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E Tautų Sąjungos draftas - Galicijoje revoliucija, sako bolševikai 
pagamintas BOLŠEVIKŲ ATSILIEPI f NUKAPOTOS AUSYS RUSU 

MAS KOVOTI PRIEŠ
KAPITALISTUS

OFICIERAMS

Rusijoje yra 369,465 tal
kininkų kareiviai

NEIsKLAUSOMI JAPONU
REIKALAVIMAI

PRANCŪZIJA SU ITALIJA 
PATVARKYS UNGARIJĄ

Ju amendinentas tautu sąjun- 
goję nepriimtas

I Balkanus siunčiamas prancū
zą gen. Mangin.

1

S

Visas pasaulis kurstomas 
kelti revoliuciją.

pa

kovo 2S
ImiIm-v i k ii 

viso 
įkurti tarpiau 
valdžią vi-uiii

i

Čia 
-ovii-lll 

|in*:iuli'i

Litviu bolševiku žvėriš
kumai Kurše.

GAUTA ŽINIŲ APIE ŽYDU
POGROMUS ARGENTI

NOJE.

kovo

Paryžius, kovu 2S. Tautą 
*ąjungo* k<uni*ija *u prnzi- 
deniu \Vil-onti užvnknr tarė-i 
imt Iri. vnlmidn- ir |uigaliau* 
npdirlio vi*ą *ąjungo* *iitnrtį.

Nutartyje nc|Hi<h*ta jokią :i- 
im-ndmentą. Xci*klaii*ytn m-t 
ir jn|M>ntj reikalavimu* npie 
mrią lygybę.

DAUGIAU 12,000 AMERIKO 
NIŠKŲ KAREIVIŲ 

YRA RUSIJOJE.

Paryžius, kovo JN. 
linu* nutarta, knd Prancūzijai 
ir Italijai tenka prnve*ti tvar
ką I liga rijoje. kur pakilo Im»I- 
Acvikiznui*.

Tito lik*lu ten Im* |ui*iii*tn 
-kaitlingn kariuomenė. j ten 
*innėiania* puri žymėję* šioje 
karėje pmm-iizą generolą* 
Mnngin. Ji* veik* ten knip 
prie* iiugnrą. taip rti*ą lw>|*e- 
viku*.

l’ngn-

Paryžius, kovo 2S. — V ItKll 
l*t-nneuzijo* iiž-ieniii reikalą 
tuinirivri* l’iehon ItnllM-ilaiua* 
|iutluiiieiite pažymėjo. jog At 
vliangcl-ko ir Nila-rijo* fron- 
tuo*e yru .'ilN.pM talkininką 
kareivini. Tun *kaif litui inei. 
nn ir niia-rikoniėki kareiviai.

Jo įmkIiioIo- eknitlinė* yru 
tokio*:

Arvhatigvl*ko frontą*: engtą 
aiia-i ikoną 4jrjt>: pran

cūzą 2JS45; italą IJS4O: *<rbą 
|J5*»; ru*ą ll.77<t

Niherijo* frontą*:

Nauja respublika pa 
skelbta Besarabijoj

Tūkstančiai žydų esą nužudv 
ta Buenos Aires’eVLADIVOSTOKAS,

28 — Netoliei šio miesto vieno 
je upėje atrasta du rusu ofi 
cieru lavonu su nukapotomis 
ausimis ir su prikaltomis ran
komis prie šonu

Tas dar vaizdžiau paliudija 
rusu socijalistu boševiku žvė 
riškumą.

Latviai bolševikai Kurlandi 
joje (Kurše), kaip pranešama, 
apleisdami Mintaują su savimi 
pasiėmė barius moterių, vaiku 
ir senelių.

Tuos barius varėsi piktada 
riai pirm savęs per sniegus 
apie 40 verstų į kokią tai savo 
stovyklą.

Pakeliuje vaikus atskyrė nuo 
motinų. Nuilsusius, nepaeinan- 
čius ir sustingusius vaikus ir 
moteris pakeliuje žudė ir pali
ko sudraskyti žvėrims ir šu
nims. i

Ncw York. kovo l*s. Zi.pi 
ni-tii oi ganizacijo- \nieiikoj< 
eelllralillė Vldilylia galo žilu- 
I* \rgelllilio*. jog l<-li.-ii liill II 
»io -iikiliiuo metu atliktu lirii 
-u- žydą |Higtotn:ii. V|«iė -nu 
*io !* dieną Argvnliiio- -o-ti
III- jo lilleflo- Vite- bnvil-io- 
didelė- -kerdynė- žydu. Tuk- 
tanėmi žydą mižudy t.-i.

Almi gantą žinią, ten -nei 
! galiiziiotu Imlioji gtnrdij.i 
prndė.iu-i -kb*i*1i žinia*, buk 
žydui -iikelę darbininką -trei 
ku- ir i* to l.ii pra-idėju*i, 
n*voliiicija.

Gyventojai ta* -kleidžinnin* 
žinia* priėmę kaipo tikru* ir 
užpuolę žydą npęyvi-ntą prie, 
inie-tį. Naikinta namui ir žu 
dyla žydui. Kiekvienu* i-inait 
ti* gatve žydu* buvo -ulai- 
komu- ir tuojau* nugalabina, 
ma-.

Prie tą *kcrdynią pri-idė. 
jn-i ludtoji gt.-irdijn ir kiti kn 
reiviai.

Policija gelbėjusi žydus.
l-pra<lžią |mlieij;! i ta* -ker 

«lyw- Jtiiėju.ri |**r niiėtii-.
IV- I l.iioinet jinai patyvu-i.

i knd turi** Arg«*titiiio- žydu m- 
-nlitn jokią bo|4i-tiką ir dar
bininką I: u ■*! y tują. t:ioim*i 
*u*kMtii:i g.-IU-li žydu*, lt*' 
1n*::i gella-jimn- buvo mdsii 
ku. m** riai'.ėiuinką į*ikai*<'in 
viiiui* buvo atauėę* f*i dauge
liu žydą nitgnlabiiiiimi.

Tuo imdii buvo daug žinią 
i* Arge’itino*. Ik-’ nei vienoj 
žinioj netiiivo pi i*iuiiiilii epe- 
jokia* -kcidyne-.

Tnd i* kokią Ver*luią duba:- 
zijoni-timi- ptiiiieAnnui 
Ii-ii ivyku-in- Imi-eiiyIh--.

Si pavasarį rusų bolševikai 
užpulsią Lenkiją

Paryžius, 
gailia ru-ą 
at-iliepinia- 
darbininku*
tinę kotiiuni-tą 
|«tt*aidyj.

Al*iliepiuui* 
ktoje *aii*io 2‘

l*o nnignlviu 
Taktika*** nl*ilirpiinc *ako- 
ma:

*'Kapilnli*linė *i*leinn *11- 
trti|iėjo vi*anie (menulyje. Ta
tai proletarijnta*. kuriu mei
lui darbininką klc*ė* ir. kili 
ktiriuoM- n1*itkiiniio*<-. Iiėdi- 
ne*ni val*tieėiai. tegu pagro
bia valdžia, įateigia vi*ur *<>- 
vietų*. |>a*kelbin <likt:ttory-tę. 

( ck*pniprijii«ija kapitalą. *u- 
varžo privatinė* nuo*avybė* 
tei*e*. *ii*<M-ijiilizuoja bunka-. 

' imiu*lriją, kaevkla* ir žrm- 
,* ir *umonu)<oliziioja 

vi*u* dii|e*niuo*iu* reikalu*. 
Pagalinu* vidurim* žnntnią 
kleau ir ją ugrntui tegu bu* 
pilnai nuginkluoti ir vi*nni 
prolelnrijatiii Im- jokio* i*im- 

'tie* tegu bu* duoti ginklai. 
Vi*ą tautą pndctarijiila* tegu

du t uolu- Mu* 
.*4 dieną.

•‘Tik-lai ir
VISOJ GALICIJOJ PAKILU 

SI REVOLIUCIJA

Taip tvirtina rusų bolševikai.

i

• l ij

Organizuoja naują armiją. j.iiH.ąMf
PARDUOTA KARES

MEDŽIAGOS
-

Daugel) jos paėmė Prancuzi-I 
j*

Washingtonu, kovo >. Kn. 
fė* de|u;t lailH-Iltn* |m*kv|l*<. 
kad Euro|H*. saliui* (nirdiiotii 
už. ♦JiMl.lssi.ibSi nnierikoiiiškte 
nuiuiiieiju* it karė* tiH-džmgo-.

ŽYDELIS M JOFFE
VILNIUJE

Paragina bolševikus rengt irs 
Lenkijon su pavasariu.Vienna, kovo Xuu !*•' 

-<-t ik n —ot ieio i* \l;i»ktn- ėiu 
gailiu iH-vivliu ti-vlginl'u žinią, 
kad Aii-trijo- G.-ilivijo,įi- 
Iii-i revoliueijn.

Ib-voliiieijiui* teikimu- pir 
mimi-in prisidėję* žilmlu v-r 
-tuią np*krityj. arti Itobrobyi-. 
kur i|;iibiiiinkni i-ti-igę -ovii> 
lą.

I* ti-iuii. -akoiiui. revoliucija 
pbi'-i:i*i imi kitu- np-kriėiii-.

Pagalinu* t virt inmnn. jog 
buA'ą valdžia į lą ufi-kritį iki 
-iimlu-i km iiiomi-ii -. lt.-1 |ki 
-taroji ih i.-ju-i revoliiii-iuiitii* 
liu pu-i-ti.

I.'ove gyvuoją* -ovii-ta- ,*<• 
-ki-IU— gi-ii«ridi dnrbiniiikn 
-Iri-iką.

Paryžius, kovo 2S. Čia gau- 
. i ta žiniii. kad Vilniun nukelia- I- |Klkl'

VO IhiIm-v il.a* M. -loffe, buvę* 
Mn*kto* bol*eviką j>a*iunti- 
uy* Itvrlyue.

Vilniuj** ji* *n\i^kiaiu* lail- 
*cvikuiu- pralies-, knd ru*ą 
Imlėt-viką viddžin *u Aitui |m- 
va*ariu ntiduninti militnrinr 
knni|uiniją pi ė** Išakiją.

Mu*kvo« *«ivi>*ta* ladaevikiž- 
kai pro|mgnndni U-nkijoje uu- 
tnrę* kn* ne-ne-i, -kirti |m 2*» 
niil'.lonii- l>ol*ev iki*ką rublią.

<

I

TURKAI ŽUDO A k MENUS.

l'npirijo* Imlėevikui nvpii*i- 
tiki dnlmrtinv nugarą nrmija, 
Tnd pradėjo onignizuoti n įlo

ti vią. ImiIm-v ikiAką. kuri vn 
.iiin-i* n-voliurijinė raudonoji 
'.■irmija. kuri turė* vinį- rei
kalinga- iMiIAevikiAku* žyme*.

Armiją koniroliuo- (uiti Imi *u*iji< niju ir (lakeliu ginklim 
įAevikiAka vnhlžin. -kirdmnn1’« kovą pri<<* kapitali-tii*.** 
jai iiuo*m iiii*iu* indu*. t Tolimi* iAvanlinuum* vi*o*<-

Kareiviai Im* brangiai ap 'Aaly-e ĮHililiAko* |uirtijo*. ku kokiu buvo • itgiilM-oin l'ranr 
: mokami. |mi 4*Hi kroną kiekvir-j 
lui* ka* iiH-nv*i*. Ik- to. vai-į 
džia juo* aprupin* šnairi u ir 
vi*«>kiai* |iatogiimai*.

lluUevikai |iinigij nrrigaili. 
Xe* bile turi tari tikro* |m»|m<- 
ro* -nvo pinigu* *|uiuzdinti. 
Nu pinigai* 1'ugarijoje. ktii|i 
Ainmlie Kurijoje, kur ••Im- 
miiAką** yra kaifi Ai«*no. Tik 

italų 2Jim»: *vHhj 4J*«H: hi*ii ' vargu*, knd to* ••buuuiAko*’* 
2Hl,tMBt: h-tiką r_’.<HBt; rumuną ‘ neverto* ia<i im-nkiiiiirio |m> 
4.<«si: ja|M>ną 27j**i; ėvką-*lo-! |»ergnlio.

p*uri"“'
Kituose frontuose. i 1‘raneusam* ėiandie duu-

Vi*uoM< rytiniuo*e fronlim. giau*ia rupi la*akijo* rnU-žią 
*e *ulig l'icliono. e*amn <i<t. . pniplntiiiiinn* ir to* Antie* n 
ibbi kurvivią. j teiti*. Tad prnneiizm dauginu-

Ir taip: |inin<-uzą I pt.iBBi;,-in ir imn-i iiž lenku*.
ril*ą 1IBI.1BBI; miglą I hl.'SBI 
italą Pl.iBMi; *erbą 
graiką Jibi.ikmi.

Ilytą frontai, tiirbul. *kailo- 
mi: Balkanai. Mažoji Azija ir kijon li.-iog |*<r Vokietiją. 
I'kraiiui. Nako, ta* galima lengvai |ia

_ „ ,, .darvli. Xe* inarAalo E«a*lio
Taika dar negalima i|n|.

Taika dar negalima Aiandie. | 
|mžyiiM-jo l'ielion. kiioiin-t Ku-1 
roĮiai griimojn ImlAevikai. ku-1 
lią tnr|M< yra daugeli* Irnvii 
*ią vokiečių ufirierų.

Cirkono kalbą < 
trauki'* (Mirlmnvnlo 
Gvlerijo-ė buvo dmigvli* kn 
ndvią. Tie prateriavo prieA 
Micijaliriu*.

anglą 
IJM>: kaiuulą 4JM>: Suv. Val- 
riiją 7/ilBI: prancūzą 7jkNt;

lio- vi n prielmikio* lMi|*evi- 
kum*.

Amerika* iėvardinnma *ori- 
jalirią darbininką įnirti ja. h* 
r i ja Ii* t ij | Mirt i jo* kniryri* *|a»r- 
iui*. Ta n *| milui n iiu-ina ra
cijai i-tą pro|Mtgimdo* *ą jungu. 
imlu*lrijnli*tai ir tarplniitinė 
indu*lrijulirią unija.

I

I

I. eranui <i(l. . |inipl:i1iiiim:i 
j teiti*. 1 _

Kml np-migoti l^-nkijo- Ii
I4H.IBBI;. kimą. lietui* praiįviizą* karė* 

| kritika* imtnria talkininkam* 
knitliūgą nrniiją |in*ią*ti Ijcb-

VOKIETIJA PASKYRĖ MT- 
LITERINIUS AT8T0- 

VUS TAIKOS KON 
FERENCUON.

Berlynas, kovo 1N. Vokie- 
lijo* utilitarinė atriovybė lai- 

, ko* konfrrmrijoje Im- iA *e- 
Į kančią žmonių, anot valdžia- 
i |m*kelhinm:

G vii. von llaminer-t'-in. m 
i mintii-ijii- komirijo* militari 
i ui* pirmininku*.

Mnjorn* von Ibei-k. latve

zijvu.
Vi*ako daugiaurin ti-ko 

1‘raiiruzijai Ji mipirko lw- 
dūminį | m ra ką. aridą. vari, ar- 

'mota* ir |dirjm Aarvu*. I*ž- 
tiHikėjo ąt.VijNIUBMi.

Italija už iMIJukmu*! impir- 
tk<ų kiilkn-vmdžią. mmmivijo* 
ir kitokio* medžiagos.

Kito* Aaly* lai|>|i.-n į*igijo 
karė* mi-lžiago*.

I

npif

BOLŠEVIKAI PASKELBĘ 
RESPUBLIKĄ BESĄ 

RA3U0JE

Tai padaryte sn tikėta užpulti 
Rumuniją.

Londonan, kovo |; Vm 
-lito* gautu čia žinia, knd ImiI- 

rv-publiką

Atėnai, kovo _•*>. Aiuo kar
tu Pilku ža'ninrnuii armėną 

! !yi«- nlHl.o mie*te A Ir p-
!***•

Anui vmiiIii i* ten žinią. 48 
armėnai nužudyta, III mirti
nai *uxei*tii ir IMi biigvian *u- 
ž<-i -ta.

