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Bolševiku Nusileidimai Talkininkams -Kablegrama Amerikos Liet.
A _ _ — a a at •

NAUJI SUKILIMAI KORĖ 
JOS SOSTINĖJ

RUSŲ BOLŠEVIKAI PA
GEIDAUJA TAIKOS

KOREONAI SUDARĖ LAI 
KINĄ VALDŽIĄ

Taut. Tarybai iš Paryžiaus
AMERIKOS LIETUVIŲ TAUTOS TARYBAI

Koreoiuti bėga Manchunjon

eiti kalėjimai!
Illinois valstija priskaitoma 

prie bolševikiškų
DĖBSO APELIACIJA PA- 

LIKTA BE PASEKMES

8ocijalistai, jis sako sukelsiu 
streiką.

Akron, Ohio. Imi. I. - Aim*. 
riko? MM-ijaliatij partijoe' va
da*. Eugene Dėta, turi*? eiti 
kalėjiman. Vakar i? Wa?li- 
ingtono praneštu, knd nugš- 
čianaia? šalie? tei*nui? nepriė
mė jo apeliavimu ntnnujinli 
bylą.

Nta-ijalieta? Dėta, kure keli? 
kartu? iš aorijaliatų (mrtijo? 
buvo etatams? kandiiiatii i 
Kuv. Valstijų |in*xi<lentii*. fe- 
deralio trieilio niilmiieta? 10 
metų kalėjiniau už veikimą 
(irirž šalie? ryriaueybę kuri*? 
įimtu, už pricšlnriavintą karei
viavimui.

Deltom? nirguliuoją? <’in 
M ra. Margaret f’rrvey natnuo- 
?r. Kuomet (Nekeikta nugš- 
riaueiojo triumo nuoeprendi*. 
atmetą? jo a|M>liuciją. čia ?m 
juo norėjo paeimatyti laikraš- 
čįų reporteriai. Bet ji? ją ar- 
jeilešdo. Tilt davė |m?kr1Mi 
arkąntj liudijimą:

"Ta? visus reikalą? yra ran
kose mano advokato Heymour 
Ntedman iš Oiieagn. Aš neži
nau. koke legali? reiki u ia? bu? 
(umlėžaa.

Grūmoja streŲra.
“Kol ka? tokio toleeniai bu? 

veikiama, pirmiausioj (airlijo* 
programos vietoj — sakei t i vi
soj* šalyj darbininkų streiką. 
E?u pasirengi.*? kovoti ligi |mt 
gnlo.
“Turiu laiškų nuo k'i<*kvie 

n<>* darbininkų 
Suv. Valstijose. 
e?u užtikrinta?,
aš ineieiu kalėjiuutn. tuojau1 
visoj šalyj bu? |mkeltn« strrL' Bolševikas kaltinamas už va- 
,<n*- dovavimą sukilimuose.
“Esti pilnai įsitikini.*?, 

darbininkai neeudė* i 
kuoim-t man prisiris riti kalė
jiman. Ne? aš <lrl jų pra Iri- 
<teu savo gyvenimą. Jie nr- 
apeimalšy?. kol nrbu? jmnsi- 
kinta ta neteisybė.
“Mano valstijos Indiana 

mainirriai pirmutiniai pakels 
streiką. Jis msnr užtikrino, 
kad auo tos dienos, kuomet liš 
busiu paimtas kalėjiman. val
stijoj artam kasamos auglys.

Paduoda jie talkininkams 
nusileidimus

Visoj šalyj seka nerimavimai 
ir maištai. Lietuvos valdtia paskyrė keturiolika delegatu taikos kon- 

ferencl.on. Valdemaras. Klimas, Galvanauskis, Narui?virius, 
Yčas jau čia. Amerikos lietuviams užicidžiamos keturios vie
tos. Norus jau čia. Tuojaus siųskite kitus tris atstovus, kū
ne gerai anglų kalbą vartoja.

Delegacija Paryžiuje reikalauja stenografių. Tuojaus 
prismikite bent tns su mašinomis ir reikalingais daiktais. 
Lietuvos valdžia tuojaus reikalauja stenograTių, anglų kalbos 
mokytojų ir gydytojų.

Patariame jums organizuoti Raudonojo Kryžiaus viena- 
tas ir tuojaus minėtą stabą savo lesomts siųskite Lietuvon

Lietuva atsišaukia j Amerikos lietuvius, kad jie dirbtų 
santaikoje ir padvigubintų savo pastangas jai nepriklauso
mybę užtiknnti Jūsų broliai Lietuvoje savo krauju moka 
už laisvę. Jus pavalote -tems pagelbėti

Augustinas Valdemaras.

Mukden, Imi. I. Iė Ko 
tėjo* *o*t i nė* Seoiil gauta ži 
niu. kml lenui iėanujo kon*o 
nui *ukilo prie? j.-i|*>ini>. Mi- 
litnrinė jn|Minit vnldžiu įneštu 
io ėiinlu* korvtmii vndii po 
?iimrktiu? ?ii'iiėniim». Abie 
joM* pll*ėM* yru didi-llll lllio. 
?1ol:tj.

šimtai koit*onij Itėgn i* Kū
rėjo* Miini'liiii ijoii, knd i? 
i engi i jii|Mimj lirutnliškiuno. 
Kiek ?iiz.inotti. jii kn*dien 
.Mniivliiirijon iėliėga imi kokiu? 
titMi. Tnip kad šiandie šian
die Mnneliiirijttje |mltėgėlių 
koreomj Im* n|tie pu?ė milijo- 
no žiiHtiiiii.

Koreonij iM-gima? Munehuri- 
jon patinka jajanutm?. Ne?i 
šitiem* bu? prngo* Korėjoj UŽ-,
grobti (atlikta?, paln'-irėliij ?n gštai -tato. Kukau lemti vieė- 
va?ti? ir kita? vit-okia? nuo*a Įmtaujauti “pugirtina”.tvarka ' 
vvlie?. I žgrobta* ntio*avybr? . Bolševikai ♦•ęm*ekiningai” 
|ta?kui |mv<*?ti ja|MHinni? ko '**?iiiiianini” jtentrganis 
linni?tain?. Ne? ja|Mtmiin? ?e- imlu-trijii ‘ 
nąi rupi Korėją apkulionisuo ?ak<> ljin?h«ry. 
ti Mivateiute.

RUSŲ BOLŠEVIKAI APIE 
BOLSEVIKIZMA AME 

RIKOJE.

Rcvoliucijinis veikimas 
gresuojąs.' *

“pro- I

Londonas, Imi. I. 
du ritini nk ij laikmačio 
llerald redaktorių? 
lainehun pran* *a. . 
įlinkai yna Itni'ę nuo 

valdžių* | 
ltol-,-1 įkni

Paryžius, hnl. I. Husų 
Imlševiką užsienių reikalų ko
misaras Cičerin pasiuntė be
vieliu telegrafu pranešimą 1*0- 
garijo* užsienių reikalą komi- 
mitu i Belą Kun. Pranešime 
tnq> kitko pasakyta:

** Bevolim-ijini? veikimą* A- 
nterikoj tikrai pažangiuoja. 
Amerikoaiški laikraščiai raibi, 
jog valstijoj New York. I’enn- 
sylvaaia. Imlians II linai? Ir 
Mieli i gan ypač n pi nuimi bol- 
ševikizmn.

"Antini Pliilndelpliijoj įvy 
ko riaušės. Be abejonės, tu
me laivo didelė Imlševiką in
taką.”

Nulijo 
Daili

• ietirge 
jog talki 

> rusų Imi 
šėrikų ml.i imriulyn ■ 
taikinti'-?. B-iIšcvikni pagra 
daliju, knd talkininkai nlšaiii.

, tij i* Iiii?ijo- -:«vo knriiioiu- 
iu*? u paine*iu prvk> Imi* 
litiko* prisilaikymo. ka? 
ėeviku? luitai varžo.

Bolševikai i* ?avo pu?*'-? 
iiž tu |ui?ižiid.*i įieMinaieyti j 
reikalu* Sutunijo?. E*tonij<i*. 
I'kiniiut? ir kitu tveriamų n**- 
publiką, kituoiiii l luiuuiij 
*ijo? proviarijii.
|jtn?hury yra luilėrvika*. 

ji* rti?ų hotkevikij vaklžią

40 ŽMONIŲ NUSKENDO

Bulato pastotes ir keli šimtai 
tatoatą MtafUjo upk.

•rifai. P*., haL I. — Va 
kar ėia Drlavare upėn buvo 
jk-šlžtema? nauja? (tagamintu* 
tentą? Waukau. Publikai ?n- 
?irinkti buvo pntteryta? pa?to- 
la? (platformai.

Iškiliiiybią metu |m*tolM* 
neatlaikė ?u?irinku*ių žmonių 
?unkunio ir ?ulužo. Keli šim
tai žmonių ?uburta'*jo u|*'*n. <

Sakiniui, jog iš tų a|tie 40 
nu?kendo.

Ta? iškilmyle? buvo ?uren- 
gn?i virto? kom|Minija Mer- 
ehnlit Slii|tbuildillg.

Su/.ei?lieji (atimta j ligoni-įdrą*unill. 
ne?.

' Seoul, Imi. I. 
eijo|iali*t:ii jau 
|Ki?ivarė. kati 
-utintė laikini) 
dž.ią. šilą ant 
gmiizaio tiiio-avin karinoiii'* 
ti<.. kilti |in*inn<'-inin:i Kor* 
jon.

Korejo* tiiit—lelyj Naliur*i ■ 
ną di«*iu) įvyko di<leli -uiiu-i 
Inai. Šllllltt* lllk?liill<;ill gileli 
t**jų |takiln prie? ja|t<>nu? ii 
iiž|molė pašto* -tolį ir (Mtliei- 

. jo? nuovadą.
J vi ko ?tnnrkii* *u*iiėniiiiini. 

Itaiig žjnoiiiii užmušta.
Vitatj šalyj nea|t*i?toju m*ri-| 

movimai. Vino? krikščionių 
Itnž.n.vėio?. inokiklo? ir krau
tuvė? užibiryto?.

Apie .TJ.tssi žmonių japonai 
ii-1 Munreštavo ir laiku knlėjiniuo- 

|H*rorgunizm>j:j M*- šimtui žmonių nužudyta ir 
'•vi?oj” RuMjujJapie |IHI.<KS) ?už«*i?1a. Tarp ?u- 

ėristųjų yra uarlerii) ir vaikų.

Klintonui ii:i 
liek pinai u I 
Munelinrijteje ’ 
l\orij<- ml 

Uleillljų »I|OI

|H. 

|H>I

IU*

Gen. Manginui bus duotas 

platus autoritetas

BOLŠEVIKAI PASIUNTĖ 
ULTIMATUMĄ OE 

KAM8.

-A--------------- - ---------------
JAPONAI ĮSIGAVO ESMES- TALKININKAI NEŽIURĘS 

NIOJOE CALIFOR-
NUON.

V0KIE6IŲ PASIPRIE
ŠINIMO

Nor* Oal
Basei, Imi. L — l'ngniijo- Nuv. Valstija* aitriai ?iuigujo. 

ludiiei'ikų valdžia, amtl depe- kad Anierikoii nej*ignu1ij jn-1 
?ų i* Vieniio?. |Mi*iiintė uiti- j |Mitini, teeinu tie ?avo tik?l.-j 
nuiliiiiią ėekij-*lovnkij val
džiai.

Ta* | tada ryta todėl, ne* ev- 
kų-4ovakų kariuomenė kun- 
centruojama prie* l'nguriją. 
Be to. |ia*klydę* gamta*, jog 
tnimjMij ateityj viauj Čekijoj 
žadama |M*kelbfi generalė vy
rą inobil izaei jn.

DREBUS KAREIVIS.

Mexico City, Imi. I. itsodins lenku kariuome
nę Dancige.

