
«•
I "DRAUGAS"

III Iii \\li\ lllliv lllirsii 

Ptil»lt*-lH'*l Im«K |'.%rr|N M
i»h M f. ri hi.ishim; <x*.. i«« .. 
IMMI u Kilt m.. IIIIomMm.

M« kllih t *111. KM4lM» IIHt*

I Mm* Vr«r  ................ »*•

IsIkhhi

r*k
»

I

I 
I 
I

I
I

• 
I 
i
I

FIRST ECITION

PIRMOJI LAIDA

•»
I

I

I

• 
t 
t
•

i
4
?!

I 
'* 
L

KAINA O CENTAI
PRICLZ ** CENTS

CHICAGO. ILLINOIS. ŠEŠTADIENIS, KOVAS (MARCH) 29 D . 1919 M
F.VTr.RKII AK sKIlMl-IIAhS M VITUI M VISI H 31, l.l«, ATIMK X«.o. 11.11X01* I Xl>l lt IMI MT <•! M Vlt« II IMS.

METAI VOL iv. No. 75

Tautų Sąjungos draftas Vilnius Veikiai Bus Atimtas
pagamintas EOLšEVIKŲ ATSILIEPI 

MAS KOVOTI PRIEŠ 
KAPITALISTUS.

CERNOGORAI APKALTINA 
SERBUS

Rusijoje yra 369,465 tai 
kininkų kareiviai

| ———
į Visas pasaulis kurstomas 

kelti revoliucijų.
pa

Reikalauja juos nubausti 
atliktas piktadarybes.

PASIGIRIA PASAULIUI 
UNGARIJOS BOLSE

VIRAI
už

NEIŠKLAUSOMI JAPONŲ
REIKALAVIMAI

PRANCŪZIJA SU ITALIJA 
PATVARKYS UNGARIJA.

Jų amendinentas tautų sąjun
goje nepriimtas.

I Balkanus siunčiamas prancū
zų gen. Mangin.

čia

I

■ lai uola- Ma

Paryžius, kovo 2S Tautų 
sujungus komisija su pn-zi- 
dentu IVil-onii užvakar tarėsi 
|M-r tris viilaiiilns ir paguliau* 
ii|Mtiriio visų sąjungos sutartį.

Sutartyje m-|imlėla jokių a- 
niviidiiH-ntų. Neišklausyta n--l 
ir ja|MMių reikalavimas npiei 
rasių lygybę.

DAUGIAU 18,000 AMERIKO 
MIŠKŲ KAREIVIŲ 

YRA RUSIJOJE

Paryžius, ku\o 2S. 
linu* nutarta, kml Pranriizijai 
ir Italijai tenka prave*ti tvar
ka I ngiirijuje. kur (uikilii bol- 
ševikiziiin*.

Tuo tikslu ten Ims p;i*iii*tn 
skaitlingu kariuomenė. | ten 
siunėiiiinas |iasižymrję>> šioje 
knri-je prancūzų generolas 
Mangin. Jis veiks 1en knip 
prieš nugarų, taip ru*ų tiulše- 
vikns.

I Organizuoja naujų armijų.
I ngnrijos bolševikai m-|msi- 

tiki dabartine lingurų armijų. 
;Tad pradėjo oragniziiuti mn»- 
-aviip ludševikiškų. kuri va-

Pagn-

Paryžiui, kovo 28. — \ akie ’diitsi* revoliurijinė- raudonoji 
Prancūzijos užsienių reikalų |armija, kuri turės visa* n-i- 
minisleris Piclmn ktills-dmna* kalinga* Imlševikišku* žymes, 
jmrlmm-ntc imžyinėjo. jog Ar- Armijų kontroliim* pati Imi 
elmngclsko ir Silmrijo* fron į.-vikiškn valdžia, skirdama 
Iiiom- yra .MBt.4tš"i talkininkų j„į nttosavmisius imlus, 
kanivini. Tm. skaitiniu im i j Knn.iviai |,u> tt,„
na ir ann-rikomški kareivų... .  |m 4--t u<.kvi<..

Jo iMidmdos skaitlUHs yra U||1, Ifc. p,. v„|
tokio*: džia juos aprūpins maistu i.r

Archangelsko frantą*: anglą - viskiai* iMtuguimiis.
I.TKttl: amerikonų 4J«H; pran-Į |4wi|n,

““-J'3**1 »M»«* «uri tam tikros |mpe-
; ros savu pinigus s|*auxdinti. 

anglų-s,, pinigais l'ngarijojc. kaip 
šiiindie Uusijoje. kur “bu- 

vra kaip šieno. Tik 
kml to* "liiimaškos" 

neverto* tu-i menkiausio |mi- 
|M-rgiilio.

Prancūzo patarimai.
Prancūzams šiamlie 

ginusia rupi lsmkiji» nilmžių 
praplatinimas ir tos šalies a- 
teitis. Tml prancūzai daugiau
sia it inuisi už. lenkus.

I>:i>l apsaugoti Is-nkijo* Ii 
kimų, ličiui* priinruza- karė* 
kritiku* jialaiiii talkininkams 
>kailliiigą armiją |m*iųsti įsu- 
kijon tie»iog |mr Vokietiją.

Sako, tas gulima lengvai |mi- 
darvti. -X'e- maršalo Em-liu 
kardas dnr ncaprudijes.

1.290; ru-ij II.irt*.
Silierijo* fronla*: i 

USNĮ: katuidų 4JMNI; Sui. Val- 
-tijų 7/dMI; prancūzų ‘ 
italų 2JMMI; serbų 4.«UU: rusų 
2I<UMK); lenkų I2.<MII; rumunų 
4.1MMI; ja|MHIU 27.<«*•: cekų-sbi- 
vakų -Vi.inmi.

Kituose frontuose.
Visuose rytiniuose frontuo- 

m- sulig Pirbono. e*nnm Kili.. 
IMKI kareivių.

Ir taip: prancūzų 1 
rusų Httt.tmO; anglų I 
italų 4<MNNI; serbų I 
graikų -JNi.iNNi.

Iljtų frontai, turimi, sknito 
mi: įteikimui. Mažoji Ariju ir 
l'kraiiin.

■ jum: nmškų • •

vtinniA.

i

I-Ii M tint;
140.101:
I4<u«ui:

Paryžius, 
gulite rti'ii 
ui Kiliepimu* 
• Ii. i l.i <■ i ii k i:*
tinę l.oliiltlii'lų 
pU'llllIjj.

\t*iliepinui*
I.Voje satlsio 24 dienų.

P" antgali iu "Tikslai ir 
’l’llkliko*" ul'ili* pinu- Miko 
nia:

“Kapitalistinė- sistema su- 
trii|«-jo visame ikimuiIj je. Til
tai pn dėl ii rija t u*, kuriu inei- 
na darbininkų klesė-s ir. kai 
kuriuose al-il kiniuose. Issli- 
nesti i valstiečiui, tegu jaigno- 
bin valdžia. įsteigiu visur so- 
vietas, paskelbia diktntory-tę. 
eksproprijuoja kapitalų, su
varžo privatinė* nuosavylan 
teises. susocijalizmiju banku*, 
industrijų, kasykla* ir žem
dirbystę ir *umonop<dixmijii 
visu* dub-niuosius reikalu*. 
Pagulimi* vidurinė žmonių 
klesti ir jų agentui tegu bus 
pilimi nuginkluoti ir vham 
lindėta rija t ui Im- jokios išim
ties tegu bus duoti ginklui. 
Visų tautų pnib-tarijalas tegu 
susivienija ir pakeliu ginkluo
tų kovų prieš kapitalistus."

Tolinus išvurdiiianiu.- visose 
šalyse jmliliškos partijos, ku
rio* yra prielankios Imiševi. 
kam*.

Amerikos išvardinama »*ri- 
jalistų darltininkų |mrtijn. no- 
eijalislų |mrtijo* kairysis *|iar- 
lui*. Tau *|Hirtuin itu-ina sa
ri jai islų pro|mgumk** *ųjuniri. 
indu*lrijali*lui ir tarptautinė 
indii*1rijali*tų unija.

•luti-

■

Paryžių*, kovo 2!L- černo- 
gorijos valdžia taiko* konfe 
retii-i.iai imlavė- nieiiioraiidii 
uią. kuriame M-rlmi kaltinaiui 
už ii- te-*otų --heržinią i-m 
šalin ii iiž gjvciitojų žudy
mų. ktinkiniiiią i. Im-lu mn 
riuiiuą.

Toliau- liii-liioran-luiiK- su 
koma, kml s«-iluii ėi-nmg«m* 
-ii prievarta ėmę »nvoit mini 
jmi. konfiskavę mlm naikinę 
privatines mm-avyts—: -tinai 
kinų istorinius faiminklu*. |«i- 
naikinę ėernog-irų pinigti Itpv 
valią ir viliitginuui |innmidoję 
baltąją vėliavą.

Serlmi ita-jo t'i-raogorijoii 
pin-š gyventojų norų ir iizur- 
įrivo šalį.

Tad <’>-rnog!>i ijo* valdžia 
reiknlniijn Serbiją niiluiu-t-. 
ne- ji ir šiandie veikia prieš 
talkininkų mirų.

Cirdi. pct versmės įvykusios 
be jokio krau.0 pralie 

jinio.

U
1 lenu- 

iii-i *ii
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PATARIA ORGANIZUOTI
LAI8VAN0RIU8 PRIEŠ

BOLŠEVIKUS

I

i

. .
Bolievikiznas yra lygus preri- ( 

jų gaisrui.

Copenhagen. kovo 2*. — 
\Veimaro prnm-šanui.jog trum
pu laiku vokiečiai įsteigsiu 
valstybinį tribunolą npie šios 
karė* jinkėliiiio priežastis ir 
visų karė* la’-gi.

iš

Washington, kovo 2S. 
iiat-iriu* Kiug iš I tūli j ra t«s 
nnom-'iiės. ji-g šimuli.- negali
ma ramini žmrėti i b .lš«-i i«.z. 
iimi siaut imą Kuro|uije.

Jo IIIMHIMHH-, SUV. Vlll.-tijų 
vyriausjk- tuojau* turėtų *u- 
organizuoti iš kokių .Viųssi 

įvyru laisvniK.rių armijų ir aiut 
liastatyti prie* Imlirvikmt. Tu 
aiiiiija kaip hrsuatai prigesin
tų visur luikilusį piisrų \<-s 
Imiševikiamų reikia |mlygiuli 
prerijų gaisrui.

Tik visas vargn* tame, sakė- 
si-iinturiiis. knd musų preziden
tas ir IJojd tb-orge iK-žim*. 
kaip n-ik kovoti prieš tą į i- 
rijų gaisra.

Kitaip, anot 
Imlševikir.uuis veikiai 
tokioj ls|un ijoj. tii iš 
(u-rsikels l'oiiiicnli.ioii ii |ui 
gulinu* l'raiK-uzijoii.

S

Londonas, km o 29 \pi 
*tol i t ligai iio,-- palv- l-o|i- 
i ikai pram-ša ii-!i»i l»-l<- 
tralu, ka-l ltiwki|«-*l«- ■ vi 
•oj šalyj i i<*i|<ntaiijanli vi 
uiylie it kiiogi-ii.-m-ia Ii ari 
Girdi, levolim-ija i<iku- 
kraujo praliejimo. X--i 
žinotu- nmižmušl:i*. 
žei-ta*.

Maisto -to\i-. sostinėj ii 
tiso j šalyj iiateiikintinas. 
Krautuvė** ii lur u'i i< t< ai i 
daryto- ir žimuiė. tip-irii|umi 
iiiai-lit. Ibdševikų valdžia ka 
rė-s stovio p.-1-kelliilnu np- 
draiidžiu-i žmonių gyvastis ir 
privatinių uiio«ai i hių ia-|wi 
liei’iniuyis- neaprilmtaui lai 
kui.

Ibilševikų valdžia pirmiau 
*i.*t |Mi*ii iipiiiu-i prnu-li civi
lius šliuluis |Mirom- ir padu 
ryti lygylię lai|s- šliubinių ir 
nešliuliinių vaikų. I!olš< vikal 
iiusijam-ia. kml jiems vieš,m 
taiijani smarkiai 
■kaitliu* m-šliubiiiių 
Tml iškabto tiem* 
u|idraiidžimiMi* teisė *.

I'a-kui Im-Im-i il-ui štili arkų 
savaip piniginius n-iknlii* ir 
ant galo a|idraiidę gyva-tis 
visiem* -vet iiiišalimii*.

Sako, jog prezidento Kart- 
lyi vietų užėmęs kitu* laikini:- 
pr<-zii|<-titii-.

|milid<** 
vaiki*, 

laikam-

8UFRAOIECIŲ SUVAŽIA
VIMAS.

semitormii-. 
įsigalės 

Ii-ii

St. Louis, Mo„ kovo 29. 
Čionai įvyko Natioiud 
rican \Viiiih-ii SufCrage 
su važini ima*. Išreikšta 
di<l -Ii* džiiuig-iiia*.
•'auta žinia ii l'uijžiail*. 
Tautų Sąjungos drafle 
ĮMižitilu Hioti-riin- lygio*

Anie
A*-*n 
liiluii 

kllollll-l 
Iii-I 
pri 
b-i

— Cairo, kovo 2H. — čio- 
nai atkrliavv analų gra. AUea-

J

PASKELBTA KARE 8ER- 
BUAI.

■

i
(

Taika dar negalima
Taika dnr negulimu šiumlie, 

pažymėjo Pieholi. kuomet Eit- 
lopai giuiiHiju liolšcvikiii. ku
rių tarjie yru daugelis buvu
sių vokiečių ofirierų.

Pirbono kuilių dažnai per
trauka imrlnmenfo ojMizieiju. 
ticb-i ijose buvo daugeli* ka
reivių. Tie protestavo prieš 
sorijalistus.

Londonas, kovo 2K - Gauta 
žinių, jog Ingarijoa Udševi- 
kišku valdžia jiaskelbusi karę 
Serbijai. Per Serbijų norima 
*ii*ijungti *ii rusų bolševikais.

Prancūzai *u*ikir1o mi tin- 
garų kariuomene vienoj vietoj.

(žginana»s žinios buk buvęs 
rnaaiijur prezidentas Kai vi ji

(WAJL).

■

Anglija duoda pagelbą
Lietuvai

BOLŠEVIKAMS ARTINASI GALAS LIETUVOJE

ls ANGLIJOS

f Urangui’* I.
WASHINCTON kovo 29 I

blegramn:
LIETUVA GAVO PAOELBĄ

VEIKIAI BUS MUSŲ RANKOSE LIETUVIŲ 
MENE KOVOTA SU DIDELIU ENTUZIJAZMU

VILNIUS 
KARIUO-

Bielskis.

Rusų bolševikai prašo 
pripažinimo

LENINAS SU TROCKIU 
PRAŠO PRIPAŽINTI 

JŲ VALDŽIĄ

TALKININKAI KASIMA 
ATLYGINIMUS.

j-

Toks gandas pasklidęs Pary
žiuje.

Paryžius, kovo 29. Imik- 
.ttš’yj Echo -b- l’aii* Mareel 
iluiiti rašo, jog ėin Įsi'klydę* 
gand*i*. Imi, pi f-zid--ti>a* \\ i' 
-ot«a- tilt-- I • niuo ii Tn*rkio 
gali - prušjiiią piipaž nti l*il 
š- > il;ų laidžią lhi*:jo,l--.

Iltilili pažinu, i.ml j-i ta* 
bt’lų li-*.i, tai vargini pinti 
-i-'tila* U il-oiia- pi ii'liiti'.i.i- 
nt»im-*lų i tą Imlševiki.i prašv 

litą.

PASKELBTA STREIKAS 
ANT AUSTRUOS GE 

LEŽINKELIŲ

V.'oj žalyj suparaližiuota 
munikacija.

ko

Vokiečiai stovi už 10 mili-- 
jardų.

Paryžius, kovu 29.—Talki
ninkų iit-loini imi visų npskai- 
tvii-ų mi*pie|idė. jog Vokie
tijai tini duoti jiem* ntlvgini- 
-m- :'*• nnli.iartlų dolierių. liet, 
mat ji. ta suma |ui*kiau ir dar 

• |>a-i|o-li- |H-r.li Iclė-. Xc* kas iš 
to. n-i Vokietija iie]uijcgs 
kmlii imrėdmi-a dnlck-s *u- 
•!•<■» a'ljgillli.

Pirm karės Vokietijos lur- 
imgitiiui* siekė- *<ii milijardų 
■ loiieįių. Ib-t tau skaitliun in-. 
ėjo ir k-dionijo* ir Alzasas su 
lairraim-. Pu karė* Vokietija 
įietefika nei tų. nei kitų. Tad 
ir j<>- t m tinginiui* žymiai su
mažėja.

Praiieuxijo* Imli ilgumas 
>iekia 4't milijardų dol.. Itrl- 
gijo- *» milijardui.

\ olj-s'-ini tvirtina, knd jei 
jiem* jau prisieinu duoti at
lyginimu*. tai jie gulė-*ių duo
ti d:iiigimi-m Iii milijardų dol

Jie tvirtinu, kml tu talki- 
įlinkam* pilnai ir užtektų. 
X. -. -.-il..i. ii*a -lauiinė l’rati- 
en:':.;.. n- inuiikiiita. gi įteigi- 
jo- tik mažai <luli>.

I

V’ienna, kovo Au*iiijo 
je ini^keddii slli-ikn* atll 1 i-ų 
“■•f--.iide-l.ii. Streiku pri«-zn*li* 
išdidit-* gauti iliib-*ne* alga* ir 
•š-lulie* išreikšti prielankumų 
I ilgiu iju* n-tuliiu-ijui.