Nuimtu Jibi žmidmmą. Jie 
Im* pu dalyti karė* teirman. 
kur lui* ir talkininką repre- 
/..-litu ntni.

j

I
4

gvlH-ndio AIiiImi ofieleri* -o-tu 
į|M'<dinio armijoje.

Ix»it. pulkininku* von Ay 
liimler, i* Imvarą gvnernim 

I AIiiImi.
M ii juru- Poeltelici, i* Nnk-

1 -oiiijo- gi-in ralio Aliilm.
Kapitonu Geyer. i* \\ iii-i 

t viiibm go,
Kotni*ijo* pirmininku bu* 

Pru*ijo- kalė* mini-ti-ii- 
voti Wri*lM ig.

VAIKAS PAŠOVĖ VAIKĄ

tVnllel TolUI*!' * iif.. H 
. We»t l!» gut.. -u I i
vaiku Kduard Xieninit žai 
n>inlv*i<ii. 1’iiM‘kui- *• Wu:

i (iii Vėjingai |i:i*mi1ii-. I*:i 

imi.-t- ligoninėn.

\ uiko X i<-t<i;n polu-i ia Ir - ■ 
randa. Tn- ieviniu km p>ė—:.•<• 
i* luiiniė*.

tą. 
tu 
dė

teviillli pu-ki-lln-
I h—urnbijoj.

Tu* (Hitlnry n -u 
-<■kmiiigi.ni veikti 
muiliją.

IbiiAv*. ii.ni mi-prendę pulti'-'' 
prie* Kulnimiią. paimli tą An
tį -:i\o runko-na ir |**r li*n mri* anglą linmi-ini 
|Kid:iryli iii—ingiui *ii->ii',*iiii:i Edgm <'rmiiiiioiul, 
Mn-kvii- bolo-iiku -u I ngmi 'jog talkiiiinkmn- 
in- ImJ-iu ikni*.

Almi žinią, dali* mnuiluH 
armijo* at-iuH<lu-i atgal tui"i 
Imi-* • tl t. -|i:i(i<|iiim Ik-mebi I 
j«»je.

lik-til |ki 
(II <•— Ktl KARĖ ATSIĖJUSI 1260,000,.

000,000.

• | Londoną*, kutu > Eino-
•................................. > niM-ja*.

|KI*ke||*., 
karė nt*ie- 

;l|.l Al pl.isai.imil.iMSi Gi refl. 
trelėm- v»d-1yl*in- Si >.*>..
laMI.IH* i.irio.

Ji- iviz.ymi. jog Aitri karė 
tt-oni- kmimijunėioiii- A-diiii-. 

i įtinant ir kitokiu- nuo-loliu*. 
|n!-ii i i i >MUBI.lSSI.nlUI.

I

— Vairu, kovo 2K — V»o-

Nilesu- 
vaiky 

nežinia 
Nvetni-

K<>
PASKELBTA KARE 8ER- 

BIJAI.

KAREIVIAI RAGINAMI 
GRYžTI I 8AV0 

MIESTUS 8UMISIM0 METU ŽUVO 70 
VAIKŲ.

i

4 t*

Ą
4

Londonas, kovo >. Gautu 
dažnai (*-r- žinią, jog l'ngarijo* ladėevi- 

> o|Mixirija. kinka valdžia |a»*krlbu*i karę 
Nt*rbijai. Per N»<rbiją norima 
*ii*ijungti *u ru-ą holėcvikai*.

Prancūzai *n*ikirlo *u un
gury kariuona-ne v ienoj vietoj.

I tgi buk buvę*

Washington kovo >. 
llH-reijo- Itutn- |m-kell* i 
liiio-indu* i* tnrnyIm- kiuri 
viii* nt-iliepinui. knd jie gryž 
tu namo, i *avo mie-tn*. ii pa 
*irupin1ą gauti buvii-iu- -avo 
limbu- ir iiž-iėmmiii*.

Ne* -inndie d.-lllgeli- blivil-iii 
kmi-ivią np-i-to,in diile-niiio-. 
mie-tiio-e ir imi būdu didinti 
lii-larbią eile*.

MKDIKAUS ATSARGOS

(WJLS-).
(Iiktiju, — Aumdie ir 

Itralu* orą*; Kirtau.



3 DRAUGAS

“DRAUGAS”
LITUI AM l» III * IIIIIM»

I l\ahlldi<al lUtlų r.V«fH Mtn.Ua Irt 
IHIULAn PI III Kilt «. <<» h 
IMK U Kili M < . ».«• Ilhit*.

TI.HM* <•* M •’ < i:il'lKIS
<•«■ % 1

M
*lhur*«lio** lalHMMi >• W

At M \Mis .s X <»•!•%

.Vhi rti*4UK tūli- «ti »|i|ih* .itNNi

i 
pačiam** eilių galy Inta smarku-Į 
m**.

Ką taip nesenai »kait.'iii<* 
iie|wisiekuiimi 'lajom*, tat 1 | 
nk*i. Tni'.*■ turime kuomi 
džiaugti'.

Tevyneje leidžiamieji laikraščiai ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
1 Palmiga). 

•Komunistas".

ziniti kmp tankini 1*1

į

Mini m K ll M.IKI I.IIMllsIlS 

“DRAUGAS” 
lun« Aui-alb-SI.) •*-!»>>«.- IM ai* l«lt« litu*.

UIKI.M .MULU'** k XIX t: 
cUMm...................... M.MI
Net* .. x-l imi

. ITctiunii rul.. »n 1 i. . 1 .
L a a aknltatM nu*. *1. • j
Uuu Nnii>m M* * '•* ->< t*i
Cllll « ■*<« š l« <*l I I a | u

Ms4t« r*niuni s.*ti • t> 1 1
lštarit kr»a* >■ ’ a . J j

jJirt44 |a|<M| «hi |. nU, ) n
t,**••“•’•

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

1a*l« linu* M* kinta } tai t I

4*
>11

Kolumbo Vyčiai ir 
bolševikizmas.

Ik 
"Iv. 
|^i«i*

Anglija pripažino 
Lietuvą.

.Į \ l-Ui.lliel |H» kalei li.sose ša 
j lys.- |«akyln daug iK-rniiiuii«>.
Kai'.- pialainajus nei.-mmiu..- 
I.uia didesnis, ją įminėju- j. 
buia mažesni*. In t 11* gi buitį.

I ’T.’Šljl pilt «hi-
I*.it. Til ’ ■ ’«!•*'• ’.i!\ -niiii

Į|ė> p;i\«»JU> >m lH*gu
(kur kitur, im** žiuoim*.* npru | 

pinti nuilstu ir pinigui.-*, ih*> 
| nj I»ii»In- i iintv-iii- ir rniiH^iii*, 
IK'gTI «|llllg<kiti/ Milių.

Nil<»j« >;ilxjv \ i h ku
UilikiAku ••ntmn/4M-i|Bi, vndiun 
Irtai l\ill_lll* rtf I *«*|l|||ll»l|* . Itl 
lui K<»! iiiiiImi \ X t un, | I; 11 toli 

šitai kai ei' 
pr.it iiigu 11 1 
lojo »U sia-1 
Tti koi n u** i 

t ik |« Ilgi UU* 
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Ku taip ilgai tioskome, ko 

lip smarkiai laigi-nlavom**. 
| taip sinarkitii išiargti m. 

rėjoiiH'. tas jau piko. Aurli 
Ja pri|mžino Lietuvų.
1 Besnlžiniigdaiiii 
daine proto. M u 

pias įvyko
į formoje. Kur.--
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DRAUGAS NELAIMĖJE!
fllats’ia kirbinu *k r. k<*« ir

» t lAuku yt» »k.l.ct 4raef»|

PAIN-EXPELLER
Ja 1 ru v irt penktu* *XuA.«ty« Mta 
kat|- AlU plaki gy4«U» yra «ar 
luajaMta •• pa«ah
•*••• Uty d’m a i tamatlB** 
ak u bumu kaaueu ir rau
matijua tmuralgV4** etr*aa 4>a- 
g na* kaKH Ir kvaila

ANGLŲ SĄLYGOS VOKIE- 
ČIAMS PABALTIJOS 

SRITYJE

hiiun'i'. XII 2t>. Gruodžio 
-■t d. Itygoj.-migiu garlaivyje 
" l*i im-css Mnigan-t" pyko 
p.isikaltajiiuas taip valstyta-s 
fgaiiotiiiio \\ iunig ir anglų 
valstyta-s atstovo llosanguet. 
dalyvaujant S amtijos genera
linio stata. .M-fmiis. olH-rlciteiian 
lui lliirkvrt. Ilemdamivs ka
ro |ialiaiibų sųlygmnis. angiai 

1 ik<- tokius r. ikrtlni imtis: 1.
apskiitys.- imlivka.l

Įliek |wtjčgos. kurios galėtu at-l 
'įkirsti prieš ta,|š. \ ikits u ne
leistų luistai ii-iiisiiiiis |N-r.-ili|

•t

i N.
\ ihiiii.H' Ih.|-< nkii orgami 

iiimų kaliai, indiiimiias 
iiiimislas." Jo vardus
kutintus iš rusišku tailšcvikų 
orgaiio. išcimii.eio Pi'iogiude. 
.Imu.' tiilpiiuimi tajš«*vikų itil 
džius įsakymui. Ten tii'iu.u* 
ta. kml inžinierių* V. Bi.-ls 
kts yta paskirtas ūkio r. iknlų 
komisaru. .. advokatas V. Po

’ž<-l:i tail---vikii valdžio* r< ikttbi 
v.-dcjii. 1‘iniia tuno |<askell>. 
In. kad tų leik.ilą 1.sieju bu 
Vo udlok.iltis t.ilbliebu- l.llit 
kel K III* 
iiiimisltis" taipgi 
kad Lietui;. Itlldo 
soilil. Tas k*-i*la*is 
-ii'idaięs sklypų 
siškų 
i'oį.iitiii soiiel l.itiy; 
lelšklU k.*ll III. I ei ohlli'ljo* 
rylai Li.'tmoj<*. .tau pat* 
•lis |w*i.h|.i. kml ta»ls*'i'ikų 
džia Lietuvoj** nėra betų 
lai. ItcViaH-iiM.l lito pn imtini 
kas iia p. Kapsukas, vakarų 
11 ..lito komisai a,, irti L. v Mo- 
rozoi. Kitas tos ta.lšeiikų ka 
rities tarytais narys yra F. 
N’oį vida* ir dar vienas <»l>u i 
'••g.. Tu- laistara-is y ra kam 

įvadas. IJ.-vv«**n>«.vii1iii yra 
|mvc*tti 1 įsa tad.šei ikų ka 
riuomenė. visi rcioiiucijos ko
mitetai ir visa kas priklaus*.

!tiems konnletmiis. Įsižiūrėję j 
orgnnizacijų dalies Lietuvos. 
fuii<*kusios |k> tadševikais. ma 
tome, kad ž.monės turi pildyti 
"revoliucijos" komitetų pti-

I

į

<
«i< k«» i \

"Pi ūsų Lietuvių Baltas", i 

N.-I.-I.o patirti iš koka** vn*-| 
tos pind. jo riti l.i sau m. I!ll!'| 
m. laikrašti' "l’rusų Lietuvių j 
Balsas", n. žinom*- n. i ka> y • a 
jo t< d,-iktol tu-. 1’radžmj* ra

Senoji Vokietija su. i Uit.......

liet subliuvo mi ja ir ana 
jrIiIn-. kini prisiėjus; lai
kė musų giminės dvasią, 
naikino ni.isų prigimtųjų 
kailių l*ei laidus. Sajtilllo 
'tn arši imti žodžio ir in-H> 
vaduiIh-s Vėl galia,
nekliudomi kalliėti ii rašyti, 
k.tj mums ant «inli> -. B<-j<... 
k.-letiis laikraščių ėjo it eina I 
Lietuvių kalba, 
neišlei'klll lullsų llllou.olim. 
jieius pirmoj** vi*-|. je rupi 
sietinu reikalui, n- ą 
svetimų yra leidžiami, 
tinime 
e-.-mie p.i-i'lenle 
l i-ieiii' 
iiam 
kilimo mes 
m.-, eina 
Su 
ti Įuisukia jis ir musą skai
tytojų širdis ir tcsuglau- 
dž.m 11*11** į artymii šildančią 
Im-i gaivinančių vienylię.

Tie žodžiai ĮMirudo. k; d "Prū
sų l.i.-luiių Balsų" r***lagta*ja 
tikintys žmogus, karštai my
lintis l.iiltini ir iiilmis attgš- 
lų jaii'inų. S|H-jmn<-. kad tai 
yrn I* ras Vilius Gaignlaitin, 
Im-i kalta** gražuma* primena 
V. Storastų. "Prūsų Lietuvių 
Balsas" stovi už pri'idčjimą 
Mažosios Lietums piie didė- 

liepinuis. lie komitetai yra pn.'aėa, už Lietuvių uupriguliny- 
vnldž.ia karinės tarybos, o tos.ln., KnltaNInmas apie li«*tuviii 
kal ines tarytais viršuje stovi j laikraščius, kuriems mpi sic- 
|M<nas Ka|M*ukiis Miekeii-j limi reikalai, jis mintija u- 
eitis. I.iviinos žmonės ji l.*i-jpiv kaikuriuos gotiškomis tai- 
siiigai vaditui diktatorium, nes.dėmi* s|«iudžiamn*> lnikrnš 
j*, valdžia nėra iš žmonių rin-K'«‘ P""-'.1 b.-luiiauis už vo- 

I • • • •
kinai, tik iš k'.*triuon*-ii<'-s ku 
ti** ji**g:y sudalo sietimlaii-Į" 
čiai. Iliktatoriiis uždai im-ja 
laikraščius greičiau m-gu tą 
dury dal o caras.

"Darbo Baliai".
Tas laikrųštis luivo j*h-i jai 

demokratų Įnirti jos orgmias. 
Nežitioim* gerai, kndn 
dėjo iš*-idiiu-ti. ta-t 
kuilį* atsilmM-ius j 

"Uartai Balso" buvo 
nepa .pj,, iiiu |itm>--rių. X.l<*4 "įtar

ta. Balsas" rasė: "Tail. lie
tui ini. laikykitės tikro-ios val
džios. naujo uiinislerių kabi-

iš l'i-lrapiiio. "K*.
apskelbiu 
ll.-'. viK-l:
Žiulis y ra

kėlimų tu 
z.siz n: K<-i ■■liiieijuimy 1 

tat
Ia
ŽH

likim jir tlnlMirliiiiii nj«kn>u

TTT1

Duonos Valgytjas Ilgai Gyvena
Pajėgos, kurios negalė* pasiek 
t i salo tikslo, privalo dideliu 

J1*' I užsitęsiiiiii eiti atgal, lemiantis 
•'!’* datair ganiinnėimiiis galios ka 

geriausius l otus 11 I.,, palijiul.ų *:.ligoiin». 3. Kn 
tarnauti | f,, įsnkynuii Voki.**"*ių bei Int- 

niu-ų giimiu tus bro-Lių ki«riiioiiH*m*i. komjaio'-iai Į 
ta-i seserims. Balsas, pi-į,.^ tads**vikiis. pai.-oui nuo 

j juos pratarta nitg|ų karo oficicrių štatai. -I.
mums i* *'r,‘'*-'j Kad iii-'iieržtų ta.ls.-i ikai. gili j 

Augs' iuusiojo pageltai. U||'.|.| pjįj.-g., privalo stoi. ti

|»t*i«n**« I > V« ruirtat I •»' «*l**|ai.
Ji* lurt hmmk Ilsu ir Gausmu i«..L« n* ni»u Ia 
vhni* kalgitt nitais" •iti«*n*«

t-.lKylui* III TT! •: XI T k • < riu 1 «• » . .Iu« t 
nx« ik*it*<a tr |*>i<L«ritM Atiiatitiia «*; |»la«j.

»ru • **tli*ii»iur»*»»*» nr % ir«*l«i m ii*ti|. n<
t-m*m 4hukum n* a«t Utim* iua4»iua

kurie nei j»r»r

Kuri |»i uJuihIa

1*111111'4.1 •»!»>♦•

ASV.
v!

