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Socįjalistu riaušes m. Toledo Rumunija pakilo prieš
Talkininkai grūmoja Dn 

garijos bolševikams

BUDAPEŠTE VIENI Pl.t BULGARAI ŽUDĖ SEEBŲ
MOTERIS IR VAIKUSSIMAI

A 
Buda- 
lenui

Taip tvirtina talkininku 
komisija.

VOKIEČIAI NENORI ATI
DUOTI LENKAMS

DANZICO
Ungarijos bolševikus

Vokiečiai neleidžia lenkų 
Danzigan

Wasliington, km-o .*ui. 
Tarptautinė talkininku komi 
’ijn. kuriai Imvu |mx<-.tn 
ti luilgiiią atlikta’ karė, 
piktadary.te* >--rl«ijojr. 
Iii-IIh- rn|Hirtą.

Bulgarai pravedi- u. >-i:ii.i;. 
b-riiią Makrilt'liijo. ii Morą 
vo. ap.kririiio’r. Ti-nni tuk 
’tanč-iai rivilią Imto kankinu 
ma ir žudoma.

Koiui.ijn turi
bulgarą dokumentu*, 
kumii’kiaii’iiii priroikmiu 
tmlary.tė’.

Iliilgari tvirtina 
ktinim.r tik vr-iii
turi gyvuoti ir vilkti. 
vii-.|im'-iai yni I idi.iirai.

Knoim-t įmigti >:ii

Tenai sutraukia krutini,mi 
kariuomenę

SOCIJALISTAI UŽPUOLĖ 
MIESTO BUSTĄ.

Apardė susirinkimų svetainę.

Toledo, Ohio, kovo 31. — 
Vakar čia MH-ijalirtai limo |m 
kėlę didele* riaitše*. I’mlnr-'- 
už tai. kml jiem* buvo ut.aky
la daryti *u*irinkiiiui’ ir pra
kaltai. ’Vrtainėjr Mi-morinl 
Hali.

Apie -*i.<mmi žmonių miniu už
puolė KVetainę. Ištroškino 
’Vclaiiit** langu*, išlaužė dū
ri’. I'a’kui MM-ijali*1ai. pa
gauti bolševikiško’ dvn*io-. 
ėmė- paraduoti gatvėmi* šū
kausianti: “Pragaran tnierto 
inujorn*!“

Policija MUireštavo apie “a 
ją karšėinifiu*. Tur|«e *un 
reštiiotą limo ir viena, mir*- 
to tuntai, miiv’ -iH-ijuli.tii-. 
Bet kiek |uil.-iiikii* jie Iiiivii |iu- 
Ii llo. įloti.

Virta* MM-ijali’lai buvo lau
kę atvažiuojant -nvo vado 
HvIimi, |ie*merktii knlėjimati. 
llytiniuoM- laikrašriuo*e buvo 
IMi’kelbta. jog IhdMtą* *vrgą> 
(’lrvctandv. Buvo imžymidn. 
kml jei ji* ir atvažiuotų, tni 
prakaltame- ji* ėin negntitų 
* velninė*.

Tii’ MM-ijali*lu* jvntė taii- 
’ian Įmši'-liiiiiin. Kiioun-t atė
jo vnlnmlii ulkeliniifi Dvli-ui. 
*urijnli*tni ’ii’irinko 
U'illinm McKinlvy 
prieš Memorial liuli.

Vienu* tailšcvikii* i 
lino nnt rtovvlo* ir 
“Me* turime gauti M<-nmrin!i 
liuli, nor* pri’Mtą jon itmiti 
l’*r kraują!”

I'olirmomi* nutvėrė jį už. ko 
jo* ir nutraukė žemyn. įkišo 
|Milirijo* vvžiiiinii -ii kilni-. 
Minia ėmė grūmoti |M>lirijni 
Bet šilu ją išvnikė.

Vakare ’orijnli’tai taip ra- 
vę* ėmė |M*šti* ant gatvių 
kampų. I'u-kiii daugeli* -ori 
juli’tą .ii’iiiivtė į viršliiH-iu 
prieangiu*. Kiti vėl kai kur 
gatvekarių* -ii’tatalė.

aplink 
rtos-ylą

UŽMriog- 
Mišuko:

UKRAINAI BOMBORDAVO 
LVOVĄ.

TALKININKAI PERSPĖJA 
UNGARIJĄ

Sako, ten tur pasibaigti 
bolševikizmas.

Londonas, kovo 31. Anot 
ilv|H-*ą i* Berlynu įh-i- <’o|M«n- 
luigviią. lalkiiiiiikni |mrrikaln- 
vo, kml t'nguriju* ladreviką 
valdžia pn.itrauktą šalin. Ibi- 
kalnujn M«ij šalyj praverti rin 
kimu., .teiginmajin Midtinki- 
in.-in talkininką priežiūroje.

Iluvii. «|e|H-šoje iš Paryžiau. 
*n k oi nu. kml tnlkininkui Itu- 
uiiinijai im.ią.ią karė* me
džiagų* ir išrengimą. Tni vi
en Im* |uivai-totn prieš anga
rų lwil.M-vikii».

II
VOKIEČIAI GAVO VIRŠŲ 

DANZIGO REIKALZ.

Lenku kariuomenė ter.
išsodinta.

nebus

i
Paryžius, kovo 31. Vv- 

rinit’iii* talkininką armijų va
da* l’-tikijon i* Prancuzijo. 
fut’iunčia l>-nką kariimųienę. 
Talkininkai Imvo nu.pn-nd<- 
tą kariuomenę i**oiltnti l)an- 
žige, kurį lenkui ravimi’!.

Tam |m*ipriešim> vokicrini. 
Jir |mrakė, jog už |m«4uue- 
neimą ntrakoniybė’. Ir jir 
niiHalė lenkų knriimmviiei iš- 
Malinti m- thinzigą. la-t uo-tu. 
Sti-tlin. Kornig-la-rg ir I-iv- 
Įa.ją,

Ihilmr patirta, knd talkinin
kai tikrai ap’il<-nk*iij mi Dan- 
xigu. I.<*nką kiiriiioinenė bu* 
IMi’iii-tn t’-r ntiri’lvlii’ no- 
tu*.

Vadinu.išimti al’itikime vo- 
ki«M-iiii laimėjo.

B<- kitko vokiečiai 
|’-r -uVo fi-iitorija-
lik Iri’ lenku divizija., 
liek Im. ir im-iii-ln.

Mnršala* Foch Imi luidu no
ri išvengti nulijo kraujo pra
liejimo.

liauta žinią, kml vokir<-iiii 
fort i rikliojo-i aplink Ihnizign. 
Vokietijų’ prezidvntn. Kliert 
Įmžyiuėjo. jog vokiečiai ta-ati- 
iluo’ią Ihinzigo lenkam-.

BULGARIJA MOBILIZUO
JANTI KARIUOMENĘ

i

išf ir 
IlK'lU 
l«*

Paryžius, kovo 31. 
rikoiiiškii komi-ijti i* 
|«-’to t-mo žinią, kml 
icikilę -nuirki;, -iimišimai.
Ilėšinmo* krautuvė*. k<>nli- 
kiiojnuui |m-i-oii.-ili nuo-.-ivi l»' 
ii nuo lut tiii"<—i<i:i žmonių n t 
iniaiui -idtibtinini daiktui.

Nu.loję, ti-i.k- durim* Bu 
du|*—te. Bolo-tikiška vnliižin

i įminiu dilbi m ią. įmuki; ir ki-1 
Iii į-taigą invrntorią. S-kv>- 
-littojaiiui vi’okia nejinloma ir 
ĮH-i Minidė IHIO..II v y I*'-.

Be to. valdžia lizinui mimus, 
rekvizuoju ginklu* ir areštuo
ja ’ŽĄ llle.llill. žiiioih-.

Italą ir augią artovai yra 
Budajierte. Ko.-k.-i- jiem* ne- 
grūmoja |mvoju*.

Itunijo* tadševiką galva l-e-' Kuoim-t bulganii j.iv.-ržę
ii i utį. Inga rijo* tailševikiškai Nerliijon. lenai ė.i<- p -i mmIžiii* 
valdžini |WMUlitę* kon.tituvi-. ir inir-trliii* ir žud«- vi-u* žy 
jo. projektą, anot pranešimų ;nc.-nini*iti* ir liirtingrMiiuo. 
iš Vimnm-.

Paryžių*, kovo 29. Talki ' 
įlinką VĄrinii.ioji milii.-irii><- 
komanda |uiraik:d:ivo. km! vi 
kiečiai linu ui |.-t Diiliz.ivi' 
prali-.tų lenku kiiriuotiii m-, 

l’rnii- uzijo. (.•-ii

Belgų kardinolas atkeliaus 
į Suv. Valstijas

ofici julin’ 
Tni’ 
pil

Ital-jog 
virė paeini 

Tie

anot priinr’iuiii aio.niiii’iu* 
’iu’ M-rliit’.

Iii- vyru Ihivo torhiriiojnmo. 
ir žmloiiHn iiiotrry. h vnikni. 
Dnup-li’ niižiiilylų šnmniit vi- 
’ii karė’ turtu not-uvo |<idnido- 
ti. Ilnnif-li’ pt.’*:vviu 
užkarta.

Ilairmyla'-’ vrik«->i. 
rai iiž pinm-.m-’ karo. 
niioM- Imvo luitai iniržę prirė 
mtIui*. Tad. |Mi’itiiikiii’ pro
gai. M-riiiiin. m-liuvo lui’iguilė. 
jimo.

’iiillėiiium iš 
kijori.

\ t iR irt i jo* 
-ilki-, kml ji 
tinta-- iiz tni. jei D.-illzii: 
lokiu liktą nikeliai U’ b-i 
lenku kui iiioinenri. \<-’ lenką 
kiiriiiuiin-nė. -ūkė. guli Imt 
-iiiiiėi.-iiuii |H-r kitu- lliiltijo- 
110.1 l|-.

Hutai r uniila žinių, knd m 
kiečiai į Ihuizigii ir api linko, 
-iii raukia -kaitliiigą kuriuo- 
menę. Aišku. kml vokiečiai 
|m-iprir.-in-. Ni*. jir m-iioi i 
Diuiziuą atiduoti li-nkiiiii..

.Iri Vokirrilti pil’ipl irėill’. 
I>i|. |M>rži<njr1n ariui’tirijo* -u 
tarti’. Tiioua-t talkininkam’ 
Im. prntro’ iitmiujiiiti karė* 
veikimui* prirė Vokirlijii.

PRANCŪZIJA STATO RE! 
K ŠLAVIMUS TAIKOS 

KONFERENCIJOJ

RUMUNIJA VEIKIA PRIEŠ 
UNGARUOS BOLšE 

VIRUS.

Talkininku m iii joms apsauga 
užtikrinta.

Londonas, kovo 31. 
Itelgrmlo prr lta.le pnuu-in- 
imi. kml M*rltą kuri'-, laivai Du
nojumi plunkia j lludii|H*.tą.

I’ngnrijo. Imlieviku užrie-į 
nią reikalų kotuiaara’ |m.krl 
Itė |inrėdyiiią. kml •• I ngitrijo. - 
rr.pultliko’ rovieta." a|fail- 
pf viMi’ IIu<la|H-’te at’iran- 
dniM-iu’ ’Vi-tiinialią iiii’ija..

Vironi’ mi’ijo’ leirta ant 
apgyventą jų mimą ii’klri’li 
’iivii’in. vėliava*.

K

8EKRET0RIUS DANIEL8 
PARYŽIUJE.

’iitiko 
pmli-i’ti 

t lai

ži im'-n

llulga- 
Itulkn-

LENINAS PRIPAŽĮSTA 
PRAGAIŠTINGĄ SA 

VO DARBĄ

čia iš
Valuti- 

laivyno ’i-krctoriu*

P«ryžiu«, kovo 27. 
Brrrto atkeliavo Suv 
jų kare* 
Daniela.

Sekretorių’ dvi dieni ižhn-' 
vo Prancuzijo* m ir* t e Brvrt. 
kur yra milžiniška Suv. Vnl’- 
tiją karė* rtorykla. Sekreto 
riu* negali iit’igrrrfi tvarkia 
gtiniti toje plovykloje.

,5.500 KAREIVIŲ NEŽINIA 
KUR PRAŽUVĘ

■ ■ 1 I ■ ■

Washington, kovo 28.
Gen. PrriJiiiig mivo ra|Mirfe 

iimžvmi. jog .*i.54ni amerikoniš
kų oficii-rų ir vyrą nežinia 

■ kur yra pražuvę Prancūzijoje 
karė* metu.

