIMI.
I varudoc ma<«r pate* 
rtauman MoryJ. vieša Hatafem
Haa. Jarta tr km iraafcM Mrl MI 
pardtėou tuoM«* «1 arteamam 
M Tvojau* ftlNliutlM.
>U*% etif vtaoklaa fi»*arytoa—

K. KAPLAN 4 BOKI, 
U08 So. Ashlaad Avė, 

Chicago, minui*

o

’• dy* K ‘

tumi

ištraukti.
Valdybės geležinkeHų vertė 

pirm karė* buvo apskaitoma 
2Č milijardai markių. Gi šiar 
die jų vertė neims didesnė ’5 
milijardų. Aukso Vokietija tu
ri įlaugiau.in aps* tris mili
jardus markių.

Tad galų-gale minėtas pro- 
fuMrriua prieina prie išvedi
mo, kml vertė visokių daiktų, 
kokiu, butų galima konfiskuc- 
ti ir išgabenti iš Vokietijos 
yra dauginami* IU milijardų 
markių arta 9S,300,<MR,000. 
Teėians, Oppenbeimrro non 

lnvm*. tnMntrtrn' gab'tn pi**1 
Ntviuli uejmkMiių Vokietijo* 
nuoaavybę ir ii to imti pelno, 
(r jia intikina. kad toks puri- 
itgil-uis neaprilnakėtų.

Jei Vokietija Ih’Iij priversta 
lialuisyti geležinkeliu, ir pas
ta! šituos pavesti talkinin 
kanu, tad talkininkai iš to gnu 
tų apie 25 milijardus markių. 
Bet to negalima (išdaryti. Ne. 
nugalėtoj Vokietijoj sumažės 
važinėjimas geležinkeliai, ir 
nlkininkai neturės pelno. Gi 

jei bus norima patį važinėji
mų kiek (tebranginti, tuous-t 
žmoni-, dar Inbjau šalinsi, 
tino geležinkelių. Nes jan ir 
šiandie vokiečių geležinkeliai 
neduoda jokio peluo.

Tokie sentikiai po karės, 
tvirtina Oppenhciun-r, viešpa
tauja kasyklose ir dižiulėaė 
dirbtuvėse. Apie privertimų 
vokiečių prie išnašaus darbo 

liūtas brangiau at- negali būt kalbos. Nes tuomet 
streikai ir riaušės sunaikintų

vtalė- 
_______ nepraaftiMaial 
veikti prieš tatkimataa, 

vyriausybė dažnai 
o, kaip Bdelį kate*

■Hygiiumų ji gaus nuo talki 
niūkų ir kaip gausiai vokiu 
čiai pasipelnysiu. Bet dabar, 
MtoOtot tarų laimėjo taikiniu- 
Aat, vokiečiai imasi įvairiausių 
priemonių, kad tik išsisukti

^nuo atlyginimų mokėjimo. Vo- 
kiečių .mokslininkai stengiasi 

mus prirodyti, 
galėtų užmokėti 

Deja. tas ne nuo 
to nrimti Apataltvimii pri 1 
gulės nuo pačių Udknuukų. 
Na* ir šita šabai gerai žino 
prieMtorh^ ir dabartinį Vokie
tijos sttaį. Tad aišku, kad vo
kiečiai turės atlyginti tiek, 
kiek reikalaus talkininkai.

Nesenai karė* atlyginimo 
klausime atsilic|H' voki<>čių 

f ^profesoiius <tppenheiincr. Ji. 

apskaito, kad šiandie vokiečių 
naeijonalis turtas siekių. 5(X) 
mihjanhj markių. Tad jin pa 
stato klausinių ku-k iš to visa 
tattrininkai galėtų koufiskuAli 
ir pasiimti. T

JudoiiKM ir iH-jihloiaos uuc- 
■avyin'-ii, *|Klraurt<n< nuo ug 
mus, bu* opu- 2tJU uulijardų 
markių vertė*. Bet juk narnų 
Ir parsoiiab-H nuosavybės ne
galima paimti. Namai juk yra 
pejiUoiui, gi personalui nuosa

vybė* verti' nežinoma. Namų 
rataudus butų galiom paimti. 
Bat jų gaben 
gintų už pačių jų vertę.