Čiuiuii pi i'il-ijuiiiu. kud dnr 
liiuiiduii ik imtų -teigti 
tų. X- • Itiuiin-I Imtų 
Kud liulševikizmn* imu

t -• 1 I H- ■
•u-lilii- gliti putu-li li.-idu-.

X.

BOLŠEVIKAI SUPLIEKTI 
SIAURINĖJ RUSIJOJ

Muikiu lauke jie paliko dau 
gtau 100 negyvėliu

Archangelskas. km o
\n.i dii-i.ų ru*ų l-nriiKHiu-n--* 

štiliui* pll'k- II“. k.id p<< ilgu 
veikimo it įlinkimo |mgnliau* 
šiaurini- ru*ų kniimaiiem’- *u 
•įjungi *u Sii*-rijo« ru*ų l..i 
ritiomi«ne. Nii*ijiingitiui* į\y 
k<> kovo 2-*l dietu.i Pi-vlimu up 
-kiityj ti--* I *t Kor.vn.

Piimga fronte talkininkai 
a|«*upo ii jMi'-ioė MaUių To- 
nudin. I\» mūšio bolševikai

'W
Talkininkai neteko tik vie

no kareivio.

*

DAUGIAU PINIGŲ PASKO
LINTA PRANCŪZIJAI 

IR GRAIKIJAI.

Washington. kovo 29.-Vy- 
tuni-jL- danginu |*inigų pa* 
l.oiiiu. Prancūzijai ųilNUMNI. 
'••i ii lirai k i jm

liiiluir Praneitzija Suv. Vul- 
-t i jom- j rn «kolingii ♦2.G17.- 
*77 .•»»'. •■niil.ija dliUliinni. 
\ i*i talkininkai kiniu ipi.iEKi,. 
JiZi.iasi.

MOTERYS GAVO LYGYBf

Paryžius, kovo 2!l.— Tautu 
Nųjung<>* Mitartvje moteri 
pripažinta lygio* teisė-* 
rai*.
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šilu? iižri-iškima' tapo pa 
duotu? b<- patašą, ta-t nėra ii 

|ta-,ion>-. kud ji? pinkliu silsiu 
lyta?, -lis teisingai išreiškiu| 
visti lietuvią jausmu? it kmp 
saulė aiškiui (uiriHlii. jog tie 
jausmai yra teisėti. Ivad pinu 
cuziškii' šveivaiiĮ laikraštis tą 
itživ-iškiiuą tulpinn. tai it ji* 
jam piilatin. Taip ir pntmka 
l:ukrnšėi<ii, kuriu vaidu? r<-iš 
kiti ta--ališką šveiearą (Iiii|uii 
tini Nui'-e |.

Me? n<-lutaii iiipinnmes klau
simu. kokią naudą |uidaie ta? 
nži-eiškinui? Taikos Koufereii 
eijięįe. lie- lie— lienta-jojllllie, 
kad gabi taštiii,i,k< gražiui jį 
p< rta-'- niit mašinėlė-, o tam 

| tikiu- valdininku? v ieną < g 
z<'iup!i<<i iii tu lošto areliyvun 
?e Įindi-jn |?i raide L. tarp 
l.i-tii.o- •l<<kiiiiieutą ii buk 
la-ėią iškarpą, kitą gi egzeni 
piloną fiatalpiiio po raide I . 
tarp l’kraiiio? ibikumentu ir| 
iškarpą iš laikrašėiu apie j.i., 
l ai t« k už|s-liiė kraujas mnz 
ibmg dv mju imlijuiiii ž.moniu. 
kiniuos primena šilusi? dvte I

tautu

"DRAUGAS” PUBLISHING C0. 
1800 W. 461h St.. Chicago. III.

M« kti»|i > •! 11

Lietuvos ir Ukrai 
nos Sąjunga.

NleK-aią prmivirz.lškllllie lall. 
raštyje " Impai lial Sui-se” 
t Bešali- Niei<nrasl. iši-iiuni- 
ėiiuii'- laiusaiuioje N. Ji vasa 
riu. 15 d., šią melą, randame 
straipsni: "Lietui in ir I kr.u 
mi Sąjungos iizreiškiiiuis”.: 
Tame užrei'kin," pnui-Įln:

AtsIŽ.lelgdailII Į AlIlOlllsku 
um ir taiku? tikslu? išreikš
tu? Paryžiau? k<mgie*«-. «■ 
|utlirėiniiėiiis Imvu-iii' Kilsi 
jo? tauta?, me? įh-im-1 gim. 
lediją opiniją pilė- gaiill 
riu? at.'ira?ti liaudimi? mš 
kinti kuitgri ?<* aklą taip, k; d 
išritą užgynimu, 
iiin? Ini?i ė? 
ueprigulm* i? *. 
Įuili? ap'igai'iiioiu*-. 
ltl|HI 
kuria me, 
iih’-?. P. Vi il'ona? np'kell?'. 
knd iH-i viena taniu negali 
vieš|uilauli aut kilo., "kad 
kiekviena turi tei?r |iali ap 
rupiiiti ?avo likimą*’, tni gi 
nieką' negali norėti užginti 

ir mil? 
grįžtu

mą- teisią, 
ir mą* vi-i-k<<- 

klirią mes 
ku' i

mum* pri|iažiuta. n 
datair naudoja

imlllls šilas teises 
priveisti valtį, kml 
m<- jungu Itu.ijo. aitai 
lauki j. >?. Tat Imtą taip pat 
įieteisiugn it bjauru, kaip 
mileli grąžinti Serbiją »ii 
Kiinimiijn Tiiikijni. attat 
Belgiją paV‘'it vokus ią im 
imrijni.

Me? plot- -linijlim- prieš 
keistą prii-motu-. lusltmdmi 
•-tą įmini' dalyvauti Kmi 
gt'ese. kilti- turi upini 11 
lltll- bll'lllllt, |Hillt|š|,ą Ilki 
,:ai. luir? im • |?-i l*eju* mi
lu* kariavome talkininką 
-•lis, je t k<. mi ••••*• ko (imi 
gt-lll neg .*?«•.! ••«< V t II U. 
muštą ' Itllll IKI,” -IIZelrtllĮ. 
o Lietui 1 ’ • t v ir > dūli
tą sknitlitiiu. I* mą* dvn-ją 
tėv vnią Itiisiju l.a> iiii<iii<'|i< 
pa-itr:iiik< l!t|."i <>■.. ta- tu 
jiedvi la|"< upipb -1«- u i- 
naikintus. Ką iiiik<-ni< j<< n 
kiek liilu|ii-liią |uidarė Haiti. 
Guatetiudn. arlm i * t Brazi 
lija. kml ją atstovai daly 
v u uja kongrese.*

Kiulangi i.-tanu'. pa<lary- 
ta tiedaly vaujiiut interesim 
lii-*n*m- <*uli tiiti 'kaituliui 
ta- (rirtiia? vertės, tai me? 
■taidcdMar teisybės ir ly- 
nyWn jausmai? Konirrrso 
aarią. kad jie išaiškins mą? 
•brjimes ir uilmig? ia-|«keu- 
ėiauu* 'lal'li’i •to'i-

Lietuvos

Valstybės Tarybos

Nepriklausomybes 
pradžia.

ŽINIOS 1$ LIETUVOS.
Pcrviriius

$25,000.00

Suvaiką gubernija.
N'mimii-'čio np'kru'io e<-ntia- 

i ii,|m> |>crkeltn- iš Niurnu 
j sakiu?, dėlto tn? apskritys- 

i.o --I n vadįsis šukių ! 
. kričių.-I<< viršininkas pnuin, 
jliii'u Saliamonas Banaiti? iš 
Vaitii-kupią. spaustuvė? suvi-i 
ninku- ii lietuvių banko val
dininkas. gyvenusi? Kaune. 
Vidau* r< įkalą ministro įsa
kymu Banaiti? atšaukti*?. « jo 
vieton šakiu apskričio virši
ninku pa.-kirtas Simaiias tiri- 

' kirtis.
i

Maiijmiipob - ap.-kričio vir | 
-iniukiis l-iivn advokatas Liud
vike* < įplijaiiska*. Ji* at-i-la 

I lydino i*' ju vieton t:i|H< pa-• 
pinu? lldvatilas tivera 
Bi-ržimbuib-rt.r

Kauno gubernija.
įvestus yra Keidainm aps- 

kiitys. J<< viršininku |<askirta- 
l'rauas Murkus.

Prieš tadšev įkalus užtinsiant 
Šiaulius t'-n smal kiai dm tam* I 

' *i vietiniai komunistni tta,lse Į 
vikiui. -Iii vielas buvo advoka
tas l.ukiui-ka*. Ta* buvo prisi-1 
rašęs pri<- s,h-i jalistu linlidiiiili-' 
ką ir vadinosi '•vargingesniųjų 
valstiečių atstovu. Ji? v aiduli 
‘.1111 dešimtinių dvarą ir turi '

Kapitalus
S200.000.00Darbas ministerią sąsltti Tu va li

1,0'1 limbo Kubu >111'. Nebll 
vo žiūrėta kokm- 
pnrtijo'. liktai 
gtib-s dubti jutu 
ną. To kabineto 
buvo Augiistiiui 
Sjuiliii mėnesyje 
kietijo* valdžiu pripažino tą 
kabinetą. Valdemarui išvažia
vus į užruta-žį jo vietą užėmė 
p. M. Šleževiėill'.

Valstybės Konferencija.
t ,.<Jll.' Vokli-e tevolillcijlll 

Lietuva |Misijutu liuosa. .Minis 
11 pi kabinetas aiškiai stojo tai 
kimoką pusėje, i z. tatai vo
kiečiui. pustirauk'i.itiu is Lie 
tuvo*. eiue ką galėjo, o ginklu. 
iie|iarduvė lietuviam? nei už' 
pinigus, bijodami, kad lie 
ginklui m-kryplą prieš |ai>*i:i* 

' V okieellls.
Taryba labiausiai ėmė- ru- 

pinti* rungti V. K<<iil<-ri-u<iją. 
.Ministrai -u-ti.i' konstituci
jos projektą, pat.ipiją ir vulš- 
ėią organizacijos ištinku at- 
-lov il'. \nl-tyta - K<>tilereii<-ija 
turėjo susirinkti Vilniuje Ki 
'lIU'lo, 1919 iii., ta-t tailšeVI- 
kiims ta-siartinanl lti|io p«i- 
mniiiylii vieta. -■<■< .<<-?nui<«;<j «<«<<< o i«<<i

Ketverge. |<i sali*. Vaistyta ? du nuliui Šiauliuos,-. Kadangil 
Kunfeii-neija susirinko Katine, li'-tuvių tad.b-viką 
Ta? seimas pasivadinu Vata- buvo |ierntnža. tai 
tyta'-i* Konfereikija. Taip ta-ut !<••• argingu.-nią 
jį nuolat*! vadinu vyri«u?y- ititstirvui" atvažiavo 
i • ______ , I*

\„i.
1 kai me
I teėjau? 
įdaryti

JO. Apie |“>ią 
išrinktą alelegi 
\ dilią ir išrinko Turylią. 
buvo reikalinga 
kml vi*os iiiii* Imlios vardu 
padarytą sutartį ?,t Vokietija, 
liet |mti Tarytai likėjo, knd 
įo* uždarini. v m rupiiitis I.i? 
tavos liepiigulmyta-.

Tarytai? gyvenime buvo k< 
lėtas įvanytiiii. Piriimsi* jus 
gyvenimo ruožą? prasidėta
II gruodžiu. P*I7 m. Tad:, ta- 
|h, (mskelllta Lietuvos itepri- 
klmi'oiiivta-. Mus nepriklail-o 
iiivta-- ap'kellmmi Vilkinėjai 
lui'iiiaiidiiju tiek, kml susyk 
ėmė 'dilytis iiiuiiis į derytai*. 
Tnrylm turėjo daryti -ii jais 
.-iiiirii' Lietuvi,- vai-lit. I>--I 
lai y tai tu ibityt Iienoieju ir 
m-dnre. .Ii tipsigaisimi liktai 
laikina tėvyne- atsluvyl?- tr 
paniškiim. knd -utartis -u ki 
tomis v lešpatijuius galė. da 
tyli liktai Kiiriniuasi? I 
v o- Neima', kilti Tarytai 
im prirengti.

Tam tiksliu Tarytai 
rengė iškilmę Ki vasariu, 
m. ir vėl apgarsinu Lietuvos 
neprigulmy ta,-, pridėdama prie 

- iškilmingu liysvės aklu teisę-, 
kml saiitikiu? su kaimyiu-iui? 
tautomis ir valslyta-mta nusta
tys Ktiriiiiiitisi. Seimą?. Ka-i

sunki buvo 
valdžia uiti Lietuve?, 
netrukdė žlliolielll? |»- 
I llikilnll' V l'oje zelie

I šimtą tri?<-t:i! 
;lltą 'iivnžitivu į 

-h
v okilėmiii?.

Iniito?

ku? laikosi 
iupinlnsi, ar 
pavestą dar- 

l*n niininku' 
Valdemaras. 
<.•!•* m. Vi-

Ir

APSISAUGOK NUO UGNIES
Apsaugojimas naiiiinių nikAndą ir nuosavybės 

tiltu ugnies yni taip pigus, kad nėvieiunv gns|uido- 
rius neprivalo Im Im tokios apsaugos. Tankiai 
ugnis netikėtai atsitinka ir taip greitai, išsiplėto
jo, kad viskas žūna liepsnose ir durnuose. Ajisi- 
saitguk šiądien, kml nereikėtų gailėtiem rytoj.

Geriausią apsaugą nuo ugnies Tomistą galite 
gauti I nivi-rsal Siute Įkinko Apsaugo* Skyriuji’. 
ne.' šis bankas icpivzentuoja geriausias ir ištiki 
miatisias ugnies a| saugus d t augi jas. Pasakyk ant 
k<>kio> smili s nori apsisaugoti. ■> mes |msakysinie 
kainą, kurią |«aB tęs neimsi Im apsaugos nė vie
nos dienos.

BANKO VALDYBA:
JOSEPH J ELIAS. Prezidentas,

Wm M ANTONISEN. Vice Prezidentas. 
JOHN I BA0D2IUNAS, Vice-Prczidentas 

ir Kasicrius.

l« IK *U4 
II I k

Sąjunga." -l--i nebll* 
ntlle I Sąjlillgi 

l.e-tiivn išlik- l epi įgilinungn 
k.op dntau yra. tai ieik<-* da 
ryti -ąjuiii-ą *ii kilo nor*. Mo
jau raš>-iii<- upe- i-ąjllllgą ?U 

■ l'niiii-uzij.i. piiiiieįizai mum* 
, pi-r-a -ajimgą šit lenkai*, tini 

I priselli daryti sąjungą su šve- 
idai*. kum- buvo ta-.-jidą laisva 

norią kan-iviii kovui ?u tailše- 
į v ikais.

I’ž visas ta* sąjungas ar lik 
■ nuliu.- | m s loviu ilsia sąjunga *u 

I kranui. Kiliiomet m<-s su ja 
Ihivoiih- vienu viešpatija iri 
m-'iisipykom. Tai daug reiš ' 
km. Mą? y ra ta-mlras reikalas:) 
kovu su mą* žetuią ir žinomą 
b-nkiniiiiiL

Bet lojo sąjungoje y ra ir 
dvi silpnyta'-s. Tarp Lietuvos 
ir I krame? yra Balt gildija.1 
I.iiii lutaii mažai tegyvuoju 
savo tauto? gy vy ta- ir dar nui- 

I ..imi *ii»ioignnizav ii« |silitiš- 
i kai. Tn imi' -ąjiingo' *ilpnyta- 
greitai prašalinama, i’kraiiiai 
ir Lietuvai pad<-<Liut Baltgudi- 
ja veikiai imtą gyventi pilnu 
tauto? ir imlitikos gyvenimu.

Ibiug didesin- yra antroji 
šilu? sąjungos kliūti*. Kii-k- 
v iena? greitai suprastą, knd 
Lietuvią ir l'kraitią sąjunga 
y rn priešingu lenkam-, o len
kai skaitosi uiylinuisis lulkiuiu- 
ku vaikeli*. IihIcI talkininką: 
laitai iH-iiuiloidiii žiūrėtą į mą* 
-ąjin-gą -u I krainais. Mum? 

-ibitair nėra iu-i nutžiitiisio rei
kalo erzinti talkininkus, deltų 

Į iH-tiii'inie daug kalta-ti npie 
: t .ietimis ir 
I gą.

I žieiškimo 
•III sustatė 
Ukrainą raštą, knd liilkiniti 

t luputi pugnzdllilą.

I kiniuos Sąjuii

?U-
I9H Kiaulių ikc ' 

dvarinin-' 
valstiečių 
ĮMVgcIta-tl

ta ? organas. .Mum- neteko pa-j latvių geležinkeliečiai iš Rygos 
tirti kokioje triotaije ji? jvy- ir vokiečiai. Minėtoms trims 

..s .'...OHO..?.* .-. oons. ««-,k®- Spėjame, kad tat buvo asitieiią rąšitus sutinus Miau 
daugi tu? pridiV-ka* iaivo at-' Kauno miesto teatre urba, ra-' !iuow |iasidarė tailševikišką

kreipta? prieš vokiečius. to 
d«-l visas I<» vauariu akla? 
vokiečių vyriausybei is-| tuli
ko. .linui putink'-. jog lietuviai 
n-iipdima pri|uižinti t«-i*«'tu
mi? tą sutarčių. kuria? vok le

niniu? pusi- 
silpnyta- ir

'ėini guli įbrukti i 
uaiidirtlnmi mą? 
'tivu stipry I?..

