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(Ingarijos su Vokietija Bolševikai šaukia moteris kariuomenėn
suokalbiavimas PREZIDENTAS WILSONAS 

NUSPRENDĖ VEIKTI
BOLŠEVIKAI GALARTNA I

ŽMONES.
ATSISAKĖ NUSTATYTI 

LAIKRODŽIUS.

Aplink Danzigą sutraukiama 

vokiečių kariuomene
užpakalyj ung arijos

STOVI VOKIETIJA
SUTRAUKIAMA ARMIJA 

APLINK DANZIGĄ.

Pasikalbėjimu laikas jau pasi
baigus sako jis.

Moterys putoja raudonąją ar 
mijen.

Prancūzai su rumunais turi 
dokumentus.

Armijai vadovauja von 
denburgas.

Hin-

Paryšiu®. Imi. 2. 1‘ran- 
rusų ir rumunų vyriausybės 
turi savo rankose svarbius do
kumentu*. Paryžiaus laikraš
čiai rašo, kad tie dokumentui 
— tni aiškus pri ris lynini, jog 
bolševikų valdžios iškilimas 
t'ngnrijojc yru didžiumoje im
ties grafo Knrolyi «larim- są
jungoje nu Vokietija. Tasai 
visas veikimas yra atkrei|>ta» 
tiraiog į talkininką šalis.

Prancūzą užsienių reikalą 
ofisas turi žinių, jog ungnrą 
revoliucija yra |mkeltn išmė*. 
ginti talkininkų valios stipru
mų. Korėta juos |mgązdinti 
dar Vokietijos prisid«'*jimn 
prie Pngarijos Imlšrvikiznm.

Prancūzą, anglų ir rerbų mi
sijos imgaliaus iš Bud n peš t o 
nukeliavo Belgradan. Buda
pešte tos misijos buvo laiko
mos uždarytos savo k va t tero
re. U-l m* kalėjime.

Paryžius, lud. 2.
York llerald Paryžiun* Inidoįc 
pranešama, kad vokiečiai ap
link Ibuizigą sutraukia skait
lingą armiją. Tai armijai va
dovauja ficldmaršula* von 
Hindenburgas.

Kariuomenė koncentruoja
ma ypač (iramlmze ir Tliom. 
Jai imvesta ginti geležinkelį, 
einatį iš Danzign į l'oznanių.

REZIGNAVO DĖL PRAGY
VENIMO PABRANGIMO

New Yarfc, l»al. 2.—Aio mie
sto sveikatingumo kamisijo- 
nn-rius. Dr. Copeland. rezig
navo iš užimamos vietos, ne* 
artpdėję* pragyventi iš gau
namos atgrt*. - - -

Xrw

Paryžius, vai. 2. Vakar 
prezidentą- Wilson:i> išaiški
no. jog ir jis puls apsiimu - 
imti dalį atsakomybės už tai
kos konferencijos pra«itę*imą. 
Prezidentą- |mž.ymėjo. kad to 
užtraukimo negulima primesti 
kilo vienui kokiui šalini, nr to* 
šalies atstovam*.

Atvirai jis pažymėjo. jog 
laisikalhėjimų laikas |mgn- 
linus pasibaigę*. Ir dabnr jau 
metas (Hiiislyti dariai rezulta 
t us.

GYVULIŲ SKERDYKLOS 
PALIŪO8UOTOS NUO 

SUVARŽYMŲ.

Berne, Imi. 2.— Italijos j»m- 
vincijoj Apulia siaučia raup
lių epidemija. Tūkstančiui 
žirninių išmirę.

Chicagoje išrinktas tas pat 

mąjoras Thompsoi

VaaMactoa, ImI. 2. — gy
vulių skerdykbi* vakar pilnai 
palimisuoto* nuo šalie* mais
tą administracijos kontrolė* ir; 
kitokių karė* suvarž.vmų. Tuo 
tikslu preznlenta* Wilsona* 
lamiraM- pu prakletnacija.

Vielos maisto administraci
jos vaklininkam* apie pn*zi- 
dento proklcmaciją kablegru- 
nui pranešė llimver.

llriškia. gyvulių ’ skerdyk
lom* sugrąžinta prieškariniai 
laikai.

Nkerdvklų savininkai |*i to 
liuskribė. jog jie ne|iakel*ią 
uii'*mis kaino*. Nėra reikalo 
ta* daryti. Mėsa jau ir taip 
brangi.

Londonas. Imi. 2. A**oria . 
lįsi Prrra Arp**ša iš l>iid;t|s*.«io 
liraiicšii, kml tonai lailši-vikąl 
valdžia nugnlaldnusi apie |3(i I 
žmonių už įvairius plėšinius 
mb«ste.

Paskirta daibininkams algos
I jignnj lailševikų valdžia 

ltii>ln|M-*i<* datbininkam* uit* 
tatė algas, kokias turi gnu’i 
už dnriių. Vyram- Mi di»-noj**. 
moterims gi vaikams ė ’.

Tūkstančiai luiržųjų. kaip, 
tai mlvokalų. krautiiviniftlHĮ 
ir buvusių^ lmldininkų. kuri * 
šiito kartu netekę užsiėmimą. 
Įsklrnug su imprastnis darli. ■ 
įlinkais atsišaukia prie |iaii- 
rastų rankų dni-lm.

Kun gnunoja talkiuinlramv
Bolševikų raudoiiojon armi- 

jon įstoja ir motery*. Kės 
joms laipimt mokamos riebios 
algos.

Pugyviurinią randa atpiginta 
20 nuošimčių.

Turtingųjų žimmlų nnmuo-
Įse atliekamos krato*. įtek vi- 
zuojaniM rimtie brangintini 

{daiktai, knip tai |mvrik»4ai. 
įlailės thrlmi. Ir visa tai ga
benamu naeijonalėn gnb*rijmi. 
Seknnui Mnskvvis Imlši-viką 
|ia vyzdžiu.

Karališkoj pilvj įsitaisė sa
vo ofisu* užsienių reikalų ko
misarą* Belu Kun. Ih* jo lei-i 
dilini nieku* uegiili šiandie | 
apleisti Vngarija*.

Tai naujo* rųšie* caras.
Ainiai ji* paž>-im'*jo: 
“Kuomet viso* kito* buvu 

: šia* inųierijo* šaly* tik grumo- 
ijn talkininknms Isdševikizmu,
tam žygiui atlikti me* jau fn-l 
rime į u-iemonę.”

Mendoi: III., naudojasi 
uitoj u liuku'

!CC-

(liicngoje |m> rinkimų. Pi
liečiai dar sekantiems ketu
riem* metam* išsirinko tą pa
ti majorą.U'illiam link* Tliom- 
|m<o*i. Ji* laimėjo I7JMNI lial*ų 
didžiuma. Visa (’liicago* 
spatula jo išrinkimui aštrini 
priešinosi. Bet ji* gavo vir
šų. lleišk'm. šiandie nelengva 
auvnikyti žmonių minti*.

Antrąją sulig halsų skait-į 
liau* vietą užima* demokratą 
partijos kundidntn- Kaeitzcr. 
Trečioj virtoj |uiliko imprigul- 
minga* kandidatu* lipyne. Pn 
storąjį ypač rėmė *|kiii<Im. Ji* 
buvo |m*tatytas įveikti Tlmm- 
|is<Hią.

Dariai |iartijo* kandidatu* 
ĮNiliko net ketvirtoj vietoj.

Kaip pasidalino balsai.
Partijų kandidatui gavo 

kirk lialsų: 
llepublikoną .
Demokratų ... 
Nrprigu įmingą 
Dn^bo ••*•••• 
Socijalistų ....

Balsavo:
Vyrų ............................. 4XL:ifi
Moterių ................I... 256JM5

Prieš iirohilėcijų — 29X529 
vyrai ir 124.731 moteris; vi
sti .'KB^fitl.

"Klnpiųjų’* didžiuliui 247.- 
22K

Pridiihicijcmistai tvirtina, 
jog tasai ‘•šlapiųjų” laimėji
mas esąs ua-nkas daiktu* ir be 
reikšmės, nes praliibicija jau 
pravesta visoj šalyj.

Knd proliibicijii pravesta, 
tas tiesa. Bet ši* Indsavima* 
turi laimi didelę reikšmę. Ji* 
imrodo žmonių ūpų. Tai smar
kus ginklas tiems, katrie gė. 
sinasi sugriauti proliiliirijos 
ainend menių.

Išrinkta 15 naujų ableniia- 
nų. i* kurių yra 1<> republiko- 
nų.

Didžiuliui latlsų pravesta pl- 
lieėimiis pasiūlyti liondsą išlei-

.. 257.SSN 
... 244I.28S
.. iin.*H 
... 54.467 
.... 2X1(>5

ve dilinti.
Miesto klerku |adiko tas jmt 

Jame* A. Igne. demokratas.
Muaieipalin teisėju išrinkta* 

Uolines. republikmuts.
Miesto iždininku Stuckitrt. 

• lemok ratas.
Augėlesniu parieta teisman 

teisėja Lauru, repu H ikonas.
įlinkimų metu nebuvo su

mišimų ir susikirtimų. Rua-

Kas bus, jei vokiečiai 
atsisakys patvirtinti 

taikos sąlygas?
IQuincy. III . luti. 2. 

žirninių mie-ielvj Mviidon ir! 
apie 2/stu .-įplinkiniu farnn* I 
rių andai susirinkime nutarė Į 
nemi-t.itvti laiknslžiu viena 
valanda pirmiau. In** naudu 
tie- -enilojll laiku.

Miestelio gyventojai -tovėjo 
už naują laiką, už laikrodžių 
imi varymą. Ik-t fanm-rini gavo 
viršų. Jie |ia-nkė. ku*l p«** 
nyšėių metų išmėgiiiimm sti 
laikcistii laiku davė jiem- di 
<|c|itt- nuostolius. Šjiie-t jie 
nori apsisaugoti tų nuostoliu.

Kadangi mic-telio Mi*ndon * 
žnioin** tik iš aplinkinių fur-' 
merių praav veniiiią daro, tad 
jie farmerių ir |mklnu*ė. Ten 
šiandie laikrodžiai eina viena 

(valan<ln |mskiau.

S4NI

BEGALO BRANGUS FRA 
GYVENIMAS.