Paryžius, Ittd. I.- 
at?iekė. Mek*iko? raidžia |*n- knd talkininkai |iagaliau* 
rundavojii ju|tnuain? dideliu? i ?pn>mlv ignoruoti 
žemė? plotu- £euie?ni<>joj C’a- 
liforuijoj žemė? ufulirldnio 
tikutei?.

Mrk*ikotini tvirtinu, kml 
tanai taktą* arpalieėin Mon 
rite doklrino? ir eitai iloktri- 
nui nėra prii-ninga*.
į-------------------------------------------

DARBDAVIAI BUS BAU 
DRLAMI AUBTRALUOJ.

Paryšiu, IhiI. I. Taikiniu-
• kai prie# t'ngnrijo* ladšrvi 
ku? aiiinčin pranruų generolą 
-Unngin. šitam dumlatiui pin
tu? autoritetą?. Jia ?kiriauia?

• • • •
vyriaiiaiuojii vadu ne tik tai 
kininkų armijų. In*t ir len
kų.

Ileiškia. gen. Mnngino veiki
mo frontą? prnaidėaią? Juo- 
■ lomi* ir lmi*r*i* Bnlti.įo- ju 
ri-nii?.

Streikas nepasibaigė

Gauta žinių, jog gelež.inke. 
lieril) etieika? vokiečių Aus
trijoj nejm*ilmigę?. Tad 
?a. eaą. kad Vienna jau 
gll?i lodo |mvojniie.

Streiką? tęeiari aut
rytinių ir pietinių g»*b*žinke- 
Iii). Ktn*ikininkų n(?1oiai tu
rėjo konferenciją ?ii kuneliv 
riti Ueinier ir utilitarinių rei
kalų aektvlorilltll Deiltaeli. 
liet pa?ilmigė Im- jokių |MM*k- 
mių.

Valdžio? nl?toviii atrrikinin 
kinu? |m?iulė į iitliilru? anglų 
pulkininką (*ary. kur? yra 
Trie?te. Ib*t ?tn*ikininkni ne- 
nutiko.

— .

TARSIS DANZIGO REI
KALE

Streikininkai perspėjami.
Daugel virtu?? nlreikininkai 

naikina geležinkelių *ava?tU 
ir nulaiko uuii?to ?iuntimą- 
Kt iri joj geležinkrlirūšai strei
kininkai jkuiė Mtvirtu?.

Anglijo? al?tova? Viennaje- 
|Ki?krlhė į Anatrija? fcyivnto- 
jii? |tntkl«*raariją. kad jie m*- 

'|uikeiiktų nuti*lo gnlM'iiitiiiii. 
Ni*? kuomet iiuii?la> in-lm? iš
vežto jonui? imi šalį, tuomet bu? 
1- m ka? bloginu.

Patirtu, 
nu

vok iečių 
|>ra?i|»riešinillią išmalinti len
kų kariiHHmiH- ina-te Dancige. 
Jei vok iečiai mėgina |»rieėin- 
ti«*?. talkininkai epėkouii? už
ima Dancigą.

Ijiikništi? Temp* rašo, jog 
Diinr.igo iiž<-iiiiiun? dnr ne 

i įeikš. knd ji* turi tekti Ietį 
| kam?.

Nr? yra eiimanyma? Dnu- 
Mdbourne. luil. 1. Aii?-|zigą (nulnryti neutraliu uoatu 

t rali jo? valdžia nu?|ir<*n<l'*. 
kad rtigryžu-ieji iš kari*? kn 
rrivtei turi Imt priimami j ?a- 

, vo haviiein- -rnuoaiii? durim*, 
l'ž nepričiuinią iterialavinm? 
pnakirtn ą2e<*W imbaiido*.

Ssattls, Wash.. Imi. L—Aną 
dieną iš |iakihi«io .’t..'rfž! (aslų 
augštya lakstytum krito že
myn kareivi? IMiert E. Cad- 
<len ?u trilypiu |Mimrliutu ir 
liiiuiingni- nu»ilei<lo.

Visi stebisi jo lH*|Kipnt»tII

organiuirijo? ____ ___
Tai? Iniėkiii- SUARE8TU0TA8, BERLY-
knd kuo.....11 NO SOVIETO OALVA.

Bolševikas kaltinamas už va-

jog ‘ -------------
runk<j.! Berlynas, lial. 1. 
i L-hI<> liir valdžios isakvi

. — Čia su
lig valdžių? įsakymo % siiarvš- 
t nota? Berlyno crntnilinio *•<»- 
rieto pirmininką? Ernrst liau
ni i ng. Ji* yra nepriguhuinga- 
sis sorijalista?, taigi bolševi
kas. x

Ji* kaltinama* bolševikam? 
vadovavime tandrai *u bolše
viku Ijrdrhour buvusiuose čia 
sukilimuose prie* valdžią.

t

»ii nrutrnlr |uivi?liti juost n. 
knd |>ri<- Dunr.igo galėtų priei
ti ir lenkui.

PIRKITE KARKS TAUPY-
MO ŽENKLELIUS (W.6.S).

uoli** 
iMrii

vi»u;

Nieko nedaro iš bolševiką.
Ii ltii«bi|M>.tu Virstam atke

liu v<» leitenantas Nuiitli. Ji* 
|Moak<>ja, knd Budapešto tur
tingesnieji gyventojai kol-ka« 
nieko nedaro iš bolševikų. Ir 
šitie jų iH*|ndi«<ėia pilnai.

K lininei IritcMantn* npleak** 
Bildu|M<?tą. tenai laivę atida* 
ryto* tik vairiim'** ir keltas 
kavinė*. Aiaip vieką* laivo už
du ryt u.

Naują iMilievikij valdžią Ibi- 
<lii|*-te Mulam l.'i žmonių. Jų 
priešakyje stovi vada? Belu 
Kiiii. lamino ?ėbrns.

VOKIETIJA GALI SUSI 
JUNGTI 8U RUSŲ 

B0L8EVIKAI8

Ir

i

pa

L5

X
W *1 *m W ~ ‘ 1

1 “ wVlk 1 Mr
1 r •/i

Jr ’ 11 B,f’ljur t| U * 1. i / s*'J < ,/fe
AT / 1_ L *-i"V e b / *__ * - J • ' • .

Vokiečiai konferencijon 
siuntė Erzbergerj.

Amsterdam. Imi. I. Mm 
šalti? Foell kollfer>*lleijo|| i 
Nįmi (taki letė vokiiėių at-to 
m*. Bu? pa?itatta Dnnr.igi* 
iri kale.

Vokiečiai ton k<*nfer«*neijoii 
|ui?illtilė HralaTgerį. Vlariala- 
Furli įmkIuo* jam galutinu* 
*nvo reikalavimu?, kuru- turė
tai! pildytini į 24 valanda?.

Kiek žinoma, vokiečiai nu 
•premlę m»įb*i?ti lenkų j Ibiu 
sigą. Tuo tik-lu ?u?iiirnijo vi 
*o? vokiečių imrtijo?.

taip busią, jei talkininkai 
paduos ažtrias taikos 

sąlygas

Copenhagen. Imi. I. Vokie 
ėiij socijalistų didžiiimirčiij 
partijų? nary* Sti**??el, kulbė 
tiuliui* kareivių ir dniltininkij 
tariIm? -ii-irinkiiiie Bnniilter- 
ge. Prūsijoj. (aiži na-jo. kml 
jei talkininkai |mdu<>** aštria? 
taiko? sąlyga?. tuomet Vokie
tijų *u?ijung? »u ruMj Imlėr- 
vikai?. kaip yru padariusi ln- 
garija.
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pradžia.

lenkui*, 
uekenėiunti 
šoi iniziuu. 
visuomet,

gult užkenkti 
Mintikiiiose su
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T«l« f'OA* M< k H«l« y Gilt

Tau t y Sąjunga ir 
Amerikos vi

suomenė.
Ne** Yurko dienrašti* Tln- 

Wurld IG šio mėnesi** surinki* 
žinia* kur kuki Amerikos laik- 
raščiai pritaria tiri *11 neprita
ria Tautų Sąjungai. Pusinala. 
kad daugelyje lietų !«• nuo 
kinv'ių laikraščių pritaria Tau- 
tų Kąjuugai taip kuip jų skel
bia prezidentas \VilM»na*.

taijs* repulilikmių |uirlij<**. 
Tos |*urtijws žmonėm* r*«d*‘-si. 
kad Tautų Sąjunga siaurina 
Amerikos laistę 11 m-prignl 
niy ls.-. S ra Liikruščių. im 11:111 
janrių r*-|*iililil.<>ii.-im*. *> |s-i 
kiuis-iii r<-piiblikmius M-mit<*- 
rius už kų jie kritiknv** \\il- 
son*> MinuiiiyuuĮ.

Yru virtų, kur trys ketvir
tus daly* laikraščių stoja už 
Tautų Kųjungų. Is-t is-ra vie
tos, kur už ji< Imtų mažuliui. 
T**kin l*n*lii Atis-rikus opinija, 
išrin-iškinnti *nv« šalies luik- 
raštijoje. aiškiui stoja už pre. 
ridentų U il**>iių.

Tu iHinimii Imi *lvilinkų 
reikšmę. .Ii. pirminilsini. pa 
i**l<*. kml .\n**-rik**» ii.ihhih-ih- 
cimi išviru -n *av«* l‘i<-zi*l*-n 
lu. Tilt dihslii pi <-zid<-nlili 
iluitg ji*-g**» ir svari***. .Ii* tų 
llž.'i|s-ltlė, IH-* lllpllinsi ptl 
sitaikyli pri*- 1 i-ti**m* in * |>a 
žiūrų it mirų.

Kitu t<* luikiti^'iu pritini 
m** r* ik*m* y iii uuižmu nau
dinga. Pi* 4i«l* i*ta-. kalis* tni 
k<> ki>iif*-i*-iw-ij*** tmry 
imti ai-ak>*ii*yls- už vi 
i* laiku* 
<• n<- 11 ku- 
kaip Prezi*l< ui 
taikos 
kuriem- 
Ką juug** 
kaikuria* a 
ilcntu niitili- 
t«*įe ž*-m*-*i**-*. dilinu gal*-* 
kyli, kml Aiiu-rik*** vi*n**mv- 
llė pagiria tų |s-nuainų.

Mum* i'iisl**. kml ji toli i**- 
pagiria |t* ii-ii. kas žemina 
augštur Pi *7.i*l*nt*» išsilau- 
inu*. .lm<-uk<>- laikraštija ir 
SOtuUe* siuvi už ITezidi utų.

moti visi

1 -
Žydai m-pnklaiiso pnu tų 

1 tautų, kuriu* lengvai įgiju 
*v<-tiimi im-ilę ir |>agurl>ų. 

I Me* ue.-ame politikoje išsila- 
I vmę tuip, kud galėtum** pro
tingai valdyti savo jausmu*. 

1 Dalai r visa* salo jiega* stato
me, kml savo tautos leikulu* 

I aprūpintume, todėl, mų* tau 
tyla-s mintini* ir jausmams 
.-murkliu sukilus. Iragvai gal 
)Ui*idaryti ganu ik-iiiuIoiiu* 
pakrypimas į svetimų ncapy- 
kaulų, la-ukų jau ii<-k*-nėium<-. 
** žyilų gulim*- pradėti nekęs- 
i: Jog lengva |>a*iikyti, kad 
žy*bn m-geresiii už

’l*-iyu*-« iiK-il*-, 
svetimų, vadinasi 

l Sol inizmiis kenkia
•Ii* yi*atiugai 
mus t«-vyin-i 
žydai*. Nuo lenkų galime at 
siskirli. <* mm žydų m-atsiski- 
r*inic. Ji*, neini 1 savi* žemė.*;

! jie gyv*-mi mų* mi«-*l uose.
Ji*- dažnai prigauna lietu

viu*; užtai lietiniai dažnai 
pyksta aut jų. It<t piktumą* 
m* kam neišeina aut naudu*, 
įgulkime tuk np-iieto* ir ap- 
*uklutu** kiek žydai, lai jie ne 

įgulė* imi* prigauti. Tada ne 
tui'-.-imc už kų pykti* *11 jais. 
Imlu gulėsime gražiai gyventi 
su jais.