Butų galima, ka* tiera, pa- vilkų. Kad priverati 25 nuli jo 
dėti vh-šųjiii išpardavimaii,! nu* vokiečių darbininkų dirbti, 

privatinius, taip, vieša*- prisieitų uoolat palaikyti 500,- 
daib-s veikalus. B<-t tw>-|fl0O kariuomenę. Tuomet jos

iniame akte LMava,
1 Ąžuolo ptaišventi- 

raų dėl tėvynės, iš džiaugsmo 
numeta juodų skraistę, liekasi 
balta ir skaisti, akivaiadoj vi
sų ten buvusių. kii';*i liudinin
kų, paduoda rankų Ąžuolui ir 
pranašauja, kad iš jo užgims 
Tautos Genijui, kurs išliuo- 
suos Lietuvą iš visokio, ver
gijos.

Kad aprašyti viso, lošėjus 
reiktų pašvęsti daug laiko ir 
vietos. Abeluai imant, visi lo
šėjai savo roles atliko kuo 
puikiausiai

Akto tnrnnnso bnvn ,tekis 
macijos. Dekiemavo mažo* 
mergaitės, kurios publikai la- 
hai patiko. Ant galo pakvie
sta iš publikos “Moterių Dir
vos“ redaktorė,- A. Nausėdie
nė, kad šį-tų (iškalbėtų. Kal
bėtoja išreiškė savo įspū
džius, (išgyrė .ųjungiete- už 
surengimų tokio vakaro.

Reikia pažymėli, kad p-iua 
Nausėdienė jau nepinnų kar
tų aplankė musų kuopų. Savo 
utsiiankyiuu sustiprina musų 
energijų, už kų mes esame jai 
dėkingos.

Vakaro vedėja buvo |>-nia 
R. I’alnbin-kb-m'-. Surengime

Pagalinus profesorius |K>- 
žymi, ka<l su prievarta talki
ninkai nieko negali laimėti 

| Vokietijoje. Jei jie nori gauti 
, kiek nors allygimaio, tad tu
ri t okn-čiams duoti pilnų lai* 

I vę produkcijoje.

Nežinia, at talkininkai kiek 
utiniu su tai. profenoriau. 

išvedžiojimau. Nes jei talki
ninkai nori užkrauti ant vo- 

i kiečių augštų atlyginimų, be 
' aliejončs, atras'“ir tinkama, 
priemones ir versme* tų gauti. 
Talkininkai žino finansinį Vo
kieti jo. stovį. Nesuklaidm. jų 
*avo išvedžiojimais vokii-ėiai 
mokslininkai.

nejiMloiDON iiui Mvyten. Trobon I 
aut tos nuosavybės jau priskai 
lytu, prie apdraudimo nuo ug

ea. lš-uuskų butų gultum pa- 
gtoaudiiti tik stambiais na 
JKiais. Bet prisieitų juos nu- 
Hursti ir transportuoti. Tas 
Urbas t tai iM«psinxAėtų.

Kasyklos Vokietijoje yra 
vertė. 21 nulijanlų markių. Iš 
to kuoue viena trečdalis yra 
privatinėse rankose.

Pirm karės Vokietija turėjo 
užsieniuose apie 25 milijardus 
luarkių kapitalo. Bet šiandie 
iš to beveik nieko neliko. Ko 
nepaėmė talkininkai, tai Imtys 
u— - - . — ■ ■ .

j Lietuviai Amerikoje.

darliavo p-lė A. Jakaitė ir 
|>nia ti. Laurinaitienė.

Dabar kuopa rengiasi (me 
Moterių Sujungus savaitės, ge
gulės mėnesyje.

SųjmtgieU.

Sujungi. i<-« jmiutiė painjv- 
tiškiinių. Juk neveltui yru sa
koma; ka. yra širdyje, tu. iš- 
sireiškiz ilnrlub. Taigi ir A. 
L K. M. Sujungus 2 kuopa, 
netiktai, kml pati remia visu, 
prakilniu- darbus tauto, ir 
Bažnyčios labui, liet ji |«gci- 
dau.ja. Lu.l ir visi tai darytų.

Kml rtižadinti didesnę V<vy - 
m'-s meilę ir »U|>ažindinti aršiau 

■lietuviu, u tikmi. tfrvna.1

zerutu (1*. Milrikiutė). Ji 
patėuiijus nuliūdusį ir ausi- 
lupiausi savo vyrų, stengiasi 
įsilinksminti ir suraminti jį. 
Netik kaliai, liet ir grnžkmii. 
tiaiuclėniis. kas jai labai sekė
si. išrodė, kad ir ji atjaučia 
kų tokio m-iaiprarto. Ib-t vis
gi kovoja su liuduuniu, kad 
prašalinti jį iš savo šeimynos. 
O štai jumirodo jų duktė it - pu’hkn’u.'^.. 
Im.ikb- (B. Mb gsttė). ~ 
kaip lakštutė, tai kalba, tai