Anglą ir praneuzą yra pra 
žm ti.ią kur ka* daugiau. Pil 
mąją IfilJOlll. gi ant rują 
290.9011.

valdžia j lai nt 
ni-iiiuiiiti nt’.-iko 

km
Ir:

BOLŠEVIKAI SUSEKĘ 
8U0KALBIA VIMUS

Ut tai nugalabino 21 žmogų

Reikalauja atnaujinti 1814 
metu rubežius

Du rumunu korpusu inėjo 
u.uicijon

Paryžius. :u. Kaip
lUimmiijo.. taip ė.-ką .lovuką 
valdžių* ėim'-’i luilitarinių 
iu <-■!!•• iii ■ ii prie* l'iigarijoa 
ImiIm-\ iku.. anot prnm*’iiuri iš 
i ė ’u-va.

Iiii rumunų kiupii.u inėjo 
Į; ytiiiėn i inlit-ijon. <*'eką-’lova-

kud \o j,u į’ilitiuvė I ngurijon ir

Paryžius, i ..v. :>•. Pngn 
linu- ir l,i-nn<-uxijn imd.-n-'- 
mivo Iriiiorijiniu. i -ikaltivi 
imi. taiko* koiil'i-rvii'-ijni.

’ Vi.upiriuil l*ranrlixijn ••-ik.-i 
>laiij:i atnaujinti .;in ruliežiit- 
iš I<I 4 iu-tą. Taigi [‘ii-im-ii 
zijm turi tekti vi*n* Vokieti 
jo. Pareini* »ii Satir luiM-iiui.

I *it.k ui rcikn Iii uju.
'liietija ti<- ii|m- Iflti
< mintų ir n<-|ud:iikylit j« I-i-i 
tvirtovių, jokiu toiiii-l.i.iiju.

.\lxa-o l’uniim- linijoj*- u;* 
Itliine turi Imli Pratmi.zijo* 

' riil’-žili..
Pinu I*>I4 melų l,inn«-iixijti 

;vin vnldžiu.i m- lik Pareitą, 
Ih-I ir |uirią Belgiją. Tml d:-- 
•mr norima ’tigrąžinli iii** 
-rtiito.iu- ri:l»-žiu..

I'nitivuaijiii šiandie |m.:tai 
ko gera proga t:i* ai.irki*

1 ATKELIAUS AMERIKON 
KARDINOLAS MERCIER

New York. kovo :>i. Ai pa- 
vakari Amerikon pniii-it-lu ut- 
ki-linu. giii'ii* l<elgų kardimi- 
In. Merrū-r. Kardinolą ėionai 
pakvietė CoIiiuiImi \'i<’-ią urgn- 
nixm-i.in.

Stockholm&s, kovo 29.
Ilolėt-viky Inikni-ti- Kra.iiajii 

itiaurta |iriiiH-’ii. jog ImlM-vikt) 
valdžia ’iiM-ku-i karali’kę ’im- 
kiill.i mio’lr l'i-nzii. rstiliėį 
Itii’ijoj. 21 ’iiokulliininki.i luti 
M-vikai nngalaliiiHi.

A t u it to laikraėi'-io. .iioknl 
Itininkai ’UpIrtnivr rfu. prn 
vo’lnvij vv’kti|Mi gimiiuii'į 
|M-r>liilyti didkiinigaikėriu l»i- 
mitru l'avloviriii. tiuvržli jį 
Mii’kvoii ir Ii-ii ii Kirmliim nt 
likti dritiiiiilitli iil.iliepiiuą i 
rii’ii. gyvriilojii’.

SiMiknlItinviiiHi vndn- Imvo 
Šilkui imi., Imvo. rii’ii luijmi 
jo. iiuii’iilii’. Sukūlimi, l'rii 
r.ujr Imvo virto, kotui’arii 
lMi|M-tikii valdžioje. Ji 
gnliiliintn*. -ii kitai..

i

ANGLIJA TURI DAUG KA 
RĖŠ LAIVŲ SVETI 

MUOSE VANDENYSE
4

RUSŲ BOLŠEVIKAI EINA 
ANT AUSTRUOS.

Londonas, kovo 29. — Vert- 
luin.tor tinzi-tlr prnm-’n |mty- 

i re. ii tikrą ver’Uiią. jog ru.ą 
lltolieviką galva. Nikolni lx- 
nin. kuri, kaltinama* už mivo 

, pragiiiitiiigii’ darini’ ir įlatlii- 
ninką klaidinimą. pri|Mixį’ln 
tą faklii. I’h-I jip Miko, kad 
llieko nrilnrą’ ii Itll’ijo’. 
kai|Mi llu.ijo’.

Ji’ 
intri narijonnlixmą. 
Iu jum m-gnila n<-i 
m i kitko. Kadir vi’ii. 
Ii* Imtą |iavi*r’la« 
’ill’, ImiIm-I iklXlllli’ 
v irią.

Matyt. I.inino
[mkilii.i Imi.i liet vaikė, jei ji. 
taip ’tnlo.i .it .avo ladM-vi- 
kixnm.

vi-:; -varta; ntkreipia j 
Tilo tik*- 

llu-ijo-
JHI'llll 

į griovė, 
turį’ imti

imi kaulėje 
>. jei ji’

PADIDINTA APSAUGA 
PREZIDENTUI WIL 

ŠONUI

IIII

APIPLĖŠTA DETROITO 
BANKA

Sakoma, paimta apie S75.000

Londonas, kovu Du. \i-.-li 
ja Im- muiliniu didžiulio kare* 
iitivyir< »setimmi-e vamb-ni. 
m- turi dar »<-ptyni. laivą 
.kmlioiiu-.

Tie via: Allaittike. vakarą 
Atlantike. Kinijoj. 1‘iidinč-j 
Aprikoj, pietinėj knarikoj. 
rytinėj Italijoj ir Tarpži-mią 
jlirč*e.

Berne, kovo Jo. t ūmia xi- 
iiiii. jog lil’H ta»|š<vil;i; a nul
iu im-jo lyliuėti Galicijon ir 
lirituijii’i imi A u-ll ijo*.

lU.lM-vikiti jau vra užėmę 
kilotu- vi-ii žilinki v<-r*iuią ap- 
’krilj Galicijoje.

BOLŠEVIKAI NETEKO 
UFOS.

Tn inicstn paėmė Sibcrijos ka
riuomenė.

PALENGVINIMAI PERGA 
LRS B0ND8Ų PIRKIME

Pirkėjams bus leidžiama ižmo 
keti per 6 mėnesius.

I

Londonas, kovo ISO. Ii 
(IlO’ko t|e|M-ioje pl.ilii-.allia. 
ki.d admirolo Kolė.-il.o. Sila*- 
lijo- diktatoriau., 
m- uždavė 
•r\ ikmti’ ii 
-•a I fa.

Kol< n ko
imt. ’iimuitirm’ 
grūmoja np'ii|>iiiiu.

karinome- 
did«-lį -inugį tad- 
nuo ,ii imi'-iiii- n.ir-

Wa»hington, kovo ”•». I1 
tiiuyiio -i-kri-tiiiiu* iiii' |m* 
kelta- |ui|i-liul iliillll!’ Vi 'i iii- 
tirtu.. kailio i-igy. i’-rvnl • 
IhiIkI’II’. I Ž tailld’ll* pil! 
jum- liu« li-i’ln i’iiinkiti i Ii 
mi- ih-i ii iiii-iii-’iu-. I’in ui. 
IiIIVo • t II* •< III 11 III lik -I llli'lli'-1:. .

Pergalė- pii’kiiln’ kni.iur 
liija |uii’ii|< « tailabdžio 21 
dieni;.

l.iuinoiiH-nė, Miko- 
vikniti*Detroit, Mich.. kovo :ai. 

im ’i niitoinoliiliiiiiii pli-’ikni 
ilivllo- iiirlll llžpllolr rili ('ori 
uiotni roti Sinti- tai ii ką. I’m-- 
mė iipū- ♦“.*>,! S m pinigui- ii 
iii-i .gi*t t uotai’ IhiiiiI’iii’.

I žplliilillio turtu batikoje 
Imvo keliolika žmonių. di
džiuma moterių. Jie vi-r »il 
įmuko, valdininkai’ -uvaiytn 
į Invatoriją ir uždaryta.

Vi’rt laimė dar tanu*, kml 
prieš pat llž.pltoliltui ĄVi.imu 
Imvo išvežta kiton Imnkon

Ketini plėšikai Imnkejr 
tiul iui vo.i. t ii du Imvo lindo-.

i. iš ją rangoj” tanike- 
dūri’, kita’ buvo autumebi 
ItUF. kas mAunda pmormy-ę*

I RYTOJ RINKIMAI.

Apgriauta tv. Jurgio 
Katedra St. Imiii-. Mo.. kovo 29. 

Čia apvogla ii-ntralinė po
licija* nuovada. Paimtu Ą'Bt. 
Policija pasiūlė |2’> tam. kas

Paryžius, kovo 39.- Pmli 
<lintn n|i-auga prezidentui! Viena 
IVilzonui ir prrtnjcramx. ku 

turi

Paryžiun, kovo 31. — Kava, 
dcprra i* Variavo? praneša.1

Rūpestingai saugojami ir visi 
premjerai.

M

Paryžius, kovo 31. — Kerbi- 
•jar atrtovai taiko* konfrrrnri 
joje garo Mų. kad

h* 
A j»«

JŪRIŲ AUDRA SUPURTĖ 
NEW YORKĄ

Ncw York. kovo DU. 
dieną čia Mante Imi.i 
audra. I'a.kui vė*ula |M-t.imr 
Iv iiiir-inn. l iete |cidaryli di 
<kdi niio.loliai. Nukentėjo ii 
miertae. Ibi žmogų žuvo.

A ną 
jtllią

Ryte;, balandžio 1 d., Chi- 
vagoje jvyksta majorimai rin
kimai Piliečiai ir pilietės, 
baulsuokite už kandidatą 
Sweitzer i miesto majorus. Nes 
tai yra darbo žmogus. Gi 
kaipo toksai yra musų žmo
gus

8’.veit*er yra demokratų par
tijos kandidatas, čia partija
' nesvarbu, jei žmogus yra tfa- 1 

4
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Rinkime Sweitzer’į
Kilo. t. y. iitmįlinkę. I Iki 

landžiu Cliicagnje l,u- mie-lo 
rinkiniui. V|«ie -milui yra tu 
rėti gerą miesto iiršininką ur 
lia majorą.

Negalinu- noreli, kml Inu.- 
tautieti* taptų šio dalelio 
miesto pirmininku. bt gulini'* 
ir turime nipiuti*. kml ta niig 
atėji lietu tekių žmogui. pri 
|mži*taiiėi;ini mų* tautų ir 
gerliiniiėinm jų. I*. Itolterlii* 
M. SaeitKer'i* yra iš tų tikrų 
Amerikiečių. kiltie nei -itio 
karės laiku nepalnoęeils; 
Autetiko* lui-li ir mažųjų 
tautų teise*. .tam tnajoit lu 
pu* lietniiai gal'- kreipti 
prie jo ir ra užuojautos -uio 
tautybė* ri-ikttlum.-.

Nu, Ilzei "i, artyiaa 
dar ir tumiu. kad yra
rankpelny*. Niumlmiu tie.-a. ji* 
Užimu žymių lietų dideliame 

liet ji* prml'aj" dar 
pasiuntinių vai- 
pirklių j.-lmgo 

u kili 
dari*'

Niiei|g,-r'i*.

Imliu* 

IlklO..

dienrašti* 
1919 m.

Prniicttzų
T'-mp* 12 kovi, 
ryžiujv ra-ė, kud iš I.ie|H>jau* 

įgauta žinia, jog
liaudie- 
tizrulHZiiiiaiii- 
I ta lt gildijos l 
Im IviegraTu kreip<-.-i 
Amerikos. Praneuzi jo*, 
lijo.- n llnltjo- valdžių kinu- 
darnu-, kada galėtų vykti j 
l'i.i kum -ala- įgaliotiniai Im 
tuvių dail'iniiikų ir ūkininkų 
laldžne. Koim-ara- žada ii-ii- 
IJ.ui-mu- i-ri-ti taikiu liudii.