Neretai |ui*itnik«>. knd lietu
siai. šnekėdami tarp savęs, 
išreiškia žydams |uuiiekinimų 
arini m-užsitikėjiimi. Tat yra 
visuonn-t m-gera ir tentai 
kcnksiuingn. I’aim-kinimo žy
dai neužsiprlno; ir im-s panic- 
kini mo neturime išreikšti nei 
vienam žmogui ir nei vienai 
tautai.

Pasitikę j imas yra reikalin
gas žiiMHiių gyvenime, bet jis 
turi liuli protingai atsargus- 
Atsargumo taisyklių reikia 
prisilaikyti šautikitmse su visų 
tautų žmonėmis. Svetiiutan- 
riai toli netaip tankiai pri
gauna žmogų, kaip jo tautie
čiui. Ir svHiiutauriai rengda
miesi lietuvį apsukti. Is-veik 
visatla |*a* i naudoja k*-liais ki
lai* lietuviais, kad tie *av<* 
leulmaiiiingais vyliais pal*-ug- 
vintų api|*aiiii**ti neatsargi) 
žumgelj.

Netcisiuauir žydų pri gau
nančių In-tuvius. Is-t daug la
binu iMtsmcrkians- lietuvius pa 
dedančius svetimn-uu* apsukti 
ir įklampinti į nelaimę tikrus 
savimsiu*. Ni-us-skins- ant 
venų žydų kaili* už niekšys- 
te*, kuriose <laly vau ja virau* 
žydit* ir keli lietuviui.

Ne iii*-* vieni pudurom*- tų 
klaidų. Jų 1 i*ii<>ni*-t Irnvn žy*lų 
mimų ir krautuvių dutižyniu** 
s*-, kuriu*** vadiname |s*gi*i- 
iiuiis. Ilusija ir lamkija jais 
nekartų susiteršė. <*ir*i*'-1. kad 
ir Argentina lų kenksmingi) 
paiki-t* pmliirė. Lietmu dur 
i-iengė to* iH-giuIs-s, Is-t Ulei 
lyje i-ii-ng- j«»» tik tu** utį*’-, 
.iu. j* i prisiluiky* protingo 
atsargumu ir doru* taisyklių.

KLAUSIMAI IIATSA 
KYMAL

savaitėj ant 
tt a. Sttalrtiva Bpmiav.HAlSlID A 2»lli SIS.P-nui K. B. Aleknai

Apie 6v. Rasto auVonus.

h hm'tuui'. Ka* rašė .1** 
žuvo knygų ir kokiam** įnik*-.' 
\r JozuMi.' Viskų tlarv llirvi* 
IHtliepiiuu, u gal savo valia.’ 

.Itytil.i/imiti. Nėra tikro* ži
nios, kas jiarušė tų kny gų, ku
rių prulmtautai lietuviai va
dina Juzuvo knyga, o katali
kai Jozut'-s. Žydų Talmiula* 
suku, knd jų rašė imt* Jnzuc. 
u rita -lozuvus. Taip likėjo iš 
senovės visu žydų luutu; taip 
pri|*aži*ta ir didelis kritikų 
skaičius. Tiktai knygos už 
Imiga yra neabejotinai kii<>* 
ninku* veikalas, m-* toj** už 
Ituigoj*- aprašyta j»atn-s ,io- 
zuė* mirtis. Pu to <iar pri
dėta keli žodžiai npie Elcuzuro 
įnirtį. Jie rašyti to imties, ku
ris aprašė Jozuės mirtį.

Seniau* jau aiškįnau kuip 
Maižiršiii* pildė Dievu vulm 
ir kaip ji*, pildydamas lliev*. 
jsukyunu*, duodavo savo |>n 
liepimų, reikalingų tiems įsa 
ky nuliu* išpildyti. Tuo* |*ali<- 
pilnus galimu priskaityti lite 
viii, deltų kud jie išeina iš 
Dievo įsakyiiki. Juos gulima 
priskaityti ir žmogui dėlto, 
kad žmogus juos sugalvojo. 
Kaip Maiži<*šius, taip lygiai 
ir Joouc, laidydamas Dievo 
įsakymus, išduodavo savo pa
valdiniams savo sugalvotų pa- 
liepimų, kuriuos turėjo kirk- 
vienas pildyti, kas nenorėjo 
Dievo tvarkų laužyli.

t. A'/aasiaias. Kas ir kokiu 
laiku |Mrašė Valdonų knygų!

AfanAiTMas. Valdonų knygų 
katalikai vadina Teisėjų kny
ga. Žydiškai ji vadinasi Ko|>. 
ketini. Grekai tų žodį išvertė 
Kritai, tat reiškia teim-jm*.

Nėra tikros žinios, kas tų. 
knygų |»arašė. liet galinu |*ri ( 
rodyti, kad ji rašyta prieš 
Dovydui tūpsiant karalium. 
Mat joje minėta, kml Jdnuai | 

valdė Jeruzalę-. Dovy<la* juo*, 
iš ten išvarė pirm negu ]mts 
ten įkūrė savo sostinę. Ta 
knyga rašyta pu Sauliaus iš- 
rinkimo karalium, nes joje ap
rašant uranu nuotikitts pridėta: 
••Tuomet dar nebuvo karaliaus 
luraeiiuje**. Iš tų žodžių ma
tyti. jog anie nuutikiai tapo 
aprašyti jau esant karaliui žy
dų tautoj*-.

Žydų Talmudas sako, kml tų 
knygų parašęs pranašas Sa
muelis. Tat laitui gali būti, 
u*** Samuelis dar gyvenu kokį 
laikų |M> Kaulinus išrinkimo į 
karalių*.

7 Klaiftmtin. Kas ir ka*la 
l*arašė Huto* knygų! Ar ji 
pati, ur iš jo* |uumkujimų kas 
nors kitas jai mirų*.’

Visai iiėia ži 
niu* nei kas m-i kadi* patašė 
tų knygų. Vieni s|s-ja. kml jų 
rašė Kumu'-lis. kiti kud Ezc- 
eliija*. Is-t ts-i tirni—nei kiti 
neturi prirodymų savo žod 
žiams. Kadangi joji* minėtas 
yru Ibivydi* vardu*, tui su 
praiitanui. kud ji liui>< rašyta 
ne ankščiau kaip Iknydo lai 
kai*.

(Paluiigu bu*).

1 dalykų ministrų pirmininkai' 
skundėsi, kud tat via dabar 
sunku. Mažosios tauto.- Hindi- 
ja ir Nveienrijn mum* prijau
čiu. Is-t yra daug ledu didžių
jų tautų vi*uomcn<-*•-. Lietu
va dar negavo ufii-ijulio imk 
virtimo laikot* konferencijom 
Via p. Hležrvičiu* pridėjo; 
.Vora Amrrika mw*>* rrifal/eri 
maiti pi įtaria ir fn/Mliiit I*. 
Tai ubu, brt lu tlai uiaia. Ma
tyt. ministras |*a*it*-ukimi ne
ori ri jai i n knikurių Vmerikot* 
asmenų priturimu, net* ufici- 
jalio TarylsM pri|iažiiiiino 
mum* neteko girdėti.

I’o tu p. Šleževičių* kalbė
jo apie ginkluoto* -|H-ko* rei
kalų ir išminėjo |*orų gerų 
pavyadžių. Pankui ji* vaizdin
gai apsakė. kaip visa Lietuva 
puolėsi rengti kariuomenę: vy
rai |*a*i*vvntimu, moterys au
komis.

Kirk vargu Liet m n |s*rgy- 
veiio paskutiniai* keleliai* 

metai* maty t i* to. jog mini*, 
trų pirmininkui knlliant verkė 
nev ii-ii *vcėiai, liet ir atstovai.

Paminėjęs jog Kuriamasis 
Lietuva* Seimą* Im* nr kur 
kitur tik Vilniuje. Sleževičių* 
užltaigė kailių. Pakilu nea|įsa
koma* delnų plojimai* salėj*- 
tarp atstuvų ir v iškoši* tarp 
svečių, noru tirui* uždrausta 
yra išreikšti savo jauninus ko
kia nors budo.

Po ministrų namiuko 
kalbus p. Sabuti* ima balsų 
Darbo Žmonių Atstovų var
du. Jis iiažyiai. kad jie ur- 
siųsią savo žmonių ari j pre 
li.lijiuaų, nei j komisijas, ari 
ui darbus tų komisijų bei 
prcudijuiMu nriaai atsakomi ■ 
bes. Matomai tai laivo bolše
vikai nepripažįstamieji Lietu
vos neprigulinybėa. .lie mėg
sta dangstytis įlarls* žmonių 
jiasisaviiita skraiste.

Lygiai 12-tų valandų įvyko 
|M-rt rauku jM-nkiolikai minu
čių. Po pertraukai p. Is-ona- 
viėius pranešė Mandatų komi
sijos vardu, kad visų atstovų 
atvyko 165.

Po to buvo užklausimų. ku
riuos aiškinu prrzidijumo 
narys KL Ailingas ir taiuistrų 
pirmininkas M. Rležt-vičius. 
Po to įvyko ilgi-suė pertrauka 
pietums.

Pakte Koaf erancŲsa diena
Nevisi numeriai laikraščių, 

išeinančių tėvy nėję |msiekin 
mus. dėlto neturime žinių apie 
trečią ir ketvirtų Vaistyta* 
Konferencijos dienų.

Penktų dienų posėdi* pra
sidėjo II vai. ryto. Pirminiu- 
kavo A. Žilinskas. Tume |m>. 
sėdyje |uijiidytii dnug dalykų, 
kulkiniu*** sunku suprasti ne
žinant dviejų pirm to l*uiii*iii 
dienų duris*.

Tose <1\ iejuse di«*iio*e buvo 
kilęs ginčas tarp surijai demo
kratų ir krikšėiouių-dmmkra- 
tų. Penktoje dienoj*- d-ras .1. 
Staugaitis *>><ijal-d<-m<*knitų 
vurdu protestai o prie* krikš
čioni* <lcm<*kru1us už kų |>u*- 
lurieji kaltino pirmuosius, kml 
durų sabalui-*. I. y. gadina 
kultūra* prii-mum-s ir truk<k* 
šalie* organizacijų. Krikščio
nių demokratų vardu linkta 
rui atšalu- kun. J. Grajausku* 
ir atkartojo prirodymu*, ku
riais krikšėmiiya demokratai 
rėmėsi sakydami, kad surijai 
demokratai t

« 
I 
»

•

EXTRA! SEREDOJ TIKTAI BaL 2

DYKAI! 50 STEMPU
Su kiekvienu pirkiniu
$1 ir daiginu.

ATSMCttm STA UITOM
M-ve4**J *•

I■*■**■<*-». ■*-• 0*s»lmr m Otria
|ln>~. M*m|* IIVK.U MI klrfcOr-
■n |Sri.lsta ■» Om*». k«na>n
podmrsėir kmgitMą ar rv-

T«* *K»* Lalytri |»rbt«V*lui* 
|*rtv iv *U»uų*v kuru** Imi* iIimmLi* 
Mm *« |4rtUnuH*. Tart tartie k«* 
lamą.

KUPONAS

Ketverge po piet
2 iki 5 valandai ant 4 floro

Šiksimu fintu 
r KECREAJI

lai sbsiiiauMM* |»>- 
IUk«,|Ka* (tiria km j.

Dykai
yla* 

rasa* l»ą i>|m» 
Ji* | rumla >ra IS ir »htui
ISO mtarv- Mm tą |>>nucą |«rtfOau- 
mmm »r krtnrr ■* Mil
tą tkOM*.

