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Neleido darbininkams-Naujas Lietuvos Kabinetas
• •

parodavimo, pakilo 
riaušės

NAUJOS RIAUŠES VOKIE 
TUOJE.

Penkiuose miestuose paskelb 
ta karės stovis.

I

IA WA8HINGT0N0, D. C.
REIKALAUJA SUCEA 

SINTI KAIZERĮ.

Japonai persekioja ameri
konus Korėjoje

RIAUŠĖS MIESTE LAW 
RENCE, MASS.

JAPONAI APMUŠĖ AMERI 
KONES MOTERIS

Iš vienų namų pasigirdo 
šūvis.

Areštuojami žmonės už moki
nimų laisvės koreonų.

Lawronoe. Mas>., kovo 19.— 
Kmnrn-t vakar policija mėgi
no suardyti neleistinų audimi- 
nių dirbtuvių darbininkų gat
vėmis pa rodą rimų, staiga pa- 
sigirdo taria ii vienų namų. 
Paskui poliemooai apmėtyti 
akmenimis. Policija <taugelį 
žmonių apmušė.

Daugelis suareštuota. Tai 

nuo pat pradžios streiko, kur* 
prasidėjo pirm šešių savaičių.

U ryte darbiniakai. kaip it 
paprastai, piketavo tie* dirb
tuvėmis. Kuomet dirbtuvių 
vartai buvo uždaryti, ji*- -sū
riojo j eile* |mro<larimui.

Anot miesto maršalo tvir
tinimo, parodavimo nriešakyj 
buvo nešama raudona vėliava. 
Maršalas prieš paraduojančiu* 

poliei 
veikti

į policijų imta mė
tyti akmeny* ir buteliai. Pan
kui pasi ginto taria. Brt tie 
nieko nesužeidė. Policija tuo 
jena apsupo namus, i* karių 
l«leinta taria, ir nuarė* t aro 
visu* ten esančiu* žmones.

Policmonai apmėtyti ak

Pekinai, kovo 19. — Iš Ko- 
rejo* čia Migryžuxivji ameri
koniški misijonoriai a j įsako 
apie korvonų smarkų veikimų 
nepriklausomybės reikalai*. 
Koreonai smarkiai priešinasi 
savo prispaudėjam* japonams.

Misijonoriai visai netikėtai 
Į būro užklupti korronų sukili
mu. Ir kuomet jie pamatė, jog 
japonai jų maldnamiu* užda
rinėja ir juoa pačius areštuo
ja, nusprrmlė pertraukti ravo 
tyiėjtaų ir parakyti paraaliui 
visų teisybę apie brutalį japo 
nų apsiėjimų su los šalie* gy
ventojais.

Japonai naša moteris.

Mi*ijonoriai liudija, jog ja- 
|M>nai kareiviai Korėjoj šau
tuvai* apmušė kelia* ameriko
ne* moteri*. kurios įlarbuoju-i 
ten misijose.

Japonai au jomis taip lnx- 
taliai apėjėjo lodai, Itnd jo* 
Korėja* gyventoju* aupažandi- 
nnrioa ra laiavė* idralaia. kad 
tų žmonių širdyse *klepinu
sio* ravo šalies meilę.

Japonams gi tas yra lahni 
nepakenčiama* daiktas. Ne* 
kuomet žmonės susipras, tuo
met poMpriešin* anų žiau
riems apsiėjimams.

Berlynas, kovo 19.—M 
Hnlle nnų dienų įvyko milži
niško* rianšės, kurios*- vndo- 
vnvo iMilševikai. Ilnlle yra 
-varinu* geležinkelių *u-ibėgi- 
inns. l’vr ten geleži tikėli n su
jungia* niii-stiis IVvimnr -u 
šia Maitine.
.Valdžios knriuonienė rinii 

ši- npinnlšinn. Malšinimo im
lu 53 žiiioiH-* užmušta ir l~ll 
kitų *už<-is1u.

2SO žmonių suareštuota už. 
plėšimus. Nuostolių Įmdarytn' 
apie 5 milijonai dol.

Pasekmėje kaip liūtie, taip 
kituose aplinkiniuose ketu
riuose miestuose imskelhtn 
karė* storis.

Bavarijoje lankosi talkinin
kų maisto komisija. Tyrinėja 
maisto *tox-į. Kai-kur bavarai 
valstiečiai toa komisijos neį- 
išleidžia į savo apygarda* ir 
grūmoja.

Prof. Valdemaras jau P?.* 
ryžiuje ir valdžios paskirt? ?. 
pirmininku lietuvių komisijos 
taikos kMferencijon. Tos ko
misijos Bariais paskirti M. Y- 
čai. P. Klimas ir E. Gaivinat - 
skas. Daugiau narių bus vė 
liau paskirt?

Daugelis sutinka su tuo rei 
kalavimn.

Berlynas, kovo 19. - Anų 
dii-nų Pru»ij<i* M-ime alriova* 
Ih-gartli k:ill*'-dmmi* prieinu 
kiai :it*iliv|"'- lipi*- buvu-į kai 
»-rj. Paskui ji- |Kin-ikal:ivo. 
knd l‘tii-ij:ii Imtu Mtgvųziiit.'i 
iiioiutrrliijn.

SiM-ijnli-tai alMovni prieši 
n«»*i tnlu reikalavimui. It.-t 
didžiuliui kitų pritarė.

Neim«- yru keli nepiigiilmiti 
gi MM-ijalirini alslovni. šitie 
yni ĮMilinkv prie Itolševikų. 
Jie Įuin-iknliiv<>, kml Prūsijo
je Imtų konfiskuoto* visos pri-

nmmmuaanmmmmmnnHHmmM . vatini** buviirio kaizerio ir jo 
□t VBL BOCUALUTAS BA- š**imyim* narių nuo*avylM'-s.

VARUOS PREMJERAS

IA PARYŽIAUS

Vitautas Gylys paskirtas 
Lietuvos atstovu Finlandijor. 
— Anglijos kariuomene išsė- 
do Liepojoje su tikslu eiti 
prieš bolševikus.

Liet. lafonnadjoc Biuras.

■toeMbalMBB, kovo 19.—Iš 
Berlyno |>rane*aniA, knd kuo
met įvyks taika, tad Vokieti
jos ainhaxadoriiim į Suv. Val
stijas ar tik nebu* paskirta*! 
princas IJcbnow*kr.

Pirm karė* ji* buvo amld- 
*iuloriu* Anglijoje.

191K metais šita* princas 
vietai apkaltino Vokietijų pa
žymėdamas, kad Vokietija 
pradėjo karų.

Itovn 19. — Bavari-
naujų 

ir vėl
Jo* ivinmi. poskyri* 
premjerų, kuriuo yru 
mcijalistaa Hoffmann.

Ir tie žmonės tikini
laukti rang-bė* ir laimė*. pa
taikaudami sorijalistams.

MUKI*

Seimo bustų saugoju karime 
menė. Nežinomas žmogų* ne- 

I įb-nlžintna* vidun.—
AUSTRUOS VALSTIEČIAI 

MANO, KAD WILSONAS 
i YRA "MIRĘS" PRINCAS.

Gydytojai tvirtina, kad Jis 
asus pamišęs.

19.
*a- 
W.

Tuo tarpu kiti polirmonai 
susirėmė su šimpa lituojančiu 
-streikininkam* minia.

Daugelis žmonių n|nmi*ta ir 
|iarblok*tn |>o|i<-monų Inu lo
mi*. Keli |M>licinoniii užgauta 
akmi-nimi* ir buteliai*.

Nuarvšt uotu 22 žiongu, ku
rie kaltinami už riaušių pakė
limų.

VIS LAKJAU PRIEtINABI 
TAUTŲ SĄJUNGAI.

VaahlagtM, kovo 19. — Vi* 
akaitlingrsni ir smarkesni hal- 

. *ai pasigirsta kaip čia, taip 
kitur prieš steigiamų tautų 
sųjungų taikos konferencijoje.

Hraatoriūs I*nuxxd i* Wis- 
mmuao vakar čia kalbėjo ko- 

.ųMraijos kliobo susirinkime.

Londonas, kovo 19. —* Sir 
Kric Geddes, minirieris lie 
|a>rtfelio, padavė parlamentui 
Mimanymų įsteigti Anglijoje 
tran*| airi ari jo* ministerijų. 
Paduodama* sumanymų ji* 
pažymėjo, jog Anglijoje gele
žinkelių *i*temn pilnai *u|M- 
raližuota finansiniu žvilgsniu.

Tiktai vieni miestuose gat- 
vekariai gerai laikosi. Pirui 
karėa . geležinkeliai davė 4.2 
nnoš. pelno. Gi šiandie duoda 
nuostolių apie 3 nuo*. Pirm 
karės ir su perkasai* būro pel
no. Biaadie neša nuostoliu*.

Butų kriminalia daiktas ir 
toliau* tokiam storyj palaiky-

Pranešama. jog Hiate Publir 
l-'tilitie* komisija tomis dieno* 
min pankeUioiaBti saro nus
prendimų. kuriumni bus atsa- 
kyla Cbieagos gatveknrių 
kompanijai nei kala v i man pa
didinti mokestį už važinėjimų 
gatrekariai* nuo 3 ligi 7 e*n 
tų.

Minėta komi, iįn nlrnltisi. 
jog karės laikai praėji, ir to
dėl nėra rrika'o di liuli um- 
k«*rij. Kaip Ihivi-, I.fp ir im’ik- 
*i.) 5 rentai.

PhiladelpMa, Pa.. kovo 
—Per pnujusias dešimtį 
vairių buvęs kareivi* Roy 
Miller ėjo per visas dirbtuve*,
įstaiga* ir ofisus klamunėtla- 
ma* žinių apie savo moterį, 
karių Imvo palikęs sveikų su 
virsmų metų Kineliu iške
lia adoma* l*raaru»ijon.

Bet negalėja niekur *um*ii 
moterie*. kadangi ji nai ir vai
tam mirę. SianHvmioji infl mm- 
zo* epidemija jaunų motinų *u 
vaikeliu nuvarė į kapu*.