Augėlesni? už 
pn*iri«|ė vukivėią 

■Jo kovo.

si. Liaudies mum-, m-s. jei m- i tvarka: namą kratymas, gink- 
klyslu..... . tik tuose dviejuose'lą atminėjimas. ramiąją gv
tuvmimse Kaune yra galeriją ventoją kišimas į kalėjinui. 
ir luilkoną viduje, kaip tui n-i-; Kratą įlaryiuą vi-dė ir tvarkė 
uėta pranešimuose apie kon-1mokytoja? (irylius. 
fen-nciją. rengti? tailševikišką

Konferenviju turėjo prasi- ^tanliimse. rusą
dėti 5 vai. po pietą. Nariui ė- gvardija uženu* tą 

I atskirt o jo rausiu. !!»!!» mi tų.

Taip pri-
“ kitavę” 

ra tuk moji 
miestą 15

UN! VERSAL STATĖ BANK
3252 S. Halsted St., sT Chicago

lIANhlM-- A'A1.'\|h«> l’ui. «!• h*iM. tr P»
uals n»i«» !• M.il. «*)<<» ‘M t.** ’ lurflibk.ii» kr f*U»MUrtlIkA
flU«« > V .il.in«l»»« T) to |l.i * 5 1 V.»l. V.iktat**

PINIGAMS VIETA
Dėk pinigus, ten. kur TamisUi pasidaugys. kelis syk

tSrk l«Hą ar M-ll* PmKm-. |*kol <Ur Kitai |wir-Ml**nUrt. «m—
hHŲ |«rrl»ė luujon* k«riw« lakil* t”M«i ImmIu frutm
gal uirttta* t sUris-l? «m<*. AK«H»«4i mHil |«««ilik ir UMHaris

misi *«Mr. |ank<*l «l*r >ra U k«» |miMetalai, im** lutu |««r-
rtM«<**. tik laMtss )trn<i(ii Mtak li# imUrU. • jau <A|M 

JO hHv f«rsliMM«. karimo* įtart vi lai pirko.

Atvažiuok ateinanti* nedėlig j korporacijos ofisą, 
o mes su automobiliu jus nnvežšime parodyti lotus.

Prtnltf*«d«mr auti N*«ok««i t*n*Arjut.u u Uka*4u> )«
NlrtAMt | ms*tM*^«. TMmU l'niinauu- l-aad AMd I—■ livl
k«»r|i«*rn< O“** “ lUluą

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 S. Halsted Strcv.1, Chica<o, III

pilė rinkti? pilimi 
laiko. Piriuutiiiini 
ėiony?deiiiokrutui 
Jie užėmė is-nlrą. 
buvo 4H. MH-ij:d-<lenmkrulą u 
piiŽ4ingi*?'ią 12. žydą 5.

Buvo vieta ir Inikrašėią at
siuvama. Pribūvu triją Kaune 
išeinaiM-ią lu i k marią atstovai: 
••Inetuvos”. ••Tiesu? Kardov 
ir **IJrtuv<«? ( kinitiku**.

Koiifi-renrijos |m?ėdj atida
rė Lietuvos Tnrylm? nary? Jo
nu? Vileišis, -orijalistas. Mat 
TuryltH buvo išskyrusi i? savo 
tar|m komisiją Valstybė? Kol; 
fen-m-ijui rengti. Tos komisiją, 
piriiiiniiikii' buvo Vileišis. <lel- 
to ji? ir ntidarė piimąjį |>o- 
sėdį o^k'i |mi pietą.

<*in iiiuiiis kišasi |*ii?tului. 
knd buvo nt.it rauktu nuo tarp
tautinė? etikeio?.
I n v o.' 
Is-s 

kn?.
Komi'i.ui šunį.. Vaistyk'-. Kon 
leiviieiją m- .avo vurdii. l?-t Tii 
ryk,, vaidu. Tarylm.. pinui- 
įlinka? pat- turėjo uteiti pas
veikinti.

Iš Inikriiš.'m. ypaė iii-v i.iis 
ją numeriu* turint, sunku 
Misekli delko p. Sim-tona m-, 
pribūvu. Ar j.s buvo išvažia
vę'. ar kita prieža'ti? jj su
laikė.* |t.-t jo nesant jo v ietą 
turėjo užimti Tarytai? pn-xi-

iatėjo krikš- 
9u v y nii. 
ta-purtyvią 

“ »»v

Lietuvių kariuomenės in
tendantūra.

valdininkus 
lleii-lista- 

ga*. 23 kovo. |(t|S metą ji? 
pri|uižiim Lietuvos m-prikliiu 
soiuy ta;.

Čia neapsėjo ta- inditišku 
skausmu “Tarytai iš ankstu 
buvo |*aru«išusi toju pri|«ži- 
nitiMi raštą, kuriame nebuvo 
minimu apie konvencija? (t. y. 
sutartisI. ta-t vokūėiai tiesiog 
pi-r prigavimą palys įrašė 
tam tikrą straipsnį npie kon
vencija?." rašo Kaune išleis
tasis laikrašti? ••Lietuva"N. 7. 
sausio IN. 1919 m.

Kuršu Tarybai išrinku? Kai
zerį Vilelmą. kml laitą Kuršo 
kunigaikščiu. |«ėiuj l.icliivu- 
ii- atsiradus dvarpmiią. kurie 
•iitlė l.n-tiivus prikergiiuą 
prie l’tii-ijo'. susiilatė reika
lu- greit aprūpinti augšeiatt- 
-ią l.ii-tUVii- vnldytim formą, 
kml kuoniiižinusia Imtą muisto 
lią uiti* tautai. Tii<>iu<-t Tūry tai 
kunigaikšlj t tm-li'ą išrinko 
Lietuvos karalium. I ž tą ?a- 
viiriiiikiškiitno durtai Tarytai 
gavo atkentėti mm tą vokie 
via. kurie uorėj,, už lietuviu? 
iipriipinti ją ateitį.

Kadangi I račiui? y ra vilku
tis. tui Tarytai! prisėjo kii 
rumti ik* -u vi-ai« voknėiai? 
-t lik 'ii maža, imr? įtekmingu 
ją ilnlimi. I*itsircnalama kuo
mi gali IJetuvos Tarytai ėm<- 
organizuoti Lietuvos vublžią. 
Ib-I tilt llUVo IK-lengvil* užila 
viny*. \ okievią valdžiu. nvga 
v ilsi iš Tarytai? ko norėjo, ne 
davė jai ku reikėjo, mslavė 
nei laisves lengvai susižiiiuti

ryta vi*-gi mrtvarkė apie save 
|iar*ryiama* iš Rusijos iatr- 
lipirtur ir i» ją •udarf plruią

i

silsint y tujai gnl 
ta-ndrą lietuviąty

11

1 i- tiilpilti pagnz.d.nlą. I»<-I 
itdkiiiinktu šiandien mą- m-bi 
įo llaug aamliugiatt Imtą bu 
<<• apo-iti Ih- ukrniniškai-liv 
ttivišku iiuiiiifi 'to. o ap-imti 
puz--titininią. nueiti į vieną iš 
daugelio lalkiuinką raštinią. 
*<-i- pa-aky ii privačiai, jog Lil
iui-ii ir l’kiainą n-ikalą e.- 
i.oruv imti' silpninu fsizilyvi 
talkininką durtai, iituishima- 
iš jo imliu ir šitdz.ią pt.iu.itm

Jei ta? teisinga 
t iditii 
tlllėji . |U|s<-kll|ė>.
I odo'l, 
si-iti ta- viešo 
im- kantriai laukti, kol tino 
i,,-, .lipins teisyta* svaria,!, 
l-altai gaila, kad kažkurie

iiari. kaip tiaMa ITramu 
Kongrese IH|3 m. Nejaugi 
šimtas metą nieko m-išmokino 

n'<-l it-”l' ŽlU"'t»** *1

tikrai ju 
užreiškima* neimtą 

lai. iiiuiiis 
gerinu imtą imię a|<

rkelltiiim. Turi

Kita n-iku-
I. ii d Vaisty

ta <<n f.-nutriją atida- 
lie kolill.įjort | >1 l'llll II1II
o Taiyl«.« pi riui ii i liku s.

Iteįigdanui kariuomenę Lie-1 
■ tuvos valdžia taip-gi rupiu**! 
-pirkti grūdą to? kuriimni«-uė, 
maistui. Vi grudu? mokama 
geri pinigai, čia dažnai pasi
daro. ko nėra niekur kitur pa
saulyje. (’kitiiiikas atveža gru
dų? j intendantūros sandelį ir. 
išpylę., jmis. neiiim pinigą. Na
ko: “Bolševikai atėję neliek 
išplėštą."

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai
Tarime gerą ižteklių ti# kaygj:

Apie Kataliką TikjlsM Tikrybę ...............................................
Patamie. klutcriuM
Krikv-iirtivirt.- ir MoU-ri.
f,iA'cniinaii Hv. Staiii.lvvu .•*•••.•••••••••••••••••••••••
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Vaistyta’-? konferencijai at
siduriu* ją iiasveikino daktil
iu? ilabitioviė žydą, u p. .Me
ilėm rusą ir vukieėią vardu. 
I*. Juiiuuicz kalta'-jo Kuuim 
lenką vardu. Pirmutiniai du 
sveikintojai kidta’-ju rusiškai 
alsipni-y danu, knd nemoka 

j lietuviškai. lri-ciii*i? knlta-jo 
lenkiškai ir nvnlsipniši'-. St<-- 
ta'-tina. nejaugi tarp Lieiuvu- 
žydą neatsirado asmens mo
kančiu lietuviškai.' Kml tušai 
ir vokiečiai nenorėjo mą? kai 
Im,* pngi-rldi. tai ii<--isl<-bii-u 
Vis gi pirmutiniai du sveikin
tojai pripažino reikalą ją 
gerbti, o trečiasis ik-. Apie jį 
laikraščiai
.lietuviškai. Toji t<>. Mt - 
ki'lltėsiuie. 
daug sunkesnią dalyką.

Vaistyta'-* Kunfi-n-neijon p i-
dijiinm nariui Staugaitis urtai niininkauti pu*kirta didefė 
Milingas. Ati<larymo įlalykas įlaugyta- nsiueiią visu dvylika, 
yra smulku*, ta-t ir janm imi 'Jie nn-lė burtu? katinui tek* 
•įrodo, kad ti>rp mu?ų m- tu?* pradėti pirniniinkauli. Burta* 
daro ku* turi daryti svarbiu?
ic

rn.š<*. kad lituką? 
pn- 

Esame kentėję

7.
& 
ą.

Ml
11. 
lt
Ml 
ML
15

Katra ncišuuuiė! Ki knyga pravarti teatrą luG’-jaiua. La- 
Lai lcngva aulušli ...................................................... ..
Marksas Autrums
Arą yra llicvas? ...................................................................................
i,,<<i*1uiki Bruno 
h • <|-crni 11 ku s ir (juidi-jus
Į aucijujisią rojų
Hocijalia'ą norai ir darbai ..................................................................
R-.-viJiurijiuiicrių tarpt' ......................................................................
Aj<ic A p?v ii'lg —
Ketui ių Metų A. L. R. K. Fedcraeijoa veikimas...................

DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WEST 46111 STREET, CHICAGO, ILL.

T e my kit!
Jau susiTtrėre ir pasekmingai reikia Lietuviški 

Namu Stalyso Bendrovė,

II

l.upiUdii jfcf < ■ •.<« n M •• l ir gavo valdišką «‘uul«-i« ( olum- 
bu- mieste. (Hii«» vnl-lijoj. kuriu* 1ik»ta.- yra veikti vi- 
*<<—<• Suv ieiiyloM- \nl-tijo- ir Lietuvoje., Pelnas už įmo
kėtu* I už Mm-) pinigus aiikiai permatomas, ne- vo? lik 
Ai Ib-mliovė -ii-itverč. <> tiž-akymų (ibirbų) jnu Imi UŽ 
500,000 dol. ir lir už-akymni ta- |ter?tojimo pliuikt<--pliiu- 
kin. Vuldytaj yru vi*i specijulistai žinovui ir geri lir- 
tuviui k.itulikni. Paaiskubinkit pirkti iėru«, kttrių kai 
na 2-’> <lul. už vieną. Lalinui pirkti ii'-mažimi kaip du šė- 
ru. įnmkmit indulį ją vertės, (tui linui užmokėti ir M- 
ta-rty Botu!-m? j. Tuojau reikalingi karpenteriai ir no- 
riulieji l<> mitalu muki n tie* In-iuv iui. Visukuu? reikalai?

MI

• kas auri
tebo <l-rui KluuguiHm mirijab

(ĮFSSJ
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Tiek ninžiit jmveridn tėvynė 
Kentėju ta- viltie.-, ta- Judo, 
Ję -mniif iuiitin* nelaimė*, 
šiitli- ihdnni plvėti nito Imimė*. 
Kini milti li.-klintų iš lindo, 
I- ’ti. utn-ir.i. ju- priešui pynė.

Mni pitilnH in | t. iglų K ilnių, 
S..-I:ipil.>, ji.-oų tiirtylH-. 
si .v-ntrii tikrąją di.-n.-i. 
Ap ūpo išinutiino pieną. 
1'iiMiuliui tik rodė tnineybę. 
Melų jurė* ibiiuitti* vilnitt.

Mit* \'ilniij it silpni! laivelį. 
Be įkaro ir Im globėjo. 
Bangose priešų intuž'ino. 
lt ]>a.*inerktą dol pražuvimo, 
Ztilin *tmnė. Ix> apgynėjo.
1 amžino* prapultie* šalį. 

Lietuvai, iielvarkei bekeiikiunl, 
Vien viso įvairios sriovužės. 
Bujojo jo*- Ii., sti-fnjiino; 
B.-t štai viską* urnai aprimo. 
I.iitk-piyl*’. aplankė Laktiže*. 
t.anyliiją gaunant knip reikiant. 

Mns Tėve ir tikra* Lietuvi! 
Tti rerai žinai inttsų rinkas. 
Kuriom d/mg progą buvo kilti. 
Tavyje Ule* diliame viltį. 
Kad skeltalnma* doro* pamokas. 
Piirtioši kaip teikiant mų* stovį.

\ "li<i Vilniau- vy*ku|ms Jurgi.*, 
tlnnyti-ja*. <■ *i.-|ų .šviesa. 
\pveix.|n Įni-kirtn-ni vadas. 

•Inm vnl.lant išnyk- sielų hadas, 
ramsybių neliks, sėjant tiesą. 
Tad Kri-l.iii- valią liktai prigy*.

I

*

Pranas.

Du metai išėjo - Pinigų Nėra
Kreditoriai A OLŠEWSMO TRDSTO 

dar ris laalda.
▼ILTIS GAVIMO PINIGŲ EINA SMAILYN, TEISYBE 

EINA I AIKŠTE - MELAS PASIRODĖ, KREDI 
TORIAI SUBRUZDO VEIKTI —

DABAR LAIKAS.

Kovo <Murrh> 21. 1919 m ik* ko 2 turtai nuo imUrimo A. (H«zewe 
kio TniM ( rriifiknlų kreditoriam*, per ("biiTigo Tilte aini Truni l'emi- 
Pany. Trit»ln-. Toje dėlioję Truolic prižadėjo išmokėti kreditoriam* 
pirmų nitą «!•%ideiielų. Visi tikėju*, kad ta* Irta ir išpildyta. t«aH 
elaugUi'i:)* » li'le-' lei.-i'o perapėjitnt} Įiereitai* dvejai* metai*, kad vil
ti* ravimo i* Tni-tce pinigų yra tanržslžja. ir knd vieniui ėl i* didiką* 
kokį kreditoriai Rali padaryti vrn atimti yi«n turtą i* Truotee. išpar- 
duoti jį ir Įinridalinli pinigais.

I>iilt-«nė-gi puaė kn*liturių. *ti kapitula $192.530.00 |aklai:*ė nutilo 
Imlao, ir šinudi-n turi w <o rauko*** įmina |h> No. ■I222 :!22ti K. ll.iltMil 
Kt.. ir Milda* Teatrą. Miltina ovvirinė* tandrovė. kuri namą atėmė <lar 
1917 ųu-iuta. jnu išmokėjo niio itatiuiukam* 4r, dividendą, o Mileta* 
Teatro Iktidruvė padatyn iii Imt ui mrtų. ne* tik dalmr ji yra uilmirta 
ontaniz.iiol i«.
^£n*lilorių nefiririratimdą prie Mirgdeia r Milda* bendrovių <lar yra 

Įi« buri*- kuri* luri Truatu (ertifiltatų aumeije $133297.32. Tad 
negani ne 

■ual Certi-

bildu tandreiė-a knip kael Md<bn n Muge.-, .!>•• tai «tH 
liuill ;P, eoio turto iipvt-rtilH nei u.- etarl... n lė* • knip i 
prisirašė pri.- Mue- ir \|il.l.e* i lnuiu T..- dli —o 
tarnavimų imtavia nm* Lmiiiatn* kurie- atdltbi mt« t 
Iviielroviii. ir nori ebiluir |ea*in.iudoti i* nuliui jmtartiavi 
lutnnt ant 1o pamato n* nuo *io* «ue uo* t-u iu inaiio offe 
• In-nųntlo 9 vai. iki 12 iš rytu tr imu 3 Ai 9 i nl. vakaru 
iriai* utio 12 iki I v.l į... j,... gini
iMpriairašę pinni:m gab au-iii i ................. *av«i Tt

1 i-.itn* ir pu*ii.įšyli imi |wird -d.ivuuo nirto i" Tin ten.

