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Pakilo Lietuva prieš bolševikus Raudonieji išnaujo
Jugoslavijoje paskelbta 

respublika
Nauji sukilimai prieš bolševi 

kus Petrograde
LIETUVOJE PAKELTA REVOLIUCIJA PRIEŠ

BOLŠEVIKUS

STOCKHOLMAS. bal. 3. — Iš laikinos Lietuvos sostinės 
Kauno čia pranešta, jog Lietuvos gyventojai pakilę prieš bol
ševikus tose vietose, kur tie buvo įsigyvenę ir kur baisiai 
smaugė žmones.

Tuo tarpu yra žinoma, kad kovo 23 d. gyventojai paki
lę Trakuose. Landvaravc ir Sumilišlduose. Išvaikė iš tu 
miestu bolševikų sovietus ir sunaikino jų administracijos 
ofisus.

Paminėtose vietose ir kitur valstiečiai bolševikų raudo
nąją gvardiją nuginklavo ir daugelį tos gvardijos kareivių 
nugalabino.

SERBUOS KARALIUS 
PRAŠALINTAS NUO 

SOSTO.

Jugoslavija paskelbta 
respublika.

Revoliucija prasidėjusi streiku 
ant geležinkeliu

1 — —» ■ ■ —-------——--------

CEN SMUTS PASIŲSTAS 
UNGARIJON

Paryžius. Imi. X ■ riti |m 
skelbta. knd l'ngurijuii iške 
linvn anglų g*-u. Smiits. Iš 
keliavę* (mkilusių iš atmi-li 
rijos klnu-iiiių reikalais.

VOKIEČIAI UŽ MAISTA 
UŽSTATO AUKSA

Paryžius. Imi. X l’raneu 
r.ų iiž-ienių reikalų ofi*a* pni 
m**ė. knd vokiečiai į In'lgų 
nneijoiuilę įmukti 15ru-*<-lyj 
pri.-ttilę ĄVi.imni.inmi aiik-u. kai
pti gvarantijų už *iiinėininą į 
\okietijon mni*t:i.

MARŠALAS FOCH 18KE
LIAVO J SPA.

KARES LAIVAI Isrl.AL' 
KIA EUROPON sukilo Vokietijoje

Apie tai paskelbė karė* laivy 
no sekr asistentas.

Tenai konfertios su M
Bnbergrriti.

Paryžiui, Imi. 2. Vakar 
ri<-l>liu:irMll:i- F*wlt iškeliavo i 
Spti. Belgijoj.-. T.-uai koiio- 
nm* <u vok i«'ių nl-lovu Krx 
lH-i-"t-i-iu Dtmy.ivo i- iknk*.

M:ir*ala* l’or-li |*-r vokiiėi.i 
iio-1ą *iunri.i l-liku kiiriitoiiK- 
u<- l.eiikijon. B-'t voknėiiu 
pri*-* lui tematini pri>'-nui--. 
Ik- to. lankui tų uodų ti--ri |m 
*i*tivinli. knijio vi-milinį i- 
ėjimų j jut*-*.

Mtirėalna įunlitiln* pilnai 
turtii** *ii vokii-'-iu at*tovu. Ji- 
lui* miolntinituii *u*im-*ime mi 
įniko* koiir<-n-ii<-ijn.

Wnsbington. Imi. X Karė* 
laivyno *ekretoriaii* u*i.-leii t 
ta- I|..o-I-Vell |m-kell*'-. jog į 
Anglijo* |KikniM-iu- i*jilniik 
‘■•ą keletą* Sitv. Val-tijų ka 
fė> laivų.

I'irminu buvo |«a-kly<le- 
enieiu-. kad katė* laivai pinu 
k*iu i Uu*ijo« |mkniM-iu*. Ik-t 
M-kn-torinu* n*i*t<-ula- užęy 
nė ta fniubi. Tik (mžymėjo. 
i u-l gal im-kiaii i lbi*ij.-i bu- 
•iri |m*ių*ti.

Šiuo kartu jie smarkauja 

Stuttgarte ir Frankforte
ISNAUJO ŽUDOMI ŽMONES 

VOKIETIJOJE

Nes ir vėl spartakai pakilo 
priei valdžią.