I*i'-i;ru.-li* l.e Teinp* m*|m 
ia."la para-", bum.-io |m t-le 

glumu, t,ai t<> Į.aia-,1 
limo, kad talkininkų 
.-it* - nežinotų ka- ja 

T'-ėinus iš Ma-kio- 
*ių.»ti tik l»"|žei ikai. t at aiš
ku. kad Imlšei ikai luti |>a-ky 
"• komi-aią iiziuliežimaiii* 
l.tetuio- reikalams. Ta* ko 

duoda -lipra-ti. kad 
>• yra darbininkų ir 

ikmtiikų laidžia. Taip, tur
inti. -am pa-iindino p. Kap-u 
k" laidžia.

Net Kap*uka- m i jo pa.-el 
l'iniukai nemoka piam-uzi-kai. 
Tat komisarą* i- Vilniau* ia 
žiavo Maskvon, knd pram-ii 
ziškai mokantis Itolšeiika* su
statytų tarptautine telegrama. 

Kuomet tikroji Lietui o* 
laidžia zadėj,, *ių*ti savo de
legatu* į l'rinki|Hi sala*, tai 
pirmiausiai pastatė reikalavi
mą. kml taptų pri;uižinta Lie
tui o* m-prigitlmy I*- nuo Ku- 
.-ij"*. Itolseiikai lo reikalavi
mo ne-luto, ne* jie y m |ia*i- 
,fiigę Imti |mi Ku-ijo* valdžia.

i- Mn-kio- 
komi-iirn*, *k itn>i- 

l.i'-tuvo* ir 
leiknlnru* Imi m. 

pi iv 
Aug

iu-

liet ne

vy riau 

pinui'-. 

■JllI'JO

Raudona

Lietuvos Nepriklausomybes LAIŠKAS "DRAUGO" RED I

I
iimiiiuiiiiiiimiiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiHiiiiinuiiHiniiHniimiHniiniiiiiiiiii

Musų tauta savo laisvę apgins. Ka
da Lietuvos V yriausybe pašaukė jau
nimą kariuomenėn, stojo ne tik jauni
mas. bet ir moterys veža Kaunan ant 
rogučių kas aviną, kas paršą, kas 100 
rublių, kas atveda arklį, kas siunčia 
javų ir rūbų — ir visi prašo priimti jų 
auką, kad tik išgelbėjus šalį, kad tik 
apgynus tėvynę. Šitai matydama Lie

sukaktuvių paminėjimas.
tkė polą rimtų kailiu iš savo 
atsiminimų, sujungtų su iu- 

įsnri" IG <1. Lietuvoje. P-lė 
Climlakaiudmitė iia-akojo tų 
laikų iniotikius Berlim*. Poe 
ia- l'utiua.- sakė _'r;;žią kai 
lui proza, ir eilėmis Truiitpes 
nių kalbų dar sake: Tamošių 
Ii.-. Ce.-aitis. p-lė Audz.iiilytė. 
Dr.Eieth. K. Pūkštą* ir kiti.

Lietuvos pri.-iuutiuy* Ber
ne. Dauniu u t a s, negalėjo Eri 
Is'iirgiin atvažiuoti, tnd at- 
-iuillė b k'trramą ir leletomi 
iiciiijo .-ai" jausmu* -u susi-l 
i iukiisių jau.-mais.

Galop susirinku- ■ Metu 1 
laidžiai |iasiimt< ši,, turi 
telegramą:
"Miii'-dami pumas hi'-ti- 
neprikkiusmii"- musų Tė- 

Mlknkl įli es, me* gV-

VJ19.l.ilUMIlIUl- 3 <1. «OVO«,

Gerbiamoji lbdllke)jtt !

Prašom inalom-i sutikti at- 
Į -1 ui u-< i ■ n t i šulo laikraštyje se- 
kaiti j straipsnį:

RAUDONASIS LIETUVOS
KRYŽIUS.

Va-ario IG d.. 1918 m.. Lie- 
Įtuvos Vai.-ty Is'-s Turylm už
darytame susirinkime pii-kell*'- 
visišką Lieluvo- nepriklauso 
niy!»;. \ "kiečiui visomi- jėg" 
mis norėjo šį laktą užgniauž
ti ir neĮuil ėli jo jo niektu 
garsinti, lik slaptai atspaus 
diiito* lietuvių prokieniaeijo-' 
gaišino miniom- apie svarbų 
ir tais laikais paiojing.i \';il- 
slybės TūryIm* žygį.

Praėjo metai ir viskas |e-r- 
sininiin*. tiulimrn \'>ki'*lijn 
neteko sllpl l lu ii UUsdelik, 
prieš A Ii jautų ginklą. II l.ie. n 
ui jau iiom'iii -ai" i., priklmi | 
-iimyls'- ntetiii'*.- -iikuktiiK—. 
Lietui',- \id*lyl«'- Tniylui. 
jo* vy tinu.-ylu*. jaunulė ka 
liumiieiiė ir milicija *ių metų, 
va-aiio IG d. tarė pn.-ieg>>- 

| ž'*lį li-ai -aio Tautai, knd 
jai ištikimai tarimu-, jo- gut 

Ils; ir i"-priklaii-''inyI*; iki pn 
I'-kilt mi" -ii.ii..- tink-'-jimo 

gin-. \ i-ii l.ietina. -ai" bnž 
niėio-na -u-u inkii-i. žemai 
nusilenkė prieš Ktyžių ir -am 
i'-liaią. fei.-ytM-- n klinčių biu
rai* papuoštą.

Tautos liepi ikhiu.-oniy Ims 
šventę gražini paminėjo ir 
mažutė lietinių kolonija šv-i 
carii"-''. čia lietuvių .įstaigų 
i'slėjai sutarė ir paviilė 
lieprikhtIIMimyIm'-s švi-nlę l.ie 
tuvių 
imi 
uijai” 
-luti vasario 15 d. visi sv«*ėiai 
iš Berno ir Mnisaiino* suva
žiavo KrilM'iirgaii: p. P. Kli
mas. Lietuvos delegatas Tai
kos KmiferaarijaM. p-lė. Cha- 
dakauskaitė. 
"Lietuva” vedėja, 
bužis. Am. Liet, 
legatas. kilti. 
Celltro Komiteto 
pirmininką.-. Ilr. 
linai atsidavę* šii-icaiietis, ir 
ridi. Nt. Šalkauskį*.

Vasario Iii d.. II lak. 
lietiniai frilmurgū<ėmi ir 
ėiai *ii«irinko ( ršiilieč-ių 
iiuolyim b;ižiiič-imi, kame 
Boliiizi* laikė mišią* už 
vę ir gerovę Lietuvos valslv- 
ItHK.

Po mišių visi susiėjo ***uis- 
*••” liešlniliu j Itcmlru* pietus 
ir imsiluillN'jimu*. Mukę pietų 
Imislu* vetlė "Litunnijos” 
pirmininkas, stud. Tamošaitis, 
o |tasikullM''jiniuoM- pirmsž'- 
džiūvo p-lė J. Clm<lakaiiskni- 
lė. Visų knllM» sukėsi apie 
Lietuvos kovą už savo nepri- Federal Trade Oommucion, 
klmisomyIm;. I*. Klimas pu*a-,

i

V Of 

lito

hrnugijni 
Ei iletMirgv

Lietuva iK'.siuėru* varguose 
ir kraujuose. Daugelis Jo* sū
nų išblaškyti svetur. kai|n> ku
ro belaisviai, 
ir kankinasi |iasiilgimu prie 
Hiiųjų. Pagelbėti šiems varg
šams ličiu leiigiu. <•••:mūšiai 
čia galėtų pnsiduibuoti Itnmlo- 
nnsis Kryžius.

Žinoma yra. 
Kau'iomisi* 
teikia pagvllm 
uijai, Belgijai, 
tmus tautoms. Lietuva, kaž ko
dėl pamiršta. nor> mii-ų komi
tetas jiiii darė tam tikru.- žy 

į fiius.
Be to Amerikos Lietuvių 

l;i'kiašėiiio-e. jau nekartą Im 
io kelta įtaisas ka* dėl .-u.-ine 
šimo su Lietuva per laišku*. 
Kaip prm- keletą dienų ru- 

i šėm. pmkutim- mum.- žino
ma* kelia* i Lietuvą nutruko. 
Lietuvos Kaudomi.-i* Kry
žius ir šiuo žvilgsniu gulėtų

, |mgellnati.
I'marginta* vi išminėtųjų prie 

, žaM-ių, musų komitetu* suėjo į 
sautikiu* su Turptuuliuiu 
Kaudouojo Kryžiaus Konuto- 

, tu ka* dėl steigimo Lietu
vos Kaudoimjo Kryžiau*.

i Tarptautinis Kaudouojo Kry
žiau* Komitetas sutinka pri
imti Ituudonąjj Lietuvos 
Kryžių (kuomet jis bu* su
organizuota*) j Tar| Jaut im; 
Kaudouojo Kryžiaus Draugi
jų . kuouiet Met u va bu* pri- 
IMŽinta viso |ui*auiiu kaifio 
suvystovė, iicprigulmiiiga val
stija ir kuomet jos (Lietuvos) 

I laidžia pasirašys po tieuevos 
į nuturimais: luikiiuti gi apsi
ima sueiti į sautikiu* *u musų jM>r Anieriko* 
komitetu (CcnL Konu "l.ituu- 
niu"). jei Lietuviui to pano
rės. Bėriau išaiškins dalykų ' 
•Turp. KarnL Kryžiaus laia-i 

ko kopija, kurią Munėiamcj 
draugi*.

Jau lairušeiuc Lietuvos 
valdžiai laiškus, isdėdami da
lykų stoiį ir prašydami tverti 
-Kaud. Kryžių Lietuvoje, o 

musų komitetą įgalioti čionai 
veikti.

Tikiiuė*. kud Lietinių vi
suomenė pritars Kaudouojo' 
Kryžiau* idėjai ir jo steigimo' 
reikiilinguimii. Čia plutu* lau
kan )uisidarh:ivimiii visom* 
imtsų visuomenė* dalim*. A 
inerikii* Lietuviui, kurie jau 
tiek pu-idurlaivo prie Lietui"* 
laisvė* 
šelpimo.
i r ėiu

! kinu apie tai tikinu**
ii vėliuu.

du įeitu pridurti, 
imi. kuomet keliamu Tarpiau 
tiuė* Lygo* olial*i*. reiklu 
ypač galvoti npie įstojimą j 
Turp. Kiitid. Kryž. Draugi
ją, kuri. I* iilsjonė*. visati- 
iiė* taiko* nustatyme ir jus 
palaikyme *ulo* didelę rolę.

Nu aiigštu paguli m 
lardu:

Lituania Cumitė Centiul <le 
Seeoura uux Vietiuies d«* 

lu (luerrc «*n Lituanie 
Lausumic (Nuissc)

A. 8tepouaitu, pirm.
I*. Sk Kadangi m>*» ucgalum- 

i am laiško kepyaa vi-

i, k<.vujU .-u indu tuvos Vyriausybe jaučia, kad su to-
kiais žmonėmis galima laimėti karą.

Iš V </*:. r,čŠM>i, />. (>iiutluiifLn Inllut*,

| l<l> I.H4 J.I'IltlOy SilUi' KtlUUe h' d. .OI <(*"», 1H1!/ ht.

<

kml Amerikos 
Kryz.iii- jau 
maistu Arine 

Lenkijai ir ki-

ATSIŠAUKIMAS IAMERI 
KOS UETUIUS.

GAUSI AUKA.
Nuimtoje 29. kovo. " Draugo” 

K'-dakcija gavo čekį iš Cni- 
ver-al Ntatc Bank.Tuomi čekiu 
minėta-i* Imnka* suteikia 
Lietuvių Tautos Fondui p<-u- 
kiasd'-šimt* dolierių aukos.

Mum* linksimi yra pažymė. 
(i. knd šituo ap-čjimu l'nivcr- 
-ai Stati- Brinkąs pažymi -aio 

lį.-tuigu* lietuviškumą. Jai 
iiue- išreiškiame nevieti savo 
dėkingumą, liet taip-gi ir 
linkėjimus kuugeriausiu* klo
ties.
Čekį pasiųstėme Tautos Fon

do Sekretoriui.

1 .I l lie* 
lemilltleji Šleieiil įjoję ir *11 
-irinktifieji Frilioiit l*c lietu
viai. -iii i'-nyta * i diliu -i .-i- 
kiliame s.iio valdžių -iinkiiime 
jo- dilti"- ir. linkėdami pusi 
-•■kllllo koloje UŽ l.l.'IUl"* ne- 
pi tklaii-oiiii Ih,-. pili- -kilime vi
sišką .-ui" pasuįž'.iuą atiduoti 
šilam tikslui visas -aio je 
gu*. Valiu tikrai nepriklauso- 
ma l.iet ui a!