Tam d.n-imi atnlrebt 2 •m'-ni iu* luiLo. tiuli- t>; 2 
šauk*iii Miairu*iii*in kreditorių *u«i< nikniių. kurtame tai 
pręsta kn galutinai veikti, ar aiimii mitą iš iru»n*' nr 
likvivdnvinm. Ka* ih-į.ri*ir.išv elatair prie- I t**m«irių <> . ...... znrije*,.
t.vs |ml* *au IuiIm; ntiii n *pn neini, jo n įkalu. Ketvirta el.di* vi*,, 
kreelitorių turi t< i*> nu*pri-*li likii.m \ I l|i./r u«l in lrn*:e.. Ketvir
ta dali* reiškia eluluir a|a- 23ll žmonių *ii kapital *34 (nmiai. KmU 
prie šliklo* Te-nti*, ta-mlreiiė* Mtsiraš,'- .*140<mki.(NI kapilata* ir viršui 
tono žmonių, tni nėra Iimžtaii*e« nliejanė*, l.:vl iki. 1 eln-uni leirzi-li,, 
n-ikalimma «lnitlin* knditoi-iri *o*ir,*ši * ,r 
Irusiu tm* galutinai nuspręstas.

Laukti pa»l.iiliiii-s dieno* *n prisirašymu 
greičiau susirašys 2-’«n žtmrtiin lim gi-rinu 
kreditorių giliuui ullikie |* r l. Ii * eta i': 
krediioni* ;•» rskailę* nitų praeit *:iua. 
ir ateitų į mano oiTieeų už*in-ri-lniuli.

Prisirašant nereikia piiu-s'ii* uit l.o iroliėfi I’žti-iika pridtnrti na. 
vo Tmst t i rtifikata ir pisirašyli aut pareikalavimo, kml Tm-ln* ati 
llllietil žmoiiėi'i* ari** pinigai, oriai metu ta- lijt-snio laukimo

Susirasi.' kreditoriai išii-il* *.<io taria, !>omi*ijų 
pilnų trio siatyi- T'usttn

| ny« už nailebign* Tie n ik 

Tuksiantis žtinmiu
| 23(1 krislilorių *ti*ira*iu*iu
i kimų ii«o trutii. Suti ikimtli jum* progm tų h i»e *prvndi 
jurus tarnauju. Te»l- I rašykitie* n»i. r-.iš.ikitu-* tuojau*! 
sinišv* iluliar tn* naio !i ;v* praramta! 
nrlurvo teisi’-* dedivatni knslitorni *n*uinkilui. kuris įvyk* n 
liesiu ar gn-iėiau kaela tik 2-"ell kn -itoriu *iisira*<*

Kito dniigi.ni Kivsiitiirių dalmr Mt*ira«y» tuo Im* v i* > i* ge riau. 
Kiekviena* kreditorių*, ur ji* turi etaug ar tiražai pinigų, turi-* ly gia* 
ti-io-* MiKinikitm-. Terp iit*iliku*ių kn-ditorių yra žiovulių *U vi-.ekini* 
užmanynmi*. Jeigu tie vtai užmanymai Im* *ii*iriiikim<' apn ikšli. 
lai diduma nnapręa kurie užinauimiii yra tinkami, ir tn« kn*lito- 
liam* tik ant naudo* nei*. Tratai. *n*ir:i*ikile viai!

Ateikite elnlinr lioi Į mana offi*ų *u *avu Tru*lu t ,-rtirikulata. 
nelaukite nei vieno* dieniai ilgiau! Atlikime tų dnrlią |M-r krlr* diena* 
ir 1<tuI likimu* tnisto bu* nti-p*ę*ta«. Tiųtul žtmmi’-* «pn nelžin Irua- 
lo likimą <■ iii- 1H|*1;|* žlmmių likini.i!

I,us:ltt:ki*lam.i*. kad šita* paraginimu* l'ti* ii*n kn*lil-aui ge rai 
stlprniitnmu* ir paremta* ’ i' ietad*uii. (uisilirkii.

Su tikra pagarba.
<W. •gei. Illiimi*. 

3134 Eira-rnl'l Avr.
J. J. H' rimtiH'fit-i'

im.ts '

m'rn iviknl.ii'.'.i Kilu 

SuniivHUi 1o fcbiiiluiu« 
rrikia tik kml

Mitulis whm TruM * « rfiiįkiltu

i-tiri ture* 
l>ikiu< o il .'lni ituu* k-4.iu* kted'lnriid Inu 
ibn iltini liti* .litui miiigiii arln turtu* 
jokio- oiga >iza>-ijii* neturi jol-ni l«i!*», tat 
j Inivn turi jnu l<-i*nit»kų lei-y Ii-

ii ingyti u* 
iv u* iH*pri 

K.i* ne|iraini*.'» •Intair. ta* 
nu'

.t;

Geras vidurių 
veikimas pa
taiso zmo

nervus

I

gaus
Stiiriiiut-

|*til- .-tntiiiHi
Im*. lu-t Įmviijii
ziinigii- imiiivtn ■•|M,tit:.i, tn-uiili 
ut’i'iti mielinti, ii-nbi lilii-iltm 
nut ir turi gnlvus *k:iudėjiiu:i.

Klibinti iloltii nieku munli 
imi. In-t teikiu |m>ir***iyIi »n 
perai jnnėinm'iit ž.nnigntn. .Ii* 
iutn*- vi*:ulu* reknmen«hK*jn 
••nr-in- l’-irtol.i

KLEIN BROS.
HALSTED & 2«th STS.
’ A A •. .__- - -___ A. ___  ‘.J

23* - '
L MsdrUtt

• |V I ...

>«»m

WSTEMPŲ 
DYKAI

Panedetyj Dlvi- 
dentų Dienoj.

4 Mm- M».|i r X|i.(ittii «t siu"
I ■. • •

34’ 121_. ir

kirk* iMStr Tni-

< UlH.eb
20* .i ».-«i

• ‘•u *t,Hbr-

19* .. '

_ runa** •
j, r

or*. • ' * "■
m- • i * •• k- *79’

im « . šu-i I** ihmt..
nMnnnii*.

SL;»I •«»«<<"

kalite- gie-itu laiku put 
ju* ir |ingi-lta'-», nes tie 
dainiai i*vnlee iižki< te-jii*ii 
dtlrins, pl'iellleieln epe-tuą i 
le. ė-ystą kiliųjų.

Ile-Žllle- |ė.*l|eija tiktai I 

• • eb-žllte-* IIŽ. .*1 e|ei|.

VELTUI

»

11

•1:i

• lol.

PADTTERIS-MALI0RIUS 
ullirku RlmkatM ial ir rrali.H ir |m> vi- 

*au daliu «*hk*a*oat miesto

J. S. Ramationis,
MII W. 44th St. Chicago. IIL

U«-rg.m,«i Matui.
■ > - r . i| <• 

llo - Ii <1r
Ūktai
T-* * t.l« l.i'i' u*rn

I .lucam -
L.tlal. 3 f-- 
• ė* • I*-.!' 
t.ouHal
*p.,ll-n* 
" rnaa-i i

«IU |a|«*.

Irtgte

39’

Moteriu Gražios Mados Siutai 
Keipai ir Slebes

Moteli - Vclvkos jau nrti' Šitas išpardavi 
ti.as duot jums didelę progą nusipirkti pava- 
sitrinius dalyku* im taupumu

l./.BA! GRAŽUS SIUTAS
l ilinetl'lee t'rnlil'lttų imile-l ijillle, 

l.l
I

t*

,-iLKINE SLEBE
i*ą*įi** šilko. *nline*. iiie**;i!ili*- 
-tt t’r;;'ii' iimilitm kitlmerium. 
piniu. jii-uia*. mėly na-, f 4 Q 7E 
i, nieii-:u. Tiktai
MAHNUS REIPAI

l’ava-ailirai Kei|uii kiliai gražų- keipai 
gero* i iltn.-; *n dirželiai*: laimi tin- Ji Q Q0 
kninii* •!••! nuderu ir tii.-raimt i >1 ti.iT ’

i u*n«- 
In ffrta

Mergaitėms Slebes dėl 
Dinnavenes

Mtoštetoto: 11 «•!»><• kr laHr
mn*4i 1 1‘intto
IM9M-*. ImImii įkuLam*^ lisAlMhilnM 

IHmm»»*♦*■*» &l« lar- laullat 
««t »f.ifi« m/i -1 .» : C 1 O QC*

Vaikams Šatai dėl
Dinumes

jiį, 

daug mafcunė dali* vi*ų krrditorių. Tie atailikf kreditoriai 
divideiielų re- turto, ir nežino nr ką gnu* kada ar nr. Ju Ti 
fiknluį tbeliar jofebat vertė* neturi panlavimr. Jeigu jie lauk* ir dar 
2 ar 3 tne la*. tai vi* viin Iie4t lutė* ir žinot kaip ir dabar.

Svarlūaini* elnlyku* iieeje- valandajr yra ta*, kad negavę divieirndų 
ii Tni*ti* < t.'i*iiteiriri inn apn-ikšti jam aavu valę, ar jie nori, luel jia 
laikytų vi«ų hfi-tų iM-panliienlnut |>cr 99 metu* ar i»r. Jeigu 29% vtau 
rtliku*ių krediteirių uirkei nvaaky*. tai jų tylėjimu* bu* ženklu, kad jir 
sutinka mt vnklimu i i*ee tnrtee ;a-r Tru*ter ncaprilmotų laikų. Kredi- 
toriam* lylint Tnirfi*- turi te i*ę valdyti viaų turtų |wr 99 metu*. Jeigu 
ajeii pu'ik- ji* galiu jį parduoti ir greičiau, liet jeigu palik* tai gali 
jį laikyti ta pnrelmataut teip ilgai kaip nori. Ta išlyga Truato kantrak
te yra didrb'-* aiartaio. ir kndluriani* miegant, jie viai gali išmirti pir
miau. in-gu patrinti* nota vieną rentą. Kael tn* neataitiktų. reikia knd 
Mažnnrin ki^virtn dali* visą krndilurią pnairašiTų ant patrikalavimu. 
knel Tni-te- tu»jųtl« liliidmrtų vietą tni-tų, ir išrinktu* pinigu* paela- 
l"49 kn-eii e.reii,. Tee* lui prie ž.i.iie-* de iri nlsiiikę kreeliteiriai ir *11- 
bryzel.i italiur m*'t i*.

Apari pai-ikalnvimo likvnlarijo* turte |ecr Trti»trv. krrtliloriai 
■patv* gali t., turtų nl*iimti i* Truetrr ir jį išpardavę pn*nlulinti pini-1 
gaa. Ta* y ra ejaiig *uun-*i* eiali ka* ir kreditoriam* nauetingnuda. 
I.iki lel'.'.e.jinil tui'ų ji* guli Imt ešpureliieetu* *|M-kuliaiilntii* pu*dykiai. 
ir Ineta kr.dleerini gali ir 10$; ne gimti už aavu Trti*lo Certifikalu* 
Pareltfiaitiul pai'i-iu*. v.ilitua išrinkti ."se, o gal ir dauginti, 
teigi; i.ie-l;* iii. kiulo* gauti negali, tie* *kolo«

t'r> pmliiiMlit *uru*i vi*ų *ko|ų ir turtu, 
bade i jų TniKtee ('ertifikatai nėra .ipmokaiui 
tmain-tigta <L ug žudyti.

TIKTAS
Namui. Ln; ąo*. Kir. 

3239 G| S H.-itairei st.
10 ta w. 79 Si.. 
.TIŪ| S llalatrel St.. 
o2£' S. ||ai*t.*l St

S. ||al*t.*l S! 
3131 S. ilalai*| Si.. 
9125 S. lUIaied St 
3131 Fonrot Avr... 
Rtiyis*. Kerte* F.le

Visų pi- 
perviršija vertę turtu, 

iš ko matys 
ir kodėl jie

Miertgagv: 
*13.000.00; 
<12.00000; 
-« 5.0909; 
.$4.300.09;
<4.000 00;

7(10.00:
..$1.150X10;
♦ 2.000.00;

SKOLOS: 
T rimt Ceri. 
$39.873.99: 
$31.900.00;
*13.200.00; 
* 9.073.00;
*10.400.00; 
*1.925.00; 
*3.162.00;
*5223.00; 

.919.595.92.
.9412909; »MUO;

SWE1TZER *"J MAJORO

»c<r>Tr»ro ,y>9A4C

GERA KNYGA
Lloluvlu Kataliku t>r*ur<J* 1‘leido salei IMomla anglu Imi-

bc|» geto rt*omo* Amerikon- J-e-nUner Prraa orarbų veikalų •'TUK 
M ĮSTOK V <M' TMI'. IJTIIt Ufl.M S.VTIOJI ASU IT* K1UAKVT 
■ ATTOMAL AM*l*l.tTM»XK-. Keti* luk*l*a. nu to* k o y r o* «r«- 
llraugij* i*a>unii*> ;■> Kur. kulotijy uugMManiin* ur<4*inl >ma Ir d>r- 
tomatam*. talpai .<trulrt-tlii diplumauiina Įteiktu, kud ir plačioj: 
nauomeai iiudi-tų knyg* KpUtiati tarp įtek ano* y vefkiji; ri* Ir ut- 
rabrty>«- Saiga kainuoja tl.il. audeklo apdaruooe; ll.M akuroo

Prakalbų kaigal parakė garaua Amorlkoa ruMirlataa Ir *■*•**- 
goriu* Eagan. I'rea>4i-aiaa Wll*u*. kuriam IMaMuojunt ; I•nup-oatJ» 
boro išduot* keli oram: p Ilonai to* kaygoa. au« laivo atraM r>ra ugi- 
>oa a.aretarlul. prtpaliadamaa. kad TAIKOS KONKKItOtCUOJ 
knyga UuaUatl tikrai aaudtaga.

■MUlC1AM-, ISM USVT «d-«b miKKT. CtStCkOO.

lliiync ir jo orguiin* (liirnge Itailv Triliune. kuri* jį priairiin 
prie latvę* ir liuli pristingu Tautų Lygai. už*ipuolu ant p«trijntiškuitui 
Ketlerį M. Km-itn-rio okh-iiižianl ih-U-iKingu* žinių*, kir. n* liuvu «kb-i- 
džiauni* keturi melai atgaliu*. Kiloki* iiž*iptt<iliiiui* nieko blov’u neiil- 
ih*m- ponui Hm il/j-riui. liktai uxm tanių ir pagyrimą i-uu lų. kurie jį 
pažiuln štai muki- u»i jo t.-li-ai uiun* i- X,-u Veri..............   I •’
Myera, kuri* Imlu pirm»ėdžiu • •••I- piuntu uiiMliuti *' '< ('oiim-il of 
UefvIlM' |a-r kare šiai I -' putui* Myi'• Kiltai:

■‘A* e*u už s-mitza ’ "■* a* stiliau je p. injotimi, •!. -lią laik« *i"*i

lurv*

kiekviena* 
luri Imt

Sykiu 
*44.975.00. 
*43.900.00. 
*19.200.00. 
*12.573.00. 
*14.400.00 
» 2.625 00. 
* 5.312 00.
*7.225.00. 

*19.535.32.
MMM2A

Majoras Thnptuianui* *m»» al*iš.inkhiiU«»*e tiori itik.ii>'* ki*«l norint 
turėti ger-i ir įnirki.; inli.’i.' ji turi Imtinai būti llt pulil liūtiška, o m* 
l„«kj. ji* neatsižvelgia, knd ta n piibliki.tuška valdžia yni priiiine* 
Tautų Lygiai, kuri užtikrina niūra* lakių Lietuvą. tanki . t'Iu ku Siu 
inkij.i ir kita* mnž«*u--* tauta* I* to galima *pr>-*ti. k.-ul ilnug'ta-* 
lų kurie pirmiau Imi u npiiHikanata. l».-t pamalė jų įtartai*. jau atri-* 
*nkė toliau būti jų partijoj.

štni geniiit«ia* priparisli irai* kų žinota* mano apie TtamipumiĮ ir 
jo Atiminint racijų. Nemini sugrįžo kareiviai ir jūreiviai ir viai »»»<• 
linko prie Ijnon liūtei .mi Kau.b.p.li k.<m< Ttamip*<ri . turi *.n<e 
ta-adepiartrr* ir aurikn:

|xklii *u Thonitnoiiii. Me* nnrime įkirta.”.

Vėliau* sužinota. kad d. Ii-gmija Imvo patilpta į«i» majorą prašant 
įtartai, u ji* pasakė. kad 25 dim* itartių prie ‘'Barbare dnnip’’. Sugrį
žę kareiviai ir jūreiviai viai diria už Sweitwr.

Moterų Uiabaa praarto kad Sureilacr būva liktai va-naa. kuria y-

OVEOMARG/kRINE
AaMOVRl*.COM»A>IY

••mum. emut ce<»(*

IŠ GRYNU DARŽOVIŲ
MARGARINE

AUGSCIAUS10S RUS1ES
M0TERI8 mėgsta Nut olti Marijarinc keptu kriviu — arba kepant pi- 

ir sviestas ant duonos užtepti, artuztat. kad jas taip užganėdina kaip 
ragus duonai ir taip prie virimo. Vaitojimas Nu! ola užtikrina dideli taupu 

ma sviesto bilos.

Ka tik naujai išrasta Armour'o forr:tla. kuri buvo vartojama prie išdirbimo 
Nut ola Margarine užtikrina, ja galinta laik,ti ilgai ir visuomet bus gera; var
tojant Nut ola sutaupai pinigus, kuriuos pralėktum ant sviesto o gauti tą patį 
užganėdinimą.

Invninkui pridinn* mi y*ttlc«*liit pilna- inforninei- 
ju- knip reikia vartoti.