AMERIKONIŠKI KAREI 
VIAI NEBUS SIUNČIA 

MI I RYTINĘ F.U 
ROPĄ

U ilga rijos bolševikai norį 
taikos.Berlynas, Imi. X I‘meilų 

antradienį r.-ildžio* k:iriuont>- 
nė inie-te Nllltlglltle *ll*iretlH- 
-u Mreikininkai*. *|mrt;ikų 

. t Iml^evikų) *ukur*lytiii*. 3 
žmotiė- užmušta ir dniiL-elis 
kilu *užei»tn.

<udų-gnle ili-moii-trantai lai
vo i**klnidyti ir pmve-tn Mo
kia lokiu tvarka. Ih-l neilgam.

Kati np*aitgoli muitio-iii* 
g\ v.-iCojn* ir jų mantą, tai 
dzin p«»kelltė kalė* *tovį Nlut- 
tgnrle. l‘o S;isi vakar*- vienu 
niie>te vi*o* knmliivė*. teat
rai ir vi<-*o*io> virto* turi bnli 

!uždaryto*. <»i atidaromu* lik 
po pąai rylų. y

|‘o !H*i vakaro ir |ter viunk 
raktj uždniu-l.-i gatv-ėmi* vi- 
Miklr vnžinėjinuii.

Mie.tr sjmrlnkni |m*ke|l*ė 
geiieriil| rtroikų. Dnrbiniukni 
paklausė ir užlnd *n*il:iiik>> 
aštrių parodymų.

Su*|M-iidiiotii gulveknrių va 
žinėjinuii. Pa*ln ueišnršioja- 
n ta. Laikraščiai nrišrinn.

Pirkliai ir risi kiti pr-de*i- 
jonnini milinė (atkelti kmitr- 
Mrrifcą. Xe» tn- kni kur |mde 
dn -iitridkiuti ludševikų į*i- 
vy in vilnų.

Daugelis žmonių žuvo.
F muk turte dide-ni *u*iii*mi- 

iiuii įvyko. I.ni|> Nluftgnrte. 
Tenai *knitlingi**ni streikinin
kų burini Mi.iiėme *u *kuillin- 
g<—m- saldžio* kariuoiin-iie. .

II žmonių užmuštu ir 23 «u- 
ž”i»tn. Siuirešlimtii apie (ou 
žmonių.

kuole- vi-oj Vokietijoj 
naujo letlšrvikiii ima kelti gal 
su*. Dalmr ji*- griele«i mm 
j<>- liiklil.o-. Km-to darbi 
naiku* |irie -troikų. 
•trrikiniiikii- siunčia 
rni a|>-igitikluvu«ių 
km ilNHiienr.

Parako jmna. jog
Vokietijai grūmoja l*o*»ex ik.i 
sukilinui*. I**l šiim kurtu di 
d<--ui* ii |mv*jinge»ni*.

Xe* |iiiminu Vokiečių lutlše 
viku* gyvai rome lik vieni ru 
*ų iMtlševikai. Dalmr juo* p'-l 
nni imn-mia ir l'ngnrijo* Ihi| 
navikai.

Ihiluir bolševikų visa* tik* 
la- «u*l<-UHinilizuoti šalie* 
tbirbiiiinku*. sunaikinti viso
kių šalie* indu*t riją ir. ant ga
lu. imgrolMi savo rankn-na

Londonas, Imi. X l‘n>zi- 
>|oiii:o IViboiui* Įminlonunvo 
vi*u* kitu* Aim-riko* ntatoVM 
taiko* kotifon-iu-ijujo. knd n- 
m--rik<Hii*ki karei viai ta-bus 
*iimėinmi jokion tmujon karėsi 
į ryliuę arlm pietrytinę Enro- 
|m.

Ii ttuelmrr*to pram-šaina. 
knd *kaitlimm lalkitiinkų ka- 
riimtie-nė iimalinmim miede 
(’mielanitn. Iliiimmijoj. ties 
.lito>|omi* jurėiui*. Sakoma, 
ji bu- ;m*iųda ti«-*iog l'ngn- 
rijon.