Kuomet kareivi* Milb-r r«*n- 
Kfad apleisti Europų, jam apie 
tų nelaimę i* ėionai laivo pra
nešta.

Miller (vėtau netikėjo pm- 
neSiimti, kaip netiki ji* ir 
šiandie, knd jo moteris tnn-tii 
būt įnirusi.

Gydytojni tvirtina, jog Mil 
h-r i* gnih-M'io pamišęs.

I

Oficijalis Pranešimas 
apie įveikimą bol

ševikų
Estai taippat truškina 

bolševikus
TVERIAMAS NAUJAS MINISTERIŲ 

KABINETAS LIETUVOJE

LAUSANNE. kovo 19.—Lietuvos ministerių kabinete pa* 
kilo kriais. To pa sėkmė je p. Dovydaitis autorizuotas sutverti 
naujų kabinėta. Taip čia paskelbė vakar lietuvių spaudos 
biuras.

Naujam ministerių kabinete krikščionys demokratai ta
rės didžiumų balsų. ProgTesistų vadas, p. Noreika, pa ei te dž 
jo paremti krikščionis demokratus.

8odjalutai atsisako turėti savo atstovus naujam kabinete.

LIETUVIŲ KARIUOMENĖ TRUtKINA BOLŠEVIKUI 
- LIETUVOJE.

OOPENHAGEN kava 11.—Visa Lietavoa frontą listnHtl 
kariuomenė ataugina generaiį užpuolimų prieš rusų boHevl- 

I kus. kario terorisnoja šadao gyventojus.
Lietuvių vyriausios karės stovyklos. Kaune. oflriatlaM 

pranešime sakoma:
"Atakos prieš bolševikus pradėtos išilgai viso fronto pra

eitų šeštadienį (rabatų). Bolševikai įveikti ties Soda. Panešė 
jie milžiniškus nuostolius.

“Aisurvakaruose nuo Vilniaus, ties Pagiriais, mes naktį 
priešininkų užatakavome ir privertėme jj bėgti betvarkėje.

Pietrytuose nuo Vilniaus mes pergalimai žengiame pir
myn. Visu frontu priverčiame bolševikus dumti atgal."

Wa«hfngton, kovo 19.—Pis 
gnutn Vi<*nnn Ibilh-lin. uiirirų 
pr<i|Mgnudos organo*, kur* iš- 
b-idžintiui* llotfenlanu-. Jame 
loamtama, jog Ži-iih-ih-m’-* 
Austrijos gyventojai pilimi ti
ki. kml prey.ideutus U'iii-onn* 
nėra kn* kita*, kaip tik Aus
trijos Minta įpėdinis, princu* 
Ihidolpli. kur* buvo nužii-lytu* 
arti IU*k-no 1999 metais.

Anririjos įairiiečiai netiki 
prioro nužudymui. Jie *ako, 
|H-inea* iškeliavęs ana|>u* van ■ ...... —— —■ ■ ■ 
ilrnymt. Ta* princą* vrn n*- Pranaši nu sakomi, įcg estą
I a* kita*, kaip |>rrai*lenla* *nii P*^ rtiprių kontratakų. 
Wil**ma*. Ne* kuomet Wil*«>- 
na* |iniiudę* Auri rijo* neini-1 
lite*, tuojau* imkilę* |mgi ll"m.

Valriieėini tvirtina, jog pir- 
iiiimju vokiečių Auri rijo* •»•*- 
publik<i* pri-zidrotu bu*ių* iš
rinktas pn-xid<*n1a* Wil*oim*.

GYDYTOJAS NUŽUDĘS 
SAVO MOTEI?.

Londonas, kovo H. — Anot 
'vokiečių pnim-šiiim, ukrainų 
kurbnanenė inėjo mi<-tiiii 
Prarniysl. Au-trijo- Gnlirij.ijv.

Mukai laikosi šiaurvakari 
•n j miesto dulyj.

Policija jo ieško jis pabėgo.

■-T- —

>\

Ib*1 <luinu *iiM-ktn. kml gy 
įlytnjn* Wilkin* |uit* 
*.tvo moterį. .linui turi-ju i 
turtų vert*** apie ųitMl.issi. 
Tnd dėl tų pinigų jų ir nušo
vęs. ne jinai nebuvo maniusi 
jam savo turtu* palikti.

Surasta du minisio* Irsta- 
mentu. Seniau padarytam tee- 
t a mente jo moteris savo tur-

I tu* yra paskyrusi labdaryk-i 1

I

—— ———— ■ . i

Gydytoja* IVilkin* du kartu 
buvo fs-rsi-kyn-* su dviem 
moterim ir 1n<ėiu knrtn Imvo 
v«lę». Tnip|mt ir mirusioji jo 
moteris *ti dvimi vyrai* buvo 
|M*r»i*kyru»i ir mi gydytoju 
Wilkin.il į m gnl in ii- np-iv>*lu- 
*i.

X<—!• Ih'-Iiiiii. jei tokiose litai- 
ninmknujunėiosv |*irux- |Mi»i- 
t.-iiku visokio- iumvs trngi-di- 
jo-.

PAROLIUOTA 12 INDU 
STRIJALI8TŲ.

Ncw York. kovu 19. Ihirl"> 
sekretoriau* įsakymu nuo 
Hlli* salo* |Miliiio*iiotn 12 in* 
duririjalirfų. kurie buvo aki- 
rialui deportavimui.

Kiti 12 induririjaliriai boa 
d<*|>ort uoti.

1** ižf į,

prrw.il
Wilkin.il
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PSOTESTŲ REIKALE.kongresui, kur* tuomet turė
jo sesijų. Ne* leisti činpat, pi 
šonėjv, įsivyruuti taltavikiz 
mui. tai reiškia pripažinti jam 
pilietybė* teise*.

Tad senate tuojau* piik* ltu 
sumanymas ištirti, kaip daug 
yra |*igalėjy» bolševikiama* 
Am**rik*>jv. Senato juridini* 
komitetu* tų atlikti imvcdė -a 
vo subkuuiitvtui.

Pastarasis ėmėsi dnrl*i. Pa- 
k\ ietė x i*ų eilę liudininkų. Per 
kelia* savaite* liudiuiukai *uL 
komitetui |*a*akojo a|>iv runų 
tadšcvikus, apie jų pragaištin
gų veikimų kaip Rusijoj, taip 
kitose šalyse, taip (mčioj Ame
rikoj.

, Dilinu Iu Mildioiuilvl'i pu ,
; 'nuliukas. *eiiuluriii* Ovcrtiian Tukis sukdami* di'lesnių ka- 
iš Niirtli Cnrolinn vnl*tiju*.. riiiomeiiė* *lnliii: pulkų ir «iivi 
praneša, jog šioj šalyj Imlšc rijų vadinasi mobilixarija. Ka 

i' ikų pn*|iiiguii*ta pl'*'iii**i.
veikia*i li*l'*l, kad šioj 
nėra Įstatymo, sulig 
Imtų galima sulaikyti 
plaiinniinis iMilševikų

Amer. Lietuvių Kariuomene.

ŪKTI uv K lT ll.lKC DIKMI.V1IH

“DRAUGAS”
Lim Umlims lakini* mvkLUctilu*

FREMI MIJIATfM KŪMA:

McM ...............................
ITsaumtratn molinai lUtalan. U«t- 

k«u* •kaiload nuo ut*tm<> tuo dicn*»« r»< 
amo Naujų Metų. Norint permainyti 
akre»a visada reikia prirsųvli Ir Mbai 
•itfraa* r«nnvala **u-’l ikre*-
kart kr.«*Mjr ur « vpi* na N>.ni, 
arba įdedant |Hnt<ua į rvciatruutn lauką.
“DRAUGAS” PUBLISHING CO. 
1800 W. 46th St.. Chicago, Iii.

Trlt-fcmna HtK.jlr, €111

(Tųau iš^Dr-gu” urna. 64). 
Dainį r i lavinimų vieta* vy

rai sueina, kada ka* panori: mokančiai* ta* artnota* valdy 
vienas angičiau, kita* vėliau. 
Tai m- kariuomene* tvarka. Ai 
toji reikalauja, kad kaieiviai 
butų impiatę lcu<iveikiau*iai

Isusils gti ) kiekvienų vietų kur 
šaukiami, nors ir laiku* ir 
šiaip aplinkybė* luitų visai tie 
|wtogio*. Išritu stovyklose daž
nai naktimis |>a<*iu įmiegio lai
ku |Ntkyla signalas. Kampani
jos ir Imtalij'inai eina lenktyn 
katra grečiati ir pilniau pribū
va * vielą aetikėt'i šniiksiim lai
ku.

tnetiv. mikia jų aprūpinti ge
ruliu* arniotomia ir vyrai*

Gi rnioiiiciiės vertė laluu dnug 
ša pi įklauso įtini jo* niokėjiiiK, 
ku-į greitai mobilizimti*. Aito da
ri-liyko mų* korpusas galėtų iš-
|F*

Maisto Spekulia- 
toriai.

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS.

memorandumu nuo Tarybų 
Pilsi Komiteto.

Am*ter*lain, X. Y.; Eliza- 
lieth, X. J.; Hanelton, Pa.; 
Jersey City. N’. J.; Minersvil- 

•k-. Pa.; Ibi Bois, Pa.; Urook- 
lyn, X. Y. (kun. Kodis); 

, Brooklvn. N. Y. (kun. Pat
ikus), Cnmbriilg'*. Mn*.»; Mus- 
' |H*th, L. !.; Ileuding. Pu.; Day- 
ton, Ohio; Chicago, III. (kun. 

I Albavičitu*); Tamaqua, Pa.; 
C'ialdale, Pa.; IVcstfield, 
Mas*.: Pittston, Pa.; Chicago, 
III. (Kuproni*); Mahan* y Ci
ty, Pa.; Kewance, III.

Nekurtos kolonijos čia ne- 
paminėta, nes joms laiškai* 
a**akyta.

Lietuvių Iufonu. Biuras.