Užsisakykite vieną svarą Nut ols šiandien. 
Persitikrinsite apie jo ekonomiškumą savo na
muose. Jusu krautuvninkas turi. Reikalauki 

Amtour's Nut ola".

irtffl



DRAUGAS Rvštadienis. Kuras 29. 1919

Labdaringosios Sąjungos
Po globa Šv. Antano

1918 metų Apyskaita
(Tipu h

'Pinigai Darban
l»ut*er crriauetun laiku* pirkti nuo- 

mO>L««>. Rr« jų kaiMna 1iUui|Msmr lai- 
k |>s*M*1i4iRa Paliauk tm*k*jųa randa 
ki*upi, ne-* (teta gult kult m* ir ntau 
imti iun«ta» Ruo kily. Ir itrjurt k

• . • ■ . I X • •
k re ■•edris*. kurtu «lau< ut*lirt«s ir

ir

1 .
Brotii-luvti \ ilii-l.iiili. '.urlii - iuii\-
Jurgi* Atginta*. . rlu narj
Per A. V.iluiu iu. už įiuv. knygul*-- ...
Nnldž. xi.il. V. .1. iii ju. guria - nary*. |« r A. Vul 
Per A. Vnlnnėių liukų kupim-M-. Jžt geg. ............
Aukų ši. Antinui įlieti, jn-r A. Vul. . ......... .........
f-’. Bitbinienė. guria-, nury-. ........................................
šv. Antanu dritiigijn, Cii-i-m aukn .........................
S. Vuliinėiu- tu loto M-rija* ......................................

IIMI.INI 
.. ■-'"i.ri’i 
.. m 
.. 34.25 
.. 2">.r*r 
. I2i>.(il

31. Kt 
,. .Vl.lNI 

.. ."mui

. . I1.INI

> »••• 
IltlK 
uf»« •t

X*

»•
P«t

M I
J

12

4i|»k Imi p. ką 
-l K-*i|* rrtri 
«»• |MV k lerig.

!ll’R«*
i kilt 

l»< •
ii II

lt

4

.v:4.?r»
Ketvirta kuopa, Dievo Apvcudo.s par, W. 18 th ir 

Union Avė., Chicago, IU.
Antanu- Pomlz.*-* iėin- . . ............................. .. ...... ."*jei
Trcėilnli* im-igų 1917 ni*-tų .....................................................tki.1*.'*
P*-i .1. Itu-leikų. už piliiik-l** knygute- ......................
Per A|*-«-lmi.-kų. už lol«» -*-riju- . ............................... . PUSI
Gari*'-* imlių užmoki-ty- .................................................... 2^!l..1>
Dr-ja llnž. Panų ir Afot. im-lin*- mok*-ti* ......................... 21.72
IT*ulė 1-'i<-itkii-n<- iiž. loto M-nja- ........................................... lojai
l'r*ulė En-itikien*'-. už. loto -mijn* .................................. lojai
P<-r Gotnutų. gurt*’— nary*..........................    2*»2.<St
Gari*-.- naiių m**k<- ly- ... ... ft|.*»..*ai
Gnrliė* narių m**k*--ly- ........................................................... .’VlO.tai
i. \ • |(
11. <*ir*l vuiniuk*-. ga*l"-- nary* ............................... Us.jii
t hm Augi*itė. gari* mny* . ............................................... |>sii()
l’r. Buividaitė. gari*-- imiy* ............................................... 2-*».<st
Gari"'-* nary* ................................................................................... ZMMStl

A. Bi-lj. aukų miluku ali* imj*-......................................... 'ai.o< i
I*, liotiiuią. trečdali- m* i'.ii ii/ |*U'<.- m*-tų................ HKIJa.

liu.-li-ikų. ii/. |hi\. knyga- ..............................................33JSI
Bi*lj. už loto -*-rija- .................................................... lujsi
tiolaulą. gari*'-.- narių mok.......................................... K7..*m
tiotauta. gml«- narių iin*ke*ty-*.............................. ."mJMI
Sliilgin-ką, Ap. Alni, dr-ja. iiž. |«uv. knygute*.. 4.si> 
Miililo- alr-ja. |m-i A. Gricių ...................................... INJtti

Griautų........................................... l7tCil)
OUJO 
l<UIO 

2li.<M) 
. ."*.<«)

2I.2S
17.tii)

t • n«t 
i*irk natsi* *Hm larpi*. ncitukuu 
*U iril* |aaM«l««ua«nf> K«-hn kurtu*1

|Xt siti rnia-Mu*
n*M*u «Ut-ųi Ik 1.4*
%Im4. TsnIH UesneteMM iš^THskli 
IMS k ame n»M»-a* itą- pM*k<* mHaul. 
■»t at*aiHetskris 1 mu*n «sft<** Ir 4—4- 
rsMk*««e- |Mseal rnste. |7mpm«>I»
Miamta* lwo)e**-

l*ll:MI|tl *s|s% plriki atului I Ir IK I*. < »«1 
l**«tkr. C kaNsb »u maudilP . saku Ir 
kita ta gv-tista riatny ifiN4>. 1at|«t Iv I- 
ni«n*« ratini» tiir» ti c k imi*.irtų i> 
i**«hii«<M Veltu p.lliurtu
likt i ui II.Ttk m

t* \ftMTIM’t*liA 2 haiiii"
i pa vtMS a|M*t'ltt li uru, •* virktą* 
slaiti. au «mkm ir Issglrteta ir crrate 
kihuiis itslur* j Itandssa nek^ t><i 
mvtteiK l*rvk»
ka« P«*r* *, !«•»• prtitttaiviis* 
iii.sak* jiiss<. • kitu* •• r*»w«lu.

I* \ lt>l I »l «•!» 1 ptiik*** 'ii'ttin 
•t •». m ir tt k*ssiilai«riM. *u 
i»**t • i.ei* si.- i l.cvk

M*

iltį 
jlnl 
•a

Ilk I2.b»a K'IK*
u/ pirtį.

ra
ini. įkais.

i-ai:kii*i **i*v 
ą. * % s noHŲ itiiir** 
ft««*ltKM4M. |m« 4 
• || * 
drii'ostl ||»U

»y
* I

V4«m| hątipą I pa 
plitimą MM pu U SI
LaminStiU* f|«-ti4e |.ri 
I., riu 
euo

k

.1. 
A. 
L 
L.
A.

I *«-r 
l’el 
Per
Per
per
Per
Per
Apa*t.
Garbė* narių mok. |*-r I
Av. Antami dieno* koh-kta. į a-r kun. 1. Allaaviėių 
Nuo B. Miiukuitė*, už. loto *<-rija*................................
Garbė* narių ........................................................................
Už kon*til«rija* .................................................................
Antru puMiiei'io trerdali* ...............................................
Lotu aerijue ..........................................................................

lifte ka
144, U ItAUaiU* >MQ«|s«4i l*»-

Geriau?
t|ie k«» 
tirui uGerb. Draugai.

IKI šiam laikui aš jum. pa 
rašiau keturis laišku*. A 
manau, kad jus supratote 

mane ką a. jums tuose lai 
kuosc norėjau išaiškinti prirc 
dant kaip biznis yra varomas 
tokioj didele firmoj kaip Wil 
son & Compąny. Chicago S.. 
vo pirmame laiške aš jus supa 
žindinau su 
tuos laiškus 
savo laiške 
su žmogumi 
didelį bizni.
laiške parodžiau jums kaip vy
resnieji apsieina su darbinin
kais Ketvirtame savo laiške 

I priparodžiau kaip yra tvarko 
mas moterių skyrius.

Dabar aš noriu jums pnparo 
ciyti kodėl as jums visus tuos 
dalykus aiškinau apie VVilson 
A- Company šituos visus daly
kus as girdėjau iš bųrnų dar 
bnunkų. ir jie nereprezentuoja 
Poną AVilsoa vpatiškai nei vie 
ną iš jo se.mvnos. Aš kalbu 
per juos. Jie man viską pasi
pasakojo ir kaip jie jaučia 
dirbdami šioje firmoje.

tikslu kode! as 
rašiau. Antrame 
supažindinau jus 
kuris veda šitą 
Trečiame savo

LIBLRTY LAND & INVEST- 
MENT CO.

S2*l *> ll.t! i.ul M. Hih-acss. III.
Klauskite J. Sinkaus.

inHuuinnnnniununM
TEMYLITE LIETUVIAI IR

LIETUVES UKESAI!
u<i uli-iiu<i imi-! linkimmiM- :- .ii . dienu Balandžio, 

Kuri'- yru įnik *varhti* dėl I tiicugii* mic*lo gyvento- 
Inbjiait'ių dvi i.ii-tt'vių I ym i.miiel inti ir *paml- 

I - r daliurtinj Maioia Tiioiiii**or.-i iti--erin *111111x11, 
I -u*.r<<uiti t<> milijonų 
įsivogtų, o gaza* m-iit- 
11* klatt-ikyle jokių me- 
už ilii:*urtiiiį Bemokra- 

l.'olH-rla M. Nveitsėr, •* 
lml"imti it už l{epublikontus 

maži-uit* Balinta reik-tų hal*uoti “No.” 
vi*<> gero ir tei-ingu dalykų vėlydanm-

S11 godom-

Alniui a
4 metui atgal 

l*-r tiaz.u Kom|uinijų 
lubjnu imtirungu. tai 

liejimų, la-t l>al*imkit-- 
ita ant Majoru Poną 
diduti:- gulima

•* U MMN4UI iriie is.stdtorii 
P.tio*ke HiMU Ajoirt |*4 d »t 
rt4 getų Usupnų. lealet 
i|latiMs*|i tr paiso*t* tl t tau**

LIBERTY LAND A: INVEST 
MENT CO .

M«l K. H 11*11.11 KT. <1.1* 11.0 II I. 

OJrriK a.JMMI Mi MM*.
l*AIU*||t| «*I*A pinklia k*(U*t*aa lite 

I xa p* 4u Tai tra 4 l«*tai. luitui pia/>**; 
11< toj. įlotu II ų i.plinkui Ml'OIUP’ 
Vinį I ledai par»eluon Ui uWl
ll'ok* Jllitse Mi kiliame mptuls lalt 
te** pr«*K«»a. ir pamatyti t*» k**ni|*u.

UBEBTY LAMD k IMVE8T
MENT 00 .,

Atsiminkite, kad šioje dide
lėj Wi!son Kompanijų; yra tik 
tai vienas žmogus kuris vaido 
ir tvarko visus dalykus Ta; 
tiesa, kad jis tun uzziurėtojus 
ir kitus žmones kurie jam pa 
deda, bet širdzia to viso darbo 
turi būti tiktai vienas žmogus. I

in- I 
Al-

O tuomi žmogumi yra Ponas 
Wilsonas, kuris deda visas sa

3,IG£Kt
PenkU kuopa, tv. Jurgio par., Bridgeport. Chicago. III. 

Garimu narių ir kitokių umkcM-ių ......................................  otiU.IM
Garite* narių mokesty* ............................................................. 47(MN)
Gui-I**'-* narių muke*ty* ............................................................. 2INI.IM1
Mėm-inių im*ke**'-ių ..................................................................... fc 4<i.l«>
Per 1J. Keklerkį, už. |>av. knygute* ....................................... I5.IJU
Per B. Tiirvidiciię. už kilu *crijii» ........................................... 3.<tn
Per B. Kcklcckj. aukų vainikų dienoj.................................. 1III.4S
Per p. Nvkleckj. guria-* narių mok...................................... 22IMSI
Per p. S-kleeki. |*u|*rn-t*i- narių mok........................................ (Mjni
Per Za nieki. guria'-* narių m**k«-*ty* .................................. 1<NMM>
Per Zarnekį. auka .......................................................................... ."MKl
Per Zunn-kjjcolekta Mv. Antanu........................................... 144.50
Hv. lino* dr-ja. nurių im>ke*ty>, per M. Vaiimii*ki<-t>ę 12.2!) 
Ik S-klm-ki*. už Intu *eriju* ................................................... .- KUKI
B. Neklerki*. guria-* nary* ir Imliau* takus)......... I.'injsi

N. M M.mTT4» M*. < Mk Ui<l 114*.

• % Mrr% «u sxammi.
Kms H'La ItHOtfUk, Katu ud S3.t*to. 

*• -ikrų fu r tušą. mi nauja nlul*u ir Mv-r« 
lurne .mf ra ti.r-aiini.. randamam u. 
Xrnti, ju.sdtrinia *>u ui**liu. unt k*i- 
Hmm štakaa auga IZMiadsiM lik X tn> • 
lisva luto luicatriiss ir ark'MBkrli*. rA«»- 
tirsų ant Kers* kritu ir ant lalusi uvn- 
Amu« rirrss kraut* Kluuakllv |4Mea* 
litų pMMikkMiittt* |*mm:

LIBEETY LAND k TKVttT 
MENT CO,

n»* *. haiat*ji kt. <un u^i iij.

JUOZAPAS L ELIJOsIUS.

I

•*<

Duok Jas ii agzeminuoti dy

AMERIKOS UE. MOKYKLA

F. P. BR APCHULIS
Lietuvis Advolau* 

Attomey at Laxv
•»- w Motam*, i **r. < • •* 
iU* 1*1 *07, TH. < •’P nd

CsH* Mri*. XI T IX* »*

leJI.I *113 »MB. ii 4>4<d 'MfoH
TrPlona- A aid* XXkO

APSAUGOK SAVO AKIS
kai pas

Kt vK'sse- ak j a |nl*i*4riu
Pilnu *-į|e AukalRi

I r.’fi* «I»R' ♦ *.♦ «** ai
I.* t\*-t X3r* losite, < lo . ■», llliuos-.

liltbUU- < tisui a**MI
l *iur(<ei«ili .Mnv't. tkvtn, IIIsimm*.

n*

..R K HkWllS 

DEHTISTAS 
3261 S. Ealsted St..

y® ‘ SERSĖKfTE SAVO AKIS,bas butų atliktas tvarkiai ir, 
kad jo darbininkai butų visi 
užsiganėdinę savo darbu.

Atsiminkite, kad Šita kompa | 
nija yra pirmutinė kuri su 
midų noru Žmonėms praneša 
opiniją savo darbininkų, ir pa j 
velija jiems išreikšti savo nuo . 
mones apie firmą dėl kurios ■> 
jie dirba.

mttUlMlU

I 
■I

r«> i. I«tul nrutmirAk. luid scrLuu- 
t4aa Vl.i»uta U* v o ukilviui )T* EAT<»- 
Nl<*. l*rakiiMna vksua neuntavuntua 
aut .rakinime, o tau reliktą, kad ml- ' 
kt* pat*Krinti vien*. Parduodam* Į 
pas Aiaua uptsvkoriuu.

X!nl«.>>ui. r ngUMtoe ir bnuvMk 
knr l • .y. tir.tnivl'kua. hoygvedy** 
U a. >’• •'ncroftjssu^ typss* ritins, pirk* 
lyUs*. Kur. Vaisiu V IMortjo^
abtlR’a M»:<»rtj«*. f <M'|»T.'flJOK 
Mt»/» p.h*4>BU4, <■!!»*
r»*y>«t*■*. •

No* ir »*• rainu.L***: B'<0 S ryto Ik* 
S l»<» y*rtq: vakar* >un ?:>• iki »:>• 

lino -» llsd i. 4 M.. KhiaųB, IM.

Kur Temsta Parkais? Kadai ne pas

(

•«!

I

kilta «l«tft*«i«mlua> > mlti/i.

J4t*<**kdi Mpte* M iIm«m A < s*«m|m6« 

•riks I , •

IJHUi.12
Septinta kuopa. Ausros Vaitų par.. W. 23 rd PI., 

Chicago, Ilk

atssssss.*- >4. |Gi. Z44 tt mtt V B«T»1 

iImkIssb. Mi KHpIdiut įnami «*Vi 
dnHssIisst Insk-muk k»4f»« iisiinti* m/. 

4*ih4Mi Intai m t-44* t Ieimri i •*» L«»*P I 
įsu - M* tui issM slssrtli K«n? Ih/hi ktu» 

P«l IM»* »t"| i*Hs-«S«« |M4p sIlflsuN** »u 
dp|« ItM |M-illks JttSMl <r ll< i&JtpsajttH. 
•MS4.*

<

M *—

427 J6
(Pabaiga kuf i

J
%

2JMU*7
Setu kuopa, tv. Mykolo par., 1644 WabansU AveM

Chicago, Di.
Av. Mykolo dniugijita auka .........................................
Pelnu- i* kom-i-rto ir Imliau.........................................
i’-lė .tildyta Kuzmiu-kailė. guri*-* nary*..............
I'ž |<aveik-lo knygut*-- ..................................................
l'ž loto *i-riju* .................................................................
<*yv. I(i*ž. *li ja. ši, Aly kol. |m*i.. gilti**'** tuirių mok 
Av. Cecilija** ih ja. šv. Alykoli* Į*ar.. guri**'-* narių mok. 
.Mot. l)i*-v*i Aiimo- Vaitų ilr-ja. guri**'-* nario mok...........
Av. Mykolo <lr-ja. guria'-* nary* ...........................................
Ka-jaira- !tutk*-vi*‘-iu-. guria'-* nary* .............................
l'ž |*nv*-ik*lo kiiyk-iii*- 
Auk* 
t** rb.
Av. 
P«-r kun. Kudirkų, šv. 
P.-r 
( ž 
Av. 
A v.
Guria

»- šv. Kiiziitiii-n>> luipim'-M-......................
Tėvai Marijonai. guil»- nary- . 

Iiu>zu|hi Apu-kiiia* *li ja. gilti"'— nary- 
Antum* l.oli-ktu ....

A. Niiil-i-il;.i. Ir.....lali im-igų pli*< • liii-tų
l.oii.-titm-ij:i-. |*i-t A. NaitM-dij....................
Kushiiieru I*. ir -•-. dr.. L*ail*‘-- nary* . 
Cecilija- lirum. «lt jii. m*-liiiė mukc*ti* 

nary* ...........................................................