Dideli Iipardavimai

Klein Bros. steinpos yra ver
tos pinigą—$2.50 pinigais 

arba $3.00 tavoru. Juos lai
kykite.

(Zim* k "Dr-go” nuni. 75). 1 
Lupu išrinkti keturi sekre- 

I lotini: du nuo krikščionių-de- 
inokratų Katk*-vi>-mt*- ir Tur
kus, vienas uuu nepartyvių 
Dagiliu*, ir vienu* nuo suvijai- 
denmkratų — Morkų*.

K rikšėiuny .'-deiiiokrutui už- 
reiškė, kad jie vieni turi di
džiumų balsų kunle reuci joje, 
bet muturi griežtai naudotis 
ta teisę deltų u|>sėmė prezidi- 
jumr turėti tiktai keturis na
rius.

.Mundutų )mtikimimu kurni 
sijoti tn|*o išrinkti: kilti. Gra
jausku* mm krikščionių de
mokratų, Kaėanuuskas mm so
či ja I -denmk ra t ų, I a*umi 1 i<- i us 
nuo (užaugo* ir Stebuli* nuu 
n<-|>iirtyviii. Čia jau krikščio
ny s-dcm< *k ratai visai nusileido 
kitoms jiaitijoins. Jų manda
tai yra taip aišku*, kad nei 

I priešų sutarti* negali sukelti 
' als-jojimų, dėlto nepavojinga 
bui<> Konferencijos mažumui 
duoti halsų komisijoje. Vi* 
gi tat yra bli'-dingus politikoje 
tmindngiima*.

Išrinkus tų komisijų paėmė 
luil.*ų Lietuvių Tary-ltus vice
pirmininkas kunigas Justinas 
Ntuugiiitis. Jis a|tsukė, kų Ta
ryba veikė, kokias sunkenyls-s 
(M-rgalėjo, kiek naudos |*ada 
rė.

Tam (atbaigus krikščiunių- 
dramkratų frakcija imdavę j 
nešimą sumanyti 7 ir 8 dirao- 
tvark** punktus. Po to pir
masis imsėdis užsidarė 9J0 
vakare. •

Aatroįi Valdybų KMfmaci-

A otru ji Valstybės Kuufc- 
reticijus di*-ua prasidėjo Km- 
ih-. 17 sausiu. I9IH iu. Tą die
ną pirmininkavo p. Pod*-ris. 
Poscilis prašalėjo l(t:.‘Xl ryto.

I'innutiltis kalls'-tojas buvo 
ministrų pirmimnkus |*. M. 
Kležcviėius. Paminėjęs Lietu
vos gyvi-ninm sunkumų ir ko
alicijos miuiaterijoa reikalų, 
ministrų pirmiuiiikas (msakė, 
kad vyriausybt* tikslas buvo 
fuirruti kalį iki Kai ta ja ui 
firhuai.

Iš tos kaliais gaunam*- pa
tirti akyvų žinių, kad IJcta- 
vos Valdžia Vilniuje Imlšrvi- 
kailis užeinant teturėjo tik 30 
kareivių, o kad 17 sausiu, t. 
.v. 12 dienų po atsitraukimo 
iš Vilniaus Lietuvos valdžia 
jau tarėjo tiri trijų takulaii- 
iių 01 į/aaitautų karririų. Ka- 
t imiuitutii nkaiiiati ka-fHiu 
linini — pridėjo ministrų pir
mininkas.

Toliau* 
užtraukta 
|*a*i*i-kė. 
mokesčiai, 
luti ir padarui saugojami nuo 
i«1ei lojimo, m-* reiklu žiūrėti, 
kud |>ai ašutini uleju* visu z«- 
Ulė butų įgyventa. Kritai imu 
sake ji*. tiuliuh tt uir».

įtah kilti riK.i/i l.it luru/r 
iliiltimiKiu ruiratr. Kovoje su 
spekuliantui* lyriuusyls* re
miu k<H>|*crii<-ijų. Kiekvienoje 
lietuje yni savivalda. utl*u 
žmonių išrinki i komitetai. Is-t 
jie turi klausyti vyriausybes, 
kud Imlų visur vicm*kia tiur
ką. Vy riausybė mok*'-* prin-r- 
*ti m-klituMis-iu*. Is-t ji pasiti
ki žiimnių susipratimu, kati tie 
klausys is-n-rėiumi. 7'w<>m«! 
l ira ĮUii railnK ji ifa Į/alrr bu 
Ii uukififila priri Ltrluror 
prieita.

UBERTY LAND & INVESTMENT CO.
33011. Hahted Street,

ŠALIN SKAUSMAS!
•• •

I.

4.
5.
6.

i

tapo 
kuri 
yn*

gi m-

NUŽUDYTA DAUGIAU 
KOUOVŲ.

Turime gerų ižtekliy žiu knygų
1. Apie Katalikų Tikybai Tikrybę
2. Patarme. Mutrrim. .......................
3. Krikščiony bv ir Mutrria .........

Gyvenimai ftv. Stauiduvo ..........
Girtuoklio K(*ažiutia ...................
Katra nciauiauėf Bi knyga pravarti teatrų lošėjams. La
bai k-iųpa Miniu 
Markias Antram. 
Arą yra Dievas! 
tlrardsm Bruno .
Kopenunkaa ir Galilėjui ..
| sreijahitų rujų

jin milu-, kud 
< (atskiriu, 

kud tvarkomi 
kud dvarų

SKAITYTOJAI.

P. Illll] 

-« kas 
k**iir<-r*-iH-ij*»' i-*-iiui. I 

t* j**> i*«-iuM tnipĮ 
n*ir»-tų. 

ki*iif*-i*'ii*-ij**» 
l*ti*iM-k«- i* 

1- kmrdilneijii* 
iiugštnsius 

l*.-iki*uiit

Tie 
mituli. 
Tautų 

1*111* —ti 
Prczi 

jų Vie- 
«;i

ardyti

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoju Domai

Užrūkykite vardus, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliacijų su abejotinais kė
nis ir bondsais, ypatingai, 
vilioja it jus j’isų Laisvės Pa- 
kuomet ui juos tie asmenys 
skolos ženklus (Liberty 
Bonds). arba Karės Taupy
mo Ženklelius (War Savingi 
8UmpsV pridėdami dnr įvai
rių spausdintų, nelaukdami 
tuos vardai ir

T. 
& 
».

tu
11
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RED ATSAKYMAI

Lietuviai Amerikoje.
■...................................

TRENTOR. N. J. BROOKLYN. N. Y.

A- 
u- 

Ratidonoju Kryžiau' 
Nors aplinkybės nė-

rtvii'ninkus «!•»<• 
Piiįmi šakojo 

iš kelio prie- 
delegatai iir- 
j Paryžių ir 
konferencijoj

/'•mi h. Ii. AlrLuui. Apie 
atskirų dienraščiu numanų 
kaino gulima sužinoti iš ngcn 
to p. Vtiinaviėiti . u i nu 
marių ne)mrdavii jame.

ku____________________________

- INFLUENZA
kaip!
Kry-
Bcr-

tai tuomet <li-
yvt»-

buvo |ier- 
iš Warii 
arlia (iru 
rusų 1m*i 
ketaminą 
Besoliuci-

Kudungi mii.'ii kolonijoje 
lietuviai savo (mrapijo* m-t u- 
ri. tad ir Lietuvių Dienos iš
kilmė* nebuvo. Ib-t tani tiks
lui Tautus Fondo *m skyrius 
surengi- prukallin*. kurios ut- 
sibuvo kovo 23 <L 3 vai. įio 

Aiii-tų. Prakalba* atidarė p. J. 
Jckekviėiu*. Pirmiausiai bu 

•M relis vaikučių sialainavo Ame

rikos ir Lietuvos himnu*. Pas
kui T. F. a.*i skvr. sekreto 
riu* (s-rskuitė atskaitą 
iš kurių |Mitirtn. jog Treiito 
niečini Lietuvos laisvės rei
kalam* |mt praeitus Iri* me
tu* surinko aukų $1!>75.22. 
Paskui kaįliejo L Rimiiti*. T. 
F. t ’ellt ro
Lietuvos laisvu, 
taipgi tlvlko ir 
žastivs Lietuvos 
galėjo įvažiuoti

• dalyvaiiii taikos
Taipgi aiškino delku A. Mie 

p kvviėiu*. bmiain:i* lietuvių. 
la|*i lenkų |aitr i>itn |ui|M-ik<bi 
Uias lenkų neteisi I*-* ir kai 
kurių lietuvių prielankumą 
lenkams. (Tokių ir tar|*- 
trratonivčių lietuvių nemažai 
randasi). Paskui 
skaityta prisiųsta 
iugtuiMi reioliucija 
testą* prieš lenkų, 
vokiečių bolševikų 
ai užimti Uetuvų.
ja tapo vienbalsiai priimta ir 

• išsiųsta Wa*liiagtoaan IJetu- 
_ rių Informacijos Biurui.

i Paskui kalbėjo p. A. K. Tre

čiokas, L X Bra L direkto
riau, plačiai aiškhnlama* api* 
1 aetuvo* Žemė* Bankų ir L. A. 
Bendrovę, prirūdydama* rei 
kalingumų ir naudų būti lė- 
riuinku virš minėtų įstaigų. 
Pabricžė ir ji* lenkų buklybes, 
kokių jie dnsih-ėlžia. kad tik 
pakenkti lietuviam*. Kur* 
tuo tarpu (ta* mu* tųdviejų 
bendrovių šėriniukų nesirado, 
bet tikimės, jog ateityje tren- 
toniečiai reni* |>irkdauii m*- 
ra* taip iiauiiingas IJ<*tuvai 

igas. Po prakalbų vrdr- 
J. JekeleviriuM, paraginu 

anai rinkusias prie aukojimo 
Lietuvos laisvė* reikalam*.

Aukojo sekančios ypaloe: 1*. 
Jekelevičiu* $13.(10.

Po 10 doL: K Varanl*. B. 
Gabr ibi virius.

'V

I Kovu 2-"> d. Karaliūnė? 
niolų pampi jo' svetainėj 
'it vėrė 
skyrius.
ra lengvos, vienok radosi lo
kių, kurie permatė. reikalingu
mų Ibiui lemoje Kryžiau* ir. 
ue|Mii*ant jokių upliukyhių, 
..utvėrė skyrių. Į skyriaus 
vaklybų. kiek puutran. inėjo 
šio* y,Hito*: pirm. — p-nia <>- 
nn Bvn<lomviėieiiė, pirtim ršL 

p-lė Č<**naviėiutė, antra* — 
p. S. M. Banaiti*. ižd. pilių 
Duniblienė. Kitų valdylių (at
liktu išrinkti sekančiam susi, 
linkimui. Susirinkime daly
vavo apie 20 žmonių. Gaila 
tilt, knd neviui lygini permato 
Raudonojo Kryžiau* svarinj. 
ne* kuomet pnundėjo valdy
tos rinkiniu*.
■ Ižiuma |»akd<< ir apleido 
luini*. Matyt bijojo |iatekti Į 
* okį valdytai* narį ir kad ne
teiktų padirla-ti šis la-i tas 
veltui. Vienok radusi ir g<* 
ros širdies žmonių, kurie pra 
džiai sudėjo keletu dolierių ir 
apsiėmė nenuilstančiai dar
buotiem. Linksma, kad svar
biausia* valdybos vieta* užė
mė motery* atsakančio* tam* 
įlarbui ir turi daug patyrimo 
ir gabumų tam darbui Todėl 
yni viltis, kad.Raud. Kryžiaus 
skyriui bu* užtikrinta* gyva
vimas. Tad kviečiami yra j 
šių draugijų, visi žmonės, be 
skirtumo luomo ir |>ažiurų. ne* 
ten nėra jokių partijų, jokių 
ceremonijų, v užsiimama vien 
tik šelpimo reikalai*. Prie 
llaud. Kryžiau* gali prigulėti 
visokio amžiau* žmonės: arai 
ir jauni ir kiekvienas gali 
i ukuoti. Auko* Ims priimamu* 
ne vien pinigais, bet drapa
nomis. a|*-iavilnai* ir kitokiais 
daiktais, kas tik yra reikalinga 
liamatiiiiaui sušelpiami musų 
brolių ir sesučių Lietuvoj. Tų 
darbų jau reikia būtinai pra
dėti. ne* tuojau atsidarys ke
lia.- į Lictuvų, tada reikės sių
sti vi*kų nuo karė* au kentė 
jusirm* broliams ir aasutėnu. 
Taigi, kas kų turite, galite 
aukoti bile dienų. Baigtu. ga
lima laiduoti ‘•(Jarao" redak
cijos. 436 brand st. Tanai* 
kol kar l»u» priimami ir užra
šomi kas kų davė.

a. u d.

