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Rusijos Bolševikų Suokalbiai Organizuojasi Vokietijos

vikizmą Anglijoj 
ir kitur

NUOŠALIAI PUS T.ATKOMT 
VOKIETIJOS ATSTOVAI.

Bijomasi užpuolimo'minin 
prieš juos.

PLĖŠIKAMS NEPAVYKO
APKRAU8TYTI BANKA

PASIDAVĖ BOLŠEVIKAI 
BERLYNE monarchistai

Tik du palove ir pabėgo. Su tnomi pasibaigė 
skerdynės.

žiaurios

■■■ ■

Vokiečiai nepatenkinti gami-
• A I •

narnomis
VISUR SOVIETŲ VALDŽIA 
— BOLŠEVIKŲ SUOKAL 

BIAVIMAS

VOKIEČIAI LABAI SUJAU 
KRtl'AŠTRIOMIS 

SĄLYGOMIS

Bolievikai išvien veikia 
anarchistais.

ra Paskyrė atstovus taikos 
fervncijon.

kou

Paryžius, kovo 14. Kuomet 
ulei* laika* imrašai* |mtvir- 
liuti taiku* nutartį mi \ <*kie- 
tija. luintiiru-io* at-lovai bu- 
|Kikvie»«i čionai, .lie atkeliau- 
didžiau-ioj -argi I**- a|*Miug<> 
je. .\p-i-io \'<-iMtili<< rumiio 
-*• ir jum- lui- iiždratinta išei 
Ii Paryžiau- gatvė-*-.

Praiiruzjii laitai iiiirlę pi 
v«>ki*ėiii*. |r lodei btiugu lm 

Itu juo- išleidi mii—Inu Ih*
*lipii*>- apMiugo-. Pranąiisą' 
vyrimi-ylt*'* gali juo* ap.Miugo 
ti kiekvienam žing.-nyj. liet 
nenori to daryti.

Tad vokirėiii atntovai fak
tiškai via nrlutn kaliniai, 
jie al4dur> kaip kokiam 
k* ji nu*.

Vingi npnaugn ji<<m* 
•langiau kaip užtikrinta.

ln*t 
ka

tat-
Landoaaa. kovo 14.—Vakar 

vakare eta iškelta vikštėn ru
sų liolševikų suokalbis. Suo- 

, kalbiu galva ym Trockis. Ai
tą* su pngrita buvusio Itolšc- 
vikiško **pariimtinio" Angli
joje IJtvinovo mėgino kaip 
čia, taip Praarusi joj ir Ame
rikoj sukelti komunistų revo
liuciją. Anglijoje Mikaila ra- 
voliurijn butą buvus kaipir 
|iradžia įstrigti Istlšrviką nu
virtu*! visose tose šalyse.

Bolševiką manifestas.
Tuo tikslu bolševikai |«a*-| 

keliu'* ir manifestą. Dali** jo 
taip skamta:

“ Anglijo*. Prancūzijos ir 
Amerika* |>rolrtarijataa pri
valo tuojau* atimti valdžią 
nuo kapitaliAą išnaudoto^ ir 
tumei paremti llusiją jo* ko
voje už imMliuoeavimą nuo ka
pitalistų".

Daily Kz|>rrra tvirtina, knd 
toji Isdšrvikiška n-voliorija. 
kiek |Mtirta. tun*jo prasidėti 
nitą nrkiuadienį. Taip buvo 
nugalvota jai tie* Trockio.

Sulig pienų. Ixnxlone turėjo 
susirinkti tarptautinė anar
chistų draugija ir radikali* 
kiausi elementai su novija lietą 
įtarta partija. Tanai susirinki 
ma* turėjo duoti revoliucijai 
visą pradžią.

Sovietą steigimas.

I'akilu* revoliucijai, pir 
miatiMH butų buvę imtasi 
strigti visur Imlševikišku* ne
virtu* Milig rusiškų sovietų 
mm lėlio.

Tie nuvirtai turėjo |nimti 
savo runkoniui piriiuauniit ša
lie* imluntriją. |ia*kui šalie- 
valdžią ir, antgnlo. perkeltai 

^•roletarijnto diktatoryntę.
Programoje buvo pažymėta 

ir moterių novijai išari ja. Bet 
šita* klauMiniu* išrišti buvo 
|M*kirtnn kirk pnakinu.

Berlynas, kovo 14.—Einio* 
iš Paryžiau* laitai riijamlino 
vokiįV-iu*. Per *|mudą pakelia- 
•mm aštru* luti-a* prieš tai. 
kad talkininkai -ulig taiko* 
nutartie* bukam* jmžada įui- 
venti Danzigą. gi Paminiu j- 
ntrijpi htiforinę valntybe. 
Pri'-š tni imatentnaja kaip 
k.ni-vrvatintai, taip rmliknlai. 

Vokiški laikraščiai tvirtina. 
ka<l tokio* taiko* nąlygo* ju
kino budu negali būt priimti- 

. tm*. Girdi, prieš tokia* *ąly- 
i-a* turėti Įmkilti ka* gyva*, 
vi*! voktaHai.

Matai džiaugsmo busią len-

l-nikrnšriai toliau* nako. 
kad lenkai mažai panhlžiaug- 
*ią gavę Danzigą.

Toji iNtgrobta nuonavyhė. 
-aku. veikiai Mitiq»» jų ran
kom.

Pagalinu* laikraščiai (virti
mi. kad vokiečiai, ntninakyda- 
mi imtvirtinti ta* nąlyga*. bu- 
*ią ]Hitri*inti imi tie* prezi- 
dento Vilnono jmnkellitni* ki- 
ttioimd taiko* principui*.

Paskyrė atstovus.

Vokietijon ntntovai taiko* 
konferenrijun |m*kirti:

Grafa* von Ilrockdorff- 
llalilzail. tlžrienių reikalų mi- 
ni-teri*: Dr. Edanrd David, 
I*iivi«* nteigiamojo nuritinki- 

. im* pirmininką*: Dr. Adolpli 
IVartairnn; Dr. Aibdpli Muel- 
ler. |ia-iuuliny* Mveicarijoj**; 
Marburgo uuiverniteto pn*fe. 
noriu* Nrliuecking ir Gei*ln*rg, 
pašto* ir telegrafų miiiinteri* 
Prūnijo* kabinete.

PREZIDENTAS WILS0NA8
PARYŠIUJE.

APLEIDŽIAMA PAKAKO 
DIRBIMO ĮSTAIGA.

Cberleeten. W. Va., kovo 14. 
-Hale šie mi<**|o karė* metu 
vyriaiinyla* pnulčjo ntatydinti 
milžiniška* lirduminia |*nrnko 
dirbimui įstaiga*. Kuomet 
j vyko unni-tivija. j-taigo* jau 
h::vo baigiamo*.

Tam (iknlui vyriau*ybė iš- 
;ri<lo apie TiK milijonu* <krf. 
Ihtliar pankrllita. knd vyriau- 
nyhė ta* įntaiga* aplei<ižia.

Manoma. ka<l ja* paima pri
valiu** kdm|*anijo* kokiem* j 
n«r» darbam*.

I

Gennvą. kovo 14. — Ituve* 
A imt rijo* iui|*rratoriu* Kum-1 
Ii* išnaujo *u*irge* nrni) liga, 
iimif prniH-šiimi iš Inn-briicko. 
Jo žumna taipjmt nirguliuojan 
t!. Nori-tu-i jai iškeliauti i* 
Auririjon. liet neišleidžiama.

Londonas, kovo 14.—f*ia |m- 
-keikta. knd iš užimamos vie
tos |M>»iiraukė Anglijo* g**m*- 
ralis armijos kvaternieidri-. 
Sir .hitui Šou a n*.

Vakar prie- pietų- keturi 
plėšikai užpuolė M<-tr<i|-ili1:ia 
Stale liauką. -<*7 \\ ent CCsgat..

'ti«*n ll:d-te*i gal. Pa-nilta- kli 
'-icriau- ari*1* litu- \'im*a- Bi 

g**|i- ii Ur-. M >i*_-an*l Pi-I.l 
! žiu*. Plėšikam- al-akjla Ji 
I i iai». S|n*jama. jog ir aną v i<* 
liu- t atėjo bu* pašalti.-**.

j Plėšikam* baili <m iuėja-, 
Į ten buvo knrieriu* .llllill- 
Bienza. Bigvli*. Ur*. Peldžiu 

.ii knvgveih'- Ui-* lleletl Kup 
.-lum.

It'ėję plėšikai niišiiko ••ran 
kn* augštvn". Kremui tad tim-1 
jau* nukrito už iiž.-talia. nu

stvėrė revolverį ir ėmė šaudyti 
į ph-šiku*. Plėšikai ntnakė nu 
viai*.

Bigeli* mėginu įliėgii *avo 
narvan. In-t jį |uiklimb'< kuli|i- 
ka. Mr*. Peldžiu* im-gim* 
bėgti. Tad ir gavo kulipką.
Mira Kujiriia* Mt*|- jo pari'-inV YORKE SUIMTA 193 

b-titi. i RADIKALAI.
Plėšikai, pal<i< lę apie lu šu-. 

viii, -jirmlo laukan ir |ialn-g<i 
35 gatve j vakaru*. Turimi. I 
jie kur ndian*W«w |vifikę au
tomobilių.

Brrlynas, kovo 11. 
Įgaliau* Indnevikai 
valdžiai lw jokią -ąly.-u. V:d 

l<lž.ini jie atidavė vi-u- •■iuklii- 
-n t i-ą auiiiliii'i.i."

I i.'iiii'i li«, .Ih-iiii i loiiia l.i i 
d) 1i< in« l.ai» uik-jo lbdš< \ i 

i kiltu-.

Itolšcviklli |>aiiia1ę ntlVo Iii- 
|Ki*i*i l.iiitii* iiaK'il.alaio lai 
dzi .* |*-iIrniikli mušiu-. Ka 
u- miui-lrri* Nieke l-ilšeii 

' kam* pniui-š.'-. jog valdžia tie 
Įpri|mžin* jokio mūšio įmt- 
j traukimo ir i>c.-to.- j tarytai- 
L-ii *uk i lėliai.-.

Ibilševikiim.- užteko to aš- 
Irau- pranešima. Ir jie |ui-id:i- 

I ve.
I'e-t priiviucijo-e l*>l*evikai 

veikia. Vi*ur pla ii narna* leni
ni- ir kovojama prieš vablzią.

čių |m- 
|ia-id:iv*'*

Rusijos bolševikai paskyrė 
“tarptautinį komitetąH

I

MONARCHISTAI NAUDO 
JAS1 SUIRUTĖMIS 

BERLYNE

BOLsEVIKAI VIS DAR 
GALVOJA APIE PAŠAU- 

LINE REVOLIUCIJA

Bcnirtorffas organizuoja 
naują partiją.

Tam tikslui jie pasiskyrė ir 
viršininką.

PROTESTUOSIĄ PRIEŠ 
NUBAUDIMA 

DĖBSO.

I Cleveiand, O., kovo 14. — 
Vieton MM-ijalintai kovo 
dieną n-ngia nuritink imą. ku-

> riana* viešai užjanteMuoriii 
' įnirš šalje* vyrtannyhę ir |irir* 
augšriaunią šalie* teiniuą už 
nubaudimą kalėjimu -ori ja Ii*, 
to Ih4m.

Tą dieną Delnu* |wmaky*ią- 
paskutinę prakalbą Įirieš ei-' 
►iaut kulėjiainn.

Aną dieną *orijali*tan lfc*l*« 
| m-ako. jog tiiigšėiaurio tei
na* teinėjai nieko neišmaną. 
Ji* ru*ų ln*l»vvikų valdžią pri- 
IMižino geria aria val«lžia. Gi 
Lrtriaą Ml Trnckiti pavadino 
didžiausiai* šių laikų diplo
matai*. |

Vadinu-i. Dehna* jau atri-( 
vertė pi ir l*i|ševikizmo-

New York. kovu 14.—Vir- 
to* |M>li«*ija. fetlendiai agentai 
Ir immigniviju* xnldifiinkiii 
vakar auknli ryte netikėtai už- 
klu|n* vieną Im-tą tie* Eti-I |.*i 
gatve ir tinai »iuireštnv** l!r* 
vyru* radikalu* ir dvi moterį.

Iladiludai l<n turėjo -lapių 
Mlniritikimą. Pmiimdotii de- 

* išimt* |*diriju* vežimų, knd 
|ri*ii* -iiiinluo-iii* pri*tnly1i 

'•j kriminaliu* lei-mu*. kur ji- 
buvo išklnuniuėjaiiii.

Paimta daugeli- vinokių 
'raštų ir laikraščių. Tari*- tų 
alrn-ta keliu* mažo* rambu**- 
|MąM*ru* knygelė** ru*ii kuli** 
ji*. Jum* kur-tomi žimiiiė- nu
kilti ir nugriauti valdžia.

Pulicijn tvirtina, kad tarai 
• laida* ilgu* laika* Imvo užim 
jin- organizacijų- vardu “A 
im-riko- IIiimj Vid-tif'iu Dar.

Ibininką Sijjunga".
i

Londonas, kovo 14. Daily i 
Unil kor«—i-iudeiiUi- iš Derli 
♦io praneša, jog tenai praeitų 
-rkinndicnį į-teigta |M>litikiii>.- 
v.ii i**čių kliitlmn, kurio pir
mininku Įinliko žinomu- gru- 

' l.i IL-ni-toff. Kliubą į-teigė 
ik-ni-torff |iagell*«tint naujai 

i d.*iitokrnlų imrtijai.
Tanai pulilikini* kliuta* yra 

. daugiau nieką*, kaip lik įim
ti ;l.4ii.-(ų lizibtn.

Vokin'-iai immarclii-lai <li- 
■L* r:i buvo uuriminę -uiručių 
imlu, liuvo pramotoms, kad 
jau ve čia vindkio |Jauko radi 
kutai im* ir Įuinurdy* šalį tai- 
-i*i!i-iiiiii terore, arta i i-a -n 
Ii*' laidžia tek- vieniem- *oei- 
Jali-tam*.

liet juo- iš uunimiiiimo |ui- 
z'i !’no •h-iiM*kratų fmrtija. Mi 
ta imrtija juolavė rauką ino- 
v.įrakintam*-.

Daliai demokratų |mrtija ap- 
ritaiM* nauju riibu. Ji šiandie 
jau gana. Milig *avo amžiau*, 

jn’ipri. Pankui nurtips*-* <lar 
Inbjau*.

Londonas, kovo 14. - Rnaą 
iMilėevikij valdžia (taurina* mi 
Tnu’kiu). pninuitydama |m- 
mi ulini* komunistų revoliuciją, 
kuip Mikuliui pranešime iė 
Šveicarijon. |airi skyrė ”tnq»- 
tautinj komisarą.” kuriam |>a- 
vesta tvarkyti lui-innčią Inilše- 
vikišką revoliuciją visam pa- 
Miiilvj.

Ta* kmninamn yra kažkoks 
M«a«r. Gyvena jin Šveicarijoj. 
Tni artima- tamino ir Trockio 
sėbrą*. IIumj bolševikai jam 
de» m-uprilimitą |n>litikini 
veikimą. Pristatys jam ir pi
nigų. kiek i A reikia.

I REIKALAUJA PASAULI
NIO PARLAMENTO.

Nuo milijono gyventojų turėtą 
būt renkamas vienas atstovas.

ORAS
KOVO 14. 1919 tn.

Iriengo. Miandie ir rytoj 
sniegu* ii )i<-tai-: I«-iiijhu:iIii 

I lu- -toli- neaišku*.

<

PERGALES LAISVES 
PASKOLA

Prasidės kampanija balan
džio 21 d.

Berne, kovo 14. Čia turi 
konferencija tautų *ą junga. 
Vienoje nerijoje | uola ryta rezo
liucija. kuriąja |M*iuloma 
įnteigti |M*uiulinį imrlamentą, 
kai|M< angšėiaurią tautų nąjun- 
go> autoritetą. Kiekviena šalis 
|Mirhim*-ntan turėtų tei*ę *ių*ti 
vėlią at*tovą nuo kiekvieno 
milijoną mivo gyventoją.

Konfen-iH-ija taip|uit Įmilarė 
rezoliuciją. *u kuriu nutinka 
ii iieiitrab'- šaly*, idant tuo- 
Jau* Imtą pa1iim*uoli viri kn- 

Irė* nelai-viai.
Taip|Nit pntarta įnteigti 

tiirptiiiitinį kolioniją ofi*ą. 
kur* kontroliuotų tu* kolioni- 
j-»*. katra- n< turė* m-prikliui- 
Mini*I*'-, kulto- Imi* įienpri- 
nprelldziUMU*.

Biteli.*- Aire*, kovo 14.— 
Vieta- ii*l<*h>mj o|H-ratoriai ir 

■ >|ietnii>re- raikabiuja pri|M- 
žinti ji‘*m- teiM- organizuotie* 
iiiiijon. Kitaip gi |«ikel-«ią 
-I reiką.