Balkanų; bus siunčiama pen 
kiasdešimts Raudonojo Kry

žiaus slnugotojų.

IVasliingtoii, b. C. — Am<-- 
riko* Raudonojo Kryžiau* 
Komisija Balkanuose rengia- 
sių.-ti ]**nkis ligunbuėiua *u 
kokiui* |H-iikiasdešimtimis 
Knudotiojo Kryžiaus slnugoto- 
jų. Taip praneša iš \Vashing- 
ton Miaa llelon Soott Hay j 
Raudonojo Kryžiau* vyriausi 
ofisų.

Didžiausias iš rengiamųjų 
ligonbuėių bu* įrengtas tuojau 
Belgrade. Jame bu* nuo 1(N) 
iki 200 lovų, po priežiūra l)r. 
tleorgv B. Tan»ow*ki ir Mis* 
llnrriet 
diliui Ml 
juu nuo 
riausioji
ligonbuviu su 150 lovų daliar 
organizuoja kituose didžiuo
siuose šiaurinė* Serbijos mie
stam**. Miestuose, turinčiuose 
nuo 1U.O0O iki 20.000 gyven
tojų. bn* įsteigti penki nr šeši 
ligonbueiai.

Misa Barbei Torrance, iš 
\*-w \ oiko, prižiurę* vienų tų 
mažųjų ligonbuėių. Urupė iš 
trylikos Amerikos Raudonojo 
Kryžiau* sluugotojų, vadovau
jant Mis* Georgia Greenr. 
kuri įtaigi'* mokais* prie mote
rų ir Vaikų Ligųnbtn'io, Bos- 
ton, Mas*. eina į Montenegro. 
o kita tokia grupė iš dešimt 
slnngotojų į Grųikijų.

, Pasirodžius spaudoje pra
nešimams apie lenkų užsimo
jimus Lietuvų paglemžti, tuoj 
iš įvairių lietuviškų kolonijų 
pasipylė protestai. Nekurtos 
kolonijos, išnešančios protes
tus, pasiuntė juos tk'iog 
prezidentui Wilsonui, savo 
valstijos senatoriams ir dis 
tnkto kongresmonui. kaip ku 
rio* dar pridėjo ir savo vai 
atijoa guberaatoriui. Bet 
daugelis kolonijų kur kaa ge- 
rtaas pasielgi* siųsdamos vi 
sas resoliunijas ir protestu 
per lietuvių atstovybę W*sh- 
i.igtone' nes, jei kartais koku 
trukumai randasi priimtos* 
eesoUucijOM, tuomet galima 
jas pataisyti.

Tankiai pasitaiko, kad re- 
zoiiucijas rriėmusiųjų norai 
nevisai būna išpildyti, ir štai 
dėl ko: pažymėta reaoliuaijojc 
ir taipgi musų prašoma, kad 
įteikti net keliems jų įvardin-i 
tiems valdininkams, bet tik 
'.iena kopija tenrisiunčiama • 
suprantama, tuomet tik vie 
nam asmeniui tebūna įteikta 
Pnsiunčiant rezoliucijas arba 
protestus, prašome paduotu 

' :avo antrašus, nes būtina* rei- 
Ltj juos ant rezoliucijos pa 
žymėti ir taipgi kad galėtu
me tamstoms atsakymų duoti, 
jog rezoliucijo* liko priimtos, 
arba ypač yra taisytino*.

Pirmiau* priimta* rezoliuci- 
gi*, pfitestuojant prieš lcu**> 

' IJetuvon veržimusi, gavom ir 
įtrik<w minėtiems vaidinin
kam* nuo sekančių kolonijų: 
Kt-noslia, Wi*. — Ijihanau*- 

1 kaš; Nesrarit, N. J. — Saka- 
' lauska*: Elizabelh. X. J. — 

Aalioni*; Clevetand. Ohio (ka
reivio) — Praikevicb; Piteh- 
burjdi. Ma**. — Stcpanorič; 
Clevetand. Obio — Aimoni*. 

' Kearaey. X. J. — BaJtruko- 
ais; Grand B*|>id*, Micb. — 
J u*a>; Broekton, Ha**. — Ali 
tnėinskn*; Worct*tvr, Mus*. 

' — kun. Jakaitis;
X. V. — kun. 

įBrouklyu, X. Y.
kas; t'iiicago, III. 
Beltiinure, Md. — I.Asauskas; 
Brouklyn. X. Y. Muh vi- 
eina; Patersun. X. J. — Ntrai- 
aaiti*; Krir York Uty -r Pet
riką; IVaterbary, Cosm. — 
Rimkų*; Nebeoeėtady, X. T. 
— lAuirevieh; Kaierbilt, K.
Y. — Vaičiūną.; Gardner, 
Ma**. — Naritaika; ■ Bristai, 
Conn. — Ziginonta; iAarenoc. 
Ma**. — Nėkys; Brooklvn. N. 
Y. — Baubas; We*tf»eld. 
Mas*. — Jarosli: Xvw York 
City, (kareivių) — Milius; 
K'*wan«*c, IIL — Bielskis; An- 
Minia. Conn. — Taraila.

1* žemiau talpinamų kolo- 
t ijų priėmėm rezoliucija* pri- 
indas laike apvaikščiojimo i 
Tautiško* Avcntč*. Av. Kaži ' *»•’»»*«•» »r greitai, 
inieru dienoje. Aio* iczoliu- 

'cijo* — protestai pri'* lenkus, 
i rusų ir

ll.
Artilerijos šūviai iru Uid*- 

Ii ir brangus. Todėl .ritiijo* 
vertė dalutr daug plikinu***1 
him to. kaip dideli* j ra nuo
šimtis jus artilerijos šūvių pa
taikančių tikslam Svarbu yra 
l>ėstininkam* lavintis gerai 
šauti, bet tat yra dar svar
biau* artilerijai.

Viviliai žmonė* mintija, kad 
artilerija sustato aavo anuo
tas. pn.dtui už ki**k tolumos 
sustato tikslus ir imbinu į 
juo*. Tie*a. daroma ir taip. 
Tai. artilerijos lavinimų pra
džia. B<-t tikrasis artilerijos; 
lavinimų uždaviny* yra daug j- 
vnireani*. Ji turi įprasti kilno
ti* iš virto* į virtų m-|>aliau<la- 
ma savo darbu. Tat yra žymiai 
sunku. Kilmijimasi* susideda 
iš dviejų dalių: ntsitraukinius 
iš poz.ieijo* ir stojimas į |mxi- 
rijų. N<*moknnt iitailrnukti iš 
ĮMizirijos, nutrūksta veikimas. 
Nemokant sustoti i |M>zicijų. 
priešas vaikini jų suseka iri 
apipila savo šūviais, kurie jų j 
išnaikina.
Sunkiausia* artilerijos užda

viny* yra taip vadinama ug
nie* skraistė (fire lunrage). 
Jų gali sualaryti tiktai sutar
timi* didelio skaitlinu* arime 
tų veiksmas. Ta akrairtė turi 
užkloti |***tininku* nuo priešo 
šūvių, l'žtat pėstininkam* ei
nant pirmyn ir Ugnė-* skrais
tė turi eiti pirmyn, štiaip |iė*- 
tiniukai arba turėtų smrtofi 
itejiasiekę tikulo ariat įeitų į 
savųjų uguiea akraislę, kur 
juo* išuaikyta aavoji artderi-

Suprantama, kaip <laug rei
kia lavinti*, had peaautro 
šimto anuotų galėtų sudary
ti vienų liepsnos Hienų einan
čių pirmyn sulig rfauerolo pa- 
lie|Hino, apaietojaačių. arlm 
|>a»itrnukai*-ių atgal, a rita 
atkreipiančių į (uirodvtųjų 
ii-

Tikslingam karės darbui
Ulerija turi aamdėti iš įvairiu* 
rųiiea anuotų. Kaikurie ir kul- 
kaavydžiua priskaito prie arti
lerijos delta, kad jie paotato- 
mi aut žemė*, o nelaikomi ran
kose. Bet pradėkim artilerijų 
uuo lengvučių kalniaių anuo- 
tėlių, kurių vamzdžio akylė y- 
ra apie 3 coliu* storio ir di- 
• Ižiųjų milžinų su 12 colių ko- 
M*ri*mi». Beniau* aitas dailią
sias t<*vartodavo tik laivuose 
ir prie tvirtovių. l)al*tr j**s 
reikalingos apkasų kovose. 
Mes nesvajojai* netiktai a|>iv 
*u|H*rariuota*. nešančia* 75 a- 
na-rikim-s mylias, nei apie 21 
colio vokiškąsias didžiule*. ta*i 
m-t penkidikiaes, kokiomis 
ginami Aineriko* pakraščiai 
ir l*iimiiiM» kaiuilas. Turim* Į 
tenkinti* mažiumi. ' ru*ų ir vokiečių bolševikus

Vis-gi trn-ol*-* anuotos Inu- ilgi įteikta prezi<i<*ntui. semi 
minų m-galima dnryti mažoj*■ i loriiim* ir uekurirtns kongn - 
vietoje. T nulipinusia* jos šu | -nmnnni*. Daugeli* i* pinuiai- 
vis išneša 63ll 'ardų, utim I priimtų rezoliucijų |«a. iųstn 
280 sieksnių. Tikinai* šūvi* tu-1 prozklentui Wilmmui dar jum 
kio* anuoto* pirm keturias- Į tebėaaat Prancūzijoje, o vė

liau* priimta* įteikta jam 
imrvažiavu*, kartu su priimtu 
mis r«*zuliueijomis Aineriko* 
Lietuvių Tarybos, Tautinė* 
Taly Ims* ir ilgu rezoliucija —

PrTT8BURGH0 APIELIN 
Kt8 PRAKALBŲ MARŠRU
TAS. VYČIŲ SPAUSTUVAS 

REIKALE.

lx*t te. kuri užmaryje 
Raudonuoju Kryžium 
11*16 m.. kaipo vy- 
slaugotojn. Kilu du

Kovo 22. Hoiiie*tetid, l’a.
Kovo 23. 2 vai. |a» pietų? 