Wa*lungton, D. C.— Ameri- 
1 Uos Raudonojo Kryžiau* mi

sija kurią Alijantų Militarė 
Komisija įleido į Vokietijų, 
kad palengvinti vargus, 
riuo* kenčia toje šalyj.* 
tunčiai rusų nelaisvių, 
pradėjo savo veikimų, 
praneša iš Raudonojo 
žiaus Vyriausios stoties
lyne. Ten dirba beveik šimtas 
darbininkų ir manoma, jog jie 
laike ateinančių trijų mėnesių 
galės tinkamai aprūpinti grįž
tančius rusu* nelaisviu*. Tie 
nvbiisviui grjžtn kuogtvičiau 
odai atgal .tėvynėn |**r Duno
jų ir Juodusins marias.

Amerikos Raudonasis Kry
žius. Im* to, kad dalinė* mais
tų, kurį guli* iš tarp-alijanti- 
nė* militarė* komisijos, su
teik* dar m-laisvianis ir vaistų 
ir kitokių reikalingų dalykų. 
Kad podeiigvinti tą dailią Ruu 
donasis Kryžius išsiuntinėjo 
savo darbininkus į sankrovių 
l>axcs, kurios Ui|hj įsteigto-' 
lh-rlym-, Dresdeue, Stettim*. I 

i Magdeburge. Hanovery ir Nu- 
■remlsTge, lies visos tos x ii-los 
yra arti nelaisviu stovyklų. 
Tie išdalinimo centrai pir
miau buvo lankose danų ir 
britų Raudonojo Kryžiau* 
darbininkų, kurie daiiur pri
gulės nuo distrikto Itaudmm 
jo Kryžiau* viršininko. Visa* 
(dėmu yra po tarp-alijantba** 
militarė* komisijos.

Sykiu su tuo iš Raudonojo 
Kryžiau* vyriausiu* stoties 
pranešama, jog viską* bu* da
roma, kad apauguti Aiucriko* 
Raudouojo Kryžiau* darbiuin- 
ku«, kurie dabar raiKlas \’o- 
kietijojr. iš Misijos narių pra- 
nežinių mato*, jog nepramato
ma nieko, ka* pakeltų nesuti
kimų. Vėliausieji pranešimai, 
parodanti*, jog kaikurie dar
bininkai buvo atsidūrę |mv<> 
juje, ištikus sumišimams Vo 
kieti joje, via pakėlė šiek-tiek ! 
neramumo. Pulkininkas Tary
bos, misijos vadas Vokietijoje, 
turi nuolatiniu* aušinėsimu* su 
Paryžiaus Raudonojo Kry| 
žiuu* stotimi.

IR GRIPAS 
dur iki šiol tcbsiuuėiu visoje 
šalyje utimdaiiii tūkstančių 
tukstunčius žiuuiiių I*- buko.
Influenza irgri|Kts |«prmtai 

kaukiu* tuo* žniours. kurių «>.- 
ganiomis vrn imsil|MM*ė*>. mii 
similię ir tuo*, kurie kenčiu 
nuo iiuižakrnujy'lč*. kurių 

'kraujus yra neužt<-ktimii iv ir 
tas apsigynimui.

Todėl y ra kiekii< iiu par’-iga 
apsisaugoti nuo ini'hienzo* sus
tiprinant savo orgaiiixiiwi. ati
taisant savo kraują. |*adarant 
jį raudonu ir turtingu, atšvie
žinant vinį sisleiaą vartojant 
pagarsėjus kūno nt bilda vėjinių 

■ir vaistą. Klibini.

PARTOGI.oin

Po 5 duL: J. Velivi*. M. Je- 
kulmvičiu*. J. Ia|uirku. K. 
Jekultavičiu*. J. Didžiuli*, 
K. Isevičiu*. A. Kneiekeviria. 
P. Pūras. J. Bučinsku*. M. Bu- 
žinska*, K. Veli vi*. F. Kei- 
nau*ka*. A. l'Aurrai*. J. I*rs- 

^ca. A. Aukiutė. P. Judickas.
(’. Biu'idicm*, \. Evirtdis. M. 

I Kiurus. V. Piib-vičiii*. \. Jun-

ču II. P, laipiiimuska* $4jUU.

Pu 3 dol.: A. Dmmnikiiili.'. 
I*. Bernudieka*.

GIRARDVILLE, PA.

munnn
• ka*!

t

I

3307 AUBURN AVĖ 
l*huoc lirvvrr 411$

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tctsfvaaa McKmlcj* 4744 

4.VIMI VlMOKUm IJG.Vi 
34a« h«»u t h ltMcm ILmiI' tani 
Kili i •• \\ D.btu* t «l»<hi

*13 W. 11*1 bl.
Vardą

Kas Geriau?
Ar it»<>k*-li ratarta toatla ir tiivk«‘ 

nvtur.tl* \r tut*4i »avo b*. n:> trraių 
Diiuų. kurio pal« lA ra Italų žteU*<t«h>- 

l*ar*:<lu*xlM (imi 
tlbtufiN 11.440 l*i$imu tat-cu 
v«» pabudai«>tt: 
dvhun kAn*t*»>riu% 
nu elektriką, kati 
Ir mnutlyn* nūn. «ti 
<m* |taln>riu»*«. »*i 
dideliu plm i u Itdu 24il2«i |miL*« N 
• i..» laitai $M««vn IA »l»lv.»U |‘U«uy 
Aplinkui m pat, bilda < eta p U Ik Italo n 
i min H.in<laMi tAH«* lirtuvių N*»»rm* 
Urji piilkau* namo kk'HaI atrukmiiki- 
ta ir Ktabit nupirkti pisiu i ir urteka 
|ėoo im^kvjmiųi. u Itkustiun rundue U- 
iii(>k<«

LIBERTY LAND & INVE8T- 
MENT CO .

3301 S. Hul-4<'l M. ClOrBCn. III.

Klauskite J. Sinkaus.

ALEX. MASALSKIS
t.lC VIIOKII > V. W. RUTKAUSKAS

ADVOKATAS 
aa Viauene Tr.amuaee

M MIU.I7T
imbari* 
centrai ten 
ant ItniU'^purto 
MoillėAS sllll I r

Dr. A. R. Blumcnthal D.D 
\kii *n.< uuisi \s

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

IU. M. — I 'I III. — l.oASb 
— IVsl lt l\< I

Ar !>••«»ivnt. i*. t»«c> na-
<•. M* * lurHti ririy ir KtuAiu 

B*:iki riti |»u t«lav «ui<>.
Jb|ul'*«< iH'KKll 1*011011* II* plOkKUA. 

a;; mimI Krėtete* H. <'<*-
io«*r t Kteactt. IH.

kuri* atnaujįs ti»ų jūsų kūną i 
ir duos jum* naują kniubų. 1 
liaują stiprumų, labai |>apni* j 
tu budu. luaitydiimi 
muskulus, neri u* ir kauiu*. 
tai* elementais, kurių jie rei
kalauja ir kurių jum* trūksta.

Neturite atidvlioti to svar- 
liaus dalyko, kadangi influvn- 
ui beldžiasi į kiekvieno duris, 
ir jų* galite pasirinkti, kai|si 
liekančių aukų. Jus galėsite* 
neimdami Partoglory. kimju- 
*ų draugiško |H-r*vrg<**jmm. 
Rėšiu* Išniko* Partoglory kai
nuoja 45.1HI. Viena landai kai
nuoja $1.<KL ii siųsiim- jusli 
užsakymų getai . 'mikmilą, ta 
dienų, kuomet gausins* jūsų 
laiškų, ir tiek pinigų kiek kai-1 
nuoja. Visus savu užsakymus 
su pinigaia siųskite tiesini į

APTEKA PART08A, 
160 Second Ave^ 

Mew YorK M. Y. Dep. L. 4.
(.‘Mi

krauju.

Cezaras H. Skinder
Mirė kovo 29 d., 1919 m. 
9 vai. vakare, ligonbutyj 
Jaunikaitis dar jauname 
amžių?, vos 14 metų ir 8 
mėnesių, buvo tai sūnelis 
žinomo Town of Lake it 
kėso.

Laidotuvės atsibus ket 
verge 3 d. balandžio 
(April) 9:30 vai u ryto, is 
Sv. Kryžiaus Bažnyčios, 
kūnas bus palidėtas į tv. 
Kazimiero lietu vaikas ka
pines.

Visi pažįstami, kaimy
nai ir draugai, yra kvie
čiami dalyvauti laidotu
vėse. "po numeriu, 4523 8. 
Wood 8L

Palinktame dideliam 
nulindime, maža sesutė 
Jedviga ir numylėto sū
naus gimdytojai,

Julijonas ir Elzbieta 
Skinder.

** \lilaiid
Trlriuu.di }ar«li

T<I<I<<HAA Ik/ukva

Dr. M.Stupnicki'
3109 So. Morgan Street

< Uit II I
*11 |< l<rtt*i ■ 1 .iltį* .«4i4J

\ .Itn.l.ra b iki 11 it lot.i;
& | > l'nlo iki R b.sk \<*h Ii-*
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DR. LEO AWOTIN 
<•>□>IuJma, < bir-antas, 

AkuArrH
IIMV M». HalMo'd K, 4W<a*u. 

Kalba <lu<taKaL tat v i Akai 
tr raak*ku.i 

Vaiuudua; 14^1? nu; •- t 
vakar* ZM Cma* 4U1

::
« i j

i
Dr. M. T.Strikolis

LIETUVIS
OrilTT<WA« IR CIHKIRUA*
I1M W. Cik M.. III.
Ofisu BoU*-»«r* IW

Nu.<| T<4. kr<lrj

liiniuuNiimmiM mutmnramMi

Dr. S. Naikelis
UVUV1VMAS IR CHlRt ltG** 

CIS bu. Astfiaa* **B 
t*tb>w Dm>,rr 1B0S 

csmt. rtne.
n*B^Č»CMB ***

l’u 2 dol.: .M. Iluradii. A. 
Zvirldy*. I*. Jenuvieiu*. .L 
Kvctitiskivnė. M. Varunienė, .1. 
Crnku*. J. Jrkelcvirintė. A. 
Ian<au*ki<*nė, V. Vasuili*. J. 
Lrakeviėiu*.