I**inb*mi*. kovo 11. Ang
lija <*kii|Ki**ijo- ii*-l«*M* Koki** 
tijoj imbriko !Nr_*,iNiu kareivių 
ir ofirierių.

f

VVashington kovo 14. 
ii*toriu» Glara |ui>kellN-, jog 
pergalė- l-aisvė* |ui^k«ilo. 
knni|mnija prasidės balnnd'.ia 
•JI diliui ir iuiigni* gegužė* lu 
diliuj. Taigi knnipntiija tęri- 
IJI dienu.

Kiitii|atiiiijo* imlu lm- par 
ibiviiii'.uiimi tiuiujMi raku vnl 
ili-kn, laitui*. kad sūrini t• 7 
įaili.iarde ibdierių.

Volu prilireudima* bu- ne* 
i i.-tH-rri ligi |mtkeriii įimti* 
\'imšiu*li- <iž |ia-koliti;uuii* pi 

■ l.ir tlfplldlliilll. B*-t m; 
bliu 4G. lllloš.

M

DAUG MAISTO PASIŪK 
ČIAMA LENKIJON.

j
ĮVEDAMOS TARYBOS 

DIRBTUVĖSE.

!iilcrti:i1i<>iial Harvmter (’<nn- 
|Miny. kuri turi kcliolikų (lii- 
ruguji- ir kitur dirbtuvių. pa
niuk* *avo darbininkam* į»- 
leigti tarybas, kuriuMUi išritą

i.-gu
nouui, j**'

IteišMa. ilgo terminu IhuhI-u 
šilojo |m« koloje tn*buj>.

I

Paryžių. kovo 14.—Čia iė 
K rimo atkeliavn didkunigaik- 
Mi« Alekaandr Miohailovič.

Paryžius, kovo 14.—Aiandi« 
ryte iš Brcnt čionai nt kėliau - 
ja K. Valstiją prezidentas Wil- 
nona*. *

George IVaeliinglon Brasta 
uontan įplaukė vakar apie

Paryžius, kovo 14.--Mitinio 
adminintraturiun lloover pni 
neša. kml vasario mėtu-riu 
l^nkijon im-ių-ta (il.iNNl lomi 
visokio nutildo, iš to .'JSissi 
tonų |m*ių-ta j Ihmzigą ir *J3,
IMU j, Varšuvą.



2 DRAUGAS Penktadienis, Kova* 14 <1.

“DRAUGAS”
IZTUt AJtlAM DAILY nUKMD

PubllOird Daily Es«t< S«n.U>. bj
DRAIUAS PI 111.1*111X0 OO., lac-..
ĮSOS W. 4«lb M.. I l.l<a<t<>. IlIlnoU.

TKRMH OP M l-si-RlrnoM
i <o<- Y sa, Sa.aci
Ml ... .......................................................................HOO
TTiusmIat*, Edinun ..............................Simui

Al X I Us-s I \XI<* s<- A t«»PT 
AUtcrtiMnc rala-* on »|>|»ln *ts»n

uni l I. kVlUIKI DUMIANTI*

M DRAUGAS”
l-iita n««l< KIk mIu*.

riCI AI MI kXINA:
Metamu . .................................... S&.<M>

Mrių .. ..................

l'rraiumcratM nt*>k«ei i-kalno |«At> 
k** »k»it«uu nu«i tišair. vitiM di* n*** nr 
■u<> Naųt" M«tų. .Sotini |mnumanyt* ndroa mitu pri»*ų«ti ir mbaz

l*>niK*l KertaUM.» «<*ųuli lAprr* 
kant kuMije ar r%|»rew* **M««ne> < »r4nr** 
• rhn )«lr«lanl iHiitcun j rotfiutrw«»t^ 

“DRAUGAS" PUELISHING CO. 
1800 W. 46th St.. Chicago, III.

Trlrffmnib M« k tok ) BIII

Lietuvos Dvarai.

!*• dieną. p. Is-oii 
narys įmiki-k*>« 
tarytai-. velkinu 

je ir l.idt gitai joje, 
prieš tn ;ii*nky

I 
Ifviu apie Lietuvos žemių kuli ' 
Įfiskfitų ir apie m-ų 
la-ndi a- pe-langas 
oesiaviškų Lietuvų. 
kalbos, nežinodamas 

j |Hits |uidarė klaidingi) išvisli 
iiių.

Toliau p. I.ubii-n.-kis klysta 
-ilkidaliui*. Imk plieš 1.72 ue- 

ĮIhivo lietuvių ž.<-in« * savininkų į 
I Lietui oje. Tie-a yra pnesin I 
ga.

i*. I.ul>i"***ki visus ukiiiiii I 
kils lietui iii- IH-skaito Z.-IIII-I 
salininkais. Inndouners, 
jum rodosi, kini ji<- visi 
luiinlšimiuinkai. u 
ninku žemė -kuitėsi dvni|H< 
nm nuosavi Ii*-.

Pirmiausiai m- n.-i l.o-tiivos 
iikininkai Imm luimlžiauniti- 
km. n buvo dllllg lillo-lj Ilki 
*iinkų. Tokių Nėjusių liaudžia 
loii lalšėių buvo labai dalia 
N«n alkijoje, vokai ų Zenuiit: 
Joj.- n Pulsų Lietuvoje.

Tolinu* Inu** diar|Mtuių lt< 
tuvių. Tada* Kustiiiška lmv« 
lietuvi- pti.-- 1772 m. -Ii- ,-av« 
liaiidžmiuiiiiku- |miiuosni u 
l.ietuviai buvo dvarininkai 
ktinigaikšeini t.iedrniėiai t.ie 
• Iiai.-iin.-.- \ dilinus |.mi.*i.-
\ >-kūpa* .1 <iotapa- \iiiiiI|«ii- 
kuidp.iikštis <<i*s|rnitis Imi ii 
nm imda Lietuvių raštijoje 

I.Klin im l.uio kuiiigmk- 
> uu Oginskiai, gialui Tiške 
ii.'-iui ir kili. Ir Ind.. lla.: 
girdo, nrcli>-«i|<>Įjo. ir .1. Ilau 
j'.l.j |u>liiik->. ir p. Imiidslivr 
gu. ir Gintautų ir Kontrimų, 
ii Jasinskiu, ir Kuli i.-.-ių it 
Poškų ir kitų šiandien l.ietu 
■ iii (uitrijotų protėviaj valdė 

pri«-š 1772 
Tai-gi Imu* lietuvių 
savininkų l.ieluii>j<- 

Lietuvos |>rijiiugiimi

hvi Išniro ; 
naikinti 

o po tuĄ TUl 

suiitikių.•

Naujos Žinios iš Lietuvos*

tos p. Pakito telegramos:
1) Lietuvos nepngulmybes 

paskelbimo Šventė visoje ša
lyje bus apvaikščiojama va 
sano šešioliktoje dienoje ). 
Po pamaldų ir viešos iskil 
mes, Ministenu Kabinetas 
Valstijos Taryba ir kareivija 
priims prislegi ginti Lietuvos 
žmonių laisvę ir nepriklauso 

. mybę

Klaipėdoje, kurie pranašauja, 
kad šis Lietuvos pertas ant 
Baltijos jūrių atei.vje lyguti 
sis Hamburgui. V. os politiš
kos organizacijos Rytinėje 
Prusijoje nedalyvavo vokiečių 
T ukimuose, nes gyventojai sa 
ve skaito Lietuvos >< pub’iko: 
piliečiais.

S) Rusijos bols- ikoi aps 
k eibe valstijos nuo avybe ne
tik žeme ir namus bet taipgi 
ir visus namų rakandus. Rėk 
vilkijomis ir taksomis bolše
vikų komunizmas priveda 
Vilnių. Lietuvos sostinę, prie 
baisaus tkurdo. Karnos kas

n-i limo a> Pranešimas u Klmpedos
Ism.lžnm skdbia’ Li^uvos abeju

I da.’ių suvienijimas ne vien lie
tuvių gyvenančiu Rytinėje 
Prasijoję yra pageidaujamas, 
bet taipgi pageidauja jo ir dienų aukštyn kįl . žmonės 
vokiečiai pirkliai gyvenantieji

t

') Pnilieuztška* t-|,-fi;mu*-
' tekstą* m- visai aiškus. Iš į<* 
galima -|*-ti. kad Lietuvos n<- 
pi įgilinu Is - -Vi-titė Im- ik- iu 
-nuo mėnesije. Is-t lapkričio

! šešioliktoje 'li*-m.je. n<— ta *li<- 
iui l!t|H iii. t:i|s. npgnr-intn 
I n'tiivn* laisvė, lesi.
------ s----------------------------------------

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
IS PRŪSŲ LIETUVOS.

I keleli) susirinkimų. Irariuoae 
I •• 
, Jtv

Ii

Paiižiuje. matu. »>im garnį 
siiuirki kovu tarp l.ielui<» 
<lvar|Hiiiių. taiTianjair-iij ta-i. 
kijai ir tarp lietuvių veikėjų. 
Kils žiu kn- į Xeu V«*rk ll< 
rald'ą. dii-nrn-tį i-lei<lzinmą 
lie vien Xe* Yorkv. Is-t ir I’a 
ryžiuj*-. paiĮžiiH-u laitam i.l.-j.. 
totlj, buk rusai koiiTi-knisInmi 
lietuvių ž**iim-s ilovumijo jas 
lenkams.

Vasario 
Lubieiisk . 
apskritinė 
etos lar'tli 
pna ratuoja
uią. IhųirotestiKslaimi- jis įta
ria. kad kokis nors lietuvis 
padavęs iiH-lagiligą žinią IL- 
rakiui, ir prahsln. knd pirm 
1772 metų neimu* lietinių >..■ 
ua'-s savininkų I .iel m oje. T** 
liau p. I.ul*i*-iiskis minėju ke
turis ž.< iii'ii konfiskacijos įh-h-| 
jodu*, bul lįsiu* musą tėvui - I 
>•

■M<-* laluii niiejojuuie. ar k.> ' 
ki* i**r* lietuvi* *akė ilienniš-l 
riui. ka<l rusai lietinių koufi* 
kuolas ža-iiK-s 'hiiuiHijo k-u 
kam*. Nor* tokių atsilikimų 
laivo, bet jie buvo reti, 
ir nežymus.

Suvalkų mils-rnijoj.-. 
luimėiu paviete. Sink-rgo 
telyje buvo JHI llUllgų gero* Že
mė*. |*riklnii-iii-io- virtinei 
katalikų pu rupijai. IM*, m. 
vaklžin tą žemę koufiskuv**. 
K<>lifi*kniii-i ji uorėj*, ją pm 

■ įimti. Is t lietin iai nepirš*.. 
Tadu tas Smlrrgo <liarelis iiž. 
pusdykiai teko diariuitikui 
lenkui, kuu- turėj., drąsos ją 
pirkti. Ji- dvasioje buvo at-i 
žndėj... ketai'1 >-!••-. ne
sifajojo šventvagiško pirkto ... 
Niiiiilo.-. ii- -n. m-tuiėjo. 
greitai mi-igi \ • n<>. Xrsi»ek>- 
a**i kitiem*, pitkusietii* iš jo.

T*»kiij atsitikimų buvo ii 
daugiau. Yra n*-t Imię. kml 
Jin- jo- iiil.lžiu <IjU.ii <l*.uii"> 
taiv>> I iikaiti* k<mf*-km»tu.-1 
I.k'Iiiioji dm 
<lniiiiiii*> lik t 
sižndėję luitai 
uiiutano IIi-ij 
l*ai. B.-t ti<- n- 
llieko Im-iuIui i 
ii*'i su Is-iikijn.

i <s|el p. Lllb|«|i.*ki IriMII 
gai pint, -tuoju plieš |*u-aki 
mą. Imk Rusija konti-k.iutii- 
Lfatuvos dvarus dalinus len
kam*. ’i'ik p. Lubiriiski* tą 
{aOšokymę IsTi-.ludu pi iškilu*

■ 1' bu GrmČMUMai 
hai X. Y. 1

dartif kalbėjo ra liita

maži

Nllll
lllles-

l.iefuioje dvarus 
įlietus.

| Žl-IIH-S 
prieš
prie Rusijos.

Mes ii«-iiiiiiėji,in<-. kad di 
džiausiu konriskuolos zeiin-s 
.tūlis Lietuvoje priklausė ne 
asiiH-oiliiK. Ih-1 l.imuvos įstai 
goms: luiž.iiičiofiis ir vienuoli- 
joms. I'žti-ks paminėjus lu-up- 
..■kelinis Pnžnisėio gnižyls**. 
kad supi alus, kaip skaudi 

i Lietuva* būva k.ml'i.-kuti* k<- 
! turini- atvejai* naikinu.i imis 
I žmiię.

Svarbios mums Su 
kaktuvčs.

Dr. IjkL Nagevičiui pra 
uutaiė palaikyti sau apsi- tižioje karo |»avesta sanitan- 

spnmdinio teisę ligi taikos kon jos dalykai visuose Suomių 
f.Teneijos, tuo tarpu gi platm pakrašėuosc: Imtorijosc, šly
ti reikalingų susipratimų. I.io- tūriuose ir tt.

I tuvių reikalams apsaugoti yra 
-teigiama Prūsų lietuvių Tau-' 
tos Tari l*a. kurion įeina rin
kimų į seimų sųjungų atšipini.

I Lietuviai tikisi, kad jų pilieti-Į 
jiuii draugai Vokiečiai, su ku Į 
tini - jie visuomet taikiausiai i 
draiig. -imi vendui<•. liekiek 1 
nesi priešins lietuviams, '.riti- 
tiems kalba ir raštu išreikšti 
savo nuomonę. Lietiniai visu i 
vieku |ialaikis tvarkų ir ra- 
niybę. Tatai gali patikrinti jų 
-’»00 iii<-tų išmėgintas lojalumas 
(ištiknuyls- Prūsų valstyls-i). | 

(“L. A.”).

Perkeltas į Juodąsias jurai-, 
Sevastopolyje buvo, kaipo ne
partinis nocijalistan, narių 

i<lviej<*e jurininkų karvilių Ir 
darbininkų Tarytame ir koop
tuotas j eeiitininų juriuinkų 
komitetų. Daktar. Nagevičiui 
čia buvo vėl iMivcsta sutvar
kyti visos K niuo )>akra*cių 
senai ori jos, kur revoliucijos 
metu buvo viskas ir ypač li
gonių paklusnumas gydyto* 
jame iširęs; ir išruošti vietos 
kelioms dešimtim* tuksiančių 
grįžtančių tuta-rkuliuiul.ų.

Visuomenės ii politiko* \ei
kime Pr. I*. Nagevičių* visur 
laivo taijs- pirmeivių liestis 
pinuose eilėse. Yra tarpe su
manytojų ir įsteigėjų karo me- 
dn-inos akademijos studentų 
draugijos “Fraleniita*”, ku
ri tiek musų jaunuomenės ap
saugojo nuo rusų nihilizmo;

(Pabaiga ant 3 pilsi.).

l*i n j lietuviai judu kulta. 
To. judėjimo jmii. ik-lėliu gali 
būti, kad ir toki Tilžės voki-

J lnkuišėiuo-e lietuvių |mdė- 
paieiškiuuii:

I. ••Tilsiter A Ilgu:. Z.”:
Lėliu iui! I'aidrcuidami 

j \Vilsoi:<* imnuiliiiini* dėsniai*, 
kuriuo* loko-ėių vi unttsyi*' 
buvo |>rq*nz.iiiiisi prieš sueiila-

I nia į kuro įuiIi.iiilm.-, įįhiI įn
irti gi dabartinis kancleri*, 

[mes, lietuviai, naudosimės ap- 
I-i-|>rendiiu<» teise. Todėl mes 
l-viačiana. kiekvienų lietuvį ir 
lietuvių tauta- draiif 
ti mu- musų duris*, 
jiaklntišit.iai raštu ir lt. pruln 
•u* tikslų adresą, turi Imti 
siiinėuuiii Pulsų l.i<-tuvo- Tau
tus l'.'irybai, Z. II. \. Gailius. 
Tilžė. Il*.s<- str. 7S.

Taulos TarilM.s K.'iui-ijo* į 
galioti imsirašė:

t.iilius Siiu.-nnitis. ,

II. “Tilsiter Ztg.” |UI<|eju 
t *ki l’rilsų lietuvių pio|.-tą: 

2ii3 •’Tilsiter Zt.” iiunicr. 
iuivo INUI'taS pliki irt ii Mis į su-i 
-trinkimą, kinis busią.- lapkri-į 

i. |ll ii. R.-rzainėj.-. rvaiig'-liklj I 
Imžniėįoje. Kvie.-lia-. I .tent į 

i burgoiiiistra* Gn.-s», landrot.i 
Kiirniz.iii ir sii|*-rint<*ii<l<-iitas 
*-t niek pr.u.-stuoja savo at. 
-atikiiuu prieš Vilsono pnž.mbis 
priskirti Rytprūsių .Lilį prie 
Lietuve*, ,-vkin imžyim'<lt;m:. 
kiul tokis pažadėjimo* esą* 
kieki ieįuim vokiečiai ir kiek
vienam Vokietijo* lietuviui 
kirtimu |M-r veiilų.