mžm« <1

Vagptėi
Jan ir šį ramų kampriį 

lankė žmonijos neinudėiiai 
vagys. . 
apie pusiau dešimta valandų p. 
J. ėtvanis ėjų bulium. Tuo
kart prie jo šalies privažiavo 
automobilius. Vienas vyras iš 
jo iššoko ir su revolveriu no
rėjo atimti pinigu- is p. ftva- 
nio. Bis pradėjo liėgu. Pro jį 
prašvilpė šešios kuli|Aos. Vie
na kulipka parėjo per vienų 
namų, pataikė kotnodun ir jo
ji veidrodį sukulė.

1’0 Bito USpUolllllu O. Tu 
luuliuuieuė* (1447 So. 4'Jth 
Avė) tapo apvogtu.- salintum. 
Vienas vyras, prižiūrėtojas 
ranukke, tuokart buvo ir jį su 
revolveriu nuvaro į skiepų. 
Sakoma, kad pavogt'' apie aš
tuoniasdešimta dolierių.
Kelios dienos pirm tu J. Ste- 

(ankeviėiaus . (12-los ir bb-ta 
Avė.) saliunas tu|n apvogtas

iuė)o didelę karų Ūktai »u mo
terių pagelba. Ragino podraug 
moteris ir merginas rištis į 
didele* ir naudingas orgairi- 
žarija*, kaip Moterių Sujungs 
ir, išgirdus tėvynė* balsų 
šaukiantį pegelbon dvi apsi
giniau Hilo lenkiškų polių ‘s-i 

, visoms stoti 
ir eiti vaduoti savo tėvynę. I 
l'nstarieji kalbėtojo žudžiai 
dideli įspūdi padare publikų- 
j1'-

Tarpuose buvo deklemnci- 
jų. Dekiemavo p-lė M. Jnb- 
jonskaitė.

Vieuu žodžiu sakant, pra
kalbos pavyko Nors oras bu
vo negražus, ti-ėiau žmonių 
prisirinko pilna svetainė.

To.-e piuknllMisv prie Mot' 
! rių Sąjungos kuopos prisirašė 
. 23 naujos narės.

Prakaltas užbaigto. Ameri
kos ir Lietuvos liiinnais.

Imi gyvuoja sųjungietės.
Korespondentė

Skaitydami “Draugų" 
matydami, kad pastarųjmn lai
ko lutose kolonijose lietuviai 
subruzdo aukot pinigu, dėl 
tnuaų brolių ir seaučių. nuken
tėjusių noo karė, 
tuvojr, tad ir mes, 
loitieėiai, atjauMiami 
gu* ir uvlaimes 
mylimo* tėvynės, nutarėm pri
sidėt prie to prakilnaus darbo. 
Ačių triūsui ir pasidarbdavi- 
tnui J.Nakroėio, K Janulio B. 
Pankanskio ir J. Križanaus- 
kio Iiedi-lioj, ti liaUindžio tapo 
(mraginti čionykščiai lietuviai, 
kud susirinktų kuoekuitlin- 
giau-iai svetaiia-n, kuri tam 
tikslui buvo jaisaiiidyta. Ne 
visi musų broliai ir sesutės 
susirinko, la-t visgi ncninža- 
bun-li- atsilankė. Susirinkimo 
vi-dėjuui ta|si išrinktas Jurgi. 
Naknmis. Jis |M]M.akojo a 
pie žmonių skurdų Lietuvoje 
ir ragino, kad kožna* viena- 
neatsisakytų aukoti. Kada 
prašilk-jo rinkim*, aukų, ibiu- 
guuins iš susirinkusių prasi
šalino iš svetainės. Likusieji 
aukojo:
Jurgi. Nak rūšis...........ųod.lrij
Gentruda Nakrošienė .. 5OJJ0 
Knsnarns Januli........... 25.U)

šėrikų nagų Petrograde ir sto
nine kunigu Janušo pribuvo 
Amerikon. Min-ngv prukailms. 
tirnnd St. svetainėj, Imi. 7 d.. 
7 vai. vakaru. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Sėdynių 
pritruko. Apart katalikų bu
vo daug ir bolševikų, kurie cy
pė. .langė iš piktumo, kuo
met pradėta apie lioišcvikus 

ir merginas taiyties Moterių Ilsėti. Kadn buvo subarti, 
nors nenoromis.