Nu-i rinkusiųjų laidu:
t|uisira*o) Atftom* Taiko* 

Koufcrencijoii. Val-tylf’-* To
ry I*'* nary* P. Klimą.-, už Am. 
l.iet. Tarytais misiją kuu. 
Ihdmži*. Mctuio* |ia*iunti- 
nys Šveicarijon Daumantu*. 
N|uiudu* biuru ••Lietuva” ve- 
dėjo Cluidiiknufkaiiė, Centro 
Koi. ?t" "Mtuunia” pirm, 
kun. Nte|M>naitia ir Idetuvių 
Sttalentų Akudeiiiinė* Drnugi- 

“ Lituania" pirmininkas 
Tamošaitis”.

Ant galo Lietuve* himnu 
užltaigė taip svariną Tauto* 
ši elite.

Karė pasiliaig,'-. Didžioji 
nerami I"'' jau perėjo ir viso 
pasaulio žmonija džiaugia 
si. kad pasaulio demokrati
ja išgellMtn. Kaiz.vti- ii aršu
sis mildariziims Kili opoje Ii 

■ kosi nuversti: viso* tauto*, di
delė* ir mažos, išvydo uesii- 
dimušto* liuosyl'ė* kūlimai ir 
civilizacijai vystyti aušrą.

ši* yni didelis pasmlio is- 
Itorijoje uimtikis. Tūkstančiai 
metų praslinko, kurių laike 
. ..... ui ja nematė tokių im-ida- 
vinių. kokie šiandien yni. Me*. 
Amerikos lietuviai, lą siarlią 
labiausiai atjaučiame. Imiimn- 
gn šios karė* užliuiga inkvč- 
|iė j musų širdis 'laug vilties, 
knd musų gimtinė šalelė. 
Luduvą. galės )Miliuo*uoti 
iš |m svetimo jungo. Miisva 
ir Ncprigulminga M'-tuvn 
yra oltulsiii Kumpus tuutų 
šeimynoje. Mes žinom*-, kad 
tai daugiausia buvo atsiekta 
dėka Amerikos žuliukų-ka- 
reiviii. d'-l jų 
liesigailėjiino

|del Amerikos 
dcim iktatij"*

i

4

1

lėdami. Tai g<-riau*ia mum* 
nauda. Yra tai *augiausia 1N>- 

' dė* Samu Kanka. Yra tai 
švenčiausia pareiga gelbėti 
pasaulio suvargusia* tauta*. 
Amerikos Lietuviai, mokiniu- 
mės kitus mylHi užsirašydami 
l’ergnlės 
(Victory 
l'i igclbėkime
luisuulį atstatyti. Me* tą <la- 
rykiuie sau. Mes tuo ir musų

■ Tėvynę Lietuvą pagells-siiuc.
I>el .llisi.l Pergalės MlisVČS 

Bondsų!

S
*|mii«los biuro jo* 

kuu. Do- 
Turi lios <!<•-' 
Nte|H'iuiitis. I 
"Mluauia” 
Erei h. l.ie

I JIISV'-S

Mbcrty
Dėdei

Bondsų* 
Bond*). 

Namui

Milo gyva*! n** 
karėti įlinko, 
tyrus ir kilio, 

susipratimo. 
Imisi'r* IJoiid-

Talpiname pranešimą i* 
sieicarijo* ir ut-išiiukiiiią į 
l.ietUlių*, kad padėtų surengti 
l.ietui".- Kitudonąjį Kryžių.

Brangiui al.-s imt tautai j<<* 
liepi įgilinu I*'. Keik ir aitui- 
jo-, teikiu .r reklamos laik- 
ruH*iim*e. reikia ir llnmlonojo 
Ki y žiliu*. Myk*! uoliai gul
gauti m-kuiil rūmo ir tarti: 
"Neįeik mum* to* neprigul- 
luyl*'-*. kadangi ji taip bran
gini at*<«imi”. Bet ueiįžniirėki
me. kml lerguuti -letimiem- 
<l:ir brangiui! alscina. Kol bu- ' 
lonie po ni*ai*. Liet miško 1 
Itmidonojo Kryžiau* m-turėjo- 
lue, U-l mokėjom,- Kiisijni mo- 
k'-ėiu*. Už kuriuo* tuno įkur
ta- Kii-ijo* Kaiidomi-i- K ry
žiu-.

I>al>ar -udaiyma- lietuviško 
Kaii'ioitojo Kryžiau- al-ei- pi 
nigu. I*'t už tuo- pinigu.- Mll'l 
dy .l.e liellllili gi,|ll''JU 
li< bivaieių slanginlojų: lai 
lietui ių pinigai tek- Imlu 
limu*. Kol l'lllome po 
tol -iidedai oii„- pinigu 
Ihnidonajiim Kryžiui. I ••! jis 
-aiislydai" i ii-ii- gyli tojus 
l*-i iu-'- daugintoja*, n i- 
rusiškų iiptiekų 
vaistu*.

Iteieik gnlia 
daugy l»* reikalų, 
ėių iš liepi įgilinti tie*, 
taip geidžinme »m-o įtintai. Tik 
neturim'' nusigąsti. Jei tuo* 
vi-ų* duriai* dirbsime hv suk 
tyluų. jei tėiynė* rrikalu* 
lu ai'giu*mm luluuu uz *am uz 
gaidas, jei imprigaudiucrimv 
brolių dirfanari*! t

ipaliete, 
lamtI* kaipo 
kuli* i ienoje 
je. Lietuviai laimiu m
yra prityrę jaunystė* 
sunkumn. l«nH u 
ėję* I U"im mum. ziihhiiii keliu, 
yra mum- artime.ui- u. uit 
tingų šeimynų *umt». t.ipn-iu* 
aug-tų i etų i.ddiiiii kai■ I" 
vargo.

Nor* l..'1-ni ii-ni' -• i i'i.'i ?' 
tu* nef|ladllo).-i|.ie Iii lt", 
žvilg-mai-. te. .- i- imt' •• : 
kalia:.;; -I p’.. k.<d s ■ ■ ’i
lia kat.ilii .i-, pdda t -,ile 

.1
*«'•• l\

i
Ul !••• S.Jj

tikėjimų, 
blll ieliy t, 
J ils- X. 
luolaiti 
pi ilgime 
g»*e. 
uolini

Ne 
tapo 
dilio, kml 
išmanė ir 
tni atlikt 
Taip put ii Sueiieer’i* 
katuli), y «tę tilt i tapti 
go- mu joi u. o dėlto, kt 
lillg-to- lieto ptioderil 
runku puikiai atlikti. \ t .» d'- 
mokintų pnitija < ’lin-ugoje 
liūdi ta uz. tai. Didžiumai n 

lyudai* uuri sutruk-

•imi;
11 I

Ten buvęs.

kili

ir

”1

utini ;■•-

lo
ji’-

t IM

V ir- 

kllll.

Ini»>

SKAITYTOJAI.

Uzraiyldte vardui, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliacijų au abajotinais U- 
rais ir bondiaii, ypaiin<aL 
vilioja ii jųa jiR Uiovia Pa- 
kseoart ai jva tto aamanp 
■kaUa Kaklas (Ubartj 
Bonds). arba Karia Taupy
mo ženklelius (War Savings 
Stampri. pridėdami dar įvai
rių spaudinių. Valaakdami 
tuos vardu ir adresu siųski 
te kruša iituo adresu:

niUfU iiaiiiuo-
Bet ku* bus *u suardy

ta.
l»ut autai y t i. miltai*

tauto* 
Ir čia vėl 
|taK<-lboii.

Pergalė*

J. 0. Sirvydu,
J. B. Kaupu,
P. Mulevičius.

Washinffton. D. C.

privi*stus j 
Atitenka 
Čia vėl 
Miisvės

su*!

I ’ergalė juu
►c.
lu žmoni jo* -;į veniniu.'
mui turi 
kiūtos 
tvarkę. 
Ut'-ilIM 
|Nuurodo
Paskolu* dvasia. Prisidėkime 
prie jo*. Kel|tkuiM* ją kiek gu-

ws.s.
GERA KNYGA

ix-tuvių KmUiUKu T **»<*• l>mu*lja lAIcMo IrAotnu aoflvkAl- 
!»<»• KrrltMMjr !*»<•*» nvarbų vcttukla ulJlt£

MIMYMU «M* TN»: M IMI XAT»OW AMU H* rfU»3rr
KATUl%.M. KvIab tuk*U*M«tu« Um knygų* •«.

t C. i uodu ju huv. VnMtjy ųtij|4r*xni • un dniakMum Ir <ifr- 
IfMiiMtutu*. tuipsi •'ėruIzC’Aitt Uiph nualam* H<*tk|*j. kud ir plačioji 
♦ iiumnitp p. •b tiy klijini i.'pluUnti lurp vodUvjif « ia ir al-
rti<M/>p l%n>«įu kainuoju fl.Sū. av*i* ktu uu»c; 93 vv akuroo
apduruuM-

rrakut>*< kn>.u| puru • aaiitu« AituiAu publi'-lotao ir anil<aau« 
d*»r«u« Imm. ii> i*». . iirni«. UiImhi. kuruiu ■ t- iui'wul > rrnm u«ijo 
Ihmu mduut • Iah cj.*A«miph«iimi !<•« nuu luitu airu • 1‘raugi-
>**•> .it luitui, pi p MMlurtub, kud TA1I»**N I»ONI 'Lltl&ClJuJU 

bUgtuMll llkr.<i tMUdihUM-
Ml»lt Al <• immi UIKI KTftf.LT. ( HIIĄIril, ILla.

Ajir. 
sllloš 

NiiiiiI- 
pakull*'-

atgavimu ir 
l**ulicjollės. 

dideli' role.

jog nu

Ha

sllkilsl 
išyly g-tuu- 

km m*

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
TEMYKITE LIETUVIAI IR

LIETUVES UKESAI!
Kad aleinum'-iuu**' rinkiniuose pirmą tlirim IJalamlžio. 

1919 m., kiltie yrn laimi šiuriui* d'd Chicago* mic.-tu gyvento- 
jų. o lul'jiaiisių dėl Metinių kurie yra ]mtiiekinti ir *|mud- 
žiumi jier daluirtiui Majoru Thonipsoiut. nigvriu druugą. 
kuri* prižadėjo mum* 4 hadai atgal *ugriyžinti Ht milijonų 
dolieiių Imk |*-r <«azo Kompaniją (Hiiuglų. o guzą- m-al- 
pigu licl dai lulijuit patuango. (ai m-klnu.-ikytc jokių tm-- 
lugių m-i įkalbėjimų, l**t lwl*uokilr už dalmrtiuj Drumkra- 
tišku Kumlėlnta aut Majoru Potm Kol-rta .M. Naeitier. o 
■ž kita* kaadidalas nUsaa Imli—Ii ir h*

KTftf.LT


1

Pirmadieni-, Karau ”1. 1919
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DRAUGAS S
X

Lietuviai Amerikoje.
M............. ...................................

KANKAKEE, ILL

Labdaringosios Sąjungos
Po globa Šv. Antano

1918 metų Apyskaita
SWEITZER ĄĮff MAJORO

I

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

ll laa V»»uom Tcjoiuom 
• •ft..M4
U V*lllMri'»X MIIKKT 

katnbarta 4.1*0
Tol Centrai 
tu* nnt Itiiilcepnrto 

m**i;i.%\ siKt.i.r 
t. v i«i* ;=«

<•>. .iiHi.t S|j U. 3Jnl M.
•4 H Yalita ««•!

V <,«!.»

lui<
Ih

IU pi! 

emi Aha!
••>•411 

hkldl
j.lnli.i piadejo. ' tnz.;i '
.tn .-tiiminiukiis, namų statyto j

i - ir knip girdėti. Ini gavo) 
aky mų 1 Iri |s-i-tiily tuo tut

inu Ve| lės >I59,0iMI. Dnrltus <1 
11.t pirmyn. Galima tikėlis, kad 
is to šėriitiiikai turės peluo. 
I.. S. Bendrovė muku ketvirtų 
iiiiušiiutj iiž šėrus, pirktu* aut 
imtų. Nėrų )Ninluota jau 
tbiug. rudos, mažai jau Indi- 
ko. šita Demlrovė slengsi* 
p-ik'elii pnioione tan*- lietuvių 
Amerikoj ir businnėioj laisvoj 
l.'elltvoj. 

ji trauk* 
b uini.ni- ir ėin. Amerikoj. Im 
p- lietuvių 
Man rudos, ktid šitų bemini 
vė bu- v iena iš geriausių. Vvr 
lėtų kiekvienam lietuviui n-n, 
ii. •• y ĮmI 
B -ndl ovės 
ž; mu 
k ’ iii-i

I

buvo jntskii l.i 
.-minkii negu sūriu 
Trūksta mums dar 

Ih-i daugiau .-uriukli 
uejtnjiegsini, kudtmgi 
kolektoriai atsisako 
įminu*. teisindamiesi.

