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Lietuviai atsiėmė Pa-Japonija grūmoja kare Kinijai
nevežį nuo bolševikų

• ————————

ANGLIJAI GRŪMOJA GE- 
NERALIB STREIKAS

Prez. Wikonas antrukart 
keliausiąs Europon

LIETUVIAI TRUSKINA BOLŠEVIKUS LIETUVOJE.

Copenhagen, vn*. 12. -Iš Berlynu pranešama, jog vokiečių 
kariuomenė didžiausioj tatvarkėj |mspni<io iš Kuršo miesto 
Vindavos, kuomet tą miestų užpuoli- ir (mėmė rusų bolševikai.

Bolševikai briandami>**i miestan nužudė 28 civilius žmones. 
Latvių biuras Berlyne gavo žinių, jog lietuvių kariuomenė 

sulaikė bo-ievikų briovimųsi Lietuvoje. Šiandie lietuviai traš
kina visų bolševiku frontų.

Lietuviai atsiėmė nuo bolievikų Panevėžį ir kitas svarbes
niąsias vietas.

Variavo, vas. 12.—Anot gautų žinių, bolševikų vadai Lietu
voje dedu pastangas perspėti savo kareivius (raudonųjų 
gvardijų), idant jie atsargiai elgtųsi, kuomet jiems kur 
eina apiplėšti gyventojos. Bet kareiviams tas perspi 
negalvoję. Jie atvirtai užpuldinėja ir plėšia žmones.

Bolševikams plėšikams yra lygus vokiečiai. Tie taippat be 
jokio skrupulo terorizuoja gyventojus.

Antai vokiečiai pirm apleisiant Naugardėlį, paskelbė, jog 
miesto gyventojai jiems ‘‘pavogę” dešimtį arklių. Vokiečiai 
tad miestelėnams už tų pastatė ultimatumų: arba tuojau* sudė
ti 4HJM1O rublių nž “pavogtas” arklius arba jie sudeginsiu 
miestų.

Gyventojai išmokėjo vokiečiams plėšikams 40.000 rublių.

BOIAEVmiMAB GRUMO-
JA VOKIETI! AL

Siandie darbo atstovai tarsiv 
su valdžios atstovais.

DEPORTUOJAMI INDUS 
TRUALI8TAI APMU 

SĖ POLICMONĄ.

I
---------------------- j

DIDINASI JAP0NIJ0S-K1 
NIJOS KRIZI8

Sustabdys vokiečiams amuni
cijos gaminimą.

Taip tvirtina Dr. Dernburg.

Paryžiui, ras. 12. — Prez.
Wiinonas visai nemano apleis- 

į ti taikos konferencijos ilges
niam laikui. Paaiškėjo, jog šio 

■ • mėnesio pabaigoje jis bus A- 
merikoja. Kovo pradžioje ra
striniu araijon naujas 8av. 
Valstijų kongresas. Preziden
tas bus prie kongreso serijos 
atidarymo. Apsidirbęs savo ia 
lyj ra visais reikalais, jis ap
link kovo IS d. išnaujo sugryž 
Paryžiun.

Taikos konferencija paskiau 
turės rišti daug svarbesnius 
klausimus. Tad ((rezidentui' 
bus pravartu padėti tinkamai 
viską apdirbti.

Alą savaitę, turimi, bus |mi- 
hnigti visi reikalai su tautų 
sąjungos klausimu. Kuomet 
tas bus ntlikta, tuomet Ims su
šauktas pilnas konferencijo* 
atstovų susirinkimas ir tautų 
sujungus programa Ims priim
ta.
Naujos armisticijos sąlygos.

Vyriausioji talkininkų karės 
taryta (Miskyrė komisijų, ku
riai (atVedė (atgaminti naujas 
armisticijos sąlygas, kadangi 
pirmiaus (auluotos vokiečiams 
sąlygos pasirodė peršvelnios 
1r vokiečiai iš to nieko nedarų.

Taikos konferencijos nus
kirtas ekonorniniif komitetas 
pasidarbuos, kad Vokietijoje 
botų sustabdytas ginklų ir o-

Berlynas, ras. 11—Dr. 
Bernhard Dernburg rako laik
raštyj Zeitung am Mittag. Jis 
tvirtina, jog bolievikimuui Vo 
Het įjoję ligi šio laiko buvo lo
kalia ir praaiaųa apsireiški
mas. Bet ateityje bus labjaot 
aršiau. Ateityje bolšeriktanas 
ypač apsiaus visas didesni no 
sius miestus, ypač ten, kur 
bnontaneturi užtektinai mais
to ir kur randasi pulkai išal
kusių neturinčių darbo darbi
ninkų.

Kuomet Vokietijai grūmoja 
bolševikizmo pavojus, rako jis, 
tuo metu Paryžiuje musų opo
nentai riejasi ui tų, kas galima 
iš Vokietijos atimti ir kiek ga
lima ii Vokietijos pareikalauti 
karės atlyginimo.

Dr. Dernburg kaltina talki
ninkus. kad anų blokada su
naikinusi ekonominį vokiečių 
darbų ir suparaližavuai pilnai 
užpuolimo ir ajisiginimo spė
kas.

Dernburg sako, jog šiandie 
vokiečiams Imtinai yra reika- 
Jingns maistas ir kuras.

Londonas, vas. 12.— Visko 
galima sulaukti iš dabartinio 
streiko stovio Anglijoje. Žino- Į 
vai pasakoja, jog praeitos sa
vaitės streikai barę daugiau 
niekas, kaip tik įžengiamieji 
streikai generalin angleknsių 
stn-ikan.

' AngMcasiai reikalauja <> va
landų darbo dienoje ir užino , 
kesties padidinimo 3<i nuoš. 
Tas |mt yrn ir su geležinkelie
čiais.

Mu gvneruliu streiku surištas 
krizis bus šiandie. Nes šiandie 
kasyklų darbininkų ir gele
žinkeliečių atstovai tuo reika
lu tarsis su vyriausybės atsto
vais.

TM beUavfkų daitaa.

Dabartinė industrijoje nera
mybė, kuri palietė Londonu ir 
kitos miestus, tai bolševikų 
agentų agitacijos vaisiai.

Vyriausybė turi tikrų priro
dymų, jog tai bolševikų dar
bas. Daugelis tų raudonųjų a* 
geatų jau suareštuota ir, tnr- 
bot, bną depcrtuojamL „

Patirta, jog visas veikimas 
labjausia atkreiptas ne prieš 
i-yriansybę arta monarchijų, 
bet prieš visų šalies industri
jos sistemų, kurių norima su
griauti.

DarMainkų roflralavfmri

Kasyklų darbininkai, gele
žinkeliečiai ir transporto dar- 
l-r—r_U—.im mfemUat — tMBUUCAių Kurie Maiio suvirs i

kar pradėjo kampanijų už re
formas industrijoje.

šiandie angiekasių federael- 
joe komitetas tarta konferen
cijų su vyriausybės atstovais. 
Komitetas, kaip augočiau mi
nėta, pareikalaus 6 valandų 
darbo dienoje, 30 nuoš. dau
giau užmokesčio ir pilno už
mokesčio demobilizuojamiems 
kasyklų darbininkams visu jų 
bedarbiavimo metu.

Geležinkeliečiai reikalaus 8 
valandų darta dienoje, dvigu
bo užmokesčio už darta virt- 
laikį ir sekmadienius ir -alko 
ir pusės už darlių naktimis.

Europos diplomatai nežino 
nei kas dantį.

Washin(ton, \as. 12. — 
Smarkus Japonijos (lasistaly 
iiias prieš Kinijo* ntstovus 
taikos konferencijoje nn-P-lti 
no visus snvažinvu-iu* Pan 
žinje diplomui ii*.

\iio| gailiu či:i ofirijalių ži 
nių. .ln|M>nijn lic-iog urmuojn 
kure Kinijai, jei šilo- a!-lovai 
arba |m»i» vyriausybė |i«-kv|l«» 
viešumon Įiadarylas tnq»>* Iii 
dviejų šalių slaptas sutartis, 

trijalistams buvo liepta ntsi-.
dalinti nuo kilų.

Vienas nepaklausė paliepi
mo. Kuomet priėjo polictno- 
nas, induztrijttlistas. nieko I 
nelaukdamas, smogė su kuniš- > 
čia policmonoi nosin.

Tuojau ir kiti puolėsi ant 
poliemono. Bet policija veikiai 
visus sutvarkė aavo lazdomis.

Bet veikiai buvo apmalšinti.

New Verk, ras. 11—Vakar 
čia traukiniu iš vakarų atga
benta *4 svetimšaliai radika 
lai — anarchistai, indnstrija- 
listai ir kitokie isfai, katrie 
nenorėjo taikinties prie šios 
šalies laisvė*.

Jie visi ptiimli Kilis saloti, iš 
kur Ims deportuoti j Europą.

Kuomet jie iš traukinio bu
vo nulydėti j laivą — vežti 
juos į salų, ten visiems indus-

Vokietija veikiai mobilizuo 
sianti armiją

ses ir koncesijas Kinijoje, ko
kias JajMmijn tm įgijo pirui 
šitos karės.

Kare (utgnmiojo Japonijos 
atstovai taikos konferencijoje 
oficijaliu pranešimu. B<* to 
Japonija oTicijuliai ir nmtmni- 
nomai pareikalavo sau Mar- 
sliall ir Carolinc salų Pacifiko 
vandenyne. Tas salas jn(»- 
nai šios kares metu atėmė nuo 
vokiečių.