J. Pn|*l*-y- .........................................
Nekulto I*iu-i<i<'jinio draugij**- mikn 
Ti*•*'•*Inli- im-igų 1917 imtų 
Aukuro |M-lnti- .........................
Purdi.i im jiiioi tikietų i- Centro |*i«*mių 
P*-r Al. Siunki'ii<'-iii. už 2 1 kv. I.nyg. . 
P*-r kum Sendinu. ">t. Aulam* *li*-m>- k**l 
Per -I. P;*li**nj. vilkau* |«cliu«-.........
I’*-r J. Pūtimų, už luto likii-lu- . 
l’cr J. Puliuiij. už |N**cik*lu knyg.
Fvr J. ndaeų. kulrkto*

Į
riy«, |»vr J.

Apsaugokite Savo 
Sutaupintus Pinigus

IksIrrM* aut tupint a n >ra d«Urr»« u > 
dtrlriun. .VspuisuiRt 1s». k.« J y o uadirlsMlc 
Im t ky Jua nutasipiMulr, tan roku** ja iri 
I»muii apiMok»sp«i vyrai lunkui nupur
ti* Irivdatata. ksslrt 4*aur IrirdBt; šiuriai* 
■taki;, papai Mais-muliak* MriuuptRi. 
MM pulirke «mvm LUMe>naa Kvrist aj.ru- 
ptnlsriute.

Ic»4« kitg* aa«M pmiMua, kur jk* m Ma
lt t*arusssa nie kas kari lritv*»
kelta įstos, austo y ■ į Hrrk<. kurti; «w> 
I* 4a išari t n tu« sa taikus* dur kritu kur
tu* paeisiuUMIRS*. ps-n |MS*klaU |..t|*r.*n. 
tu* siurldniRkaa R< sulse |.ujk-ri1 nitai- 
l.trktl MU K«'t«.»zts'tst.•. Juti tr elutsur 
B«*kurii*r Vabalus.**- Rsgisll pfH-tti |ht 
surAtuiu, kutnu ui Bs mt T. nm J u r 
taukiu puiki prt«M pavirsrit t Mavmin- 
kt« Iurti*Mi.«u«4i* r.-iu.a U las-sųta.RU. 
M.| luuau IsmmHIm Ji;- galMr |M<l..rtf|, 
aad Jutu* Krtg |n«!nų utnvklj tuclua 
I tris turi*.

Tas yra nepaprastas dalykas, 
be abejonės jum.*-, keistai atro i 
dys taip kaip ir man. Tuomet 
jau pasirodo, kad viskas turi 
būti geroj tvarkoj jeigu kom 
partija nori pasirodyt: prieš 
publiką su savo darbininkų 
opinijomis apie ją pačių.
U.v .e-Ma- >- *Ur*w*n. **■ daria.

„ink., h,-, r —mnn |M-««aU.-, 
ka,l 4a.i'
aaaia M-' la M*' a*U ~a « '.mmimim. ." 
O. Miku "l-’MMi- U Uuma- 4a i V muM- 
M o— ■ Kart U -A < <aot<a>o' ta<
■Mn MaH—ii— ai. Itewa— i* am- 
lae—***' luiiaMl | eaMiu-rla. *■- ku*. 

Ji- -*■-**-- u,M. tautuII |4u4. 
a*. M* kuiliu,- Mr« galinu' pirklį «... 
ru- lunnfMinlIi*. Ir |iaUkll .alinta, 
kai- Ir >■ ilransai-. Mi- nMrfcltaal ui- 
iUrliam. k ui u, |n—ar*U.

Sn.r-.io-- Biri- poUIl.lnl c kinui 
t>ua YtalcaK. <r... :u dėl Ju* j akių. 
K’oUi tet tu kcdll EJ« c-lma bPru 
J-'ji tau. kus.uivi .4«i pcjaajkrv-

• < v ».! ’ J
b-Mi. t. t ’ft. .1 •. kad
rok aunm r. -n >i M.io » Ik htolt, 
Iml> prPltiB* Ju * » u laiuki

• u.nų
I . V

JOHN SMC'fANA 
Akių Specralistos 

1801 S. A.diland Av. Chicaco
*m« kutt.iMb dyki.*. 

Kui'ip't* !• !'* r-K****.
iu ’»• v»r* |*iatt*u apt cho*

ltamUarui H. 11. :C. IT Ir U 
T^irykno j u**u p^raA*.

V»l*nd<rii: nuo > tai. i*ryt* Ik! • 
r*l. a .ikare Nf-hHoJ nu* S ▼*!.

lt landai .Itrtia

I'I.IMI 

::.."*( i

K>.<Ni 
s.:ai 
.*>.<»! 
i..v> 

114..H'
in.ii.">
134M
1<MMJ
XL4l

Tegul Kvortų padabina Jūsų 
nam*. l’a* mus gėlimą gaut 
Visokių naminių rnksndų Ir t.: 
Bakaudu, Pečių, Divor-ų, Siu 
varnų Mašinų. Pianų, Grafono 
lų. Viskas pas mus gaunama. 
Kuom.: jmn prireikė* ko pri*- 

imu >o kreipkitės prie

Paul Kvorka
fif1-1553 Chicago Ava.

Jciisu jųa iMsuaih dekiMlt* pirty pr»« 
Mtn dulasrlllrise riutlM*. Rs-riaraRt Jokio 
a|stupintllio de-| ats-ttp**. e*r J V* ieiiaitt 
Krr.-migiui io*r|. Jimr. iu*icti jm» daletr 
e*i|«-? Ar taip Keri* t u irt* 1*- likit n« t ri- 
KUlltilRKU. P IKU |t|» Rlllllirllino <«>? 
Keskiuim i»**d* ;ti»M pusdllklu i.m . *•*> 
t**»«M- Nieks* nsl-sukunt. iMrtnkih 
•»ai| Keri* ploto i* »H« - o fupsdfg pi pro 
I tilteliMgU Im sj.et m mln. alrrtkupi* I - 
leeilti.se ia dari-**. •«.»«'; ••ItfU uit* -to 
ii itialee pte kis; ir pusi dūrinta. Iii-i. 
ko terp ir k«t t Uht^un.’i

Mes |.errii|*o i-m IPtn l" akru m« 
!••• o 4*u Strio i k* iltuP. b<> i>k(t; A<-*
• •• " t»U l.aa I * k* Įlieti s Iri I MUS
•t h-RKti; t tusVijitn*! Ant i .r t, » 
tl' llis |l|» Keliesi s pUKaintnti * Jgi . 
li(*e- t • Jtllilleų tu*, Ų. klfettv* l’Plt e. 
Ml . d'risll’*, ... |i; lt liaokt'l J- | < •
• .•!

17gal luuų rrs<r 
P X-iii t. |MHtlM4*i ♦ 41 
ku»|is IiiirMu miLm 
I ‘■•l* puikių Kalt 
kur iInuk ImIuiių 
at..n« mi «Ur pirk* mm fitra* tartu** 
kur «<m« t Imm.Iv* lyra*. |<rto aratly 
r>« iv. pru* a« ru kcliv. ««m mssrkrtv. 
Miti įmini. iii.AjklŲ, lMtia>«*ių ir ki* 
• m *»«u |.M».s«uriu, kur Tani*ta tr 
TalIlMsm ktrimyiM »al. uilv KImA.mI ir 
|tMk»|.ilwl KSMIIII. ir kur JUn»/ ulflltM 
įrita -MI %4UM«|«(O ustiklitps

Nivkt. miauk .lupia* ptiuisj k *.%♦ 

t »n|«,. u u4r<«M|. t. Ino jum pn»*>ji»i- 
ims knyavlt au ptM|s.i ir |.s%« kulsilnta 

apie lietui t y k<4»sM«>M*. kuru IhIuiiii 

suaiMudaiiii t* lusrialk.v

* Jrtuu /tas ;u« ■l*»i|*a-|t* l-rtl<. lt - ii n 

lašt- «mm: • Vi lai|. R.NtartM • it | sUrtus 
•IuihImsi kol tu || cjsk-ą usit ttUMtl. Im - 
lt* | emetusl tai latk.i- t«4. tani r cm* ui 

Mtaljp-albirii |ssk| (tartie kad mi huk- 

-IHUNIU ir .imtus si« I duHse-

*-|.*MkMritrt*tU* «*l*«Mlri it-o- dp-ui 
lai l. i|i a* *t«ils«imtii iMttse ir jM. 

mrdaii, kad Jum laike*- kaili- ir • *1. 
I det*«a. iisiati kuri «• ••*••!■ <■»•«• 
|«*Mktii mm* ilsrint km • e- elaHrc e|. I 
UiloM. a < iigv»|*aii* s -u Maiu i«(. 
dalele - i«M>td*- kurie «l-i dariu* 

ttMtitja t sip kaip Ir

iMtktMpe įsaMMMuMBN Mm ••!■♦ mt Mt i.

ė NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena ii didžiausių Chicagoje 
Punliitalaaie už fa-niiauaią kainą, kur kitur taip ncgausL 

Mitam* lių hikkanu* drukuuti ir <*(iau daliauna yra uaujau- 
!><*• mudu*, l'žlaikum vianluui laikrodžiua, ucdua, kimbi- 
mua ir d* iniaiitmiua; giuiuafomui li* tuvi»kai» rekordai* ir 
koncertinių geriausių, armouikų ru*i*kų ir pru*iakų lidir- 
byaėių. lULIaikų, gitarų ir aaiuikų, kukių tik reikia. Dir
bame riaukiu* ieiiŪu* draugj atalua, taisome laikrodžata ir 
tau^Luūiku* iudnuacutus atanksnėiai Kurio prisius trijų

s%25c5%25b3ta.RU
leeilti.se
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Lietuviai Amerikoje.
CICERO, ILL

|

CICERO. ILL

•'Gims Tautos Genijus”

Moterų Sąjungos 2 ia kilu 
pa i iMid<>* kuolui imi. at*i 
žymi. Sekmadienyje. kovo 3' 
d. sv. Antano par. sietainėji. 
7 tų vai. vakare. tikisi |m»ižy 
mėti |M-r*tatmit |mtrijoti*kų 
veikalų: "Gim* Tauto. Geni- 
ju*.” Ale* viri ir to tikime, 
moterių- Pr.

i

CICERO, ILL.

Labd. Sa gos 3-ios kuopos 
susirinkimas.

Kovo Hi d. l-alsl. Sųj. 3 np. 
laikė siiririnkiimi. šv. 
Aut. |uir. xietiiiii.'je. kiniam* 
Ihivo išklausyta* m|*>rla* i* 
Centro. l(a|Mirt;is priimta*. 
L N. 3 kuo|ui luišlaiėių prie 
glaudo* reiknlm- rūpinti* on 
lieku pilnų teise. Kmųm -u' 
Ceiitio nurodymo link* nukti- 
salo kolonijoje. Im-1 -u-itl.o 
kiliui- eiti *ii kol.ktn |*'i n: 
imi* »(••( siurbiu priežns' ių . 
tidėlns sckulK-inin -u-iiilil.i 
imli. 3 kuo|ui kr*'i|s—i į t n- ■ 
ro\ ir apielinkių kolonijų Ii*-, 
tuvius prisirengti iškaliu* -u 
aukomis, nutžiausini *u p*-iš. 
dolerine. Xc- busianti kolei.- 
ln įieaplciiks nei vienų namų

Kmųia rengia agitacijos vn 
karų pirm praderianl eiti st 
kolekta |H-r mimu* našlaičių 
prieglaudo* reikalai*.

Kiioįui rengia halių našlai
čių pri«-ghui<hu 3 milėlių p. 
\’elykų. Baliu* hus ivniru*. 
su uaiiiiiiiai* vietinių gu*|Midi 
iiių |Kigiimintai* gėrimais i: 
iižkuiHlžiai*. ir Im* užvardin 
ta*: našlaičių vakaras *u ši*; 
tavo* litui gėli u ir tt.

L S. 3 kmų.i* gidK-s nnriri 
Kun. A. Ežerski*.
Antaiiiiui Moustavieictiė. 
Ona Nausėdaitė.
Bronishiva Vvliėkaitė. 
Jurgis ir A|*»loiiijit Oginta . 
Dr-jn Snld. Mini. V. .Icznii- 
Dr-ja Molino* Dievo Sopu 

e •hngo*.
Puti lak K 3 kuo|ui.
Nauji šįuH-tiniui gariu** mi

rtai:
Prauriškn linhiiuessė. jumkė- 

ju ąsturn.
\'la<ly*loiH* ir Otui Ihikum- 

kai. įmokėjo 
tinrl*- tiem* nariams

draugijom* užjaučiančiom* 
našlaičių skiinhi.

PASTABA : I.. S. 3 kuopi 
šaukia ir kita* vietine* drūti 
gijų* įstoti į garite* nariu-, 
sykiu ir galinčiu* |aivietiiii*. 
Ne* tai musų lietuvių užiluo 
ti* 1riim|iiiiii*iii įnikti įsigyti 
našlaičiam- prieglaudų.

J. Šliogeris

i>

OARY, IND

VI 
links 

vakarėlis.

Kovo I d. Iiažni tim-j 
luinoj buvo -lireti„tu- 
nia. ir pavyzdingas 
<>ni. buvo labui negražus. I**d
visgi geto latro žmonėm. kelio 
liepi.-lojo. Buvo taipgi ir 
svečiu atsilankiusių ii npieliu 
l.iii kolonijų. Nuo vnkuričm 
|M*lm» liko ♦".'>.<«•. kurie pn> 
kirti Imžnyėio- labui. \ is-gi 
tu luužutė kolonija diiiMla gra
žų f m vyzdį did*—in-ni. ir senes- 
tiem, kolonijom., laliui link 
t-nui. kud šii.j jaunutėj koloni
joj žmviHt- gyvena susirišę 
broliškus meilės ryšiais. Jie 
BciūritJūrrii j puirio - ryžiu* 
partijų, bet vM

i —x
ir <h-

X.-- 
šioje

vargani 
.Ii. s

Ii* yra tikra* lėvynnitds 
deli* \ i.-ny Im- mylėtoja* 
mažai yra |iu-idnrbavę* 
kokui i joje ir lietini* 
įtinka*, p. A šlapeli*, .lt* \|. 
mi* Mivo |Nijiega* diila choro 
luviniimu it lengimui takai ų. 
Alminai, ji* yra vi*a«lo* vaka
rų velėja*, o tam ilnrbiii jisai 
(tiri ir gabumų. Sureiigitue 
šio vakarėlio paridarliavo dar 
ir šio* y|Hito*: Kalinauskienė, 
Kaminskienė. Vavardnu-kie^ 
nė. Tntnolitmienė ir Kieževi 
•ic.tė. Po to* šlitinio* vaka- 
iv e* buvo daug gražių ir 
-pudingų dekleniaeijų. Gar- 
ė inui* molinom*, katro* taip 

xra iai *avo mažyle* dukrvl - 
auklėja ir mokina taip gra
žiai elgtie*. Be to buvo ir 
■rakallui*. Pirmiausiai kal- 

’m'Jo musų gerb. klelatiuis, kun. 
Pr. lluris. Jo kalba buvo 
dl .a tėvynė, meilė-. I’o jo 
iiIImi. kallu'-jo svečia*, karči

us Mikalauskas, tik kų |m- 
•lyže* iš Pranciizijos. Ji 
mpti-akojo daug liūdnų daly- 
iiy ir liūdnų al.-itikiinų. Paš
tui kallM-jo kita* kareivi*. V n 
iliauska*. šita* taipgi )>a|ui- 
:ikojo apie karė* buiseny Im*. 

i’o prakalbų pasirodė chorą*, 
gan gražiui padainavo keletu 
dainelių. Linksma buvo žiū
rėti j tok j gražų jauiiuoiiienė* 
Imri. taip iiiyliulį savo korių 
kailių ir dainas. Pasibaigus 
progmtnui prasidėjo lietuviš
kos žaisle*.

P. Žemaiti!

CLEVELAND, OHIO.

KOVOKITE už SAVO TIESAS
knd 
kuri

Ml 
iu*

Darbininkų Užeiga. 
Nereikia |*amii>li. 

“Darbininkų ržviga”. 
Į rmida.-i |h» tumi.. 14-17 So. 
Ave„ p** -eiioiei tarnauja
kolonijos lietimų ii*uoiueii<*i.

Negalima Imli aklu laktu', 
kml lilterališkoji laisiaiuuiiiš 
koji *|Ktiida yra uoliai pintimi 
mn *ii iiuosktiiidti kntaliki'l :*i 
sįiaudiii.

.ellllt vi ję jokio- 
tokių

iš 
o tė 
patie 
ut-ili- 
l’rie- 

ir to-tokio* 
priežastis ginui

Teko rageli daug saldy Iri* 
ir karty!*•* žmonių gyvenime. 
Kiek kartų v*u matę* vidur- 
tiiužio ar *eii<*niii* žii.om— 
dejuojant ii net kvikniiit. kml 
štili .ių šuneli* ar ditkralė 
tvirkinai keliais nuėjo.
vam*
ko* lieta. K iek 
kimų skaitytojai žino! 
žariy* gali Imti 
kit». Viena
taukiai iižvinmun. lai varioji 
niu* šfiiiiy noje nv|iadorių kai 

‘ lių. Persergėjus tėvu., lai jie 
iioknoja. kml įnikai nieko n<- 
-lipia* ; . Neteikia gili liei stl 

iki t i. kml klysta. Antį a pri*' 
zaslis. tai dal inius gerti ku*h- 
kimi*- tillill*. linu liet ir deg 

įtini*. Ir ėia *ako. kad vai
kinu* ni<*ko nekenkia.

To ii*o limlno* |ia-ekm* - 
pasirodo tada, kada tėvai Inu 
kin suraminimo ir |imiinio* 
lino šunų ir dukterų. Ik-' ta 
|Miranui liūnu tada, kada vai 
km'-iai yra do:o..e nplinkyliėsv 
auklėjami, gerai prižiuriami ir 
leidžiami j tu* mokykln*. kur 
•torų į širdį giliai iskiepinu.