1

Paryšint, luti. 2.— Teismas 
paliuoravo Baoul Villani. 
kurs 1914 metais čia nušovė 
prancūzų socijalistų vadų 
Jaunes. Teismas nusprendė, 
kad tasai nužudymas atliktas 
iš dalelio petrijotizmo. Kori- 
jalistas Jaures mėgino pakenk 
ti karei.

Waahin<ton, Imi. 2. Anli.- 
nugėėmusin* triumą* |mt1 rau
kt* savo *<**iją ligi Imlnmlžio 
14 <li«*no*.

Tad itaaujo neryto kalėji
man.

Belą Kun grūmoja talki 

ninkams
RUSŲ BOLŠEVIKAMS NE 

UŽTENKA VIENŲ 
VYRŲ

taukia jie ir moteris padėti 
kareiviauti.

BOLŠEVIKAI TARIASI 
PIE KARĘ

A

Suokalbiauja jie prieš talki-

Oimaha, Neb., Imi. 2, F. M. 
Ilroun pirm |«ires metų *u- 
klnstnvo erkj. I'ž tni buvo nu
baustas trim- iiietnm* kalėji. 
nm. Išbuvo kalėjime metu* ir 
buvo | tureli nota*.

Apvažinėjo ji* daugelį mi.*- 
stų ir negavo tinkama durim. 
Tuo tarpu pragv'vinimii* laimi 
brangu*.

Tad jis vargais-m*gMlai* *a- 
• grv'žo čionai, nuėję kalėjimo 
įofisan ir prašėsi ntgnl priim- 
j ti jį kak*jimnn.

Po ilgų tarybų katėjimu 
viršininku* jį pririm*. Tm ji* 
utim* visą savu Imiisim*.

liet |m*kui kad ir nore*, tni 
iu*lm* priimtu*.

Londonas. Imi. 2. Ksloni- 
jos valdžia oficijaliai skelbia, 
knd praeitą nekiiimlieni estai 
suniekė IsJševiktis ir |mėnm 
mm jų Peebory. Pskovo frau 
te.

UNGARAI ŽUDO ANGLUS.

Geneva, Imi. I. — Anų die. 
iną trys anglą mmiitoriai (ka
irės laivai) Dunojumi nuplaukė 
j l'ngarijos sostinę Bii<Iii|m*s|u. 
Tenai tuos laivu. nugarų Im.I 
ševikni |u<sivikiii<> šovinini*. 
Keli miglų oficieriai ir juri
ninkai nužrnly in.

Budapeštu. Imi. 2.— l'ngari- 
jos ls»lM*vikų valdžia |lašinate ’ 
delegaciją Berlynan su tiks
lu | tada ryt i sąjungų su Vokie
tija ir |aikelti karę prieš tal
kininkus.

Vokiečių ofieierni. seniau 
prigulėjusieji Įirie fieldmarto- 
lo von Markrnsen armijos, InR- 
keliavo Bud:i|iesian perorgani
zuoti l'ngnrijo* nrmijn. kurios 
esuma apie IINI.INMI vyrų išil
gai vokiečių liniją.

k»l

TaipiHil <*tams tekęs iri 
llainash.mil rytinių Kygo* už I 
lajos ĮMtkraL’-ių.

Paryžius. Imi. 2. K-tonijo- 
je tikrosios demokratinė* 
valdžios gyvuoja «lar ir ImJm*- 
vikišku valdžia. Tos vnldzio- 
nėra purioj K.-ton i joj. Nes ten 
nėra bolševikų. Jie visi išvyti 
iš šalies. kai|*i piktmlariai.

Bet ta valdžia turi pr irgi.-t u 
dų Kstonijos pasieniais kur 
šiandie estai turi niuštir* uz 
savo šąli *ii ni»ų bolševikais 
Bolševikiška <-tų valdžia yra 
rusų iMdševiką kariuomenė* 
glulmja* ir sti šilu k*ndrai vei
kia prieš estus |mtrijotus.

Estmiijos Itariamnrnės šia 
Im stovykla didmr uraiu-š.1. 
knd ta lailševikiška c*tų val
džia |mskeHu« miesto Pskovo 
moterim* regi-t ravimą-i. Vi
so* tnr|s* l< 25 metų mote- 
rys imskirlose vietow priva
lančio* užsiregistruoti.

Bolševikai 1 virtinu,
jiems moterys yra reikalingo* 
prie kareiviavimo. y|mc prie 
visokių utilitarinių darini. B<*1 
kaikurie spėja, kad ar tik ne 
kokiem* purvinesniciiis tik* 
Imu- l*dševikai šaukia mote 
ri*.

(iiinn lu. knd jie Ja* šankia. 
Tns reiškia, kml bulšrviku* 
apima gidui inn d«**|wrai*ijn.

Turi Jie 60.000 vyrą
Tolintis štnlai praiH-šiiuv 

pažj minui. kad ni-ų liolševi ■ 
kui Kstonijos fronte turi IMI. 1 
mm kareivių. Tame skaitliui** 
yra 25jmm iiifanteriju*.

Turi jie ten 95 anuotas. tar 
)*• kuriu yra 2H sunkiųjų. Tu 
ri (i šarvimtm^traiikiniu-.

25 jų puikia.i*^< siidnryli iš 
rusų, (i pulkai iš latvių ir 4 
iš įvairių Ksloniju* elementų. 

Prieibolševikai gerai susiorga 
nisavų.

f'ioiuii iš Kstnniju* |mrkclia- 
vu (ari Kranz. Anaviko* mni- 
sto komisijos narys.

Jis tvirtina, kml knip estai.] 
taip ir kitos Palmltijo* Inu Į 
to* gerai susiorganizavu*i<i- 1 
|trieė bolševiku*. Jo» turi išh-l

Paryiiaa, hul. ±— Turima 
čia informacijų, kad jei vokie
čiu atstovai at*i*akr* savo pa
rašai* patvirtinti jiem* paduo
ta* taikos sąlyga*, tad marša
las Forto autorizuota* *u tal
kininkų armijomis tuojau* 
briuutie* Vokietijos gilumon.

Iš Vokietijos Itevieliu tele
grafu gauta žinių, jog vokie
čių už*h*nių reikalų ofisas, ku
riniu priklauso taiko* tarybų 
vedimus, niisprcntlę* priimti 
tik tokiu, sąlyga*, kurio* *n- 

’ tiks -u prezidento IVilsona 
j luiskelbln- taiko* prinripailU

Keturių didžiulių valstybių 
užsienių reikalų ininisleriai ir 
Japonijos viriui* atstovas 
šiandie |ni.-itar*. kur susitikti 
su Vokietijų, atstovai*. Bu* 
galutinai išrišta svarbiausieji 
klausimai.

Ar leisti vokireinm* disku- 
-uoti apie sąlyga*, nr duoti ls* 
jokių diskusijų imtvirtinti 
ja>. ar juigidiaii* jiem* leisti 
keliauti namo, gaut i instrukci
ją mm ravo valdžios, kuomet 
ne|mtika sąlygos.

Manoma, jog vokiečiam* at
stovam* bu* |mduo(a sąlygai 
imtvirtinti be jokių di*ku*ijų.

OIAS
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KLAUSIMAI IR ATSA %kareiviai ir jurininkai turėtų 
permainyti savo karė* apsau
gų kuogreičiausiai.

Mokoiniai ui apsaugą yra 
pigesni, neg tie, kuriuos rei
kia mokėti privatėiua apsaugų 
bendrovėm*. Be to yra ir kitu 
|>alcngviniinų.

Viriu* šiuo* reikalu* atlii 
knot, nereikia samdyti jokių 
agentų, liet tiesiai kreiptis j 
valdžios įstaiga*.

KYMALSumanymų gausybe kartais 
gali būti naudinga, bet dažnai 
ji būva kenksminga. Dabar 
sumanymai lyte lija Amen- 

*5M ko* lietuviams ant galvų. 1) 
slm šaukim Seimų. 2) organinio 

Įkim kai iuoiueiię, 3) i nikiui rū

bini ir uvulynę, 4) sudarytum 
Raudonojo Kryžmus skyrių, 
,*i) siųUuiu | l.ietuvų stenugra- 
fisėių stalių, ii) samdykime bū
rį merginų lašančių mašino
mis ir leiskim jas su visomis 
reilaucuiiuig j tėvynę, "jmobi- 
iiauokiun* gydytojus, 8) |iaru- 
piiikius- miglų kalbos mokin
tojų. Ml |*n*toryk'm<- n-klnmn 
bukraščiuose už tsMAiti dube
niu l<t) surinkime milijonų 
pnia-i.i j šešta* savaitės, II) iš- 
siųskim*- naujų <l«-legaių į Eu- 

■ r*«|wi ir tų visa padarykime 
rato b-šomis.

Kad jau visirtm* valia (to
ly Ii .-uumiiy litus, tai tegul bu* 
\ uita prie vieiiiuliku* pridėti 
dvvliktųjį: tauto* daria* lai
kykimės txaiko* uor* truput).!

įtinu trijų savaičių mų* 
tauto* jmlitiko* vedėjai taip 
garsiai reikalavo kariuome
ne*. knd metę kitu* užsiėiui- 
lilll* pradėjome VIS4IIIII* J lėgo 
luto rengti kariiuHin-iię. Per 
dvi savaiti |<a<larėm<- kų galė
jome. bet kariuous-iK-s organi
zavimo iK-užluiigi-iiH-. Tik štai 
kitas įsakymas: mobilizuoti 
šcšm*<h-šimt* "tūkstančių da- 
licrių K-ktomai ir suriukti mi
lijonų imrašų |tu peticija. Pe
ticijos t<-ksto žmonės jau rei
kalauja, o im-s jos neturime. 
| jo vietų mų* tautos |ioliti- 
ko* vedėjai atsiunčia mums 
teb-grama* su pustmuiiiu kitų 
sumanymų.

Ir vėl un-s uženk-gsime tais 
naujai* suumiiy imtis, ir vėl 
mesiu*- < to r Ims in-pabaigę. jo
kių |mom-kuuų nepasiekę. Gau
siai dygutautieji nauji suma
nymai išverčia iš šaknų pra
dėjusius dygti pirmesiiiuosiu*. 
Tokiu Inidu mes tik daugina-, 
uu- savo tauto* dirvoje sunia- 
ny iiiU iiu-šlų. o vaisių kaip n*-- 
ra. taip nėra.