apsimalšinti.
Pinnmu-in knlls-jo vietini- 

kietumas, kun. Jonušas, pas
kui N. Rmkiviėia, o ant galu 
panele Janušytė. laike kal
bų buvo rinktos aukos Lsu- 
n-ncr, Ma—. streikuojantiems 
dariiininkmu-. Surinkta su
virs 17 dol. Prie to <lar Lic-

kalbos bažajrtinėje svetainėje. 
Kuopos pirmininkė, p-lė O. 
Monkevičiutė, atidarydama 
prakalba*, pabnežė prakalbų 
tikslų'ir ragino visa* moteris 
li *aav*|5isam« a«w*^»a^o 
Sųjungo* orgamraeijon. Paa-! t**lM turi-jo, 

kui bažnytini* choras, veda-' 
lua* nesenai atvykusio vargo 
ninku, J. A. lt-kaičio, sudai
navo Amerikai ir Lietuvos 
liiiatius. Chorą* taip gražiai 
sugiedojo ta* dvi daini, kad 
imhiik* raukų pšojimu pri
vertė atkartoti. Prie progos 
galima pažymėti, kad šis cho- 
ta* nors senai iryvuojn. l«-t tik i tuvių Stntynio Bendrovės (rnr-1 

umsųlprie duliartiiiio varguaminko duota šėrų.

imdėjo lavintis daiauvnue. 
Jeigu p. J. A. Kaknitis ir to
liau taip darbuosis, tai gali
ma tikėlius, kad Cauibridgv 
lietuviu susilauks didelio ir 
šaunaus clioro.

Po to viso buvo perstai) tau 
kalbeli grrb. kun. K. Urbana
vičių* iš So. Beatono, kuris 
turiningoje kalboje gražiai 
nupiešė Moterių Hųjungo. or
ganizacijos svarbumų ir ska
tino visas lietuves ir lietuvai
tės rašyti va joti.

Antras kalintojas 
gerk kuti. .linkaitis, 
lietuvių parapijai klelmnas. 
kurie kalliejo apie didelį nm- 
terių pasišventimų visokiuose 
reikaluose. Nurodė taifsgi. jog

V. Stankevičių............... l’i.ml
B. IJubkcvičiii................ 1U.<JO|

Po 5 dol.; J. Petrauskas, I*. 
Rali*, J. Bruktomis, A. Vit 
kus, A. Ihgriv. J. Svenciarms, 
J. Janulis, St. Pauknu-kas, J. 
Gerlikas 2 <h>l.

Po 1 <iol.: A. Iž'lnnsvič'ia, B. 
____________ _ K. Mnrliieisim,

In irgi.Į j pudvilvki*. J. Iln-iva it K. 

Breivieiiė. suaukotu1
21M <lui.

Nusipirk Naują Knygą

Mušt; scenos nauji, kiu
žų ir lengvi perstatymai.

Komedijos, Farsas Gy
venimo vaizdai, Dialogai, 
Monologai ir tt.

Reikalaukite kataiiogo 
rašant sekančiu ndro.«u:

3109 So. Morgan Street 
«'HA4 ĄU4». IIA/VJRIIM 
T.kh-to. Vanta IMI

Darbams einant gerai Akro 
is- ir gaunant neblogų mokestį, 
1*. D. 8. 64 kp., atidarė infor
macijos biurų " Rūtos" liau
kos ofise. 13tt IVuostur Avė.. 
Akruu. trtiio.

Kas nedirluil kokiame mies
te, galit klausti įsuuėkinimo į 
arba tikrai važioti Ak romui |ki 
tuo adresu, 
kuogeriuusiai.

APMASTYMAI KIEKVIENAI MENESIO DIENAI 

apie

MARUOS OYVENIMA, DORYBES IR GARBĘ

REIKALINGAS 
SAVININKAMS



CHICAGO.nL Į8‘ĮST''
KATAUKI4K0S 4VENTE8. 8USEKE PAVOGTUS KAI

ŪMIUS.
Pirmadienis, balandžio 14 d. 

Septyni Av. I*. M. Sopuliai.
Antradienis, Balandis. 15 d... 

4 v. Kresencija,

reikalas atsiduria teis
man.