Bažnytlnu Rv. Jurgio choras 
bujoja.

Šusiluuku* naujų šv. Jurgio 
|Mirapijon kh-liotių. gerb, kun. 
V. Vilkutnitį. visa* | ui ra pi jos 
veikimu* ir pirapijonų u|tu* 
nugštai įuikilo. kadangi nnu- 
ja.- klelsimi.- yru |tuėi<>je svei
katoje. pilna* |uitrijotizino. di 
lis dailė* mylėtoju* ir *ii ut- 
;<hiviinu imasi prie pakėlimo 

visų lietuvių vardo.
('žemę* hv. Jurgio parapijų 

kun. Vilkulaiti* pirmiausiai 
įinsitįžo sutraukti geriausias 
jaunimo spėkas prie Av. Jur
gio liažnytinio elmra. kuris ga
lvių |mgivdoti liažnyčioje taip 
kaip niekad iki šiol. Pirmas 
susirinkimas įvyko *eredos va
kare. kovo 19 <L Av. Jurgio 
pirapijo* iiioksluim'-j. Susirin
kit vi*i senieji giesmininkai ir 
daug ntsihinkė naujų. Į su
sirinkusiu* gerb. kun. Vilku- 
luiti* gražini prnkalltėjo. nu- 
ši-ieMLiuui*. kokių reikšmę turi 
bužnytinė muzika, kaip reikia 
joj lavinti*, kml pusiekfi uugš- 
In Iniįisiii.
Susirinkusieji ntidžmi klini-e 

k.'illm*. l(*-|ieiįvijo* nutartu 
laikyti iiliiriiinko vakarai- 
nedėldivnini* |si pietų. Chorų 
liniii* kilti. Vilkulaiti*. Pir
mu repeticija |airirodė labui 
pnsvkuiingu. Tikrai galimu *u 
kyli, kad neužilgo Av. Jurgio 
Iminyčioje ritamla-* puikų* 
giesmių nkordni. Tiktai jau
ninta* turėtų atkreipti didesne 
domų. Kiekvienu* jaunikaiti* 
ur nmrgnitė. turintys gerų lud 
•ų. turėtų prisirašyti, knd įui 
daryti kuodidžiausį elmn;. 
Pri*i<|ėti prie luižuytinio cho- 
li ir linini'-, raiškia gnrbiati 

•Dievų ir daryti žmonėms nuu 
dų.

Tat jaunime! Su atgijanėiu 
puvuoirėliu, su gražiai čiul-

I J* AmM U •** 

W girdi jnun VV 
■M, vH iiĮ|*hili 

■L?JLb

AIusų kolonija |mlik<> šiek 
tiek ramesnė, kndn visi šori- 
jalistai kažkur išsiiluugin*. 
Daugeli* jų |iuls.go kai|s* 
-laekeriui. I hiltnr nei tų triuk
šmų nėra.

Jau neganu. kud šioj koloni
joj yni aibė* smuklių. Is*t kai 
kuriose net y ra laikomo* pro- 
re*ijotllllė- |>alei*1 u lės. 
šitų lijiiuiumų 
jos žmonės, 
turėtų pakelti

Pii«*š 
musų kolrnii- 

y|iae motery* 
aitrių kovų,

kml tokie ištvirkimo urvui 
tų visai |uinuikinti.

KE AVANSE, ILL.

Im
Pr.

Kovo Iii <L Av. Kazimieru 
vyrų ir moterių draugija laikė 
|Hi*mvtinį suririnkimų. Tarp 
kitų svarstymų buvo įnešta, 
kud draugija įsitaisytų *aio 
kny gy nėlj. Aitiim užninnymui 
visi prituri* ir tuojau išrinktus 
knigino ižtliniiiku*. K. Musei, 
ki* ir raštininku V. Skyrius. 
Tiktai viena* Antanu* išlindo, 
kaip l'ily|ia- iš kniuipių ir 
pradėjo šaukti, kam. girdi, rei
kia to knygyno, aš nemuku 
akuityli. Žmoguli*, matyt, la
binu myli lankose luikyti kor
ta- negu gerų knygų. Teeinu 
nieku* į tai w’iilkrai|s domu..1 
\'i-i milini ii muė. vė-tiltal

• •’l-iai nutarė, kml tuojau įstvig.| 
ti knygynų ir Imu tikslui pra 
dėjo dėti milui.. Aukoju 
kmilieji: Si. Budelis Žl.Ht.

Po I dol.: K. Mii.-i-iki*. 
Sky i iu-.

I‘o .‘Sic

M. Kvietiii-kieiii 
M. Smlmi*ki*.|iė

Po Šit
Ališkienė. |». 
Kieliein’.. Al.
Sakalauskienė. A. Vąlantivn*'*. 
Al. Jv-elilinienė. K. Mikrlnie. 
ii*’. O. Višniaiiskivuė. K. Kur 
ĮHIl ičietiė. Al. Žeglietlė. 
Jctičicnė. A. Nausėdienė, 
Valntka. Al. Maltiem'.. J. Nor
kų.-. A. Šluulis. J. ?XikuluUs-

M'

uz padauginimą kainos gatvekanuose per

uz
uz

geresnį gaz. ir žemesnę kainą!
geresnį telefono patarnavimą ir žemes

JUS kovojate 
f centus!

JUS kovojate
JUS kovojate

nes kainas!
JUS kovojate prieš išnaudotojus!
JUS kovojate prieš kares išnaudotojus! 
JUS kovojate maisto išn-udotojua!

Balsuojant už Majorą 
WILLIAM HALE THOMPSON

Gerove Amerikonų žmonių yra geriausia ir valdžia 
geroj tvarkoj Rcpublikonų rankose. Norint užlaikyti ge 
ra tvarką valdžioj ir gauti gerą patarnavimą lai Republi- 
konų tikietas būna pirmutiniu balsavimuose Balandžio 1.

Republikcnų laimėjimas yra netiktai protestas prieš 
augs tax gyvenimo kainas ir didelius taa’us, bet ir išreiž 
kimas papeikimo demokratams už jų blogą valdymą.

Repubiikonai turėtų būti saugesni, nes Demokratų 
noras tai tiktai padalinti Republikonų partiją į dvi puses. 
Atsiminkite, kad vienybėje galybė; be vienybes nėra nei 
galybes. Kuomet jus padėsite kryžiuką prieš R^publiko 
ną. jus balsuojate uz Ameriką ir interesus Amerikos zmo 
mų ir apsisaugojate patįs save.

REPUBL1CAN ®
MmįV

[]WM HALE THOMPSON

< «l% In zMinT

[]WK GANSCH0W Jm«U< ‘at|nin* < e«Mrt 
[JHARRY A. LEWIS

<’«> CleHi

[]WALTER G. DAVIS

BALSAVIMO DIENA BALANDŽIO 1. 
Polis atdaros nuo 6 vai. išryto iki 4 vai. vakaro.

CAMPBELLSPORT. WIS.

Ūkininkų darbai

TĖVAS GIRIA.

V. W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
<ia Vlnuuoa Tž.riruUOM 

mmmi j:

3307 AUBURN AVĖ 
l'hone lirovcr <I3>

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
T. tcb.n... M<Kinte? *•** 

I.VIMt MM įkils I4U.UI 

im Mauti H.Mera n. m lei and 

Katn|<aa IV S'.-t.a i.'iv.

ALEX. MASALSKIS
taK S

I.H'fUt ln 
boriu* 
ka V I • t.

Dr. A. R. Biumenthal D.D.;
\klį x|’l.< IJ II.IM is 

(•nl.irimą* ImUmi

t •»«•»» * r>1
N*d* liotH.n > »

i *t
«» 4«i. takuti
!•!« N. Ur. kurni' 17 M

T<hf*«ua» l;«rdr Ule
*Tvl« t.ttd k<k«

i
- »

|Dr. M. Stupnicki*
3109 So. Morgan Strcd

< IIK %<•<• II I l><»!*■
1* l« liuin*-I '

i
1 Ii

4
i —’
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Dr.M.T.Strikolis
LIETUVIS

GYDYTOJAS IK CmiURG.V* 
17M W. 47lh M.. (Varo. M 
Of!M» TH*fonw BoiPrvard I*< 

Mamų Trl. 43u
14

i 
t

I

Dr. G. M. GLASER
l-r>ktikuoj4 SI OMUI 

tat... SI*. Su. Murirus M.
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VYRUKŲ DRAPANŲ
BARGENAS

Nauairi.4i.iai. daryti aat u: 
aaū* ino siūlai ir Mmkulal. ver 
l< - bu» *3. iki |M. du.«r pa: 
a-d uodą po Si 3. ir Si-

Naujai daryli fu tau nuo SIS 
iki S13 Mula: ir oiMilolsi. nuo 
St.M Iki SI*.

Pilasi caairiaklnM. kailiniu 
pMiaM. GOriiA,

V'laal uiadai rartoU Mulai Ir 
•ortoui *w«i. .u. S:- 'ki
SIS- Uatar s« Ir sue
Imt. nu. Si M iki S« k* Vmk* 
Mulai au. S3.d* Iki (t.M. 
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JOSEPH C. VVOLON
Lietuvis Advokatas 
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4«y irisus*** Ta I IIistssl** l*fl V* 
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I.lėtinių I kitiiukų Draugi
ja U iscoii-iuc nors dar jau- Alalt Molck iš Nilverlanc. Alon 
mile. Im-i greitai uiigu ir tvir
tėja. ši iHiiu.-arj prie draugi
jos pi iširu**'- jau septy nios ik - 
tuviško* šeimynsai. 'lokiu 
du daliar dm ugi ja turi 
rių šeinii iių. Kožiuj dienų 
važiuoja daug lietinių, apžiū
ri ukes ir žada sugrįžti. To- 
<ie| tikimės, knd su šiuo Įiava- 
sariu dmiigija sulauks urti |i*i 
narių šeiuiyiin.

Kovo I.’ d. i iemis nugins u 
kiiiiiiku. luii-jo išpiitdni linu 
gyvulių n ūkės |uid:irii. Sii- 
rinko ~.inm a|oi, t ’ž karves mo 
Išėjo jam pi |“4 
les |mi l.'io tlo|. Pasirodė knd 
tu* itkiniiikii.. gy veii'lniuii. 
aut ūkė* |Hisiaiuri< .*si.ik*i •■•.j, 
kapitalo n tinlmr, sakė, gy 
lelis iš liuošilis'io. Tų likę p;i 
< iin- uuiimoi. p. Buza* iš Cbi 
ellgo. IIX l^' l imi. B* t I jok"* 
als.jouė- galimu saki Ii. knd p. 
Buza* |s*r i i« tu* pudiir* ■ l.tssi 
dol. «lt. 
ūke*!

.\esi.|tni 
ūkininkai 
iš|inziiilie.. 
milai tn kiripties 
Aliliuu.kų i ''titlsiyguuiį. knd 
jis atvažiuotų ir 
•liasinini* reikalai*, 
kad kai kmė buvo 

iUiiii.
I.i<4inin I kimoko 

(•atariu ir kiiečia lietiniu* ei
ti gyventi unt ukiu. kur svei- 
kuo ir ty ra. uraa. Lšrinviai, m

im- 
im
li!

l

V.

K. Krn|uiviekien. 
A. tireiėin. 

Nlr.
lt. < illdmoilli-lle, 

Tlllltkiellė. 
IteilMtkiellė.

T. 
M. 
M

M. 
Z.

tanu, gruodžio 2<>. 1!*|S. Tu» 
reiškiu, kad Triia-r’* Ana-rieait 
FJizir of llilter H'im* yru ge- 
riauria* vaiata* dėl visokių vi- 
dūrinių ligų, kaip tai m-žleb 
ėiojitiHi, galvo. skumk-jitiKi. 
nerviškumo ir rilpnumo. Geri 
vairiai yra vi*uomet rriludaa 
jutui. įieutrižvelgiatit j tai. kad 
tav'ai aid jų nežmoniškai pa
kilo. vi*gi Ttiner’* Aiueriean 
Elivir ir Triner’* Angelim 
Bitler 'l'onika.. tikini bi*kli1į 
Įutkilo. Iti.kulj tiugšteaiiė kai
na lai liktai užlaikyitiii. to.
|Htėi<>. gena* rūšie., l’riner’.' 
I.iitimeiila. yru žinoma* vi»ui 
kai|>o iNiritikiuia* vairiu* nuo 
ritmaiizmo. netinilgiju . i -;; 
l.ima it tt. Kiti Triniu '* tai. 
tai yra |atrdiiodiimi už tų |«a 
fili kailių kų ir pitmiau. .lu 
,.epb Triner Com|aany. 1333 
1313 No. .Vidumi Avė.. < Iii 
rago. III. (Adv.).

dol.. už kimi-;
1
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ATDAKA SSAIMSUTIA

Mineli NTynii
«..... ..t IuAls

t v**rt« tu* N įgrr l’Atcb tuaaiBoa. <•- 
r.d«*Md*fn •ti-vyj. tiesa l iniebrr ma
sina. JatlsR ir kiti ;raakial turi būti 
Parduoti tuojau* ui rr*e»aam< kai
rų T u** jaus aUiteuktta Mm turima 
l*.lay v^ohsON Severą karna akuraa.

K. KAPLAN & 80N8, 
4608 So. Ashland Avė., 

CLicafo, Ilhuoii.
ls4* f«*Maa X ar4» S4u<.

ii giieiiiiiui- ant
I

tunjo pu-ikalbejimą 
l.u- link velykinė.

Po piisiknllsjin*,, 
prie km .

aptupiu!!;

primingi

|%er«»«ltMMLe; — , I. Iin|,.iių tiatuu
ti» t *lt m k,i#tiii t'«i L.iteetiit/ anf IIJ. 

f* r Av« l*a>r*>4uo«li«
lt*< |*l£Uai: t.l* Už IfeVI* !*«! |*l«at<-a« 

rtuj žirny Lre.pkil- • !*•<* MiinmI.i

t Miuith.

Ch'« uk«». Iii

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S).

■iiiimuuimnmimmimmmiimmiim

MA5TER 5Y5TEM!*€«*■> u 
|'O|<<CriDIUR ir t

J*edu f a d faa.pa*. dirbu l.leki- 
kaMufiut. dedu hlrkinre lul*-***

I . %

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

Lietukui kontraktu?ma. 
klUf 
nua 
niu*.

•
£un ir t mokius Lickt'iua *1**4 1* u a.

ĮlAdULua ut.iuu VlMiae Uat^a* <‘L1- 
<a*Dx lžart*i atlieku at«-*kaa«‘bai u 

duodu F'Lrant.Ju lok ■
• k ui railuaaraa. kretpkll**

IrilhusMitaM lUd IbMdfMiff <«• 
aMtal U*»rk-. U. • lib M

TrL C aaai 4M3.

tuo

Kitpamt* ar Im MCMižotf 

u tpn-dajų

tiunij .f >|«4***^šž*
• l-attstlylua jw* asBoVy |

tuok MII*

laika-
•l> . t nu .. .. u. ir aetiau-

kiif* " *>• 1,1111 ir samiu, 
-k* nu*, kui i...* • >*i*l 'tu,- |,raklld- • 
k, |..i,nl> I i-. i'adi.MlAa
Ul< krt-M ........................  -n.— iuu«v MU-
l ,iiii4. sk>oui—s

Ji r-a. lak.,.' I .|.lauk,U Ir 
|.alua<>ll IUUM| l .uktkl, 141. laiku — 
u—•** U lakatai* W

Draugija

m
*. r.L C. U 

CauiptaltopBrf. Wi<,
UI M. b*
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PLĖŠIKAI PAeMe S32.000

Niekšai

RENGIMO KOMISIJA.

3933 T3:

PUIKUS VAKARAS
rengiamas

Lietuvos Vyčių 13 Kuopos

< ii Eta*, ii.i
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ii'lii, jo* 
it iiHtliii**

apkrau.te ir depozito 
rių dėžutes

nitmuiiiiiniiiiiruitimrmimn!!
VARPAI

atmixhvi v Mirai 
MrShnnnr IU-II i <mn«lrv 

Ikiliim.^ . Md . I K. A

irimimiiiimimtinibiitiniiinminimii

šeštadienis. 
Iblti.ld;. i:.t-i.

St’.u.i .dr uit, 
•bitui* Klimui.;.

Pirmadienis,
l>tilbiiiii. I*.i|>i. m nu

apkiaii-li u 
diz.i—. kurin-e pt 

iliu* d.iiktu-

Ned. Kovo 30 d. 1919 m. j

; CHICAGOJE
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KATALIKIŠKOS ŠVENTAS.

KOLONIJŲ.

D R AUGA 9

i įtikta m ) gi iiiia) 

.d*** priimti i *’

. I

m«« KiitiPHii:

Kovas 29 
•xiju-.

Kova: 30 
K iv ii imi

Kovas 31

SUIMTA VISA PLEsiKU 
: i IMYNA

Poli- | . veikta ph-.vutia; n»*;ip 
įstoja

«l.
i

’S Ve ĖST SIDES

ruk-ti iyie 
j-il.rmi-li ž 
I i ii'i-i u. t t im

Vilkui 
pl.šil.:.! 
Jt.M-pbu 

luti ii |e> linui. 1333
lulld ;it• . \ idilje nii;i 
ii* .I:iil.iiunl.n*, juo- 
nniuii m iu. -u-l.;>!d 
geležiu.- t;mll;i ir i-ti 
vė* Inuid ii. pinigų ir 
brilllgill d.-iil.lii, t i-.. :■ 
m ui.

PI. šit .ii 
valanda.*. 
Visli- įniki 
Mielinei I 
•■liov *!.-•• 
krautuvėje 
■■giititi”.

Plešil.ui 
de|H>zilui ią
iiigus ir brang 
laikė ilnuginu-ia Trite-rio Tir 
Itlos darliiniiik.'ii.