Kinijos atstovai taikos kon
ferencijoje mėgina sti|(riai hi- 
kyties savo nepriklausomybės 
tųiriy.. liMMu, išreikšti 
savo mintis ir pasiskųsti di
džiulių valstybių atstovams, 

buvo protestas, kad senatas at- Kinijos atstovai tikisi, jog di* 
sisako paremti moterių lygia-1 džiulės valstybės užtars Kini- 
teisę.

L’ž tai 3ū iš jų buvo areštuo
tos ir patrauktos teisman.

Teismas 25 iš jų nubaudė 
po 5 dienas kalėjimo, vienų 
dviem dienom, gi kitas |Mliuo-

26Aios paimtos telėjiocn 
pranešė, kad jos 'badausian
čios.

I

vas. 11— Anų 
dienų priekųjs, Apltuosins Bu
rnos sufragietės sudegino pre
zidento Wilsono |«vydalų. Tai

PAKABAMAI NUBAUS- 
TUMI KAREIVIAMS 

SUSIMYLRJIMA8.

Waahington, vas. 11—Karės 
metu karės teismai už visokius 
prasižengimus nubaudė daug 
kareivių įvairiomis bausmėmis 

Dabar karės sekretorius Ha- 
ker imžadii. jog karės teismų 
ištarmės busiu peržiūrėtos ir 
reikia tikėlio* snsimylėjimo 
nutaustiesiems už nesunkiu* 
prasižengimus.

imt Japoniją. Todėl ji.- ių -u 
tarčių ištisai iš utiiiiniir- ne
guli pasakyti. Gi jos yra In
tai indomios. Kinijos atsto
vai Imvo manę tas ko|>ijn- pil
nai viešai jmskelbti.

Japonija pasirengus ilgon 
karen.

Anot gautų čia žinių, karės 
grūmojimu* pirmiausia išreiš
kęs Jiųionijos pasiuntinys Pe
kine Kinijos užsienių reikalu 
ministeriui.

JnfMmijos ((usiuntinvs atvi
rai |Msakė. jog su Ja|ionija nė-. -.... ......—;
ra ko įierdaug š(ioaauti. Japo- Reiškia, jog visos vokiečių 
nija šiandie palaiko daugiau l*rtijus Ebertni pasitiki, jei £

VOKIETIJA TURJ PIRMĄJĮ 
PREZIDENTĄ.

Mobilizuos kariuomenę prieš 
bolševikus.

Weimar, vos. 12. (tavidiu 
telegrafu per Londoną). — 
Tautiškas vokiečių steigiama
sis susirinkimas vakar Vokie
tijos pn*zi<k*ntu išrinko Dr. 
Priedriclią Ebert’ą. kurs pa 
kaizerio prašai ini t no ligšiol 
buvo valdžios galva.

Iš ”79 atstovų už Eterių 
k-dsavo 277.

milijono kariuomenės, turi tai 
kariuomenei pilnų išrengimų, 
-ilgai- karei turi pasignminusi 
ginklų ir amunicijos. Tni|>- 
f>nl turi pusę milijono tonų 
laivų ir lcns valanda jmsiren- 
gusi veikli.

Kinai atstovai pradėjo 
nusiskųsti.

Kuomet Kinijos atstovai nu
keliavo !*aryžiun be slaptų su
tarčių kopijų, tuomet dar lab- 
jaus juose (Mikšio pagieža prieš 
Japonijos (>ries(iaudų.

Atstovai tad žodžiais (nu
nešė npie kai-kurias tų slap
tų sutarčių dalie kaikuriems 
taikos konferencijos atsto- 

I varne.
Nugirdo apie tni ja|snuii nt-

jų- 
Itet .la|Minija mėgino ki

nams užčiaupti Imriuis.
8. Valatijoa negali gelbėti 

Kinijai

Suv. Valstijos pasiuntinys iš 
Pekino praneša, jog Kinijos 
užaienių reikalų ministerija ti
kini sau užtarėjų rasti Suv. 
Valstijose. Bet (tasiuntinys 
nemato, kokiui gi budu Suv. 
Valstijai galėtų pagelbėti Ki
nijai, y|mė šiuo momentu, kuo-

^UV’ Yn***^j,,n** ,r Ang-1 stovai. Irtu- tuojau* pon-ika- 
____ ___ I kinai liautasi su 
tokiuo savo |msivlgimii. Sa
ko, (iiidarytos slo|>tos sutar
tys sloptylM-je turi Imt ir už
laikomos.

Ne visos sutartys patvir
tintos.

Kai-kurių tų slaptų sutar
čių Kinijos vyriausyliv dm to-

lijai yra pilnos rankos durim |J|V<k 
Europis reikaluose.

Pražuvo sutarčių kopijos.
Kuomet Kinijos taikos at

stovai nukeliavo Paryžiun, jo* 
pranešt'*, jog slaptų sutarčių su 
Japonija kopiins jie vežėsi sa 

' vo bagažuose.
Kopijos iš Imgažų staigu

■ pražuvnrios jiems kcliaujnni tvirtinusi, nors amai tą viii

(takėlė nugsčiansion šalies 
valdvietčn.

Eteri skaitosi sorijalUte. 
IH jis yra daugiau vokietis 
tautininkas, kaip 
imrtijos 
rėjas.

I*o to 
sideritui 
Ginčių dol. |>er metus.

Paskirta naujas kabinetas.

I*o (trezidento rinkimų Ano* 
jaus (atskirta ir naujas minia- 
torių kabinetas iš 14 žmosdų. 
Premjeru - kancliertu yra 
Scheidemnnn; ekonomijos.mi- 
nisteriu Augusi Nuellerjdarbo 
— Bauer; šalies apgintam ir 
teisdarystės — tamlsterg.

Kabinetan im-ina ir Ednard 
Davi<l, kurs rezignavo iš pir
mininko vietos susirinkime. Jo 
vieton (uiskirtn Kon»t.Febn«n- 
I mėli.

Kabinetan im-ina ir rentrn- 
listas M. Erzterger.

Grafas von Broekdorff- 
llantzau. žinomus nnti-soeija- 
lis|.-ts. yrn užsieniu reikalų mi
nisteris.

Ministeriii kabinete «ocija- 
Ilsini turi 7 vietos, ty. pusę.

Bus mobilizuojama armija.
Pmnešanm. jog Berlyne 

kuo veikiau* bu* paskelbta 
konskri|K*ijn visiems ligi .Ti 
metų milžinus vyrams.

Kteigiamųjame snairinknue 
Hm tikslu tariamasi. Nori
mo ntiuiujinti stiprių nnnijo.

Vokiečiai tvirtino, jogei tas 
daroma dvi grūmojančio puvo- 
jaus iš rusų liolšcvikų šono. 
Teviaii niekam tikrai nežino
ma. kokius tikslus turi armi
jos mobilizavimas.

MM-ijalistų
imlaikytojaa ir ūžta-

itiojuiiM nuskirta pre- 
ir algų — 2.'i0 tuks-

padariusi Ju|s>nija.
Tad šiandie Japonija kieku 

galėdama dnr *|mudžin Kini 
ji), idant šita kuoveiktaus |«it- 
virtinių visas slaptas sutartis.

Tos slaptos sutartys palie- 
ėin Shanlung provinciją. km 
ja|MHuii faisiriipino gauti sa.i 
svarbias koncesijas.

Nebūtų |s*rduug stebėtina, 
jei Japonija |mkiltų karta. 
I*rirš jų niekas šiandie nega
lėtų stoti. .1 n|Minija galinga. 
Ir ji mėginn naudoties datar- 
tiniu Europos spėkų nnpuoli-

Geoeralis streikas buvo pas
kubtas praeitų ketvirtadienį

Saattle. WaaL, vas. 11— 
Vakar čionai atkaukta geoe- 
ralis darbininkų streikas ir 
darbininkai gryžta j darbas.

DEPORTUOSIĄ 8.000 8VB- 
TDUALIŲ.
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“DRAUGAS” 
imniAftiAs paii.y nuiiMi 

ruMMm! tAailj KvTpl Numinę* h, 
NUlUUi IH H1 <Yk, Iih-
laao u. uih m.. < wi««£.a. aiihmUM.

<»r s’ .IM ltlITInN 
One Vrar ............................... . «ki
Mm Mauth<*.............. .. K3.no
TIimtmU*'* . ..........  ts.ua

Al VKMfc-M AMKi Kr A <X»I’Y 
.Utrrtiutu ralrw «m ių*|»lu

Atsišaukimas į Visuomenę.
Gerbiamieji:—

6v. Kazimiera diena jau 
nebetoli. Musų Tautos užtai ė- 
jns r<*los kalis te kalki iš 

progresistas dangaus, knd šiais sunkiausiais

lis suskilo j dvi priešingi pu 
*i: pietų valstijos varėsi ui 
palaikymų vergijos, o šiauri
nės, kad vergi jų panaikinti. 
\tsiradu nauja partija, kuri 

buvo (utsirvngus kovoti už pa
naikinimų vergijos. Partijos
vadu lieka Uncolnaa, kuris į-Į 
■įėjo į partijos progiuini) tie >

> I

UKTt'VIV MIAUKI l>IKMt\ŠTI*

“DRAUGAS”
lUnn kuMlbno iMMthHrutu*.

HUOBVMKRAKNl KŪMA:
MrtMnt* •••«•••••••••••••**•••
IhtM-ž MKų............................................MS.CMi

|*Tv«u*nrrafa mokuM UL.iltm, Ij»>« 
kr •• at nl«i >1 » ’ tl4’ r II •> n ' 
nuo Naujų

įsrli.t .n
A41rr«u* r«*uu«s.
Mhltnisnįcir 
ATtsM p-J išmuš* | ivi
UlAM!.