Aštunta kuopa.

P-b- A !i*k>uii<ir.i 
Tn*<\luli> iitvigij 

i> vakaro ..

(Pabaiga).

Nekalto Prasidėjimo par., BiiJ.i ■ .. 
Chicago, III.

\ .< 1 . gariu— nary» ..................
1917 m........................................................

Pirk.
o kali* uZm|>uI<Iiiii

U.

Kalėdiniu Fondini aukų mu 
sų kolonijai 
daugiau 
kuine.
♦M.09, 
gal jau 
kaikurie

per
sutinku visokių nemalonu 

^(uų. Nor* nedaug, betgi rali 
dusi ir lokių, kurie ne tik kad 
patys nvaiikoja. bet ii kitu* 
iitkalbinėja nuo aukojimo dėl 
]mvargtisios Lietuvos. Mat 
daugeli* dar sergu lenkiškumo 
liga.

Zeiuimi telpa surašąs, kurie 
aukojo Kiiledinin Tautos Fon- 
tlan. Aukojo: A. Žebrausku* 
(W. S. S. >1(1.99 ir 1 dol.) 
>11.00.

I’o lo tini.: I'. Zelionka, 
Zmnma-. V. < kilm , ika«.

> l'n 5 dol.: K. Ajauskn-. 
llieka- (IV. S. S.).

J. Jakimavičių >2.50.
* l*o 2 dol.: A. I rluimiM 

1*. VeJii ka. K. Mi-t-viėia, 
Liutviiuis, .1. llieka.-, .1. Su 
iiauskas. A. Kurševiėia, 
Kaminskas. J. Simiėiulis.

B. Deinelltus >1.3(1.

I’o I doL: J. l’rliuiui*. J. T<>- 
liušas, V. Vurpiutas. S. Ibiniii- 
lis, A. Ihuiiulis, J. Kamiuskas. 
V. Velička, S. Dumulicnė, K 
8čiukau*ka*. A. Vaitekūnu*. 
J. liuksu. J. Murkus. J. Eg- 
lauslcas. O. l<aprunau>kienė. 
A- Uaeviria, A. Steneviria. J.

v 8leneviėin. A. Steneviėienė. V. 
F Marmu. M. Splailiauskas. J.

Petrauskas. J. Slanku*. J. 
taurika*. .l.tvuiMUsku.-s J. tiri 
gura*. A. Morkas U. Ckialka. 
M. Juška, K. Nenius, J. Kas- 
Imruviėiu. A. Cliialkienė. 
Kavaliauskas J. Biru*, 
(•ersku*. L", (ifiitvilieiii,
Lim’eiėe, .1. Uuėrire. l'r. (lėni- 
vilas. J. Kruliltas. J. Stankus. 
A. l'arnš'Bskas, J. Jakštu.-. K. 
Beliaiiskn*.

I’u 30c.: J. (iersku.-, l'r. A- 
leknauskus, V. (<eribiu*ku*.

M»r. Itarisu. Viso >I18.(ML 
>l’x is-rsiuiiliuių JBr. l x lai- 
kraštj “ Draugų” >IJMl. l*a- 
siųsta Tautu* Komiu Centrui 
>115.0(1. Ku*oj liko >1.7(1.

Pranaa tebraaskai,
T. F. rast. KU skyriaus.

SI.

-

v

Tttrėdimut kapitalą, 
ir J l.ieinvų -u dar

viny.- pt atilotu

Pelnus
Per J. Valskj, tinku Nek. Prus.
Per J. Valskj, liuku kapinėse
Per J. Petruilj. p lė J. Sti-|Htnkailė. gmlu'-s nary 
l'ž knygute.*, ju-r K. Vnramn ičietię ....................
P lė E. Volk. gurlH's nurys. |a-r .1. Pi-trailj__
I’ lė .lievn Zilnitė ...............

j Si'iminiško pikniko auka, per J. petruiti .........
1 Trečdalis inrigų pusmečiu. p< r -I. \'al-ki .........
, šv. Antinio dieno- tinku-. |*-t -•. \'.-il-ki .

I ž. knygute*. |u-r K. Vnnituu ••'•i* u.
1 J. Petraiti*, už luto serija- .................. ........................

nuriimi*. 
in<*iiia 
II. Ila- 

I virr- 
.. Vilkutui- 

A. Kana 
A. S. Kui

. Ii. S. 
valdy Ihiii 

žinoiiė-: pirm. - 
i*, areliitekta-.

n. kun. V. <i 
. II Miv-pirni. — 
l-kls. M-klet. — . 
•ka . ižd. kun. M. Cibui-- 
- i- llayton, (ibio. |*i kau- 

Direktoriais v- 
kiui. A. .Imitisas, iš Akroii.

Iliitkiuiskus iš 
•ilgu* ir Knz. StupinkeV!- 
iš Stiotliei*. <»liio. Na-

dr jo*

.'"i.i.i 
.‘l.i m 

."iii.i'i 
•J.*!.* 
f9.nl 
5tl.9ti 
2o.no 
.‘Hl.'l'l 

•.* IMI
2111*'
22.<m 
-2>n 

il l.ii**
19.99

| ‘-".iln-i'io ir ju iltini
Kl.ui-i • |Hiti-l-ix Ini,-.,. įtariau dil kuii-ivtų. vimisi, |-..-.ii 

p tai L-i-iv-nie tMtnnin'itiio nuo Uiil'vkarm kiltie luitu k.d 
'i-ii p< r kaitdiiiiila liuls-it \| Sueilzei toks klimsim.il visai užui

ti I Iiihii|>s.i-iii k.ill»i*«- .Ii* tikini nikiu kad buniuii įeiki- l(. |Ui*>l 
|kona .ml iii.ijoru išrinkti milui kartu, buk ju .idiiiuii-tunija '<-d- 
dai.'ku* kaip ivikin. Taip iu- linkuti ju umlsižvelgia kad la pati 
l(< pul'iikiinii |mrtij.i ir j,~ kiiinlnl.t.— yra t-riemiei 1'aitlu l.y. 
kuri p irtai «'••• ■ ui 1 ih** l.h-tu....... I l 1 Kurtų*

liktai -kill'i.i*! savu u, pi įgultu' 
uiiiii prieš imti u l.vtm. prum«iu 
bime kini- y ia didžiausius pi n

• I Kuui* 
lui|i

11--... L

wu;

u.

« i

::

------------- ---  -----  --  -----  -- ------------------Į

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Ttkletu* MtKililey 5744 

t.VIMt MM IKI .Vi UOM

3I.-.7 Minti, VI,steni lleulelanl 
Ka«u|w.. U. 45-t«a r*lv««

Pr. 
V. 
v.

CLEVELAND, OHIO.

k
riju >IO.<**9.
i
< * 'iu. ndv. V.
C i« 
ri.-| 
mų statytojų ir prižiūrėtoju 
nikalų yra S. Hodaviria. J. 
Dttbieka* ir A. Kunigiški*.

ržiminytujuis tu* bendrovė* 
b ’vo. nulos. A. S. Kulbicku*. 
S. Hodaviria ir B. Itukausku*. 
P'iiiuin l*-ndn»vė susirinki- 
mnn liuvtiu |uikvie*ta* ir aš. 
Išpnidžių Nors neirishlėjau. 
v 5-mtk diduti' ti'.jaiu tuu iu to* 
tu tuilot■'•*. Bendruvr* ofise 
m linui nusipirkti ir luikruš- 
rių: “Draugų**, •*Darbiniu- 
kt ”. ••(luisų”. i~ D. S. Ku- 
fi-udorių ir visokių knygučių. 
\ >i<* tų l’e-ndrovę tnnkinn 
” Diaugau” lutrašysiu.

* . . •
('Irvrlataln-čuii. lėmykit!

llnhtLiijiM M u* doti j
.<•1 >* pritariu v i-ii-iu* gi-rū-ui* 

lieti ■ ių Milium.'juaniu, tai-gi d uo
liu vicuM ir nūiaiu* giriatilHiu* 
l.ii-tuvių Matymo Bendrovy. liet 
**ttniuaa«” lu-iuri nei taiku, nei 
teak-jimu |M-ržiurėti privatinių tai- 
drovių knyga* ir apvduūtų vedi- 
■nu. di-lio dieiiraiti* m-irna alioki* 
i.iy la* už |u>n u žmlžiu*. u 
jlhm loduiala tisutam-iu-i taip, 
kaip jie priaiųrti j rvdakrijų.

Apie naujf bendrovę, 
(invi; už klrltum; kilti. 

> Vilkulnilj. lietuviui <lnr 
llnluii
Mvm-

V. 
lu

ROBELAND, ILL

Melrost* l'ark.
Meln.-e |*nrk. 
Melro-e |',iik. 
Mėli...... l'ark.
Melnu*** l'ark.

Devinta kuopa. Mclrosc Park. III

l'ov. šakniui-, mirk - luilio timk. 
per A. I’zlieli. kolekta..................
iš Įuinii.v. pal. kult........................
itH-n. mokesty* narių . .............

až. |ml. kort. »)7.,B*. guriu— nary - •

. l<MI.<b» 

... L21’ 

|4|JM» 

r*.m*

11 4<U”
Desimtu kuopa. Sv. Petro ir Povvlo par., W. Pullntan. III

\\ • -I I’. : ..>1. |.. t \ \ r .

Vienuolikta kuopa, Sv. Baltramiejaus par.. Waukcgan. 111

Per A. Sutkų, duoklė- |*tų*i. naiių ......................... . . I**.9l
l'er A. Sutkų, garite- ittin-: pJė B. Aiisliniutė................ lt**.**
Kitu. P. Bitėys. iš skiirlainl.o* ................................................... 5.7.'
Per A. Sutkų, Motiejų* Skiriu- .......................................... 25.99;
l'er A. Sutkų. Simona* Aii-lina* .......................................... 25.(**’
tVauk'-gun. III., už. Iiki egz. kuiistiliieijų.........................I'*.<r

17G.(m

Dvylikta kuopa, >v. Kazimiero par., Bacinc, III. 
Zizminskaitė iš Barine ............................................................. 2-**.oo

Trylikta kuopa, tv. Juozapo par., So. Chihago, III. 
Nieko.

Keturiolikta kuopa, Spring Valley, UI. 
Per St. A. Duuumų ..................................................................... Kulti

Penkiolikta kuopa, WestviUc, UI.
tVrstvillr. III.. |u*r J. Šliogerį, aukų surinktų .. 

tekiolikta kuopa, Nekalto Prasidėjimo par., Shcboygan. Wis. 
(turite* tutriu. Juozu Kairio mii'it-ii* .................................. Įtai.91,
Sbelaiygini. \Vi-„ už koiist. $2.49, už 13 iii. $1.43.............. *.<l
Slielaiygiin, \Vis.................................................................................. 3,11*1

Ne kuopų ineigo*:
Iš 1917 m**tų atlikt.................................................
Imiu. Jnkuili.-. iš \\ oivr-trr. Mu-.*.. nz. dega;
C**ntiu pikniku priua* ......................................
P-niu F. P«T»wniriiė. iš Ik-truil, .. .................
Kun. J. Mu|min*ka* aukojo ...........................
Ne|aipru*tu- im-igo* .............................................

Visų kuopų im-igo* • ■

ll

l«<4 |M4l ii U«4<*tat lb\t 1m- kuri*
1.i|44t 1;tt|» p.il pi irt M. t* pt H «>..gi

II .I* |Mt. 11(4.1 1% 4 hl« :<<u 1 4,mlv Tril
4i»nilui» Ttinii.i 1., tfiii.