—u-J- ---------------------------------- Mr*. A. .1. Bnrtnick, 1277
SUIMTA TRYS INTARIAMI Clybouin aiv, aprilaisiusi 

ŽMONES puikiai* kailiniai“, užvakar
. ______ IMivnknrėje stovėjo ant knni|si

Tarpe suimtų yra nužudyto*, Wv*t Vnn llurvn ir So. Ib-nr 
patėvis. Imrn gatvių. •

________ IVo šalį su dviem |Mtžį*ta-
Policija “markini dtnlmujn tani* vyrai* ėjo Mi»* Elizabeth 

si, knd *ii*cliti žmogžudį, k u CroU’c. Aitą |mniačin*i Bavt- 
ris bjauriai iinžudė Mr*. Auna, nirk’ienė* kailiniu* tuojau* 
Wiskopf po num. 3150 Kalia j atsiliepė į savo draugu*, knd 
ee gnt. I Bnrtnick’ivnė apsivilkusi jo*

Suimt* trv* intnrinmi žmo brangini* kniliniui*.
be*. Iš jų yni du juiiliil ii 
nikų ir vienas nužudyta* jau
no* moterie.* imtėvi* Tlinnui- 
Courtaay.

IVic* nnžiidynui inkare ji*ni 
lankėsi M r*. Wi*kopf lutintur 
ne. Jis su linu gėri' |Minw*tii* 
i* saliuno svaigalu*. Taip tvir
tina liudininkui.

Yni liudininkų, knd |«itė 
vis nelaimingo* namuose Ino 
kėši kasdien.

MOTERYS DALYVAUJA 
PLE4IMU08E

SVARBU* PRANEAIMAS 
CHICAGO* VYČIŲ AP

SKRIČIO CHORO 
DADmnM- 

kam!

Šiandie, ty. bal. 14 d. Mark 
White Square parko svetainė 
je įvyks ekstra praktikas ope 
ros — Komevilio Varpai. Vi
si dainininkai ir solistai yra 
kviečiami būtinai su važiuoti.

Choro Valdyba

vakarų. Mt
ri«aa Bridgųįjporto moterių ir 
mergina* arailankyti j «ri«1 
linkimų į RnpJurgio parap. 
salą. Ypad matavo* rmo dran- 
gijų ir viuoų birios prijanAa 
Vietiuolyna raftalams.

Darba* didelis ir prakilnus, 
tad visos liųtnraiti'-* knopon. 
Bašykitėa kunskaitlingiausiai 
j Akademijų* Rėmėjų Brangi 
jų.

liai

14 NORTH SIDE8.

14 BRIOTON PARKO.

Korespondentė.

Ka* *vkn Nortli Salos drau
gijų judėjimų, tas gali pasa
kyti, kad toje kolonijoj jan 
nebėra drangijo*. tuvi nebotų 
l ai bda ringo* Sąjungom Gar
bė* narė, bei metinių nųnkeaėių 
mokėtoja.

štai nrnoitnnii- “iiririnlrime 
šv. t ceilijos diaiigija nutarė 
mokėti įjok Hųjungai metinę 
mokestį snlig (knitlisus narių. 
Draugijai išpoolė mokėti 15 
dol. įnešta, kati tn mokesti* 
iH-bntų imama iš knsoa, bet kad 
hutų padaryta Mokta tarpe 
narių. Kaip nutarta, taip ir 
padaryta. 8ukr>li ktavo ne 15 
<k>l.. bot 53 dol. kurie tapo į- 
teikti Lcb. Sąjunga* valdybai. 
Ir ką *akysiteT Ar neparya- 
dingn ŠV. Ceeilijm draugija?

Praeitais metais ta draugija 
įstojo j T-ab. 8ųj. Garbė* na
rio*. įmokėdama 
to. Sv. Cecilija* 
ilnrliai* nemažai 
rybėa idėjų.

North*idieAial
remdami savo prakilnias įstai
ga* kelia ir tautą ir jie lino 
taip-gi. kad tania bus gyva tik 
tada, kada jog aimai ir dukte
rys hn» gyvi, veikiąs Ir dona- 
nų*. kada jie rems prakilnias 
įstaigon.

Padėka lai bnna draugijos 
kolektoriams, kurie negailėjo 
pašvęrti tam t^aM lnikn. Ko
lektoriais buvo p J. Navickas, 
draugijos pirrnimnkas, K. Oin 
pnlcvičin, drnngljo* vice-plr- 
mininka*. p-nioa: Prilaidienė 
ir Bitanticnč.

Pinigai įteikti Lab. Sųj. 
Centro knsiniiikul.

Brighton Parko lietuviai 
šiose vietose gali pasirašyti po 
iwtie'i*, rell’-dnninnrtn priprv 
/iiiiimi Lietuvai nepriguliiiyla*.