■ i.ul>iiiink.im> .
I hitai r kai.-i 

hniita. \ yriai 
nr n> .<t-11 midti 
•au* suirutėm* 
Tl«l'-I tlll'J senlU»*:is 
Vyčių piiiiiininka* i-vriažiai*. 
<1111'1111:1 Valstijas, prad.sla 

1 nui* k' boiię tyiiios*-, .i|t*ilmi 
įkydmnti.s Mariimidc. Virgiui 
joj.-, t.eurgijoj. Tęva*. I^.uisi 
jainij.*, .Neit Mek'ike. Arix*>- 
■toje. Mo'iltiimj*-. N**V*-doje.

■ t 'oloi.nlo. \\ itsliingloii.i misti 
joj** 11 Kalifornijoj**. 1* ten ji* 
grižo j*er Nel*ia*ką. lomų ir 
milinis į lllll'.

Perm/.mię* ii.*ą šalį Iv*. 
Inta* Vyčių puimnink.is. Jo 

A. Flali'-ity. patyrė, kad! 
lt., bijotis l.olš-iikiz.uio 

šalyje, bet kad reikia 
durta* padėti, kol dirb 
s U'itiarki s.

*• •«

tI m pMdMlyhs 1 I'tll h»l Irt >*‘tj»* Iii l*Jm« Klh*
|*!t« % t* n., tu'kifi* ku'.i"*1 n«*r<tv vul*>*n •« 1 uJahi i*.ml<i»-jiiic

k 4 n»»rm

S* K 1*11114.* mk..ni IM TTi.lt XI T
k«M«« I ju»*ii gr** rninkuz* tH|» Pri H uj 
k laksi*-n.'« t ••ik 'Utita K mi r.ik»>l tuja.
)fa ImI namini* , <*l r K.ilcikit** HtitQ 
IHtilAI* ai Ikrai lint-ti icrttn«ii«

11 iltį. Illti ta.lšel įkils šiose l le 
io»e: Malkai. VVoliunrns. \Veii-i 
deiuis. t.riedriclištadas. Bitukėj 
Mintauja. .*■. Ilygos-Mintauji** 
ge|ež.iakelis privalu Imli saugo- 
iauuis nuo ta.lšei ikų nntpuolių 
ir visa anglų atsarga ir |n>. 
(ai. kurie važiuoja Imi linijiuu 
turi naudotis pirmenyta*. Ii. 
Reikalui esant. ioki**ėių valdi
ninkai duoda pageltais anglų 
oficieriniiis 7. Vi«a* vietas, 
kurias i'cmimilis ibilutrliiuu 
rnmiu v*»ki«*ėini ateityje butų 
priversti apleisti, turės ai-j 
gal atimti. K.P.-r visų laikų. k**i 
santarvininkai karo |uiliaubų|
12 punktų lokievių kariamu**-1 
m-i leis čionai pasilikti, vokir , 
.'•iai atsako už gyventojų apsau 
gų prieš ta.Išci iktis aukščiau 
nurodyta linija. Po t<> sekti 
dar du punktu, kur paliestas 
ir maisto kalusiinns.

I Iru vota.čių val'tyta*.* įga
liotinis \\imiig anglams davė, 
.okį atsukimų: Butų visai m* 
Įtaprasla prileisti vabižin 
sielinių valstybę laikyti 
mus. B<*t šiuo atveju ir 
liūtys t u litis- įniro duoti 
liai |uigclta*. Tik reikia 
minti, kad kariuomenė kar** 
|ialmitat sųlygmnis jau mds*- 
mvojuiiti. ta-t einanti namu. 
Bet tam reikalui |m«l<*ti Vo
kietija rctigiaiiti laisvaimrių t 
armijų, kuri galėsianti kovoti' 
ir prieš ta.lšcvikus. Tos armi
jos ilnlis jau suorgaiiixuotu.

J tai miglai |*akart<*ju, kad 
šalies apsauga esanti vokie
čių iiiireigii ir dauginu jokių m* 
privalo būti saly gi.:.

I * ui'ioijo.- š. 1*. uunJly uitis, 
kad i lsu i .tegalima .*11 taip 
menkomis pajėgomis, su lau
ko kariiiomeiH- ap-tiugoli rei- 

s vielas, ypaėini. 
kada nlsiirginmi kareiviui 
būtinai reikalauju |wl<*i»li mi
mu. į fui nugini lolmu uc- 
ntkrei|M- dotuos. Mmimun. kud. 
j.-igu tie miglų reikalui i imti 
I.Us tilmesii, ii.ku-ėim negulė
sią iš Rygos išiezti nuilsto.
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SCBDLZE BAKING COMPANY
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n*«w -*•»« Ikaaar talk<-. I^aata.l l*a-*-k»l*n- 
kM,- Ir susmunka.- •** -a*u M.M|.
Irtl-.K » — )>••• krsKlan lis, p-™,. ūUa. laaKa 
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pri|n*iziiii 
prastutėje 

uoje. Karė.- ministrus pa 
š, kad Anglijus laidžia -u- 

tari' pri|MŽinti Lietuvą ir pa 
.jtadėjo jai Milo globą. Iškil 

niitigo- drkla racijos ludiuvu. 
Nc|niMiky Iii. kad n* prigidmy 
hė Lietuvi, pii|*ažiata. <• pri 
pužiuta lik Lictiiin.

Ta lolIll.'S tini *ltlo teiks 
Bię. Liellll.i bu- \nglij.i' 
|(b>taijv. Tat leiskit!, kad IIIU • 

’i*ynė turė- pilną tiulonou.iją. 
Visiškų galėjimą rupini t- -.i 

tautyta-s ir kultiiru* n-ika 
bet visuOM* už.rilta-zaliitlo 

dalykin.se mu» apiiipin* 
ija. Ji taipgi kmitn.liiH*' 

s km i u. >n .< 1 ię.
Mums pili - <- truko kari 

__ kų mokslininkų. Jų gmi 
•imi- iš Anglijos. M.-* n**gn- 
lėjmiie apginti sric. nuo ta»l 
Kalikų. Anglijo- k:iiluonieiie 
•1101 gmiiziio' mų* vyru* ir 1- 
rysillH* ta.lšel ik.l>. \i
iuiriitoiiieis-i esant I J*-t 11 
lenkui neta—ib. iau> 1 .iti. 
tiškli. kaip di< na. \ ’iliiil* 
Diųs sostiii*'. u- .- A i >.i 
nui* lenku siaji.niit tų 
miestą.

Li**tllVai ttilp g| i* pili 
Ils lieltalllliška Bul1>t*.f. 
Brasta. Tie mi> tai l.k- 
glą taikiniui.tu.i- L ii'.aiu-. 
Liet Uiti llll.' 
♦tipryta-. l'iii-, 
KltitĮH-dii Ia. 1 
ir l.ietuiti siidmy 
(Ullijll. Tasbl l.'itlilo 
tai, ypa*' Lie|s>jii*. I<u- 
luip put prieiiinmi. 
mis*-k<' Kli<i|M<l 
tliii.lvi tautu-, lietui .0 
trini, savo z* m* *- bu 
linkės smo rvikui .

Mum*. jsi*vnjoju>i. "i - apie 
lilmy Iieprigulmy ta-, gal ir ro- 
iu-i lyg d«*ta-«y* ant daiignu>. 

d turime Imli į*. Angliju, 
rl lat yni is-hIj••’hhiiim*. ;*•• 

būti |W bukais ar-

I

z% ••••• 
I.

I kliba-
■ nėra
j šioje 
daug 
liti • s

I Kilu karės
' iiZ'iėmimų.

S.m įjabs 
įda*iar imi 
f.iK-šingui stipt. Ii.

Pik- gerbiamo p. Hal«-r'y | 
pastalių mes pridėtum.* grynai 

lt eluviškų dalykų. Visųpirina.i 
Įluriine rtipinili Lieiuiių 
Itaibini.'kų Stijimgti. Ji mivo 
miri,mis sudalo dauginu jie- 
go* gyvenime, nelaimėj** dm.
■ Iti atspirtį, o k<*ia mi knpitu 
lizuiii n*!a taip, kad 
naikintų uždarbio lietų.

Prie dabai tinių s*m ijulių męs
■ii laim ų priklauso taipgi
o i.a -t: i’.L-. Rii|*«*stingo žai>>- ado. ifMrįu„ dubnr dilini 
. u* -*iim<*M* y ra m*r-

11. uty Kiutė, artai nor* •«
>. <».ra tamkuėių nu-

■!' . ori. .1 liti. 'I ie.|
‘ >111 1-< IIIJI |llll*gll o pilu

k 11. !*•
I ktl ,• Jir 
Į kuip i*
I t

gi iždam*, 
dalbų ju u- taikiu

katalikų ui.Ihi.- 
m- ilpii'-’i. ta-t .ia:

I

mu 
ir

\ ii- 
ii* 1

militarę 
.tina sii

I .it 1»1 )>* 
I .< i' | i i. --

■ II**— 
mum* 

kuip ir 
2ili<.|'i:i.

ir Int 
š-imy ■

MUIM’ 
S* rtl 
Illl’tti 
Km* 
•UM

jin pru- 
tailšov:- 
Viliiiii. 

išėję 11-

Ilsill«I»IIXI MiMl! 
ilinliimi ZiiMtgni 
Kmp tni.tų 

j.j.-, taip l..itMiu
^it trinioj** yru ir 

ir luiinliimus •
IiJhuii kokiu Inu 

fii-i. tuo g. linu ji iri'in-1kiu 
sill.kill. * l-lloitieu.-s

1. *luilu« n *l*-llo
i.-tiiia.

p. Šležev iri:n|. kabi ne
žiniai " įtarta. Bul-;.-“

K*.

■«o-i i gr.-ilai 1 įsos *-samosion par- 
'’•*•.'Iljos ligi |<nt S.M-Ijal detliu 

>*•• kraity. Tais ž.nlžiais laikraštis 
įrėmė

"• i tą. i
l,:!..aian skaudų pamokslą 1 

' " luiiiiislo." I'oito Kapsuko or
*’ ganus |4iieikiilav*i. kad l. etn 
•d* lių sueijnldeniokralų mirti 
*•''1 ja i*ii*-tų iš Milo ImI|". A. 
*" j Janulaitį it J. Paktų iiž įėji
• ■ Iną Į l.ielillo* Milu -lelijų, liz. 

y1 ' MIsKI. jllll.l blukini Sll Alšuils 
ir I iiiiiii. N*M*ijal-d**niu

p.'ia| kiatų imilija irikini išpildė 
->•' l>l ,H>-'O I •ll.l-llol i;i||. ulgnn.l ptl 

liepiiuų. «• "įkilta. Biil'iis** 
” I t|>-. t i|..l,i J.III ta.|>t-i li.H fein* 

ju. L’i -t.ii-i*., I'.ip.i j., ta-mlra 
darbiai 1 -ui (Hi-kelta sįuiii- 
•loję sau. "džiaugsmų dėl iš- 

Viluiaus

RED. ATSAKYMAI

iem! Lietuva tap 
dominija, pamali 

lieturių g.*lv<w> buvo 
•arti, jiricS šių kart, 
esant |io rurais negali

mo pir-iri to Kn-ifchi

I ».<'•!! s-.š. • I*. g. rt.in...
i.iL.'i.'liu ..prasiIru* juu IcIįu, L» • .
i«> musą k....s|s.iiJmt«K md*l *»>•”*«'iin * V iluiuiis IŠ lenkų 
Tti.i.sios aplašinui. prisiųsta iė- '•m|*”t'jaliziiio ir dėl apMingoji- 
liail. aiidedatn*. Iii*. WK«» /tUlTlfffi i-

'* /h*w< o-m., Ttiftfbu ’.
Tegu dziaugmsi lu»s m.ri s*s*i-

UOBai, MŠMVV jr 
tų pačių lai* anų dvi tokiu, 
priešingo** piatrunno. tai pa
čiai IJrtavių Kaisti jo. Tary
bai. kuri imskyri p. Mrtrvi- 
**ių uiiaivtrų pinai ninku .

I

I kiv.'-ių pi u i gus.

Nauja Lietuviška Ceitunga".
Ji yra leidžiama gotiškomis 

raidėmis. Kitados ji laivo vo
kiečių lita-ralų 01 ganu, daliai 
yru vokiečių diuH.kratų laik
raščiu. Neuudyt. kad ji <iaug 
rūpintųsi lietuvių reikalais. 
I’rusų lietuviai sutari* neda
lyvauti rinkimuose į vokiri-ių 
Steigiamąjį Kciuuj. • Nauja 
Lietuviška Veilungn iH*|iMsuk«i 
savu nuomonė*, ur tat gera ui 
m*. 1»<*t ji ragina lietuvius <ta- 
lyvuuti rinkimuose ir remti 
dcmoknitų put i iją. Kitam**nu
meryje Ins Įuils laikraštis iš
verčia iš 1 >»tpreussiM*li<* Zei- 
tuug |in»ikall>ėjiiiių su p. Pu
rickiu. Lietuviu, amlmuadorium 
B.-rlym*. lipi*- atsiskyrimų prū
sų lietuvių nuo Vokietijos ii 
pi įsidėjimą pi i.- didžiosios 
l.nlin ... Ii l<-| ** Nauju l.i**1u 
1 t-ku t ‘ciningu " n.-i-iariu «ai*» 
nftomonės opi*- taip svarbų 
dalyką, lindimui 
Lietums ut t*ou p. Purickis 
neguli imti tint sui<.*s atsako- 
lity ta s už lokį žii.L'iiį. kaip 
ut*isky rimas mo žciuės plo
to nllu Voki«*lij«*> ir prisidėji
mu* pii*- Lietums. *|*«m|.-I p. 
Purickis prirodin* ja. kad Lie
tuvoj. vytiau-ita' iH*|*iidedn 
ekirt's pnisų lieiuiiuiu* nuo 
Vokietijos. Skcli*damn tuo* 
Purickio žudžin. "Nauja Lietu 
viską t'eiliinga" tiukdo pili
au lietuvių skyi imąsi nuo \'o- 
kietijus ir tokiu l>udu |»tar- 
nauju lokiri-innis. Tai-gi su- 
pruntaiii. knd ji nejmtinka 
"l'imų I.K tu'iŲ Balsui

••L"'J«'lm | kalmijmna

J U6Ų draugai kurie nešioja Goodrich "Hi
Presą" debatui gali dn syk ar tris syk tiek 

nešioti kaip jus. kad su paprastais debatais— 
bet Goodiich "Hi Pru»i" Cebatai nekainuoja 
daugiau. i

Sekretas jų gerumo guli tame, kad jie gerai 
padaryti—užtat, kad Goodrich 

batai yra SULIETI j VIENĄ 
DIDELĮ tMOTĄ. Uitai yra 
negalimas dalykas jiems pra
trukti ar nusilupti, roberis yra 
geras ir drūtas.
Jus galite persitikrinti paklau
siant savo draugų, kurie nešio
ja Goodrich "Hi-Preu" Geba- 
lūs, turintieji "Raudonų Eilę' 
ant virinus."
Thc B. F. Goodrich Rubber Co.

"Hi P/eu" Oe-

n
viky laisvė nepripažįsta tnoro 
būti AH< ūlUts.

klilllls I sUU'IO. IU-1 5 sml'lo. 
jau įsibriovė liulieviluii j Vii 
nių. dėlto laikraštis ir neįvyko.

Socijalistai M. Biržiška ir A. 
Janulaitis p. Kaimuko— Micke
vičiuos įsakymu I«įm. suimti 
U sausiu 19JU tu. ii (Maudyti

Mimstrrijni jaa 
ii Vilnimis i Kaunu k 
sostinėje vienam lik MrtUkai 
batu rengiama leisi i aorv ma- 
žų taptIĮ. Taip -ubui Muilin

Mtn.Ua
dalykin.se


^^Penktadieni?, Kovas 23. 1919______________

PRADEKIME DIRBTI.
DRAUGAS

NEPAPRASTAS LIETUVIU 
VAKARAS.

I

i •. ■’.'-ii’in*. alkanom* inu-u lito 
tinki-1 liniii.**<-*ulvms.