Knd šitie trv* valdininkai 
savo vnnlu prie* Vilsomi |>n 
žadėjimą {iridestįlojo, tai jau 
jų jmčių ilalykns. Bet griež
tas protestas turi tani {atkel
tas prieš tai. knd šitie trv-* 
voki.s'ių valdininkai daro tokį 
|iiir,-i-kiiną kiekvienu Vokieti-' 
jo* lietuvio vnnlu.

M*-* griežtai {Mi-isakuna-. Į 
l:ml tie-tilittkimic stt tokiomis į 

. jir.-l. m-ijnim* lui|lw*ti lietuvių 
liardti. ne* jiem* nebuvo duo
ta jokiu įgaliojitno iš atatin
kamų sluogsnių. Pa*ira*ė: 

I* Ih-iviks. M. Jaukus. K. 
Simunaiti* J. Ntrangnly*. J. 
Vanagaiti*.

III. Dėlei Primų lietuvių 
ujto dr. Gaigalaiti* viename 
vukiis'ių laikraštyje taip rašo: 

B. rlyno laikraščiuose buvo 
fal>ui |MT>lėlt) žinių <lrl liiria-

p
<

kurie i drįsta rekvizicijoms 
pasipnestnti. keliose vietose 
liko nubausti, kankinimais ir 
net susaudymais.

Taipgi šiandie gauta kable 
gruma nuo Dobu:, iš Svei- 
cari os, kurioje pažymi, kad 
priėmė
siųstus pinigus.

Liet. Infornm įjos Biuras.

Lietuvos reikalams

Amer. Lietuviu Kariuomene
” No. tŠi). 

iš isturtjus 
:iai ir i uu 
|>rn<l<i|,iiit

i

m |<:n*-m- 
I 4iiškni. I

DR. LAOISLOVAS 
NAGEVIČIUS.

(Apsaugos Tar. narys).
Gimęs 18S1 iii. birželio 17 d. 

(tatai eina 38 metus t Kretin
gos iiiii-st.-lyje.

' t u vos linjorų
niaus guli. N'agiškių.

Mukęs Palangoje. Išmestas 
už jMsipi iešiiiimų m.-lsti- ru-, 
siškai. gimnazijos mokslų pa-i 
Itaigė e. i Rygoje, su sidabni 
iiKil.-iliu. S)H-<-inli<. mokslo galo 
Petrapilio kum nieilieimai aku- 
demijoje ir Arelieologijus ins-1 
titulo, kuriumlu išėjo lJNifi imi

Metu* {mpraktikavęs juri- 
oiikų ligoninėje l.iepojllje. 

Ivisai įstojo j lavinų. Metusi 
plaukioj.i, pniiol.-niiiiais lai
vais. Su jurininkų nmkyklo- 
tii*s apkeliavo Viduržemio ju
rų, Aigiptų. Graikijų, Italipj.

I Du syk buii* Aiauma AiiH-riko- 
j'--

Per šį karų pradžioje tarna
vo luumnierkoje “Chiabrij** 
|>ri««akyaėM* |s*zicijo»* su di- 
viziimu nanlančių laivų. Pas- 
I ui pusę karu šarvuotyje 
‘•Siuva”. Pustmitrų metų už- 
iiarytus Rygos įlankoje, skaito 
šešiidikų dienų vienų uiušių su j 
p.-ikriiM-io artilerija, su drįsi-1 
liautais ir nardmiiaisinis lai
vais. Dr. I*. XiigeVH-itu į ra 
gavęs visus karo teikiamu* |*- 
sižiiiiėjiiuo ženklus.

Tai sena 
giminė. i*

l.i.- 
Vii- 4SUMAŽINK KLAIDAS 

PIRKDAMAS CEVERT 
KUSSUNEOLIN

PADAISI.k'-. ki.-k i* jų | a-k.rti uu 
l'-luo-. k.up <blUg Ii i-Itis pi
lotų ii *>l*serinl...:ų lak-li 
iiiiii. ki.-k pirkti k-.ikusiy.lžių, 
rankinių granatų. i< i.-;io-i.»s ii 
k.dniiiė- urtilerij—. kiek -m 
kių anuotų upk; ų kovus ii 
lurtoiių iipgiiliiii:m>.-.’ •

Į Aitas paskutinis klausimas 
g.il išrislyti nercik.-iliiiga*. ues 
šių laikų kttriuom.-nės vienaip

’ lavina 
pilslls. 
apgulimo korpusu-. Xei vienos 
šiek-tiek Žiulio* liiilovės su 
vienu korpusu neapgulsi. o n-

- pn> paėmimų neųn ką nei stip- 
i.imti. Tai-gi mes aiHrrikn*- 
ėini gailine rengti tiktai lauku

•koms koiptiMj. Tokiu yra iu;. 
n<< uiiutis. Ka- įlauginu už. 
mane išiimiai kar. * mokslu*.

Ja* gali Imti kiudeiu* uinauo 
uės. Bet reikia, knd la* karėsi 
didikų žiiitoiis |*a*ir<shių ir j 
tartų salo žodį. Tegul ji* nu- 
stalo atšaki iiiiis į truputį 
gugėčiau laiduotiesiems kinu- 
sinmuis ir daugeliui kitų, ne- 
piireiniiiiėių muma į gulvų. la* 
kurių išrišimo armija neguli

i gyventi.
Mum* pirniiansiai reikia 

žmogaus, kurį ingo' |*asaulio 
kariuomenė* nuimti grrictšku 
stratego vftnlii. Strategu* kor- mųjų Pruaų lietuvių pastangų. 
pti»o vinbis i m ai|> put reika-Į neištikimų val*ti l*ei. Tutini 
lingas kaip trisdešimt lukštai, .ėia imžyiiiiuut. kad (Piusų) 

jėjų vyrų e-ane j p., jo vai-* Lietuvos
<lžia.

laukų kolos k<>r i 
kitaip tvirtovių'

^liMjmii čcveryką 4M|itno 
kluityiuc umlui N eolui pajaco*", 
taip tako H. L. Eras* ii Stcubcn 
vilk. Obio.

„Per peak.t mtacMUS*'. take 
|<-n»« E«an>. prie darbo, d* Bol'r 
Kclritcs I*dirb>«ujc nciiojsu tuo* 
pačiu, su Nrolin padais čcserjrkuc. 
o dar ir dabar (alau* jaos dirči.

iZiiii. "In
.šitas mažmoži.- 

įuiuhIo. kni|< alsai 
tai reikia ii|*seili
tokį durtai, kaip kai iumiu-iiė 
ol'ganizai imu*. I.i'iigvn ž.mo 
lies sukviesti, lengva |ansluaU 
■ luti <lva*i<<* (inkiliiuu. u |*iis- 
km. aut klaidingų |<amntų vis 
ką pnstiiėiii*. imsiųsti |airų ai
tris dešimčių tukaUuiėių vyrų, 
kad juos lengvai išpjautų ge
riau suorganizuotas priešas.

< Irgmiizui ima*.

Iki šiol mes turime 3H *u 
viršum tukstain-ių vyrų gailu
čių ta|*ti kareiviai*, lo-ikin la
imi diilelio galvosūkio, ko! ta> 
minias civilių vyrų iHularai 
geru išlavintu ir aprūpintu ar
mijos kor|m*ii. Neužtenku ži
noti kai)* korpusus skirstosi į 
divizijas, divizijos į pulku*, 
pulkai į koinpmiija* arba *•• 
tas. rotos | plutonu*, čia i*-i ' 
kia aiškiui sužinoti visi dideli 
ir mažieji skirt ūmai tarp ei-l

i vilės uiiuio* ir tarp gerus kn- 
I riuoiiivnė*.

Negana yra žinoti ir skirtu
mai. Dar reikia išrasti Innlus, 
kaip |>igiau*ioiiii* prieiiHHH'- 
mi» įgijo* tų riša, fa* ko negali 
apaeiti 30 tūkstančių žmonių 
viename armijos korpuse. Me* 
turime užtektinai virų. Is-t 
dar neturime, nei rūbų jiem*, 
nei valgio sandėlių, iu i gink- 

I lų. nei arklių, nei lakstytuvu. 
'nei tiftani* medžiagos, m-i te
legrafu ln-i telefonu prietni-.ų 
-ii vieloini- ir ls-vi*-lių. B<- to 

i visu šiaudi>ii negnli būti n-i 
kuki* armijų* korpusą-'.

Kur korpusus viim ten tuu 
Imti užpakalyje j<’ nuli* *<n 
geležinkelis. įteikia kita *?*-•- 
‘takeli* (■riklahsi'lų mi«* Iui 
i*uso jndėjini**. <• m- km |<<t**> 
judėjimas uu*' gi-l*-žiiik<-f ••*. 
D.-lta< k**t(>u*«' turi hi.ii ta* 
tikiu* gvl<-žiiik<*li** iMiiitas, t. 
y. keli -imtai kareii ii), iii** 
knie-ių geležinkeliu* li*-*ti ir 
ardyti, luiim'ių i įsukta* Ucm 
■ InrlMim* reikalingo* iiusImim 
go* ir įiankių.

Tiktai ŽIKOIK s IŠ. J 
tnmtik* i- karė* muksiu'

Z
Pirui kelių dienų suėjo ke|. 

I veri metai, kaip Ncw Britain‘e 
i t'oim.. sorijalistai piktadariai 

nužudė uiUmu gerltiamiųjį tė- 
unniiiį. to miesto lietuvių |wv 
rupijos klelsmą. a. n. kuu. 
Juozą Ž«-brį. Piktadariui, kaip 
žinomu, už tą darlią užmokėjo 

‘ salo galvomis.
1 ... -•

I ••<•1:111 tas tiznn>kejmuis iu>- 
| pugy<lė musų alrii ijai los Imi 
! • •- žaistais, kokią (nutarė tie 
I piktadariai. Liuduos ii. n. 
kun. Z.-bri<> mirties sukaktu, 
vės ilgiausius nu'tii* ncišdils iš 
lietinių katalikų širdžių. X<- 

. tekia bjaui. ,4i,/..l,< negi.-il
IMgjdotiui ir |mmir-tama.

Pagytų kiek ta žnizda tik 
I tuomet, jei lllllsų Mikli tal-le. 
i • “*->jiili*iiii suprasit) blogai 
darą n al-ner-tų. imtų gi 

Iventi nauju. |uita*ru gyveni 
mu. Tu<>ni*'t ir kankiniu kum 

i g«» Jiiozp nekaltai pralietas 
iki.mjn* nei* niekai* iK-nueiiu 
Dž.miigiusi ji. builama- amz.i 
nils-jc, kad nors maz.iaii-ui 
dalimi pr>si«h'-j<* prie sukilta* 
lių atsivertimo.

Bet kol kn* t*> i i*ii šiandie, 
ncptuiiuitania. Ituiz.iitmu musų 
sorijalistų. ktikM-ioiiiškai ki 
tilolii*'t isuilkietų, dar llibjau* 
pavirsta keturkojais suturi 
mui*. Atrinki. Ijg jie (arėtų 
j>ai įdėli 
mų laisvei, |Mttaiduniui ir ne-

lb-1 ji tą 
*. kūne, at 
t* *. putni 
kaip, šiii 

ls liet tit <-jo 
-ii l.ietuiai

I

Bolševikiška ir kuilurinė 
arm ja.

Jau Susitverei
heaiai luukiuuia ir |*u geidaujamu Liet minias Katalikams 

įstaiga Lietuvių Statymu Bendrovė.

ŽyilH-sliės.'-se vietos*' 
laivo susi rinkinių, dažniaiisfai 

! itdditiinlcii stisektų. per ku-1 
nu*** Imvo renkami (atrašai^ 

' išreikšti (įtotestui prieš gali- 
tuąji Prašų lietuvių aiariveulij 
plotų priskyrimų prie naujo 
skis l.iMuiu* valstyb'-s. Lietu- 
*'.II <1-1 tų protestų byv-, Slisi- 

ll ll|iilię. Totad jie buvo (nutarę

Šio* bendrovė* tikslu* sutraukti lietuvių jėgas: kapitalų 
pučiu- darbininku* ir patimi* išnaudoti šia* s|*-kn.t ir gau-ir

■ t i įs-huj.
Li-luiių Statymo lietniruvė inkorporuota u ui *14«U.< •Of'.Ufb 

i iKobily.i i š<-ru- |*o Ši'i.fMi ir (*> (Ibius Valstijos Y iridžio* kon- 
j hole ir jsi išlikimais tlirektoriais.

• Pri« 
Liet II'i- 
y imtu.: ; 
nuo .M-rų.

Kapitalas šio* Bendrovė* bu, iaMamiojumas čionai ir l.ieln- 
vi.je tuojau*, nes juii daldir turi nnt dolerių vertė* už-
sakymų statymui ruimų iš kurių Ims šėrininkaru* jm-Iuh*. “

Lietuvių Ntalyiin. Bendrovė* Direktoriai: p. B. Rakau*- 
k.i«, arrldtiditus-sliulentas <’levelaisl. Obio; Kunigą.- A. <’i 
buIsV’s, Duytuu. Oliio; advokatas V. Hutkauskus, Chii-agu, III.; 
jųi. A. Kullnekn* Dm b. N gos Orguli., (leveland. Obio: N Ku- 
d •čia, Hutas Bendrovė* llašt. ir namų statytoja.-, Akion, 

A. Kanwvcr*ka*, <tailydė, (IcK-laml, Ohio; Ihihickas, 
kalvis, t'lrvetuiid, Oliio.

VALDYBA:

litus. Viso oru.: 
>■ in-ii|><lii'l*>. Ii- 

elbminki 
]UI*ll*|o, ligos

• >je. Vienų ji* 
nkų. aprūpi
mo pėstininkų 
vi-ų mitelių, 
'••rijos, ketvir 
linų, {teliktų 
-ajiiorų, arini

i

Bialaiua* dangau*

i

nti.i
\

mi)»

Nt.itI.in., Bendrui*-* guli prigulėti kieavirna* 
ir Lietuve. (teikant šėrtt* nemažiau kaip du vienai 

galima imt išmokėjimo įmokant desimtų nuosiTOti

kili

tas. X<-l<-i<ita jum 'šiaudi- 
liuitjli iniisij n< .illiudžiu 
H<» Imlios ir ’lėlĮle-s i 
ktaiiM.miI* • reikalai*. *• 
jis šiandie butų gii.-. 
liti <taibų jis lik viena* 

tų lM<|irnėių sutiėri- tų tauto* reikalai*!
prityrimu zmm

tusieji .................. 1
b’fiij -kyi•. jHHinki*

1* fu ■gr:./ ! i km

it* |«n*
— U*'l > rcrKiilli*.

‘Ii* sky i ru|<iut**ji<i lu-I
i»* ko ti bliti di. j<< , \ lėni dirbai
i • prt l«-'i kur it . -lahįiin.ii. kili
• i i sėdi Aide k<> u k'>llH'ii*limtu|

kiek ir im j*, -t.o,, nariai*. Vi-il
atlik-1 t i*- litui turi l> iii augšti. gry-l

turi kariško n -:*lo ir <li«lcli<>l

;.n». ir iiuinln dideli' ir |<ii*i*e- 
kiiuo vilti* netuščia.

Gul I..* t.i.iii |*riiii<--ti. knd 
i* {Mitnriu lietuvių kariuomenę 

[organizuoti uu., pungnliu. 
komendanto ir j<> štnfai. 
apsii u primetimų, iki
diiy ijti.<ka* kitaip la i neoigu- 
niziioLii <> armijos, lik Ke
renskio nu Utis. ImJm-viIciiuis 
reikalaujant. I<ii*i;<<- nruiijuti. B. HakAu.dcas. pirm. 
ta|>> įvesta, knd tvarką joj* , 
ifarĮtų tie tie. kurie yra išėję 
'noksiu* ir pritirtam gyveuę.l ____  __
ta'l |*al>s kareiviai. Dėlto llu- i>-l<i)*l. (>lia«. 
sijos armija ir suiro. Aš m*- 
'imin, hnd Sjčja

A. Kulbidtas, Vice pirm.. 
Kun. M. Cibulskis, Batt. ir Udintaėkns.

• • , , 
Ofisas utdaru* kiekvienų dienų: ti3U7 Kujierior Ave^ Cic-

Kvinriaioe grei.-uim- pirkti* šios Im-dUiuvm oėru> ii kurių

<lvrv, ■}ičtojas. didis *<* 
a1 j.
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Atneša Inkstu Ligas

ja

>lu

r*»

P.*»:HI**-j*» Tu*»j>

iH-i vieno aiJkntiM

*•

.jggf Rodosi kapitonai*, ne* jis

I-'

»

levitų 
tauto-

Mot* 
•44 
*4« •

Mai'loi*. 
tas k n.v* 

’<>

Klausimai ir Atsakymai.