■

LAIKINAI PALIUOSUOJA- 
MAS HAYWOOD IR 

36 KITI.

Leavenworth, Kan*., Imk X 
— Kiti'oiii«-l ('liimgo* fislt-rn- 
linui Iriamt- milmu*li knlėjiiuii 
indu*1rijali*lni i* viHm- kalė- 
jinai -Inlimi* bu* |mliuo>tmti 
IHidėju* už jut* aug*1n* |ki- 
mnka*. I'nliim»imjnmi I<mI««I. 
knd |mduotn n|M-lin<-ijti ang*- 
činiKinn b-i*iuan.

I* XVn*bing1mio 
|mliiHi*iioli |mi 
llaynutMlą ir kilnu 
trijnlidn*.

DEBSAS EIS KALŽJIMAN 
BALANDŽIO 15 D.
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RUHR APSKRITYJ PAS 
KELBTA KARĖS 

STOVIS

Minia žmonių užpuolė policijos 
namus ir padegė.

Berlynas. Imi. .‘5. Vokietijų- 
valdžia nu-prondė |m*l.e|h!i 
kur yni >vurbiau-ia* Vukieli 
j<>* im’u.-trijtt* ii-utin-'. Pa- 
-iųst:* kariumm*nė a|»«an«Hti 
dirbtine- ir darbininku- umt 
l.-niri-lų tailšt-vikip

Baisiu* r.-iit|šė> buvo įvykn 
*io- mi«--le Frankfurte ttū-s 
Milini. Žimti-ių minia užpuolė 
ĮHtlirij«t* llllltm* ir Imt* |HI- 
kili |«a<legė. Kmimam*n<' nu 
malšinti t i:i.imt- ir pnivnlč 
tvarkų.

B-*t pinu 1-> riaušininkui 
• u.-|M-,io iš kalėjimu |mli> ■•-u«i 
ti daugelį ktimiiiali-tų. Ai tie 
pru<b'-j» prajovus išdntim'-’i 
mieste.

Fmiikfiul" nulota maisto. 
Tml ladševikam* m-*unkii su- 
kurstyti žnmu<*« prie riaušių.

Taip čionai pranešta iš 
shingtono.

Cleveland. O., tml. X 
\\'n*liin;rt<aa> pram*šta. 
MH-ijiili.tas D--b*. tei-iiH*
imii-ln* kak'-jiuuiu. bris |mhn 
tas šilan Imlamlžio 13 d.

Balandžiu !• <L iš U'.-i-bing 
loim luo žiilg-tiiii bu* į ėia 
iš*ių*1i reiknlingi augš 
eiaiisiojn t<-i*m<> iiii-pr<-miim >

UŽGINTA NAUDOTI KAI- ............. . •
ZERIO PAVEIK8LU8 --------- ------

pnim-šta' 
(mrnnkn 

’KI imlu*
I

I

Jie nori taikos.
tuiiiln žinių. ka<l I'liga rijo* 

l<«d*«-vikni norį taiko* vi*uu*e 
l't-onl iio*o. Taiko- nori ir ru*ų 
lajievikai. Jie nori ir pri|u- 
žitiimo jų t aidžių. t manėt 
jie drų*ma veiktų |m*aulio 

i prngtitM-mi.
t'ngariji** (•olM-viluti orgn-'.. 

iiiąuojn miujų nrmijų. Saku, 
jog ta armija orgnnisuojama 
ta- -u lik*lu |m«i|»rieėinli Inl- 
kininkam*. l»-t *alie» reikalai*.
■Toliau* jie tvirtina, jog ku. 

ru*ų iMtlM-vikai* jie turį ma
žu* ry>iu*. Ne-ekų anų |Hifiti- 
ko*. liet vn<limjų*i« *nvąja. 
Xe» ru*ų latlM-vikų programa 
jiem* ii<-tiiikalun.
Paima brangius akmenėlius.

Ilolb-vikiSkn valdžia Buda- 
|a--le |m*kellM- parėdymą, 
knd koiiiunidų valdžiai Im> jo
kio atlyginimo žmont-a |M- 
ve.*tu vi*u* brangintinu* ak* 
IIH-tlėliu*.

\'<-|>akl.*iii-iu*ieji į*akvnm 
l-ii-in l-audžinmi.