V. Klimas it J. Barkauskas,

“Tikrai iiuuiu kailiniai. Jie 
įsivogta iš luiuių gruinižio !<• 
dienų", pasakė klius Crovre.

Tuojnu* jinni pioikvietė įio 
licmonų ir Mr*. Bnrtnick nu- 
lydėta dektivų liiiitan.

Policijos rvkonhiois* atras
ta. jog tikrai kailiniai buvo 
Įinvogti gruoilžio l<) dienų i* 
linini, imi num. 7650 (in*-nviow 
:iw. Tuose nniiiiiose gyvena 
Mi** ("ron brolis, Erank 

, t 'ros e.
Mr*. Barlnii-k sau pagi-ll*ii> 

IHisikviete savo vyrų.
Ta*ai. atražiavęa deti-ktivų

lt 
4J:e>

2462

S«>. Califor-

IV. 46 1*1. 
3511 W.

U krautu vėlės paimta $250 bitinui. pranešė. kad ji* tuo* -

Du vyru ir viena moterį* už 
puolė saldainių krautuvėlę 
po num. 251 IV. 24 pi. Krautu 
vėlė* savininkę, M r*. 1’nrrie. 
plėšikui su diilelin |M*i|iti pri | 
spyrė ntiduoti visus savo pini
gus ir laisvės hondsiis.

Moteris atidavė jiem* 4llsi 
pinigai* ir <lu laisvės Isaslsu 
—viena* 4KUI, gi kitu* $5(1.

kailiniu* pirkę* nuo fiedlio- 
rimt* vardu llnrris ir juo* 
padovanoję* savo žmonai. Sa
kė*! užmokėję* gerų pluoėtų 
pinigų. Ir <inr pridūrę*, kad ji* 
kailinių niekam neatiduosiu*.

Vi*a» reikalu* | m vest n triu
mui. Iii policija ieško {štilio, 
liau* liarri*.

2542 \V. 45 
V. V.dk.

nia Are.
J. Ilelrik,
\. Ilnvidnii“kn*.

44 St.
P. š. t Įs tis. 45114 S. \\ n*lite- 

naw Avc.
E. Staniulis, 443S S. Eair- 

field Avė.
II. Andn-liiiiins. 4434 So. 

Pnirfivld Avc.
E. I'nccvirin, 4111 So. llich- 

iiiond Si.
.1.

PI.
J.

Slaliliotii*. 3137 IV. 3Sth

Juzėnas. 2*106 IV. 4u St.

14 DIEVO APVEIZDO8 
PARAPIJOS.

TEVA8 BUMUI DAVĖ RYK 
4CIŲ TEISME

MIKAS TEISME ŠOKO
PRIEŠ PROKURORĄ Taip Hepė padaryti teisėjau

flayiiKind Ennnm. 16 metų 
vniks*. nvpriniiglių teisme tei-

Teisėjas G neria kriinimilinm į M'j*' A™dd įsakymu gavo g.- 
teisine pli-šikų .losvpli lliil ir l»'-i
lips nuliaiidė knlėjimu lino vii- , radėjo tėvo klausyti, kol Mi
sterių imtų ligi gyvo* gnlvo*.,ilHK*iU* i

Kuomet Imilifss jį |m vis-1 ’^ymoiul buvo | m vogęs vie
kam veilė iš teismo sale*. pik< "I ntitmmibilių. Pž tni turij.

' tadari* pa>|iriMlo ir šoko Įiriv* *’11* uuhaiuda* |ia*inntiniu imi 
prokuroro asistentą Jolin 11' 
Connvl. Ta* inikn |Mi*itniūkė, 
(ii kitaip butų gavę* *il kum 
stiini.

1*a*pnidii“į visgi nkiinirkoj
■atvėrė įletektivni ir Mibrnkli 
no ranku*.

Piktiidnr i* |ui*ėl<i. kum 
prokiirom Hsistvnta* |*'niš- 
triai jį kalt itin ir rviknlnvo n* 
trio* linu“tm'.*.

taojaas buvo subraklintas.

Itnlnudžin ti <|. Dievo Ap
vaizdos |mrap. bažnyčioje bn- 
vo pmdžin 40 vnL atlaidų ir 
tuo tnr|m |in*ihnigi- misijtis, 
kurias Inikė Tėvui Marijonai. 
Per visos dienas bažnyčia lai
vo pilim žmonių. y|mč |xa*ku- 
liniam vakare tiidc prisirinko, 
jog sunku Imvo kvėpuoti. Prie 
imgrųžiniiMo apeigų Muk* pri
sidėjo tmrapijinė* Inokykloa 
vnikuėini, kurie vieni tnrnnvo 
prie mišių, kili sielarė chorų. 
Vaikučių choras laitai gražiai 
gii*l*>ju *ventas giesmes, gi 
visi tarnavusieji prie mišių ii- 
v«lė lyg anioliukai.