I*o I dol.: J. Bagdonas, A.
Junča I. A. Keršis, F. Milina- 

4čiu*. K. Jekrlevieiutė, B. Vai- 
• taviėiutė. V. Kaiuarauska*. A. 
*Lrakevieiu*. A. Knuikrvičie-

■r, D. Gribauska*. L. Lupur 
ka. Viau suaukota 4182.KL 
Raigni liko perduoti vietos

tS t r. ukyr- iHtaM 4. Vo-

Aiana* MMratciyjr' veikimas 
tarp draugijų neprnliilžiau- 
sias. Tik šauniai darbuojasi 
Tautos Foiaiu skyrius. Ariu 
virtiniam kk-lamui, kun. Valai
čiui. kuris visa šinlimi alsi-Į 
dnvi*s Lirluius labui. Jo |ui-Į 
sidnrlun imu (eijinlinu kol<> 
nijn. kiekvienus lietuvis žino 
savo (Hin-igų link tėvynės ir 
ue vien žodžiai* branginu Ge
imų, ir už ją stoja visada. 
Is-t diirliai*. delieriaia parr- 
tuiii savo ištikiiuylię ir supra
timą. 1 atimi liga tu kolonija, 
kuri turi (mvyzdingų vardų, 
laimingi tie lėvyuainiai, korių 
iiirdy* liepsnoja tikra artynto 
ir savu tautos meile Iš tų 
aimingų yra ir Girnrdvillc* ko 
louija. Toki* |iatriju<iikaiuai> 
aetuiai reikalaingas ir tik to

ki* susipratimu* taiso krikš
čioniškai Lietmui kritų.

Kacu ir,ferimati-

Dr. G. BL GLASER
ITBkoku.-)* tr niM.l 

<Nb«. 31M M. M.ukbb m- 
R«t* 33-ro IM, llllirau. ISL

K|-*>'UAI4STAS 
MolniUv. V,r>M>«, i.ipcl eBrv 

BU*.
OTMO VAIJIMISM: Kuo • ryto 
IU II. bu. IS Iki S |>v |im<. ... I 

Iki t vslaate* vakar.
N*I1 Bu, * Iki f l-u .1.1

T«l«rvaaa Varia »«T

i

*■ +
Teodora Aidroievidiite

Nedėlioj. 30 d. kovo. 10 vai. 
vakare netikėtai persiskyrė su 
žino pasauliu žymi ir pilna pa-,, 
siiventiino lietuvė veikėja.

Apte palaidojimų bus pa- | h 
ganiata skyriam. <

$▼. Kasimiem Seserys.' “

■ i-*-

«■

Aml«ih1 i<!» i'ltM’ua
T«I*I*<il« I4«* y iuui ki t

K
JOSEPH C. W0L0N 
Lietuvis Advokatas 

s* m>. i.a mu*: muar 
4*>V* mt»»« T» t. Huiuboldl 91 

\..kar.u« 1*11 W. ll-ud frlictt
Td. IU*CkwHI 

<TIICAG«». 11 J-MOKSUNGUMAS PA- 
GAlUflHO DUODA 
jossmni

Kurs tiram! Kapid* lietuvių 
kolonija nemaža, bet nieko to
kio svarbaus gavėnios laike 
neveikiama. Tiesa, *ocijali*tai 
netiktai kad gavėnios laike 
paraiko neužlaiko, liet suim
tom i* ir šventadieniai* rengia 
šokiu*, iš kurių |>iktina*i ku 
tulikai. taipgi ir svetimtaučiai.

Katalikai rengėsi prie 40 va
landų atlaidų, kurie prasidėjo 
l d. ir t ra liesi* per tris dienas 
šio luėm-sio

Kaip girdėjau, tai l»u* ir iš 
Chicago* kunigų. Geistinu. 

|kad j tuo* atlaidų* atsilanky

tų lietuviai ir iš 
koluuijų nes ėiu. 
valstijoj, nėra arti kitos (ai
ni pi jos. Lietuviai, paainaudo- 
kit geru proga ir atlikite V.c- 
lykinę iš|Hiiiutį.

Parūpi jonas.

FIRMOS! PARMOS!

---------- .- — -.-K
Tckžf«rtM» !••<

TAXPS

y.-~—e
TotatM.

tol i moli i u

KOtlMA DKTORTUOTI S00 
nrDusnĮjAurrv.

Jt'lltu ttti>u>»l pirklį uk\. Irti 
4lp»lllil»hk ž.r t«i4<* pltKFMl
U*U 1*m-4» urit n*uduA Tiktai |M*- 
Im*ly <ar|**> ta lur«*u reif. pui- 
kų Ir IttikMii^ omenim m Kaip 
Kiiris-4 tai ūkininkai >ra lai
tu ingi tM ■ t><t*4r< Irtratj. jų
|ty%rtKiiu*M >i«* uRtikfiDlrtM ir ka
da fiott t <da dtrten. Mhlttgan** 

.*!tr.!. •! ’ teat K t.-.* - 
ppeitr>ž««M mg turi r| « l«lt>. 

t«rirt-. turi i'rttMptjj. 
i.*-||i<* Utaugy •*!« n ir ži — •» I4t» pa 
MltnkMulfiltiiuv. < PMusiB $rvc- 
n intM-jt »<Mg1ui mi** ihskm* *..*.« 
fiinrir jstat |M*t4Uk ihh*, tmiKt t><__ _________ |__________ . t< 
kWo« B'Hltr |<trLll faJInun tiiu*>ų 
Ar. AtHaliv IM lUKiJ-o tuill.ua4.>« 
fttui ► |»e»-luitai tnit.tf kurie Jutnn 
kniigt tuu«4 im*amatu

Tm Kur m- virtedMr farissiip |*er 
► v. .ItlIrtB** IMjUKi ų huuHe uf« 
gatl< IMK KMUe l* Rrtrt tr
t* inonga putamailUia I** >«.k»«*
Itkriuud*.^ ••<»*trr > ra l<>t*i II 
lujltV titro o* X ut»-
!»«•• !*•*** ttoMotlbi!lc. X<*tMH dau- 
t*. u Mt(<*riui*« tjije ki<i|*kit<a av- 
kunti u Molicau.

KAZ DAUM0RA, • 
tv. Antano Draugijos 

Administratorius,

Bok 7, Buster. Midi.

Aiit«*iii<*l*Uu*i f tiii«l»'ii.• alc-l 
hMUtMl, krlL^4»NM. lutrikriutltf 

4*4 l*H*4 • •-

Wm. avmGua u
T0NY 8REBAUUS

KuVlBiKlMtl
Siu IL Uite M.. <TU*«gw HrtKbl* IltJ

............... ..

Ir

M-

F. P. BRADCHUL1S !
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law
IB’, W M.*ur<*< . 4«*r * tark
lluMtA. >«»•, T*-l. 4'«fiir«l

CMlCAtoO. ILlJteOlh

MIH6HI ATVnil
. ttMUo

S «i rta*i>Hi smsrr pale* g»-
»<«•* > inlBbw M- 

iiaa, J*rk> Ir kai Irsekial turi Uutl 
pardi.uli luojtur u. priciauu* kal
ti. Tuojau* Btr.^uliit. Mm luriaB 
pu*, ulv /vrtrf b.m* Muro*.

K. KAPLAK & S0KS, 
4608 So. Ashland Avė., 

Ciitcago, Illinois.
|.l f'UiM Vard* 1404.

UiMUIIHIimUHilIlHHIIHPIMIIIIIIIHIlilII

ERNEST WE1NER
DRY OOODS

; 1800 W. 47th kamp. Wood Eta
Maa 4 uodą tu • dvifulo acam>w

Katrartaia ir Hulaęntnio
I>4 dalia nie pamina* iroa gauaaaii.

Tuokia taalartjteiai. vaUtaaM arabe-
Ir jakutea-

M<*L*ki «r t*-i tpiiM
ir A|»rr<«|g

A5TtR SY5TEM

įsus 
imm« imu 

i . , i ir n.e. i irti.kMiu*- įsako*.- 
I • i'i’HiM". kuomet Ju. >*»<•»
l.iektroj ų«r*«rut*a to* saus taurų mm* 
%iui«<4

Jtf «mI« uakv^Mimi ••i’iaskjU tr 
pamatyti mvkjkUi tetlr laiku —• 
dl-n^ tr t3kamt» ir puli

.Mi t/ an*ttu.«* r ) ImIiaUm* 
• |«..li»4jlw« ju* aifecrt i« |

UU$.
M< • lurlMK *ltdA(«U«iUA if 

u- ir

mokisit 
trumpų
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KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

CHICAGO JE. Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ. rimė*

B .l.imh* .! .1
11 • •

TYMŲ EPIDEMIJA SIAU 
ČIA

9
Sumažėjo stisiripinai influen

n.

JAI'

ŠIANDIE BALSAVIMAI. ŽABDAItINGOSlOS SAJUN 
GOS KONCERTAS

L
Iš P.RIDCI PORTO

baimins
S 1.200.00(1 
yiadiiktui

try.s 
dvv 
(ti!

l« •

I • I.

iivailę Ii 
buvę Iii;
Iii- vaikai

imu
ii:

l.nil

I)

I" 
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STIPRIAI BUS SAUGOJA 
MOS BALSAVIMO 

VIETOS

l'idirijii* t irr-iiiinL.it 
ki*ll**. kn.l rimitiiv lml*atim*i 
virto* rtipriai Im* *ailgnjn 
nm*. I'olirija *1 rupini prižiu 
rė*. ka«l nvlnitų jokių Imlmvi 
imi mrtii Muktvbių ir ritiu*iii.

Tim 
ninku* 
rijų m 
nai*.

Kur 
kova, 
virtų
|Mtlirijo*.

I’olirnmtiai \i a lai!:, tari 
►t o vėl i nuošaliai inm xi*okiu 
|a»lilik<t* ir pildyti mivo |mrei 
ga*. |m*nkė viršininku* tinr- 
rily.

tik*lu 
vakar

V i *11

l«*

I Milicijos virsi 
turėjo konfercn 
nuovadų kapil<<

nujam'-iiima luirtijin* 
tinai prie 
bu* pn*iųrtn

Imi-ai iim* 
liausimi

TEGU PATYS ĖM0NĖ8 
SPRENDŽIA PROHI 
BICU08 KLAUSIME.

Si indo- Cln*itgoje yia un 
loiinuii piiii'iiii ti.il .iviin.ii

Sl.li varle- iiivji laki.u a
• pi<* tuos bnl«Avimnx:

Balsavimų vieton bus aii 
darytos G 00 ryte. Bus uzd.t i 

rytos 4:00 j.o pietų
Moterys pilietės lygiai su 

vyrais piliečiais balsuos u--: 
m.■ iora miesto klerks, altlet 
menu lwmdsit*t ir proltibie: 
jos rvik.de

P.idtiodiin.i 
bondsų nriys: 
liktos gatves
iui); $9,.ri00.000 miesto rcika 
lam; ir $G00 000 Cook (Kivielo 
bcr'inųjų įstaigos praplėtė 
imti.

Vra paliuo "oti is kareiviu 
vii.m kareiviai ir jurinlSk.-i 
pirm 30 dienu ;.ili balsuoti 
Katrie nėra užsiregistravę, gn 
h bal-iuoli su paliudymu, jo; 
mieste išgyvenę paskirta lai 
ka, ty. 30 dienų.

Visų piheėių balsų mieste 
su įkaitoma ligi 792.000

Balsavimo vietų Chicagoje 
yra 2.215.

ATRASTA NEGYVAS 
RAS NAMUOSE

VY

Moterį* nuo guzo buvo 
svaiguli.

•
I
Į.-i l'nc’iam.i i-pll.l 
ėių < Ii. Ap'kriėi*. 
i'liiun* pi<igiitm.-i I'i 
Shii S|Miiig|i*l Barni 
dnin;<M>: Sa*ii.*iu*k«i 
ž.em> ”. ‘ * i žiinuin . 
i,,. Septyni žodžiui i 
inil-. ••Vnrpni.” •*• 

1X111 litlMim MII|Hli II 
mat u- ". i kailiniu- •• 
- in.'i \*i kdnmn. Sel.i 
Kildirkn pa Iiiiiuivh ’ 
pi n* Kry/imi-” ii 
\ i.-nų tbiilin. gi p nin 
it in •’ \ 1*1 /muile-" 

tn. SeplMii žodžiui Ii 
zimt*. Bereiknliugii
iii. kad kaip rliorn- 

-oli-tai *avu uždimli*

iii

J*

<i. lali'iilni jau rtm*agl***'lillti* 
žinomi. P*. kiekvienai dilinai. 
|hi Lii*kt ><*iinin Milui lyg amini 
|Hikil<bivn rti'laitH'ji* tarpe 
pubiikii* n atliktų šmotelį pu 
i<i-.i.*r. <■ išimoj** ntkarlnli.