Hraddoek, vakare IV. E. Pilt 
sburgh.

Kovo 24. N'orlli Si*l«* Pilt* 
burgli.

K oi o 27.
Kovo 2!l.
Kovo 30,

Pn.
Kovo 31,

L. V. Pitta. Apskr. rast.

mokti tik tada, kada urlut visa* 
luitų vi'-minie daigte. arlm imr* 

|divizijomis išsiskirstę* j *t«» 
j vykia*. Tai-gi lavindami savo 
j kariuomenę ii'*ap*ci*imr la* di
delių stovyklų.

Siivicnytos Valstijos jų tini 
'atliekamų. <• mum* jos reika 

ia|H,rlu bngos. N'-vii-na Amerikos ka- 
ir |m rcivių stovykla kaip Camp

tas 
Į'.'j 
i i i,* 
j -ui

*lnv ikiškus raštu* ii Inikra* 
'••iu*. Si-iuitoim* iiiiininii p. 
' taria pn** *’•— piuniig**” j«tn 
I tvino pagaminti prėslų tais 
: reikalais.

Sllbk**llilleta- *av*> tl llll* JI 
. mų piisvkiii*'* praneš nteimiu 
: * imu kongresui. Su 
I ji* kongresui |ui*iiios 
tnrimus ir prienmm**. kaip čin >P'ieler. arlm Camp Grant 
įeik kovoti prieš pragaištingų- i*p* uždaryta, kuoim-l |w*i- 
jį ladšcvikiamų. 'l>»>—

I'iena i* svarbiausių prie
monių. kokių sulikomiteta* |>a- 
siuly* kongresui, jau yra ži
noma. Bus | Misi ui y ta visoj ša
lyj uždrausti isleidim'-ti laik
raščiu* ir kitokiu* raštus sve
timomis kalbomis. Moku, tik 
viena angliška kaliui leidžiami 
laikraščiai galės gyvuoti. Tuo 
keliu busiu išrankiausių su
traškinti neramiųjų gaivalų 
veikimų. Nes Matelio čia 'tau
riausia svetimųjų kailių raš
tais platinama* visi A* piktas, 
atkreipiamu* prie* vyriauay- 
l»ę.

Su karė* pradžių keli* kar-

*

Mnisl'i s|H-kiiliid"iuiis va«li- 
na*i tie valgomųjų daigių pir
kliai, kurie įvairumui- sukt y Iš
mis pabrangina maistų, kad 
ii to patys pralobtų. Jiem* 
ergai ta, kad «k-l to* brangini* 
bėa aKurtmgi žmonės lieka 
nevalgę, kad kartam dvi nuim
to blogumo ar Moko* apserga 
ir miršta.

Tai-gi laitai gražiai | nutari* 
Darbo Partija (Ijobur Party), 
kad nurengė sunuuiyiuų 1 Ilino
jau* teimlavių Itutanm, idant 
kiekviena* maisto ap-kuliato- 
riu* butų launlčinina* 50 tir
tų kalėjimo.

Sumanymų | nulinė p. Mer
is. JoliiiM-n, llarlto Parti ’ton

jo* sekretorių*. Ji* primenu, tu* buvo MUUUUi'ta šioj šalvj 
kad M
tie*

Rusijoje daliar liko mir- 
bausmė tik už tris daig- 

tu»: už rengimų koiitr-rvvoliu- 
rijo*, t. y. suokalbiai prieš Imi- 
Aevikus, už kyšių ėmimų vals- 
virtėae ir už maisto s|s*kulia- 
djų. P. Mortos J. Jolinsm 
džiaugiasi, kml Amerikoje ne
ita reikalo kovoti m*i m k<»u- 
tr-nevoliucija nei su kvsiai*. 
bet yra reikalas rovaldyti 
maisto sfM’kuiiutori iih, m*s jų 
daug yra ir visuomenei jie 
amarkini kenkia, burbi n inkai 
mirties luiusim'-s nenori visai, 
deltų suminio all metų kalėji
mų.

Mum* išr<*l<>. kud lanisue** 
suvaldo m*numlėliu*. I**t miš- teivių iru 
imikiim jų. Kuomet tų neimu liendrai su amerikonai* dar- 
įlėlių |Ni*iduro labai įlaug.Į bimjusi 
tm Itausmės nieko nereiškiu? 
Tintu n*ikm laisili li.-umue 
nėr minti* ir .-'i>di*. t’liiengo 
je ta putuiNi butų tikrai r<-il.u 
lingu.

jiaiiaikiiiti leėlžiaiuus avėti- 
moiuis kalbom)* laikraščiu*. 
Norėta ta* padaryti tik kare* 
im-tui. Itct visus kartu* * ui us
ny mas atmesta*. Gi 'laitai gal
uojama ta* (ladaryti ir taiku* 
us-tu.

Iškabtu reikia uumaayti, 
jog tas sumanymo* ir daliai 
neturi** |>**i*ekiuH>. Ne* ji* y- 
m baisiai m-sveika* if netei
singa*. Juk šio* šalies didžiu
liui |s>litikų ir veikėjų turi 
sveika* |«ažiuras. Jie supran
tu. knd už kokia* ten guitja* 
ištliki-lių nemioramų m-galima 
juisim-rkli milijonų ateivijor. 
Jie žino. 4ut<l čia milijonai a- 

šaliai ištikimi ir

šnlii** ir t isii**iwn*** 
g*-n*vei. Tad panaikinti *v**ti 
moiiii-* kaliomis leidžiamu* lui 
krašėiu* reikštų 'ii*lž.iau*ui m* 
teisi l»*.

Ir jei ta- įtiktų. Iiioinet 
Miliai pri»i*i,ų įietirnukti vi- 
sukit .' sui'tikin* mi * um'HIiu 
ir apsitverti Kinijos sietui. 

I Tuomet čia i.. biitu reikaliugi 
I nei svetimų šalių aiiil>a-Mdo- 
• eini. |uisiiitiiiiiiui. kun-iiliai ir 
kitokie atstovai.

Tiuj* negnlt t»utZ
\ i«i;' n**l m ins* ko |M*i'*biug 

džiahi-'iicK. Ne* dvi riteijalutų 
iHilšetikų prisieis sulaukti aš- 
iresnių auvnržtmų ir visokių 

i ■l■•luul<>llumų. t'ž tų neuuora- 
.-pinein mu piktu* dariais prisieis keu- 

pakele trukšmų. Pasak**, kad t-ti nieku ii.*kali.*cms žmonėm. .1

Prieš Ateivius
Pirm kelių savaičių šį,,* i 

Ii* * radikalai n vi*'ikie ln>l 
vikiški gnivulai -iivažimo 
lie* so.-tinen. 
ir tenai atlaikė 
susirinkimų. 'Kulbėj'* 
iriausieji socijnlistni 
l*>|še\ikų šalininkai, 
ju* šios šalie* t tarkų 
lolitiška* jrtaigii*.

Po to susirinkimo

t

Hl
Iše 
ta* 

\\ urbi nulotum, 
trukštuinuą 

ruudu- 
ir runų 

Nupeiki* 
ir visas

įmigs daliartiiiė* Suvienytų 
Valstijų kariuomenės <|eiimbi- 

. lizarija. | kirkvėtių Amerikon 

. stovyklų tel|m <laugian karei
vių negu tur* jų turėsime. 
Tai-gi mum* užtektų vienos. 
Bet be vieno* m-apst-iniiue. jei 

. savu kariuutueuė* lavinimų 
i imsime rimtai.
, Nei Rusija, nei Vokietija, 

nei Prancūzija nestatydavo to- 
i kių grynai kareiviškų miestų, 
. kaip Grcat 1-ake Navai Trai- 

ning Ktatiou, arba kaip Camp 
Grant. Bet minėtosios šaly* 
turi daug niažesaių knzannių 
atskiriem* pulkam* urlia jų 
d*hm*. o vasaros metu visas 
kariuomenė* rųšis išveda į 
laukus, kur nėra nei kokio* 
(Mistogė*. Tat vadinasi gulykla 
arlm liogeris. Tenai kareiviai 
lavinasi kariškuose veiksmuo- 
ae, kuriuose dalyvauja dide
lės vyrų daugybės su įvairio
mis ginklų ir iMaviaimu rųsi-

Atnrriko* *tov> klos pasiekia 
tuo* pačius kariiku* tikidua, 
kaip ir Eurofios gulyklos, bet 
kareivių sveikatų apru|ana ge
riau. Amerikinė sistema yra 
g«-re*nr ir luouiijmd italetigvi- 
na greitos mobilizacijų* lavini
mų. Ji yra gera ir t imt ii. kud 
upsaugoja kareivius mm auti- 
uiilitariško* agitacijos.

bei visų minėtųjų priežas
čių ir dėl tu. kad esame Ame
rikoje. turėtuiiH- jmMiiandoti ir 
Atm*rikor pavyzdžiu ir Anieti 

į ko* piib'iigi iiiiiiini*. !*ut visa 
nei ii<*'iipiiii<*junui išpildyti la* 

! sutartie* *ii šio* šalies vai- 
. <lžia.

Artilerijos lavinimas.

Kai dienų nriiiij'ije kalavijai 
tebėra tik impmisalui oficie- 
riiun*. durtuvai Iie)mimikiiia- 
mi delta, kad naudingi yra 
drųoai Invinti ir retkariiai* 
prinaiiia juo* vartoti pabiru
sioje kovoje, liet stambiausioji 
armijos jiega sueina į jos arti
lerijų. Norint Amerikoje suda
ryti Lietuvai naudingų kariui*

kinta* *ocijali*tų. X»* jie gali 
mus iutraukti tik vargau.

]>a

ar*

Rocliester, 
Kasakaitis; 
—Aibanaus- 
— Vaitkų*,

Bridgvville, Pu. 
Ell.-ivortli. Pa.
S. S. |*itt*l>iirgb.

1>uquc*n<*. Pa.