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

TH<l<man M« kinlry eiti

1 1 1. .41(1* 4i
1 tf **I1M*
,14

. • *M«’f “
l ru*ri«

sėbrus žmonės suėmė ir skau
džiai nulgtudė.

Jo gailėjo* netik gyventojai 
šiaurinių valstijų, bet ir gy
ventojai pietinių valstijų, tar
dami, jog mint* Lincolnui, 
(lietų gyventojai neteko ge
riausio savo prieteliaus.

Jis mirė, liet žiuouėa jo ne
užmiršta ir iki šiai dienai, jie 
atsimena daug jo darbų, išsi
tarimų ir net visa* prakal
bas. Jis yra žinomas kaipo 
tikriausia* atstovas An.t riko* 
demokratijos, žmoniškumo ir 
už tai gerbiamas netik' čia, A- 
merikoje, bet ir visame pasau
lyje.

| Iš visų jo kalbų žymių vie
tų užima toji, kurių ji* jrnsn- 
kė, šventinant tautišknsins 

I kapines, lapkričio 1<*, 1863 nu; 
, Getlvsburgli, Pa. Tų trunųių 
H
I 
! 
i

baignm ilnrhni. kurį jie, čia 
kovojusieji, taip garbingai iki 

! šiam laikui nuveikė. Tinka
miau mums (uitiem* čia pasi- 

I aukoti didžiam dnrbui, kuris 
stovi prieš inu*,zad nuo tų, gar 
bingai mirusių, mes įgytume 
didesnį (Mudšventinių tani rei
kalui. kuriniu jie pavedė pil
nutėlį pnsi-ventimo saikų; kad 
iškilmingai nutartume, jog tie 
mirusieji neveltui mirė, kad 
toji tauta, Dievui leidžiant, iš- 
naujo atgimtų laisvėje, ir kad 
žmonių, per žmonos ir žmo
nėm* valdžia nuo žemės neiš
nyktų”.

gražius vaisina. Tautos Fon* 
dnn įplaukė l»cn<* danginu 
kaip 181UNM) dol. Gražus tni 
pinigus! Jaučiuosi turjs prie
dermę Ijiisvosios Lietuvos 
Kiniu tarti gvrbiiimųjni vi 
suominei nuo -irdie.- n* iu! b- Nl> įr lygybės principui, kaip 
cinu iiiu-ų Lietuvai tu aukos jį,, išreiškšti Neprigulmyliė* 
toli gružu ticpakank;:. 
reikalauja milijonų, i 
visomis (ui.-tnngoun-- 
prie jų eiti. Gi surinkti iniii- uja. 
jonus mums, amei iki<*čiams.

t<> Lietuva prieš steiginmųjj 
Seimų sušaukti negalėjo, to- 
dėl dabar yra tik Tarylia. To
ji šiais betvarkės laikais po- 
sėdžių laikyti negali; tai ji nei 
m |>n«itikėjimo Valdemarui ne
galėjo išreikšti.

Valdemaras
ministrų pirmininko vietų už- uiiimj istorijos laikai* Lietu- 
|e|.|o Sleževičiui sočijalistiii. rialus reikia dirbti, melstu - 
Drauge su juo į ministerijų in- jr kentėti, ši pastaroji paivi- 
i’jo >ocijal«sta» Biržiška. Iš gn savaimi aid musų Tautus 
ministerijos pasitraukė kaiku- užgriuvo. Lietuviai kenčia ir 
rie vyrai žinantieji savo daly- lie paraginimą Prie lo juos 
k us, liet ne artymi socijalis- 
tnius: Krišėiukaitis ir IjiihIs- 
liergis. Tai du ženklai, rodau- 
tieji, knd l.ieiuvntt ministeri
ja lutoje klausyti organizuo
to* atstovybės. klnu*o šalyta- 
kiui- vaikščiojančių įtekmių.

Tnt yra didelis nusikalti- 
tnas parlamentario atsargumo 
taisyklėms. Jej tokių nusikal
timu bu* dauginu. Lietuvai 
atseis skaudžiai |Mikcn(ėtL

Sorijnlistų godumų vi.-i ži
no. Kokį laikų jie putėsi vi
sai nenorėdami meili i miiiiste- 
rijų. Inėju* vieliniu imt raiti jau 
jie sk<t’in-i inip, kad nesoci- 
jidi.<4aiu> nrlieliktų vietos. 
Taip jie daro gyvenime, taip 
jie daro ir ministerijoje.

Ta* jų godumas žudo juosi 
imčius. Nevisi jie vienaip 
mintija, dėlto imtys žiaurieji 
'-'tumia šalin ir žemyn mažiau 
žiaurus.

Girdėjome, knd žiauresnieji 
socijalistai jau u rėš tavo soci- 
jnlistus Biržiškų ir Janulaitį.

Cliicagojc darosi tas pats. 
Čia tarp socijalistų yra dy
giuotų pukių. Jie taip atkišo 
xnvu nšnkas, kad nei Grigai
tis '‘Naujienose” nebegalėjo 
(mkęsti. Pasiskundęs ant 
“kraštutinių sriovių“ sustip
rėjimo jis atsitraukė. Tai ne 
laikas čia kaltas. Tai soci- 
jalismo įgimtas godumas. .

Jei kada socijalistai pasijus 
šiek tiek skaitlingi, tai jie taip 
atstatys savo dygius, kad ki
tiems žmonėms neliktų vietos 
ant žemės. Kaikurie jų sa
kiniai jau šiandien tų reiškia. 
Nesocijalistas jiems nedarbi
ninkas, nore dirba daugiau už 
du sorijalistu: kiekvienas so- 
eijalistns jiems darbininkas, 
nors nieko neveikia tik gir
tauja ir pačių keikia.

Abraomas Lincolnas

Kickv iena (autu gerbia sa
vo didžiavyriu*. Gerbia ir 
Amerika Abraomų Lincolnų. 
IS neturtingo ūkininko bakū
žės jis iškilo iki Amerikos 
prezidento augštybė*. Tų per
minu jo gyvenimu |unlar<- 
darbštumas mokslo meilė ir 
peraiėmiinas augštomi* 
tiesomis

Linco Ina* buvo ne 
augščiausias šios šalies

doros

verčia aplinkybės. Bet mels
tiem ir dirbti—tai jau pareiga, 
kurių mes turim sau užsidėti. 
Av. Kazimieras kndnisin innt 
domis laivo pakviesta* , mn. 
*io laukų ir savo prilaivnuu 
suteikė l.ietnviniii* p-rgnl<

(inveik-la* nušvietė mūšio 
litukų ir įpūtė musų pral*> 
ėiaius dnisos į krutinę. Jie la* 
niėjo imi*} ir atrėmė priešų. 
Ir dnluir musų Tėvynės lau
kuose Verda kruvini mūšiai. 
Iš vienos pus*'-* Imlšt-vikai te 
rioja Lietuvę, gi iš lutos l«*a 
kai tik laukia tinkaino* pro 
g<>.-, kad tenai įsiveržus. Av. 
Kazimiero pageliai knip tik <|n 
Imr Lietuvai reikalinga. Tu 
delvi karštomis įlinkimui* pri
valomi* šauktis prie jo. kad 

l jis musų Tėvynę sunkiame n-i 
kale vaduotų.

Bet prie maldos turime pri
dėti <birlm ir aukų. Privalom 
ruošties prie šv. Kazimiero 
dienos ne puse imstangij, knd 
tik tų reikalų kaip nors iius 
tumus, liet visa šiniiuii. kad 
ištraukus pilnų naudų iš tos 
gražios progos, l^aisvės Sa
vaitė, arlia gerinu tarus lais
vės du mėneaiu atneši* visai,

i

I

i.tūta ((,.(. jeiat.jjoj,,e *|'M partija, po J 
ir »>•** į įvairių (MTiiminų, užsiliko iki 
tuiitis* yo|iai, kaipo ropublikoiių par-!

netik yra galima, bet ir neper-
Naujos partijos susirinki-

visur
Gulimu j 

lig-
tumų 
aukų 
didis

vien 
vnldi- 

Jo pastangos paliuo- 
aavo milijonus žmonių iš 
tikros vergijos, nesulyginamai 
sunkesnės už bamlžiavų. Tat 
neapsiėjo Im* naminė* karės. 
Bet Linco!nūs nei jos m*|rabu- 
go, kad tik laisvė vi<*špatautų.

Atšventę Lincolno šventę at
siminkime kaikuriuos jo |>a- 
mokininius.

“ Mokykis taupumo, saky
davo jisai, tai laluii augšta do
rybė. Pradėk taupinti iš ma- 
šras”. Uncolno laikais dar 
nebuvo karės taupymo ženkle
lių. bet taupymu dorybės ver
tė jau buvo žinoma. Kurie 
Šiandien pasigamina Karės 
Taupymo Ženklelių (War Sav- 
Inga Stamps), tie eina tikruo
ju didžiojo Lincolno parodytu 
keliu.

Butų gerai, kad lietuviai 12 
vasario, šių metų, išreikštų |m- 
garbų Lincolnui ir prisirišimų 
Su vienytoms Valstijoms pirk
dami Karė* Taupymo ženk
lelių.

Vilniaus Vyskupas.

Lietuvip Ministerijos

Dar nei purė* metų nėra, 
kaip susidarė pirmoji lietuvių 
ministerija, o jau ji pergyve- 
no ketins permaina*. 1* to iš
eina. knd Lietuvos ministrų 
kėdės nestiprios. Kai kum tnt 
got išrūdyti juokinga. «• Lietu
vai verksmingo.