Mų* žmones trokšta laisvė*. 
<hi<aia įlaug aukų, nesigaili 
* to r lai. bet tie. kurie tautos dar
bų veda. st*-to-tinai apseina.

Kas žiu, ar m-reiks mimu* 
n-vidiucijoe ?!

•s.eo

ULYI VIl KlTtlJKV IHl.AILV.TM

“DRAUGAS”
I.tikti lutMinių tMkjnto kiti tolu*.

rtU.M MAJIAKJK KUKA:
Kritini-..........................................  ... . Ki.titi
rUM-i Mrdtj ............................................ ....

Modim. luu- 
Irtai nuitišrtikjntu «1h n«*n ne
MtM> Naujų AiO'j. N"TH»i |H*rau«*iM>ti 
tidrri4| Va«««t* VvllsU f'Kaitinti tr ••Yt.nu 
atfrtMMs. I'tmirai bvimimm.* aiųui injHrr- 
Mani l*ra»t«M »r ra|merti > «»r4rf” 
•r ha j«l<4ant |»«nž*ua j raRiidru<»lų 
laHKų.

-DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th SU Chicago, III.

T<-h-n*a. M,-«.mI<! Sll«

Liūdna Tikrybė.
Žmogų* savo minti* 

kiu žodžiais ir durimi*. 
<ialiun t• lėkiu vienu*.

iė reiš
kia* la 
o žo- 

tižiai priešingu* to imties žino-
“ gaus minti*. Indu aišku. kad 

esaina lindo nrlm žodžiuos*- ar
iat darbuose.

Tautininkų lilieralų laikraš
čiai ir veikėjai |ui*kutiniai* 
laikai* šaukt*- šaukė lietuvių 
vienyto’-*. M*** beveik jtikėjo- 

• Uie, kad jie to* vienyto'** ištto- 
■ *ų tųit'i. Neišrudinėjume jų 
klaidų, nesipriešinome |iavojin- 
giriu* jų suin.inynmni*, davė
me* j t raukt i j alM'jotiiius dar 
hur. imt* ii*- trukdė mus pra
dėtus rimtu* ir reikalingu* už 
riėmimii*.

Tik štai lilr-t alų laiitiniltkų 
organu* ••Tėvynė” N. 13 ir 
vėl pokštai* jo u«ų* ui stovam* 
per galvą. Ji* neturi uz. ką 
juo* papt-ikli. m-foniiiiluoja 
nei vieno a|aiu*>|iiuin<> apkal 
tininm. ai** išvadina juo* |m*. 
naščiai*. drįsta rašyti Imk jie 
kenkia Lietuvai. Icuomet jie 
kumlauginusiai naudingai pa- 
sidarlmvo. Tokiuis inslorais 
|4 taušku to i* laikrašti* ••Tėvy
nė” j m rodi*, kad lilieralų tini 
liniukų šauksmai į vienyto.* v- 
ra veidmainingi.

Rinkime Parašus.

m'
IH**
nt-

Balandžio mėnuo jati pra 
*i«l*-j*i. u tlvylikla jo diena tu 
rim<- |uir***lyii milijonų |utra
iti. To uždai ii*i<* u* tidm mum* 
Užmiršti

Apsvarstykime np*ili-j<|imo 
pa**-kiiie.'Jei n***utinketine 
lijonu pninšn. vi*a tauto* 
priguluiylM- tų -kaudžini 
jau*.

Kai aite praėji, nnu mų* 
pirmutinio *traip*uio Apie tui. 
bet neteko matyti didelio *u- 
Gruzdini". Nejaugi iue» Imtume 
ap-ileidėlint ?!

Rcikm kad viri lietuviai kuo- 
greičiumiai susitartų, kaip jie 
tų uždavinį išpikly*.

Kaikuriv laikraščiai Išimu- 
gni rašo. k,i*l uti<b'*tuu>e visti* 
kitu* pradėtu* darbu*, u už 
t-iiinluin* tieit šifu<>mi. Išeina, 
kad ir kariuomenė* orguniM 
vuna:. ir drabužių rinkimą* 
nėra taip svarbus šioje lala n 

kaip tas didy sis šių d*-

TURĖJO DIDKUB VERTES 
TURTŲ.

Bet mirdamaa paliko vm S1L
Philaddphia, Pa., kovo 28.— 

Čia vargingai gyvembtma* 
inire U iHiiim Albui Cunning- 
luini. dailės kritika*, rašėja* 
ir kdiauninka*. Mirė jis |»ra**i 
to sau*io 3 dienų bėdinųjų 
žmonių prieglaudoj*-.

Tini tar,ni mirę* turėjo 
brangių |*aveikslų rinkinį, ver
ti - k*-lių šimtų tūkstančių d» 
licrių. Mirdamas gi |»<liko vo* 
♦IL
Jum už. vienu Riihrii*o pieštą 

pateiksią buvo siūloma >100.- 
taki. Itot ji* nepardavė. Taip- 
|>nt n<-|Hirdnvė vieno llebrund- 
to jai veikslo, už kurį buvo siū
lomu U0.M0.

RED. ATSAKYMAI.

1

A^pijoa naujieji padaviau 
mai dėl >60.00 dovanų.

Atvaaiavu* Lietuvos atstu- devynioliktoje diauiujc Kau 
varna į Paryžių. Amerikos lie- na n pribuvo Prabcnrijo* mi- 
tnriain* truputį palengvėjo, 
nes duiiar galima didesnę da
lį jtagV pašvęsti veikimui čia 
pat Amerikoje. Nors jau iiuo 
senai buvo pramatoiua. ka*l 
Taikos Kongrese Amerikos 
įtaisas bus vienas iš stipriau- 
šių. |>astaiuoju laiku tas dar 
genaus paaiškėjo. Tod*-i labai 
svarbu, kad Amerikos atsto
vams Paryžiuje ir čia Ameri
kos valdžiai Lietuvos klausi
ma* butų gerai žimmuis. Ame- 
rikos valdžia |*nknrt*>tiuai yra 
apreiškusi, kml stovi ir remia 
visų gyvų ir siisiorgauiaavu- 
sių tautų laisve ir nepriktoti- 
sotnylir. Lietuva skaito Ame
riką vieną iš geriausių savo 
prielelių: o itn-s žilintu ge
rai, kn*l Amerikos atstovai 
veikia atsižvelgdami j atsto
vaujamų iHižiuras. to*l*-l laitai 
svarbu, kud Amerikos vtouo- 
m*-nę su Lietuvos klausiniu 
sii|tažin<liiiti ir gauti jų pri 
jaut liną Lietui*** u*pi iklmi***- 

ipiyto-i. Tiiomi tni Lietinių at
istoti to- \Vasbiiigtoii*- rūpina
isi.

Atsiekuuui šio tikslo iuiikIo- 
jaiua įvairiausi Itrnlai; ne vien 
trk talpinant strai|M*iiiu* sve
timtaučių laikraščiuos*- ir žur
naluose. laikant paskaitas ir 
siuntiuėjaut laiškus, bet taipgi 
išleista anglų kalboje keletą* 
brošiurelių: reptyni tuksian
čiai “memorandumo" arba 
•*iJthuania'a Caac fur Inde- 
l*-ti*lence.” imrašr- kun. Eilių* 
ir iužin. Norus. Pusė tų kny
gučių jau išsimitineta. Penki 
tūkstančiai “IJtbuania. facts 
aup|Mti1ing to-r elaiiu fur re- 
estalilislimcut aa aa iudepeu- 
deut na tirui”, parašė Dr. 
Bielski*. Hio* brošiūrėlės be- 
reik visi penki tūkstančiai jau 
išsiuntinėta. Taipgi išleista 
du tūkstančiai ••SaHights un 
lafc in Litliuania”. Mins irgi 
to-vrik visu* iėeiuntiiė-toa. Da
bar tik ką gauta iš s|mudos 
dešimt* tūkstančių kopijų 
IJctuvo* žcuilapio ir jau siun
tinėjama.

Viso* knygutė* yra siunčia
mos: 1) visiem* žymcsuH-m* 
asmenims ir valdiuiakains A- 
meriltoje: 2) j visų universite
tų. dhb-siiių kolegijų ir šiaip 
dirb-snių institutų knygynus; 
3) į visus didesniu* viešus 
(public) knygynus: 4) žy
mesniems laikraščiam* ir žur
nalam* Atm-rikojc. Taipgi apie 
tūkstantis visų brošiūrėlių iš
siųstu Eur<ųMHi.

Keletą* institutų surengi'* 
protekcijas upie mažasias 
tautu*, taipgi ir apie Lietuvą; 
tam reikalui aprnpiutn jiems 
užtektinai medegM. (Tevelnn- 
<lo (llhio) nii*‘*t«i valdžių 
išleido keletą brošiūrėlių upie 
nekuria* tautas: brošiūrėlę a 
pi* lietuviu* pampinti | m nito 
v tonam universiteto profeso- 
riui: *-ia ilgi užtektinai mede- 
gos |iarupinom.

Veikimus Amerikoje, knd 
č-ionikšėių žmonių prijautimą 
išgauti, svarstyta paskutinia
me Tarybų Pild. Komiteto su- 
važiavime. Apto tarimus šia
me pranešime plačiau* nerašy
sime, n<*> posėdžių protokolą 
išsiuntiiiėjom visiem* taikraš- 
«*iain- ir tikimės, kad bu* at 
spausdintas.

Atėjo pranešima* i* Pary
žiaus. kad ••Lietuvos valdžia 
sudarė prakybos sutartis au

J. A. I‘. (ddeafoje) Pirm 
talpinant žinutę apie jannikai- 
cių vakarę, mes norėtume pa
kalbėti su to vakaro rengėjais 
ir virtos Lab. Są -jt» kuopos 
viršininkai*. Prašome pranešti 
mum* jų vardu* ir pavarde*.

K. B-Aleknai 
Klaustmtu. Kas

litan- misijų, u į keltas dienas 
tikimasi anglų miaijus.*'Bį pra 
nešimų patvirtina kabk-giama 
nuo Noraus ir Is.pinito iš Pa
ryžiau*. gauta kovo 2(> d., 
kurioj*- jie pasako; •• Lietuva 
susilaukė |Higell*u* nuo Ang
lijus. Vilnius greitai bu* mu
sų rankose. Lietuvos kareivi- 
ja kovoja entuuja*tišlcai. Jū
sų parauna visuos* reikaluose 
yra uetbutinai reikalinga.”