I*« lll’ra «|l| k. 1 įduklii*
»« lu* \tll llk« ku * lc»4*ku (•mii.iiy t

•Ii ietį

-Š4

I
Ttl««4lii

I%»I4M*
Li«*k%4v 

•‘A* plIllMI 

•lt Itftl itl ll

TM4»l44i /J4«*»2nitUl tf4l

> M 4 ' f . I > •

|«l, a| IH •tuL* 

liklU 

U u/

ICt'IIEin M >\\ ei IZI.K
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i I I
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4
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•
4
4
4
•

A.

p’.’J.’o’reilly’ &
A. N. MASULIS

VI. _ I -I M |; _ l.li.lSh 
— i\si it im i;

n -t* '* < . *i ,|4, • te-
M* ii.r .it* r.kiu tr KraAitj 

*l« I bliHal t»4«*
• » 1 - |..i kinta.

DR. LEO AWOTIN
ta*. < birufxa^.

• •J<* K«v. ItalMt-U < lu«a<»4.
K. : m 1 .k.-k-i . talNi.vkai

u ruMtami
Vataftdu»: J1? ryty; •—• 
vakirr 4<C1

t 
♦

I
’M

I

I

I

šillMINIIUi

Dr. G. M. GLASER

BUICK TAXrS

j km

4.

T» h (••*.!« lebT

i

»

i

A ui ..i, <4><lt.>i s> «itit|<<iiii «|* |
h rita M «M«0. I Mt«l*<4u«M0 4r 

d>-1 Ll4«4vl«( |««r» įkilta* itud.

Wm. TOBODA ir 
TONY SREBALIUS

r.i mi-kal
Jai* I.. I llll M., t tik .KO II. «la. III. 
g.-------- --------------------------------- ------------ -------- -------

i*r.Kt.kuu>« :: omui 
Ofl-s* UI t" -u. Mergų M.

Br(V* U-n> M.. **-*nar. UL
KFI^’IJALIKTAa 

NuiOTt.'Jni. V.-rOkv. talpai ekra- 
nl*k. Uty. 

ofiso VAI-lNInS: Nuo » ryt. 
iki t*, nu. t: iki : |h« pict, au. 4 

U*t k taUnani vakar*.
NcJ* įlomi* nuo * Iki : po piut 

T.lefun*. Y.rd. 447

ALEX. MASALSKIS 
t.itutoittiK ;

I 1* tu* ta rrw j 

beeiti*. Ai»k i 
ku v 4«o lt 1 m u! 
taid'Um*» 1.4 I
i»«ri.iu* .4. ***u Į
nu nto 

at>4*»u« r uut»»*j 
MioLiliii*.

Ta<|*rfi «I.*L t 
l>* tiuli l,4.li*.’»| 

l'.ilju ditbuttM |

• 
4
I

Litiiiiiiiiiiiiiiumn i'iiiiiiuHiuuimM

1 Dr. S. Naikelis
> t.VliVliMVS III < MIKI KUM 

4713 hu. AJUmkI Ale.
1-lum. INvirr 7MJ 

chmto .m*.
4X47 W. 144h HL 
n*w <1eem M 

lt. rul.-ts-Ua 3334 U . Mik •<- 
Hm. rru inct UM

GYDANTIES NUO
1NFLUENZ0S.

3307 AUBURN AVĖ 
l*hoo<- lirvAcr 413>

Dr. A. R. Blumcnthal D.D.; 
Akli M’I.<1J ll Kl

t*.4MF'Mta*> iMluH
k.-’ !•-* •- I

> «.«l ... ................. . ** 4l.» t lį
I«*I9 K .VhtaiMl \t< Lmm«|4. |> N..

T* h t i
*l’iltl*»ii . |;*4.4l< k..«•) €|>7

JOSEPH C. WOLON 
Lietuvis Advokatu 

Mi. 1% Mltiai-T
m •> ‘ti!. ltmti*M>l«|| >7

V.i.ui. U frUtad
T<l. it’o k• tl 

4‘llb’AO**. IM..

1446.41
*11.<:7.12

linini piliut luižtiyčiu žino
Dubiu- ( Ififlmulf nėra 

l*d še v ikti. liet niuui-lii-lų. 
visi paliko ktdttlikni ir

<*.
Iiinti pnuiėjo jmlėti. 
vini einu į liužnyėią. 
tmIietįini- per visa- treja* liti 

Siu*
^ių.
nei

•m-
džimmi:i*i nauju klelamu.

Cletelmiiliii-ini Imi -tiorgii 
IliziiVf daug draugijų, turi Iii 
tuviškų įmuko.
►i mil Nii|a-ri<-r 
nuin. <1712. W 
viimis y ra Iltimi 
naudinga. V ra susiorj 
Milės
<l*VUl 
žikIii liitijmis -talyti

šiouii* tlieiituuis Iu|hi stier- 
-$Mmximlii niiiijn iM-mlrtivė 
JL'entrnlinė. imi vardu: l.ielmių 
^tiilyiiai Ib-ndruvė. Oulndi- 

ni» to- liendruvė* ofi -a- rmi 
dusi Clevrlmul. (Him. (SJli? Su 
jtrrior, nve. Ofisu* adam* Ini 
na kožnų tltenų ir vakarų, i*-

kuri < rambi- 
gatvė*. jio 

luiiikii liftu- 
liurlinki ir 

"guli i zuit u* 
la-tidruvė. kuri Imi ptir- 

diuig šėrų ir neužilgo 
v «• luini;.

Lietuvo* Vyrių siu kp. lai
kė evtrn susirinkimų kovo 22 
• I.. Pnliner Purk svHninėj. Nu- 
-it inl.iimt- Intui -kttillingu*. 
Nutarė apvaikščioti 21 <1. Imi- 
landžiu. ne* 24 <1. lutltiudžio. 
r*9| m. I.iefmn atgavo sįmiii 
dą. kerių nišai Inno užgynė. 
Nuimi- nuimti paveikslą viso- 
1. i i|hi.. Nuturiu organizuoti 
mmnj vyrių kuo)ui. Tuiii lik.— 
liti hi|Mi išrinktu komisija 
Muilinu Imtų. kini lu komisijų 
kmiveikinit imliy-i už tlarlto. 
I*o susirinkimui. |<tizjii<lę 
-kirlė I.užims j limitu-.

Tegyvuoju Ko-elmulo 
ninuis!

Ik'je. ka- nori |uinuityli ką 
nei* nulijo, liti uti-ilunku I tlie- 
lią lutluniižio j l'nliner nvetui- 
itę. Ten vyriui tun— intiljų 
tiuly kty. Korespondentas.

JttU-

\ i-o Itdiu $1322s3..*i3 
Iilaidoi 1918 metų.

Vnstirio Š. SjHt-ial n-*esiuentų už sy-teiuų -<-ivi-i*ų
Sll V lįst. ••■■•••«•«••••••■ $• ’ I •!.. ,11

Vnstirio S. S|iecinl ii-*e**meulų \V.--!ern Avė. -.-wer’ų .. 95.9U 
Kovo 29. išlaido* 3-io* kp.. vidutru 24 vn-iirio................ 22.<i"
Ihiltimlžio 3. G. A. Piidevui atmokėtu ($.*>.o*M,t -kolo- .jtZNl.lNi 
Buliiltdžio 3, Pudevtii *_ m<-lų nuriš, už >19.999 -kolos.. JINi.lM) 
Gegužio 19. A. Dalgiui, ttz. serija- m ko|*-rt«iiii* .... I l.tfi 
Gegužio 22. Tnk-ų už žeme .................................................... 371.99
Birželio w. A. Burgiui, už išlaidu I. I.p. vuI..t - gegužy j* 1.*m 
Biiž**lio 2*>, t. Btdiimiiii. uz -uoig.inizniitmi 2 1 . išlaidi, -o.i* 
Birželio 26. Ii. S-klerl.lli. - UV-liginio V.d.aln |iuveil. - ele. I l.i- 
Liejai- 22. ib-iiz.igi-t Broliui.-, už. 12 -luirlmnų naši. .. 
I.i<l*i- 2<i. Draugu* Pub. ( o., už 3 l.vilų knyg.i*.........
ltiigpju* io 3. .1. Mi'ltuiiiiel mid Co.. Itik-ų. iž. loti, 

kun. Krušo ......................................
Ilugpjlirio 12. V. Btilundai. I.ali.

A. Dargini, fiium-ų -.-kr 
Dranga- Publ. Co.. .'>mi 
Draugu* Publ. (j».. ,**ai 
A. Pudeuii. IIŽ. ŽeilH-.
A. l’lldeVlII llUUŠilllti-

*1 iv kurie gydiaii auu iliflurn 
z*» ur g"ipo tujui u> ril.l ĮiiiBi ll* - 
ti vuriojanl l'urluelmy. Tut.»- 
Initi-iiii <nkių ul-Uikiiim Irti'o kur 
vioii uu»il|«- žiihi'h* tuno go-i- 
t»i piulrutinli la-vartojant tą ku- 
■ Im iiujii r kruuj*. gaivintoja l'ui 
lisjluri.

Purlugliii IJi.r im iiudiiiila* 
- tokių linl.'k'i kum yra būtinai 
n-ikubigi iit^iiiiiiiiuui kraujo ir 
•i.driitiimiioi žmogum ■■rguiiiziiiii. 
ji* pi - lii->li< .lu*i-.*iiiii ■ m nr<j**« i* 
aului* žmogui *<up. kii'l ji- juui*iu

| ■ • »» 1 4*4

i

4 UI

iDr.M.Stupnidd! :
3109 So. Morgan Street

IHM AUI, IIMMMu

Vniun*!** ikt Ii »•
|*O I b

• «4» ttUM 4 40. - I4I. %.il.^4«L.

>•---------------------

. .. ---------- ----------------------------—

............................—
*T t Kiuri l’uIltMua t*

DR. W. A. MAJOR
Caim l(M m 

<111111 IU«Vt 
1i:iv MkliUaa .%%«*.

A«bn* - * -• t*. 1 > t f. ! iki
: i >4 f. 4 r c.iki auu %«kare.

X« ' b iki lt p-r>to
ė-------------- ------------------------------------...... Ui

I
i

MAIIAIII 
•• «W W • g

t V.rlid*- h*r»<ir pati 11 nuk'.iBPK o- 
riauiuMtu I inisber ■>&*

Jm<K> m* kiti iraokMM turi būti 
l*Ardti«*U iuo;au« u> prtriaani* k»- 

1.4. Tuoj u* ar mukite. Mes turima 

I** t4 f c.l\ * Mjkiue karna akutm.

K KAPLAN & 80NS, 
4GU8 So. A-hland Avė., 

Chicago. IUinois.
l«l*fM«iaa ar4* >l<*4.

♦
4

I
t
I

JU |M«tt•••Im 1314 M U 

Ii* 1 lilMjiiU* 44/.*l»uki

• 11 < l » I • 1

NERAMUMAS? 
SILPNUMAS? 
HYSTERIJA'’ 
NERVIŠKUMAS' 
KONVULSIJOS? 
NUVAIIGIMAS’

. šili.iiii 
. s..*»7 
. h.‘i.im 
'. K25 
■umi.iiu 
I29.S5

UugM*>jo
IJllg-1 JO
IltlgM'-jo 
IltlgM-jo 
IltlgM-jtl 
llug.-ejo 9. Cbiftigu Tilli- A Tru-I Co., bu eoulniuutiuli

of tleseriplioti ...............................................    3I.|.*J

UugM-jo 9. Otto II. Deutler. for litle ■ .umiiuiliun ... 
S|Hlliti 13. Ilekonbiv iliut* deisl'o ...................... .............
Gruodžiu 31. V. Kutl.mi-kui už luto-tu y lu- uzjašų j«.i 

■buymą ...................................................................................... :».m;

4.