Londonas. Imi. X
luo laikrašti* Veėemija l.i*ti. 
įtinti In-vii-lė* tetegnunu* iš 
llynm. (tnim-ša. kud Karageor- 
gevu-ių dinastija |im*iiliiila 
nuo Minto ir šalyj |m*k<-lbt:t 
iv-ptiblikn *u *<>*tiiie Belgra
du. knifMt S-rbijai. taip Jugo
slavijai.

Karalius ėjo 74 metas.
Serlujo* karalius Petras I. 

Knragvorgeviė. ėjo 74 melu*. 
Ji* Metą užėmė birželio 13 <L 
l!KC; metais. |a> nužudynm ka
raliau* Alek*andn» ir karalie
nė* Draga- < thronoviėių.

Kari-* iiH*tu karalių* l'elra* 
savo sostą laikinai buvo |mvr- 
<ię* *unui Aleksandrui. Aitas 
knifai regentus valtie šalį.

Neseiuii buvo žinių, kml ka- 
raliu* esąs *il|tno* sveikatos ir 
buvo miim,** pilimi |m*itrniikti 
mm Meto, gi pastarąjį |aivesti 
Simui Aleksandrui.

Alekslimira* ItlIVo st«*to jpė- 
tlini*. Amini jis įlinkėsi Pn- 
ryžiuje. Buvo žinių, kml ji* 
Paryžių npHiio kovo 2 d. ir 
iškeliavo Belgradan.

Knragettrgevirių dinastija 
Seibijojt* vnhlovnvo iš m*uo 
vės ligi 1H3JI im«tų. Tais im
tais jos vietą užėmė (Nironovi- 
šių dinastija. Ir lik 1!ltC* įm
ini* Kiinigeorgevieiain* išnau
jo |tavyku užimti so«tą.

BelfTade nesama sumišimų.

1‘raiiešama. jttg |mi tų svar
bių atmainų ir pmvrraiių 
Ib-lgrmh- vieš|Mitnnjnųti ramy- 
la*.

Agrani nrlm liagnli yra 
Kroatijos sostine. Kroatija y-

Agni

visi
vi-

Londonas. Imi. X Iš Ita- 
*ijo* bevieliu telegnifu gnuta 
otieijalių žinių, jog PHrugrn- 
<l«- |mkilu*i nauja revoliueijn

Į |N*ieė Imlševikų valdžią.
Pirmiausia *n*troikiivę 

ge|ežink«-lių darbininkai 
i -am Petrognulo a|»*krityj.

Pažymima, kml stn-ike ir ro- 
1 vol i nei joje va*kivaiija surija- 
> listai menševikai ir sorijali*- 
t lai r**voliueijoni**riai.

Žinia .-kulnim:
“Nevažinėja jokie trauki- 

nini. nėra duona* l'Hrognub*. 
Metiši-vikai ir anrijalrovoliuri- 
junieriai |mšuiikr *in iknn g** 
ležinkelių darbininku*. Tml 
*u*tojo komunikacija visai* 
geležinkeliai*. Norijiilrevidiu 
cijonieriai yra Draikiau. Kai- 
<-nko ir kitų *u*ijungu*ių im 
|wrijnli»tų agentui."

PALIU08U0TA DAUGIAU 
PUSANTRO MILIJONO 

KAREIVIŲ

Berlynas, imi. X Mokslo 
minisleri* I tm-nisch |in>k<*ll<<'- 
|tarėdymą. k.id iš viny n»Ay. 
kili ir mokslo įstaigų liuli) 
prašalinti buvusio kaix**rio ir 
buvu-io mimIo i|Mi|iuio (aiveik- 
*lai.

l.igšitd tu* paveikslai 1*ni- 
sijoje |atM*fmvei buvo gerina
nti.

OHIO VALSTIJOJ MOKY.
TOJAI IR MOKYTO 

J08 TURI PRI 
SIEKTI

Coiumbuš. OM Imi. X 1 
valstijos M-natas priėmė 
lui. kuriimmi visose mokyklose 
uždraudžiama mokinti voki*, 
kai. gi mokytojai ir mokrio- 
jos |»irtn užėmimo vietos luti 
priairictL kud lui* ištikimi ša 
lini.