Kablegrniiiii iš Mveieurijti* 
praueša. kad |t. Pakštas, ap 
įlinkę* l.ietuvų, važiuoju Pu 
ryžiun. o iš čia tuojau* grįžta davo a, tai prūsų lietuviai iš 
Amerikon.

Profesorių* Valdemaras 
prisiunčia iš Paryžiaus se
kančių knlih-graiiią: l.i*-tuvos 
valdžia krturfelikų |aukyrė 
delegatų taikos koitf*-r*-iicijun. 
Valdemaras. Klimas, tiaiva- 
naiiski*. Naruševičius. Yčas 
jau via. Amerikos lietuviams 
užleidžiamą keturios vietos, 

į N**m* jau čia. Tuojau* siųs
kite kitu* tris atstovus, kurie 

.gerai anglų kaliui vartoju.
Ih-legacija Paryžiuje reika

lauja stvnografui. Tuojau* 
prisiųskiu- la-nt in* su maši
nomis ir reikalingais daiktai*. 
I.i«’1uvo> valdžia tuojau* rei
kalauja steuografių. anglų kul
iai* mokytojų ir gy«lytojų. Pa- 
tariniiK- jums orgnuiKuoti llau- 
<1<iiiojo Kryžiau* vienetas ir 
tuojau* minėtų štabų savo lė
šomis siųskite IJetuvon. IJe- 
tuva atsišaukiu į Amerikos lie
tuvius, kad jie dirbtų santai
koje ir imdvigubintų savo pa
stangas jai nepriklauaoui.vlię 
užtikrinti. Jūsų broliai IJetu- 
voje savo krauju moka už 
biisvę. jus |trivalote jiems pa- 
grlbėti.

Profesoriau* Val<b*mar<> 
kuhlegrainoje nuris lytai* rei
kalai* Tarytoj Pild. Koiuit*-- 
tas jau rūpinasi. Kas link 
Raudonojo Kryžiau*, atimini 
kreipiame* j visa* lietuvių 
kolonijas, prašydami, jei ka* 
žino kokios lietuvaitės ramla- 
*i Amerikos Raudoiiųjaim- 
Kryžiuje Europoje, mum* 
pranešt' jų tenai adresu*. Iš 
esančiųjų Europoje lengviau 
ir |ugiau Imi* suorganizuoti. 
Rašykite mum* apie tai šiuo 
antrašu: 7<Kl-l&th 81 N. W. 
tVasbington. D. C.

Hiouii* dienomis žydų laik
raštyje ••Buml” pasirodė pra
nešima*. buk IJetuvo* atsto
vai apleidę taikos konferenci
jų. iš prof. Valdemaro ka- 
bb-gramos matome koki*- atsto
vai tenai rainlasi. todėl bene 
bus tik. kad Daujotas. Alinau* 
kas. K*-niašk<i ir Rosenbuiuu 
Lietuiuu engi ižo. ne* jie tn- 
taiko* kouf* rencijon buvo 
siųsti. Im-i tik šiaip į nekuria* 
valstija* Urtuvai jiaramų iš
gauti.

Egi. Konut Informacijos
Biuras.

pura.-e8
Zomelio knygų, ar ji* |mt» ar 
kitu* iš jo pasakojimų?

Af-rnlyma*. Katalikai tų 
knygų vadina Samuelio knyga. 
Tos knygos yra dvi. 2y<lai jas 
vadina Saiuucl pirma ir Sam
uel antra.

Kadangi prūsų lietuviai ti
kėjimo dalykų mokiuosi iš vo
kiečių. o vokiečiai raidę * 
prieš n ištaria kaip kadangi 
senovėje lietuviai ten dėdavo 
o. kur svetimoje knlltoje ras-

PASIBAIGS STREIKAS

\Vaslinigtoii, D. C. — Nuo 
šiol paleistiem* kareiviams, 
kurie dar negavo jiems prigu
linčių tiiti, ilovauų, nereikto 
Zonų Finansų oficicriui ciųati 
savo uriginalio atleidimo cer- 
tinkate, kaip reikėdavo.l'žtvir- 
tildo* atleidimo kopijos gali bu 
ti induudainos artiiuiaireiam 
rekrutavimo viršininkui sykiu 
su atleidimo originalu, ant 
kurio turi Imti patirta tam 
reikalui pritaikinta žymė.

Taip praneša Karės Depar
tamentus. Tiu> nuspremlis pu 
<larytas dėlto, kml kilo dnug 
protestų dėl reikalavimo siųsti 
į Zonų Finansų tifien-rių at
leidimo raštų originalus. Dau
gelis u«*|Msitikt*<lavo siųsti 
knisa savo ccrtifikatus.

AtleiiliiiHi kopijos turi būti 
pilnos ir nieko nepraleista nei 
kas rašyta ar s|Hiuxliuta ant 
originalo dokuin<-iito. Neužilgo 
rekrutavimo viršininkams bus 
jiasiųsta blanku*, tinkančios 

i kopijoms.
.1 1‘inigyno fM-kreturius Gins.-

aparti a r.m pu gj
MtKBSI PASIULUIMAS.
Mes duodame vieną karvę, dvi 

kiaules ir 12 vištų kiekvienam ku
ria pirka vien* ii musų 40. 80 ar 
1G0 ak n j formas. Dobilų, bulvių 
ir ežerų apiciiukėj, Vilas County, 
M'isrimsin. Kaina $20.00 už akrų 
ant k-nrvų išmukcavių. Rašykite 
ar

0 
t

Samuel |atdarė vai*lą Zona* 
lis.

Dviem šimtais tortų prie* 
Kristų žytlai vertė šitas dvi 
knygas drauge su kitomis Bv. 
Rašto dalimis j grekų kalbų ir 
pavadino Hasileion; tai reiš
kia karalių.

Abidvi Samueliu knygos ar 
Im pintieji ir antroji karalių 
knygų, yra vienu žmogau* ra
šyto* ir yru vienas veikalu*.' 
Tiktai tie žydai, kiltie pir-T 
iiiiausiąi vertė : 
žydų kuilių, imduliito šitų vei
kalų į dvi dali.

Kuikurie mintijo, Talmudas 
tų ir tvirtina, kad šitų veikalų 
parašė |mts Samuelis. Bet tai 
netiesa. ne* jame yra aprašy ,c 
daigių įvykusių po Samuelio 
mirties. Dėlto laivo sakančių, 
kad tos knygos užbaiga pridė
ta ketai nors vėliaus kaip Jo
tuos knygos užlmiga. arlm kaip 
galas l*enkt<o*io* Maižiešiaus 
knygos. Teėjau* ir tat yra ne- 
taip. nes iš kaliais ir sustaty
mo matyti, kad alų Samuelio 
knygų* nuo pradžios iki galui 
yra sustatytos vieno žnaigaus. 
Samuelio vardas tam veikalui 
duotas dėlto, kad pradžioje 
daugiausiai kalbama apie Sau* 
in-lį.
/Sunku yra tikrai įspėti lai
tai. tauto tas veikalas ta|a* pa 
rašytas, liet išrodo. tani tat 
įvyko 1ruui|mi po Saliamono! 
mirtie*.

9 Kas ir kada
parašė Pirmų ir Antrų kara
lių knygasi

.Haal-gaMs. Tos knygos, 
kurias protestantai ir tomistą 
vadinate pirma ir antra kara
lių knyga, senovėje vadinda
vosi trečiųjų ir ketvirtąja ka
ralių knyga. Taip jos telami- 
vadina ir dalmr grekų kaltoije 
ir seniausiam*- lotyniškame 
vertime.

Pradžioje tiedvi knygos lai
vo vienu veikalu. Tik žydai 
vertimieji Aventruštį į grekų 
kailių prieš Kristui užgim
stant lanlalino tų veikalų į 
dvi knygi. Aliiejosr aprašyta 
žydų tautos istorija nuo Sa
liamono laikų iki Baliilmn* ne
laisvei.

Talmudas sako, kad tų* 
dvi knygų* puraš* pranašas 
Jeremijas. Xors nėra tikros 
žinios, liet yra ženklų 'duo
dančių sjiėti. kad tikrai tas 
pruiuiša* padurė ištraukas iš 
kitų jau žuvusių veikalų, ypač 
iš Saliamono karaliaus met
raščių. iš Iaršėliau* karalių 
Metraščių ir i* Judėjus Kara
lių Metraščių.

Rrudias ĮniaiikiniMO». Šven
tojo Rašto vertė nepriklauso 
nuo žmogau*, (terašiusiu vie
nų ar kitų jo dalį, o iiuo Dievo, 
kuris davė raštininkui įkvėpi
mų- Nora tat uežinome kas ir 
kada kokių knygų parašė, bet

, ai « iiu^titv t mi w * • wr vriMcr 
sm titt.i.-iĮ į pgdavadijimus <!<•! up-

Copenhagen, kovo 31. — Ge
ležinkeliečių -ireika* vokiečių 
Austrijoj jau |«sibaigę*. anot 
(•atnešimo i* Virtino*. Praė
jo hadu grūmojimas Vicnnai 
ir kiliem* A u-Irijos mirštam*.

atvaduokite.

6. F. SANBORN
Savininkaa,

CHA8. GODLESKI, 
Lietu* iškis Kolonijis Direktorius 
Wki Pc**|*lrs tjaa Bl<lg..

Chicago,' III.
4

saugo*. Visi kareiviai ir juri
ninkai. kurie turi kuri** ap
saugą. turi tiesos ją prrvrtdi 
į valdžios gy vyltos ajisaugą ir 
gali pasirinkti tokią apsaugą. 
k*ikia jiems geriausiai tinka, 
k. a- aut visu gyvenimo, dvi
dešimt ar triadsdimt na-tų iš
mokėjimo, dvidešimt ar trisde
šimt metų ••eudoa-ment” arba 
ant “eiNloaTiM-iitu” išmokama 
sulaukus šeėias-dešinits dvie
jų metų.