Kns parašė 
ketvirtų M<> 

r u- žmogus 
Mozė, kurio

ii kitų socijalistų. Jie taifi-gi 
Kerbia kitų žmonių retigijiniu* 
jausmu*. Prie Pijami X Jie 
luivn audijeiwij**j*' pas Šv. Tė
vų.

ir 
Ar
MII

m tins rn.«*?

Mi riNK.l linu
w.ti iitnt v — TfKTii sr.s* 

“įtvnv vi niNinik v* ih »«»».- 
v»:i:ik.

DR LADULOVAS NAGE 
vierus

4

p B K. ALEKNAI.

9. Kl>in\hiin^. 
mitrn, trii'-in 
Z*'-** knygits. 
gyveno •’k.n 
cyv**liiln.« Ii -I

.4/•«/.«*«ik, TnA vii’n* kny
gas rn»*‘ pnt.** Mozė. Antroji j.* 
knyga vadui?-i Išėjimus ••*•« 
aprašo ž.y«!ų i.-ki li.-tvinui iš K- 
giptn. laityniškn* jos vardas 
ytu K\'«mIus Tn* Žiulis n-iškia 
tn ]iati. kn ir lii'tnviėkn<*is tos 
k^gos vnnlas. Žydiškai ji va
dinasi l't/ir Sruiiilli, t. y. | 
Aitir fftn nifiitii, net* tais žo- 
*1> kii y ta ■ ■ i.i ant i**ji kny
gų. .h taigiasi apsakymu, 
kaip Di ev*ii li**]*iaiil žy*lai į-' 
šitai**'* šventų * i.-tą Dievui gni 
bi litu

Tnėioji vio/.ė., knyga vadi-, 
naši A<oi'«pw*:. Ji np-ako ko-* 
kti.i a|H-i'.tu t.-ik.-i pi isilnikyti 
danui! įnikti*. -I<*j<* laimi daug Į 
yra įvniriu lihžiiytiiiiij ir Inu 
tiuliu i- a u I .<-1 viii kai ji va 

• aliasi I. l iti. n., t. v . 
knyga, i**'- kunigai ž**1ii

IV** ■ mn- Is'vi. I.* \ i- 
lai taip gi Innintnlnvi* Dievu 
garbiniui'*, tni gi t n knyga ra
šo apie ją priedermes. Zvdiš 
kni ta kuygn vadinasi Vniil.m, 
tai reiškia /* /itiMil't', nes ta* 
yrn pinimtinis knygos žodis.

Ketvirtoji Mintos knyga 
vadinasi 1-unrM. I<*ty-

. niškni Xuurrii, nes tos kny
gos pradžioje apsakytas Die- 
vo lii-pinuui stn*kaitv*ti žydus, 
keliaujmiėfaa iš Egipto į ža- 
«lėl*j* ži'inę. Žydiškai ji va- 

įnasi l'rtijcdaUirr. Tat reiš 
n “/r tfirė,” nes tas yra 

pirmutinis knygos žodis. Mat
* žydai ųiinmitinin* veikalų 

žodžius vari talam jų vardų
. vietoji'. •

** Visose trijoM* via miin-tose 

knygose šalę jų turiiso, |*a- 
žyinėlo l<>tyni-*kam<* ar lietu- 
viskame varde, yrn iLiug api-< 
|ia*ak<*ji;uo ii žydi, kelionė* 
iš Egipto į l'alestiu*. Bet 
yra ir laimi *lnug visokių tei
sų, ir įmkymų.

Kaikurie mukaijninkni spė- 
jj^ kn*l nevienas įsakytus s

• W^t teisė, noAi tapo išduo
tas vėhsmiais laikais tapo 
įtrauktas į Alnai-* knygas, i- 
dnnt visi įsakymai bet* krū
voje. Kili mokslininkai tos 
nnomouė* fn-pri pažįsta, nes 
ji neturi 
prirodymo, išskiriant t*, kad 
taip paprastai dariau*

Mum* ėin lu-jmtogn kištis į 
t* mokslininkų ginė*.. Pažy
mimo (ik liek, kad jei ir ta|» 
kokis sakinys, ar dauginu, į- 
traukta i Mozė* knygas, tai 
tat jvvM* ii Di* •to įkvėpimo: 

I' nepasidarė
Lstim tiatrirtino 

tokius, kokios jo* buv 
* J* laika.- Nup Krislam

k* tikrai nei viena rnidA W- 
p biiiėju prie tų fcuypL

i K * <. Ar ja-nktuji 
Įl kėvyn yra teisinimai 
n ta. Ar ji- pat* jii pararė, 
a- n* kibudvėlinu**

iGulymas. Penktoji Mozės 
v k ) <a vadinasi “ 
\ / A^įmm-,“ gn-kiškai ir lotv- 
klai O* •iiterouoiuiiinL Tss

► reiškiu tų patį k* ir lie-
Fiškasi*. žyilai j* vadina 
u. liaih/rlianui, t. y. Aiiir 

MtMi, -n-* taip' ta kny , 
*,p«srtd> dn

* parašė fiats Moaė Ir 
f ittgni |iarašė. Tik peria-

DRAUGAS

lo knygų, pndėtą šalo to pri- 
dėėko.

.Jeigu neklystų tie, kurie 
sako, kmi vėlesnių laiku Dievo 
įkvėptieji žmonės įtraukė kai- 
kuriu**'* į-nkymu j Antrų, 

ir Ketvirtų MozėsTrečių
knyga, tai gnlimn butų sĮs-ti, 
kini lų vėlesnių pri<|ėėkų dnit- 
giansini pateko j įlenktųjų Mo
zės knygų. Ir jos pridarkai 
yrn iš Dievo įkvėpimo pada
ryti bei V. Jeznus patvirtin
ti. Bet nėra žinia* nr tų pri- 
*l«'*’kų buvo. Daugelis rimčinn- 

i siu mokslininkų tvirtina, kad 
ir ta knyga, kaip keturios pir 
mesiiėsės. išliko iki šiai dienni»
tokia, kokia Mozė jiarašė. iš
skiriant užlinign apie jo mir
ti-

■f. Klnnsiutns. .\r tiesa, knd 
’ Dievas kalla'-jo su Molo apie 
j visokius tų laikų dalyku*! Ar 
tiesa, kad šis nitao nedarė iš 

.savo valios, lik pildė Dievo 
įsafcv inus ?

.11 «il. ii>nro. Tiese, knd Di*' 
vns apreiškė 
vairių dalykų, 
laikais. Tiesa, 
«l<* Dievo 
Bet gi kalinis 
ir Mozei 
kaip Dievas buvo liepęs,

M<o.i-i daug j- 
raiknlingų jo 

knd Mozė pil- 
duotiis įsakymu*, 

panitnikydnvo
netaip Įindnryti.

*, už
tat Moži* negavo įeiti į žadėtų
jų žemę, o mirė ant kalno llo- 
n*b. Tik tokių atsitikimų bu

lve Intai mažai.

Norint *upra*ti Moaė* Ma
tikiu* *u Dievu, reikia atsi
minti, kmi pavaldiny* ganna 
įsakymų bendrai* žodžiai*. 
Jei ta* pavaldiny* |m mvo 
valdžia turi daug žmonių, tai 
ji* gautų hendrųjj įsakymų 
turi išdalinti *avo pagrlbinln- 
kam*. Tie tuo* įsakymu* da
lina žemcaiiicm* navo padėjo- 
jam*. Tik žemiaanieji, netu
rintieji ]m savo valdžia kitų, 
jau nebedalina gautų į*akv- 
mų. o tieeiog juo* iš|»iiila.

Aitą* clalyka* suprantames
ni* pasidarys iš karta pavyz- 
<lžio. \ yriausiasis vadas at- 
siunėia savo pavaldiniui, vie- 
no* armijos vadui įaakymų: 
“Paimk Kauno tvirtovę“. Ga
vę* t* įMkvin* armijos va

idas jį išdalina keturiem* •&- 
vo pavaldiniam* korpusų ko
mendantam*. Vienam jm lie
pia užriti už Kauno ii žiau
rių, kitam priaiartinti ii rytų, 
trečiam a|N*i*toti vakarų ša
lyje apie Raudondvarį, ketvir
tam liepia hriauti* nuo Veive
rių per Garliav* ant Pane
munė* fortų. Ketvirtasis gau- 
t*jį paliepimų išdalina navo 
(atvaidintam* divizijų gene
rolams, paroilydama* kur 
katra di visi ja turi** stovėti. 
Divizijų generolai įlalina pul
kininkam*, pulkininkai kapi
tonams. o kapitoną* karei
viams. Boto* knpitona* 
gavo įsakini* suardyti pu*- 
varsuį geležinkelio la-gių. ne* 
ir tat reikalinga liendraim* 

. darbe. Knpitmins sako vė*- 
fiuini kar<*iviui “Eik parnešk 
šritibiuių raktų kokius ketu
ris.“ Mlreivis eina.

Klausima* kn* jam liepi**: 
jar kapitonas, nr armijos va-

dosi, kn<l turp pirm** ir pa
kilt inin paliepimo uėrn nieko 
tandra, toėiaits, |iaskutini- 
lik dėlto atsirado, kad pirma 
buvo išduotas anas didysis 
paliepimas. Kareivini t** viso 
dnžnai lu-žino, tat vadai ži
no. Ih-lt'i knicivis ncišpildnii 
lis kapitono pali*pini<* knita 
laiku yrn tandžianuis lyg 

. butų neii|ūl*|ęs auc-*-i«n i**j*> 
vado li'-pinui. Visus savo pa
valdinių jmliepiinus nugščiau- 
siasis vadas priima ant savo 
atsakoniyls'-s, nes jie visi yra 
išėję iš jo ,miiepiino.

Taip lygiai daro ir Dievas. 
Jis davė Mozei didžiuosius 
|>al epinius. Mozė jims 'lalits'l 
savo pngeibinink:iiu*, imgvibi 
įlinkai žemesniems padėjams. 
Visi gavusieji tuos |*aliepi- 
inits turėjo pildyti juos, kaip**, 
Dievo paliepimus.

Taip |uit darosi iki Šia) 
dienai. Klelsinns kartais |ui 
kabina luiznyėi<*j(> apgarsini 
Iną: “Šventoj** Tėvo įsakymu 
uždrausta yra spjauti ant 
grimlii.“ Šv. Tėvas nei nežili**, 
knd toj** Inižnyėioje atsiranda 
spjaiidanėių. kuriems reikia 
loki** apgarsinimo. Bet šv. 
Tėvas reikalauja iš kietumų 
tvarkos tažnyėioje. di-lto Me
tanas nemeluoja rašydamas. 
kn*l šv. Tėvas draudžia spjail-1 
dyti ant grindų

2iaaat šitas tiesas daug 
lengviau skaitosi ir gerinu 
yra suprasti Maita apsėjimų. 
Kndn jis arta jo pagelbiiiiii. 
kai išdalindavo savo pavaldi
niam* Dievo duotuosius įsa
kymus, jie ir tuos išdalintuo
ju* vadindavo Dievo įsakv- 
m*i*.

Pah*Akaii iu*v«» hr«'l*>< 
nartkana, paeina ** Kaiti*** liuli lln* 
•*-<Hiu Pat l'nailvm |*i»t **•*,. \tne. 
riko ajoi t mrlAl. KaIu % in«fai nt> 
yahon H* mtrh" W*iMi*ut> 
dali*r n«>«r>tti tn«l«H**i 
• PM* ji Alnu i* Ali Ilk Iii

l*4*vila* Itartkiin ,
•%.••* W. Ik >»»

FM**«4kA*i «i.*v** rimini 
Belipta !tvi|r|».«* ir l*r.u 
l*4 ^f|t» kimt* .1 Jrl.aidbll •< 
rlM.roi I.Klrtk'i

-lt*' 1*3**413 I IvAlin 
h *n l\»V Xr.»»ttn»«'^r*'r<* 
kntių *4m|*» 

nl*4*v.*t'ki1 »»
\ filiu <» I ji* tkin, * 

1*23 I k«l tiua >if 
>l»* <nrft**l'1. III.

VnlrAk.iii P.iin broli** Jiiin.tf««t <Ztt- 
Rirt, |M*l4l4l H VltnlDMU (Jut* H'-tN'iidll) 
l\:V4* !•• Tv« l«<tlt Par**|> luu> |A ww*- 
l*t Am<*Hk«* Mdr k Mii’t.*- riv.no i*lil 
rARnj *1al*ur ne*ėan.iu kur

M* l>l/<*| ui l’.likti. •** i< i-ii |.*l.«4 
rt*hrl»4t t* H

X4*4f,i Kr^ARttiuuL
*<Ht llildl

<*liH .1

PRANEŠIMAS
Braddock, Pa. gyventojams
Nno 10 d. sausio šių metų 

įgaliojame p. MOT. VITAR- 
TĄ, bnčerių (937 AVashington 
Avė.), rinkti prenumerata?, 
pardavinėti po 2c. pavienius 
“Draugo” numerius ir abel- 
nai atstovauti “Draugo" rei
kalus. Svarbiausia dėl jus, 
tai tas. kad p. Vitartas laikys 
savo štore po keliasdešimtys 
“Draugo” numerių dėl kas
dieninio paradavinėjimo.

“Draugo” Adm.

L**ry Picturv

Kovo Vėsus Oras

KOVO mėnesis yra tai snnkr.s dd sihinų ]ii..uc.i’.. Greitos permainos ore. kaip 
tai žiluma išryto, o Šaltis vakare tromi pagnnna šaltį kuris išsivysto j influen- 
zų, o tas beabejonės apsunkina inr: tus. Apsunkinti inkstai negali taip gerai 

savo darbų atlikti, kaip kad kitame laike. Ūžt“, kovo mėnesyj yra daugiau sergan
čių žmonių negu kituose mėnesiuose per ištisus motus. Nelaukite kol visai jus suims 
liga. Bet jeigu tu kenti nuo galvos skaudėjimo, strėnų skaudėjimo, silpnumo ir ne- 
reguliariškumo inkstų tai pirmi ženklai silpnų inkstų kurie reikalauja priežiūros tuo 
jaus. Nusipirk dėžutę Doan's Kidnev Filis šiandien Doan's pagelbėjo tūkstantius 
ir pagelbės tau.

(Marė paskutinį žodį. Bet ka
pitoną* m-tatų liepta parneš
ti raktų, jei nebūtų gavęs pa- 
liepii rdyti geležiuŪį. 
Pūki) nebūtų liepta ar
dyti r Ita aki Ij, jei nebūtų 
pasiųsta* iipildyti mvo užda- 

ir Mp toliau. Tas pa- 
jog viena*

(Pnlmiga).
reiki* paskirti atskirai* ia- 

torijm* lape*: In-tuvių draii- 
trijų lirpojujr. llrlaiiikniMM’. 
Nevariopolyjc, Vilnimi* I*. 
Mokslo ilraugijo*.

IJMk'i m. (m* Vilnimi* mimo 
laivo nuimtai* mulėj** T*-lšių ir 
Kiaulių knlėjiniiKiM*. Kauno 
trieilio rūmų buvo teinta* už 
platinini* Neimo nutarimų ir 
už prakalta* valm'iujr. Per 
ii* revolineij* ėjo (lraup* eu 
“ABavoa” matroraie, tetaro 
viena* jo* orieieritu* uoratm- 
taa, dar pakelta* j “(lartira 
matroana", daug jtakoe paro- 
dė, ataldydanuu* oficierių 
■kerdyne*. 1917 nt |n*r Ruei- 
joa lietuvių Keimų Petrapily
je etularė kairiųjų karininkų 
(38) Mokų, kure p*-r taleavi
nį* nuevėn* nntolim-ijų už. 
Lietuvoe ncfiriklnu**unylM;.

Boto. I>r. LA'agvviėiu*. kai
po arvhiologn*, liueijo* valei y- 
lu'*a lėėomi* yra i*4yrę* tn-rij 
Žemaičių ploti) apie Palam.'*. 
Kreting*, Gargždu*. Avėkėnų 
p*r !<i mylių ir apie Vi«-kX*iiu*. 
Keturios dideli'** ekrynio* iė 
kmu-nų pu* reta Petrapilio er- 
iiiitažo ir Maekvo* ietorijo* 
iiitir.iejam. Be t** I.. Mokslo 
l)r. musiejui Vilniuje. Jų 
datar ketina pareikalauti at- 
gnl Lietuvai. Kini* dnrlmi* 
I>r. N. nuetntė lietuvių laido
jimo duobių ir tyjių; davė 
llitrijo* nreltiologijni daug ei 
ateinat uoto* iiMutango* ir dmtg 
Intai įdomų iėkaM-nų, pareiš
kusių gražumų m-novė* musų 
kultūros, kurios ka* kraštu*, 
tai kitokie tvpaa.