Jus si-Mitės lietuvė*, kurios 
jnu nekartų parodėle *nv*t ge 
i:i itdi. kuriu* titjtinlėie *v*- 

jus lietuvės tn<>

l ..p> ■■ rįt.-i .vaite ••Gar-*-”* 
til|s> kun. 1*- tiaivjo atriša........
mn*.kuriam*- raginama traukti j 
lietuviu ki>loiiij*i*e, ypatingai* 
pri*- Tanti* Fondo skyrių.! 
Li**tu\ -i t>.>i>*i<>ii*ijo Kryžiau- tiiiitaučiu? 
S- mle-. I.urių nzdimtimi butų t«-iy* ir ni«-igiiil*-s, pti<* ju ų 
rinkimą- drabužių Lietuvo* kreipiamasi ir šaukiama jus 
pavargėliams ir taipgi maistu 
Ilk šiliė*e.

M*-s žinom*- luitai gerai, kiek 
yra padaręs |ui.*auliui 

Utiu*l<>iin-is Aiuetikos Kryžius. 
Nt.-s matome, knd jis kiekvic-( 
linui*- nt -įtikime taikosi gelis-
ti nelaimingu*. siiiuei.t pageliai 
jos r- ik.-d.-ni jatiti'-tu*. net ir ten I- 
kr* ije: »i ir .-iiilii savo dešinę.! 
kur jam kati.ii* atrako pngel- 
ki siulmna. Jeigu svetimtau
čiai taip <l,*ii-<i. neša |«ngelk-> 

kokios tautos su- 
:*.*s žin»*.*iis Imlų, lai nrgi| 

lirolini lietuviai galėtu-(•••įvargusiai 
i < turėti *u sausa tikimi 
m*i suvargusių tėvynėje 

u ir iK-iliunėm jiems pa 
Nejaugi musų širdys 

kietos, knd nuiiy- 
snvo luolį šaukianti pa-

> -itiiii-.-iii jo traukti iš

nepaisau!
varg
inę* 
Ulėm 
m-t

-i 
t I 11 • • 
Imtu lokio* 
<*iui 
geliui* 
pražūties ’

Netikiu, kad tarp** tikrų lie
tuvių. kurio širdyje (ekn lie
tuviškos kraujas, kuri* atsius* 
un savo suvnrgusių tėvynę, ku
ris dm turi viltį kada nor* ją 
pamatyti, pasakytų, kad jam 
visliek. nr Lietuva šaukiasi 
prie jo nr m*; nr jus broliai 
tėvynėj** krinta mm lindo ar 
įniršta nuo šiltinės. X«*. nepa
sakys to tikras Lietuvos mo* 
tni*'** -tinus. toks išgirdęs šau- 
IBmą iš anapus vandenyno, 
stos darbini riukiiue jai aukų ir 
nešim** jni |tng<*lls>s. Toks 
brolis lieiuvis nelik pats pri- 
sirhš** prie aukotojų. Im*i ir 
kims ragins, kalbins, kad ir 
tie atjaustų tėvynės vargą ir' 
lengvintų jni naštą.

Beširdė karė* sunaikino lie • 
tuvių niautų. Žianrus vukietys 
išplėš*'- im kutiuį maistą ir 
drabužį iš Lietuvos gyvento 
jų. Ilarlmrų Isdševikų gitlljo* 
grūdu* i Lieluvmi <legindauii 
3-utinius likusius lietuvių 

pius. užiiiušinėdnnii ir li
ūs pavergdami po aavo 

jungu. Vargas Lietuvos gyven
tojams iš visų pusių. Nors lie
tuvių dvasia ir nonnpuolus. 
nors jų tnrjH* ir ntgiim* ainiai 
Vytauto ir Gedimino. Ia*t ar 
gi l»e pageliais jie gali ilgai 
vilkti imt jų nždėlij jungai 
Argi negali ateiti tn diena, 
kada jų visos s|iėkos Ims iš-) 
semtos ir jie turės, (ko ne
duok Dieve) pulti |m> žiaurtn 1 
bolševikų ar lenkų letena? Da
bar imiiib laikas stoti į darbą 
ir rašytis prie Tautos Fondo 
n:#! itiiiių limkelojų. Nelnikn* 
i^'-Kir mąstyti npie kokius t<-n 

seimus, kmin nori vien tik tie. 
kairi.- i--*ko *nn garls-s aliai 
|m-Iiio. Dalinr reikia stoti dar 
Imu. anot gerk. knn. l**-lrai 
ėio, ir dirbti mi atsidėjimu. 
Dalinr yra Inikr/i tiusyties prie 
Lietuvos atgaivinimo ir pagel 
Is'-jimo jų suvargusioms nn 
rimu*. t-iu*ų lirolinuis.inu-ų *<* 
šulėm-.. Taigi, y|aitingiii Tau 
tos Fondo skyriai turėtų nt 
kreipti <lonut ir orgnniuioli 
savo npielinkėst- komisijas, ku
ri* rupintų-i 
<1

ir šatikinmn jus 
|iagellmn. Jus <lnttg galit** ]m- 
gi-llmti, Lietuva* vargus mi- 
mažinti ir wvi**ną jūsų brolio 
ašarą nr tni mm šalčio ar nuo 
bado nušluostyti. Jus kviečia
mo pnulėti šventą tėvynės 
meilės darini, stoli į Lietuvos 
l'n talono jo Kryžiau* seselių t*i 
I* ir rinkti savo ln-olintn* dra 
Kužius ir valgomus bb-šinė**-' 
daiktus. Tikime, kad ju«ų ge. * 
ra širdis n*-ntsi*akys tmo tnip 
prakilnaus dnilto, knd jus tuo- 
jnu* stosite į l„ R. Kr. sėsit 
vių eiles ir eisite SU (uigellut 

tėvynei. Taigi į 
ilnrlią s*-snt**s. jus galit** daug 
gero Lietuvai padaryti, kal
bindama* vyru* priridč'ti mi 
jų gr:i*iu prie Tnut*i* Fondo ir 
šelpti l.ii'tliv.'i. \<-ati<l<-liokite 
to švento tbtrbo, n*-s gal Imti 
rytoj jau js*r vėlu.

Taigi, į darbų broliui!
Tautos Fondo sekretorijatas, 

456 Grand St..
Brooklyn, B. Y.

V.i

ATMINUS A. A. KUNIGį 
STANUKYNį.

surinkti kuo- 
<lwk<niisūi gorų drabužių Lie. 
tūtos varguoliam** Reikia ih*- 
|miuiršti, kn<l tie drabužiai bus 
pasiusti musų broliams ir šou- 
tėjns. kurie kariavo ir kentė

b ry
kai*

-. itilo - 
progi 

i vyre 
l.iiiliI

■* llIUI |-l l< 
los taiko?

Pateku 
mnloiii'-n, 

[atkeršyti 
mirtį ir | 
Jogailą u 
Icjitunn,

Patekti- K«i-ln*i-ii 
jituą, jo vyriau* 
mi* Giliautas, \*ti.iu 
žiokntiis žinonia*. 
po Konradas, lmn*lo jį išvilg
ti iš kalėjimo. Atsisikiu* Kei 

eiti iš kalėjimo |>ri»i 
esąs' ju stiliumi. T 
K*-i tnti- n-;* i i 

Tuo tarpu Mat*'* 
žiii*>2Žu*l/.i:ii 

| atsako 
:i*l:tx y 
išdilo* la

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Rudu\’ed*-lioj<*. kuto 2'! d.. 1919. 
A i ynu Gi oi to T- > ■ t j >i* t* . 
Lietuvos Vyčiu l'liiragn* \p. 
skrieto artistai. |*o vaduty-te 
p. .1. Bal*io, atvaidino p| 
ūtoli l.ą lt.. -*di pi "K*-i 
tūlis”

Arti*lni. i pildydami tol* 
šio, augšėiau inin- l.i veikalo, 
aiškiai perstatė 14 šiluinn-ėio 
Lietuvos įtaisius ntmlikin*. 
kuri** smarkiai |Kili**tė lietuvių 
garis*. vieš|uitnujtinl Kei*tii- 
ėiui žengiičiims*-, *• Jogailai. 
,io brolv.-iiliitii. Vilniui--.

' kalo lininy* yra loki*: 
Vokiečiai • kryžiokai u 

'darni |s*rgnlėti ii pav< 
Lietuvą. Is-t negalėdami ni<-fco 
(atdaryti s|s'-ka. IkiioIo atsiek
ti tai intrigomis ls-i tuviu. Ži- 
iNslanti vokiečiai .lognilo* 
silpną lm<lą. prikalbina jį at 
imti iš Kei*tnčio Ži-niailijit ir 
ti|i*'i\*niniktiofi *av** viso.- Im
tuvo* karaliumi. Kad atsiek
ti tai. prižada )Kig**ll>ą. Jti- 
kėję* Jogaila. r**ngia*i į karę 
pri*** savo d*’-dę. Keistutį. No- 
rėalnmi vokiečiai ktioveikinu j 
sukelti nnminę katę Lietuvo 
j**, kad galėtų lengvinu ir vei
kiau |Kiiniti Lietuvo* žente* į 
savo ranka*, tuo pačiu laiku 
|s*rs**rgsti K<*i*tiitį apie Jogni- 
los užpuolimų.

Keistutis, nelaukdama* kol 
Jogaila surengs kariuomenę, 
užklumpa jį Vilniuje ir suima. 
Užėmęs Vilnių ir afttiialšinęs 
Jogailą. Keistutis grįžta į 
Traku*, palikęs Vilnių saugoti 
<li<lžinnni Butrimui.

Marė, ištvirkusi Jogailos **■- 
*u<>. išteka už Vaidrbts, žmo
gau* žemo* kilmės ir žetim- 
doro*. Ištekėti už m* sau ly
gio* kilmės y pato* kam nors i* 
kunigaikštiško* šeimynos esti 
griežtai priešinga Kumpos )«n- 
(tročiuoM*. Tudel Keistntis 
|*nsiit<*rkin Man- už *ul<-ršim.-i 
giminės guriu'**. Matė- už tai j 
nešioja širdyj** kerštą Keistu 
ėiui. Keistuėiui j Traku* *ii-Į 
grįžus. Man'* *tt Vaidyln iš-. 
duoda Vilnių Jogtiilo* |*asekė- 
jam*, liet kovoj** Vaidyln pa 
tenka nelaisvėn ir lama nu
žudytas už išdavystę. Keistu-

Kiek įniko atgal dimraštyj 
Drauge” Imvo tilpę* viena* 

kitas lietuviškų parapijinių 
mokyklų mokinių strui|»*nelis. 
kuriame atsišaukta buvo, kad 
visų parapijinių mokyklų mo
kiniai įsteigtų romią |tastaty- 
inui paminkki didžiai gerh. n. 
a. kun. A. Staniukynui ir au
kotų tan fondan kožnas vie
nas sulig savo išgalių. Tečiau 
tas prakilnus iįžnumynias tik 
ir paliko užmanymu. Man ro- 
*los. knd mes. mokiniui lietu
viškų jinrapijinių mokyklų, 
neturim |mlikti to užmanymo> 
neįvykinę. Stokime viri ji 
ibirltų, pnulėkime dėti aukas' 
ir pastatykim jiaminklą tam.* „ .....
kuris gyvendama* mus mylėjo štriimTi’Vdniaul. k't
ir mums gero (tadarė. Pasta- pml>iiiH.j,>.B kovų, priversta*

••

tykim paminklą ant kapo mu- ’ 
►ų veikėjui Tegu jaunoji ' 
karta pamatys. kad mes gyvo- ’’mano raštelį visose mokyklose * 
nom ir mylėjom tą. kuris dol *r lw<l»T,M rinkliava*, 
utys gyveno ir mus mylėjo. | Balandų Jonukas, 

Prašyčiau gerlt. seserų mo- Av. Jurgio |mr. (Iiittigo. III. 
kytojų. kad jos primintų šį mokinis.

. -------------- . - -— 

I

SWEITZER *!! MAJORO
šlnjora* Th*>uiĮH«m savo ut*i*uukin>r. kntl j) išrinktų j nuiji-ru* 

antra kurtu sako ko>l norint tureli K*-n) ir Kurkia sol-Lžii, Imtinai n i 
kin. I.;i*l ji Imtų i<-|>iil*lik**niškn. Kasdien mes tinuiiaiiie z'iuiij i* l'.ii 
r**|Mxi. kud ImlMvikai t'ngarijoj *u»i» nfiijo su Kusi jo* Im4***i il-.ui* ir 
pi-uik-la išiuiujo terioti l.ieluvą ir kilu* iiiuže-h* -- tautas Kumpoj ■- 
tani gailina padėkoti ll<-|>uliltkoiiuni* kurie salo priešingumu prieš | 
Tautų Lygi) ju<M pa-katino prie l<* *larl»i dundanti jiem* vr*n-u j*i 
gulėt i.

Studentai tautiško* ir tarpt n u tiškus potitik*** jim išrisi* tutiiiu 
šn| savaitę kokis l>< uKiguiusiiniiiiu* ir ain-junė kįln tur|*. tų tautų ku
rios tanu, ro*Jo*. jau ir gavę laimę |*< r šią karę, ilctlo. ka.l *lar galu
tinai laiku tiepaairnš*ta ir nniijo* vahUns* kurios turėjo būti juu 
j«t*-ig1<ia. dar svyruoja, šitam visam užvilkimui daugiausia kalta* Ite 
piililikoniška* Senatas kuri* rrnžtui priešinga* Tuntų Lygai.

Kud sutvirtinus šitą lt*-publikiuiišką Senatą, Majoras Thotn t **■«■! 
savo atsišaukime ant to remiasi. Taip pat ir t'hieag** Trilmis-. kuris 
n-niia lloyne yra griežtai priešingas Tautą Lygai, o lokiu budu jie 
visi prisideila prie padidinimo bolševikų, kurie terioja Lietuvą ir kitas 
mažesnes tautas.

šitą visą per šią savaitę gersi spmąst* Utie ir gerai sau perrišta. 
lykite, kuris iš šių kandbiatų jums Imtų tinkamianaiaa. Tiktai alsi- 
rniukiu-. kml luinas až lloytM- yra įtaisas ui TbmupMiti. ir yra baisau

.*1 ličiui 
pažįsta 
V eltvi; 
įėjimo.
nn*amdylni.« 
Kei-fnti p:i-lii:invi:i: 
kryžiokam*, kad K..... .
ra Keistučio Minti
jo riekiu*.

Siipranlatmi. knd 
-i veikalą artistui 
•lėti daug pastangų

Veikiančio* 
*ll*idėj<i i

|l 
l>. I 
ta 
tas 
M.

|M-rst:itnni 
turėjo pa
lte i dailia, 

ypatus, kurio*
žymia tiriu t'bii-n- 

l.i<*tttva* Vyriu \p»kriėio 
jų. Imtu šios: Keistutis I.. 
Kilti. .1. F. B:il*i». ISiitt

• i. .InnuSaitskiiiti’. Vy tnu 
•I. Sūrokas. Aiilutt.'i 

Balsienė. Biiliini.-i*
Gerdžiuiut*. Jogaila *1. Pi- 
v* iri u na*. Marė — I'.. Gvdgnu- 
dailė Vaidyln - S. Atlašiu*'- 
Ii.*. I’ilgėnn* — A. Mnn-ikn. 
Kuiiuiiii* I*. Sriuki*. Kon
radu* J. Vilimo*. AHmiiui* 

I*. .įritėtus-. Vailydn S. 
Mulas. Vonias tortui, žmog
žudžių. Keistučio ir Jogaila* 
kareivių neteko Pažinoti.

Aln-lnni Mtkrtnt. vakaru* 
puikini pavyko. Žmonių bu
vo pilnus tralrns. N**| atprastą 
įapudį paliko žmonė*r ėin isto
riškas veikalus. žmonės tui su 
gnilrsėiti žiurėjo j aktorius, 
perstatančias nelaimes Lietu
vos didvyrių, tni su panieka į 
Įterstntnnviiis jos priešus. Ne
kuriu** virtos** k.-ii kaili net 
ašaro* |**r veidus riedėjo.