Kekn-torius Glass saku, jog 
sąlygos yra taip lengvio* Ir! 
vertė taip nepaprasta, jog visi

PRANEŠIMAS 
l'žiuukėkitc tusus 

KIMBARK STATĖ BANKE 
Suh-Stalion County Treasurer 

108th ir Michigan Ava. 
I’t patarnavimų užmokesčio 

ne imame.

IR PLĖTĖS!

Teisės, lud viskas iėsipiblys”. j 
(Mat. 3. 18) Teisės vardu V. i 
Jėzus vadiuo ftvrtitųjį Raštų, i

a

Tė mykit!
du uiivhiri ir nukiiafil Mikli Uatiriiki

Imm SIiIvm Mra<
su kapitalu IlOUJMiJMI ir gavo valdiškų čarterj Coluai- 
bus mieste, Ohio valstijoj, kurios tikslas yra veikti vi
sose Nuvieavtose Valstijose ir 1 Jeiuvoje. Mana už įmo
kėtu* (už šėru*) ptadęm aMHai Įirailluii, ae* vm tik 
ši Bendrovė susitvėrė, o užsakymų (įlarlių) jau turi UŽ 
&00JMM duL ir tie užsakymai br peratojimo fdaukte-plau- 
kia. Valdyboj yra visi specijalistai-žiaovai ir geri lie- 
tuviai-katalikai. Paaiakubiakit pirkti ššnu, kurių kai
na 25 <iol. už vienų. Galima pirkti nemažiau kaip du šė- 
ru. įmokant 10 <lalį jų vertė*. (Galima užmokėti ir IJ- 
brrly Bendrai*). Tuojau raikalinųt karpant ari ai ir no
rintieji to amatu mokiuties lietuviai Visokiais reikalais 
kraipkit*'-*: Valdyba.

♦ 
* e

Knyga Mylėtoju ir Skaitytoja Domai

Turima išteklių žiu kam:
1. Apie Katalikų Tikybų Tikrybę ...............................................
2 I uturtn*** Moterims •*••••••••••••«•••• ••••••■••......
3. K n ksėnaiy’be ir Moteris ka
4. Gyvenimą* fiv. btaaiaiuvo ............................ .. ....................................
6. Uirtuvkbo Itpožinlia .............................................................................
6. Katra neišmanė t Ši knjga pravarti teatrą Intejima La

bai lengva suložti 
Mariana Aatraais
A ra y ra Dievas f 
liiurdauo Brunu
Koparuiakan ir Ctoliiėjao
1 aueijalagą rojų ,.a.•••••••••••«•• 
8<***j*1isIų i*or** ir darbui
Bevattarijvažrrių žvpa

f.
8.
R

10 
1L
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DRAUGAS

Lietuviai Amerikoje.
B........................ -.........

BRADDOCK, PA.

(
Geriausių |>asekinių tame 
prakilniame darbe.

Mu*ų kolonijų* lietuviai Be 
tik kn.l nemiega ir darbuo
jasi, bet yra susipratę ir 
greitai |>axį*la kas yra gera 
ir kas bloga. Musų bolš<>vi- 
kai irgi nemiega, bet jų dar- 
l>ai išeina ant nenaudos jiem* 
patienis, o tėvynei n«*ša blėdį. 
Kuomet kovo 9 d. kataliRai 
rengė prakalbas Lietuvos lai
svė* reikalais, musų bolševi
kai norėjo užbėgti tam dar
bui ir sulaikyti žmones, kad 
neitų į prakalbau. Jie <lnr 
iš vakaro ir aut rytojaus
išmėtė pleką t u*, kuriuose buvo 
visaip išniekinta* katalikų
Tautos Fondą* ir liberalų 
prigulmybt* Fondą*. l*leka- 
tuose buvo padėta: “Aalin ne 
fondai, teneskriaudžia žmo
nių.“ Matote, iiiusų *‘gera<lu- 
riai”. Iiolševikai. knd įniany. 
tų. tni knž kų (tedarytų, knd

Genys.

ATHOL, MA88.

Kovo 23 d. Tautos Fondo 
12 *kyrn sykiu ir L. D. Sąjun
gos 4 kuo|>a, laikė sūri rinkimų. 
Tame susirinkime daug svar- 
liių dalykų pranešė gerk. knn. 
JMraitis. X L. Tarybos na
rys. Jo kalba ir pa pasako ji- 
•nai laivo indomųs. Paskui kle 
bonus pakvietė iškalbėti J. 
t tėit-kų. Suv. Valat. kareivį, ne
rami sugrįžusi iš Prancuzijo.-. 
Kareivi* truui|>ai. Im*! indomiai 
]ui|Htsak<ijo savo patyrimu* 
mūšio laukuos.- ir visas karė* 
Itaisenyltes, Kadangi laikas 
buvo trumpas, tai kareivį* ža
dėjo kitų syk daugiau |»apa- 
:-akoti.

Po kalbų prasidėjo pasita
rimai. kaip prisirengti prie» -------- v • - s’ ------- . « Miiuzie evssijf pi iruvii^u *x

tik l.ietuvų prapuldytu IH j rinkinio (tunikų Imlnndžio 12 d. 
nelaimė, kad jų halso nieką- |»o ,|aug kolbų-incšimų nutar-

I

neklaUM-. į prnknlhas priėjo 
(tiluu svetainė žmonių. Kai 
lM‘j<> gvrb. kun. S. Čepanuni*. 
iš llometdead. Pa. Kalbėto
ja* laitai puikini |«a|ai*akojo 
apie Lietuvos patlėjiinų ir a 
teitį. Prakalba žiiHtnėni* la
bai patiko. Ue to buvo daė 
dekletnacijų ir dainų.
Visi yra laitai dėkingi |t. Gra

jauskui iš Pitteburgho ui pa- 
dainavint*. Po to buvo rin
kimas aukų IJetuvos laisvė* 
reikalaut*. Aukoju sekant ie- 
ji:
V. Alinsime....................|a0.n)
M. Vitkus....................... *5tt<M)
AL Vitarta* .................
Ap. Jurėną* .................. KUKI

Pu f> dol.; J. dogeli*. P. Na
vakas, V. Pampika*. X Pani 
(MkiciH-. kum J. 'AbnMiiaiti*. 
J. Alkani*.

Po 2 doL: O. Vitartleač. S. 
Pridi*. D. Nkudžiukė $1JM.

Po t <loL: J. Lukošių*. D. 
Petraiti*. J. Na|mraucka*. V. 
Tautkienė, A. lladzrvičia. J. 
Vaičius. X tiaili*. J. Halči- 
koaienė, t). Povilaiti*. M. 
Rmneikas, X Hikinaa. K. Ado
maitis, J. Rumbutis, K. Bara 
nauricas, X Tamniauska*. K. 
Brataša*. A. I/etrakis, J. Nau
joka*. K. IrakšaM. L. Kcntn- 
maa, T. JHAkevičia. J. Alias
ka*. V. Aliaska*. J. Vinriuna*. 
X Aliaskiutė. Ntnulkių au
kų 89.(K>. Viso RMM

Vėliau aukoju dar: J. 
paitis IU dol.

Po •'» daL: A. Grigaiti*. A. 
Baltakienė.

••o 2 doL: D. Stulpiną*. J. 
Čuplinskas.

Po 1 dol.: St. Jokšus, Irang. 
Lietvina*. J. Kcntavičia.

Vi*o *27.<M). Pridėjus pir 
uiiau *uaukotu* *2U4Jm. Vi
so h bu $231Jm.

Visi pinigui (tusių*!i Tauto- 
Fondo iždininkui. Visiem* 
aukotojam*, vanlan tėvynė*, 
širdingai ačių. Tikiuosi. ka<l 
geraširdžiai neutsisakys ir 
toliau* aukoti Tauto* Fomlau.

M. ▼Įtartai.
T. F. 99 *kyr. sekretorių*.

ta išrinkti |«o <lu vyra dėl kož- 
no* gatvės* kurie lankysis )*• 
itnintis ir rinks parašu*. Čia 
imt išrinkta 24 žmonės.

I*a*kui Inivo skaitymas laiš- 
kit-atsišaukimų iš Tauto* Fon
du Centro. Vinį laiškai priim
ti. Atsišaukimas kaalink tvė
rimo Raudonojo Kryžiaus 
į kyrių prie Tautos Fontlo. vė
laus laiko dėlei tapo atidėtas 
:ekančiam susirinkimui.

Ant galo kun. Petraiti* ra
ginu jaunuolius rašytis* j IJe- 
tuvos kariuomenę. Uuosno- 
rių tame susirinkime radosi. 
ruds.au. Galinta tikėtis*, kad 
Albulyj susidarys namais* 
būrelis liuosaorių kareivių, 
kurie, sykiu su kitais, eis gin
ti tėvynę nuo priešų.

Po šito turėjo įvykti L. D. 
Sųjungo* sueiriukiinas, bet ka
dangi jau buvo vėlu* laikas, 
tai žinom-* pradėjo nerimti. 
Geriau butų, kad susirinkimus 
laikytų kožna draugija ski- 
rint«i: ir tvarku butų geresnė 
ir daugiau turėtų laiko pasi
tarimam*.

Kovo 3 d. Prezidentą* pat
virtino aktų rengimui keturio
liktojo ir kilų ateinančių de- 
šimtmetinių cenzų. Iki enurnvr- 
vijai, kuri bu* sai: io mėnesį. 
1920 m. teliko mažiau kai de
šimt mėnesių, ir cenzo Iriu ra s 
dabar svarsto parinkimų ir 
paakirimų supervizorių, kurių 
bus nedaugiau kai 400, bet jie 
turės savu žinioje apie 90.- 
(MM) enumeratorių. Supen i - 
torių distriktai. išskirinnt di- 
d ii uosius miestu*, turės tuo* 
pačius rulM*žius. kaip ir kon
gresų distriktai. Pagal įstaty
mu*. supervitoriai skiriami 
Konn-rcijo* Sekretoriaus. In-t 
juos rvkonuinduoja cenzu di- 
rektorias.

Instrukcijos direktoriams.o
Komercijos Sekretorių* iti- 

davė cenzo direktoriui svkan- 
rias instrukcijas, kurių ji* turi 
prisilaikyti, renkant uupervi- 
zorius.

“Sutinkant *u užtikrinimu, 
kurį aš suteikiau Prezidentui 
savo laiške, 3 d. kovo*, ju* nm 
lonėsito sekti sekančias ins
trukcijas, paskiriant supeni 
zoriu* krturioliktųjam Suv. 
Valstijų cenzui.