Dr. L. N. aktyviai dalyvavo 
sudaryme Nepriklausomųjų 
demokratų kliuta, kurs jau 
visa* partijas peraugo kieky
be savo narių inteligentų.

Tiktai 4 r«dli; >l«hi ir WrtU tiktai 
ti »m« ua. J»ro milte *MAMiMt«>-ii ih-mn 
karta *n Armini** pulramu i*. 23 k ta H U* 
ra a KMMd antma tai Kilaus ntrt- 
••avia 1.41. laalanl irraiat* /aialnr, Jta 
yra b*4|« pMlnrytaM, kad n«-ra k<«k>- 
•ntnaan ir pata nrlAaK.nr* t kilimą 
ncAtotia Iniud.d.. klta«ti*uj. I ln anli* 
•»t.i hb-U Ilk r n n kttlktaa .S kultini u. ir 
Aita««* iMtmniM raitu* t iHrkti itnitr. 
Kad ir pirkliui* m *4l.*».» Ur II »»*» tat 
■«*<« Ktii«» n*-9.111*4 nlrkur. kiekviena* 
kitrin j» niM4|Hrk» Kata įtina n*-d tni a* 
•r i.i**kti«*n.«tn ft'ikalMUrttfk knin,. M1*» 
Anaitui•• tiktai S««*& Jrt« anllt«* £mi:» 
ti 22 l>ulll>rM mi »■ .«ta |>alr«4ialu Ir 
3? kalibrai »a* iM*nki->- • iMtfraMiain M«•* 
ne|«rrUu»M* 1*11111111 tik. lno — tiktai ra- 
AykltH rrtk.'bi udatui Aitą* rrv>dvrri«* 
l»rldiuidant mro udr«*M Ir •".>* ku
ri u*« uRin«»k*<4M<e kaip pa tirti* daly
kai*.

ItaAy kltr M.ifldU tUi 1 
Itnyal Kaloa <*«*.

lk*T< N 
l*(C W. Hon« MO- 

<t*lnir*>. III.

TT-

PRANEŠIMAS UKiy 
PIRKĖJAMS.

Krripki1«« j Lie'uvių Vkininki) 
I iru usij*. Keotivill*-. Mieh. Di
džiausia I.K-tuvių I kiuinkų Kol**-' 
iiija Am* rikoje, kurioj j ra viri; 
tiri lietu* ių ūkininkų Lietuvių t - 

lluiiinkų Draugij'* užduoti** yra 
<l*iri*ii*>lia delri Lietuvių Viename- 
ori* luti*, ir <1*1 |u**.‘>rinin><> Lietu- 
vii, I Miniuku m**j l.*Amij*>j gyvi*- 
ninii*. ir a|*s*ug**d ūkių ieškau- 
liesta pirkt* nu<* vi***Hų agentų ir 
ukių Navininkų, kurie «u pageltu* I 
Liiin.»iii) )>riknll>a psfcMtivj 
pirkigu* ilkea. k*lri« nežino.lama. 
j*« vertė* užmoka >l*<k'ly kainų ir 
lankiai galina nrlik'iuia lAę ir n*- 
leiuiiigu* ikAlimenoi* krmė*. Ma 
lydami t**ki* nrl<-i«vhf I*. IT. I>. 
|*ali supirkinėja, uita paima ant 
l*ardavin*<* ir Mygota už pigiausių 
kainų <iuo svrtinilauėių jų ukes ir 
apgy vendina lietimais už tų |>oAų 
kainų, lik paimd.*:ui Draugijai la
itai mažų nuanimtj už savo paaidar 
laivinių. Norinti ukra pirkti kreip
kitės j L t’. II., kuri turi gam-ti- 
nai paėmusi nno **ettatssfių ge
rų ukių dri spg* n nitiata* lietu

Skaityk Ką Šitie Žmones Sako
Mr*. <»hi**r 4*h*rh««4l, Km k 

llapidn. Minn mI***: mAA ItMrt* - 
Jau »iu«* «lid« Ii«» >dr**nu rt*.ni<bjt 
IM*>. aA 134|* jaH»iau<>4. knd r**d>* 
kuki** Mtflkl ¥•<«• bl'tl' '(Iltį 
įraukia. Minu a «•«».. !•*• •»
Mirk uA n« r..b«l.n.m u -- •••♦•■ 
41. ju< lu.in k.iu*b-*l «i •» JU -ii - 
r.ilva % i*14«*tU« I 4iA*i il** i»š l'4*4*i 
būvi*U I įlani ntfiitikšt X*BJ*l*<ln- 
%.»m surd»ll omu i4« t««** kur M«b • 
imu Uiiklt |*rirt|A*dl I •••.«• k«<1- 
t*«) 1*111* t tun*> išriti- uih* i
l*u**l4UH*. aš v**u<>M>*-t j^. n*r« 
• uju kuuniil Juu«4u iuyr«-ru4

VialrtitAn* Winkų* *4u. lk>x 
Ilenaim»»w. Mli'k. Pūko: “AA ln > 
Ymm I4«»*atiie* |Nt*|/-J44tt«*. M iru 
lakiai dirini Lilaut n*'rr>rt«lirt. 
rtai. ma tlrmal Iiuvum vImu nu- 
Mint*- mA MufVjaa ruaaju-
dlnti taip r«*4<»« kad |***llAn | Hm- 
•m* d tiri ę. Manu ruhuj Tiekia
enkdaroat ir t nu n t»byw r«ly» 
d.iv«ad d«dw *4al
•»n»m d< tv Iteenna Kidn««% t*||laų 
1n«>>nHa Jnm*Inu dtdi*l«* n .4i.1i* |A 
j»» •»«■» diliaar •**«• 9>\* tku«

ttO • 
t **.. 

. tu4

n**«» rtr*R4f *1*.
‘.aS/talmt *14 4t.e| M r »*4*l« t-'4
lt* i«r b*'1« 44 *1 « 4I4> K U*
L'i • «1|« n* fI 44*•!•»♦ 41 "J

• . . im i, Jti?*rvM
>t 44« 4|lf l>«* • • r«1 iir tAkU4
• Vtflrtžtn •* 4<Ulffflb* t**.

• .41M Kb1’«*-J 1*441- . V**'D4 *
*fir riit lw tu n1l4*rtr**

I*. *1 Vl..l.ek,. 3Z3 lk-rl*a
HL. iIiU. V »*- aaM*: *’AA Kib
li* ii kuriat* E-«l*4*inti IA-
• »> *L«4i..|" I • *.m» K Ii1tl«*>' l'tlla 
t* l->4*ii i- nf*j.4*1 DU" lfll.nl*| Ife

■ t.• n i.Mvm** t—t Hri Iii \4*1 *•»•* 4.*1|» 4*14*14'* M4e
• ••■• i <•} t' _*i*I'4«I1 lt* 4 4 a4ktii'l<*-
• t r» • t • tt.-•••** r*tt«^** ittlikit.
I* i i • n* a’Alt-jau m*u
*• * |Ari t*« t*.*** taną |.«Im*
i » i-i* Itt".ž*4i «K t *»• Aula
I**-.- 1.. Irt** rtlla *r h* 4rnfw*

i
I kr 4*«.«DM inknl.14 UžtiM ke«

J..’ *i V Mtlh r. I u.VrU, &•> 
N • i rik Hi. laitu Failu. Mmml 
i J **K« b-1.« 4u*41) t^Mal. dtrt*- 
d.iU; * ai.likl.il •.••rtN)4 b»j pradd*- 
M«i |a»«rt» di*M| *ku u*bjiin< 
Ptr nuauo* ir ju.» l*4>B Im. dau- 

\4<< ti’-v.ib jiiu n*M i*a-
!♦ .inkai! iė»'|*». Ikuli* Kid- 
Pili * lii jmia utunr |*B<HIm • 

i*. |.«tk«* !».•*» n a Kkdnry
• * n*n«l««a' tnufiii n*4«• |. f ml •** 4eMkal*4i 
ll •» m*4 VMltoįM. M

!•.*»• II**H

DOAN’S
Kidney Pilis

Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj 60 centų už dėžutę, Foster-Millburn Co., 
Buffalo, N. Y. Mfrs.

kėjinio, |lniilttij<M I kių pantu* mm 
uviiiaM ir din-klorini tau panakv* 
apie |wrknni<m likta ei-runi* ir tilo- 
pinui, kur iiium tikrai kn |h rkų* 
ir gultu tini* žrmta <|,ikiuii< »t>u. 
Ir patsai gnltai į*d**t j Draugijų, 
kurkia uiM-riu xn* užkolotiizuotk- Sj 
kroatų vim lii-tuvaiM ukinliikaia. 
k<irpora1> v i ik u luotu mpirkinė 
jaut ukca. inaalluM. įraukiu*, sėk 
tau. gyvuliu*: tuo tuviu lu-rkant 
uumrrdina dona pinigų Kurpara- 
I* vilku budu |*ordn<KlanM> riau
kta tikiu produktus mitaų tie-

Ii. Mmid'Va liftui i mot* toji *1*1 
iniakiiuiuu iikitiiokų vad-ų lu-tuvii) 
i;iAt>i tiiiiuk***, dainų, platina moli- 
•Ja. i< ■<);':« p-iokaitas apu* Umkdg 
ir paut-riiiinui uViuinkvalra ir 
koim rtu« aii w*l>in|. k. .1 tilo pa 
taikina iar|*r jaunimo Ih-iu***!* 
Sii»ir-.;» Mituiriui jo ūkė yra ap
dirbama; liuiairua draiuriju pnlai- 
doja. Norinti nt*n?iuoti ir pirkti 
ukf. turite 14.01110 už kelių <lu-nų 
prun*<li UniUKijoa vabtjluii Pir- 
miuifikoa ir ag<-ntaa ūkių ir pru- 
duktų l-saiui.tiuM. A. Kūrdia; ark.

l’KINJNKŲ

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BAROENAB

N t. tu madiniai, daryti ant <« 
» -itAi u nvrrkotai. wr* 

l« Mui f2» Iki IM. dabar par- 
BatiUudA |*O IT UI.

Nu" i daryti galan Bito III 
ikt |SA a; u tai ir orarkoCai. 
i: !• *kt lik.

Iilaaa t*artriaklMM kai pamuMij o««rko<v.
V imat matai vartoti atartai Ir 

ovorkaOA vorUa aaa |M 
iAa. tmaar •» ir

ai.likl.il
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DĖL TAKSU NUO INEIGD.
Naujoji 

nuo iiH'igų 
tiuitauėiŲ. 
\ al*tijo*>- 
kad jie do 
sigyveiis n

S'ilk.Jvl . -r", it <v.rl;f(|r"t*

‘•skini sako, jog “tn* e-rtif. 
kutu- m turi n-.-k < I* mitu *u 
".Ii.-: . ių..“ Tiik-i i no ite-igv 
rinkimu* m-m sm.šta* -u vai 
Ižio. veikimu d«-l piin-tyl**.

ui »ut
11 ur 
i*m* 

sIl.V i<> 
hm-I Ii 

Lima 
t ak-t i 
•;ia ni

• ■■ ■ ■ - 1 —-

m ••upinynių, kuomet tai įr 
viaai ne) apsigyvenusiu kitoje 

llvj<«.”
Nu<« ateiviu, kuri* tokį c.r-

’ilikatą induodu savo dml*.a 
vitii. taksai 
jo algos imi tol. mikol tok* 
leivy* p rudi m la migli* 
linui i iš šio* šalie*. Pat 
niei jis |<nreiKalnujn |m> 
ji* tuojau nustoja via 
gyvenusio teisių.

Ajisigjveiię* ateivy*. kuri* 
I* -ramino mixo darbų. j. i jį., 
nemano apl> i.-ii žolė*. ji* ga|; 
induoti c«-ttilikatą savo imu 
.imu <l:irl*lav iui. ir taip |*ili.-ka 
vėl liiiosii ihio alinimui nai
kesnių iš jo algos.

Teksu* isiiiok.-mt juuml nau
jųjų
v tai 
SIU. 
yra 
metus 
jei ar daugiau, 
pripildy tn*

m-m atimami 
ni n 
irk.-, 
kilo, 

porto,
«p*i

tvarka. ansiurvelio atri
tini h.įkyli* tą pm'-ių 1,-į. 
kaip ir pilioriai. Jei jį, 
i,ei.-.|< * ir uždirlai į , 

l.'*»i. tSI'.i.J’, .K.lll..
Ji luti illduoti

rnšiu* neivliau

t

km 15 d. kum* mėnesio ar- balansą takųuojanra im-gu*. 
• činusiai esain-mni Intemnl po to dnr yra taksai nuo niri

Itevonu- Kolektoriui ir užmo gų, vadinami surtaksais, r.nt 
keli jiitgiiiii iu* mukesnius, ineigų. virAuiu penkių tukstan* 
Jei vedęs, ir :y vena sykiu mi 
savo žmona. n* turi taip |iat 
induoti savo rnštu*. jei uždirbo 
praėjusiai* Inetai* nemažinu 
km šJ.imi ($.'* .>! savaitėje).

Apsigyvenę* svetimtautis, 
kuris ym vedę*, bet kurio litu 
Ietis gyventi kitoje šalyje 
kaitomos kaip puvo uis. Ji* 

negali reikti k utį. kad ji )ia- 
liuo*u<>ių nuo mokėjimo taksų 
viršum tukstan-io dolierių, jei 
io motelis, vaikai ar kiti, ku
riuos ji* turi užlaikyti, negy- 
vi-mi *u juo Suv. Vnlstijpae. 
I f. pirma tiil.*laiil) savo iu 
eifii urveli,•« pilietis, nr rin ap 

įgyvenę* sv< uita utis taksų 
nemoka, -h-i im-igii y rn dau
ginu kai tiik-binti*. jis iitokn 
hoi mului- tuk u* už tų. kn* 
yru daugiau, i. y. mokama (i'ž 
uz. pilimi* si.umi. ir 12', už

ėių dolierių.
Moterjs visliose reikaluose 

d<-l taksų skaitomos lygiai su 
vyrais. Ar ti-kvjns nr vedu* 
viso* iiieigo* tini Imti ininmoa 
atydon.

Kiekvienas asmuo, nr pilie
tis ar uprigyv <•»,■* ateivy*. ku
riam reikia mokėti taksu* nuo 
ineigų turi pasiimti iš iievemie 
Kolektoriaus arba iš kuriuo* 
nors Imlikos blunka* fortuos 
llMOA. Atydžiai sekant para
šytus uurodiiiiu*. tns po|*-ras 
galima išpildyti lininio esant. 
Jei reikia kokio nors |witari- 
iih. ar pngvlbos, kolektorių pa 
siuntiniai, kurie duoda veltui 
patarimu* kiekvienoje npie- 
lillkėjv. suteik* viską I*- jokio 
lie >k< -sllio.

Taksai nuo ineigii imami už 
tiki.-įsius ineiga* nuo pilnėių

f

ir ėia aprigyvcnufių ateiviu ir 
nuo nca'prigyvennsin ateivių 
tik už. ineigns, gnuiuunn* Suv. 
Valstijose. Kaip piliečius, taip 
ir iicpiliečiu* ui nepran<*im<). 
ai Imi n<-nivkėjinut taksų. ai Imi 
įieteiaingij nraiu-šimą aštrini 
laiudžiniiia pinigai* ir kalėji
mu.

Mhijntl iprtil M

■ 1 -
Penktadieni*, Kovas

ICE B0X
V5T PARDAVIMO

l-.ru*. dideli* tinkamu ) bu-
AUikiuklie: I<<1 V«aUUMi%

V. W. RUTKAUSKAS.;
ADVOKATAI

Vada Hllaa Vtaroan *

9

i
4*

i

•r u
—’vs—

<

z
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■iiimii

$500 Vertes Rakandu
SKAITYKITE MUSŲ 

PLIANĄ.
Visos suaugusios ypatos, 

kurios atsilankys Ketverge, 
Pctnyėioc ir Subatoje, Ko 
vo-Mareli 13. 14 ir 15. gaus 
kuponą. Dup.ikatas šio ku- 
> ouo bus idėtiis i dėžutę, ku
ri bus užrakinta iki dienai 
ishimėjitno.

Visiems, kurie ateis į musų naują padidintą Rakandų 
Krautuvę, Ketverge, Pėtnyčioje ir Subatoje, Kovo-March 
13,14 ir 15. Kiekvienas privalo atsilankyti į musų nau
ją ir didžiausią krautuvę pietvakarinėje dalyje miesto. 
Mums bus labai malonu jumis pamatyti savo naujame 
name. Męs turime jums daug puikių ir nustebinančių 
daiktų. Jus taipgi turėsite progą išgirsti grojant puikią 
orchestrą, Koncertą ir tam panašiai

ATYDAI!
Ypatos, kurio* nori gauti 

išlaimejima, privalo būti ant 
traukimų, kurie ataibus Ko 
vo March 17, 1919, 3 JO vaL 
po pietų. Naujame Peoplei 
Teatre, 47-U ir Ashland av. 
Neatbūtinai privalote būti, 
jeigu norit gaut itiaimAjimų.

f t nki Union Liberty Broliai su- Union Plianu Paliuosuos Jumis
MĘS UŽTIKRINAI.E, KAD JUS 

PRALEThJITE KELETĄ PUI
KIU V/.LANDŲ. Nuo Augštu Kainų ant Rakandų

47(15*07=09=11 So. Ashland Avė
ir 47ta Gatve AGO, ILL.