Pirmosios Vnldeuinru mini- 
Merijos uždavinys buvo pri
vesti Ucluvų prie ‘teigiamojo 
Seimo, prirengti Lietuvos kon
stitucijos projektų ir privesti 
tėvynę prie reguleri- pn-to- 
vios valiižios. Valdemaras 
tuos tikslus buvo aiškiai su
pratęs ir iinil>kę».

Kodd jis dabar pasitraukė, 
palikdamas ministrų vietų p. 
8WoričiaL Žinios U Lieta-

Ameriko* lietuviai katalikai 
buvo skaudžiai susirūpinę, ka
ita patyrė kunJ.Dohužiu pra
lošimų. jog lenkai trukdo Vil
niaus vysku|M> .1. E. Jurgiu 
Matulevičiaus brevių prisiun- 
tiuių, la* ko negalima pradėti 
valdyti vyskupijų.

Ariu Dievui mų* rūpesti* 
praslinko. Kun. Malitlevi- 
. iau> komadtrnrija įvyko Kau
liu katedroje nedėlioję, 1 gruo- 
likto. IU1S metų. | savaitę po 
to, ty. Nekalto Prasidėjimo 

įdienojo, > gruodžio. lų pačių 
metų, vyskupas Matulivtėim 
iškilmingai apėmė Vilniau* 
katedrų ir vyskupijų. Mes jam 
tinkime sveikatos ir visokiu 
geru.

Bcsuiiniunnt Lietuvoje mini
sterijoms ir valdžiom* kaip 
malūno ųiunuuns. naudinga 
yra turėti nore vienų (taMovų 
tvarkus ir vienybės reutrų. 
ty. Vilniaus vyskupų lietuvį. 
-<K-ijulugų. darbininkų reikalų 
žinovų ir apgynėjų.

Vyskupo Matulevičius as- 
tuemnis sekretorių* ir kapelio
nas yra kliu. Dr. Juozapas 
Vaitkėvktu*.

sunku, jei iš]i|ėto*iui<- 
organizuotų i< ikim;.>. 
drųsiai sakyti, kad 
šiuliiii tiktai dnl 
vi-iioiiu-ius dnlyvsio 
davinio. įžymi j<h< 
mažai misi visai neatsiliepėI 
į šuuksmų musų Tėvynės, 
sunkiai kovojančio* už savu 
būvį. Netaip tu< tų Imli!. 
Keistučio ir Vytauto laikai-j 
Lietiniai gerinu stipinto |uil-j 
rijotixn>ų... Gi tas imvo 
metų atgal. Cin saniinii vt-r 
žiasi skaudus klnu-iuiiis. ar 
gi Lietuviui per tm* .MM) me-Į 
tų ne tik nekiek m |»ažeiigė, 
bet da-gi nustrujuiliojo atgal 
tamsos, užiioiuaršo- ir tipsi-Į 
leidinio liukon!.~ Kud išdil-> 
džius tų liūdnų įipudj. patinu-1 
jiiikinic savo iiastaugaa ir šv.., , . , . .. ....
Kazimiero dienai sudėkime>kunu,,’i<- •’,M 
ant Tėvynė, aukuro tiek, knd!~v<’.«'^umiudų tvirtumu ir

I iiiealiskumu. Teeinu nors de
batuose ir laimėjo, rinkiinuose 
į senatų pralaimėjo.

Nora ir nebuvo išrinkta* 
senatorių, teeinu jo garsai pas 
klydo visur ir visuose kraš
tuose pradėjo jo gariu’* augti. 
Ji* buvo kviečiama* kalbėti 
susirinkimuose. 27 d. vasario, 
18G0 m., ji* imvo pakviesta* 
kalbėti Ncw Yorko Cooper 
Unijoje, kame uvu kalbųjį* 
nusteliino visu* savo rimtumu 
ir istoriškomis išvadomis. 
Taip kad tie, kurie gink*jo, 
vienbalsiai prijuižino. jog to
kios kalluMi New Yorke niekus 
nebuvo ginlėjęs.

Aut galo, IStkl uu, Lincol- 
no* buvo nominuotas j Suv. 
Valstijų prezidentu*. Ijaike 
rinkimų j^bgvo labai atsar
gus kalbėdamas apie vergiją, 
kad neįžeisti keno nors jaus
mų. RiuidmuoM laimėjo. Pre
zidentu laivo išrinktas lapkri
čio mėnesį, 1800 nu o vasario 
mėm, 1861 nu jerziutos pieti
nė* valstijos sudarė Konfede
racijų ir apskelbė pietų vals
tijų nvprigultnybę, išriukda- 
mos savo prezidentų.

Kovo mėnesį, Liueolnui už
ėmus pr<*zidento vietų, prisiė
jo kovoti karėje su pietų val
stijomis. Tai buvo Uirilė Ka
rė. kuri <lar ir dalmr dauge
liui teliėra atim-uauin. Prisiė
jo |H*rgalėti daug įvairių sun-i 
ki-nybių |M*r ketverius kari**1 

savo lineliu*. I*ietų vaišijo* buvo ge
rai prisin-ugUMos ir atkakliai 
kurinio, lėčiau Uncolimi pa
ti *ck« jicrgnlėti ir. paliuosuvus 
vergti*, ištraukti žmones prie 
•at ę* n- i n k *nvo kari * |ht- 
gnlė. kiek žmonišktuiiu ir 
protu taip, kad priėjus nau
jiems rinkimams, jam n<«t ne- 
ngituojant už save ta|g> ant
ru kartu išrinktas tiuv. Vals
tijų prvzidcatu.

Po |ui<lnrymui laikos, pa. 
liuoravits vergus, Linctilna* 
riuiiinu pradėjo jaustis. 14 
balandžio. 1863 tu., jis ypatin
gai buvo liuksam* ir, kviečia
ma* moters ir draugų, nuvy
ko teatram Pusiau viesiuotik-

Linmlnas stivn kalboje pnšu
kė. jog: “Negali Imu tvirtų mi
mų. jei jie bus (icraidalinę j 
dvi dali. Negali išsilaikyti 
valstija, jei ji bus jierpus ver
giška ir |m-i Įitis laisva. A ue 
laukiu to. kud susivienijimas 
iširtų, bet Inukiti. kad jia užsi
liktų vienybėje. Vienas iš dvie- 

Ijų turi pergalėti: laisvė nr 
(vergija. Kuri iš jų pergaliu. 
Į toji bu* visom* valstijose, ne
žiūrint nr tai jos butų šinuri- 

' nės ut (lietinė*”.
Jo politiko* priešu buio 

DuUglna. Kada toje suirutėje 
11 republiknuai pastate Liucoliių 

kandidatu į senatų, dviuoitra- 
I j lai pastatė Daugina. Priešiin- 

Į kimų kampanijoj!* buvo gur- 
* i šieji Douglas ir Lincolno de-

SĖD. ATSAKYMAI.

/*. JrboritėtKi (Indiana liar-
* * jbo*). laibai agi h. kad tokių atai-

- tikimi) būva. Mes rupiuamr*. kad
kalį niukit iš atmintie*" be- ji*

sta gali kuomi nor* prisidėti, tei
kia pasakyti ir praaršti mum* sa
vo (tavardę bei admsj.

P. Pumfiijunui (Dctroit, Mich.) 
Mn jau rašėme " Drauge ” apie 
liūdnų jų* nitoiikį pirm savaitė*.

veik kiekvienas njisišvietęs a- 
merikietis. Čia, kiek galima, 
sulietuvinę, (uiduodninc:

“Prieš aštuoniasdešimt sep- 
tvnerius metus minu tėvai1* <111**11*1 *ll«VI*»a| l’ltlll
(ingitiKli' naujų tautų, piadvtų |torv*]K>ndeneija netilps, 
laisvėje ir (atšvęstų uiinėiai. 
jog visi žmonės yra sutverti I
Ivgiais. (North Sidcje). P rainai mę ga-
* * * votue utaminkr. lodei negulėjome

Dnliar mes užsiėmę didele jmla|j,inti.
■ s laa 1- «• I - n. i s ana»4..1a •• a «

. jai užtektų nors pirmiems 
žingsninius laisvės takais pa
žengti.

Ktm. K UAanaviehts,

Tautos Fondo Pirm.

LINCOLN’AS.
Kiekviena tauta turi savo lyvavo toje karėje ir liedaly- 

didvyrių, kurie atsižymėję j- vnudniuas daug gavo patyri- 
vairiais <larbais, amžinai už
silieka tautų atmintyje. Vir
ius tokių didvyrių Ameriko
je— yra Abraomas IJncolnas.

Lincoliias gimė 12 «l. vasa
rio. 18(0 nu vargingoje šei- 
myiiujc, daliertiuiame La 
Hm* apskrityje, Kentucky val
stijoje. Jo motina mira, pa
likdama Lincolnų devynių 
metų ir kirk už jį vyresnę 
seserį.

Tėvas buvo paprasta* <iai- 
lydė ir prie anų laikų aplin
kybių, dangindamas iš vietos 
į vietų, turėjo kovoti *u var
gais. kurių nemaža dalis pri
siėjo pakelti ir jaunam Lin
colnui. Ji* pramoko rašto nuo 
savo motinos, mokyklų lankė 
lik protarpiais, taip kad visų 
laikų suėmus, neišėjo nei vie
nų metų. Jaunystėje jis mėg- 
dnvo laimi <laug skaityti. Jis 
|M-rskaitė visa* knyga*, ko- 
kins galėjo savu apieliitkeje 
gauti, tik tokio* laimės buvo 
nvdn ugiuusiai.