Supervizoriai turės laikyti 
kvotimus, kurių rekordai bus 
(telaikomi. Be to. kiekvienas 
turi boti gerai išklausinėja 
maa ypatiškai apie jo kvali
fikacijas- Tie išklausinėjimo 
rekordai taip-pat Iras palaiko
mi.

ra* didelį lnie*lų. Het* apie 
*1,700 ar OIJJO'. Raštininkam* 
ir kitus reikalu* apmokės (tau 
vaidila.

Visi k&ndidnun j *ti|>crvixo- 
nu* turi aių«ti ravo nplikaci- 
jas Director of (vii* u-. \Vnsli 
ington, D. C.

Kas Geriau?

Of

Ar

clevelavd, oho

Pasigirdus balsėms kaip iš 
£ur«po*. taip ir i« Amerikos 
lietuvių, kad reikia lietuviams 
organizuoti Raudonojo Kry- 
šiaaa aeautes, Clevelando Tau
ta Panda 22 afcntam pMrfk

k. a.

L. Vyčių 83 kp. jaunimas 
veikia, tik apie jų veikimų į 
laikraščius niekas nieko nepa
rašo.

Kovo 23 <1 buvo surengę 
prakalbas Lietuvos laisvės rei
kalais. Kalbėtojum Iravo p. A. 
Kaėkus iš ChicggiMi. kuris 
gražiai f ta pasakojo apie bolše
vikų dariau Rusijoj, o taipgi 
ir apie Lietuvos laisvę. Po jo 
prakalbos buvo renkamos au- 
kos. Suaukota 31 dol. 27c. 
Lietuvos laisvė* reikalams. 
Visų tų aukotojų (tava 
dės bus |iagarsintos vėliau, gi- 
pmigai įduoti Tautos Fondo 
sekretoriui.

Paskui p-nia Gribienė pade- 
Idemavo eiles ir po to buvo 
sulošta vieno veiksmo komedi
ja “Čigonės atsilankymas”, 
kurių sulošė >1. Senkauskienė 
Rozalijos rolėj ir AL Gribienė 
čigonės rolėj. Aat galo kvar
tetas, |M> vadovystę p. J. Kai- 
liukaF-io. padainavo keletu 
dainelių ir su tuo vakaras pa
sibaigė.

Vakaro prakalbų vedėjum 
buvo p. A- Antanaitis.

“Nuakinant tuos, kurie iš- 
laikys kvotimu* jr išklausinė
jimų apie kvalifikacijas, pir- 
minybė privalo būti duodama 
tiems, kurie turi ekzekutyviu*. 
aihninistratyviu*. statistikos ir 
skaitliavimu prityrimų ir 
tiems, kuri* yra buvę admi
nistratoriais, 
turės ir kitas 
kvalifikacijas.

“Prisirengk 
tai visiems kandidatam*, kurie 
atsišauks patys ar bus keno

vienas kandidatas netari būti 
nuskirta*, jei negali išlaikyti 
kvotimų ir ypatiškų isklausi

“A> prašau, kati jus pra
šytumėte Civilių Darbų Komi 
sijos prirengti kvotimam* 
blankas arba, kad jie jas reng
dami su jumis susineštų. Jus 
priimkite Civilių Darbų Ko
misijos patarnavimu* šiame 
ar kituos* dalykuose, kurie 
jum* galėtų fradėti.

“AR nuoširdžiai trokštu, 
manau, kad ir ju* tu patle* 
trokštate, kad ta* ceuza* Im 
tų tobulumo ir greitumo pa 
veikslu. Jton nereikia nei *a 
kyli. jog nei vieno nei kitu ne- 
atsieksime, jri snpervizoriai 
nebus atydžiai parinkti, žiū
rint į jų asmenų tinkamumų. 
AR pasitikiu jumis. kauto at- 
sakančiam viršininkui prižiū
rėti ir net skirti pagal viršuti
nės išvaizdos ir politiko* re
komendacijų. vadovaujančiu 
(aktorių turi būti tinkamumas 
tam darbui”.

Canao direktorius Sekreto
riau* paliepimus jau pradėjo 
pildyti.

Supeivizonų darbas užims 
matų dali ir prasidės 
d. ttų metų.

jei mu tuo jie 
reikalingasis*

r

ruads visada tr Bi»lv> 
tumi ašva Um graly

V. W. RUTKAUSKAS

A

•se

ADVOKATAS
V«4a llila. Vlaunaa Teismuose 

<<rvu* iHdmMutjd:
•• a. u.v>ai>Gn»v stkeet 

Kambarį* •#> 
TeL CenUal MII 

ofisas ant llr»liĮ»porto 
ąsos Mi. MORU IX MR3.I.T 

Trl. Vord. 13S
<>>. .kH.M'.. MIS U. 33rd M. 

Tai. Tania 4411

ALEX. MASALSKIS
t.ILVIMiRII *

Lietuviu ar*
bariua Atlle 
ka v i a o k I a a 
laidotu..* k<>- 
l>iaiau-i*i Tu
rtu navų kara- 
tonu* Ir autu. 
mobiliu.

Taipgi 4.4c*- 
*i 4at| orai.. >i 
I-a O a dirbamo

3307 AUBURN AVĖ.
l'koba irrovar 411*

Vr tuoktu 
MIuNIlt Ar 
Banį*, kuria |>ata ii randu Unlmuk*- 

l*arM4uo4« viaal aaujoa mutium 
naiuaa |I.*M. I*icmu aocu jia Žalia
vo pabūdavo!i; t-jų sueitu I-O 5 di
deli kambariu*, au 'Kun l‘arlor«." 

I an aloktrlka. Basu, baltuma aink'-tna 
I ir maudyti, nu*, au vmata nup-itna klr- 
I |lala> mula, au gvrala SuH'tal tr au
dideliu stačiu lutu ZOvlli (nUas Ns- 
•i «• labai Mlruua lt obloju bdelif ir 
aplinkui a|^lt>u.lav<>ia i.ulhtsM na- 
mat* ll.ibdaet tart* bvtuviu Noria- 
U«li sutkaua Mati.o K'.'itai m teita ūki
te ir kailio nupirkti tusiai ir užteka 
|S0» mokėjimui, o l.ku.ut* raadoa II- 
ntokta.

LIBERTY LAND & INVE8T 
MENT CO .

SS«I K. HalMrd M. tllUbko. III.

Klauskite J. 8inkaus.

PATRŪKIMAS UEMU8A 
7.000 PER METUS.

nepijai tuSMsa.iai kieLvtebj mota 
yra lMXul.lo.ni ru rvrtlflkalnle pety- 

I n.-tkl» ••Nuo l,utruki«no" Sodri? V*, 
tat kad er(.ri*..-iiir* m savu kaip vel
ku. K« tu darai eiabdi na Ar Ir 
tu acatkivipl domoe i tat ir neute.- 
barai aavo. Ar r*l a.riauMa ntatoji 
diria * Taa dirbu, ta. nieko nepacel. 
Wa, tai taip kaip ramuti* prie* g.ir- 
van.'la etena. Taa -uvvrtinma be- 
totalia tavo kraujui Serui rirkulluull 
ir tavu tnuekuloe silptaM.

Ibi yra kita* daly ke*, kuri lapo * 
Ineurn.i itaaetaa. kuri* tave l*AUl*<t. 
ItU'iMt ir kurt iu sali tur.'ti navo nn- 
| tnuo-e. Tul yra l’I.AI*).A ra Medą, 
kuri tau pagelta • tumaus.

I-LAII'A l,AI»V«l»AIT*: kuomet 
ipnd.ta pne kun<> aiekuoioet besu- 
link* auo to* «Mas>

Išmokite kaip Vartoti ramlue (tai 
aaa ir upalaaugr.Lll* nu., patrukime 
1‘riMtadillr navų var.la i Liepa* <’u..; 
IU... k 30M. m. laiu.a. ko. e šauni 
ItTKAI ant ia.n. g.nii i.' I*lapua ir v|., 
aaa filnaa inL.r ...arija*

.....................—..............., —

Mn. B. PALUBIN8KIENĖ
KHnisTiirayr.v 

AKI UMKA
Tutlu patyrimą 
aniem) llgaaul 
Manu |..laruvl. 
aaa utaua.-dla. 
atakvion* moto. 
< Šateikių ro. 
«• dykai kieki

»»

Ir----- --

| Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Tslstvasa McKinlar »*•«

UVDU V1MN&LSS UGAS
MZT UrMm. Itouk-taiU
Ksuit-u W. M4«e csIvSa

Dr. A. R. Blumenthal D.D^
Akl< bHJUUJhTVi 

VnlMrtaMM' Ii* kai
Ollaos bsshifttluai. *’I“ 9 I* »>!•» 
W V Al b &««•>«■il«»ųiiAa ** ii i

k. AMiIaihI Vr. I* »!•*)». !• 
Tclrf«wu*a )ar4* <31*

Tvklsmaa lU»uicv<r^ <<<•

!»•

j

| 
tųt 
M.

------------------------------------------------------------------------------------------b

Dr. M.Stupnicki 
3109 So. Morgan Strcet 

< III* .%<•<». H I IN«»ls
T« l« tiMuie YanW

\ * E iM H
. • .1.1 ' v.L St I ••

tilt i • ■' - Ibi *• 1 ••)•

P. J. O’REILLY & 
A. N. MASULIS ni.vi. — ioctvti: — i.oams .
— IX*t lllSlt

Ar n..rw<i rivroo *»<««• m- 
t.** M.•* tur.in I*I*im u ****** 
IKu.u d.l |...r4s« una.
Aluti ka mumis l'lnnlsiM lutklma. 

M ..Ml K..U* Mr. X. W.
m r Vhn-asu. III.

Į j. .. ........................................................ ...