7.
4«

9. <7

I5.nu 
. .2<i

111.97(1.19

V'l.i'iLii*' eg-i ir ih nustokili 
\ i .Ei e.ilili .itę.iii uiti s., u
-veikliu vartojant Pmii.gl.iry. 
1uk*l«oeu>i m< -gilsi ir šuihIh-iiu .te
itojo už *<t.> m |«i|.r.<«9i tinsti,. 
Vienui buteli* kainuoja tiktai vie- 
IMS ll’ill' I I*.
liktai i<nki .Murmi.
• tl pi turais 
lir*iai j:

'1.4..Li Kilt*!.*, ir IHsilmU* 
V11I-L1I ir Mfi.riU.* A pelely 

Siu M Ii U .r J J *4 ll »k 4 b

I-iI.mJ/I . J u* lOl^iJ IK

UaM
N<

ruuk»«t* 

U uiupe

Ctevr-P-Ui Draugu
Suvedimas vizų įnetgtt

>UjW7.12

mm bi|1«bui kuliui"Jai 
\ IM lulskul 

lun būti

k 4 
(G«Y)

1U1&IS J.’.

lun « 'fiHi.ju.iiiM tr s<rta>>« 
l»ii l-n.i** •l' -irn.nu «r muvum

it*. . kui ui* . i tit<<l> <u>e
1 • f'Jt'l >•<*«. I *.Qrt I94
* •« k r<* «4f* • »••■ u»4 -.n< u tuu«>v >uh

J*< U4tk« M* 4tl«l 4|i»tik>tl tr
)*MlU4t>|i 4MUM* Uiuk)M' blic talku — 
t4V«M tr %4* kai «U a tr BaMU

X. La

klimsim.il


a draugas Pirmadieuis. Kovas 31. 1919

CHICAGOJE. i Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJŲ,

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Pirmadienis, Kovas 31 d
B .ll.ii. B. i nuli i

A utr.idii ..i H j i;di |,i 
šv. Hnjrn,.
- —-1 - r-----------------------------------

ŠLAKELIAMS NEDUODA 
MA PILIETYBES 

RAŠTU

Iš BRIGHTON PARKO

RHflj BALSAVIMO 
OlENA. KOVOKITE SAVO TIESAS

IŠDARINĖJA PRAJOVUS: 
AUTOMOBILINIAI 

PLĖŠIKAI.

štai plėšiku veikimu 
dus viena diena.

Ma 
-ilpliirt • • 

Itidomu I . 
p:>;n .-jo 

mi,

< iiH-a’-' OJi din I" klloll" I t 
lmvo in-l; dali-.' atiioim-l'.ii" 
plėšikų kiek jų 

Nl-gi įle b|l l lll 

Mo- Ameiilo 

kad piktadariai
pat’ prieš pilt Ina |nl llllll 

t«- rinkimu*.
Alių dieną polii t jn ii 

paim—tą alltnmubiliu ■■ 
žiitkeliti tilt u. •'i - I- it :! 
Nl ui y l, milui nuli d i 
klati-yli. Imi piktndmiai n 
meti- ir pa-iMi-.-. k'l.i

. t u-- 'H u- -i- ' ■
rali prnm štn. kml I- m 
šikai užpimlė gni-i-rm- p-1, 
5'24 U. ii -.mi. n puU-.-o 
Imimliiliit .-u 1-175.

itimk,

i -.-•■f.
f

.*• i

I-

JUS kovojate už padauginimą kainos gatvekariuose per 
F. centui!

JUS kovojate uz geresni gaju ir zeuuume kaina!
JUS kovojate už oeivni teb-fono patarnavima ir žemes 

nea kainas!
JUS kovojate prieš išnaudotojus!
JUS kovojate Įtrieš karės išnaudotojus!
JUS kovojate maisto išnaudotojus!

raportas komi 
k n 
\u 

vnl. va
rui • '>| I O 

jo- 
pn

/•I UI 11
l.lid Suriin-I 

u ll.’i.imu t,.-| o .1.tį
si.u pi i ;ipni i -i..;

r l.n i
I ijiim d.-iiięinu Iv.l 

•Ii ,|UI| Ih-v.-iU ta 
.Me* 

aišku visiem".

,.rv Livro ’abn ,r t>,
Im t mot,-tni pr, 'tinko Ininim 
pilna <v*-t. Ta* parodo. i:,t,| 
novu motery •».-•,.« pirmn, 
prie -u-ipl.lt liti',.

Puskui sekė
j,,* iš r> iiriain,. r* v-d aro,
ll Ut-llill* 
l.iiiu parp 
I aro. | 
|*a irisle. 
li-ikia, 
\ y k I ų. 
si.-iiit.'i* istoriška* veikalu* :l 
“Gim- Tautu* Gi-nijli-“. Prie 
Iu bu* ir kitokiu Įiamnieini- i 
mų.

P.-i-kni luivn i- iikaim,- at 
-tovė- i Spando- Siivaib- -n 
itinkimii- ii imlaita prie to 

pri-idėli pinigid ai. Vi-u- na 
lė- žadėjo |*-r ta laiką |uisl 

■ k'irlumli. philiii-l.'imo. kaluli 
kiškų spaudą.

Po to iin-in. kad vien lik 
Nąjniigiriė-. Ih- -knillingus pu 
Idiko*. surengi u M-iiuiniškų 
vuk.'irii-nę it vii-n d,-| inoti-ril, I 
ii merginų. Itn-šima- priini 
l.-is. Vak.-n i<-n-n Im- pi įima 
um* lik tos i ii—nio-. kutins 
-ąjungirlvs iižkii- -. Vuknrie 
n< bus surengia luoj.-m |M, V<-

t. Vyėių 

u n-i 11 r .11
l.o.,, -mitu 

u l.omde
, b, l M

I milu 
liaiti- n

i mu. I: v.-iiln imi imtai imu 
, ,-t Ii |<iž\iii, |iui.i m;i: linini t.'l 
nllikii velikiiie iš|i;ižiiili ir 
”in i-iupute" eiti prie Šv. 
Kiillllllllju* Imli Imj, li.-d.-ilidžio 
ii d Ta dieną bu* užpirktu* ir 
vu'-iii mišių-. Piu*: .lumikie 
u.' u Sakalau kietu- išrinkime 
p:i*.'iimiiiii Msiems minam* 
tam Id i ii ženkliuku*. Išriti 
i.o l.oimt, t.i, km i- m gailinius 
Ih i-.-litoii P.-iiku jiumikaiėiii* 
tuio-uuim- i Am«-rikii* Lietu 
mii Kiiriiiumem-. Kmmleiiis. 
-,-itdėti. žadu lruiti|sij nieilyj 
tuo i-i-iknlu .surengti dnb-b-s 
pi likutini*.

Siutui- *ii«irinkiiiit* imi o m 
-llllllklll-lll -M-ėiu: iš I.II'IIIMI* 
\ lt III 1 kp I Ilii'Mi ApM-izdo- 
patnp.i ir l.u-t. Vyčiu 13 kp. 
tšv. K tižiau* luinip. i l.u-t. 

1 ’Vm-iii I kp. sm'-iiii l ičiai už 
!<• prašė kimpn. kml Verbų m- 
•t. d*li<>j. Ii. ludandzm Io d. I.. 

V. šMi kp. alkui totų jų kolom 
I teseiizniio Mer- 

I /prašymu* Iiiįh, pri- 
,imt:i.«. L. Vyčių 13 kp. svečiui 

l ičiai užkvietė j .-n.o rengia
mą ji vakarų. d. kovo. Km,

t.......... -......................................... pn iižkvietiiiių priėmė ir žn-
‘ blu’-e apie tni. .įėjo *knitlingai nuvažiuoti.

Al Jurus d.-ir kitu* maži-*- 
POLICIJA PAGAVO JUOD ... ...■ssssvs m't* reikalus, susirinkimas ta-RANKI. . ,|mi uzdnritns.

F<« dllisi.illl. ’, p. , In UI I..lll,i- 
at i ikr k.il, -li'ilUti

\ Ii l du lia l- 'l * J., - < .< l |h l| 
fe| ai i ai e i du,,ti pili,-tyli, 
i.. Ii- ii i, ui lii-m-. kaili,- 
1 itiiuiui-l l.iiio at'i-tiki* l.aii-i 

pinuti i,-uidami- Imi. įm- ji*-
■ n -1 *-1 m, -aliai.

*1 u l;d i-tiiii. |ia ai v 1**i «
I , . ' *
•:dli piliis-im .
Ilgi-lllll Il«**l*|o1ą r;|š!i|
i, tisl-'l. kad ll«-žiimįii 
linii-m iluikiu.
m, iiplikuiitn- i klnii-i

I

,,,.
U.

TAI

n> ;il •.

BENT MEECINA'

Ibi-i* l.i*
durim. Gilti*
mi.:,. vi j;- 
Tnilml. kn|............ ......................
muku* p.<m. l. .am “pė«li'". I j..j di limų 

\l"i viim :it m-t ii pinigų m-
pii-i-ni im*. II. t uiim-M- Irvingi 
Puti. |M*lii-ijn- nimvidiiti ir Į 
ntidiivė |mlii-ijiii. .

|*««li<-ij:i |ui-k<*lliė Inikni*
i'iim-i- npii- tni.

Užpuolė snliuną.
IMi-ktivų būry- linijini* nu 

pyškėjo Inu npt linki u. Tik 
staigu biiirnii pram-šamn. knd 
tie fmtys plė-ikni užpili,].- gru 
sente |*» tumi. "2W \dti -.-lll 
Paėmė &t5.

Kito plėšiku gauja tuo pa 
ėiu laiku užpimlė Miliutui m. 
num. t U "d llmiiin- gat.

Kiek p.ilnukils -iilimn-
iiiiiii. IMBI L. il5 g.-it. plėšikui 
|iu*uvė luiiti-mk-ri, m- tu*id 
m-pakbui.M- p:ik<-lti rankas. I- 
ėjo l»- nieku.

Tie |>nty.« piktadariui inėju 
anliiinnn |** mint, k"" Ui-i 
gnl. I Z luini limo -.-diiimii 
ko iiiuti-ri* Pilt* sidiunmkii 
miegojo ilžp.-ikidimiinktini 
Imriuosi-.

Plėšikui inuli-rj jtni'ė p:i» jo* 
vyrų, ti-uai uždare, pm-itt 
•I 5tt ir išdūmė.

Vežėjas (Villinm Kti:i|>p an- 
lomobilin veįė “pajus*’. Tie* 
4455 Su. Itm4cwe|l gal. keli 
plėšikai jį *nsi*1als|ė. Paėmė 
nuo ju <211 it kt-li* pajų-. I‘n- 
kui |ie|n- vitžiimii jum luliiuis.

Ki-li pb’-'ikiii iš t'uii-olid:i1i-d 
(‘b-nring k llyitt" <’u. ofi.o. 
Kiti Nu. Stati- gnt.. paėith • /•J.

Užpuolė anglių ofisą.

Trys ajisigiiikliivę vyrukui 
iiŽĮHmlė A. I.. Stim-lmn \ Soti 
miglių pntdin im'-jimii of p, 
milu. 22<I9 U i-s| ii.”, -.-m.

Ofiso Miviiiinkn ii -lt:’.'- kam 
bai iiikau n mu mė -»ju 
|i-žilii— spintos.

I'žpultn tu-- b>«;< i> Kibiai- 
gni.it l’iiit l.rnu'tivi'- Vi-ž- a- 
Atimta opi* <*'

Pt-nki pli -ikai UI- i-i ai.-dini 
krautuvėii |M< i um. -i:;,t Bnl 
filiu nv-. Pm-tiiė š.’m.

*1'-- tik didi* iii-iios dieno* 
n-konbi. N'i— n|....... laitu-1-
Užpuolimų pt u— priu-iviii> dnž 
niausiu m pinu -ama |>o!ieii;u. 
Negi žmogll* '-liišiii* laiką tb 
paimtų mm jo kelių dolierių.

Jei taip bu* toliau. < li’etign 
ji- tikini Im* bai-it gyventi. 
Nes plėšikui veikia u-- tik vn 
kanu* ir naktimi*. I* ' i- di
nomis.

CTiieaga' r* i kiti geru mnju 
ro.

■yt«j jvyksu rinkimai. X«*

Miesteli j Gnry l-’ir-t Nuliu 
nid linuku- |urxid,-!il.*<s Simp 1 

-u lindai gaili nuo jmslnin 
kio iMtlšoiiko ęi u mojant i lai* 
kų.

|giišk>- I-iii o |m-aki tn: * 
“P.-idil. 410.000 Ii,-. Bin-liiin 
nuli ir Tri-"-i.-i gal., mh.-i lm>i 
mižudi Iii*."

Simp-mi prani-šė |sdi,ijiii.
Ana mikli Iii- |tuli<-munai I 

linktinni.i i irioj |itisi-l.-|s'-. Gi 
Simp-mt pmli-io Į*,ĮH-rgr9ių 
biinduliiikų.

Nrluiikii» ilgui idėja jiiiMi 
runki*. I'ulirmmmi leido jam 
paimli ,*i|H-rgiiliii 
puolėsi prieš jį.

Pildm birii 
ir ėmė šaudyti, 
buvo |iilg7mt:i-.

Tai k.-tžkok- l-'iisl Ilom-iis.! 
3tl| l.m-l-niimiH gal.

Svetas.