Prie sunkių darbų ii var
gi) jia suaugo į tvirtų kunu 
ir siela vyrų. Tėvas, mali da
nui*. jog jo suims nenoriai 
dailydyslv užsiima, siųsdavo 
jį dirbti į kaimyuus prie įvai
rių darbų uždarliinuti. Vėliau 
jie važinėjo laiveliu Mississi- 
ppi upe. dirbo krautuvėje ir 
kitur, liet kur tik nebūdamas 
visur atliekamu laiku mokinos 
ir net Imndė rašinėti straips
nius j'.airinosr klausimuose, 
k. t. Mnivyln-s, valdžios ir t. t.

dalyvauti
ir klausyti, 
gina savo

nio kaip vadovauti žmonėmis. 
Po (toros metų vėl kandidata
vo į legislaturų ir luivo jmi 
išrinktas.

Dar prieš išrinkimų j logis- 
tnturų. ji* npsipažino gerai su 
tiesomis ir m-t su vienu savo 
draugu buvo uždėjęs advoka
tų firmų, kurį ločiau ueilgai 

, tegyvavus paįru.
Būdama* h*gi*laturus uariu 

ataižyinėjo ravo nepaprastu 
teisių žinojimu, netiek pavrir- 

‘šutiniu jų supratimu, kiek pri- 
. taikiniu prie gv'venimu, prie 
: gyvenimo, kuris jam buvo 
inip gerai žinomai.

1842 m. Lineolnas vedi* mo
terį, Mary Tinki, ir alui budn- 
niu neturtingu, turėjo gyvent 
vargingai. Po kctVerių metų 
buvo išrinktas į Kongresų at
stovu. Čia k-i-saui, jo gilus 
protas, graži ir visiems su
prantama iškalba patraukė 
žmones. Ji* neapleido nei vie
no svarbesnio klaustum nes
varstęs ir ncišieiškę*
iiuomitiirs. 1 j>:ii t.gni lti<> laiku 
pradėjo ntsižĄiu.-ti ravo užsi
stojimu už pnmiildmnu) vergi
jos.

IMS m. ji# vėl augųžo į 
Spriiigfidd. III. Jr du r Imvo* 
kaipo privali* advokatas. Bet 
kai|M> advoluiim- ji* daug gar- 
liė* neįgijo ir. mažų teiimla- 
ttuis mokesnį už savo dailių 
nuo žmuunĮ. i.itų advokatų 
buvo nemėgiamus.

Čia liebudntiui* ji* lmvu pra
liejęs užmiršti apie politikų. 
I*t jų attmitjino iškilus audrai 
nesutikimų, kuiiao* iššaukė 
1854 tn. (■artuuiĮ ir šiaurinių 
valstija ginčai dėl vergijos 
i ilidarmi Čia UteilM*

civilr kare, kad ištirti ar toji 
tauta, arba kuri nors kita tau
ta. taip pradėta ir (atšvęsta, 
gali ilgai užsilaikyti. Mes nu

sitinkame dideliame tos karės 
kovos lauke. Mes susirinkome 
(išvesti dalį to lauko galuti
nam poilsiui tų, kurie čia pa
aukojo savo gyvybę, kad toji 
tauta galėtų gyventi. Taip el
gtis mums labai pritinka ir 
yra teisinga.

Tečiau, ištiktųjų paėmus, 
mes tos žemės negotinu, pa
vesti, mes negalime jos paau
koti, mes negalime jos paš
vęsti. Narsieji vyrai. gyvi Ir 
mirę, kurie ėionai kovojo, jų 
pašventino taip, jog musų 
silpnos jėgos negali nieko nei 
pridėti, nei atimti Svietas be
veik nepatėmys ir neilgai te
atsimins kų mes ėia kalbame, 
liet niekados neužmirš kų jie 
ėia nuveikė. Tinkamiau mum* 
patiems ėia |>a»iaukuti neuž-

Visokie Uranai ji) susirinkimų 
pranešimai, reiki* prisiųsti dvi 
dieni ankščiau.

SKAITYKIT! 
“DKAUGA”

Labai mėgdavo 
vietos teismuose 
kaip advokatas 
klijentuR.

UO2 *. jb >• tiek

I

ts.ua


Trečiadienis vasario 12 1919

Lietuviai Amerikoje.

V. W. RUTKAUSKAS,

DR.M. HERZMAN

Fondu

Feodo Iždininke

*W- 
400.

sudarymo galutino* 
i- “Laisvė*

Tautos Fondo skyriams 
pranešimas

Gerbiamieji Tauto* 
nariai:—

Lietuva, beabejo.
kinga Tauto* Fo;. ’•.» nariam*, 
kūne visa širdžių a|*idiHsla 
jot* reikalam*. Tauto* Fondo 
pereitų metų scitua* buvo pn- 
sirįžęs surinkti tik $.'rt),(MlO- 
(X) iki šių metų. Bet surinkta 
keturis sykiu* daugiau. Su
rinkta dėlto, km! buvo skilia 
“Laisvės Savaitė“, prie ku
rios gerai prisirengta. Kiek 
tikrai yra surinkta “Lai«vė* 
Savaitėje”, tikrai nežinomi-, 
ne* ne visi skyriai atskaitų ii 
pinigus yra prisiuntę.

Tauto* Fondas nuo imt 
pradžios imvo gyvavimo aje 
vaikščiodavo ftv. Kazimiero, 
Lietuvos globėjo, dienų. .Ii 
pnpuola Kovo 4 d. Lietuviai 
amerikiečiai Av. Kazimiero 
dienų pavadino •‘Lietuvių 
Diena”. Net ir Ameriko* val
džioje ji yra užrekorduota.

Jei kitais melais *av<> tau 
to* jiatr-no dienų apvaikščio
davome, tai tuo labiau šiai* 

. įimtais turime apvaikščioti. 

. Nes paskutiniai* už Lietuvo* 

. laisvę kovo* lindai* aukų kur 
I kas daugiau reikia. Jei j»cr 
i “Imi* vės Savaitę” |*orų siuitų 

tūkstančių ir surinkome, tai 
i dar negalime sakyti, kad jau 
i bus gana. Ne. Milijonai' yra 
. reikalingi. Nors milijonų gal 

nesurinksime, bet nor* pusę 
i milijono lietuviai amerikiečiai 

ant tautos aukuro turėtų sudė
ti.

Tat Tautos Fondo skyriai, 
netik kad neturi nustoti vei
kę, bet savo veikimų dar ki
biau privalo išplėšti

ftv. Kasimiem diena pri
puola utarninke, kovo 4 dienų. 
Lietuvių kolonijos netik tų 
dienų. Ind visų* savaitę, pra
dedant nuo kovo 2 iki 10 die
nai, apvaikščioti privalo. Ku
riai kolonijai ta savaitė ne
bus ]>atogi. gali per visų ko
vo mėnesį atakų už Lietuvo* 
laisvę varyti.

Prie progos paduodame kr. 
lėtų projekto) “Lirtuyių Die
nos” jrykinimm:

L Kviesti į |>agrllių lietu
vių katalikų draugijas.

2. Surengti eilę prakalbų, 
perkūnas reikia rinkti aukas.

X Dalinti tuos pačiu* la|a>- 
lius “Laisva Lietuva”. Juo* 
reikia duoti tiem*, kurie nu
kaus mažiausia Ž5.O0. Darbą 
pavaryti taip, kad tie lape
liai atsirastų kiekvieno lietu- 
rio naamoae.

4. Pirma laivo meiiiNuis, 
kad kiekvienas lietuvi* ftv. Į 
Knziuncro dienoje atiduoti)' 
dienos uždarbį. Ib-t dalmr toj 
nrlieužtriika. Turime pradėti 
mokėti tautui mokesčiu*. M u 
kesčių* reikia skirstyti geriau
sia nuo uždarine.

a) Uždirbantieji daugiuu 
kaip f1200.00 j metu* mokė* , 
išviso $20.<**.

b) U Mirimu t ir ji apie $2,- <
(00.00 mokė* i* viso $5o.oo. ;

c) Uždirbantieji daugiau 
kaip *2JXM).OO moki* iJ viso 
flOOjOO.

d) Uždirbantieji apie $800.- 
U0 mokės iš viso A10.U0.

Tie, kurie “Laisvė* Savai
tėje” jau mokestį visų (ar uri 
daugiau) sumokėjo, nuo mo- 
toa&ų Ar. KaųįaMare dūmoja

Ncw pliilndelpicėiai rūpina
si ne tik savo (uirupijos reika
lais, bet ir Tautos Fondu. Nors 
mum* buvo skirta tiktai trys 
šimtai suaukoti dėl tautos rei
kalų, bet pradėjus Laisvė* Sa
vaitei, gruodžio 1 (L, 1918 m- 

j kada kalbėjo Dr. J. J. Bielski* 
ir kun. Dr. Augustaitis ir iki 
vasario 1 d„ 1919 metų, surin
kome 878X00. Nepnvijom ki
tų. kolonijų, kurios surinku 
daug dauginu, nor* ir gabiu* 
kalbėtųjų*-turėjome ir koloni
ja nemaža. Priežastis tume, 
kad ant nelaimė* ir niu*ų ko
lonijoj atsirado tokių, kurių 
Širdyse užgesus meilė tėvy
nės ir neatjnurin jo* vargų.

Žeminu* garsiname visų au
kotojų pavardes, kurie aukojo 
iki nugšėinii minėto laiko. 