-K

*

lOSULROKYKU

SERSĖKITE SAVO AKIS.
i

Dr.M.T.Strikol'iiDr.M.T.Strikol'ii
LIETUVIS

GTDTTCMAS in OtAlll RGAS
1TM V. 47lb «*.. OUoasn, IU.
Of.eo Tetap o** lu.nievard 14* 

■sau W. <M

LIETUVIS
GTDTTCMAS in tvAlIl RGAS
1TM W. 4Tlb N.. Cbtaasn, IIL
Oflao Telofr-naa lu.nlevard 144

Tr4. ttartay 4M

Dr. G. M. GLASER
I rak. .kuoJa IT matai

suku nn
OFISO VAlJlNItOK:

I

ttikbeo,
am'IJAUSTAS

Mauruku. V/vieku, lalpsl

I

M.

tai 14. suu i: iki 3 po elet. ano 4
Mu S valaadai vakare.

Mad.liumla šuo • Iki J pu ptal.
Talef.maa Tardė «4T

t

I

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokate* 

M M>. LA SAI&K t.TKEKT 
Gyvenimo Trl Humbaldt ST 

Vakarai. s»n w ::-nd umt 
Tai. Itorkerrll •»»» 

CHICAGO. IUU

KvtUd. 931 lltr 4*taKdtgM
Toh(<rtv<* >!«•> oarkrt Udd

K.LA.ROTH,
Itmua sjdto-jua ir < hlt>ir*aa 

SiH-riMlIMoa MiMeitAku. VyrUky
Vaiky tr «i>v il.rviuakv lutu 

ofteoa; rn* Su. Halaod SU. t'btcafv 
T.'lvt.uui. I>r..v<v *<*>

VaUANI'AD: IS—H rito S—3 |h. 
blatu >—* vok. Ned.hutuO !•—11 d I

Suiatoao* set-il prttalkiali akiniai 
bua paleasvuumu dal Juey aklu 
M Inai et tu kosti nuo galvot akuu- 
d.Jimo, kuomet raidea liajaai | krū
va. kuomet -kaitai ar Mūvi ar ra
tai. tai tuomet yra tabklea. kad 
reikia Jum* aktBlų. Maso Ik moti 
patyrime* pnduoa Jum* sut-auoM 
patarnavimu ui pr tlaama febiSB 
MC taip-------- —----------------

JOHN UKBTAHA 
Aldų Spedj&liaUz 

1801 S. Ashlznd Av. Cliiraco 
Kgaatnibaa eute.ktama* Sykai.

Ku..|n* ta-loa s»tvie. 
z.fioa lutHM vtr* l-latt o aptiekęs

Kamlmria 14. Ii. 14. 11 tr 14 
T<m>kita | uiaao parake. *

' Valaadoa: buo • vai. Itryle iki a 
' vai. vakare. Nedalioj nuo t vai. 
. trio iki 11 valandai dlebe

«•

nu »!•«

&

I

NAUJI VEIKALAI!!
Naujenybes ir Įvairumai

Mu«ų scenos nauji. gra
žų* ir lengvi perstatymai.

Komedijų*. Farso*. Gy
venimo vaistini. Dialogui. 
Monologai ir tt.

Reikalaukite kalaliogu

PAINTERIS MALI0RIUS 
utlkku ul-ak.n.'iai tr (t-oui Ir |>u «| 
Ma 44h- l'lur.ro,

J. 8. Ramačionis
261T W. 44th St Chicago, IIL

THHom. M. MinK-t SIS.

ruds.au
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Į CHICAGOJE. į
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. ATKASĖ DU SENU KARS 

TU SU PALAIKAIS.Trečiadienis. Balandi*: 2 d., 
Pi.in**i:t.u- Pnulirtta.

Ketvirtadienis. Balandri .11 
d. Ru'.n-I > . vv I tipu".

S|h j»iiiii kad tai hur.i.i 1KI2 
metu .tilkit'

Iš CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONUI).

IS TOWN OF LAKE

0NKUOA9

BUVO PARODAVIMAS SU 
TANKOMIS

Parodavimą vedė kareiviai ve 
taranai.

Vakar t Tii«*a;***j*- Imvo dari.* 
indumylmi. Vakar žmon*'*- ne 
lik pcrgyieno -varlinis mi<-t*i 
valdininkų rinkimu-. I«*t lu 
rojo progas imnintyti ii imi 
tai |«.*insl:iviiiiii.

Parudavimu# j vyko tuojau# 
|s> pietų iiduiuė-'lyj iš Miliai 
ei pili prieplmiko#. kšttlonioli 
kn tauku | ta-i rudė gailėtai#. 
Slinko ju* |uil<-ngv:i kito- p*i 
kili kilus.

Ju# vablė kareivini v<*l<*i.> 
turi. Kaip lunko*, taip kmei 
via! pereini matėsi -u voki** 
eini# Argonu** miškuose. Pran 
elizijoj. Ten #ekė limsios l.o 
vo#. Itmigcli- vokiečių kulka 
svaidžių lizdų -ulriiškintn -u 
baili# lankomis.

Parmtavinm priešakiu ėjo 
jurininkų taiui#. Važiavo di 
dalis Įuipuošln# vėžiaut# #11 
nuraėmi-. su l{au*bmojo Kry
žiau# onmnixaeijo# darbinin
kėmis.

Buvo ko pažiūrėti. Tai imi 
raginimas žmonių |trie | ta f rijo- 
t tano,

Pergali"*“ paskirk*# knni|>mii 
jos metu lo# tanko# dažninu 
pasirodys miestu gatvė#**.

(Iiicago, ta.llt.-ji kolio 
turėjo mivo tvirtuma 
Itrorlutrn.

“vvctio žiauri**

I

< h*«*at’**j** ptail*.*iii.'o*ui-
Mi**liigmi hmilvardas. I iva 

i kur darbininkui lic# \Vatcr 
1 salve l*eknz*l:oiii ž**m*,* užtiko 
«lu m-iiii. tat -tipriu karatu.

Išėmė karstu ant imviršau# 
ir atvožė. I- i*•••*** ir iš l.il** 

i iškrito |uil:ii*lotii žmonių kun 
kūlė Tiul išaaiti** fMlnikni 

i 11*1*1.1 i apipili ii iii- knistu# 
| ir |«iv«*#ta ii«*to i-lotim-i 
'draugijai.

>|M'j{*iiui. j**v lai ar tik n**l*u • j 
I l***ra aukų i# |S|2 m**tų. Tai# 
iis-tni# šioj lietoj, kur datair 

1 -loi i
ui'lai

' vardu
\py link*"*#**

■ ji imlijoiuii. šili** užpuolė tiir 
tumų ir i"#li**r*l** l*nlfim#iiis 
gyienlojii-. tiri moteris ir

' laiku*. |«t#i*lėpii*i*i# tvirtu 
nmje. Tvirtiuuu* kan-iiini |*a 
-i<lai< imlijomuii#.

Nu** K52 m**lų p:iuie#ta i<* 
kūnini, kur kilio Įnihiidol.i 
•lalis tTi m-lnimitigų Kiaunių 

Tad ir mmmuuiaujamn. ar 
lik neims tų buvusių ,#k<*r>ly 
nių aukos, kokios <ial*ar nl 
kasta.

Karatai ra*|uipni#ttii dideli, 
lunlnryti iš juodo rirėnšta nu* 
<lžto tašytų lentų. Ta# medi# 
guli šimtu# metų išimti žemė
je. Taip yra stiprus.

KOVA PRIEŠ FINANSINIŲ 8 
ŠARLATANUS

Illinois legulaturon tuo tikslu 
paduotas bilins.

90 ieimvnu taikinai neteko 
pastogės.

Gaisra# sunaikinu u|airta- 
mentiniu# mimu# ant lcam|ur 
Cottuge (Srove avė. ir įtarų**! 
boulv. 20 šeimynų ia*t<*k» 
pastogė#. Ntmstoliai siekia a- 
pir 20 tūkstančių <|«d.. nes
kaitant žmonių iiiaiilo#.

Gaisra# prasidėjo Atlnntic 
A Pacific Tea Ktore hasrtnru- 
tr. Iš l**n pinn'mu#in ėmė rak
ti ir prasimuš*** li<*p#m*>.

POLICMONAS PAŠOVĖ
8UK6IŲ.

KiintiH'l llliuoi.# |egi#lutnra 
priim# ir pnive# naujai įuuIik* i 
tų bilių. tiioiuct šioj valstijoj' 
ucl*ii# vi**f*e visokio# rųšie# 
i'ifiniisiiiiniii# šarlatanams, lig 
šiol buvusiom# |*risi*lengu- 

,#iciu#. taip vadinamais, •’bli • 
#ky” įstatynmis.

I’ž |*iirdnvim'*jiiiuj žmonėm# 
visokių Ia* vertės kasyklų ir 
žil*al«> šėrų apgaudinėtojai |*n- 
pili# kiilėjinmn.

Bilių ptigamim* genenili# 
vnldijo# prokuroras. Tai bu# 
I**•Inga# visiems, katrie greitu 
laiku nori praturtėti iš Įma
nių |*rakaitu.

I

SUSINĖSIMAI PASTŲ 
6EKUA.

Soutli Cliicagoj** suimta# 
Jolin Priscbeski. kurio |rolici 
ja ilga# laiku# ieškojo iiž Į 
vairia# siiktyta*#. žmonių np 
gandinėjimą. čekiu kln#fnvima 
ir kitką.

Kuumet Imvo suimta# ir ve 
danui# policijos vežiman. ji# 
išsisuko ir ėmė l*ėgti. |$.*i |«< 
licijo# niilomolnliau# šoferi#, 
poliemonas <*io«h*y, jj vvdu 
ma# pašovė ir piktmlnri# #*i 
kniubo.

Nuvežta# ligoninėn. Sakalu'', 
imšautn# mirtinai.

t’liicag*** |>o#tmei#l**ri#

L. Vyčiu Vakarai.
Neit* l'oje, fcoVO "t* t •!.. SeliiMil 

Itilll Velionėj,', l„ \ lėill l.'t 
i p. laivo iironrii# vakarą. 
Kinus- niti'tni nlvnrdim* Iri 
jų veiksmu k*»m«*diją “Gyvi 
Vnlmšainkai”. laršimn# ge 
tai Įinvyko. t#«šiim* Inliirm 
lai al.-ižjtnėjo p. Al Panavu**, 

kuri# “ciniko r**lę lošė, I #*"-*'• 
ir kiti n«*b|ogai.

Ėiisifiiii Imvo neprrdnuttiau- 
#*ni <»al imu finkcnk** f<n#tii- 
iii- jihui.# ImkiihIziij pirmyn ir 
nep.-itrni-iti'imi# pk-katuose lai 
ko pradzi**#. Visgi kurie at 
.“dtiukė j vakarą. tie paliko pil
imi iižvm.ediiili.