Pranas V. J-tis.

PINIGU TAUPIN-

.Pr* darlio r etnini a iril IriUK 
tam paaašio«« dirbtuvė**, tca k«fr 
labai arėk nupljjti t-idii. rriro- 
utenduoju Nrotm futtu*. Jie Me
ldimai lirai iUaik>>. Prie darbo 
kaliui plytą <kyriujr. laike kuomet 
dveji iMpraali ėcvrrylą padai nu
plikta. tai mano Nrntm padai at
rodo taip kaip ir nauji" Taip ra
ko finu A. H Uillet, rmmmdae 
l’ortland Cemento l’mdrovf* ui- 
veirdttojaa ii Jurlion. Mich

Tai ateb/tmaa tą Kealrn padą 
(rruinit ir drūtuma* Tie padai 
pagaminti mokitiika bude ir yra 
labai i»im ir Mpermirlrelaati. 
Naaii itrirygai an liaii padai* 
rarmami kaip vynum, moterima 
taip ir vaikam*. Kiekviena* liaa* 
iltie ga’- pataisyti n-plyiaviui pa
du* i«-kaldama* nauju* Neotm 
t-cup idšia* Nelipk t k juo*, o to
liu bodą nevažini* i.Uidaa.

Ncolm padu* i ’-rbinfia The 
C.oodyrar Tire & UuUier Bendrovė 
ik Alron. Obėo, jie tra pat padir
ba ir kojaeparmiuu* ujkuhuu* 
rvarantuojainus dane i’ietaj aeiio- 
jinta neyu viaoki kali užkedniai 

fl£S!in.$oles
iiimumHimuuutiuiitimiuummiiimu

PADIDINK ALGA!
*

Reikalinga keletas vyrų, ku
rie yra apsipalinę su žmonė
mis ir turi daug patį štamų, vi
ii galės padvigubint tavo algą 
nepertraukus tavo dabartinio 
užsiėmimo. Darbas lengva*, 
pelningu ir ant visadoa.

EIGŲ jus tiktai viena karta paragausite 
siuos skanius, sultingus

—ir visuomet šviežius pyragėlius 
Crispo Grabam Crackers, 

—Jus niekuomet nenorėsite pasilik 
ti be jų:

—jie .vra gerai iškepti ir gerai su 
pakuoti 

užtat jie visuomet gerai issilaiko 
ir švieži esą, taip kaip iš pe 
čtaus išimti.

Žiūrėkit* į varda—reikalaukite Ciispo 
Graham Crackers.

Taip pat Crispo Crackers, biscuits, 
cookies, goodies, tidbits ir kitokios 
rūšies pyragėliai—gerai sutaisyti, 
geni iškepti, gerai supakuoti ge
riausioj pasaulio kepykloj.

Jeigu jūsų krautuvninkas neturi, prisiuskite 
mums jo vardą arba telefonnokite Hav 
market 5160.

Sawyer Biicuit Company
Chicago New York

tėvynėje, by tik jų

(Cm*

• *U»|
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Labdaringosios Sąjungos
Po globa Šv. Antano

1918 metų Apyskaita
INEJ1MAI 1918 METŲ.

(Sulig laiko tvarkos), 
melų metų atliko...........................................

1. P-itt I r*ule Freitikien ■ už lotu -••riju.* ..
I. Pa.- J. Puplv-i . už Ii-Iii *<*rija* ................
17. Nuo gari* * narių s l.p.: p lė-.« .1. Ziluiti 

p-lė-* E. llokaite* ...........................................

Nuo 1917
Sausio 
Sau*iu 
Sausio 

ir
Sausio 2<*. Antaną- Poii<lxovičiu*. pievų Ap. p:ir. anka . 
Sausio .‘Ki. li tu kp.. p-lna- iš la.n«i*rto ir Imliau* .... i 
Salinio 30. šv. Mykolu dr jo*. i* šv. Mykolo jtar. uuku . 
Bau* io 9ii, -lt., '.p. li.talnli* im**gų 1917 tuvių ................
S-Ii|*io ::o. | Ii, I-,, p .1 1*11 t.-it- > Iiž to t nyt'Hte.
buu'io I ta i.p.. p. Ap< lau :.u- uz uito --uja .... 
Sau-io 30. s ta i,| . p i. ,\1. l an-lia I lok. vari* - nary 
Sale io 30. .'. i., l.iiop,'. u,, jaivvik-lo kiiy.iil- 
Sau-io IKI, Maldo* A p. di ,.i <- I ----io. u-* tiri 
\ a.'.uio I. u l.p.. p i- Jud. K>' t u-l.uit-. 
Vasario ii kp.. uz. |«i"v«*ik.*lo knygute* ..
Vasariu 4. ti kp., už. luto -erija* .................
Vii *urio 4, I k j u. varlį.'■ narių riiol.i- ty 
Vasariu 4. I a kim|ni. liveriui*** im*igų .
Vasario l<t. I n l.u.. -.-iri*-* i.atiu mok<- ty.* 
Vasariu 1\

narių tuok. .
Vasario *_'

Hariu
I
t

$StK.SI. 
... 10.011 
... 10.00 
$25.

75.*»t 
. 5.00 

341.45 
.3.00

I>G,G5
III.IUI
10.00 
25.00
I'I.'IO
5.50

ViiMir i*»

Kovu 
Kov«, 
Kovo
Kovo

mokė.-lie*
gini*-.- uury* loo.lio 

. 1.' 10

........................... 11.00 
......................... 7o*t.'t*i 
......................... 225.00 
......................... 231.50

'■oji kp.. t.ui- - imlių ir kitokių moki ėių 5mi.oo
1. tiu km>p,i Gvv. I-*:*/, di 1:1. Šv. Mvkolo icirnp. 

................................................................... 100.00
•. !'a l.p.. ,M> Im • |niik, Pov. Šaknim -, guriu-- 
mok......................... .................................................. loo.oo

•1 kp.. tris-didi- im-igų. 1917 liu-tų ....................... Ili.Otl
u kp. vakarti |h-Ih:i*........................................................ 8.30

Centro paimtų 5.00
3.50

4
4

< ii kp.. Įcirdav inejima- tikie'tų i
N< iuiIIu l’t. di jn. Aii-io- Vnti.i Įųir. tinkut

Kovu 7. kp. šv. Cevilijo- di ja. Šv. .My kolo parapijos
gur. nur. mok.......................................................................... loo.oo

Kovo Io. s n kmi|ui. Iivv-laii* im-igų 1917 m........................... 5.oo
Kovu 10. S u l.iiopu. |*-liut* i* vakaro..................................... iiO.OO
KuVu 14. tia i p.. Mot. I *i(-v u Aušrų* laitų di ja. gailu—

nario muk............................................................................... 100.00
Kovo 25. Kun. P. Uiju-li*, Vi-ų šv. |iur. klelunuts už *kar-

l*olik.< im — l. l.i.tO
Kovo 24. 3 ia k|g, p. J. šliugeri ux loto M-rija*...................3.00
Kovu 24. 7 a kp.. ja r M. Stankevičių už 2 kortų kuyg... L.'itl 
Kovo 24. 3-in kp.. Dievo Mot. So|g dr-ja, gnrlu-* narys 25.1M) 
Kovo 24- 3 ia kp.. p-lė- tina Nnu*ieduilė, gariu-* nary* 25.00 
Kovo 24, •” ia kp.. vakaro |*-!im- 24 a d. vasario............37.76
Kovu 24. 4 a kp.. di ja Kaz. Panų ir Mol„ mel. umk... 21.72 
Kovo 24. 4 n kp.. t ršule |-'reitiki<-nė. už loto serija* .. 10.00 
Kovu 24. 4-n kp. j»*r Gotautų. gal lu'-* narių nmke*ty*... 282.00 
Kovo 2f>. 6:■ kp.. šv. Mykolo dr-ja. garite* nary* .... loo.oil 
Kovu 29. lin kp.. K;!*)iaru* Butkevičius, gariu'-* nary* 100.00 
Kovo 29. 4 a kp.. gari*- narių mokesti* ...
Kovo 2!'. 2 a kp.. trečdali* im-igų 1917 metų 
Kovo 3*1. .*> a
Balandžiu I. 
Balandžio I.
Balandžiu 7. i u kp„ 
Baltlndžio 21. 4 a kp.
Gegužiu 
G<*gužiu 
Gegužio 
Gegužio 
Gegužio 
Gegužio
Gegužiu 19. I-a
G«*gužio 
Birželiu

pi.:: ii 
19.3 ū 
19. 3 i;
19. 4 a
19. 4 n
19. 4 ti

l

915.50 
25.0!!

kp.. tt-ol*'* im.ių tiH>kv*1y*.........................  470.00
5 a l.p.. guri* * iml ių mukv*ty* ................ 200.00
5 u kp.. iiiėiH-inių iuokv*ėių ......................... 40.00

.. gari* imiių im>k<**ty*.................. .'itlO.OO
•.. gariu* nerių im>k<**ty*.................. .*2>o.oo

kp.. guriu- niuy .................................... Itli.tlO
k|u Kii>ni-lu«n Viliekuitė. gaili, nar... 25.00 
kp.. Jurgi* tigiutu*. guri*-* uury* .... 2A.O0 
kp.. K. Vti'iliuii'kn*. gariu* uury* .. 100.00 
k|u II. Girdvainiukv, gariu-* nary* .. loo.oo 
kj*.. i>. Augailė. guriu-* nary*....................100.00

kp.. Pr. Bidvidiiih**, guriu * nary*............25.00
k|i.. gari*’** nary*.............................................. .XI.OO
*.. uz. |<nveik*lu knygute*......................... 21.10
i., tinku* šv. Kiiziudt ru kapinė*** .... 4J.57 

4O«3v

19. 4 a
1. ti a k p, 

Birželio I. ti a kji. 
Birželio X 1 n kiio|ia ..
Birželiu G. ria kp.. G«-rl<. T-’-vai Marijonui, guria** nur. 100.00 
Biržulio Ii. l>-n kp.. šv. Apiekitiio dr-jtt. gnrh. u. 100.00
Bhivliu S 5 ti kp.. |a r B. s-kh-eki. už. |Miv<-ik*lo kuyg... 15.oo 
Birželio >. •’! iu kp. A. Vult.ta'ių. iiž p:iwik*h* knvg. .. 24.25 
Birželio s. I a kp.. į»-i K. \’iiniiiavi<*i< ik,*, už |«uv. knvg. 24.20 
Birž. K. 5-ti kp.. |»-r B.S-kb*>*kj. nukų Vuiuikų du-fioje 110.48 
Birželio *>. 4 h |,p„ |„.| |:i*|į, aukų \ ainikų dienoje.. Ni.07
Birželio 8. 5-a kp.. |h*i- B. Turi idienę. už luto *<*rijn» .. 2.0i> 
Birželio Iii. 4 a l.p.. |m*i p. Gultmli.i. tr**<-didi- iiivigu už

pll.o* įlietų ....................................................................................... Htl.90
Birželio 
Birž* lio 
Birželio 
Birželio
Bit /--no 
Birželio

1 •*»«»* 21. 8 n kp. imt J. Petraitį; p-lė J. Steponaiti*, gar 
l**« narė

tirpo*
I.'u-jh,*
l.ie|*»-
1 .iej ">•
Liejai*

........... 50.00 
......... 421.0(1 
...........87.00
......... 10.00 

i*ių .. 
i* .*kiir*

. 15.1/1 
2*i.l »■: 

j«*r

12, I-a kp. gal t* * narių umke*ty..........
12. I n kp. Ik (kili- im-ii-ii 11/ pu*metj 
iX 1-n kp. UŽ Koii-litm-ija* .................. .
.‘4. 4 n l.p. A|m*t. Maldo dr ja per \. • 
14. Kun. .1. Jakaiti- iš \\or«*e*ter, Ma

Imnku* miš!...............................................................
l.u |(o.* 31. 8 n kp. uz. ktiygnl* p'* K- VnraniK......nę.
I.ii-|*>- 31. 5-a kp.. šv. tim-- dr ju. narių mok- ty*. |

M. \ ii;miii(-ki<-n>; ........................... -.............. 12.21*
Kugpjui m II. kun. Pr. Ilii'-y. Unukegan. III.. Našiui

ėių -kili boilko* .................................................................. ................. .*1.71

|{ug]ijiiėio IG. |u n kp.. \V. Piillmnn. |*-r A. Vuui.-iuekų 12ti.8;i 
Hiigpjiu'-io Iii. Na kp.. p h- 1~ Volk. gari*** nmy*. |**r A.

Petraitį ................................................................ - 50.110
lliigpjuė-io IG. 8 u kp.. p lė J- Zilnite. gnria** miry*. |**r

•I. Petniitį .........................................................................*.. 2-*i.<iO
1tu*.*-pi'iė$u Oi. N-a kp.. -eimim*ko |«ikniko imi. . |« r -I.

Petraitį .....................................................    2J.00
lillgpjii. io Iti. N (l kp.. Ii«*(-didi- ineigų, pu*im* |«-r .1.

r.'h*-:o .
I’itgpjm (o 31. 7 a kp.. vari*- nary-. p,-i J. Palionį . IHI.Oli

I".’*'
2-3.00 
3LS3 

|ler 
UO3.4.*i 

Jn
28.* • 1

A. Naii-ė-dn ll.t-'i 
J. Šlio^ei 1 | n.| 
............................. 8.00 
tiuku*. |*-r J. 
........................... 82.8|i

Knz.imieio l»r. ir *<—. draugija: 
.......................................................... IOO.IIO 
Imlių im<ke*|y*. |*-i V. Petke-

........................... 410.00 
|ier J. Pnliiuiį 100.00 

guria'-* narių inoke*|y*, p<-r I.. Go- 
.................................................................... 178.50

7 ii kp.. turiu** nary*, p>-i .1. Paliom .
1,'iik* - jo 7. i’, in kp.. *>. šml. \ . *1. <li ja. gari* * nai v -

l Vai.......................................................................
Itiig'ėjo 7. 3 m kp.. aukų šv. Antiniu rimu.. pi \. Vai 
Kutfėjo 7. IjiImI. l'ciitro puriai v to pikniku i--!im».

A. Viri. ..............................
Kug--.*<> 7. 2-n kp.. šv. Antano <li*-no- uuku*. įh-i .1 

niišaii-kų ....................................................
Itllk-'ju i. liti kp.. ii/ Koll'titllei ... |’-l 
liug*<-.|o 21. 15 a kp.. \\ <-.-lv dli*. 10. i |i«-i

kų Miritiktų ..............
Kug*ėjo 2X. **' a kp.. Šv.

Vtd-kį .........................
ItlIKH-ju ."Ui. Ii u kp.. SV.

nrln*« miry.* .........
S|Niliu i>. I n l.p.. gail*-*

lii-inu*..........................
S|uiliu <i. 7 ii kp.. gnilM-* nariu im>k***ti
S|mlio l.’t. 4 a kp. 

tlllltų ..............
Spaliu 14. 4 a kp.. šv. Antano dienu.- kolektn. |»*r kilti.

lu. Alliaviėių .......................................................................... ."ili.tri
I-V. Iti-ii kp.. guria** nario. .1. šid<-i<> tiu>k<**li* .. lUi.OO 
15. Ki-a kp.. Slielaiygun. U i 
m. 
15.