4 Lii būna milžiną garbė aukoto
jom* ir tegul jų širdy* dega n- 
užgęstančia meile prie tėvy • 

*♦ nė-, Lietuvos.
Kun. M. Durickii* ... $106.00
A. Feranca.........................50.00
T. Grigaliumi* ........... 20.00
Kil. Sužiedėlis .............. 16.00
JI. Dambrauskienė .... 15.00 
Ant. Kazlauskas........... 1X00
P. Kvedariutė ............... 15.00
J. Barusnevičius........... 11.00
D. Dekorus......................... ILOti
A. Raulinaiti* ............... 10X0

Po 10 dėl.: B. K rugiu, 8t. 
i Bulota, J.. Kedėnis, L Steinis.

J. Tucibiuskaa, J. Tamažaus- 
! > kas, J. Kitkauskas, A. Kame 

k “ . zauska*. V. Leskeyičius, A 
► fiakalavičiu*, E. Kata*, B.

Zimbė, A Vabalas, J. Dobilas 
8 dol.

Po 6 doL: G. Abrumacičie
- nė. J. Kaulinaitis. J. ftneide- 

ria, A. Jakaitis, V. Zalnieriu- 
na*.

Po 5 dol.: A. Norvida*, V. 
Akelaitis, A Galeekas, J. Eli- 
nauska*. E. Elinauskieoė. J. 
Bagdonas, J. Marazas, B. Zu 
bris, F. Zutriis, K. Kūneliu*. 
A Rudaitis, F. Badzikauskas. 1 
J. Burneikis A VU&Mkienė, 1 

|įJi J. Salas, K. Ivanauskas, V. 1

A. Aukštakalnis, K Vasiliaus
kas, L Grajauskas, K. Jučus, 

1 P. Narijauskas, & Barkau*
* kas, A JGsiukevičins, JI. Ga

Uvėekas, A Kisielius, J. Ja 
nulaitis, St. Lukiis, J. ftaudie- 

> nė, M. Margekvičius, J. Ta 
niošiunas, K Vaidelis, M. Gie- 

. draitienė J. Smalakis, FJCan
1 nas, M. Matulevičienė, V. Jur

kūnas, A Nognis, J. Gervė, J. 
Andrukeviėius, V. Stondiu- 
nnr, E. Vasčiurni.-; K. Kižoni*. i 
J. Agemnvičiu* 4 dol.

W Po 3 dol.: S. Kubilius, JI. i 
Stoneliunienė, O. Kvedarienė.

To 2 dol.: J. Hartasu*. A. 
Bučį*, E. Paulieuienė, J. Ta- 

Lu molevičiu*. J. Geležini*. J. 
1* Kripas, V. Zamerauskas,

Po 1 dol.: A. Skučas, T. Am- 
, braza*. K. Kniulkiti*. E. Sto- 

Įgjb Di liumi*. M. Valinskas, F. Ma- 
ėiulaiti*. O. Sugždienė, P. Ma
čiuli*, V. Kieki* J. Burinski*. 
M. Galeekienė, J. Spėkas. A.

• Spėkas, J. Varnavičius, A 
wdivu, J. Fergelis, A Kiliau- 

m akas. J. Savicko*, JI. Esrila, 
* JL Baltulis, A Alianakis, J. 

Bažtau»kss, A. Vasiliauskas l, 
P. Petrulevičius, J. Efapaila. 
L. Smolskis, P. Budins*, P.

tinimui tankiausia Raivyalo | a- ' 
nnuja. inuomnia. iiumJyuinti nėr- • 
vai. Ta* imaitailco kaip vyrama( 
taip ir moterim*. Tukintas ataiti- 
kiiuui»r būtinai reikia nen-a*' 
aliKtiprimi. įgyli geru krauju. Tuk- '

Lietuvos privalo sumokėti.
Kurie pirma m-buvu mokėję) 

ir per “Lietuiin Dieną” ne-Į 
turi-* iš kn viso mokesčio ui-; 
mokėti, tokie inde* tik pusę 
dalmr įmokėti. «> kitą pusę i 

j prieš Tauto* Fondu Seimą.
Pilną mokesti ir n'siniokėjii-f 

šiųjų vardus n-ikia garsinti 
*|Miudoje. Rctkia jų vardu* 
siųsti ne į visu* laikraščiu* 
Imt į vienų ii tai į tų. kuris, 
yra kaimynystėje (tai kolo
nijai artimesni*).

X Per tų savaitę |ien-itL 
|>er visus lietuvių nnmu*, reti-į 
kniit pilietybė- mokesčiu* ir į 
auka*.

6. Prašyli gerk kunigų klc-| 
bonų, kml ftv. Kazimieru die
noje laikytų iškilminga* pa- i 
maldas už. žuvn-in* karėje ir 
prašyti, kad ftv. Kazimiera* iš
prašytų nuo Dievo imlengvi- ■ 
itiino kovoje ui l.iriuvo* nr-

i prignlniybę. Ir aukos lutžny-, 
, čiose turėtų būti renkamo*.

7. Kad kiekviena lietuviui 
kolonija nor* il.i Imlatslžio I

[dieno* pritrauktu prie Tauto* 
(Fondu iiimlat ::nų mokėtojų 

In-lit 5 dalį s.-iiu kolouijnje 
Į i-smu'-ių suaugusių žmonių.

S. Viso* kolohljo* “Lietu- r 
vių Dienoje” būtinai turi iš- 
nešti rezoliucijit* rvikalnujan-:<! .- * icias: 1

a) Kad butų pripažinta 
Liriuvos neprigulinvliė.

• • • • 1b) Kad Suvietivtos Valsti-'
>11ju* leistų savo toliose organi- ( 

zuoti lietuvių kariiMMncuę ir r 
siųsti Lietuvon.

e) Išnešt protestus prieš a 
lenkų tr bolšeiikų noriu I.tc- K 
tuvą paglemžti.

d) Kad Lietuvių Ib4egacija 
butų įleista Taikos Konf«-rcn- 
cijon.

e) Kad butų leista susineš
ti m Lietuva.

Tani reikės sušaukt ftv. Ka
zimiero dienoje kuodauginusin 
žmonių.

9. Draugijos nieko neškiru 
sius arba mažai te*kiru*io* 
Lietuvos reikalam* “lmi*vės 
Savaitėje”, lai ftv. Kazimic- »iaiirmi žuumių jau žino kad nm 
ro dienoje savo priedermę at* ir-n-Miio daikto kaip vartojimas.

10. Auka* — mokesčius ici-' PARTOGUIRY.
kia siųsti tiktai per Tautos buri* yra nepapraataa vsėrtaa vi- 
P,,njn Menu kurie yra nuailpe nea to-

BndiU ir ” T
taip nuoširdžiai, leaip dirbog rwįdono krauk, priduoda* 
•ne “Laure* Havatto j*- . o jum> roui-J.,
pasekmė* iš ftv. Kazimiero juiHI lu>n.u ,yrtrtn> ir vUa juiu 
dieno* tikrai lai* užtikrinto*. knna

Bu giliu juigarlm Viena* buteli* !'arto*i«y kai-
L. Simutis. T. F. sakrot noria tiktai viena* doleri*: Mi

456 Grand SL. buleliai tiktai K>.0H Rašykite tie-
Brooklyn, N. Y. **si i

P. b. J įsu* surinktu* pint-
gu* tuoj siųskite Tauto* Fon- l60“20* A *
<lo (a-ntran. no jie yra reika- _
liugi: Į f’’

n) 1M i-*noi(iuH> jų Lietu-1__________ *_
Vių IMegarijai Paryžiuje Ir
Lietuvo* Valdžiai. r-u|*rtn K»l-.>. *♦« tn«4*i a«r«'

b) Dėl 
atskaito* 
tča”.

Tautu* 
kaucija pakelta iki ųi<*UMM).

- Dr. A. R. Blmifii

ŠL. 4,> ‘a - .‘..ljL. fc-jL. V ji ; Jį ii '

■SFriJCir^
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CHICAGOJE.
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KATALIKIŠKOS SVF.NTeS NAUJA GALVAŽUDŽIŲ
_______  AUKA.

KOlONUy.
PRANEŠIMAS

ATGAVIMUI LIETUVOS LAISVES

KONCERTAS !
Trečiadieni*, vaatrio 12 <1. 

A v Modesta:
Ketvirtąjį, nr vu u... i: <1 

Av. Katrina

Aiandic Sv. Jurgio -velninė
je prie Aukuru A v*, ir 32 PI. 
i*u-i:iii ti'titrdi) valandų vaka
re l,ii- koncertas ir programa’. 
Tai vi a renriamn u tik-ln 
padengti i-lnida-..«ii*idnnu*ias 
Nauji) Metų dienoje, kada prie 
tešlavome prieš lenkų ir Isd- 
ševikų |«ii'ikėsinimų užimti 
Vilnių. Priderėtų skaitlin
gai nt-dhinkyti.

RENČIAMAS
d |il :«n -lo 1 diena f'Iii 

užpuolikai plėšikai nu 
juo e|>iiiitn .movų 
iji.i i nn an tra-, .lobu 

metu, i>i \\.- t .•:<

I
I • '«•

*ud.-
P.

I I .ik n Ii
I pltice.

Keturi ap (ginklavę pikta- 
I <lnriai inėjn i jo kaimyno lia
utu- |*-r itž|ml.:diiH*.* duris. 
Tilo tiK-tit T.tl;i«4i b-n littvo. .Ii- 

ii M-iiuvn:i ryvctiii aid sekan
čio aur’to

Tii<’jr pt’il .,i p'.tril.-.nliifo 
įsikelti lanka ii ntidiioti pini 
gn Tai icli puolėsi prie durių 
|*.-il»-rti i iVo (lala. Mešikni 
įsileido i ji I ••liti kulipkti*.

Takieli paliko moteris mii 
mažais vaikai.*.