B** to. dar Imvo prakallm.*: 
pnigiaiiHi pradžinji* knlln'ju 
grrli. kun. Krura*. gi paimi- 
t-i.ji* arriiitektiir M. K. Zirliio-

! ka*. Alni kallirtojii gražiai 
* pap:i*;ikojn apie Ijtlalni ingou 

aP' Sąjįiiigo* namlų. I’nigrnnui 
už.lmigi'* l.irtuto* himnu.

Komi*rlii ir progrnmo vi*i|ė-

Antiadieiu*, Balandis 1, 1919
- - --------------- ----

■ ■ - ■ *

Pinigai Darban
iMsi-nr rrru"’’*-* !■•&•»» r«irlm mm I

- »vrl>* ti. ju k IU’*" »<Mrtiparrm tol* I 
l.m I'tih* i*L Hm i • r-» f tiBdti 11
lUIhtH, 
imli n»ni|«» nūn IrllM* 
■mini |A«I|*4>*'U (Mum*.
••t A'įriti dntr

H b.mb*™. M« »•*
«iė<lni*« |'«HifH» 

*u ir h*biįn. n»» 
uIm l'gfMtok « 
r n» ItiM K*»tt« rrr*< »i 
Hm f?’, no furl. h'tu.

Šiandien Balsavimo Diena
UŽ KĄ TU BALSUOSI?

Palte Ilk. HM.b 
n FmIi hiiU MViiurton ir 

Ir imjttM h<tit« 
X* inw rninrun 
(•Mirta »r to- 
vn«irii’\ Liti-.

tn* dt»m.« r a 
m. M,|> am |*r <

I 
ril |l* l »• 

m trttotM Jm- 
na-VB'lhįtrin* ktlm tartu*

šmtidi* u.-i p-kutinė dieim iė-itinkli tokį žmogų nnt ma
joro. kuii imtų Iitd:timiiui*ia . štai pnimkiine m.njoių 
’l Imiup iiiin, |u< *1111, l.ime ki«*k ji- pii-idejo prie i-lašiiiui .-ius 
kare . ji.- m*.*iinpimi luoli kareiviam- -iigiįžu-i**in- dnrlm*, 
m- ta* jam iieiupi. Ji* liktai pa-itenkinn užpuldinėjimais 
nnt Siieil/erio ir jo drangų.

Nepritnrinui* Tautų Lygai ir Imroiknlingn* *ntnikdymn* 
|ia-ini*imo taiku* altiešti mums žinia* i* EnroĮios kad nauja 
kari* vėl pra*idėj<>. u Imu visam iih** galime Imti dėkingi ro- 
pulilikonamn. kiltie yra pri<**ingi Tautų Lygai ir iki šiai ilirtP 
nai. o pri** t<i* į ui rt i jo* priguli ir Tlmmpsrmn*.

Tų pntj gnlinia ir pa*akyti npi«* Mųelay lloync, kurį ra
mia (iiicngn Tribūne, o |mt* Tribūna* yra griežtai priešin
ga* Tautų Lygai kini yru liktai vieiui vilti- jiavergtųjų ma- 
jų tautų. *

Tikini viena* išėjimu* yru lai lud-imti už tokį kandi
datą. kuri* *lnvi už teise* ir l.*ii*vę nuižt-niųjų tnutų. o tuomi 
y ni llolivrt M. Sweitrar.

At-iž.velgiaul į lų kad taip vadinam** Ind<-pm«len1 kan
didatu* tiktai rtov<-* tns’m* i* eilė*. <■ daugunin norintieji 
simiiišli TlioiiiĮiMinn hnl*nviuiuoM-. visu* savo jiegn* sujungę 
prie darbo, knd užtikrinu* Swritxcriui tikrą laimėjimą šiandie. 

BALSUOK UŽ ROBERT M, SWEITZER ANT MAJORO.*
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■u

. .i ilrid
• ĮSltUpiJOJ. 

-kvriu-.

K

I

lėlio : avilį' 
I e|tOI te. ŠI . Jin 
-in-itvėrė niliii
Pradžia ln|*i |-*i.' tyla I.. \ y
ėių Iii kp. .-ii* i t tikime. Ko] 
kn- prie -kvr'mu- priklnil*** 
10 vyrukų, lavinimai atsibu 
m. k:i* utaniinl .t*. 7^80 Mik 
vnknre. Virt, kiltu* norėtumėte 
jiti-ilnviiiti :illetii ..j l«*i (tąsi 
miklinti fiziškai, malonėkite 
at-ibmkyti į ši Jurgio (Mira 
|>ijo* *M*iainę.

Vik.

BRIDGEPORTIECIŲ 
DOMAI

tl* ll
•1« *•
*• S’l
t-«rl. UNiiin itin T-* r fui, 
MI tiTHJ

1% t |u»*4*utiniH« jw r
MtMi |«»rk" •• pmprvii-. I tirtos* 

%tol* T««>H Mfttoateml *’■ IrtaMl *a« 
įiMk-tm* •*«<«* Mr<a«to«U*
m« MKMitoMtotor j mu*u «»TtM Ir .toto- 
rtMk-Hr |msj«I *Ji»n

lN«»jaUw.

I* x puiki mmIm rtrlrhb.n
Parke, ti taoul* mi luamhite. Ka«u Ir 
tumi* rrvul llukMmala. tnU*«t ir torte- 
• ..nu i .'rtti.i fui. H M k imt.n.n f. . 
i'\i*-niiii kreta ll.'-oti. |mrwa*ju*NL'a 
V4kl.lt HA tl.Tti*. u

!•%IX**II\ T ttiscvvrulmtj im- 
t h* tina M|M«*irt iiiur««, •• vietotu mr- 
dAtoe, *i» ■r»ru ir t««4lrtrtt» Ir Ita!-

imli* viiltiPi) lL*n«li>'i n» *a S.'lBhti | 
it . i >L tT.uert T.ii|*r | 

ka ■ **•?•*. I«4o i'tAtHiaiinr n> |«4rm , 
jttiui. «• kAtiia t* r.in»lu.

P.%tO*1IH*4»t»A |*n>kilii Irtiirlu’n t*.-.- 
rt.r»«. i Ir C l.rnrtKiHiL mi lid'rtii** 
*M»r«4aOM ut •<.?<»•

PAItMIlH'oPk vtel n:iuj»ti • fv>
O Vrllimu muro m*)n3* h't tu*nHeiiM-ii* 
!••».*%ui'viti, |m» c knmtarttNi fir-tu*. fx»- 
Irtu |»rr Katitave i*iP*u-
*|m ««>ti »|nr tJf.tM litui fiurd i tralą ■ 
tihtal u: Št.kM

VteA tirtortlnifi nuliu* bau papliurti 
ittt Irtitfvii iArnuli' iintu. %|«art tu dnr 
furimr krlt-l* Keru •untriių, <0*1*1 
uirhltort'.ir tittuAlM««li ir |irtiuat>‘tl V luti*

LIBERTY LAND & INVEST 
MENT C0.

ĮS»I K lt «T. < WI<-Mėti. IU.

t FJCTAM SI.3M. sto mu.
pil kuti kuiiifKiti 11U\ 

IRU |w-4lu Trtl >*Fd 4 tortai, teitai rrutiuj 
trie-lnji. tortiniu Ml'tonkeil HOTfUta. 
Vitu 4 tortai |*n raiti mm ut •><>•. ant to- 
ireeltrjiMSea M'-MAUutr n<|»rule-lwu Al
to m* |»r««*»u. ir |**emat>tl tu ktimpų.

UBUTY ULMD « DTVBST. 
MOT 00.

štai n. h kixm> nr. mc voo nj*.
fukma %*nrr% «i tsjMM.

Kieti pirkti tara Ja U U. rauti uA
ti« akru fumų, au nauja ntuten tr rrm 
hnmr HĄt rrmr-ntinia f iinda mrnto. 
trmė. jųodkuiU au mtJlu. ant ku- 
rtom viakoti aura llanrtaal tik Ž ašy- 
h«ia nuo mlr«ti4lo Ir rrk-ttolkrtoa »4a- 
Itm. ant rrr*» krito Ir ant tatai ftu- 
lana rlrm kranto Klantikita |i|atra- 
ntu |*aaMiklntonu tona:

LIBERTY LAMD R IMVEST-.
MENT C0 ,

3**i s. ti tiMTtiisr.
__ __________________' _________ I

<

Bridgv|u>rtr. .•*'. Jurgio 
rupijoj. innd:i*i >l:mg orgulii- 
znrijii ukyrių. dnuųrijų l**i 

ų \ i anminėti 
i negalim*. Viet žmliin *a 
kimi, ėin mu vi-ii l.iitnliki.'k'i 

I oignnizuvijų *k'imi. kokiu* 
i nu** turime Am< rikoje. Kini 
n>*tip*n ikėian. tni dviejų tin: 
trukrtii. būtent: mokaleivių 
( -viiiaii gyvavo H kp.. liet da 
luir nrrn). ir Katalikų Vieny 
Iu** *ky riim*. Su inokslvi- 
vini*. -nkyviau. tegul jie pa 
Iv* *ii*iorgunixu<ijii. Bet ka
link Katalikų Vieny I***, aky
liau*. tni. man nulo*. reiktų 
mum* imtiem* |m*inipinti. 
Taigi. Imtų gt-i-linn. knd In 
dauguma orgauiznvijų lu-i 
draugijų apie *ita aptartų *ii- 
*irinkimuo*e.

4

I

l*a-:mkta |»'i telefoną |*di . j,im Imvo p. J. Gurinskn*.
rija i- .‘si 
vyko |hi 
im*. Tni 
inkar**.

!

rŪMteliv Cliiengoje pilivi'iui 
turi** piogo* iėreikMi mivo 
imžiurn* į evnigidų proliihi 
riji), kuri |ui-tnnii*iui* įnikai* 
tiek dnug |MignrM*jo. Kiandiv 
l'liicngo* piliįv'ini mil*tl*im*. 
knip jie žiuri į prtdiildrijų. 
kuri pniv«*dnmn ii-oii -ulių. 
Pilioriui gulė* (didėti mivo Imi 
*n* už arini jirie*.

Ikngeli* žiiMinių prie* Imi 
davimu* Inlmi žingridnvo. kaip 
j proIiiRivi io- klnu*im;i žiuri 
Jo \iig-toji Mnloiivln- l’liiv.i 
go* III kll l *ku|«l*. .llli, tokio 
žmoguli* iiittn* žodi- \ r ii l.i 
imi -Mirliu-.

\rkivy-l.u|i;i- imi šilui di.'ti 
idziuo-iu*. l’vi 
l.llllvlt.-t | p|*l 
nrkivy*ku|ni . 
I ivflo- pu*.'- .

|uily- žiihhi*- 
i.'il.tiltii*. M 

i |ia*idiioti didžiu 
*i:iudi<* dvuiokriil • j*-

I

gatvė* mmvmlo* nu ' 
num. ."itit^ <':diiim*i 
Ihimi M*kinndii*ttio

Programai |m*ilmigin> Imvo 
Iniiiiėjiiun* loto, kurį gvrli. 
kitu. Kru*a* yra pnnukiijv* 
luili. Siijungni. Kn* laimėjo tų

P*iirl \\e-iplinl. 37 m. nn>4ė.
Polirija lunke nlrmlo jo* 

-mm Iii melų l’u—••!!. ’l'a-ai 
ugryžo i* l**ntr*’-lio ir negnlė 

i-i meili viltim. I'ulii-ita jam 
t ei»ė vidun meili imt langų. 
Ji- ili. ju ii titulinė dilti- (Kili 
••i jai.