A ii luini
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i 
t

1C0 
Gryno 
Turkiško 
Tabako

S|Hdiu 
Kjmlm

•į 
S| Kilio

gark** 
S|iali<i 22. 
S|«aliu 28.

kun*t it u«*ijų ............................................................................... .*1.09
laijikriėio Ki. liti kp.. Šv. Crriliju* Uruliu dr ju im*tinė 

iii<ik***ti*  .............. ................................... .. l.t.OO
luipkri- io 17. 2-u kp.. už knygute*. |a*r K. l'ajanaviėė-n** 7Jft 
luipkriėio 17. S n kp.. už knygute*. |«*r K. Varamiėivia.* 14.181 
Impkriėio 19. 4 n kp.. nuo lt. Šimkailė* už loto *«*rija* Hl.Oil 
Ijipktiėio 19. 2 ia kp.. |a*r A. \ .iliinėių. aukų k.*tpin’*i*

20 d. geguži*.......................................................................... I2li.«il
Gruodžio 5. Iii it kp.. Spimg Vidlvy. III.. St. A. liauno

iu liuko* I*i.*1*1

Gruialžio 8. 5 a kp.. |a-r B. Seklvekį. gaila- nario $7*1.00
ir Imliu* $*8*.oo ........................................................  120.0*1

S Kun. .1. šiupšin-ka*. auka ............................. Iti.9l
Ki. 5-tt kp.. Ii. SvLIevki*. lutu serijų*.................* 10.011
Iii. it. Nvimrtoni* šv. Kazimieru......................... Itl.tlO
Iti. II. Tarvūlienė*. 5 u k|i.. už lutu -••rija* .... 7.00 
Iii. K-a k p.. J. Petraiti*, už lotu ***rija*............ 19.00
Ki. 2-iu kp.. F. Bulnnnnė, gurla'-i* ttarv* .... .'ži.tll 

. 5.00 
. 6.00 
211.00 
. 5.00 
21.28 
17.80 
25.00 

. .”..05 
100.09 

.19

■„ už k»n*l. L'l.-’iO. už 
$*i.4-(« ......1.83
9 a k p.. Melrere Purk, už |>al. kori. $17.00. 
nario $23.00................................................................. 40.00

11 a k|u. IVaiikcgnn. III., iiž ISO e-z„ kon.-t. 10.00! 
Pia P. Pcrmenieiiė. iš Detroii, Mieli., iiž .*81

Gruodžio
Gruudžiu
Gt'imdz.m
Gruodžio
Grandžių
Gruodžiu
Gruodžiu Ki. 3 ia kp.. šv. Atitartu dr-ja. Virtini auka
Graudžiu
Gruodžio
Gruodžio
Gruodžiu
Gruodžio
Gurudžio
Graudžio

IG. 3-in kji.. A. Vtilam'-in*. už loto nerija* 
Ki. 4-n k p., garliė* nariu...................... ..
m. ■ * '* “
Ki.
Ki. 
Ki.
27.

Gruodžio 3o. liti l.p.. guria’** miry* . 
Nejuipnu-lų im*igų .......................

4 it k|u. už kon*titiieija* .............
4-u kp.. įmini ptiKtiKv'io trečdali*
4 u l:p.. už loto *erijn-....................
12-n kp.. Eižiuin*ktiifė* iš Ka<-in>* 
Gi u kp.. SIh-Ihą gali. \Vi».............

$1X2£U»

Iti. 5 .- l.p. ih i p. s-Aleeki. guriu'-* narių muk. 220.001 
Iti. 5-n kp.. |
I'*. * *. J. V įnikti N"*-k. Prp*. di ju* 25.'*>*
1t». 8 į, | į.. i j Val-ki. mikli -ur. kapinėse 19JII

I ■ p.. t- p. V« i'gų. *•». Atliulu* kulekta 4ti7.6*'
22. 9 n l.p.. Mi-lru*e Purk. |* r A. I zlu-lj. kulektu 

liužnyi-ioje ... .......................................................................... 4.20
Birželiu 2*1. 9 a kp.M- tn>*<* Purk, išpiird. jailiud. kortelių 10.00 
Birželiu
Birželio 
Birželio 
Bii Želiu 
Biiz* li<>
Birželio
Birž. 2**. <• p., i* r A. N’int-*-(lų. trečdali* im-igų
Birželio 29. *
Birždiu 29. 
Birželio 21'.
Birželiu 29. * -a l.p.. p-r .1. Palionį, kulektu* kapinė

2. .'(-u kji*. j*-r Zuinel.į. guriu-
2. 5 u kp.. j* i Zumckj. aukų .
2. 5 a kp.. p--r Zttmcki. kulektu šv. Antiniu .
X I a kp.. |u-r L t(011111111. gari*-- imr. umk

IN ĖJIMAI 1918 METŲ. 
(8ulig kuopų tvarkos-.

- f >. l.l.ekį. p..prn*i... imi. im.k. ūo.on' Pinna kuopa. Sv. Kryliaun par.. Toun of Lake. Chicago. III.

Guria-* iiniiu moke-ty* ...................
Trečdali* im-igų ..................................
Gailu'** linini IIMlk<**IJ* ... .............
Pei K. \ ttniiuivi«ietr už pav. kn. 
Per Pr. Verigų. šv. Antanu 
Per Pr. Verigų. sv. Anlano 
Guria** narių įimke.ty* ... 
Trečdali* ineigų už |»u*iiu*1į 
l’ž kon*titiK*ijii* ....................
Guria-* Imliu mokesty- |a*r 

Nejiurašytu už ką.........

Ar tu pasirinksi
10 grynai TURKIŠKŲ Helmar Cigaretę 
kurie tave užganėdins?

Ar tu pasirinksi “dideli pakelį“ paprastų 
cigaretų kurie tiktai sugadina skonį.

koleklU 
kūlele ta

'• a kp. Meti...... Peik. įnė-n. mokesty* imlių 3.00
l-e I p.. 1-1 J. IKisteikų už ]uiv. knygute* 35.00 

4 a l.p. p- I- A. Bi-li. llž Imu serija*................... 10.00
4 a p. pi ! !.. Goluiltn. guri*'** narių muk. 87.55 
'• p.. į*-: knn. Kudirkų, šv. Antano kol. 43.00
7 . i p., i* 1 knn. >• •rid'im.i. šv. Anlitno kol. 114.50 

• į m. 15.00 
i - i.p.. p. 1 J. Palionį, vakaio |h-Iiiu*............ l.’t.'*5
7 .1 kp.. j«-i .1. Palionį, už luto (*er.) tikiel. 13.00 

< i< ‘.p.. |*i J. Puliuiiį, uz. jiuveikslu knvg. lo.oo 
*ė . 32.41 

nulių mokesti* ltli.00 
. 5.00
144.'<O 
.*5.00

• 
IX 4-u kjb, ja-r X Stulgiuskų, Aju MaL draugija

Ll<*jM>*
Liepų.*
Liejai.*
Liejai
Liejai.* 7. in ku. jai* l’r. Verigų, šv. .kalami kuh-ktu.-

pelkei i> im.

t 24M4.O8
Antra kuopa, Vuų Šventų par., Borland, III

Kun. I*. laija-li* už *kur!iunkų .............. ...
Trvčaduli* itieigų l'.tl7 metų .............................
šv. Antanu dieno* aukų*. įht .1. Janu*iiii*kų 
L’Ž kuyguir*. ]H-r K. \ altiluil iėiela-.........

t •

Lbjaa IX H-* kji. per X Sutkų dunklfr par. anfių .. 1 
UcpM ix 11-a k|i. j*-r X Sutkų garlm* narė: rif

B. Austimūtė ............................................................... 1
Lieja** IX J I-a k p. |*-t X Sutkų gari** nary*: Motiejų*

Skiriu- ............................................................................... 25.00
Lirpo* IX Li*« ^P* per X Sutkų garbe* uarjs Aurimo* 25-00

fili*’ ‘
Tratu kuopa, tv. Antano jur., CtcorB. d-

Maldų* AjamUlyriė* dNMgijn ....................
& rs^i.^±7^"“ 

Dievo M«L Nuju draugija, guria'** nary* ..t., 
P-lė Ona Nausėdaitė, gari*'-* nary> ..
Vakaru Jtrlua*. 24 d. vasariu..............

(Daugiau bu»). ■

Neapsivilk save su Klaidinga EKONOMIJA

Iriirbrjn #•<<•< a l'urkttktf tr ’

15.701 
£5.oo, 
2SJKI 

7210

Apsiinastyk?

sun
37.76
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Lietuviai Amerikoje.

•x WORCESTER, MASS

S—------------ ----------------------------------------------------------------------------
PHILADELPHIA, PA. Į ip b.>'.-tikai l.i.-

•tavoje dvar|xmių ilvnru* ku 
močioms ntidnviuėjn. *» In- 
I ;iii*iai |m*igiiė. kad tinginiu 
«• ,i*. kaip ir kiti *<o ij:ili*ti:t.

■ :«ko. jum gi linu, kiilėji 
m- i'.į.'-ii ir tm už dykų du<> 
u. vidgyti, negu <-iti j dilbiu 
vi dirbti.

Kovo 19 d. šv. Kazimiero 
parapijoj buvo surengta* la
bui gružu* vakiirėlis |iagerbi- 
ntni vardadienio geriu musų 
kleluiniu kun. J. .1. Kitulakio. 
Parapijinis cliora*. vclniua* 
va r g. .1. Ilo<l<-li.u gražiai pa- 
giet^ijo kelias giesme*. A|Kiri 
giesmių buvo ir prakali™*.

Bisųpirniu gražiomis eilėmis 
pasveikino p Iv O. I’tipirnilė 
nuo S. L l(. K. Al. S. Iti kp. 
Paskui kalbėjo tų-tb. kun. Ik. 
Zhnblys, daluirlini- ši. 
gio parapijos kleluinn*. 
kalba kuu. Zimblio buvo 
ki. Paskui kalla'-jo gerb. 
St rimas. 
Kniiliikio 
darlmvinių kaip parapijos, 
taip ir vi-uoiiien*-- labui. Ku 
niu-o Kniilnkio |ui-id:iib.-tvinui. 
pliilmlclpliiis'-tai >u»i!iiukė nu* 
laAjų prieglliudo*. lie- kliu 
Kuulukis aukojo nuliui m luli 
kūnyčiu- AV įnirti ui
Trumpu laiku tikiuu'- 
nuosavuose namuose, lie
tam prijuuėia ir remia, 
ir lila-ralni *u socijalistai 
ri tiesiai j musų at»iėaukiiuir 
Našlaičių turim*- jiut 
tuzinų. Tikime* daugiau su
laukti. m-* girdim, kml dau
guma nori i* protestantiškų 
prirgluinlų vaikučiu* |miiiiti 
ir patalpinti tanu- tuinie. Po 
kailius kun. Nirimą* paragi*" 
rasirinku-iu* prie kolektu*. 
Surinktu $33.77.
aKudnngi ura* Imvo nvgra- 

aus. ne* lijo, tai ir 
mažai susirinku.

Ihtlmrtiiiiu laiku 
cento talalariaguji 
ižde turi arti ąi.timi.

Ant galo p-rb. kli-1»onn> UI* 
kūjo visiems už širdingu* liu 
kėjiniu*. Išreiškė ravo vargų, 
užmaui nm., ka* yrn nuu-ikta 
ir ko dar trūksta. Anot jo. 
šių vararų reikė* baigti mo
kyklų. bažnyčių* priekį »r 
bokštų statyti. It<-ikės vidų ir 
viršų pataisyti ir atunujiuti. 
tato-gi pataisyti vargonų* ir 
tt. pNakė. kad išhnių Iki* be
lotas takstanėių. Ib-t viską 
galima bus |aulary t i. jeigu pa- 
ntpijuoai laikysi* vivnyb>'*jv ir 
toliau, kaip iki šiol kad tei
kta. Apgailestavo, knd *taug 
randasi nesusipratėlių, kurie 
4d nutiesti atsilygina šnu-ižtai* 
Ir it. Ih-t. -nko. nė to n*-|mi- 
■au. nepykstu.

Tai-gi. Ini gyvuoju musų 
dvasišku* t«-vn» 2(i m. ravo ku- 
■ilO'd ė* toj |mra|iijuj! I.ni 
jo visi iižmnnymni kuogn-i- 
čiuusini butui įkiltu 11

J G

.hir 
Pm 
pili 
kun.

Ji« pnpaMikojo kini. 
nti<»)M4tutH ir |m*i- 

k:iip

*t.|. 
imti 
vi*i 
X.-t 
žiu- 

i*. 
x imuII

|»ubl ik<»

šv. Vin- 
draugija
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GHICAGO HEIGHTS, ILL

Gavėniai užkloju* ir žinučių 
i* ėio* kolonijom •’ltiuug.-” 
m-rinuilo. lig kud užunvėta ir 
nuo rnėy mo. Tif-Mi. gavėnių* 
laiko iiuiziiiu viM.kių trukėiuų. 
Ori katalikai dauginu* rupi 
miM ėiaiiH- Imki- ravo m< lo* iė- 
gnnymu. Tnd-gi gnun *kuit- 
lingai renka*i j bažnyčių imt 
|*IIUll<il,l.

ZiIK>11111. Imilmlėliu* I* 1 Imi.- 
švBni' piktoji dva*iu linu 
giab* gundo guvi-nio* liuke. 
T*g> jie navų ••|»r.niiičiui” ir 
Stengia*! nor* ki<-k |iatanmut1.

Ned«-lioj. Iii d. koto jtnmliii. 
ir Lrlingu* Miliulio Milėj.- vm

Kaip |Nipni.'ii<i. teko ir ku 
uigam*. kurie MH-ijtilislam* v- 
rr kaulu gerklėje. Sake. kml 
\ . ;- ju.*.' i rikiu j AlTikų i. 
-i.isli. Alai ludmgn* nežino, 
k; d iii ir ten yra. .Iii- iivlaip 

l> H-iįali-lai lenda i ivn t«-n. 
kur r iliiiiii |in>i įh-Iii 11 i. Kii 
.i • ai ntisijoaieriai. atsidavų 
D.mi garlt.'i. rinn ir j |wi<-u« 
Attiko* giliiiiui >xi<cti Im-i iui, 
kyli |«;ižiuti l>i<-\ii. Nocijali* 
t in.« IuIhuii tim’-tų Afrikti ap 
• ' .nv ii-ii yra ju lx»butė Ih-z. 
<1 ..i '. l.<-t IhiIii. kini In Jii
I >.al> tu-liiri pinigų. <)<-iti> 

jtiliMtai jo.-- iii-iioii nudyli.

’i'oliiiu* Imratlyla kaliojo. 
<1 i -ikiu |uiiiiiti vi-kų j *nm> 

r. likti', o

r

luti a % 
»M»ir prie 
HlvT«MiV 
\ \ tli»X

DRAUGAS

KOVOKITE uz SAVO PESAS
i

A
Dr. A. R. Blumenthal D.D.' 

\ni< '.-i i 1.1 \ii-1
<

GERA KNYGA
4.3*aI|Ki T>ra

ti »;i4t» At «rtl
1 Tilt 1; <n

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
T» i* r. It • Yl* K ••»• > -74.1

|M4 1IMN1I Vs I-II. \S 

31%; tifh U> uiti Iktubnarel 
i; . j W p.

ItA |41L.I(

ADVOKATAS
Vt«UQ*9 T«‘» . u<t»r

... Ii4n*^ '>j:

ALEX. MASALSKIS V.W. RUTKAUSKASšv. Kazimieru juirapijo. 
choras m-tiiiilstnii<'-ini darbu.. 
ja*i t i-uiini'-nės Inluii. .1:* 
t-i-iigia vnlcatu* ii k<>i ■ m*/ 
x<—i-nui .-urciigi vnkaių - 

f<-rtų. kuriami- |c t*tai'- • i 
11.- --šu-n!«»ji N iki--", kll' I II 
j blikų žavėle za* ėjo. \>
litikra-ti* "Aimi I • •»
ii*” |H-ikia <-l.<'ių. l*-t ii . 
pripažino, kad |:tt* -tiltui, li
rai atliko •• ši rūtųjii Ntikiį”.

1‘rii- dainų m-i m mėgino k:< 
bintis. m-s viso* gerai iė.-j 
Tik r.'ėo. k.-id buk tai nt!»ui m 
tik«». l-.-fl nuiola* triitlto* ntu 

| i.jo ii kitokiu- m-i litu* .linkiu* 
' priminė, kurių veiki.h- \ i*ai 
ii.-ni. ”A. I~” I-or.-'|M>U‘l<-iitm 

.iK-keutų pill.lillll Mi-ipii.'iul;
-u vi-iKulu. <> p;i km kritikuoti.