DU VAIKINU PRISIPAŽI
NO NUŽUDĖ FARMERĮ

Sakė, jie tik gerai ji aprausę; 
bet tasai greitai mirė.

<1llllll|Klign luie*te|yj 
areštuota du iš < 'bit-ngo- 
piumgliii. Tai JoM-ph Ptnrk. 
5134 Su. I.iun-I vnl- ir lum 
renri- Cioiįv. Ii23 VVest 12 gal.

Abudu *nko*i. jog luti lik 
17 metu amžinu*. Jiedu nu 
žudė
iš l'eM.tuiii. III. Abudu 
darytu l'rlmiui knb-jime.

I’i i-ipn/.ili". jog jiedu 
muš.; tą Turi nerį. Ib-t jir
liinin-. kad tn«ai npmušiimi* 
turėtų jm-iluiigli farmrrm mir 
litui.

Abudu dirlsi liiriin.M-.

*11 

II* •

Turnierį Edttmd Nofftz.
IIŽ

;i|*
•w-

BALANDYJ BUSIĄ 5 TAO*
DIENOS

T> patvirtino miesto taryba

Kn* imli -iiii-ngli <’liicaguji- 
taip vndiiuiiuą **tag** dieną, 
šiandie neguliu gimti uiie*hi 
iidiiiiiii-tnieijii. leidimu*. Ilei 
kilt, knd tą pri|uižinlų ii |uil 
virtinių |aiti miestu turtini.

Miestu Inltlui b.-ihilidžin m> 

in-*iui Imt virtino |M-iikin- 
*-|ng” dielin*. T«»* įlietu.- bu* 
Imbiiidžu. «. *1. 23. u -k*. 
Tagti-i- p;-.-d'iii: < liii-a"ii 
iu toIi-iiI \--<H-inlinii.
Soeietie*. Nl. \d<'lli<'t 1 - 
Nu. 1, .lntiiiir la-nglte 
I lailglib-i - oi Jaeub.

r.
I rišli 

t mu t 
ntid

NEPAMIRŠKITE NUSTA 
TYTI LAIKRODŽIU

[intd: 
d;iriiig’i- *. ui-, 
uju*. I.;.d i i-:i- llglUŽilllllll;**t 
žeminu p.i-iin-u-i.'iiii iki milu. 
2243 So. (lukb-i -imidi.* t. y. 
kovo J!* d.. ••• • loto n ikldu už 
igiigmm- blt* lu di-hoj. l'oVo ^i 
d. Ši. .tingio |iniiipijii* *\ 
taiuėje. ’laelit prašau v- 
o-tijii Lntiiuii siigiąžiiili.

A Cibulskis.
Igib. n... 7 kp. pinu.

KEISTUČIO” LOŠĖJAMS
PRANEŠIMAS

į illlltlhil

• IfUIllHMH ai'l.ell «!• lleij. k«*V*« 
•!.. Brttflilon |*nrl «• Intimn |»nr.* 
pi pm.nite tlarjk 41 ir Frtir 

‘•I* * 2
l\t/</»«/»«/

- Rengiamas

A. L. R. K. LABDARYBĖS SĄJUNGAI

PR0GP.AMA IŠPILDYS LIETUVOS VYČIŲ APSKRIČIO CHORAS PO 
VADOVYSTE p. A. POCIAUS.

I.ii* *iigicdi.t.-i puiki.m*i initxtkiisimiiieliai.Tai-.fi vi*i kurie n!jaunin
ti našlaičiama ii kmii mtln. mtuiką neiiž.iiiirškite atsilankyti.

tie Kri.*ii:.iAU ti iuti-: TiKirrrssr tais pačiais gale, 
siu: im i i i į s\ i~i ,\i\ę.

Viiii'irdžiai kvir ■

2

i ii-v.i. t o m-L-nim Numesto..
i tu jų dm li*l • jti-i alut i- ii 

Vii -. I iii Iam i . t|ii. \i - ih;* 
ta- -uto numilo-a- till'.o pllbli 
l.iu-i ti-okių |a.iio-.-tii dml.tii 
įeiti - l.i'llll lllk-lalli'ill dufi*
"i. Ir l.iiotiu-l niip-i lti-i .i 

pie •Inroiuu* nrešluv imu-. 
tuomet tilo* 
V«*lll*i -uvo

Tremtis | 
linlyrė. Nuar 

| tetą ir visit!
Iii* pri-tnta'-

' don.
Taip Intui 

:lt*idurė vi-i 
mini'**.

Tni lo-nl pu-iž.y tua*ju*i 
m y na Į

l'b'šikų veikimas miestą. 
:ip-i-tojn. I z.puolmiios kum
uita'-*. npkriiii*taauii iii-i pr.-t 
civ im. Iimtgeli* intaruimii pil; 
ludmių -u:iri-šlnol:i.

I'iil'i-i jo* v iršiiiinka- 
plellde lla-Įanb-i'l i llei 
*iuiri*-l uoto, kol neblt* 
-u-ekiu kulnį 
mus.

Ne* kitaip iii-tndiuut jokiu 
budu up*idirb|i -u piktndu 
riti i*.

t iuw.. n.t >jwr.T. 'j 
_____ ____________ JĮ

Rcz Justinas Balsiu.

\ • .-I u ll l««s l.t|O|M«s lM‘|U«|« 
iiIkiIiuk m-m! n 
vnluirr. M.

iu*l;i« *n-ii'i*kin-u* 

dieni je Loto SU tu 
tiitiio.. Įiur. *v. -luiuėje.

A*oi*«j.p

I

i

VVILLIAM GANSCHOVV

Republikonų Partijos Kandi
datas ant Miesto Iidininko.

didutr k.'ilėjiimm 
iimiit-kini ir 21 Is xu|;TII slHKs i

I

i
I

M*l«

n

1111-

> lėlio

l ikrai
ii ją nUuilhi

X..ilh Sula . i.Hl tinrviilll Am 

lt. < N.-lpan.i Sujungti-
-*i*iHiikm..t* nyk* iicHioj. koto 

:u .1 *t Mll.i.bi *.rk. I'l.it.i pi.r. 
erliriH o-, lUnji'il ,«•» foiimddiy. 
t t u .lutu; .nirtuli rcikul'i tod.4 

i*U* tasrin* ir -.oro-rm* ,u-|*nt.i- 
*yti labui šinliuKid I. - h ■ u.uie su

sirinkti

• iMP

Tie |<ini««i yru 

i****:,kuino i.iii-»to 
lu- ala joties turi 

išlik ims* žimeju*.
• įmokėii pinigai bu- 

alvnkot.iyU'j.- jr 

Tod'l. kiek* lėliu 

y ru rinkli alui;-
l’nffhth t

tmafinl pirUli ulv«. Int 
ur t.’iie* »n<*Ati

t |L |» iSHI Tik* ei ! «•
t t t t |a. t u į i..
k*t ir link .tun < t h m
«tr«ls« tai ūkininkui >r» 
tumei ae-p >»♦» n’turi >»«»•«. ju 
nvrfliinns a ra tt-iil. (’itn* i» ! a* 
•A.e n*rPA tael-i (llHui JU •« lt-IS.ltte* 

uktntal.«i tatai irru'iMt 
ni- rvti ni. im tnri p|»»r k« h» 
taeittrji «>.%•« tetri»«.. turi RmmHta 
kvlina elrauirvM«-M tr * laeiklita |m» 
Mltnkaiutntinu*. ayw
nsattrn n n riai muIu munki miu 
fnnn.iH nni išarėtai im**. tntKt Im 
kurte R«trtir turklį furvn^a ntusu 
mi. intnn** l»raūmia turi tiuaky- 
riti* N|*re*|ralM| nuriti u kurlrjunu 
ki>u#t*fwusin t«afamnUK

Tm kuri** nirkmitr fanunu fmr 
ūv. lntan*» l*TMurij9 taniu* uA- 
raneMinlA. nr* raurilr geru Ir 
(• iMiiKU f*at.imxii tuef l*r jt*kl«M 
nkrtau*l*>*. t’iiMif yrn f kirti 11 
•nvliu fui" l.«»dinri«*n. m 3 *n>-> 
|l«Mi ntif* Mr«H!Vlllr. di*U*
t.*«• u tnf*»rr.tur(f»ų k mirt lt •* m«- 
Icnn* m ^rr«u:

KAZ. DAUNORA, 
tv. Antano Draugijos 

Administratorius,

x

|x To\v\ <»F LAKE.

KAIP TAI ŽMONES It 
NAUDOJAMI.

Ant savo kailio patyrė vieniu 
lengvatikis.

Ned., Kovo 30d., 1919
S( IKM>|. IIAI I. SVETAINĖJ.

4M..s ir lli.n.irc Gatvių.

l'ublikni reikalaujant atat»ma. ši komedija yra vic- 
nn ii gražiausių taigi m-i vienai* nepraleiskite šios pro- 
gos ir ntailnnkykile.

Nųnši r.lžini kvieėia
V Vėli. 13 KUOPA

«

X..1. lo._H-. koto -'.o ii 2 vai. |miĮ 
|iį.-tii -*t hrtžtMii* Į.nia|.ij«* *ve 1 

u .-je. *> lj-bi.-l.i- iiH.ii-rm ir 
rg; u .Imunja laikys savo ra

sit ikiiiin. Narė* tiarai teiksiti * 
.ii*iriiikiiiu>ii iiltykii.

l'nliiųlKt.

I. I> kun. Vylaulo giutilij.* 

.1 ja linkt, -aito suainnkinuj m* 

diliuj- k-ito :!*• d. 2 tul. |H. pii-in.

Kry - ..u* piunpijo. svetainėje. 

/I.-JO. Vnlihlbt

Numintų n-iktilų li-i*uu* imą 
dieną rėkt- bylu jiiuini Turtui* 
tiu iš (lenini. Mieli.. Edvnr 
du Villeelit, Kl|u|l>i*l ITlllf|i"y- 
tiu|m*ukiijai vi-u- -nvi' vurgit*. 
trir'jll* 'Irlo-jt.-i jai lengvuti 
ky b*.

Vilimui ulkelinvtt (’liieu 
gaili į» i įtini lupki iriu mėm>i. 
Pat tat ji. .llejat |i:ižill!m 
vlt.. Mm ii- Ko.. kuri lųiiju 
dvi alnkleri: Mnrgnn*tą 
•net'* n Vniui I"' metu it 
Uą l*i*l Im it į 11 metų.

Kirk |anlmil.u- VIr*. |{a*x 
til." u V’iiii'i-uto išb-i-ti 
jiititn-m* a|ukteri.

I’nii molinu |md> tti*i 
cellllli giliui va—tltvėlll* 
imi it pnvii'to kb*rl.ui p 
-ie*:n |ui-;ikiu-i. jog Vm 
mmti 19 midus.

I'o leidimo išgnviiuo 
l{i*v r.-irmetiiii |ui*nkiu*i. jot* 
Vmm e-miti tik 13 metų. ty. 
|s-riniili;i. Italei ji- turi* Ve-ti 
Vlmgmetą.

Išimtu nauja* leidiitui*. 
Eariuery* išv*:iž.invo namo ir 
ai-ivežė alaugiau pinigii. Sit- 

i vrvŽĄ** apsivedė ru MargarHa. 
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I Ka*. Jai raikakuMMl jU Mis prirMyrar. tad byla alMėta j
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tį* nariams. kud 

.Asini susirinki- 
I •♦* •• ii» »| 4
m -IhrtfM* parnĮi. 

.i įtariai iiuil-mi kli** 
k t liėl 

m lu itn iim
:«tlatti’iuli* įtintos • 
lutai i

.•‘FM

• ai.

-il-iiiokli lai|nr> *-' u ėiane-1 i*iinii. 
t.tli ir tilo- Intui n* I* i lu Hitui- 

li-s. kilio- nllaio’iale Hm!.** ..įki
lti lt*'* labi' * .i tol* *it*iiiuki 
oui* Vrd.iui'i vnioioi l.-I.Ui laiškų 

■* l.’llbo. t'iuulo «l| si. Ill.ii* iil-
I i ■ .■ i r \ .a.:i

Im kiim-ia n1*-laiikiti ir atsiunti 
-ato p iluidijiioii*. prisiųstus 'I' i 
l antra Ikiii*. kutu- aukojo į Ku 
ledinj Tatl-oa l'.anki iH-niažiait*
.Imsi I irmi-rijie tnl|ųm1 gnu* 
p.ilimlijin o*. Tiak-I draugijų

i

t taruiiike. Imi intžio I mų l!l|!l 
iii.. < 'hieagoje alnilatt* ritikinuii pri- 
pil.lyiinii |n-tikiii miesto urėdų, o 
taria- ju ir tnu-slo tžaliuinki. uti-io.

I hir.ign y ta ntilnia iiiiUi.ni*iu* 
mi- -lu* Aim-rkoji- turintis apie :t 
milijonu- žtmmių. I žlnikymiii ir 
pri.i'frėiimui tokio .lub-tio mie*lo. 
gy triiloį:ii *iįmoku milijonu 
(■-rių kas mi tą, 
ghats.j.- žirninių 
iždiiiiiil.o kuri* 
Imli palyiĄ* ii 
idant žilumui • 
lu didžiuli*' >J>
(•ibiai u|rgiugoti 
Į.ilierio pniierysl

I l-iiin-miiM žumgų j tu itiėskj. 
i(i'oitlilil.i*ii>o pilioriai miesloi'lii 

| rago* paslalė ant lo mėšlo uiutiiūi-
• ta, p. VVilIinm Canaa-lioM kuri* i* 
priežastia-s wia> ilg-m-tiniaa isiiytj. 
oaaa litiaiisiuiii.il ir pirt-lylsu u i- 
knlioarr, yni lioluimiai|*iaa ir at- 
Mikam-tausa* ki-mbibitn* imi mitai- 
laa ižalllibkaa.

VVilIiam <!-inaeiMiM'. ginu* • ki- 
ragas* P7-*. m., yra faluikuiilų iš
dirbius- plit-nii'ių knimplmiiii n 
tų 'grarsi prie W|i>hiiig1<,n ir 
VI >rgin gailių kur atiriui kelioli
ka šimtų ilnritii-inkų. «> tarus- jų 
y m ir al-iug lietuvių. VVilIuim 
Ihinsehaoa t ra netik pasekminga* 
laiznieiiv* •«-t ir įlarlėtu* pilietis 
|iai|i'i!amii> ipnl i figa- imslangas 
pykaliu'tm' l-i.tų ir kmi*t nikei jų 
gerulei 1 l-ir. g.* Ift'H-i tujų. W'-!l 
iam iian*rlio« yra din-kioi uim 
i.d*tiii'iiu h laidu Vlnrki-l 
Ti i*l « > i. lt..ui. ir t. • 
.. ....................imi. ir Iždininku VV 
.1 Niilr Parį kurmi luinu yi 

ir p Jotui* l.n-'iiž.iii'as mum* g- 
lai.u-. ai'.'iivys.b Zri<tu- 
riui;* t ■'.tr- t'ulingm gabumu* 
t rn pilnai tu itin* užimti *tarini 
■t - a*.i mirsiu i liniuku ir privalia 
giluti pilnų par."iu> I ii-k< irtm pike.
• io m. iltį.aut (salilikiiiių |*ak-

: rai pu. VV iii i liaiisa-lms 'ra y. 
j patingai ui.dt tuivya lietuvių pi. 
Ii-'.'ui parama ji* netik l.a lo* 
I ii iv* gmu iiiižystii ir -u jais 
draum<iijn. I-1 turi su jm* luztu.-. 
viry *:ii» ir |n tuviam y m gi ro pa 

I.šlitinu, aluluokiti' avu ImIki 
aiattpl.
|smui VVillnm lialisrlion |. pulili- 
kulių |aartip* liiinlnbitui gnl mies
to ižalitiink.i. p.i'hslaiui šak- ju pra
laida* kryžiukų. Jo p! ai si Jr ti« 
antra m cik*

Box 7, Custer, Mich.
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Igilandiio 10 diraų.
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Gražus Perstatymas
NAUJA KUN. V KULIKAUSKO VERSTA

MOesenzano Mergelė”
Šį prakilnų perrtatym, loi Lietuvos Vyčių 36 U Knopa 

ii Brighton Parko, 
parengtas

T

L. D. S. 20 ir 57 Kuopos 

SubatoJ, Kovo 29d., 1919 m.
•V. MvtMMar vkm. r km vrutM. m

1.4« Batas Ir Ate.
HIUMH laa .M. isi.se

I*.irtutii.o- .t.il>t-swa 1* uw-nri*ieiŲ l»rui.iu M1o-*.-nwoo. Mem4-'*” 
>r<* ber.au srsti

Tatai m-t t Iraus neer.ilelskar M.s. |.r»-s«is. nes rull.slt.'^ nėšiai- 
tanke

Xit«aoMUal Vt-k.lsoie rl.ua ulallaaiirll.
I. I>. N Ir Bfram M* VMzmtV

A

»

A. L. R. r. HDTERU SĄJUNGOS 2 KUOPA
Stato scenoj latorliką veikalą

Moterų Sąjungos 2 Kuopa.

NAUJIENA!

“Gims tautos GENIJUS”

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS

Kovo 30d., 1919 m.
8V. ANTANO PARAP. SVET..

Kampas lgtos Gatvės ir 49th Ct., Cicero, IU. 
rir’.hži.v 7 vai.. \ AKAirE.

Kvirėiniiir v i.*n* atsilankyti ant šio vakaru, ėin 
nai* itirėsih* |ir*mi pamatyti kaip lietuviai mylėjo 
savu tėvynę ir kate ją trynė uito priešu.

Kvieėaine iiiioAinlžini visus atsilaukvti.

litiaiisiuiii.il
rl.ua
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