Piktadariui ieškomi.
Ilai-ti. jei t ’liira«gi<

j.iii l.iitžin-i i priialiniit'
KIMS.

TYRINUS so. WATER gat? 
PIRKLIŲ PASIELGIMUS . ■

CH1KAGOS VARGONININKŲ.

SUBATOJ, VASARIO-FEBRUARY 15d. 1919
sr Jllftoio PAHAPljns SVKTAIA’&J. AUBir/tN avė. IH 33GATV. pradžia a va/., vakare.

K««r*>-, .1 .DVAaa m- KMioas ir J»nuk»u»ln<n». oatnnsa i>*n»iiUt solioai ir vyru choras *u>laryia> U v«caa varcomiunka. Praars- 
ms> -nMJ.* . kiucu^oi tr laun (h rrliJ** iirtnn* ir lt.i>aq halSu** Viaaa |wln*o rr* akkrlaaMui reikalam* algalrtnimul Le-tuvra lalovm. 
I'., proarami.i ,.<oi.al Mr-ioui.;.- Orluasu Is-iMVia visnamret- yra m ai..a lai kvtretama t>ri«l<WO ih-Ic airairialmo IJetuvuii UtarSu atatlaa- 
kv<lama >*alihnc*l I i.>me»rt» RKNUftJ.kl.

Kaip veikiai fmleralė grandį 
jmy paluiig- tardymu* su gr«» Į 
scrnihkai* maisto kainų reikti 
Ie. tuojau* pradė tardymu* 
So. \Vat»i ęat. pirkliu |ia*b-l Į 
gimti-, kud p:itIrti, kaip ji>- o 
peruoja ten mai*to kainomi*.

So \Vatrr cnt. yra liirtmvie 
tė. Tenai ImiiK tiai -uųnltehn 
daug -avo produktų. Tm> pi,, 
linkiu- piuimi prekytai ngeti 
tai. *ukrauim į sandelius kum 
ptmijų. šito, gi |m*kut \i-k:.i 
imntavinėjtt -mulkiesiem*
kniiitiiviuiid.nm- gvu*i*niin 
kam*.

1‘tl-iriHlu, jttg tie :mr|||;ii Į..- 
li* kartu* perdė-tų, liūdno ’nl 
gumų pioduktų kaina*, taip 
kad iluiigeli* gro-crtiinkų nei 
ncsu*|s'*ja sužinoti, kadi! ir I. i* 
yra pigiau :irb:t branginu.

'I'ud gtand jmi mč-.dii- |mi 
tirti prekylio* agentų vi«a.« 
Operacijų metislu* ir tik |mi*- 
kni sprę.*ti. kn* yra maisto 
vartotojų tikra* išnaudotoja*.

Daugidi* groreniinkų nu*i- 
skundžia. jog jie kiiikurių val
gomų daiktų negalį utpigiiili, 
nes už tuos daiktu* laivo ma- 
kama brangiau.

Alai pavyzdi.*:
Vakar už kiaušiniu* kaina 

Išdidinta ketini* centai* iiIm-|- 
natn pirkime. Gro*erninkn* 
perka kiaušiniu*.

Staiga šiandie kiaušiniai a- 
.belnam |tirkimr atpingu kr 
liai* rentai*. Groserninkas ne 
gaunu plūgo* pirkti pigesnių 
kiaušinių, m** ji* turi dnr vn- 
karyksčių. už kuriuo* brau 
ginu yrn mokėjęs.

Tuo* kiaušiniu* tad ji* ir 
|Mirdiiodu m* sulig šio* dienos 
atpigimo, liet vakarykščia kui
ną. kud neturėti nuostolio.

Maisto suvartotojo! tnd ir 
rngoja prie* grosr-rninkų. Dėt 
tasai rugojinuis yra Is* pamo
ta

Taip yra ir su kitokiai* val
gomais |»roduktai*. l'ž |M«nlaž 
nų kainų keitimų reikia kaltin
ti Ko. Wnter gnt. prekylsis a- 
gimtu*, kurie kaip nori, taip 
keičia kaina*, nor* ir kn* va
landa.

Tft BRIGHTON P ARK

* t!

•je plėšikui
na-

PASALINIAI ŽMONES 
RI NUKENTETL

TU-

Nekalto Prn*i<lėjimo šv.Ma- 
rijo* l’aiio* pnrnpijo* komite
tai taikė -ii'irinkimų bažnyti
nėj svet. |mi iKilimldlI. IKtlėliuj, 
vn*ariu 16 <1. Visųpirmn buvo 
-vaisix ta* klausima* apie šių 
metu fėru* arl«a liazarų. Pu 
didelių .-varstymų liko nutar 
in sNi-riigti rudenyj, knip |ui- 
sibaig* piknikai. Paskui k Iv I 
Istiui*. kilti. A. Briškn. jMiiiiš-1 

j kino, knd yra rengiama* va- 
kiirn*. kuri* al-ibii* vn*ario 

j 22 d.. Vi*ns pelną- lui* jin-.
t upijo. mindai.

\u:i Mikai.'i |Milicija užklupo 
i ieškom:) mgiliii Imffertv. km> 

.... •!iiivl la* ėjo ts teatro viduuues- 
tvj. Jau laikė jį lu-veik iiž apy
kaklės. Bet tasai |Kisprudo 
žmonių minimi ir ėmė l>ėgti.

Jį liėgnntj Įiamntė kiti po
li ciimmii ir pradėjo šaudytu 
Pil-tndari.* atsakė šatnlymiu 
Visgi jis paimliau* Imvo su
gautas.

To šaudymo imsekmėje mir
tinai -užeisiąs visai imšalinisIJ. Dauginiu. SI. Kareekas 
žmogus buvęs kareivis Kam 
m-i llobert* iš llockfonl. III. 
ta-rt.* yra piktadario šaudymo 
aukiu

Policija tvirtina, kad Bo
ileri* Imsiu* piktadario šau
dymu auka. Tui geriausiai pa
liudys kulipkn. jei ana užsili
ko mduiiiiiugojo galvoje.

Holu rt« mirštu* |mviefo Ii- 
goninėj.

V. K. O.

IŠ NORTH SIDES.

Motino.* Dievo Aušros Vartų 
dr-jos d:tr trys mirtai sušuko: 
'‘šalin lenkai iš Vilniaus ir 
aukojo ant Lietuvos laisvės 
aukuro.

I'o 3 <lol.: A. Kapitavirius.
1

dal. Viso $11.m.
J. Kupčiūnai,

ŠIANDIE LINCOLN’O If AliAV"|>T11O 
DIENOS VAKARAS! |KUR VEK I Ad
Šv. Jurgio Par. Svetainėje

32nd PI. ir Anbum Avė.

Pradžia 8-toj valandoj vakaro

Su Prakalboms
I Muzikali programa išpildys AIMKUS. P l,E IIAKAI’S- 

KAITE, Birute* cliora* ir kiti dainininkai. Ateikite visi! 
| Paraginkite savo draugus! Kas esti Lietuvių. Ini ateina! 
| Vakaras yrn renginmn* išreiškimui užuojautos l.ieluvo* 

Ijiisvcij• • •

PARKELIAUJA NIGERIU 
KAREIVIŲ PULKAS.

Tai senasis lllinois tautiško 
gvurdijos aštuntas pulku*. Ji* 
parkeliauja iš Pmnruzijo-.Per 
t'bieago važiuoja Gmnt *1o 
vykinti.

Ubicugo. nimhiiint- kareivių 
priėmimo komitetas |iasi«lar 
Imto, kud ta* pulku* kokiam 
pusdieniui sustotų (Tlieagoje. 
Tam tikslui bu. imgnmiiito* 
iškilmyta’-.

Iškilmils- įvyk* Fii-t lie 
gimeiii Armory. IG gat. ir M: 
rlligiiti nve.

APSISAUGOKITE VAGILIŲ

Pinkertoim įietektivų agen
tūra skelbia, jog šiandie dai
geli* vagilių valkiojasi s • 
krejišiais. kurie Imk nešiojusi* 
įrankiu* telefonus taisyti.

Nuėję j namus jie. klausiam 
įsileisti vidun, sakosi esu tele
fonų kompanijos durliininkai. 
lairj teh‘f<mu* taisyti.

Nuo lokių reikia reikalauti 
paliudijimų arlia tuojau* prn- 
nešti |Hilieijai.

Nekuomet nereikia įsileisti 
vidun laųmžįstainų žmonių.

JUOKIASI U VAIKINO NE
LAIMES.

Vasario 3 <L nu. I*. M. 
ėių 13 kp. laikė savo uarai- 
linj susirinkimų. Nor* narių 
m*|M*rdnugiausm susirinko. Imt 
susirinkimu* Inivo ginus ir 
visi kuo|*»* reikalai rimini 
svarstyta. Nuturiu |miniti 
Kelmai svetainę ant 30 <L kovo 
mėnesio ir sulošti milžiniškų 
veikalų. Veikalo vanln* Imis 
{mskelbta* vėliaus.

L. Vyčių 1.1 kno|« em-rgin- 
. ai ttarlnmjasi. Neužilgo yru 
r ngiamaa vakarėlis' Du vi* 
Nų.utre |iarkuėio svetainėj. At
silankęs kareivis, 
pasakė įspūdinga 
n|še dnrliavimųsi.

J. Poška, 
prakalltėlę

Vytė.

MOTINA PRAŠO DOVANO
TI MERGINAI.

Neką Mis* Neita* Burke liy- 
In kriminaliam tvistm* prie* 
teisėjų G neriu. .litini kalifam- 
iuu T. Skinmr nušovime.