D P.

IS NORTH SIDES.

I.idiivo# Vyčių •'* kuopos 
m<|uira#ta# judėjimą# |im*ir»*dč 
|m#tarti**ju laiku. Tų liudija 
reiis-iuu,# ištiso# eilė# inkarų.

Pirmu# iš jų bu# ••Genovai
tė’*, kuri bu# |*a#tntytn **•*•»**• 
i<* nedėlioję, ti d. tailnmlžio. sv. 
Mykolo (Minipijo# #v«*lninėj-. 
Uiti \Vnl*nn#in ava.

Gerbiamieji. nortli#i<li*<eidi 
ir iš .*ipicliukių. nepraleiskite 
progo*. atsilankykite |uiiiuity- 
li šį veikalų.

N«»r# iravėni**# laika#. I***.t 
žiisme# nesėdi mimir. Jeigu 
mes įien-ngsim dori) vakarų, 
tai kiti mus išnaudos.

Taigi. vi«*f**j eiti kur į k<e 
kj “šio”, atsilankykite į #j 
rengiamą vakarą; |*nnuily#it 
gražų |s*r«tatymą ir turėsite 
mimlą.

Vyčiai rengdami šitą vakn- 1 
rą stengiasi, kad ntsilankiu- 1 
šieji imliktų užganėdinti ir 
imrodylti. kad |>ažaiigiimja dai
lėje.

Prašalės 7:-"!ti vai. vakare, 
įžanga pigi.

A. Mureika.
i*. Vyčių *• kp. pirm.

14 DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

Vaidingą «n?irin):imą ir ramu 
iiž-ilaikymų. Pranešė taipgi, 
lutd tą vakarą prisirašė S nnu 
ji nariai prie I .i«Lt.**rinro*i<r* 
•Sąjungo“ I l:iin|si-.

Biotini ir «•#••#. lietuviai! 
Katrie buvote tame vakaro ir 
matele to vakaro |»*r*tt»tymn. 

tl.iiip <*l' iuiiin i -i.imlien Kini 
|*.i*<j ii vaikučiai* Panašiai 
yni ir |*».- vi-ipi netikėliui*, ar 
tai iNigrųii.**. T*h|**I. garini# 
lietuviui! IJilalaringuji Nu 
jiinun. vardan našlaičių. ni#i. 
•išnukin j visu# li<*tiiviii#, kad 
me# iK-bnluim* lokiais neliki'* 
liai.#. I.rnl mtliiolimiėiu auklėti 
ava tauto# našlaičiu# svetini 

Inm’iu i-taignm*. dargi neką- 
taliktSkmn**. Tad*-I. #pi*-*<kimė# 
visi prie laibdaringrMiaN Są 
jungos ir statykime musų 
našlaičiam# prieglaudą.

|jd<dnringosi«»# Nų-gi« kuo 
I#*- raminsi kaip ("liivagnj. 
taip ir jo# npi**linkė#<* kožno 
j** lietuvių parapijoj. Todėl. 

| visų musų yra šv.-nla prie 
dermė rašyti**# pri** IjiIi. Xąj.. 
n**# tik lokiu bildu išiniuksim 
«mn mtšltiičin# iš vargo.

M Misius.

Tročtadi»>rd«. Balandi* 9 1919

GERIAUSIOS RUSI ES
0LE0MARGAR1NES

Armour's Vcribert Margarine ir 
Nut ola Margarine yra visur pat
virtintos kaipo geriausios dėl te
pimo ir viftmo. Abidvi yra išdir
bamos geriausiose Oleomargarine 
fabrikuose visam pasaulyj, ii gri- 
nianrių dalyku, specijaliai tiktai 
tam parinktų ii geriausios rųiies. 
Geriausi ekspertai Situos visus 
dalykus peržiūri.

|*rr*7»#f Oleomargarine yra pa
dirbtas ii Oleo aliejaus, cocoanut 
ir peanut aliejaus, gerai viskas su
maišyta su geriausiu pienu ir ge
riausios rųiies druska.

Nut-ola yra padirbtas ii cocanut 
ir peanut aliejaus gerai sumaiiy 
tas su geriausios rųiies pienu ir 
druska. Pasirinkite kurį norite 
abudu yra gvarantuojami per Ar- 
mour.

Ar l’ertlmjrf ar Nut-ola jums su
taupys pinigus. Abudu yra ge
riausios rųiies. o parduodami už 
labai prieinamas kainas.

Krautuvninkas Pristatys.

I

PRANEŠIMAI
IS BRIDGEPORTO

CICERO. ILU

I

šiandie, t. y. Itnlmidži*. 2 d. L. 
Vyrią Iii kuopas įvytu* Kvarl>u# 
uititvMiii# misiriūkinis#. Viri ku<e 
imki nariai esate kvi<-<'-iuiui aurirink- 
Ii. M turėsim pasitarti apie #var- 
Mus dalykus.

Susirinkimas j«yk# Av. Jurgiu 
parapŲes svriainėje. T vai. vok.

4

NELAUKITE KOL
PRADĖSITE SIRGTI

Prigrlta'-kitc gamtai vartojant «

STANOLAX
dėl Prietoaro

l'nritl «a»*’r»»tima».

Virių 14-la kuopa laikys 
lirinkinui Mrrrdnje tai-

Pirkite Šiandieną!

I.
ltH*IH*KIIII

iMlamlžėt J d., vakare, Av. Antano 
Įtsr. aiHaincje. SiiririnkinuiK 
Įmik dnUb-i Nvarbu#. nca yra be
galės reikalų. ypač prieš vakarų.

1'aUri*#.

Kovo lt! dM 191 !• m. I-alsla- 
rngusios Knjungns 4 kuopa 
Im ivi suaugu# vakarėlį. Sta
tė Mi-tmj laimi gražų veikalėlį, 
imimtą iš ftr. V i neimto prir- 
gltui<lo# namu. Ta# |n*r#1aty- 
ma# imrmb'* mum# šiandienini 
Kinija# |nr*l<*jimų ir kaip jie 
elgiasi su savo užgimusiai# 
kūdikiais. Itid**#m* dalis kinų 
savo kmlikių nenuktaja. Dnn- 
giiitui# daro taip, jeigu gimęs 

t kūdiki# jiems imtinkn. tai jį 
i imsiluiko. o jei ne, tni |tnr- 

I dunda artai išmeta kmlikį Inu- 
I kun. Po |s*ratatviliu buvo itar

• I • ir prakaltais. Kalta'ja kum
N. l.-i.lžinmi1 W
l«.#t Mauti «l«- mišlaičiu# ir

i luitalaringąjų draugiją. Kai- 
< iM-tojas iuir«**le latalaringų 

Sli*v«.idja.i’lr‘,"g'*’9 ,W 'mšlnirių
i ir tauto# Intai.

P<* jo praknltais. vakaro ve
ldėjo# |ta*lėk**j*i publikai

BU

< liiengo# (H>-tiiH-i#lcri# |m- 
k<*|ln'*.k:id #ii <*'i*ko Slovakija #n 
#im*#itmii paštu yru leidžiami. I 

Galimu i Imi laišku# ir nioney 
orderiu# siųrii. 
•ių#ti lik |iarrc| 
niai.

Lygini gnlinui |<aštu susi- 
nešti -u
Bosnija, 
nogorija.

I’alcngia “iigtųžttimiin me 
innlių laikų #tovis.

Kroatija. 
<>rm*t***i imi ir f’**r

Laidotuvės 
rarga 3 d. 
(April) 9J0 vaLHryte,U 
•v. Kryltaiu. BaSnyčlM, 
kuaa bm paMStaa | Sv. 
Kaiimiero lietuvtikas kn-

Vtai patį stumt, kaimy
nai ir draugai, yra kvie
čiami dalyvauti laidotu- 
vėse, po'numeriu, 4523 S. 
Wood 8t.

Paliektatne dideliam 
nubudime, maža sesute 
Jedviga ir numylėto ga
naus gimdytojai, 
, Julijonas ir Etabieta 

Skinder.

Vienas iš didžiausių ligų yra tai Prietvaraa. Pasi
saugokite šito# ligos. Pigulkm* ir kiti vairiai gali tiktai 
jum# pagelbėti ant nekurta taiko bet multatai nekno- 
met nebus geri. Tiktai vienas vairias’ yra kuria pagelta 
rii Gamtai prašalinti šita negerumą. Gamtos bodu rei
kia prašalinti nereikalingus dalykus iš viduriu, jeigu 
ne tai pri<*t varas yra reanltatu.

Tai ]m*ckininginu#ias vaistas. Altsoliutiškai nepa
vojinga#. Nepalieka skausmu jai vartojimui. Ktanolav 
yra nespnlvuota#, nekvepianti# mineralini# aliejus kuris 
yra labai švarus. Jis savo darlm atlieka nekaipo papras
ta# vaistas Is-t kaipo mechaniška# liihrikanta# kuris 
greitai sujudina jusli viduriu# ir nereikalingus dalyku# 
išvaro.- - s

NEATPINGA NAMŲ STA
TYMO MEDŽIAGA.AUTOMOBILISTAMS DAUG 

DŽIAUGSMO

tai-

■A

• A «

Miestelyj IVilmeite niotor 
ciklini# |adiciiH*na« suarešta
vo penkis žmones, jtergtrit 
važiavusiu# automobiliu.
• Suareštuotu# nuvedė |t*»lici- 
jos nuovąilon intraukti j kn.v-

Po ’ viskam potieiiumn#

Ne tik Chicagoj. Imt ir vi- 
#**j šalyj minių statymas su
laikyta# iHiiprilnmtam laikui. 
kmUinui visokia medžiaga nei 
kiek m-utpingn.

Tu** reikalu buvo u|mi**in*« 
. |*n#idarituoti |*u<’io# vyriauay- 
hė# kaikuri** deimrtami-ntai.

Klauskite KTANOLAN. 'Neimkite nieko kito.

STANOLAX yra pardavinėjamas pas visus vaisti
ninkus. Jeigu jnsu vaistininkas neturi tai parašykite 
mum# o me# tuojau# jam itariatysime.

STANDARD OIL COMPANY
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