It TOWN OF LAKE.

aukojusių į 
i*gnviiiuii

Tnuto* 
Lietuvai

kilio d 

lėlaiti* | i

I otl- |o
kad markini

kad t it nikam* 
Tanu- vakaro bus pvr- 

istoriškns

• lybų.
Po tu -u*iiiiikimti- lapo už- 

įdaryta* *u umldn.
Sąjungietė

Bei trata \l. \\ m u.u, pu m 
-Žili SAt-iizi-r \*<,ii-Pai lisan 
Biv.'m-liil m ".'ll ,

I du-IUI plane n, 
latlte 
ą Lili.

B.,1 .• 11 \l -•
i inkta« 
už kilu*-, 
dūlį lial-ų turėtų dnlmr
likiim- kad tu

|u yimtiškai tiem* kurie ketina 
| liulit duoti už. kitų.

Knip dalykui duluir kml -tu 
vi tai Siu-iii-r -.-au* i»25,ia«l 
lial ą, n- ijtila Titulu-mmi.- 

'2ltt.ot»t. Iluyne 7.*i.’»*i t'itzpm 
liek litl.UOtt u iii- kili dll So, i 
jidi-l.'ii gal*— Į-a-id.diiili :ąi.i»»i 
liul.*-t tarpu 'iivę».

I'oiia* Sweit»-i -u sinim Iii 
rėš iš trisdešimt* |M-ukių vnr 1 
ibi tri*dešimt* keturias..

Tikini Mena atmaina l<-g.-. 
b Imti tai kml Siu-ib-r guli du 
dauginu H-iinji- ir Tuii-imt<>.; i 
gauti. n> - laiškai šimtui eina' 
šimtui- kurie užtikrina mm. ; 
Su eiy.ei i.

.(įsiminkite vu na -lai'k. 
jeigu

• SWEITZER IŠRINKTAS 
CHICAGA IŠGELBĖTA".

t

ITALAI UŽĖMĖ UNGARI 
JOS MIESTĄ.

LIETUVIAI PRIE LIETU 
VIO BRIGHTON PARKE

Balsuojant už Majorą

NULIAM HALE THOMPSON
r

dorove Amerikonų žinomų yra geriausia ir valdžia 
geroj tvarkoj Republikonu rankose. Norint užlaikyti ge
ra tvarka valdžioj ir gauti gerą patarnavimą lai Republi
konu tikietas būna pirmutiniu balsavimuose Balandžio 1.

Republikonu laimėjimas yra netiktai protestas prieš 
angstas gyvenimo kainas ir didelius tax’us, bet ir išreiš
kimas papeikimo demokratams už ju bloga valdymą.

Republikonai turėtų būti saugesni, nes Demokratų 
noras tai tiktai padalinti Republikonu partiją i dvi pusėn. 
Atsiminkite, kad vienybėje galybė; be vienybės nėra nei 
galybės. Kuomet jus padėsite kryžiuką prieš Republiko- 
ną, jus balsuojate uz Ameriką ir interesus Amerikos žmo
nių ir apsisaugojate palis save.

REPUBLICAN ®
MlIRvar

[]WM. HALE THOMPSON

4

Londonu, Jcovn 28.—Italų; 
kariumiH-nė už,-m,'- l'ngnrijo*; 
miestų Pn-ssburgn. už 35 my-1 
yų pi«'trytuo.M- mm Auslrijo- 
sosiim-.* Vienno*.
....... ................— - '
!:«**••! >32 Me. A*rl «n.l lllv. <*hi«tiff«»

Ti-k'froMJ** llnyuuirkH 3344

|*M«4IMMP BMŠMtIM IT i* Vi»
|ki»l*M» nlll’Kfttiir kunrrHMltM.1 

tr ju*w» gruntai M® I >«;•<*
lePOrtKMinsesa. Krvlpkif»n IttlAktl 

niki y|*.tliAkni. urlen trlrfotiu.

Poška ir Raškauskas, 
4432 So. Fairfield Avenue, 

Chicago, III.
Ti< Ui-Ulsl.-, !••».

< ’*o
[]WM. GANSCHOW tiMgn rlnr < «wrt

(JHARRY A. LEWI8
CMp CTrrti 

[]WALTER G. DAVI8

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

]

DR.A.A.MTH,
T:u* m ir rhlriinita

Moė«*rtAlt«|. V yri Ak t) 
Vulku Ar * imi I h r s m I Akų |ici> 

ššftoMMi: 13M Hea. •<»!*<(• d XI .

lirmtr *€P3

»• H r- □ !•.»
puln T < t.»L !!*••!»la 1* 12 d.

PRANEŠIMAS.
Tumi 

i F'imdii.I 
In i* vė*.

1.11- I.
1.11- lm.i"
l‘u |n dol.

M. Ditmaškii. B. 
lė.

|%> 5 dol.: A. M«-pu1is. .1. 
t''--iu.-iii*kis. Si. Kiiiiik-luitė. .1. 
T«-nau*ka*. A. IVilkėti* 3 dol.

Pu 2 d«d.: A. Galubii-kti*. P. 
pn»kn<Į,\ Visitknviėiu*. J. Itirgiln. M. 

(Gi dnviėii-ta-. M. Itugniėi*. J. 
turi-ju revolveri Į Viinabt*. P. Mueknitė.

Ph-i ri-tiuiĮ , ,|„| . A Balandi*. V. 
liiiimtii*. M. Paugainn. T. Iln- 

•jėa*. .1. Sorok.-t. A. Stulga. Ibi- 
i tnvisas. V. šiiniit-ki*. M. Skili- 
gailu. K. I'ž*-iui-. Ii. Minkati- 

■ nu*. II.
Ii*. -I. 
liuku*.

• I

SUIMTA KETURI GALVA 
EUD2IAI

g,- 
k e.

Pratik
Kuoduoki. .!<

Jobu

Ilainmondo |io|i<-ija ten 
li-žiiil.i-liu -tolyje -iii*iiqNi 
turi* imlviižtid'iii»: 
Blirb-l. .įliek
-i-plt Mnrijrtt-l.i ir 
Zai-bilim -ki.

Vi-i laimi vaikinai.
I*.,l|.-i lll« i*|<|i/ilH>. kad jie ' 

Iii- -nvnile- I Imiitiionde uiti 
l.i-'iiilika n. puolimų, viena 

mogi, mi/itdi ir pami-b- pro 
i įju-e. -ji kitų tiii'kandilię u- 
p-je < 'idilinei.

ATRASTA NEGYVAS 
LICMONAS

PO

Grven-Tie- 19-tn gul. ir
■ ihh| aro. anų rylų atrasta 

m-gĮVII- |M>lieii>ofi;i» Sinki—. 
Im.|i.-ijiii<- išlartuivę* apie 2** 
metų.

Si-iii pakirto širdie* liga.

APIPLĖŠ t TRAUKINĮ.

kliulm*Teatrališkas
$51.15.

.1. Ballikaiiska-.
Augšknliini-

I 
i
I

1'iUikaM r.aprrmu Kum rtrikulinr i 
t. .ini-! 'i M b • M ’-'J- • ’ t - I 

kHtl šs» Vlš*le« L H* m. %»«Mrnv
OetštamnMja pratini ir y*<Br*saš Keikiate 
nsah«n«'klle krvliotia t inane. «l>ve. 

i**4gsm. m.»kitę

K M. M.Att*.
im: Mec IIbMhI m. <4»b«S«*. Pt

T«*k-hMaa* <*•«*•! 21-3 Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju Domai

Jeigu nematei, tai ateik |

I

/!

Girtuoklio Išpažintis

CICERO, ILL.

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arba

««tkvr4«« antru katltt na«’M Xt 
"tttroit *•• 

|Mt 4a4a<V>a*r> 
mm w.

l'„l.|,l.nl > .-iluilaiuani. "llllll
atitikau* ui»»«iLu!iAka OtaitsMŠijrt •*« %l~. I’o |i< rM.ib mm

s*ir«mal« a|*«4r« d?, nudilinu* *!.«»«■ cimAim •I-mrm.
M4. MMikuu*. • I*r»4štu M:3t %al. %uk. kttn’ia

School Hali, 4toiNH,?rLAaKT"
Beragi* I F ll 4* S”

Liet. Muz. Or-Įa | I M b W

Sub.,Balandžio-April 5., 1919

A. L. II. K. M. S-g<»* 2 kuo
pa kovo 9 laikė mėnesinį su
sirinkimų. Pirm., p-lė A. Ja
kaiti-. atidarė susirinkimą. 
Paskui M-kė skaitymas proto-

Ar Matei “Čigonus”
Turime gerą išteklių šių knygų:

Apie Katalikų Tikybos Tikrybę.........
Patarmės Moterims .............
Kritūriunyt*- ir Muteria .. 
Gytvnimaa šv. štauiaiuvo . 
Girtuoklio lipažnitia ........
Katra nriJmam'f ši knyga pravarti teatrų lašėjaata. Lė
liai ienir'a aukuti •••«•..••>••••••••••••

Mnrkaaa Aut raina
Arą yra Ili<-vaa1 
(tiordano Bruno .. 
Koperniukaa ir Galilėjua 
| anrijalialų rojų .........
HorijolM'ų norai ir tlnrliai 
K-vnliiirijiaiiei-ių tarpe . 
Apie A|«virtą ...................
Krturių Mitų A. L. K. K. Frdrraeij«a veikimaa

Iladnvh-ins. A. šu-q>e 
Stntkeviėiii*. .M. Du- 

K. Paukštas. A. Bud- 
vikis. .1. Aviu*. I* Dnninis. K
lai-tiiii-ki-. M. Miileiki*. J. 
Kibiinis. <k Sakairv. .1. t'iv- 
mi-. P. GriletUi*. -L Tuiimliti. 
ti-. I'. P<M-iii-. M. Pnugieiiė. SI. 
Iliizgaiti-, P. Meškau*ki*. P. 
t'unis. Ik Gidnki-. A. Mnst'i- 
tui-. .1. Bniuitn*. A. Kriuivi- 
< iu-. \. Krunzii. K. .I<i*iviėni. 
tė. A. poci-viėienė. M. Kilis- 
kinti-. Ih. Gerziit*. M. Vikaru- 
i iėiu«. P. Vikturavn’-iu*. P. 
Ihibiitnitė. A. Biilikn. .1. .luniš- 
ku. V. Heh«nkė. M. Kiiviiliiiu- 
kienė.

V. Stancikai.
T. Pundu 29 *kvr. -ekrotmiu-. 

(Bu* įlaužiau).

šita knygelė vae tik Kėjo it spaudas. "Draugi*" Bend
rovių laida. Turi 59 puslapius.

Kaina tik ......................................... 20c.
"Pražudyeas Gyvcmmaa" tinka nūn) knygynnma. nau

delį jų įmautiems nulenlžiamaa tymus nuiūmtia.
“Pražudytas Gyvenimas" viena ii gražiausių apysakų. 

Paimta ii suomių gyvenimo. Kaa karių jų praikda skaityti, 
nepames ik ,icrskaitr« ligi palmigos. Taip yra užimanti. Ap
valyta tolu vaizda*. kure dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prio grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingų gyvenimą.

šiU knygelė ypeč rekomenduojama muų gerb, kle
bonams. Nes Ui puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo.

RcikalaakMa tuojau*. Nea abriboetaa dtaitliua atspaus-
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DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WEST 46 th STREET,

T e mykit!
Jau susirtvėrė ir pasektiiniil vilkii LtitniJki 

Namu Statymo Badrovi,
kapitalu $|i«i.<m«i.imi ir gavo valdiškų ėarterj ('nim

bu* mieste. (ibio i u Išlijo j. kurios tikslas yrn veikti vi- 
MiM- Suvienytoje Valstijose ir IJetuvoje. Pelnas iiž įmo
kėtu* (už sčnis) pinigus aiškiai permatomas, m-* vo* tik 
ši Bendrovė susitvėrė. <> užsakvmų (durtu,) jau turi oš 
500,000 dol. ii tie užsakymui kr |s*rst<ijinm pluukle-plnu- 
kin. Valdyboj yru vi*i >|>ecijali*lai-žinovai ir geri lie- 
tuviui-katnlikai. Pamkubinkit pirkti Šeras, kurių kai
na 25 dol. už vienų. Gulimu pirkti nemažiau kaip du Jė- 
ni. jinoknnt In «lalį jų vertės, (Galima užmokėti ir U- 
lierty Bondsnis). Tuojau reikalingi karpenteriai ir no
rintieji to amato mokintieji lietuviai. Visokiais reikalai* 
kreipkitės:
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