ATSILANKYKITE patįs IK 
ATSIVESKITE SAVO DRAUGUS 

BEI PAŽĮSTAMUS.

4
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tVnklndicnm, Kovas 14 d.
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Lietuviai Amerikoje. -

TAKSU KOLEKTORIAMS 
IR KITIEMS.

DRAUGAS

I
a-...— , ........

PITTSBURGH PA.

A 
.1

r.

t

<8 I

(Pabaiga). 
Vengraitė. .1. t.u-t.iilis, E. 
Aliaskiutė. P. Saiikevifia. 
Kirstuku.-. K. .hslvikis, \. Z
nmnla.s. Ė. Vengraitė. K. Dum 
brausknitė. S. Sadauskas.

Po I dol.: .1. Aleksa, V. Gi
liu*. • .

,lmik<> prakalbų ,1. Karoso, 
sudėjo:

Po ■_’.*• dol.: Av. Domininko 
draugija.*

Po *_*it dol.: J ftemnilis. 
Po 13 dul.; T. Lukošius. 
Po 1(1 dol.: A. Basiokas, 

tiinlra. P. K’*kšy*.
Po dol.: Z. šūkis. J. ši 

Ulelei iriu. L. Kerevičiu. K. 
Gelumb.-iiiskiis. M. Skrebi*. J. 
Kniėiiikeli-. S. Lukėnukas, -L 
Gilius. A. Balčius. P. Boguša. 
K. Andriukaitis. I*. Žukaus
ku*. A l'niiiuilis (pirmiau da
vė 1(1).

Po 4 <lo|.: I*. Jurpulis.
P<> 2 dol.: P. Navickas. K 

tstlol-ki*. .1. NolHslolitlls. Ii
Ivamm.-kiis. A. Barausl:ii- 
(pirmiau* <lavė .*> doL). J. Ar
ki.-. J. Avinas. V. Dumbraus- 
kas, S. Alubickas (piniiintis 
davė 10 dol ). S. Bikneviėiu- 
(pirmiau davė 10 dol.).

Po I dol.: K Kerevičiu*. M. 
Kuėimiskiis. Basiem*. .1. Vai 
tiekuna*. .1. Čepaitis. .1. Aar 
muitis (pirmiau dav: 10 dol.). 
P. Stonys. P. l'rpulieiiė. Mrs. 
liaukai lis. Antanas. Ig. Bučas. 
O. Ib-imnntienė. I 'arkanu t a*. 
D. Kušis (pirmiau davė $10). 
K. Struoga. .1. Kimelevicius, S. 
Siusk is. I* Kajišis. Dumvukie- 
nė, S. Stonelis, P. Emdriušu- 
naa, D. llestokienė. M. Bik 
uaitė, O. Kurianskaitė, .L Na 

.. yalinskns.
* Pp. B. Iaqa*ika ir B. B<«r 
natoiii* surinko:

Po 20 dol.: P. Petrulis. 
Svajuke, K. Gllizdls.

Po 23 dol.: K. Narbutas.
Po !■*> dol.: K. Isiikuvičius. 
Po Itt dol.: A. Aleliunas, V. 

Alei i linu*. M. Abrairiukė, P. 
Grėbliuuskienė. P. Kiltimis, J.

* tabūnas, J. Jonelaitis, K. Bra- 
^žaitis, J. Micevičia, V. Kam-

fovičia, K. Aviržikaiu
Po 3 dol.*. K. Pūkas, A. Znu 

kas, O. Balinliutė, E. Balhdiu* 
tė, J. Mažiukas. A. Aleliunas. 
J. Petrulis. A. Bitinas, K. Va- 
ailiauskns A. Jaskunas, J. Au- 
mtnskas, P. Vienažindis, K. 
Valiukas, K. Baltaduonis. O. 
Pučai t ■*, I). Janušonis, L. Mor- 

" ceviriu, A. Karališkas, J. Viu- 
<ely*.

Po 3 <lvl.: M. Hkarnulū, A. 
Bernotas.

Po 2 dol.: J. TaruJis, J. 
Bražniti*.

Po 1 du!.; J 
M. Ilažin-kiem*. 
V. Tvaska. K. 
Ambrazaitis, P.
te. P. Petryln, V. Mockus, P. 
Petrauskas, A. Butkus.

taikė prakalbų p. J. Karo
so Av. Kazimieru mokyklos 
svetainėj unkojoi

Po 23 dul.: M. Grigaliūnas, 
Po 211 «k>l.: T. Bikimiitė.
Pu 13 dol.: V. Vuiskbliunas. 
Po |0 dol.: V. .Slam'-auskuK. 

.1. Janusas. A. Alcliunu*. J. 
Xnnj*lis. J. Jankevičius, M.

- Poguiški*. J. Kiain-iufias.
* Po 3 dol.: P. Mariinkonienė.

D. ILmibinus. O. Liuukcvičie- 
nė, V. Jurkšaitė, K. Rėderia. 
J. Nedzinskas, P. Aalavii-jus 
J. Kazragis, M. MisiuaM, A.

i

J

liuguiliški*. 
.1. Petrulis, 

Valinriiu, J. 
Zambrzickai-

GltAJ’fl’* n

Iri turėti rušylų priiodymą. kad 
|ji* nėra tokiu, tekino jis ti< 
J lotai skaitomu*. Tok* prira 
(dvimis yra: m - i nicivys gj 
Veliu Suv. Vai- *........... Ii
kaip plieš p’adėjitiui dubli 
prie to įlarlidavm, kuriam r* i- 

įkin užlaikyti tak u-, mta j* i 
ji* dirim prie Sin. \ al*ii ą 
gyvciilojans, iiiIm apsigyvenu 
• ios kor|H>racij>>- tam<* pučiu 
me mieste ui apskrityje m - 

^trumpiau kaip tu* mėnesiu* 
prieš gavimą kokio įsus 
kesnio mm to dnrlMlavio. jis 
gali Imti laikoma- apsigyvenu-, 
siu. sprendžiant ar reikia jo 
įimkesm siilaikxti. čia darlsin-' 
vys turi žiūrėti ii tni. ka- 
augščiuii iiunsiita (N«. 1.1. 
knd žinoti -tikrai ar jis nėra 
|M-rėjiiiiu. Prirodymas, kaip' 
ilgui svetimtauti* šioje -aljj** 
gjveim, ar kaip ilgai jis l*m>* 
reguliarišku darliiuiiiku. gali 
Imti imlirtas iš ateiviu eertifi- 
katu: b) darlidniis lai|>-|mt 
gal gauti prir iliiiių. kad ap
lenkti supratimą, knd ateivy* 
n<*ra perėjimas, gavęs mm n

teiviu išpildytą raštą unt for
mos 1078 (revizuotos). kuri 

.turi Imti kaip reikiant išpildy 
:tn. arba ir kitu kukiu nors cer 
tifikntu. iiitikrinnnėiii apie jo 
aĮisigyvėlimui. Gavę* mm .*- 
teivio tokį prirodymą darlsin 
vis gali juo |uisitikčti. išsky
rus atsitikimą, je nteiim pu 
rodymas butų neteisingus ir 
jei darlMlavy* turėtų -tvirtų 
priežasčių tikėti, jog ji# } ra 
neteisingas Ji* guli unt tų 
prirodymą remtis tol. pakol 
ateivy* nustoja Imli čia apsi
gyvenusiu. kaip Imvo augšėina 
nunslrta. Dai l«ln< iui. kuris 
teisimi*, kml negalėjo išrinkti 
taksu prieš ta laika, jei ji n* 
gavo rašto išpildyto ant tol
iuos |!!?S nr jai lygios, leidžia
ma persitikrinti apie ateivi’ 
imdėjimų |giraiikiiiii*inis pri 
n*|i iimis.

2. Pimgjim nusprendimas 
2242 yra Įmtaisyta* taip, kad 
sutiktų su viršui nurodytais iš
sireiškimais.

Fmiiui l’.!"** (revixota) via 
sekanti:

AITO MASALSKIS

Mnlirkas, J. I’etraus 
Kelikaviriu. A. Karo 
Mi liumi*. .1. Dailvdč 

Bail ius. V. Turčiuniu-

Į nn. K.
e ėU>l
j liūs, 

im*, 
tė.

Po 4 dol.: J. Suviekas. 
I’« 2 dul.: J. Blazuitis.

Kiidžiiikinu*. V. Pocius.
Po I dol.: M. Noreika, 

fltislovaitis, S. Jacinskas, 
Braidys. P. Rinke, Z. Scnkaus- 
l;ns. J. Kcraitis, A. Martina
vičių. L Blaževičių, A. Aleliu- 
r.n*. -I. A>-nnukšni* D. Marku- 
•S. Murkimas, J. Juzeli*. 
K. Dailydėna*.

Abiejuose xakuniose smul-
I au* 13 dol. (ilk'.

Buigiant šitą raštą |maiAo- 
jo:

Po 10 dul.: O. Augničiukė. 
V. Kasputis. S. Alubi'ik.i* 
>|HiniiaiM davė 12 dul.), S. 
ruilckis.

Po 3 dol.: M. taurinai!ienė. 
.1. Bnnilienė. J. Vnškevičiusj 
.vi

.1 
v 
L

J.

V. 
p.

Moceika.
I*o I dol.: \ . Kartanus.
7.’> dol. |Muiiikojo kun. Su* 

uitis (pirmiau jo duota 2.*< 
I tol.) u- pirmiau* liko uepagai

$.Vi .L Petraitis, potogr.. 
^.'i P. Medliaras.

Po Kt dol,: -I. Pib*ekus, O. ir 
*\. luinievskiai, A. Pranaitis. 
V. Atsiu|ms, V. Leftrinskas, S. 
Petrauskas, A. lladr.iukinas, 
.'d. r*ulcvi<*iu (žatL), II. Bar- 

< au*kas. J. Vėžaitis, J. Kluo- 
iiius. V. Žyiys, J. Kaulys, K. 
Kučinskas.

Po 3 dol.: J. Dubina* P. Bu- 
la-lis, V. Patinskas, M. Ilumaš- 
keviėins, J. Ignotu**, V. IVt- 
rauskas, J. ir P. Antanavičiui, 
K. Turoličia, J. Kuklia. A. 
Gropaa. A. Amhraeiuaas, R. 
Aria. Aitas sąrašas baigiasi 1 
dieną sausio 1919 m. P-us A. 
I’aitliukaitis davė 100 <1ol.. 
klaidingai Imvo nt*|Miuxdintu 
tiktai 1 dol.,

Kun. J. 8trimM.
Tauto* Fondo II skyriaus 

i!t|S m. pirmininkas.

B
purašė Kuu. Pruf. i T. liu.-y-. 
Kuinu 23c.

Kreipkitės šiuo adresu: 

DRAUGA8 PUB. CO . 
1800 West 40th 8tr«et 

Chicago ni.

i* r« 
rife fefevc
Ix***«mi ♦»

T»1,/p 
O« d*.

SSU7 AKRURM AVI
H .«•«•»• |>rv«v*r 4IBB

tuiiiiiiuiiiuitiiiiii.ii:iiiniitimi'nm*:m
<••11 (II Sc JUUilte* ■'T’l'ir

T«U<Tuau> Hiyt lifte*. 114*

Ilu»ra» - r. .n-ta*
Fpor«)«» at* Ufdrri- • •• V’’

Vaiky •• v.ry rkredi * I
•tau* IM *to H t • 1

•‘ehfonaa l>n-tr MM 
f A’ ’N <•- !• 1. * •. 1

*atų ? • *r< Sod • • •
tPMtlttlIHUlHI!

• * Neapsigy veiię* ateivy#
reiškiu toki žmogų, a) kuris 
įiegivenn Suv. Valstijose, ir 
Iu kitus m-ra Siu. Vulstijų pi 
liečiu. Apsigyvviiiiiui* spn n

I džiautas sekančiai.
I. H'IUO ĮKUoin-

mn*. Ateivy*, kuris gyvena 
Suv. Valtsijose ir nėra tik )*e 
rajumi, kaip aiškinama «•- 
minti, yra Suv. Valstijų gyven
toju. taksų nuo incigų raiką 
lais. Ar jis yra ]iervjuun nr 
ne, sprendžinmii i* t«. kaip ji* 
■'•ia apsigyvenęs. Jei jis g\

j vena Suv. Valsijose. ir neturi I 
tikrų pirmi apie savo nt<-iti.1 
lis skiiitmiiHs a|**igy trmisiu. 
Geriausiu prirodymu yra *'•• 
timtaučio np*n jumis, veikimai, 
ir atviras pranešimas. Ty pš j 
kas fmrajiimui yra ta*, kuris 
apsistoja ant kirk laiko, kuo-j 
mrt keliauja įht Suv. Valsti 
jas — kartais jis dirba koki i 
nors įlarlui. kartais ne; m 
ta toks, kuris tik atkeliauja j| 
Suv. Valstijas su kokiuo m*: 

‘ reikalu ir reikalą atlikę* vėl 
i keliauja -au. Vien lik uepa- 
I tuviu suuiauymu. 1*- tikro lai 
ku, kuomet niunoimi riti į k i ( 
tą šalį, nružlenka. knd laikyti 
jį už perėjūną.

2. Įtrittfdg-
Svetimtaučio Įiusisaky- 

iihi <b-| j<> apsigyvenimo m-|«i- 
kaulu*. Ih*I jei jis visimus-t at 
kartojamas, išriša ju užinnuy-, 
litą klausimą, jei jo a|»siėji ' 
mas, veikimai ir kilos aplinky
bės nesipriešina jo pasisaky-, 
malus. Dažnai imsituiku. kad 
svetimtautis, kuris mirs biuia-į 
ma« ir |>erėjuiiu. prispyrus gy 
viii imu apiiukyliėms laikas mm 
laiko atidėlioja aavo krlimtę. 
|ui*ilikdamas perėjimu, nors ir 
ilgai gyvena. Suv. Valtijon*. 
Tas kml ateivio žmona gy ve
na kitoje šalvje. nėra būtim, 
prirodymu, kad jis yra |M-riju 
nu. o m* upsigyveiiusiu. Alei- 
vys. kuris čia atkeliauja, many 
damas a|»*igyventi kokioj* 
nors šalyje taip greit, kaip tik 
jis užsidirta užtektinai pinigų 
kelionei į užrubežį. turi l>nti 
skaitomas pcrajunu.'jei jo už- 
manymai gali Imti išpikkntii. 
palyginamai t rampų laika, |ta- 
imaut dotuoti jo taupumą.

3. r«likiuin. įtrriftntM. Bu.*< 
suprantama, kad ateivys. pri
pažintas čia n|>eigyveiiu*iu. 
kaip augščiau niiriM'oiiiii. tol 
bu« skaitoma* n|<*igyv.*mtsii: 
pakol jis nrlm jo šeimyna |«t 
•iiieš |M*nnainyti savo gyvi ni 
nu), reiigdimios iškeliauti. Tm 
gi ateiviai, ėja iipsigyvrnii.-*t*ji. 
kuri*- |m> (ta-ki-lbimo indiaubų. 
UąJcririn mėnesį IBIS m.. p:n 
tbsln p-n gi i * grįžti į savo gini i 
tinę šąli, kaip tai rcilmlninln l

Imi |His|M>rtų. tnri Imti *k.*’ii<> 
mi kniĮHi ujisigyvenų*įėji |»-rj 

j tą laiką taksuojanią im*tų. ku- 
i ris prals-go iki ji# pra*l<j<i iš- 
tikrųjų rengti:*.

4. Kni/i rlnili'lnutii .-/nni- 
•llui <ilri< <<i />«>/< fimn. Atei
viui. dirtantįs Suv. Vnl'tijo- 
se y ni priimi fticir skaitomi 
m*upsigyvemi.-iui*. Kad jiems 
alga butų i šmuli n Im* sulaiky
mo iš jos taksų, darlslavy* tu-

Forma Itll” ll>*vixola.
TAS CFirrtf IKATtts VEI.IEČIA PILIETYBĖS.

Certifii ' ateivio, iip-igyvenu-io Sus. Val-tijo-e 
(Turi Imti iialuota.- tnm. kuri.- išmoka iš algos 

Su*.'. Valstiją taksu*.-ka<l |si>inaudtiti a|>sigy veninio tei
sėmis dėl taksą nuo ineigą išmokėjimo.)