\ idllje loVO.il* nlni-lti* u-* 
gyva* Jolm Piflner. Gi M*-. 
l\e*tplml buvo mniidynėję i 
lutigė tio*kiidi*** guru. Poli- 
rijn jų tuo.įim* nugabeno Ii- 
goninėn.

Kn- ten įvyko, kol kn* n -- 
ž.inomn. Xv* M r*. lVi**l|ilnd 
dar lieat-igiiMi-i. negali nieku' 
pa-nkyli |**lirijiii.

I’iflner yni M*lę, 
na dmugnvo-i -u 
pinti.

Tmi nežinia, ur 
žmogžudy -Ii'*, nr 
ru»io Piflneriu 
Inujn praverti tnrdynm*.

Ii.
Publikos konrrrtan nt-l- 

Inukė milini". S|i*lw*linn. knd 
•*liu*.*tgieėi.*ii m-silnuko į tokiu* 
.id.tiiu* k<nii*i*itii*. kuriuose 
'.įimgati* Melu. apsitraukusi 
HiiMiimiiniii gin-tiiimi ru|*-s- 

. riii dulkėtai-. nunivalv ir įgnu-
utį dauginu gyvyln-*. o jilg ir 
tie įžliugo* dulierini liuvu 
*kirli m- kum kitam, tik Inlmi 
irnkiluiatu tiknlui — l-alnla- 
.: ngų yni Kųjuugai. ėei|iiaiui 
u. >*ų įmėlaiėių.

v*

|Niteukiiiii /ingei- 
arki vy*k ii)ujo- 
Ht-*t*. kilti ji-. 
iiv|ial:iil;o itt-i t 
Saku. legu 
-prilidtitl tai 
/.linui turi 
Inai. Juk ■ 
gaily nė.

Ta- ir gvriait-ia- dnikla*.

APVOGĖ MERGAITE

t'biru lleck iš I laimia italu 
nlvažiavo I'liieaguii pu- mivo 
gimine*. Išlipu-i ii g.-itvckari** 
nežinojo katrmi pilu n eiti.

batikų jnuii du vaikinu. I

ii rankų krapink* mi

VARGONŲ KOMPANIJA
ANTANO RADZEVIČIAUS

Dirbėjai ir statytojai

Elektriškų, 
Tubular- 
Pneamatšikų 
ir Mechaniškų

VARGONŲ
--- — DtL

BtMkTakiii
Kovo 2I> d. L. Vyrių Id k p. 

laikė Mtririnkiut*. Pirmininkei, 
p-lei K. Gulgnudnilei. vedant 
susirinkimą. daug dalykų 
nutarta. Buvo įnerta, kad ma
žiem* vyrium* reikia rinkių 
lokių žaislų. Tam tikslui iki- 
daryta kolekla ir *ukolektiml:i 

Išrinkta komisija nu
pirkti **woli-v Imli”, karinu 
i nėjo p. B. Niiuaėdar ir p.- A. 
Malinaurka*. Prie kuiųio* 
|tri*ira>ė nauja* nary*, tlarri- 
khi lligli Nrlmol mokiny*, p. 
A. Tarvydą*. Ateinam i* ne
rado Im* mėn«*lai* susirinki
mu*. K n* n<>riti* prisirašyti 
prie vietini'** kuopo*. kviečia

me atsilankyti.

Apsaugokite Savo 
Sutaupintus Pinigus

!»<4<-ria ■utniapinlas > r« doleris ut« 
dirbta*. N r {taisant In. lui uiillriuit- 
br< Jua auta u pina ta. tau rokvojaal 
IMuk apmokami vyrsl tankiai numir
to* blrdnuU. kolrl dau« blrdnų doridt 
ninku. p«<al rutmutlAii* autaurlm. 
ma palieka naro Mm-naa aeml aprs- 
ptatank

In^kiic aro rlnlcua. kur nr<a. 
Ii pabąli. Knrman via kaa kart Mm 
kaliamaa austom | pretoc. kariu var- 
lA dabartinlttua laikuoa dar k< lla kar
ina pahdaufini. naa raukiau papraa. 
taa dn ritiniu kas nr<alra mnd-
plrkti anų <rr««a Srutra. Jau ir duhur 
nekarti** valstijom nešąli prmttt per 
austo uitis kulnu uft b-ttif Tmai Jus 
laukta puiki pr<a«a pavirsti | anvtain* 
l*U turtinėta tutina MmC-a U*iamnatns. 
Mn niu*u panrlba Ju* saUta padur>tl. 
kad Jums wr> pelnu atnetou melas 
ruu meto.

Jeigu jys Ikbuaits dėtomis metu pHa 
savo daba H lala darbo, nedarant Jokio 
aprūpinimo dėl ateitie*, ar Jus buslie 
trr rantam padėjime. ne«u Jua dalo r 
«*oeatr* Ar taip palėtum^-le likti P»l»r1. 
S ui m t turu, jrtffu Ju® numirtumHrT 
Kidriame padėjime pasiliktu j«WM| Bel« 
mvtia* Nieką nr la tikis at l kai rinkit e 
•a u Vera plotu Arinė*, n ta pat t r nepr»- 
rnliuinaii bedar«i^mis. streikams. I’- 
nHli’H iA dariai, i..aAu alau* attatitn 
n tįsto ('rėklu it* bii" d U •Manu. Rrat* • 
k«< oro ir Visu kit*| Idoffumii.

Mes pardurraitne jum <• akru te

likusiu* 
min to s 
4 teima 

1*111*1«.

IS VIST 8IDEB

*

u-.

iciw» 9

VI*

PRANEUMAS.

a m.

■*. Jo žino- 
M r*. \\ esi

k lau-1 
lal'.'il 
ijstio 
|.K. 
ĮUl' Ptsetoeauir Malinta |A tauku ir IA VI* 

4a na iMriitra .tiiii katu* ku^ertMuaU 
ir ma cvare* n t »«*>*”»•• Iirm
Ir net ui |H ir litu I ■!«>«. Krril’Mlr* Im kili II 
•Hm >1* i lito, a i. ..rha trlrfimu.

Polka ir PafiuuakM, 
4432 So. Fairfiald Avenue, 

Chicago, III.
TH. M. luUo MM.

r įnNgirYerkAve. NBWARK. 
N. X

viii įtvku-i 
kitką*. Mi* 

-linu* reik n*

SAUSIEJI" NEPATEN 
KINTI

Hintidh* proliilm-ijo* 
un* (iiiI-iiviliini- MiU-ivji 
ti.*|Mi1**lfk iiit i. Ji** lir*iog 
I llojll bjil-nl liuli-. Šilko. 
Iiiliirija jnu praverta ir
virtiniu. 1n*l •Itiugi-nini tu*. 
I litii-iiuii rupiniu'- tu-nt-ui 
I eikli lo.

Vmliiumi ••-uii-ivji 
i uojti žmonių Milių.

\'e*4*tuii ••llrutige" |tnlėmi- 
jmi kor<-*|M»ndi-neijų i* l.irtti
lo* Vyėių 24-to* kuo|M>* nmne- 
-inio *u*irinkinm. Vi«kn* bu
vo gerai ir teisingai «pra*yta. 
tik teko pntėniyti. knd knikn* 
i* *vnrliių dalykų Imvo pralvi- 
-tii.Viena- i* lų.vaknrinini kur 
-ai. kurie Iii|mi įrteigti kuo 
p.. Įui-idiirliiii imu. Mok*ln* 
l.iir-iio-e Imlia | m m* lėlio, ket
verge it -ulinio- Miknrni-. 
litAru* V ntlų |>arapijo* mo. 
I.i kloję. Tingi. Vet lmmiieji it 
getl>innio*io>. kutie tik turi 
te urnų iinikylie*. i-Mtle kvi*- 
ėiuini ni-ilniikyti. ne* nt-ilnn- 
kę 
gni 
'••j

I
įkuri Imvo |ui-kirtn i* 
iždu, liet kitu- tinko* 

|pralei*1n. Tuigi. tie 
aukojo: klebonai* kun.

dirkn 1.00, M. K<meti $1.00. J. 
Mikidiumi- .*iOe.. A. limta 3tlr.. 
S. Pniinizit* 25c.

I* vi*<> -mulkių aukų SX25. 
Vi-uoun-nei gali n**ir<Mlyti. 
kad labai mažai, bet reikia at-

1*0 valdu, arunntrtk. kad avriau- 
aiaa ralataa tavo *kUvlul >ra E ATO
KI*'. l*raK>ln.a , laua ■aainaaumus 
aulirkklnfnio. o l..a rvlkkia. kad rei
kia ptam. pinti vi* na rardu.*4*.na 
|*AB 11.UB u|.U«'l,.u >ua.

LIETUVIAI PRIE LIETU 
VIO BRIGHTON PARKE

PAVOGĖ VYNĄ IR
TAS.

Nei inottm- vagiliu* 
iinklj į-ikrau-tė liūgo ir F 
I». .*rii namų lia«i*iinti 
.imi \lnple avė. ir |*axogė 
li» ••džiugu*” .*u vynu ir 
liu* kuniginiu***.- Cista*.

, •

iif*ignilė.itr įniko muidin 
prnlvidę. Kon-*|>omlenri- 
tnip gi *kauil>ėjo npir nu 
t|e| šv. Kitu, viriiuulyno. 

kllO|M>* 
Imvo 

tu <Imt 
F. K u-

u-r an Šia* 
tuo su rro* u << kniniu. i. 
ar Irnat u t' n. t Oimu. Ant 
K*nt-a Jus r*|- *i o lutnaimn*. 
ttUltt'ijuiuia, im. u. ktlreiv.
alkiu. 4oMlt*, -aulu Ir vlat4.lt -k.*r*‘ - 
•ta.

I* r»l Jub’i rv.* apalmkaiOri., tu. 
gaili* eoBumii rito Oriimn, U BUr-i« 
knato n.it-Mo arlm H ravojinifi mala*. 
| MI* l*ulkla kali I liMaviv koloaua. 
kur dalia IH-Iuvlu Jau pirko Ir Wk. 
Blaaltal dar pirk* aau ama faraaaa 
kur oraa rkaodoa tyma, pria (raitu 
rir-ry. erta »rru kritų, gorų n»ark»tu. 
arti noram, mokyki*. įmantrių Ir ki
ru vlau ttamdum*. kur Tautam Ir 
Tamrtna kritnyna aaKaitr rrallal Ir 
I Inkam lai rvmatl. ir kur >uaų alrdUa 
luto aut viaadoa atllkriata

Nieko nelaukdama* |>rlaiyak aavo 
vnrd*. ir adrem. o turo Jum i.rlalual- 
n.r kantaly au mapa Ir fuvrlkaUllala 
aula Uadavl* kurta Uatvrt*

kapitulų IHHUMMMM) ir gnvo vnldiAkę r’arterj Cohim-ru
bu* iniertr. Oliiu vulrlijoj. kurio* tik*la* yra veikti vi
sose Suvienytose Valstijose ir Lietuvoje. Pelnau uj įmo
kėtu* (už š**nb) pinigu aiikiai permatomu, ne* vo* tik 
Ai Bendrovė susitvėrė. o užsakymų (darbų) jau turi oi 
800,000 4oi. ir tiė užMikymni be |ier*tojimo plauktr-plau- 
kia. Valdyboj yra visi nfierijalintai-žinovai ir geri lie- 
tuviai-katulikai. Paaiskabinkit pilieti tonu, kurių loti
na 23 *1**1. už vien*, Galim* pirkti nemažiau kaip du Aė
ru, įmokant Mi dalį jų verti*. (Galim* užmokėti ir U*

iiiinL.it
rvik.de
V4kl.lt
vlat4.lt
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