RED. ATSAKYMAI

J. Bciiton. III. Su-
rinkta*!** tėvynei mikita galite 
aiųati j ,,l>nui<o" Ht-dakcijų. 
1*00 W. 4C-th Str.. Ckkaffo. IU.. 
arniba tiraiog Ta*loa Fondo *r- 
kretoriui p. L Šimuti*. l’dGrand 
Str.. BruuMyn. N. Y. . Tiktai 
kj arti* Munr.v Orderį reikia 
Arti Tauto, F«u‘<. iždininko 
Vaišnoru vardu.

NAUJA BENDROVE
SU KAPITALU $100.000.00 DOL.

Lietuvių Statye Bendrovė Lfthuaetait Btaktiag Oe.
Ai bendrovė inkorporuota Ohio valstijoj, sulig Ohio val

stijos teiaių ir po valdžios saugia priežiūra.
Bendrovė pradeda darbų jas, nes tari kapitalo $3SjQ0t- 

I radeda pirmiau***:
1) Stato naujus namu*, mediniu* ar mūriniu* be skirtu

mo, ne tik Ohio valstijoj, bet ir kitose valstijose. '
2) Daro pienu* delvi namų reikale.
3) Skolina pinigu* lietuviam* statant namų, |>adaro 

lengva* išlyga*, vokuojant mažų nuošimtį.
4) Parduoda namu*, lotu*, forma*.
5) A|*1 raudžiu namus, rakandu* ir kitokiu* dalyku*.
6) Taiso namu*.
7) Organizuoja tam tikru* urna Linuku*, kad reikale juos 

turėtų organizuotu*.
8) Kaip tik bu* gulima keliauti j tėvynę, Lietuvų ir ki

ta* dalių svietu. tuomet pardavinės laivakorte* ant visų linijų.
9) Siuntinė* pinigu* j Lietuvų ir j visa* dalis |m*auiio,

dešimties metų jau ifueštlaiu 
Janių, t. y. beveik trys 

viorstai, arba dvi taailė*. Dvy- 
likcole* anuoto* vidutini* šu- 
tis niekia ašluoiūua uiaikn. 
Norint ištaviuti **vo artileri
jų, kad ji mokėtų daryt* ugui«*s 
skraistę, reikia tiesia lavini* 
nuuiis turėti lauku tuaii*u*iai 
dvylike* mailių llfU ir apie 
liek pločio. Ta vi i būti

puota ir dėlto ii gnAų kaltais 
vadinasi |Kiiigouu. t y. <tau- 
gvliu šuuų virta. Poligono 
iiih m-galime jiirkū sava ma-

10) Bendrovė* tikslą* sukelti prnmonijų tarpu lietuvių 
umerikiečių..

lt) Bendrovė ne lik užsiims stuliuiu namų, bet ir tų 
stengsi* įkūnyti, kų tik |mjieg*.

12) Bendrovė su kapitalu tam tikru ]>udėK i* Uutuvo* 
griuvėsių* kurstyti į salį, o ten statyti namus naujus ant to* 
vietos, kur ugnelė siautė ir baisi karė.

Lietuvių kiekvieno užduoti* nupirkti nors )*>rų šėrų šio* 
Bendrovės. Kerui kainuoją $23.00 vienas, niukinus neparduo
du, kaip tik 2 iėru už $50.00.

Kam mum* lietuviam* vargti toliau, lik sujuakime, 
Avieai ateiti* jau matyti darbininkam* žmonėm* ii šio* nau
jo* Bendrovė*. l*-t reikia penkiasdriumtinė*, m-paaigailėkite, 
art>a ir daugiau*. L. K Bendrovė nuošimtį moka už (ūrktus 
šėrua, 4 dol. už šimtų.

Sesutė* lietuvaitė*, sujunkite, stokite į darbų, pirkite iė
ru*. raginkite jaunikaičiu*, o tam sudėsim kapitalų $100.000, 
da ir imdidinsim ir tik lietuviai pagelbėti savo tėvynei staty
mo reikaluose ir pakol* pramanijų. |

Clevelandieėiai, ateikite turėdami reikalų ar viri minė
tu* darbu*.
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Lietuviai Amerikoje.
leidžiunt veltui laikų. Ar ne
būtų didesnė naudu jam. o 
ir uiu*ų tautai, jeigu tų laikij 
sunaudotų mokinimui*! kokio 
non amatu ar darta!

žyim-bUo
Kiauri-

laaluliiriuKosioK Sųjuuuo- 2 
ku<i|u< litikv nivuv.inj *u*irin- 
kiiuų kovu 1» d.. Visų Avvntų 
jmrnpijtt. mokyklon kambary
je. SusiriukimiLs nebuvo ekuil- 
luigae, ne. lloM-lundo lietuviai 
neviui rūpinasi našlaičiais, is- 
tdcyriant keletu iš visos upie- 

^inkės. Tankiai man t enk n 
dalyvauti vietim'-s kut>|»os mi- 

‘▼sirinkiine, bet niekada nebū
na susirinkiinnK skaitlingas. 
Atsilanko kelios 
moterys ir... viskas.
nins, kur yni muitų kolonijos 
vyrai, veikėjai? Ar jų čionai 
nėra, ar visi praleidžia laikų 
smaklėtte, nes t«> ImIhi nema
žai yra šioj npielinkėj. Tiek 
to. bet vingri ši kuo|ųi gjvmu 
ja ifenii. Turi kasoj keletu 
tl't'ierių ir susirinkime nutarė 
100 dolierių paaukoti Centrui.

, Italas, nutari- į urtiniitut ■ 
* Centru siisiriiikiiiiii nuvežti ti

ltukų. Turi savo Kloluij k«4<- 
tų našlaičių ir šelpia (ttitml i- 
Kalės, (leistina butų, Uml vi<- 
tinęs kolonijos lietuviai dau
giu utkreiptų ntydos į Utb 
daringos Sujungus reikalų 
nes tai yra svarbus ir prakil
nus dariom, ypač kad ši orgu- 
niaacija rengiasi statĮ-ti nnš 
laičianis prieglaudų. Pinigai 
reikalingi. Gerbiamieji rose- 
landiečiai, keikit ir priaira- 
iykit prie vietinė* L. S. kuo
pos Susirinkimus laiko kas 
antra nedėMieni kožao

Nuo darbininkų judėjimo 
atsilieka nei šis kampeli.. 

Tiesa, mažos skaitlius, ypatin
gai iš moterių pusės, supran
ta svarbų orgunisuuties ir 
bendrai pasitarti apie tavo 
reikalus bei lavintis*, bet ta. 
mažas skaitlius žmonių yrn 
tikrai ateidavę* darianinkų 
luomu reikalams. Šis būrelis 
vra ausiaptetęa laetuvių Dar- 
Uaokų Sųjoagoa 44-toja teo 

kuris buvo įvyfcfa paaetMyje. 
kovo* 10 »L, šv. Aataao parap. 
svetainėje, nors stoka baro 
laiko, tečiau daug kaa tapo 
sutarta.

Knupn įstojo pp. Vhute. 
Bukauskas ir Kaa. Kavaliaus
kas. Išduota rajiortas iš J* D. 
8. Chieagu. Apskričio. Nu
tarė prisidėti su penkine prie 
padeagimo lėšų išleidimui 
lapelių “Krikščionių - Detuo- 
kratų partijos programas,“ ku 

u rie bu* dykai dnlinnmi. kad 
.uiuižiiulinti žmones, kokių 
tvarkų Lietuvoje nori įvesti 
krikščionys Bemok nitai, kurių 
programų laikosi Liet. Durbi- 
nitikų Sąjunga.

Išduot k ra|H>rtm> iš Ciceros 
Uetuviikų Orguniaiicijų Są
ryšiu ka.link Raukiusi Vi- 
bUotiuit Liotuvių Keinio Ame
rikoje. Pasirodė, kad nėra 
reikalo apie tai tartis, nes Ka
talikų Vienybė* liras sky
rius, prie kurio kuopa pri
klauso, išnešė protestą prieš 

.^liberalų norą šaukti arimą.’ 
. Kaupa rengia balių, kuris 
▼ stelbus balandžio 20 d., švAn

tano par. svetainėje.
Pirmą utarninko vakarą 

MakvteM mėueaio bus Ūkai

• /

kini* darbui* virei iečiai at*i 
žymi. Galima tikėties kud ir 
šių orguniaacijų išaugins tokio 
iliduitio. kokiui pridera Imti. 
Darbininkai ir 
rupnkitės |mty. savais reika
lai*.

eRAiuunia

!
i

I f--

i

I IMnvt* r**- 
boriu* Atlia- 
ka v l a. k l a a 
talAotu.r* t 
ptgMMial Ta
nu aav-v karu 
laouua Ir aato- 
inotullm

Ta.prt cidaa- 
at dll| •Takų 
paira ei-ava

3307 AUKURE A V K.
rUuac Drvtct 4I4B

PAINTERI8— MALIORIUS
I (ilirkti atmltaretaM ir gmluil Ir t»«i vi* 
I šutu daliu «’lilc?»g»iu nitmfo

J. S. Ramačionij,
2611 W 44th St. Chicago. IU.

T'-I<«'«tia* M< Kteilri 3?«.

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENA8

.NuujnmadsniM. dar j lt ntt ui* 
M*k>*<nn r h tni ir nvMkolnl, ver
ti* nuo Iki 9*9- dii4«r per-
aidU'Mla 9X1. ir 929.

Naujai duryti g **r* ■ uc> IH 
ik' 13 u •lutai Ir overkotal. nuo 
i

runų* i»a»>rinkimas 
paaiuMy oMrkcHu

V laši matai vartoti 
..v irk otnl vėrt» • n .<» 
93(. Dabar u ..kiufe-au. Ka
lis a t. 11 *0 lt . 94 to Valku

I - * ii I ii \a 
liaio ir kup<>rni

ATDARA KJU4HKMA
Neik įlomi* ir laknmto

šįmet. Dorinta vėliau, 
, uolini rengiamasi prie Katuli 
J kų S|>aiid<>. Kavaitė*. Kiek- 

. . ... I vienam turėtų rūpėti prapluti-darmniiikv*, . . ,n inuu- kataliki.ko- .jnuido-. 
nes tuouii savo tuntu kultui iš 
kai pakelsime.