Aš šiuo pranešu, kad esu pili«>ėiu arlut )>avid<ii- 
niti............................. (Oia reikiu |uin«šyti viešpatijos vaf-.
dą): kml aš atkeliavau f Suv. Valstijas apie....................
(ėin reikia |.,rnšyti laiką, kuomet atkeliavai: kad aš 
gyvenu Sin. Valstijose ir neturiu tikrų sumanymų, kada' 
(ur visai liet aš eisiu kjion šalin apsigyventi: kml ma
no adresas Suv. Valstijose, kur pranešimai apie taksus 
nuo ineigą gali Imli man prisiiinėanii yra: 
Gatvė ir numeris..................... Miestas...................................
\ aisti ja.............................

Apliltr.kiJ tllICMli Fx’tKili<*. Jblu 
4)<lAtaU'ioj .t tferUuatoj Idviu<«U I kt 
n.akų Kol onijoj Aii tiikoj. kufiq m« N 
M|<K>*cft«itiH' au <38 lietiniam uk>n n- 
k«M*. kuttv luit 3 uktAMan drauvijiR 
lur« kunigų tt l.«lu»t*K*t» ka|un> 
31« a turiiMe ta»j puikioj kuiund*'i tįstu* 
cvl K«*rų pUn*/ ukiu Mtjt 
kultu laukai il£ų* au dauc upvl.i; tt 
.tivtnsu r«ni KUtai Jvir.tt«*t 
luviAkuia uk ninkut" apcyvvatl 
tu«- ut«4ta au ju«Mli<*t>t«u tr >*t>i 
mtu. mali>*ta. «b rliMNinUMa tie 
noktu J* V y. <i.*r*r>tiŲ, 
inmyklu An*fcu in 
lunkai* ik Ittuau hvlut

M1V
kutu*a no* 
Uk.nil ■. 
|»Nitt ok*U 

' «••••» hu *u
mi OtUI

i daine attl įrita* ta-ta u tJ>ut«>k*-a* U R7 
« ttliua, padaro*. maMau* it uKou. ti 
tuaJat tūnoti ptmou rali otti tr >3- 
vroti. tnra pnpcll Ir patnolcifi
<!«’• kaip ju reik ui npdirttt ;r «1* 
darn* rodp kokly bu d u lA ukėa di >u 
K t* tua a pūdant' ttlttn- Nokiant \ tt 
Bei viena*, atpilkite 1.takui uk* a ko | 
tik pu* m ta*, nu* uvę i«dk) votniin^ 
me tarpe hcluiiy ūkininku, kur tuvr 
ir tavo krii..>nu *'U* mnJimaa link* 
n tu* tr peraa invmiinaa. Kūne per 
ka Uitu* lK>nta peUkcho kaktų* aj. 
ri*uaanie. kurie pr *ių* Ilt im tu* k*« 
tumorlua ūki y pirkti ui k n ta* du»- 
Hm* p<* |23 dovanu f'riaiykite ui 
« rontua Mampy. rauajte ukl« Ka- 
taboka ir Kalanlfajo Utnlaai Adresu*

A. KODU A. 00.
| Peoples Štate Bank Building

Soottville, MicK

b*

W>U. »•»«■% l|

p UI lt ta a ultft * irti*
| . ' r * t. ■

•>|. • • t
MBt f**r«|.alttli«* >4,. 
l*U<lli’k*4ta. »*m1uI». Us>< 

a* tr |*a«t.*r*lK 1

»«

jDr.M.Stupnicki' 
Į 3109 3o. Morali 8tr<-t 

<inr<Go. lujunu 
r<4rt<*«aa Y* <>

• b • nrtor 
» X>*» V c A iki • *»k NadMio* 
OMa na** i

tį

I

Mum Piltai
KBVOBKA, W18

(Malė)(rily)

wT-■ 1

i m
QO -1

sliindu*.

I t

‘F1

t t

«■

t

IBM Bo.
1£m

<• lė‘v» 
r*R*r«

Parašas.......................
Notaru |uiliu<lijimns.

Angliškai ta pati forma yra Atoki:
Foi. HI78
įtėvis- 1

|ll|fi"i:d enpm-ily .* 
I>*i!u«*l t'. I(o|s*r. 

t iHDinissioiier of liitemal Beverue. 
AITRltVEII; February 21. !!»!!». 
Carui GI.*t-». S-<en-tary «»f tie* Trcesury.

(Ntrect aad numla-r) 
iKigned)...........

Huorn to antį sultserilsMl la-fora me tliis 
.....................<lay of ..........................191....

ERNEST WEINER
DRV 000D5

IM W. <fth kamp. Wood SU
Mm 4»o4am« 4r«ut«* Meme*-

netvaraus Ir Mubatomta.
lmleljaiM p«Mrinhiu>« gauna ui’mo*—------- r-—

*MI.

i----  J--1TB-

UtaAtl&ua ir uk«L

riLta*«

rm-fcini

t

•4«vV««««•••

t'žgavėnių vukure L. Vyčių. 
*N-ta kuopti buvo surengus 
šeimiuišką vakarėlį su tikslu 
pagerbti brolius karei
vius, kurie jiastaromi* dieno
mis sugrįžo U karei vi jo*.

Linksma buvo matyt skait
lingą Imralj kareivių broiliitk* 
miaiinčių drauge vėl su mu
mis. urs neviena# manėme, 
kml gal n<4*rtrk* daugiau* su
sėdi.

Apie 10 valamlą visi laivo 
pakviesti |a-ie vukariem-s. Be- 
vakarieniaujant |i. S. Gudei- 
kis prabilo į susirinkusius na
riu- ir svečiu*, jiriiiiindiiina-

kė Įiaguriv) savo broliam* ka
reiviam*. Taip-gi pri m i nė tos! 
dienos reikšmę, kad tai yru! 
Lietuvių Diena, kad ypač šiai# 
įlietais turime tą dieną apvai 
nikuoti gausiomis aukomis ir 
tą aukų vainiką padėti unt 
tėvynės aukuro.

Paskui p. A. taiiraiti* (ka
reivis) |au<akė labai juokingą 
monologą ••Apsivedžiau". Po 
to pereita prr svetainę ir su
rinkta $20.00. Uerenkant au
kas. p. A. taurai t is antru kar
tu potFklemavo eiles. Aukojo 
sekantieji: Po 1 dol.: J. Trak- 
šėlta, K Gadeikis, K. Mikė
ną.-. A. tauraitis, J. Detašin#- 
ki* K. lialiauskas, K Balys 
Cli. Mitehell. P. Fabijanaitis, 
* Kokai us K. Vaiėeliuaas

Nflo vakarėlio liko *.*>.70. 
kuriuo* pri'lėjo prie surinktų 
aukų. Tokiu buriu |N*siilarč 
823.MU, kurie liko |>crduoti T. 
Fondu vietiniam skyriui. Nors 
maža auka, bet visgi pavyz- 
dingą, deltų kad Krnosho#

Dr. G M. GLASLR
I*ruk:,kuv;a 5: melši 

<*«-•- SIU s.* Mmoas M. 
Kerti- X?-m M., ebSo.-n, III.

M*Hr*IJAUSTAH
MvlrriAkų. VinUcii. topt,-! c are

ni* kv lian. 
t>|-|s<i V.ll.lNlniK. Su. > rytu 
Iki lt. su*> IS iki 1 p,, pld. nuo t 

Iki k rslMudui v.kars.
Kc4.|«.:»l. šuo k Iki ? #v !•*•*.

Trlrfoaa. Tsrds

TIIIS ( EKTIFICATE iias no effect on
CITIZENSIIIP.

CĖRTIFICATE OF ALIEN ('LAIMINI.' HESf- 
DENI E IN TIIE I*.K

(To I** fili*! m itli u’itldmlding ageiit by ulieii rosi- 
d'lig iii Ibi* l'liitisl Statės for lln* pili |s»s<* of ehdinillg 
tl.e lieliefil of si|<*li r<*sid<*m*<* fol' illeomę tuk pur|«>se.-).

1 ||er.*by dis'ltire tlmt I nm n ritiseu or subjeet

(Imt I arriie.1 in tli<* I nil.il Statės mi or almu! ................
...................... *.... tlmt I am liviug in tln* l'nited Statės 
nnd liave no defmite intention as to wh.*n (if at all) 
I «ill mukę anothei .mintry my liome tlmt tln* uddress 
in tlie l'nited Statės alierę oolires relnlive to ineoine 
lax ih»' Is-.iM-Mt or mail.ii to me ia

NESIŲSKITE PINIGU.
Nepaprastas Laikrodis 

Turi 6 Rodykles.
I. N.ut.. VStsa-.

Miballrj.

%«r«M mcfecM*.
MHoulMi Imm

, ......
B m..!,. 'oriuun Tikt- ’ i ri t» .•tp.h»li’*. i.iinu'.* **• n»

>,*.*• t> • mum »P k<4i*« »r* nuli“ |«**rttiAtii«M Mu taiUrndtiu
MM ounlrbih jl» littl UhMt Frur.UB vtrAthua «i»4ito 14 !•••’•»
lariingAi ir «»• munjatmi* mbi xe imk*, mta* lnikr«Kiia >r«
Hi imi ftrrt 1 !€<»•, Im t |« r f» kuij IniM mu>«* Jj u« •<
ar MI ditfeu (•.e-f »41Jl| tnra duodu HM 
•Uw>hnlMil udtNi šriftu 
i.» l«nttuK*b ' *niMj prihult* *«r 
••• |! -F l» • "Pa* kurt** luftind“ aivtniiM. rjt’UL inKiaa Ir vakarti* 
Alra neirti, a u t< ian»r aivt jnkti) >••*»»• 
NV t*4ta1n" itUnl Mtn
k*|t».\A keri* randa ai triniau* U

munt< • |HMlKua Uttnm 
k»«Me k imu u* • k*4Mhe dalyku* Jr4> 
•u narni t<u-*nA6iaiaa turi !•!*•*

KUPOBAS
i u vren <vk. ►»< irt. 

io|« Mlluffvfcer %w..<>riraeMII.
« ir ritintu H* Ji: MrldAiu mm |*ri*4W«4l 
m1i* kulmd-irtni l*tkrnd<!| ir |»rle t* 
«Ur LADClMffell Ktteai*
m Pt*ll| trd a SI.3B Ir (omtam 
\M )>rratai) t»< »A uftmakAalu H Ti 

l«rt Jtdffvr v?<JBt diaiAA lU>

1S

1

-a f >-”• •*••!*• »r<r?^?rdl(a. o m. 
!• m.4■> '-toto.

ai'ii’K MMoauto «< «•<>», 
J. I*. Ka-tis-ka. FiriMuiu, 

‘ii N la «.!'» •»< -n./ cu- it,3

5TES SY5TE*
Ml<*p<iu>> .r J* - i*vl* 

V>ri»k« Ir Muf<*Uk« IprOtsl- 
Mu'tf >**••■<*■ ir r'--*-t*s 

•*»• |s>iuil>lu« Jua aicuvg J
>*<•• turuua it’UOauiM* ir 

k>rp<nw-4aM«T>>n<

Tel. l»<t«

1 • Dr. C. Z. Vezelis
ura via mamaTAs

Vatand**: tuo > r>to ik > m ak 
Nad» liumu pusnį »ut*r

4711 M>. AhMUIND AVt AtK
arti 47-U» Gattfe.

Or. A R. BiurnsMnal 0. D.

Ufl

GR. LEO AWOTUt
AKUS 4 M. *W rur

:t*;< n»t«.i,
V

i»—it n j • 
tV • Albo •■«
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nužudyti
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ir

Imi f.iii 
Jis yra 
SU)H-I iii 

< ’liieti'.'o

vai. viiktin< ir prisirašytų prie 
N. I_ II. K. A. K'» tos kuofMM.

K. Varanaričieaė.

IJctuvių
Tik me> neuž- 

vielinių Įnšelpi- 
Ir jos yra ge 

|UU*idarytų <|nr

DIDELES PRAKALBOS!
KENČIAMOS

■ui 
gii 
mn

.1 UimI'i

-nu

“JONO SIRDIS”

itin. unats i«.vrs turi m«tun 
Iteimtkkai. teNktekol. n n ir h Ak .si. Alai* 
r'Attkht' tnojauo: .
1<4t UokoBteu iTtleitim, III.

Tetaf«»nR» 2M&.

Patart iaa
gtljili prie tu. draugijos, 
ji neš didelę lininių, kada prn 
.idė* nrgiinizni imas lietuvišką 
įmiki).

i . nu I
".ja. N.

I*-1 iii mi. kntitl'
P" , 

orini 
IL K

GRAŽUS IR PAMOKINANTIS PERSTATYMAS 
įsi va n Iii

LIETUVOS VYČIU fitns KUOPOS
nt - ilm-

akimirkoj išsitraukė- n
tris mis.

Kvicėniim* visus nlsilnuky ii 
ir • liudyti tą gr.ižų veikalą, 

ik ir ptisivėlinkiU*.

P<w>M«ĄtMnla. Kovas 14 d.

tH'iun'li in

u. I..

i totu?

K \ flX I

»

I

II ar

pl .lpt Į" .
H-t.iivo

lkė- to.
imi* . iii 
>vel imu

Patarmės Moterims ........
K rikšrirevim ir Moteris 
Gyvenimas Ar. Stanislovu 
(■irluokl i<> lapai?nlia ...
Katra neišmanė J ši knyga pravarti teatrų I.M-jatna. l<a- 
Lai lengva sukšt
Marksas Antrasis
Arą yra I Heras T 
tliurvlane llruno .
Koperuinkaa ir Galilėjus 
J serijai įsi ų rojų ..........
Strijnlieų mirai ir darini 
Jlevulinrijnnieri'] tarpe . 
Apie Afišviitų ..................
Keturių M'-tų A. L. R. K. Federacijos, veikimas

DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WEST 44-th STRKET,
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Km pu d 
prp'Miini l.ulii.ri
|ki - kirtame įniki-, 
iul' '11 >• ii i iu. s.

I CHICAGOJE 
»----■ .................... ........................
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Ketvirtadienis. Kovas 13 <i 
Kvartalinė Diena. I

Šeštadienis. K 
Kvartalini Diena

JUODOSIOS RAt<K03’’ 
AUKOS

KOLONIJŲ.
€

NORTH STDFS

MOKeS SUPEItINTEN 
DENTUI S18000 ALGOS

< liicagus moki klo 
ją slljs-t itileli'l'-lilą. 
(liadsvĮ i' |l.-lioil'i 
lelidi'lillt ji išrinko 
iiiokyl.lą tari liti.

Ihiliai Iii |>:ili Iu
Įiakėlė- algą. Pirmini 
lą sii|M-riiit*-ml*'iilni 
kaina 41’J.lssi įh-i iv 
liar iiul^il-imla ns, 
ėts.iaai.

Iš tari liininkų i *• 
šilui-i lokiai augsi; 
SlLė'. jog tuoki kili 1: 
r*-s t> mili jonus dol. 
Iii via padidinaiii.i t< 
žiniškn alga.

Ih*I tą teisingu piii'ftlm* 
nm ncĮiaklausi ta.

Ir štai linijini* įh* tos ai*. 
|Mtkėliino tiiryha ėnu- rupiu 
lies kleiptics valstijos leg|- 
latuiiiii ĮHididinti jos biudže 
lą. No. girdi, mokytojams 
reikalingo.' didesnės algo., 
vaikams c*'ntinini užkandžiai 
prie mokyklą ir kitką*.

Tas reiškin. kml piliečiai 
turės Imt upkraiiti dalesnė, 
mis mokesliniis.

tV. PATRICKO DIENA.

Av. Pat rieks < yra airių lau 
tos glols-jn-. To šventojo di<* 
nu Ims ateinant} pirmadietų.

Av. Patrieko diena kas me
tai iškilmingai airių |Mmitti 
mn. Kits metai tą diittą (įlieti- 
guji- viešosios miesto įstaigos 
uždaromo*. |s|nig<>-'- <|irlm 
daug airių. Tad jiems dumia 
nm pragos luimitiėli savo glo 
Iš'ją eti Itažtiyf inė-mi - Įiumuldo 
rui*. eii'irinkiuuiis. prakali.*, 
mis.

Ir šįmet airiai kaip ėia. taip] 
visoj Amerikoj, iškilminėm 
paminės savu glols-jo švente. 
Jau prie to iškaltai ruošiama- 
si.

MERGAITES ItSIRADA 
MOTINOS. «

Njiniinią r**ik:ilą teisme prieš 
teisėjų Erv stojo dvi 12 ir II 
melų mergaitės 
viešai išsižinlėjo 
ims, Mr*. U’ulter l>. (*inm*nm.i 
kuri (irrdniig girtnujn.

Mergnitė* |m**akė:
•• M<> iictmrimc jo* <ltiiigiuv ' 

nmtyti”.
Teisėja* tnrė:
•• Atsiminkit.-. nierguiti- .1 

juk jinni yra jttsų mi.iinn '.
••T:is ii'--.’

••liet jinai ĮMi'i 
liinn. Verėnui 
gi icnti“.