Valstijų* prokurntoriju j 
liudininku* jmšaukė nužudyto 
vyro motinų, 65 tu.

Motina atviruti pareiknlav<

Ties Iji Šalie gal. ir Ja«*k- 
*on ImhiIv. automobiliu* |mr- 
mušė ir -itžeidė ..........tų vaiki
na Josepll K:ii*vr. •’S.'SI Kibin
to ava.

\ugli*ki laikraščiai lėčiau 
iH’iipgnile* talija tos Itnisio* 
Isdvnikė* Uliicatro* gatvėse, 
kur kasdien -uvažinėjnmi 
žirninė*.

liet i* sužeistojo vaikino juo
ku* tai-u. Sako, nors ji* e*ų* 
••Kitiser”, Imt buvusiam vo- 
kiorių kaizeriui negimininga*. 
•Ii* e*ų* 1<m mm*, utiicrikomi*.

Perdaug me* ti|i*iprntę *u 
visokiomi* iižniu*ėjy*ta*mi*.

NUBAUSTA DENTI8TA8.
- ~ ■■

j Moralniin teisine dentistas 
Iiwin Ereed nubaustas |ien- 
kiai* dol. |mluiudus. Jis buvo 
kaltinamas už nusivedimų į 
vienus namu* kokios tai Mav 
Smith.

I

P. Kenus Artistas dienrašty
je “IJetuvoje“ aprašė lošimų 
”l*alorins Užem Dugne*' ir 
iš|s>ikė. Pasirodė, kad jis, per- 
iIiiui: ls>siskulHti<latiias, padarė 
klaidų. Nrium Artistas tvirti
no Imk lošėjai iš lenkų padą 
iė vokiečius, o ištiesi) Imvo lo- 
-iitiiins tik vienas vokieti* Ar
noldas. kurio negulimu išmes
ti iš dramos nesugadinu* jos. 
Tolinus Senas Artistas tvirti
no. Imk Arnoldas gavęs dova
nų. o tni yni netiesa. Dovana 
la|si pri|mxinln Vasiliauskai
tei. Arnoldus lik |>aėniė tų do- 
iniių iš teisėjų rankų ir per
davė tolinus stovėjusiai artis
tei. Seiuis Artistas (tantale, 
liet nenugirdo ir klaidingai 
fiarnšė.

Publikų buvo (įstenkinta lis 
šimu. įspėjai jau ta|*o už
kviesti atkartoti tų dramų ant 
kito* scenos. Sunku sužinoti 
priežastį, dėl kurios p.'Senas 
Artistas netaip aprašė vakarų, 
kaip reikėju.

mėnesini* susirinkimus. Na
rių susirinko garnį daug. Pro- 
tokolas praeito susirinkimo
Imvo |K*r*kllitytn*. o lllip-gi ir m* nadaraa (aotaliua aao l»c iki 
visu l!»IS m. veikimo raportu*.! *** ut *f*aa>* ’*??'
• s|. t i •<* UUO 7>C IU fl.VE Mfl UoK
in kurio |Basirod<. ka<i iiiiim) iy-B—\
kuo|>n stovi augštame laitis- »»«•«•*», penia. pmk*i tr kaoktee 
nyj. Itaskui sekė komitetų 
ra|xirtai. Pirmiausia iš Ap- ,
skričio susirinkimo, paskui iš 1"Tn" ^.y*"“*** 
vakaro, kuria jvyka 16 d. ko- Į
vo. Ar*. Mykolo bažnytinėj *vr- ' <M6 So. AAlata Av& 
tainėj. Taip-gi rn|iortas išdno- Tniiiun Tarta am 
tas nuo kito vakaro kurį ren-
gia musų kuopa ir loš “Qe-; ąunMVftO IK 1MRVVI1 
novaitf". Vakaras atsibus AMCnlkUd UL MUKTaLA 
3-toj gaVenio* nedėlioj. Ra-, HekauuM: oagUMua a uouvu- 
portai priimtu J“ *“*,*7-^"*^ ■ i^m“

Kuopa gavo Ųiiškų nuo M.
Kajaus kaulink. “V.” apautu- ■ »***»«• mūrijo*, oecanajas. eouu- 
vės reikalų. Miškas priimta* ’“**’***
it komisija išrinkta. Įnešta., Mrtlalme raunami aae ■ erto tu 
kad kuo|m po Velykų sureng-; 1 1X1 v*11"* »=••
tų koncertų |atrapijo* imu- *“■ *- ''*‘*r’,Bt- ®L
dai. Inešiimis priimtas. Tam 
tikslui išrinkta komisija. Am
ine susirinkime prisirašė* nau
ja narė. Elenn Rauskeniutė.

PUSPAIKIAMS SKŪRA. r.

IA NORTH 8IDE8.

Tautos Fondo 43 ak. susirinki
mas atsibus krIverge, vasario 1.1 
d.. 7 >10 vai. vak„ parapijas sve
tainėj t«44 Malamais Are. Kvie
čiami visi j »'■*■ rinkimą kuoakait- 
giauaiai . Yra laiškas U Centro 
su įvairiais prundimaia.

Xk. ruž/tamžas.

PRANEAIMAB.

Himnui kviesiu vimta lietuviai 
Vyčių. Chicago* Apskrieta. ata- 
tanėio veikalo ’ Keiirtulia". gani- 
nimo kmniaijui narui* anainnkti 
nrredoa vakare. 12-tą d. vasariu, 
i. ra.. 7 iW vnl. vakare Sudrinki- 
mu įvyks pn* p. P. Baltulį, po 
nu. 3261 So. llalatcd St.. Chicago. 
III.. liaus .vurbii) dalykų dėl 
apsvarstymu. užtai kviečiame vi- 
aus atMlankvti. Būtinai gidotina. 
kad augšėiaii. minėtame audrinki 
me dalyvaiii') ir ntaimiia. p. J. 
Ilaliy*. nm <laug patarimų yra 
reikalaujama ii jo purei.

huftuijiu

Susirinkimą* lietuvi t) Republi- 
koniiko Kliubo boa ar rodo j. 12 
d. vasario. 1919 metų. R valaintą 
vakare. Tnnmlinnienėa svetainėj 
prie 49-lh avė. ir 15-th flt.. Cice
ro. III. Visi lietuviai, pritariantie
ji republiluaiiškai partijai, yra 
kviečiami atsilankyti:

ŠEIMYNIŠKAS

VAKARĖLIS
▲LT0RDCR8 DRAUGYSTES PO GLOBA NEPERSTO

JAMUOS PAOELBO8 IV. MARUOS PANOS.

Ketverge, Vasario-Febr. 13; 1919
*r. Justo Parap. Svet St-roa ir Aitam Ava.

įžanga 50c, Ypatai Pradžia 7 vaL vakare.

v
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KOMtTKT.iK.

Ką Žmonija Turi Žinoti apie
Pakuotojų Pramonę

SURINKTI, pritaiavti ir išdalinti maistų taip priklauao prie kaa* 
dieninio dariu, kad kiekvienas .na juomi užsiinteresavęs. Įapu* * 

dz.ių ieškotojai jau tų seniai patyrę ir savo kapitalų ant to sukrovė. 
Užsipuolimas ant pakuotoji; visuomet būdavo, kad nukreipus atvdų, 
kud nėra ]»ilnos inveatigaeijog arba kito panašaus klausimo.

(luli Imli, kad mea ctmiuv kalti, Imt 
tiktai drllo. kad nebuvo pilno supratimo 
(arpe mum) ir žiuonijua. Nora mes žilio- 
>*•>•-. kad bereikalingi užsipuldinėjimai 
.vrn ant mum) daromi, imt j tai mes ma
žai atydoa atkreipėme, la-t tuomi žmoni
ja Imvo klaidingai informuota.

Armour and Company visuomet buvo 
vrebima aut gerų ir tiesių pamatų, bet 
butanai tielt klaidingų užsipuolimų pa- 
aidarė, taigi ima malėme būtinai reika- 
ling.i parodyti žmonijai kaip dalykai 
stovi, žmonija buvo klaidinama per klai
dinami raportfia kurie Imvo talpinami 
laik rnšėiuinr.

Pasitikėdami. kad tn-riauaiu budu pa
niekti žmom-a. tat išleidžiant knygute*, 
caruinanliea ]>er iaikraHiua, rodant mu
sų proreaę krutamoooe paveiksluose, aiš
kinant žmonėms kuktą vietų užima Ar- 
meti r and Company ir kaip viaaa dar
bas rn atliekamas.
V

*

Mes visą •# dalylų pavnlame tiems, 
kurie interesuojasi—Udirbėjui. pirkliui. 
Huiiaudotujui ir darbiniukui—kiekvienas 
is ji) salt suprasti kokios mušt) prieder- 
iuė« dėl jų esą ir su kokiu atsargumu 
mes turime viaką išpildyti. .Mes sakome 
ta patį sunaudotojatns Ių sakome iidir- 
Itėjamš—o Heli ritėjams ką sakome su
lis udotojams.

llrrinusias prirodymas kiekvieno biz
nio, kud įlalykai yra geram stovyj, tai 
tuonu-t jis yra ant ekonomiškų pamatų 
varomas. Jeigu musų metodas nebūti) 
taip kaip reikia, tai Armour and Com- 
isiuy nirkuonirt nebūty išaugus į taiu 
didelę kompaniją ir negalėtų visus taiįi 
aprūpinti m maistu.

Norint prisidėti prie autaupinimo sa
vų pinigą ir kauti už saro pinigus gera 
Išvarą. geriausia viauomet reikalauti M- 
vo krautuvninko ir vartoti Armour Pro
duktus.

v
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