Gegužio .'Iii ■!. eliont* nutarė 
; rarengti knur. rtų I.. Vyčių 2f. 
i Kitom.i ir *utan- iėvi.-mi -tt vy 
I eini*. •Im biioti*-*. I ulų laikų 
'••liorn* -f| virini* luito ih-*.iii 
laikoj |t.-lt.. ir i i< i . ii kili

i tarėjo mik.-Ii. Kuoįh. .i .
-i kn* tiidoi.i*. kitu. -I. t'aplt 
Al.*. p<-l*p. j.> aliejus. I- : t*i 
n..-i Im >11*11 v.’-r.’- •’Aiiėi I-

1 • •, kuri tiintiė. kad jtu p.i->->k.- 
I sugriauti \vriu* it draugi 
bužui tini ciioi-ų. I'areikviet. 
■tz. mokytojų kom| muturtų M 
l*.-lnntskn iė Uostinio. \’tt. 
-tiko, dalmr Itin-* >agriuti ir 
eloirits ir i lėtai. Pradėjo at- 
kitliiiiK-li gailesnius daiuimn- 
Itits ir p>-ikli vargonininkų. A. 
Visminų, lu-t i-limi.-lri gri<-..tai 
t.tsisakč eiti prie —Auši.-I -s” 
ir laikėm linžitytiiim «-lu»ro. To- 
kiu bildu tie |N»liai llieko ue|M-- 
ėė. •X«*gnl ėdami įkųsti <-ln>..;. 
užpuolė nnt ilčių. Kitu' 
bauginti, buk su žentais iė 
taksuos. 1‘muntę* i-liorn*. kml 
tie |Miimi užėukn nnt vyčiu ir 
pradėjo kenkti viralu katalikų 
veikimui ir kad jau atsiskyrė 
mm 
ėius 
nuo 
kol 
jauninto.
negnlinui |uikr>-ipti l.logou pu 
-ėii. Abdonu. I.ad li.-įžnilim- 
rliorn* taip >tipri:ii laikosi ir 
«-iaa

ypatingai liankii'. 
Mat !;a> MM-ijnlii*tėiiani* «1au 
-.siaubiai rupi piitigvlini. <> 
j--g jii- Miko, kini kovoju pri<-> 
kapitnlmtu*. o čia vč) rupinn- 
>i t'pii- l.apiluti.i. \ ii-n lik žilio- 
ii<* mulkina, taip kaip ir »■-«»- 
cijaiiamo i*ii-igčj.-ii.

AuguM Bil.tli* kiliai girv- 
«i. kml kovoju* *u kapitulia- 
:-i*. I»<-I |iasir<Mlč. kati jis |utlb 

ii ivo kapitiilibtn*. m-x minia- 
w:ui jutliko turto m-loli iiiiii- 
fono markiiy

Surijai i* t ii Ičv*. Mnrk*o Kvo- 
r-rii*. MH-ijaiixtax Zafortū* 
r nitui kuMin-t Ilki iiikMnučit) 
markių. Vn-iun* iė |uičiij <li- 
l.liMi-iųjįi auvijaUkuu. tėvų ii 
įkuičjų (-'.-nliiiiili<l luibNilli-i 
tuliko turto v«-rtčx pusantro 
uilijono markių. Chi.-agoja- 

.i<*iKi« iė trijų <ii<*nraM*io “Tri- 
Hiiio’* ėėriiiinkii yra MM-ijali*.

tau.
Tn- MM-ijalizuMi t«’-vai v<«*1č 

lai i-ininku* j x<M*ijali*tų "ru- 
iy.*' Ihirhiiiiiikni ji.-iu* įtiko- 
u. lk-< gudrų* ftarliiuiukų iė- 

tiaiukitojai iė įlarbininkų pra
kaitu tik |aaty* miu rujų |«i- 
xitai*č Imu taiMNŪ; *un-nkn 
au nuo vargėų įlarhininkų di- 

■kliu* turtu*, u vmiaik vnrgėai 
■la Hii niūkti i to “rojau*** kaip 
m-ffiiito. taip m-nuito. Ana. 
Rttrijoje. *<»cijiili*tiii • l*4*<-vl- 
kai vietoj ••rujų” ru*am* |a- 
guiiiinti. luulų ir vargų iiž- 
i raukč. Xvt |<rii- io priėjo, 
kml žiiH.itč* turi valgyti imu- 
gi<-ii:i kaip vrrėioiių iiu'-mį. o 
imt ir |m*tipll*in ėlllii.-mi. Tilo- 
'arini M«-iialirti-.i iMilėt-vikai. 
" >!*>**' j'* tiul.-ii. gyv.-iui kaip 
.npitnli-tiii pilikiiiii-iiioM- |mlo 

■ ■ii:<>-«- Trocki*. Mikuliui, mivo 
purini įlavė ii milijonini rultllų. 
k .4 važiuotų j Ailtu* kraėtu*. 
n l.'-niiiii. t ii-n vai'iniu* i»l<-i- 
•Iž.'fi kn* mėnuo |m> 2<i tuksian
čių rublių. |{č<||ii ž.nioiK'liiii 
m-luri iė kur iIih.imi* uu*ipirk- 
|i. X.*b-l*-tinn. kml ir lutru- 
lipni lai norėtii.'i. I.ii-tmo- 
gyvmlojai. užtat. *iipraxiliimi 
kokį M*-ijuli*tiii Iml.M-t iluii j- 
t vili- ••rojų” Kii*ijoji-, hpif-člu- 
*i į buriu* ir kaip jnuinyilami 
varu lu.lėTviku* iė l.ii-tuvn*. 
Verta butų ir Aun-riko* li<-tu- 
«iam* »u*iprn*ti. kmi nurijali* 
lai m- “rojn” žadu. In-t praga
rų mi virai* jo* tarnai*. <• 
dar ir iė katalikų at irandu.

vyrių, tuoj .lojo iiž vy 
ir |H«*iiyxo pu<l«’-ti giuti<- 

pri«-Jų. Ir laiky'ini'-' tol. 
imiiiiity -. kml kiliuli!.ižk • 

o ypa<- «inrmii>’.iio1<».

pageliam kiliem*. 

Choro koretpondenUu.

WAUKEQAM, ILL.

K I*. lt. K. A. 117 kuup'i 
laikyt* >*nto utėiu-Miiį mailių- 
kilnų, kovo ŽIU <1.. 1919. tuo
jau* imi bažiiy tinių imuiiuIiJh. 
šv. Ibiltniinii-jiiii' ĮHirapijo- 
^vi-taiiK'-j*’.

Vi*i narini ir muintii-ji pri< 
Sit'iv. pi-: iratyli. iital<*n*'*kili- 
uti-iti j «. tirtų Mi>irinkhnų. 
Viau* kvii-i-ia.

117 kp Valdyba.

CICERO. ILL
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JUS kovojate už p-dauginimą kaino.*; sjatvekariuose per 
v centus!

JUS kovojate ui £<’ 1 • .zą t. žemesne kainą!
JUS kovojate už ^aj »c.efono pa-.ane.vimą ir žemes

nes kainas!
JUS kovojate prieš i:.aaadotojus!
JUS kovoialc prieš l •’rėi : naudotojus!
JUS kcvoja'.a mr. ta išnaudotoji’.'.!

&alsi'c;aūt už Majorą.
VVILLIAK HALE 1HOMPSON

Gerove Amen-.c u žt icnių yr.t gerta”! .a ir valdžia 
gero; tvarkoj Repub!'-;onu rentose. Norint užlaikyti gc 
ra tvarką vJdiioj ir jauti gerą patarnavimą lai Ecpuba 
konv tikintas būna p : mutiniu balsavimuose Balandžio 1.

Repnblikoną 1 it..ej;ra.'s yra netiktai protestas prieš 
aug&as gyvenimo kainas ir didelius 1ax’tis. bet ir irreiš 
kanas papeikimo demokratams u? ju blogą valdymą.

fiepublikonai turėtu bati saugesni, nes Demokratų 
noras tai tiktai padalinti Republikoną partiją j dvi puse?. 
Atsiminkite, kad vienybėje galybė; be vienybės nėra nei 
galybės. Kuomet jus padėsite kiyaluką priei Republiko 
na, jus balr.*?jat« v ■: Ameriką ir interesus Amerikos šmo- 
nių ir apr.isu'oojate ratu save.
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BALSAVTuiG DzHHA BALANDŽIO 1. 
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I EXTRA P‘ 
Nepaprasta Naujiena! J

Blaivininkų 4ustrinkima.i.
\<-.|< lii»j.-. kovu d1' d.. 1 vnl.: 

ŠV. Antano j»nr. m<-1iiiii> j<-. n’ 
-ibii* m<-m-'ini*. Inliai -vnr-1 
bu- Miairinkiniii-. Xurini Imi 
narė* ir noriutė-ji į*tuti i ėių 
prakilnių organixm-ijn. mulo- 
nė- nt-ilnnkvti.

Valdyba.
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6 DRAUGAS

[CHICAGOJE. j
KATALIKIŠKOS ŠVENTES. PAMETĖ MOTUPT SU VAI

-------- KAIS IR APSIVEDĖ
SU KITA

Iš CHiCAGOS LIEIUVlU 
KOLONIJŲ.

GRAŽUS KONCERTAS

Penktadimis, Kovas 2H d. 
•I..tia- I |< liūtui .

b. .l-.n-t tni, Kova ? • d . 
I•• Il«•l•l. I . t ll.Z IJII .

Tai padare ; i* laiiuo
limite 4.

VIENAM PLĖŠIKUI PADA-į 
RYTA GALAS

Nušovė jj polirmonas Būras.

Aid -G 11 u- Iii. j.1.-■ .l ai 
į-ihmž. sdiutuili |«> imlu. _"*i*> 
Eli*t !I3 •.-nt. Ite iih- k.-Ii- tol 
lėliu d^•"Gm'- ii »l.2."<. |-. | 
i- Milium, plė-ikai -ii-idiiiė ii 
|M.liemonii Ibirii*. šit.-mi tuo 
jau* |ui'ii.-lė intaii.-imi. Tad 
ji- i*-itriiul ė i.-ioliett it Ii.. 
|H* jiem- -u*toli.

Ir t l i.-loje t... j:e ll-lilo i 
l»’gli. TlH.ll.et |H.licl|HH1ll- k>' 
Ii- kaliu- i iH-rum'-iii* -o\> 
\ i.-tui- |<l- • ii 1.1 it... •-. 1.1 
Iii .Iii |u.Im'•_■<>.

t žmu>l:i- plė*ika* d>-i.-l,tn ii 
Gilai.- ilidi-ntilil.įlotu .

Tai Thoiiui- \l<G.*e. lol 
\\ e-1 Hilloll "ai. .Ii- ĮM.Ii.'ijri 

I.IIVO žinoma- kai|-. "Ib.mlo 
lia.-i-’* ‘l.-Gm- ii kiii|*. "FT-ml 
l:.dl.i"".

1‘olicijo- rekur.liii liudija, 
knd ji* IHI3 metai* mie-t.- 
Eorl Miidi->*ii. ln.. laivo nu- 
luiu-ta- kalėjimai! į- iik.-ri.tu- 
ni<-taiii*. Kovo 2*4 dieną. I!l1*i 
ntw ji- i* kalėjimo imlmgu.

i

IŠTRAUKTA Ii UPES NE 
ŽINOMO VYRO LA 

VONAS.

Tie- Diri-on gnt. tiltu i- u 
|»ė* inlrauktu in-r.im.UH. vyra 
Invonn-. Siik.nnn. ji- u|iėje i*- 
buvę* kokiu- <i tm'-ii<—iu-. .Io 
«irabllžillo-e ne-ura*1a jo!;i > 
ninkaii* ženklo, knd Indu gri 
liula i.l.-iilil'.kn.ali.

Tai buvę- upė* 3.'i im-iu .-na 
žiliu*. Aut diržo -akli.— yra 
rnide “ \\ . Aut kairė*.'-- nm 
l;o- pir.-lu ntra-la zi.tbt* mi 
tlinžll di-illietllM.

PAMIŠĖLIS PERPJOVĖ 
GERKLĘ SAVO MOTE

REI IR SAU.

Turbiii. luitai-.*- nrn. į vai 
rių gy.liH'lių vnrti.jmi.. luiv<— 
kareivi* .lo-.-i.h Stnitli. 422it 
llerklcy a..*., -u -ku-tiitu įh-i 
pjovė g.-rklr -a\«i imdvtvi i: 
)ni-l.:ii *a»l.

Abudu liūgai* litu livoiiiii.'u. 
Rnkoiua. ne|uigy-iim. iu.

NESURANDAMAS ARMI 
JOS LEITENANTAS

Cl.i....... p •li*-i_•
<"iolr.i pa’. *1 >11 i 
H illii.it'o II. Stanį 
tu. N. \. .Ii* I iįžk 
.-iigryži i* l’ri.ii. 
-io mėli.

I

IŠGELBĖJO SAVO VAI 
KUCIU8

I
\ piu tnim-iii mino-.- tumulo 

-e. tinti Kn-l t.7 aut.. Mr-. I.il 
linu vokale |mgiildė -n
vo du tnikiiėiii ir jmii iM-j.. 
|m kaimynę, ant -.-kunėn. 
nugrt.. gy vetutnėią.

Kiek palnul.il- |u<jiiio .Iltimi ■ 
k*ap-iii. l-ėjo Kniidoriitn it 
Įumuilė, knd i- ii|.aėi«- |x. j<— 
|utgyv.iiimn namai liep-nojn.

Ititmė mivo flalati. Blank.* 
lai- iip-u|*. taiku- ii laimiu- 
p»i itoraė laukan. Tno pnein

Kalbamų kad gaisra- kilę* 
MM virių aurikrytiavimn.

Apie 12 Šeimynų laikinai ne
teko pa*togė.».

\itliiii T. < lovley l.inu |wi- 
iinta- knrait iaiiii. Narni.- įmi- 
liko jauna im.b-ri -u \uikai-.

Kiel. kilo iax<;-
ji- |udH'g.> i* l;iiriiiotm-ti< - ii 
ria l.ail.im lail..i f**r-i-tsilė 
lai imu leilemmlii.

Tm» ui* Gi t* :.|r < t .-d.’- u 
jail.ia im-i:-.|ia ' I* il'*.;d <■••. 
III.

Bet
imlu - kui|M> d.-z,.-i t« i i».

Tei-nin- ji nidi.'iiulė pra- 
linli i- iiru.iįt. ii vilko bilie 
Iii ii i mm-iiai m.-ll.i- kalė

ji* įniro -ii

I ••■. o JI l .1. — i. .1 ingio -ye 

liuli. į. i Jjilnlnriii

• • uit. lem-i,. **ražii l..«i.«*«. 
I.i. I*to--ram.i i-|.ildy |.. \ \ 
••m I lii.-at'o- \p l.rieio cho- 
ra-. v.<dimui* getb. p. A. |*o 
einu-, \paii danui, priliiikill- 
lt; gniėnio- laikui, bu* ->>lų 
ir kitokių muziko. Amot.-lių, 
l'ragraiiie dalyvini- žymu* dni- 

I *nnii*ki -. tcm.ra- p. -I. Ku.lir 
i.n. :.H). --i |mg.u-< jii>i diliui 
niid •• i. iiin Ii l'm-miiė ii kiti.

\i u lietiniu -i.-iiia pri.- 
d.'iim- ai il.'inkyli i -iii; kon 
.-rifą. N -vi.-ii i-uir-il gražių 
.luinų. I« t n |Kir<-iii-il -tinką 
l:d>d:ifiii darini. -uG-lp-it titt- 
inieiii it viii■.m.liii-. I.hii.i.i- 
r.-il'alim.-a |Ktramn.

J V as
kur. It’IMlUI 

ji hi»- nn

uz ;q. i

l.-IlM.

Imli*

ls BR1DCEPOPTO

g

DETEKTIVAI UŽKLUPO 
PLĖŠIKŲ GAUJĄ.

Atrasta laisvės bondsų ir 
krasos ženklelių.

Deteklivų bary*, vadovau
jant (H.lieijo- įeit etnini Iii Nor
inti. vakar rvle užklu|*i namu- 
pn mini. 20 N. 4'nrli* gnt. Na 
mm.-.* -nura-tavo •> vyru- ir 
vieną motei'). Atrado lai-vė- 
lM>n<l*u ir kra-o.- ženklelių ver
tė* ąs.ihhi.