Kokio* knygų* bu. pintimi 
mo. tokios, bet Lietuvos isto
rijų* viulovėlius turėtų kiek
vienus įsigyti ir ant atminties 
išmokti, taip, kad žinotumėm 
kokia buvo inu.ų tčvym-s pra
eiti.. Nesmagu yra, kuomet 
imkMuuujanticji .vrtimtaučiai 
užklau.-ia apie Lietuvą ir jos 
praeitį, o čia nieku nežinai iš 

'istorijos. Kiekvieno lietuviu 
kaip ir prietlenuė 
kiekviemi. progos 
svetimtaučius apie 
nę.

kailinių

Darbininkas.

WAUnOAM. ILL.

Lietuvių diena.

Kovo 9 <1. Tauto. Fondo 25 
kyrins apvaikščiojo šv. Kn- 

kimiem dienų. Piniuau.iai I*. 
Vyčių rltoni.s padainavo “Kur 
Itanguoja Nemunėli.“ k “Mi
šku.- ližių“, l'-lė Ona Muiei- 
čiute |tailekleiuavo “Sugrjži
liui* tėvynėn”. Paskui buvo 
kuiliu. Knlbt-jo gerb. kun. 
pntf. Būrys. Waukeganieriui 
Imvo išsiilgę- gerbiamo kun. 
prof. Bučio, ne. v<>. persta
tų. jį kalla'-ti, tuojuu pasipy

lė dideli, delnų plojimus. Kuli, 
prof. Buėy- imsukė, kad nor- 
■r turėjo atsiskirt, Is-t juti. 

mi |Mi-iliko imt visados. To 
liuli gerli. kiilte-Uiju. |iu|Hi.-a 
kojo. kmi jau keturi šimtui 
metų kaip apvaikščiojamu y- 
m ta švėnų-, kuri šįmet y ra vie 
un iš linksmiausių švenčių <h-i 
lietuvių, ne. Įdėtu va yra lais
va. Paskui pap4U*kojo apie 
reikalingumų lietuviams ka
riuomenė*, kuri galėtų apgin
ti tėvynę nno priešų ir nuro- 
■Ir teip-gi lenkia ta kariuometa- 
turėtų būti. Viaa kalba pu- 
Mikai laimi patiko.

Po prakaltai buvo rinkimai 
aukų. Aukojo mdciuatieji:

Po 3 doL: J. Petkevičius, J. 
Junčias, K. Makuaka.

Pu 2 doL: A. Jaakauakis. 
P. Liekna.

l*o 1 doL: P. Lcungitis. B. 
Austinintė, P. Barčas, H. Ur- 
Imnuis, V. Capas, A. Gerulis. 
M. Vasiliauskaitė, M. Mane
li unit-nė, X Didjurgia, X Pet- 
kiutė, J. 1 tęsk i s, F. T rust, P. 
Ašmiene, V. Sv i toriu*. F. Buu- 
iln, M. Litvinas, J. 7mkaa, X 
('a|ias X Bakšys, P. Daba- 
šinskis, P. Rasdatevičiua, P. 
INarius, J. Lateieiatė, K. Ki- 
tanaa, T. Baranaa, J. 
(avičia, X. Ctapau, A 
H. Htaniakmuth, X Mataitis, 
Y. LabaaMskia, L. MiHans 
kas, P. Jaaušatutkaa, P. Rta- 
ginskis, X Joaaitis, K. Htu- 
ginska, P. Kapturauskas. 
Smulkių aukų sumesti $5.3l 
Viso labo surinkta 461.20.

t'isienis aukotojams, vardu 
Lietuvos laisvės. Tautos Foa- 
<lo 25. skyrius taria širdin
giausių ■*’¥- -hnt galo dar 
imtlcklrniavo eiles p-lė Petr. 
Jusiukaičiutė ir, atgiedojus 
Lietuva, tfvynė musų, žmonės 
miniai iš*i.kir*tė.

|

It CICERO PADAMGtS.

Kn.žin ar tai liežuviavimat', 
paskalų leidimas, šmeižimas, 
yra taip malūnus durims, ar 
tai manomu, kmi tai žaisle, 
knd šita kolonijų Im> tu, kaip 
matytis, negali upseitL Da
liu r pradetla šjueižli, arba pats 
kalaš lųisti apie žmonės, ku
rie visa širdimi yra ateidavę 
tėvynėa reikalam*. Sakyčiau, 
kad ir jus, kurių liežuviai ne 
kantrus taip, ateidookite tė
vynė* labui, ypatingai daly
vaukite 
kar

yra prie 
informuoti 
MtVO t Avy-

Yra ir čionai keletas žmo
nių. kurie reikalauja Visuolt 
no Seimo. Kils jie tokie. Im 
|ia*irodė j«-r (,’irerus Lietu 
visky < Irganiancijų Surysiu 
susirinkimų, vasario 25 d. 
Vn-uus karštus truškėjaa sei 
mo, |*u užsiminimui apie l.ie- 
tuvu* valdžios įguliutinius l’u- 
ryžiuje, rėkė, girdi, “kas įga
liojo (suprask nuskyrė) IJe- 
tuvos valdžių, jei ne mes!” 
Jeigu jau nežino kaip ta vai- 
tižia susidarė, tai kų veiktų 
tokie seime. Mdalteriku

»
•I I i

ulal u 
III Iki

I
-X

Ona Černiene 
po tėvais Lulnntukė

pasimirė utarnink**. kovo 18 d.
5:05 vai. ryte 35 metų am 
Maus. Amerikoj išgyveno 10 
metų, su vyra istrvveno 6 mc 
tna.

Velionė pa^jo iš Kauno gith.' 
Panevėžio pav.. Naujamiesčio 
volasties., anatomų kaimo. Mi
rė nuo plsaMų uždegimo. Pa-; 
liko didžiaitame nulludime

AMERIKOS LIE. MOKYKLA
V««. f- Mvkln.lna; nlt*UMl<M Ir UrkUcUmetų, taipgi Joną ir ailvertr. k,w kM|iastmatiko*, katetesy*

I.nhinins ' ’ *• ‘’f.BntiBa. pinajuuuuua. lybe., tai*«. Fu» V*latt>M latBrttaa,
Laidotuvės atsibus petnv . tat<w.j<«, , i><4tv.... -* . .. m. *(n«r 'kvitu ..!;<»• i .'rtprtt ». «lui’u

čioj, kovo 21, 9 vai. ryte ls 6v »- >-«•<
VnciriA haSnvAine i 4u Kati Mokint."" valandų, nuo » ryto iki Jurgio bažnyčios | sv. kmi- t piUy %aU<tw ruo „
miero kapines ata* ho. Haiuni su ciucacn, iu

Velionės kūnas randasi po r—------------------------ --------------:
num. 3213 Lime SL

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido 
tuvėse.

Nubudęs vyras ir vaikai.

Itl IK M.IM44AM t 
conimni.a. .I*u u m. 
kta.4nlikit, lluo ėdriau 

Itii J. W. ItUlnra,
Iii Hlocui Ft. 

Ktn*a’><n. I'rnnn.

r—

V. W. RUTKAUSKAS.:
ADVOKATAS

V»4a l'l’U VI.UOH tirtoj r>:?"i'«*irj-
— W. RAMU MITU* ItTIlLlIl 

Sruubart* «O4
1b» Caatta, 1474

<>n*** aut nnia»r-^u 
im ho MonoA* sTnm 

TbL Tara* ’»«
<iy*«4t'iw, r .3 U'. .t

Tai T*r4« 4441

9

IRU Ri Ri UUim
IMU rrd>tnjaa Ir cUirargM 

tfpeeljshaua Moterį •tau. Vyrlltag
Valku Ir v»oy chr©r’>tau lf 

ofisas Siti 8c Halcti Cbmaoo 
TftfoMų Ifrovar MM

▼ALANDŲ*. 19--K »*to 1— • t* 
plotų ?—1 vata NciMtesn.s ii-ii t

Dr. AK RUTKAU8KA4
•viafUi.a ai akini v *•*• 

UTtX> X 1*0*14.1 UOAB 
4441 Wus«'t*i lai«Je<B.e

kav.paj •'. Bi-Oo* K—--------------------------------

•Dr. M.Stupnicki
3? 09 So. Morgtir 8tir<l 

%GO» nJ.rW >Cr
r^loua T*.K» b*Al 

V-iteodiM. » te t XX 14 r,te; 
b > ui n viu Nn«i«;io- 
tat* Lt t <t 4 4 m

i
PATRŪKIMAS UŽMUŠA 

7.000 PER METU8.
Septini Itakateftftal tal«ki4«t>ą >4>«tą 

-n nu rt'ttifikntet» |*afi*'
Ik llaln “N <H> l*r.lPUklTAO** tacmioi? t*P» 
t Ln<1 t»M’rtn.fiui« J* *ain kaip m- 

>p Ką lw (Ltr.ai ėiAMJitrtuų Ar ir 
tktripl J tei ir Kvite
m i r Ar x**l rwik>Mn4.« n»-•»»<•) 

Tma tbrlMB lai l»F k o liepa*' I 
t ta«ip liaiii* |»ttei g<«r

, lan'.'ią •K>o Tan rut<*rž*itea» r»« 
Iii.}..a lutu kmujtai gerui cirkuituul 
ir tai o m«i»kul<« • ;pn«>a

lu-t ,ra kiten >1ai)kmr. kurį tapo 
■eneaul UbraMAA, kuriu tatG l'AUTo* 

. NI’OH ir kuri tu kjII tuv«U kao 
, intin* Tai )»• l'I-Ali’A mnloGA. 

kurt Uui pAgiltu** iti itette
.r’.'’?. PADVAKAITK kunmn

1 ’* ( pri4Ha prie kun<* niekuomet oenue-
atnke nuo tna riet .m

temokite kaip vartoti gamtom |tal- 
mi« ir upalsaugnkite nuo patruki t ie 
l*fi«pj»klt*« eevu varde I ITapua Co.. 
ni<x< I0H. Ht taouia. MnM o gaust 

| DTKAI rot I4m«g1nlinc» l*iapoa ir ri* 
. eoe pilna e infcrniarijaa.