Teisė ja- 
niui. Apy 
g.-i iiuisi;. 
•■•ii t įlok I*-.

seserys ir 
savo moti

l'iltj atidėjo lo|i> 
'•»* j'*, ka* Imli1 
adatifi *11 iirilir

K i m io.i

DAR KAS NAUJO'

tiirėju daug IiiiIh. 
lio su pusgirčiu George t tn 
dek. k**l ji |mkloj*i j<> milinio 
»e, kuomet jis ,Mi-i|iri"šiim 
ĮM.licijni.

Diilmr |silicijos viršiuiiikn- 
reikiilniiju. kml Įsilieijii Imtu 
nprupinln l*omlw>nii* »n nuo
dingomis dujomis.

Tukiuu-*e iitsilikinimis*-. 
tad Uvn m Oadeku, po 

■S yrirendi imtAtani 

■feaui liuli pmaiMį.

Policija

'|HIU|| 
l_*»l*l

Kita piktadariu auka.

Praėjtt« trims savaitėms, 
jmslrmil. iai užpuolė |udį l'in 
uiarn. Aitas prie lo užpuoliui., 
luivu ĮKisiretigęs. I«'l nes|M*-jo 
į m vartoti niiostivau- ginklo.

Žmogžudžiui pirmiau ji |ip 
klojo, kol llb >*l'|s'j*< išr; 
įmukti iš kišeniiui- reiolverį.

Policijos •iiiovailon Ituvo 
Įniki irsta našlė-. Mi s. Fiimia 
<a. Į ĮMilicijos klausimus jinai 
tviil'iei, jog tiii-ku nežinanti.

IfilM I. lilliM Hii

ii« Miku?: -

Pajūris.

VV. tu C f. APSKR.
DGMAI.

Pašauta jinai pati.

Užvakar pini.karėj j Mr, 
Fiuniti.ti tumiu- ulė jo du 11 
nt. Jinai juodu i'il.-ido. h. 
jusiu 
litllerill ir Įudeido į ją 
kulipkas.

Moteris smlrilm. Vaiku 
dėjo šaukti. Piktadariai 
jau s išsim-šitio.

N'efoliieni- |m*aiilo'io t 
mu Ihivo ĮH.Ii.-inomis. .lis 
.|ėj«i šulių ttiluilsį. I'usk.i* 
lė du Is'-gntH'iii vyru, 
geroką galą vijosi. I juos 
lė. Ih- tiedu |i.'i-|iriid...

Nieko nepasako.

Visas vargti* |>oli.-ijai 
tadtiriiis stiM-kli yru t 
kad pnė-i..' aukos it kiiimyiud 
‘•nltli lleĮMisuko. ka- tokie Įiįl. 
in«*nrini. ėifcinn liūdit jų i., i:

Tnip ir |mš:iiitn il'i'utr 
l'i Ii 111 :i* *11 liii-l " lie'i‘i.*i. 
jiiuii iižĮuioli'.it gerai uinlė 
jikhIii imžitiių. o * m u l*vzi- 

1. IL-l is'snki* ii -um
Mi- I llltlitii'.'l |KI:-:itUli p:t,<. 

jiii'.'iii Mniiimin. .i"’.' I uIiį.I... 
I.ii* ii/iiii*»Iiiii**-. ’tnd |«i»i.'i 
kium* diiiiginit šs.-iifi :>lx 
na*.

Žiu** tėvu* “U įimtiim. 
lieijtt yni mmiimnės. jog 
Indiirini kėsinsis
Įinsilikii-iii įnikti nušl.'iiė-iu

ATRADO PAMESTA 
KŪDIKĮ.

\ut tr»*pų mimu t«* mini, 
l.yai S*. \ll>.-niy avė., kur gy 
ii-iui. Mrs. Miliui*' Seidi*n. 
brig. utrarta dviejų mėnesių

IMHjL kūdikį priMatė-Ai. 

Vinrvarto priefciaudoei-

Su Programų 
Chicagos Lietuvių Kareivių 

1 m ? Regiineuto, Kuopa A. 
Petnyčioj, Kovo-March 14 d. 1919

M. MELDAEIO SVET., 
2242 44 West 23rd Place 

Pradžia 7:30 vaL vak. ĮRANGA VELTUI

1'nikallnt tikslas yni imnidyti Kaip mes galime ii- 
gelbėti Lietuvą nuo Lenku ir kitą priešu.

Kaili* s gerinusi kaliu lojai g< iL. Kuli. I-'. Kentėšiu ir 
ka į-utis, lodei nei lieiias m-pmleiskiti* šios progos ir 

atsilanki kit<*. KviiT-ia i isits KAREIVIAI.

Subatoj, Kovo-March 15, ’19
4V. MYKOLO PARAP. 8VET., 

1644 Wabanaia Ave^
Pradžia 7 valandų vakari'.

Vi'i! .d.'i nikė Lietuvos Vyrių 4-los Kuoįmis gailinusi ar
ti t.-ii. i.-ti'.'i prai h tą kiekiienniii atsilankyti. Prieš lošimą 
i.r i-h|. n i kruti* i pnieik'l.-ii ri|ii.- Kančią \'i*š,pilies Jėzau-. 

’.ė-i;i ilsu ai ilnnkiti.
Lietuvos Vyčiu 5-ta Kuopa.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
-Mainierial tnaebaaika. ••Aojai. fuLrUua Ir oia» vlaokte 
•tu*1 i i** d«»fca«i»i • ■] •» ’uuka. yru mmAHu «lr*»c*l

PAIN-EXPELLER
Jau aa> -4 per k>M • n retu

šaipau* piukl gidą**!* yra «ar 
twejaa*« • < fermuot**** tre»«K 
nream ,*<yd<m«4 riaatlta*.

.-ri’ioeja tvano* U raa 
y o* *.* *.ra>ri>** et»»o«

|o ar koouUa

Redakcijos prierašas. I'il- 
imi ir visiškai pritnrtndnmi p. 
K. V.'iiannviėirn>''s mintinis ir 
žmlžinms noridmne. kad viri 
la-lnviai • katalikai |iriguh'-lą 
prie Susivienijimo 
lt. Katalikų, 
uiiršlnmr is*i 
nių diaugijų. 
ne. lt*-t jo*
sii|ir*'«m'*s. jei Įstotų ĮKtisivin- 
uijimą l.ietuiią It. K.-it.dikų. 
ties liula uĮis.-iiigolų save nuo 
iždo išlt'šlėjinio. |Mi>id:imiM*io 
vietinių c|Ms|oniijų laikais.

J Sąjunga. Kurie jau f ari jsi- 
giji; tą knygą, tie. Iiealiejoncs. 
džiaugiasi. Ji yra vidutinio 
didumo ir audeklo liei skaros 
minkštais a|m«lrnis nuo I ilol. 

•’Ac. iki H dol. ."ittr.
Visium* lietuviams imtnrfi 

na niisi|Hrkti tą* knygą. Nori Ii 
aidinčiai jų gali gauti |«s M. 
Mažeikų. KšV< IVnlMiisia Avė.

A. Nuaidi.

GERA KNYGA
l.lrt'ithi Kul.ilikti Tu H.m Itraugijl »• leido mvo l» ^nmi’- an<hi kai- 

|*«»h« prw ain'uttrre Am« t tl «*i«* K* »»»•»»•» l'tr** avarl*ų trekais *1HK 
IIKroltt 411 liti l.llltl X\IA\ \M» IT* rKIM'MT
si;.\\t \ i • 11: \i «> \ • |
:» i.r t •- 'inliii* *■' Ntiv A..I t >. auir-t ant'-ma tir*'įninkant* ir dip- 
I' . t. - i.upei «*ri.»,«• >ų «1ip|«ttii.itu'< Reiklų, kad ir plaiiOjl
viau«'tit'n« i' -*i*tii kment i'pl-Hinti i.trp iirkuiinE'i irtk'ju 6ia ir ui- 
r»>' - l.n . i . .n .i.j.i r ' uml'kla ap.l 00 akuroa
B|M|:iru'»ar.

r». I lt*, kmral parnA* garaua Amrrtkna puLIirialaa ir aminas- 
donua Iuš m. i*r< si«l« nt ta \\tl i»n. kuri.-im kWa»iU<*Jaat j rran<*tuUj< 
buvo indu'da k« h c->.*zempii«M».ti («*a knycoa, mm latro n i rakė l»raug.- 
j. a «rvt«*rtui. |»rt|Miln«ta( • ta» kad TAIKOM K<»NI*KKi:\<’lJOJE 
knyr.< lotumntt tikrai BaudtnffB.

-IHt <; IB4N1 U!XT 4<-lh KTItFCT. cincwo. iu.

KNYGŲ MYLĖTOJŲ IR SKAITYTOJŲ DOMAL 

Turime gerų išteklių šių knyp):

1. Apie Kataliku Tikyba* Tikrybę 
R
X
4.

T.
R
R,

10
II.
!•- 
IX 
M 
15

Su Įirogniniu. (Inrago. IJr- 
tuiių Kareivių. I-am regiincn- 
tu. kuoĮiu A. ĮH-tayėioj. kava 
Mareli 14 <1.. PU9 m.. M. Mel 
•hzio sivt^ 254-544 IV. žlidj 
Plnei'. Pradžia 7^HI vai. lak. j 
Jžniign veltui,

Prjikalltą tikslai* vra įniro- 
dili, kaip mes galinu* išgel- 
Is'-ti I.U'liną nuo lenką ir kilų 
prieit).

Kalln'-s gerinusi knlltėlujai: 
gerk kilti. F. l\rtm*šiH ir C. 
Kiispiiiis. todėl nei vieims ne- 
prnleiskiti' šio» progos ir ntid- 
l.ti.k* kilo. Kvii*ėia visus

Kareiviai.

Naujiena—-31 Dilių IYUI HM|iiM 
•TMCTIHM LMKMOOM SU MUZI-AIII

Arutdii'll sii-il.ns, 
žinia. -*> i taip, lai 
Ia-|.||i« 4.1 ka- llill ■ Į 
ird.t l<i:s laikus, k; 
mn kokia nelaimė? 
dn Ims vislias pert 

s-i'.ic įeiki, piiv.-i 
;ii|iinti savo i'iinst 
katu 
na 
K i. 
km 
•irt 
tiizt
\.. 

siu 
!. m 
.Ii 
t

l’aie&tau savtt riniiaauHa Prano 
Mlkufki' kito B) k K)vman<"l«> Mn* 
bosny <’tly. Prttii, Mrldiln Jia 
|u*ts ar kna kilo* u|»i” ji J*B«4r pro- 
Sekkll* arkanAm ndrrati:

Mr. J. Turstota*.
įsos k NuikH p i r.

Mahnnt'h 4*11) l*rnni|

Patekta u ratu ►•rm J<un<« K«n««u** 
k«it»m. |*a« ma o> Amt* irių kaimo lla« 
wimų paktrio. Ahk*un<ir.'ko vaIm uAi 
Kaimu guli l*ro<4 kar^ jinai gymio 
• •»> K» nn«*v Ai N*ewnrk XJ 
liuiiM Imuu'Iu d* Kinka wo«ii« | Jeigu 
>it atkaukiu. ir tlMriti* t tentu kurie j«>« 
na u n* h luilroRi ♦••••n t*r»«iuuių ’

Mra MKliV JlkMJVI'’ll
Ik A GI? lt HiehUn«i An».

U uii» titrai Wtu.

•- - ■ 1 1 

Į ei tartimi Į.rig.d'li 
inišk*»* knt .('kiškiu 
u-ij*i Ii pri*' N. L. 
kuri yni viena lė Ivi 
.. n* ici . V ik i *!.* 
i iru l«:l l-ii's priet 

. yra ir š*4ic’-’iiią ir 
•ii’ą :i|»tniii*l*.« skyrių 

•I’il ii • *l.'*«'. I ? |..it ii I*:' 
*'||sa»: nm* *’.''( iki Ali. 
stinit". 'lok. iui sulig 
žinn*. Tu organizacija 
vierut iš tuiitditiginusių ir 
'in-i-i ii'ią «.nigni»ici jų. 
»ą imiidingiini i negulima 
mši tt.

Tam tikslui kovu 1’> <1. * 
m., su. Kryžiaus pni;ii>.jinė-j 
si etninei yra rengiamus vatai- 
Tii »! v:i .'i ir prn-
knllMMiis. I.tirtame Ims iaaiš-

N.-d.-ii.ij. km-. !) d. laikė 
sirinkinią Lietuvių Knteiiią 
Am. Kur. šelpimo draugija. 
Tnrp kiti--, nukirta, kml pini 
gni. kurie randasi draugijos
iž Imtą |mi.*sli orgniiiznvl • 
miii li.'tiii iškos ktiriuomcnės. I 
Inip-gi milinė-. Įiml. Įtrisėjus 
reikntui. Imtą pndHlinta nniią 
im<kęsti'. Ikiliartiniii Iniku 
draugijos ižd*- raminsi 33 dol. 

kiekvienam pri.
nes

TIKItAI 41KICAA II kllCIS 
riraldiu'd. p nkuj p-ikj*< Bintų na* 

, iUm> BBMBB: 3 iMN.K'niuaal |wt & l;ant- 
UnrlNa ? |HI 4 k.m.laurttpų Viai ou g., 
•ų. H« ktra. tiutudint «nta ir kilnia |*r.

i. t - . i.r*
It'-tiiVių aptrltnk* P* BW«di nu*> iJL.,. 
4tua UrlMCkrt.- HO’ A CrltltiAM < 4^fl 

31 M H. lUtated
l*AlUUIH'o|»A KETI UI I* I'ACITVIC. 
.KIMI* Ml ltlMN XAM\H

I Ar tuvių apMltBkėJr net«4i nuo bal- 
nyfioa. I Ir iki a |iB<«k«tl SIBOB. liliN* 
aiua lAmok'-Jituui 1*4*01 aula rimu. <1«. 
llaH- i-.llmll la<4 IuU|k> 4al| imukrjl- 

! ■>«. Aurenkio pja A. Ctrlcaa a C»

VTS tArMflinii»> \orint prttlnull junta irk tte! Ritom
* • .»'"!* -.i. iiohin tu* arinmiiii* Alina

l.ilkr«M| u r'«1<> udjn.tn. tu imti tu ir arkt'iuliu tnl|* kali* ir kšrkvtenan kilaa 
ltikr**«liM. Im4 Miaart t*» lt*ikr>M|i» turi nlintutiunfi Tarfanty. kuria Utamlni 
kiH'i't' i jun liktai ti«*ril« Turi n|»erlaH •••u«lk*'hAk< ufuttAlB nu via«»ki«*ui
K&niffi ,u“ ,ur‘l* i*,;’ • Hmm i'iniKu •uut«l.:i|šM‘U lURtruuM-nlM. r • A|**rl ut«Mi k«M jųu lurii< v.»r|M*li Ir lnikr«M|i kuriatiu- tnn ktiuta 
n*t>r<.ix >u t'Miikle- l«-iu|» rulurua. Mša taikr«Mlia ju**<i vuamiiu Ir
KHrui.kR l.i« kbirr<. nk|.
81t&3 l*ut*t*M4'* •••Vi V«*Kr yrro laikr«'dtš«» ir taip |mI m trr i kai t Ak o innlrti* 

nu tilo MnoK r««nR-k«m yra L»l*at gwA4M vnr|«a«. dar turi rūdyki? 
.... it.. T.,i tiki, b t* mMm MMM

šitas MuzikaliikM laikrodis ym v* rlsui innliaunte M. tari norinf mipatindiiHI iuumes nu Ai* 
luu nauju ieridliuu dar prie Aiiy laikrndiitj i»»ru dunnlme KirktrikiNj 
luri#. kuria »?a dšdrla iMtfrilat dėl lirulN. kurie nerKa nuu ruM&tšNJNCi. 
turi akaude j luitui mre-uuonr. inkidal Bėrai nedirba Ir lt. Attaa dirJuui yra 
nsd'ojauusa ant ku*u 1‘nlnrttnua atun/lame kariu au d irtu 
Eltktrikinii Diržu »••»■*•■«•*«•’•*• ir •!•••. •mea dmaurne jutu* dykai Jeigu Jua primiipatte 
iibakvtno ant rrrtauaire ntusiiuilMk«« laikrodžiu
PARAR/1A . NHynnkitr kaitau la i k rmd Lu» au kMala laikrodlšaia. m- • e|4i gu|k< |r |ujf| |M|| lr vaUndaa. juo turit?
nurrasNI. kad inuaif laikrodi* rodo valandlaa, mlButaa. turi apmali rami 
ir muvikallAkd a jut m t? ir |»r»a tu dar rodyki? kuri rodo to m|iaratur>. Al
iau laikrodis >Ta Rvnr *ntunLnmaa. Jrt«u norite pirkti IH4 laikrodi. Ba
reikių iunl<v. tiktai prad^skil? aro vard# ir adi 
atiuma. «> mea yriaiųMBtr AK« NtrbMiBg lalkred 
Kaip Banoite dairkoa laamtot ukmaMalt? 11.fl.
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