I’a* -llale-lllolą moterį 
ra.-ta <"i..V*i pinigų. Vi.-no 
ro avalinė*.- alia la if.'iOII.

Be to nlrn-tn keli rav.dvc 
r:ai ii Miiiltivni.

Tni 
lizdą..
midui -iiaie-la. >i v i< ,ią (įauk 
ėiį 11.-o i.I *iTi>a!ip-oti.

ui

i '. ■ variai* |dė*iky 
l’rie jo pri.' jo

CHICAGOJE YRA 900,000
GALIONU DEGTINES

Vidujinių mo1., -ėių k •lekto
riau- ol'i-an pa-1 ••II**, p.- Ciii 
eivo.Į.- Mamlie yra apie •uto, 
mui galiotu; «l.,gti.iė*, -ukrait 
to- l.raiititvė-e ir -.iliuntio-.-,

|!e to. yni i<pi<* l.liri.initi 
•2:,lio*oi >vatri.i:i- tyliu. I2'«. 
iNNi.uuii rifai ii ii 2.*iOjiiiu.iim: 
■ ignretų,

UokeMiių ėin už viM.kiu- 
-vnigidii- -trinkta a|»ie 43. 
liHi.iMMt. už eėrtru- tjCIHU.itm ■ 
už .-i v:ir»l n- imk- jt|i>i '•-i

POLICMONAS ATRADO 
PAMESTA KŪDIKI

|*o|i.*||iolUI* Jol.li .1. MelCll 
io<- o SI.H-k \ udų |M>lieij.. 
Iiilov<..|.» atrado pinu, -tą 
-iii jautu; kūdiki tie- tu gal. 
ir Kmerald nve.

Polieiju- llllor adoj.- iH.lie 
ulonui ji Įuil.i ik-ti io ir nti.br 
v. i |tea<*oiie-- ligoniu.-.

NUBAUSTAS UŽ SKIEDI 
MA PIENO VAN 

DENIU.

Pulieijo- magi-lrata* \\:iii 
kegane nubaudė 415 |uilum.|.-i 
\Vnher Saylor už jvirdavinė 
jmu; |dvrnų pni-kie-to -u tnn-

Hade RU. 14 autų mergai 
tė. 622 No. Paulina gal- pa
ėmė tėvo revolverį ir per ae- 
a t margumą parihurė. Tuojau* 
mirė.

i.'.ii,• vnknra**. aii..'. -utim, 
tai mii-ii itd.-lii-eiitai vi-i at-i 
h.nl .11. Snv 41 I
t i. dim**imiii 
tai )*’ -l etini!:* 

| bitini ttiojnu i 
I ille* ilil<*ti*.*e|i! I

-y k i litų*
lam’iu ai. V: <■ I a.p |>a-irm|.' 

Vik

t .. • |« ‘ | H-| 11 <1 II*. 
|*ilail.<i.

it.'-iii. lai it ž 
žagi it*, ir 

u tu ta. Taigi ii 
Žlllollė. Metini

AUKŠTESNES VALDIŠKOS 
MOKYKLOS.

šioiui- ilietioi.ii- angst.-Miių- 
jų vuldinkų mokyklų mokiniai 
Iuįhi u|H|ovaiioii kareivių imi 
loi moliu-. I'inniiiii imikimla 
m ii-.ai veltui, daliar dar ir 
luini* dumia, 
luir gnli 
—-iniyi.il 
uiif-li—ui 
-tel.i-i, i-
jailnų kareivių Chiengoje. Itel 
lai tu- kareivini, o inok-leiviai. 

mu lot m..*.-. Kai 
tu- miiionno* yra |>er

Penktruli^ni*. K«»vn« 1919

Ned. Kovo 30 d. 1919 m. Į §V. JURGIO PAR. SVETAINĖJ 
32-ro PI. Ir Aubum Avė.

Lietuvos VycitĮ Apskričio Choro
Kenkiamas

A. L. R. K. LABDARYBĖS SĄJUNGAI

Taip, ktld <!a 
ir ie-1 ui linin -niųju 

Minu- jau niekti 
iin.k-ln. Daugeli- 

knr al.-irado tiek

programa išpildys Lietuvos vyčių apskričio choras po
VADOVYSTE p. A. POCIAUS.

Ibi* silgiithdn piiikiau-i i.utziko* *:i:>.g li:ii. Taigi vi*i kuri.* ;<tjanėia 
t. našlaičiams it- kuri.- mvliie musikt neiižinir-luiv .•it-il.-niktii.

tu ki iiie.iai Ti iirnitiku ri ssr r\is i*.\< i \isgai.F: 
siti: int.iti į s\ CTAINI.L

N*ni.*iiilžiai Utimi.t RENGIMO KOMISIJA.

\i .l- lioj. I.oio 23 d.. -. tu..
Mtorim- draugija, pi i )>ata 
pijo. Si, .Iiirvio. Iiir.-Įo bi» 
m l.a . l ai. Ii. K i. I |uidi>r< 
I* Ino. kol I a- lai nežinia. I‘el 
na* r ru -kiiiaiiui- ilni-yiimi 
kaikurių luižnytinių rūbų. 
I’iil.dtią- yra tik-lui mo* dr" 
jo-. I'nlnrtiua kiekvienai tuo 
terei ar merginai prie jo* pri
gulėti.

' U NORTH SIDES.

I.ietiiviii Kataliku liūdit; ir 
•M**vri; draugija laikė iih*ih*m- 
ni -u.-iiinkilui; kovo 23 .1. 
Tarp kilk., draugija nutarė 
r.-ugti.-* prie |uirapijo* irnza 
ra. Nutarė poauk.di 2"< dol. 
ir -ieninį laikrodį 
nerija-. Taipgi 
kad vi-i nariai ir 
galėdami tiuk<*mi* 
|sirapi.ii>- Imzutą.

IS NORTH SIDES

i

sioini- di. įlomi* Nortli 
.•<*jr aiMditnė naitja lietuvių 
u. eiga |mi nuiii. 174IP N. I’mi 
!im* *1. Toje užrigojr Im* ga
iliui gimti viM.kiu knlnlikirki; 

.. •kr..—.-u;
lt.
<!< I k-'tn!:ki"'<i; lai.;n**rtų 
ki-y..ų užral i litai.

ir knygų. lni|*gi
p> enuii.a.* pi'.Mitittiernl ■><

ir

i

13 TOWN OF LAKE

Aukų rinkėju domai
Primeiui.iie. kad Ijll-vė* Sa

ri. i •* rinkliava jau panikiip'*. 
AVI'.- <;-|f Tauto- I-'oihIo 121 
-k. rid-Vjui e -ugrąžiito tink- 

i.o* kolvO.'OI. luatoll.-klie 
i • |e tai >.|t|ot , .lo«lli Ik i 

liiii. ♦-'•Iki Su. I*aiilin:i SI.
’<> p. :>•! :a- tiukli king'tb- 

laip: i r. ikin grąžinti.
V. Stanciko*.

T. F". 3*’ *kyr. *ekr.

SIS TAS IŠ LIETUVIŲ 
POLITIKŲ

N.'ilėlioj. k..\o 23 d.. -. 
i idiiimie-ty j. |m. nuim-riii 
N. < Įnik gnitė*. buto -iianuk 
ta- lietinių pili.-ėių -u-iriiiki 
ma*. Su-irinkiiiH* buvo ža.lė- 
ję» dalyvauti ir |mt- K. Sueit- 
zeri*. detiiokrnti-kii- kandida
tu* i Chicago- tnicd.i majo
nu. Im-1. -varbių prieža-ėių de 
lei. įieat-iluukė. Taipgi m*at*i- 
lauke IH*i tie, kurie buvo MUS- 
kę Aj mmiriakiMf.

U
KalbMi tam prra 
aa> kitan i* paMA 
ta» nrinhai nėkėni. Gaila, kad 
mus inteligentai į tų dalykų 
taip Aaltai Žiuri. <M. jeigu kur

L D S

v.

NELAIME

Pajūris.

Si-

Kep.

llniMnka. *24 11 iis’i

Sapiega. 1713 Suy-

T. 41 rigalitina*. 14.17

1717

m..
I.Vi

idei-ti |M*r 
Iki riminiu, 

mirė- ki< k
remiu tt>

kareivių 
kuti.-m* 
didelė-.

Vik

s/*./.. *<•*..; 
•t:} \ H JI v.i/i.i>v/.va.1/“

Ned., Kovo 30d., 1919
SCII4NIL IIAI.I. SVKTA1NPJ.

4St«m ir llonure Gatvių.

iškalbos lavini 
mosi ratelis.

I.ed. Itarbiiiinkų Sąjutimo-j 
<'lii<-ago- Ap-kri>-io I*UnIIm» 
Iuiviiiiino.-i Kaleli- laiko mivo 
-ii-irinkiiiiii* kn- -įdudo- va
karą šv. Jurgio |uir. mokyk 
ln* kniiilairiui.-e. ant vir*uli- 
nių lubų. V|uitiligai I* II. S. 
nariam* vertėtų lankyti *u*i- 
tinkitimliu* ir jtner invinlie-.

Koresp.

Tarp Nu. 34-1o* gnvlėa ir 
34-1.1 1*1. važiavo mi vauūai* ir 
įlaržovėmi* jų imnlavimdoja- 
Jvlomi- Mitaloj.- |m> |>i.*ti; 2:30 
Tik riaiga auriko ir krito ne
gyva* imi sav.i vėžinio.

Zinonė* Miku, kml jį |M*rk»- 
vė knžkok* iKilon'-li-. -Iclo- 
tni- l.uvo upyM-ni* žmogų*. 
Gal luivo volę* ir turėjo vai
ku. TT.* laukė |uirvnžiiioj:mi 
■luouo* davėjo mi keliai* už* 
dirbini- centai* |>ri.** Jt.tilę. 
i> Mi-ilaiikė -u-tiugu-io Inv.mo 
ir n. tikėtų ėermenų. Tikru a- 
*nrų |Miknli>ė. Mačiusi.

l'irm. A. tln-hu*. I117 Kentu 
i-kv. Avr.

Vier-pirm. J. Staii-k.;*, 1114 
X. n 5 urk Avr.

tlnil. A.
Avr.

2 llait. lt. 
rier Avr. .

|ž.iiliiiil.ii«
«... II Iii St

• irę llaš Ig. Eritial.i.
Erie A ir.

Maiik.lta M. Itauiioni.
|i.ižiiiiėi<ij,.i i:?.|o: .1. Kėlilaiti* 

.1 lliiduiii*ku«.
Miimnii hImIhiiiii kukvi.-aiĮ tu.'-- 

ii.-*, i-o pirmai t, ucdrlių.

FARMOS! FARMOS!
J. ■im 

IpolISliO 
1.1 U I*., i 
IHVUI t 
k U •» 1 
Kinis i 
ii.ituci 
irs ArpuniiH $ ra u /tik • Italu* ir k i 
st.i n«Ml tu»l.« i1trl».« AlM'lttK.tlMs 
lietuviui ūkininkai Ulini ktnAUi 
Ultairi tm». MU turi upir lc«4u» 
^iitlsia miv«» turi |u«rnH)n.
IcHUe ilr.uiit••<*• ir viankiu* |m- 
suimk <mii iniiuru* i'*tim.*:« Kjvr*
r.»nii«*H nnr'ui util* nitunr 
fn riti.t u uni |*.u»invinm. įriti Itr 
kurie norite turklį fumutu mhiuų 
fer, Aninn«» luti n!>«!•>•
Hua *|wrii»litti Mišriu* kurie Jum n 
k«M**v*rtatti*i.i ••.ttMruMH*.

Tie kurie pirkaite f.trmua pr*r 
Ar. An<nn«« l»r..u*ijn hutaie uA> 
(hin«alinti, nm nnattf k<ti ir 
lendrini |»utnm»vlnu> l»e joltkm 
fLkriuusluau 4’ualer vra ttki.il 11 
troliu mm | .u«lmEi*m. •• 3 m>« 
h«*r nuo rt**«sttville. N**rmt itau- 
rmu lnfi*m»riJn. kr> it»ki!* « *r- 
knfutM n4rrMi'

KAZ. DAUNORA.
tv. Antano Draugijos

Administratorius,

Boa 7, Custer, Mich.

Važinėjanti A^tal Reikalai 
VnlIuM ir jBum tyrui ti
pui uMltriH. k*rtsa !•«•«» 
KU« »t>.«Ja»«i ua-'.uK) •..»!» 
mi -•:.!«»• bh-irit a n 

r ..t4]«h.i*tku< ir 
•uitil. u *-
*i .« lut t l« - t**ig.i .nl l. 

». ki jtti! •• i ...t »uri %ta»» 
.g ••.krsii-

1 I ram«•- -Mtp r«as*w.

ir H Tu KM- ) 
J ll |. •!» a. .Itali I.il • t • 

n»«- luk-' lata |Hl«t
i*. RtakiMiM :
kartaU .r iaraUMlfaatU
— K-mH nrikMltaiiti um- 1 
draurua. kurir prr tu- ] 
<r u?M»MkyA. FirtovU*. I 
•»• p»r4«tau..» •
turi »u raavi*** % •■•ato 
Kv**ran*tja Ir 34> alta-uu 
Mu. . ntu iii ui FU’-urti i 
Vi. *M III .III
Ii tirpai.
Ktrl.VI«ElM Hariu-. •». 
Ilarirrr JUrtn.ii <m*iI 
i .»i»i. |«l« m«i iu*«t.ii . < i 

".ilw :k«> r.'Hti f««|«il i.inn* ••i*>ii*»o
. I..iri« m mMiInhl'ma'

•r įerrt. ura* iiA Cabrikaa kainta ru 
ai. tat* ikt *.< uirsiiuia tfc j r* |m tint.ji.
•*.*M Ku-Tfo ittG; i Al .ik. M44 II Stata*
L M**!- 
i'rt-M. i'-n. ■ hm M.- •nn.oU *
•• •• •'utie I»r|. Inl» G’M -kitfa IMU . »•’ 
ht ‘ i .»*n • I: ii r*r iS«w*tU tu’t»'* r» 
•.» • •• -«•«•! t jmtm mūriu. J» *t«t i
mui idilių L* n t. - ų-i-ri «• ir
jr« ru ati irMi tt* ki.'ttti, rgt«rL
•Jane? k lt. «. t* tara p f t tarai tn«* *utra <1i*1 U* 
IL K**ltalta*a abluii i, pilnu* i..*,
..lAkintit.it ,* •lrv<»U'4df-*

MEAD cycle co.

ttin:!tn>:i:Hiiwtmmttiui::n:ti!in!iui:ii
VARPAI 

AIMIvnsr VARPAI 
M<-slwniw tlrll Fl-MiArv C«* 

UalOaorr. M4_ E M. A.

Gražus Perstatymas
NAUJA KUN V KULIKAUSKO VERSTA

“Oesenzano Mergelė
šį prakilnų perstatymų lot Lietuvos Vyčių 30 ta Kuopa 

U Brighton Parko.
parengtas

L D. S. 20 ir 57 Kuopoe
SubatoJ, Kovo 29d.» 1919 m

rengiamas -

Lietuvos Vyčių 13 Kuopos

Publikai reikalaujant Mintama. *i komedija yru vie
na i* gražiaii-ių taigi m-i viena* impraleinkile *hi* |»r«»- 
go- ir idsilr.iikykite.

\'ųo*ir<lžini kvi.-ėin

Dideles Ristynes
Su programų

stelbus
Subatoj, Kovo 29d., 1919 m

M. Mcldažio Svet . 2242-44 W. 23 Ptace 
įžanga 35c Ir augičiau

Programai praaidi* paskirtame laike 
lllsis šios YPATUS:

1. JiniK. It.iii» r i'-iu- ii* j |-u*ę vai. .1. I’i-iiių ir K. Ibt-
lioui.

2. K. Kai|Miiiu* *tt Cha* l*-vi«4cn Ih-ta* flisi dolerių
X l>. IhMliiodiA* *u J. Dtėkum lieta* $15IUML
A P.

iniyi.il
ttki.il
lAkintit.it
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