Kunigi; buvo dnug. Gerli. 
ii.'sijoiiorius tėvu* Kulikaus
ko .misijų pnitaiguje davė |ia- 
-i'-ikinli Kryžių ir dalijo nt 

kelcrii-tn- MHiiiuus. lai šių misijų ntmi-

100 dol. Be 
draugija ir 
rėmė labilu-

žino, kad

“Draugu knygyne galinis gauti žiu atviručių jau pagaminta kaina tiktai po 
3c kiekviena.

K a* imtų mažiausia 10 gautų už 25c. Ka* 3) lai po 2c kiekvienų. O ka* imtų 
nemažinu 50 ir tolinu gauna už pu*ę kaino*. Kreipkitės adresu:

Draugo Administracija 1800 W. 48-th atrast, ~
.....  *
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"DRAUGO" PRIETELIAM8 
REIKIA ŽINOTI • Lietuviu Statymo Bendrove 

JAU PRADĖJO STATYMĄ MAMŲ, U KURIŲ
BU* MEMARA* PELNAS. g|

IJctnvių Statymo .»endrovė ncpndo pinigų bankoee, W '. 
deda ten, kur atneša didelį pelnų. Lietuvių Ntztymo BeadiB*6-; 
laukia kuomet gaus Lietuva liuosybę ir pareikalaus nuuų Ben- ' 
drovy, kad pastatytų tumus, mes esame tam pasirengę ir vi-.' 
suomei Lietuvos lialsų išklausyti. Mes tanpotae pinigns Lietu
vai, mes visi dedame pinigus pirkdami šėrus, kad norim LMS> '• 
vų pagclls-ti. mes žėri ninku pinigus visuomet turim ant rankų 
ir čia Amerikoje bodavojimas namų nesulaiko pinigus perdavi
mui IJetttvai. Mes tuos pinigus galim gauti visuomet, bet pa- . 
kol Išsiuvai bus reikalingi, nepodom bandose, bet su jaiiudsčra- ‘ 
me barnį. Tie eėrai kils į augMraaea kainas ir kaa dar nainrit 
šėrų nusipirkit. Sėrų kaino 25 dol duodame antStamkėjimo g** _ 
Ii po 5 dol. mokėti kas mėnuo. « ' 4

Tai lietuvi nelaukdamas nieko esi turtingas ar lasdatA 
)urk I jei u vi ų Statymo Bendrovės serus, pageli** i sau ir Iše- 
tuvai.

Ijetnvių Statymo Bendrovės yra ingalioti šie agentai: 1. 
K. J. Gervilis. Dctroit, Mieto. 2. J. Kuras, Clcveland. Ohio. X 
J. Buika. Akron, Ohio. 4. J. šeštokas. Clrvcland, Ohio. 5. K. 
Slapinkeviėia, Struthera, Ohio G. V. Glugada, ( Teveli nd, O- 
Obio. 7. E. Ita boikotų & J. Kanoverakis. ». A. Dobilas 1<L 
Baltrušaitis. Visi Cleveland. Ohio.

Uetuvių Statymo Bendrovė reikalauja agentų po visų A-j 
meriką. Taip pat reikalauja karperderių prie dariai statymo^ 
namų ir mokinimui*!. Pirkdami monev order ir siųsdami pi
nigus arlia klausdami, kas neaišku visuomet užrašyki t šį ad
resų.

U DIEVO AB V KIRUOS 
PARAFUOS.•

Į nariu ir naras Lab. Są
jungos 4 kp.

lab. Rnjnngos 4 kuopa, po 
ghdin Ar. Antano, laikys mė
nesinį susirinkimą panedčlyj. 
Imi. 14 d.. Dievo Apvvizdosl

1 sitaisviiio įstaigon.
Teeinu* teisėjui buvo gnila'

-tipmii“ vaikino. Tini ji* davė 
jam |msir:nkli valių i* dviejų:' 

ariat eiti įstaigon l' J—— -
metalu* arini gauti nūn tėvo | niurna ilgni |mailii4cn žmonių 
rykščių ir |in*ižadėli klausyti. Į *inly*c.