Keru* rar- 
•« r ra

I*ak-41uki t* u mm. *r* a < im<* kl. men- 
nra |m 1,1.1* amariliai.
14 Kaule aut'.. laar,-i«*Ui vav Kūrai-1 
IIMO-* i>.ra|> lbm<.n>. mmUibu* Mat- 
4Mu atMkauktl a*, u n. iu adrvau:

Ona Oalv'-UutA
» M.lc at, |„rj fiala. N: T.

.kambariu*. I'rtahri. |.or<t«<tano. Kaa 
1 anVMtlnkaa turi l4<ntunuU ant uk«« 
' aveliu laiku.

M. P,
411 W. 34t h PI. t'hkac. III.

r. j. r

•441 ■*.

jocoojo xaSc'-

ANTANO RADZEVIČIAUS
VARGONŲ KOMPANIJA

Dirbtfat ir afatytojai '

Električkų, 
Tabslar* 
PneuMttikų 
ir Mechaniškų

VARGONŲ
M4.

Btl«!ii|lTMln|iiilizidiicij|
1-UP-S1 lalBom.

ir per- 
larnoaiML 

<Jrktrv« 
i.iuteriMi ir tįsotai 

re iii Alingą 
prie vni <t«v

f -rtetuvė apru- 
I ate naujauaio- 
i •• ir r<u»u*4° 
t ai tau*aidui ;ta ir 
:*wUahateir Uai- 
niBkaia l’knu* 

f .mbci 
rn<Uuuo velbui

Dirbtuve 177 New York Avė., nek A“ Kt

M

• I 
I•
I

f

Dr. G. M. GLASER

I

I

k

r.?5i m!

SEKKITE »V0 AKB.

u tu
HUf •»

Dr.M.T.Strikolis
LIETUVIS

UVDYTtMAS IK CMIKI 1U.A* 
1154 W. 4Tth M., < bl<a«v. 1IL 
'>h»o TelWona* IK ulavard 144

«

1141

*

S

4

t t

II
II

• ItlAdlNTRI 'Ik
\KIM HK X

' P? J. O RMLLY & 7 ’ ’

X N. MASULIB.
Kilki. — 4>TATK — MIAUK

— HM itkM-t:
Ar ivr. Ir a> vmt< ertiiiuM* a Ir. 

Iiaar. Aara tuntai fialų ir .vaitų 
ar.ua d.-l pardauniv.

Malt k. UKiMilr Pirmiau. t-irkln*
43 aaad knlar A, r. W. W. <■*. 

tuv IM***., IH. ,,

SmrtMtoa giri; p n Laikiau akiniai 
boa palenkituUuu daJ Juay akly. 
Kuomat tu kanu auo galioo akau- 
d<jun<>. kuumat rald/v llajaal į kru
ta* au ■ »*.aui ur »uu«i ar ra 
*■1. tai tuomet yra >rnklAA, kad 
raukia Junu ak bhj Manu 11 metų
1 .rn «• .:ti* ui KieiMmi b n, 
uvt taip kautai a»< Ik* H ••

JOHN S MET ANA 
Aku, BpetijalisUa

1801 S Ashland At. Chicaco
K<**> >lb** • u'elk.lBUl* 4>k.L 

Kan.p** 1» tn. VklTM. 
4-Mo. IliUaa rlr4 1'1*11'4 MHelo*

K*r.,l«rl, 14, 14, 14. K U 1* 
T<<nykito | mano purak*

ValaBSoa: auo I vai taryto iki • 
vai. vakar. Nedalioj auo • vai

|Mrs. B PALUBINBKIFiKt

irtu iMttiruvigl 
»teJM 
įDu 
m ute-4n« J iru* 
iki'ii 14 U «4M-tV- 

Autuikiu ta 
d) kai ta»« » -ž 

aiai Atrtteu*

ITablikuoJa XT natai
<Mf-a> 31 ta ta. Mursaa M. 

Mn-U ss-n> M, t.3>l,««o, 10.
si’LfiJAUtrrAS 

MotarUk*. V>ritku. -.uipst ebru- 
aiakii lirų.

OFISU VAIJIKIKM: Nuo 4 ryto 
Iki IB. auo 13 Iki s l-o t>i*t. ava 4 

Iki 4 valaaSal vakara.
Ntavlurat* ano 4 Iki t no mot. 

TaleToa** TarS* V4!

Dr. S. NaikeKs
OTDVKMJUI IR COIMtKGA* 

lt kO. SMlIaaS Avė. 
Im<* Drmar T»U

i'tcoro oflica 
4*41 W. 144h M.

Dr.C.Z. Vėzdu

ŠIAUČIŲIRUL
2 lwt(Xw SiBBae **0-1, rrilMM, 
iiiihub ato«rl rlaaa l'lnlthar 
tiaa. JacM Ir klU gaahial tari
parSuoU tuejaua ai p'lclaaaa* kai
na. Tuojau* atalAauklta. Ma* turim* 
pilca »Uę maokioa ori Ku-Jia aKurv*

K. KAPLAN & £0178, 
4608 So. Aihland Ara.,

Chicago, IDinote.

Dr. A. R. BluMnthil B. 0. 
amv sfi^-uai tm <• 

nuarti .a* Orkai 
ofar *alaaa«iBi B PC * I* rrte *1 
* ral. raa-m H*«, .tumU * Iki lt

■ U. a.Btana i<* karna 4* 84.
Tarrn 4411

TalaTosaa Bcal»-aj4 4441

ooii Otliiriitik

UIIIIU

Tiksi ’1 /

ar.ua
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CHICAGOJE
KATALIKIŠKOS sVENTES.

k<»j I
!•:* iii 11Trečiadienis. Kovo 19 d., Juo

zapas. šv. P. M Snžiedotim 
Ketvirtadienis. Kovo 20 >1 

Aleksandra. Kl.m*ti|.<

U2SILIKUSIEMS DUODA 
MA LAIKAS.

Antkart turi užsimokėti 
nai.

pil

Ugi Jiiaeilo -eklIUItliellio 
neiiž*dmokėju*i«*m* karė- un> 
kesčių mm jjilauku j,mitrinta 
laikus dešimčiai dienų už i 
mokėti reikalingu- nml:<*sėiu*. 
Bet |HMlr:ing j uoluoti l.olel i-> 
riau- ofi-an jui-iaiškinimą. ko 
dėl tas nebuvo atlikla pa- ' 
k irtuoju laiku.

Katrie laiku mokėjo, tie vi 
si galėjo naudot ir- jirivilegi 
ja, kuli leidžiu inoke*ėiiir i* 
mokėti įlalimi*. kelmuti- ai 
vejai*.

Surivėlnv ll-ielo 
su*|M*ndiio1a 

IIŽ
gi ju 
mokėti |>iln:u 
tu*.

< ii katrie ir 
liginimu daliu r 
tuomet Im* 
sakomylirn.

Tni jmskulini* vidujinių 
mokesčių kumirijonierinii* žo 
•Ii*.

•IX—i
me

iliu 
nejmaiiuimlo . 

imt raukiami ni

laiko pni

Tėvai j* atgal Priėmė.

n jo
|u-.

Bilu 
kinui i. 
nieky dtiupinii n«*luivo knl- 
k'iinii, knip tik ,-ipie Airijo- 
nej.i ii.Imi -i.tni I..-, u|iie Airijo- 

■ lai-vę ir ;it kuiliui uim Aug 
lijo .

Vilių Veikėjui Kalinai n-il:n- 
hujn. kad \irij.e l |;,i,-imsi 
•illtll pakelta- lllil.o* I >>nl'erell- 
eijoie. X«- jie malta, jog tą 
I.luti-itn.'i Ulė--n,;im*i nejinlie- 
li ir Viliją |M,-'etmVei judikli 
Vnglijo* pi i>—i-aml.-ii.

Kai kurie airiui kall*'*tojai 
ntvirai tvirtino, l.ad jei šiuo 
kurtu Aiiijo- n<jitiklmiromv 
Im- klnii-ima* Im- iižme-ta.-'. 
tiiimpu laiku Amerika -u*i- 
Iniik* kuri- -u Vnglija. Eii 
If.jHiJe neini* Itl* IJimilb-*, n-1 
(ne kokią šiandie lai|, pluėini 
kallmiusi.

Ibibmlin* taikr. turi tik-lą 
lialiiin-iKil i i i-a-, kadir uui 
žiuu-m*. pii*:iuli*> tiiiiln-.- Bet 
|t|ie tų lalllll eile- liepi i-klli- 
Ioiiiii Vilija. Taip nori Ang
lija. Ir jo- noru- -ekn kilos 
šaly-.

Airijo*. kaipir l.ieluvo-. li
kimas ilitlžiiimoje |iriklauso 
nuo musų |,rer.i<lento. kur- 

i laikos konferencijoje turi .o- 
i Im Icil-ą visuoM* klau*iniii«is<*.

ITALAI CHICAGOJE.

• I

B Jos kalba buvo priimta del-l 
nų jdojiniu. Čia jml įztojo I.'!1 

ijimrieėių ir vi*o* ul-imokė 
jo |m> I dol , l.'iipo metinę mn 
ke>ti. -I d. kovo (.'tojo X *ąj..

I taigi iš M. S. I kilojai* į*tojo 
i šv, baziniu ro \kndė-inijo*

' le-ineiu draugija !*• narių, 
pr.'ulžia.

KllZitlIlelo
\l..i.|< mija' 'I • i uoja

B. T.

Knziltm-ro 
llim-ju draugija 
Ii-1 tai tik dar 

’l i-t-y vimja šv 
Se-etlj 
jo*

Is BRIDGEPORTO.