Vaiku* n|»»iėinė priimti Iv ■ 
vo iHiluindimų. Nubausta* ji- 
leisimi kambiiritioH-. Jum įsu 
kyla išvtižiimli paskirtim fnr 
čion ir tvnni dirbti. Aštriui i 
■akyta klausyti tėvo.

Teisėjas sakė, knd tik tuo
| bildu lui“ galiam vnikų patai
-vii. (ii kalėjimas jį dar InU 
imi“ gali įmibjurint i.

, I.itbnanian Rudding Co.
GMT7 HuĮM-rior Avė. Clevobad, Ohio.

Para pi jonas.

14 BRIOEPORTO

I

Ki

ME8A NEBUS PIGESNE.

I’arker

PRANEŠIMAS.

NEMOKĖDAMI VAŽIUOTI 
PAVOGĖ AUTOMOBILIŲ

CICERO. ilt. 
D S Bu'ir'nkimas

GERA PROGA BUVUSIEMS 
KAREIVIAMS

Susiorganizavo kuopelė 4v 
Kazimiero Akademijos 

rėmėjų.

Americnu 
A«*ocintion p

Ž4U

ir mokykln. k,lri !r*«pijos svetainėje, prie IR ir j 
ir iL.rai nnkl..| , AVC.

Kviečiu narini Ir narės kuo ; 
*kaitlingian<ini atsilankyti į ši 
msirinkimn. Tarime labai
danu svarbiu reikalų. kurie 
reikės apsvarstyti. Giisčlatb

fYork Avė
MO ŽENKLE!

mj 1c

rtarpe«itrr»> 1 
taiUŲ aUnlj > 
R»r«l •1S4D«»1

Kareivių rekrutnvinio »lo 
tie* Cliicngoji- viršininku-. |-nl 
kininkii“ la-onnid. pran-šn. 
bud kairiem* |ui1iiin«uotieni* 
kareiviniu, n< tinka rivili* yy 
veninin*. gali jie įstoti ir v<-l 
iinnijiin.

Yrn reikalingi kareivini
lipiiinms. Panamai. Ilotiolulu 
ir į kita- vii'tns.

luii gyvuoja Dievo Apvaiz
dos pnrnpijn ir , .
taip gražiai ir dorai auklėja i 

Ivąikm-ina Dėkingi esam* kle-1 

iHinui. kilti. Allinviėiiii ir kun. 
I’rlini ir pn»idnritavimą ir gra- 

tvarką.

I hi jaunu vnikinn |»nv<»i: 
Elmer IT** W»*«t l«n*

eiitw ntil«uii4»bilii| ir 
vn/iuidi. Nei 

vnhlyfį iiuh»ni«» 
I žilinu*.

Tml pinnijitisin jhMu užvn- 
/imu nnt virtu* didelio truko* 
’lVriau lornkni mnAinn Misa-

Ketverge, balandžio 10 d., 
šv. Jurgio ĮM.rp. -atėję įvyko 
*u*irinkimn> Bridgc|«>t1i> m<> 
lt rių ir UM-igniėių. kurio, buvo 
įsirašiusio- į Akmlčinijoe It. 
itiėjų d r ją. Siisiriukiinn* nors 
Imvo m**kuitlinz:i*, 1*4 gyvas. 
Išrinkta Uuo|mu> valdytai sc 
kunti: pinu. p. Valerija Brn 

litui. p. Ik Tarvi- 
p Iė S. Jovaiša

kad tan smirinkiman atsilan- 
kvtų ir naujų narių, dar ne 
urigulinčių prie tos prakilnios 
draugijos. Vi«ų mnsų yra 

I priivlvrinė rūpintis savais naš 
laivinis, todėl risi turime ir 
liripilėti prie T,ah. Rsjtmgos 
Rvm-lami Tjih. Sąjunga me* 
netik šelprim *avo našlaičius, 
liet kelsime ir tautų nnt angš- 
tvsnio laipsnio. Taigi, luini ru 
|>i likimas mu«ų imšlničių. lai 
atsilanko i *j -Iisirinkimų

E. Misiąs, prot rašt.

ANTANO RADZEVIČIAUS
VARGONŲ KOMPANIJA

Dirbtai Ir ataty lojai

Elektriškų 
Tubular- 
Pneamatšikų 
ir Mechaniškų

VARGONŲ
---------

ntm
um

tiiiiiiiiitti

4C1 "VSSJ11IM VARPAI
ATMIftfl.U VAItrAI

l jį'

JTUVIU STATYMO 
BENDROVE

CHICAGO.nL
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