I

Mėginama įsteigti jy draugi
joms centras.

savo dukterį 
mimo. <ii kareiviui, 
tek* jMi|mlti kuri**

Chiengojc |M>lirija suėmė 
Cnt beri ne Bielier. 15 melu, 
turtingų tėvų dukterį iš Ku- 
Mrtte, M. Sn ana Imvo karei
viu Jame* J. Lvon* iš Jotie- 
to.

Mergšė kovo 4 dieną palrigo 
iš tėvų namu ir ra tuo karei
viu ajmivedė kovo 13 d. mies
telyj <’rown l’oint.

Tėvai jauną 
pasiėmė- 
•urtiut.
teisman. Ji* lie *uvo vyresny
bė* leidimo buvo apleidę* 
(irant stovyklą.

Tokie prajovei yra galimi 
tik Amerikoj. Ir taip lai* vi- 
raomct, kaip ilgai Betai* tin
kami apai vedimo įstatymai. 
Jei prieš ajrrivedimą mm to
kių vaiky Imtų reikalaujami 
gimimo metrikai, tuomet vai
ky negalėtų surišti jmrtm bite 
koke taiko* teisėja*. Tuomet 
hutų daugiau doro* ir svei- 
kiau visuomenei.

(■Iiienvuji* gyvuoju itjtiv 
įvairios italų draugijos. į 
ria* |iriguli njiii* 4<).<SM) narių, 
linini viūkėjui sutvėrė komi- 

I tetą, kurio tikslu* tom* vi- 
•mu* draugijom* susidėti km 
von ir |m*lnlydiiiti vidnmie-- 

I tyj įnirau*, kurie Imlų italam* 
knijtir vi-ų jų reikalų eenlrš*.

.\'nmų pii*liilydiiiiiiiiii rei
kalinga amžinusiu $251MII U' 
Tad komitetą* |uigiimin* pie
nu* jairilavinėti šerne. Hėra* 
kainoostąs nedaugiau <kiL 
Vietų* žmogų* negalėsią* <iau- 
ginti įsigyti kaip tik vieną Še
rą.

Tie namui itulam* atei
viu m* burianti kaijiir kokia 
|iriej>liiuka svetimose bango-

125 
ku

1

IŠ CHICAGOS LETUV1Ų 
ULONU Įl.

Ant vieno* viršutinio gete 
žinkelio platformos kimi* .litu 
l/t". iš Kvanriono. mėgino 
patilti, kaip daug ji* svėrių*. 
Mašinon įmetė* |,inigą ir p.“ 
sisvėri*. Tii’inn veikiai ajt»i 
Žiurėjo, kml ji* vieloje renio 
mašinon pilelė auksinį |"*nki* 
• lolieriu*.

Pakėlė trilkšmų. Krri|iė*i i 
etotie* u genią. I'n-tnrn-i* p:i 
šaukė |Mi|ii*iją. Milu Įsišaukė- 
mašinų kotn|Kinijo* agentą.

Agentu* atvažiavo, atraki 
no masiną, rado jM*nkis Uo
lienos ir sugrąžino kinui. Ai* 
gi nuvažiavo muilo veltui jin- 
si* vėrę*.

tt NORTH 8IDE8

AIRU08 NEPRIKLAU80
MTBtS REIKALAIS

Didžiuma reikalauja palino- 
nati Airiją

Moterių Sąjungos -t kuopa 
laike nieįieKim susirinkimą lt 
<1. kovo. ŠV Mikuli* pai.ip. 
-velninėje. Sll-I I IIlk i llle dili) 
vato ln’Veik visos mirė*. 
Taipgi |»riritiiše tiri mėlio- 

lmiri**;.l. Aleknienė n E. Raut* 
kiuienė. Į |Mišel|iiuį akyrių j*to 
|i» 7. tai gi ir I k|i. jui-idėjo 

į |in»loi iiiiiui jMimatu*.
T»ir|i kitų svarstymą utita 

ri* |m. Velykų surengi! vaka 
i.ą *u |>er*tatynių ir |oie to 
|dar juidaryti gere*niy daigių, 
i J šį puririnkinut buvo atri- 
, laukiu*! Ji-lė Andriii*e\ iėmtė. 

Mot. Ną-g<>* Oarhė* narė. Ji 
I ramiai. Imt aiškini linini* pa- 
|in*akojo n|>ie ką lik iiž*iii**z 

į gurių liaują orgntiimcijy mv. 
I Kazimiero Akudemijo* Rėmė
jų ir nurodė reikalą ir liutnią 
kokių me* galins padaryti ari*

I

I Sen-loj. ktivti 12 tą tl..
[ Vyrių Iii ta kimjia Ivikė susi
rinkimą. Susirinkimą* nor* 
nebuvo -knillin*>.*is l**t įlaug 
dalykų miliutą. X n tart n su
tverti mažųjų I.. Vyė-ių kuopą. 
Tam tikslui likt* išrinkta ko- 
mi-ijn ir galima tikėti-, kml 
-u jiagrlliti kl**l***no Iui- grei
tu liuku sutverta mažųjų vy
čių kiio|m. Tmla ir tie nui-| 
zyė-iai jirigulėdami prie U Vy- 

įėių o,gamzm-ijo- išmok- nešti 
I naudą Tautai ir Bažnyčiai.

Tai|,gi Imvo kalbėta 
a. a. buvusį I... Vyčių 
knopo- nulį. Kazimierą 
kų. Iz’-t»s. kokios bllV 
tartu |Mi>leiig1i iš kasos.

’loliau buvo knlluumi :,;>ir| 
ntičin- vietinė* kuoj*** tm 

■u-, kurie randasi ligoninė-t*.
X*•> *:ii pa-ižmlėjo, kirk gide- 

>1 uui. lankyli juo*. Ptuiiškė- 
ju». kini vieno iš sergančių 
narių šeimyna yrn vargingam 
(tmlėjime. tnin tikslui |uidury- 
ta kiilrktn ir sumesta šKI.Ofl. 
k*:rie liko įteikti per -M. Stain- 
tiriutę.

Toliau buvo kall**ta ajiic U 
Vyčių dieną, kuri Jiripui Ii, 
ludntulžio 24 d. Nutarta su
vilgti jinikallms l**i muzika 

liškų prog’amą. Ateinančiam 
* ii-'rinkin**. kuris įvyks s**n*- 
<loj. kero 19 <L« bu* ir drlm- 
tai. Kas turi mirą, kvieėia- 
mt.* atsilankyti ir jmriklausytL 
Kn* 
jais 
ii. 
nt*ė

I

Aldona Visčinlaite
19 metų amžiaus mirė kovo 17 
d 1919, 10.15 vai vakare.

Paliko dideliame nuliūdima 
motiną Vižčiuliene. seserį Mar
ginėtą. brolį Vytautų ir ivo- 
<M*

Laidotuvės atsibus kovo 21 
d.. 1919 m. U šv. Kryžiaus 
bažnyčios į šv. Kazimiero ka
pines.

Velionės kuna randasi po 
num. 4537 So. Wood St

Visi giminės ir pažįstami 
yra kviečiami dalyvauti laido 
tuvėse.

Mpir
Ki Iu* 
l.illt- 

o. liti
REIKALINGAS VAR 

GONININKAS,

Nuliūdę: Motina, sesuo, bro
lis ir ivogeris.

I

nori jirinirnšyti prie kno- 
irgi kviečiame atsilanky- 
Pen-itn suririnkimą priri

ji. E. Jakševičinkė ir
buvęs. kareivis. A. Malirutus- 
1 a*. Iš šių narių galinu* įlaug 
ko tikėti*, ne* kaiji viena* taip 
ir kita* turi daug energijos.

Vik.

Smbdioj. kovo lfi d, 1919. 
“Tiratė*’* draugija rintė nee- 
uoje dviejų veikamly j». Kt. 
Šimkau* murikališky tragedi
ją ••M(M»XAr*. Iš veikiau- 
šiųjų a*menų (aliai gerai išė
jo p. I'ovyla* Ktogi*. čigonų 
• ado ••Roto” rolėj. Ji* atjau
tė navo rolė* r.varimmy ir ją 
gerai ntliko. Marijona Rakaua- 
knitė ••Ema”, vailo jmeios ro
lėj. išėjo puikiai. Ji turėjo 
bvariiiaiiriy rolę vi*ame vei
kale jo* judėjimai ir nmlavi- 
uiai Imvo artiriiški. Kaijm 
lošėja ir knijai dnnitiinkė Kn- 
knu-kiiitė yra ne|iapra*tiii ga
ili. Tą patį galima |»a*akyti 
apie .1. I'ktverį "lrijo”. jau
no čigono rolėj. S. Staniuliiitė. 
••Kuriuo*". *eno* čigonė* ro
lėje. išėjo *il|mai. Alex Mier- 
viėiui ••tirai*!** rolė norisekė 
lošti, nei dainuoti. Cliorn* at
liko *avo užduotį gerai. Vėl- 
kiliu* Iriimjia*. užėmė a|»ie va
isinių laiko, laimi |ui|M*iktimi* 
dalika* tai šokiai tiavėnioje. 
Jie prasidėjo po programui. 
Jei kada "Birutė*v nariai ša
ky*!* esą katalikai, tai žiuo*t- 
iis*. kad jy darini priešingai 
liudija.

ttnit

Lietuviu šv. Petro ir Pau
liaus bažnyčioje'. 
Homestead Pa.

Paielkau mvo brolio Htanioloro 
Bartkaus, paeina II Kauno Uub Ita- 
artai ų l*a», I*aai*vi<> pa ra *1 H* Ama
rili* a pu I tortai, kokia I matai at
selina JU (Jtrn.i A'alrrtiury. t'uaa. 
dabar artinau inrldUa Jla pala ar kaa 
apie J| lino ataikuukMa

PoVllaa Itartkue .
JSS1 IV. Ik mr.

-------------------------- - - — 
yni kviečiami *u«rinkti. Taip
gi kaa Imvo p.iėiafa perdarinė!, 
tikinus L. Vyrių Ckirague Ap- 
akrieio — Keistutis b* kuoptai va
karo. kuria aliilmv* kovo 14 <L. 
praiotiH* Imtinai Bara audrinki
me grąžinti.

•Kp
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