< Hlio 
bi

ĮVESDINTAS NAUJAS 
VYSKUPAS.

t

A«.-iWashington. Imi. X 
mintį pirmadienį F.uru|>oii iš- 
kol in uja kari-* M*krotorii>* 
llnker.

I

1

— Dubliną*. Imi. X l’regi- 
<k-nln* Wil«omt* atsisakė ap- 
lankyti šį miestą. 1‘rnnešė. 
kad yrn užimtu* -varbiais 
durimi*.

PRALAIMĖJO 80CUALIS 
TAI RINKIMUOSE

Miluraukee, Wis.. Imi. X 
f'ia amini Juivu-iuo-e rinki 
iiiuom* Mtrijallalų kandidatai 
skaudžia |irnliiiue-jo. Kituo 
tie*! ein -<s*ijalistni buvo p.-i l 
garsėję, liet dalmr stumiami įl 
užpakalį.

Baker. < troirnn. Imi. X K; 
ton «lim***xij*Hi įvesdintu- 
ėivMtlojo Tėvo |m«kirla* vy- 
I;ii|mim. Jo Mnltuiybė J. F. Mi
lini I Ii.

BALANDŽIO 3. 1919 M

i 'liirago. ė-inlHlii- lii-lit*: 
ryloj iMlalio* a|»*itiiiiuk>- ir 
•nloiini.

f________________
PARDUOTA 600 KAIZERIO 

ARKLIŲ

išimojo

4

l‘n*kui 
prie* ge 
valdžia •

i

Kn.Washington, Imi. X 
ros <l«-|Hir1niiH«ntn» latskrlla'*. 
kad ligi praeitu kovo 2ti «!•«•- 
ih» iš Suv. Valstijų anuijo* 
|mliiiu>iHiln 1.3X1.471 karei
vi*.

ISPANIJA ĮSTOJO TAUTŲ 
SĄJUNGOS

Paryšiu*, Imi. X - l*|mnija. 
piruiuliia'- neiitrnlė šąli*, ofici- 
jnliai pranešė, knd ji įstojanti 
tautų *ąjiingun.

Api< tą prosidmtą U'ilroną 
įmint

DU taL X

Amsterdam, Imi. Vokie
čių valdžia |n-r lieitaeiją |mr. 
davė 4k«i |miinktiuų buvusiu 
knigerio arklių.

I ž vieną gerinusią arklį |m- 
inila £ijia«i.

hiu.ia talkininkai, .lį neri pa- 
v«**ti lenkam*.

\ okM-eiMlli* gaila (•

- X-u Vark. Imi. IX 
vakar ris laivo laimi šalta* o- 
fa*. kokiu |«t 45 metu* nie
ku. m-ltcntm<-mi šiuo įnikti.

išr 
|fn klanMBU).

Mtrrr.it
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“DRAUGAS”
UTai A.NI.VN UAll.Y nUUB

FubUU><*l IMU* Es>eH Samia), k) 
tirui<4AS PI ni.l*>IING COm Im . 
įsoo vr. «aiz si., < uirago. mmui,. 1

TEKUS OF M tlSC-nimoN
i Ine V .-*r .*••••••••«••..»••••. S*.-*o
Nl Mooiii-. S3.U0

laimus .....................SZae
At Ni;ws-M VMM* Sc ,V VOTY 
Adivrt.-ins rili, <s> a|ą4l< *U<m

Thompsoną išrinktu DImSa>..« <**_.. a „„ ..į j RAGINAMA PALAIKYTI riui judėtų lygu* *1 
biųSKIte HinigllS centrams, nuolatinius valduos (Mm« trį*> opratorių i

Ne* stovėjome už KvoitZe- 
rio kurniiduturų į Oiicngo* 

miežio pinnininku* nrlut ma
joru-. Tapo išrinktu* m* ma- 
•iškis kandidatas demokratu-, 
la-t turtingu* icpublikomi- 
Thomp-otm-. t'iiieagu Beturi 
delko nusiminti. Tbom|*sunu- 
yra protingas ir *uxiningn* 
žnmgti*. Jis turi užtektiniii ». 
ts-rgijte ir durim žmonių n-i- 
kulti* brangina, nor* imt* nė
ra iš runk|H*lnių.

Kadmi gi didėji imt* įmes
to Inikništija vrn jam priešin 
gu. Iiii is-ii-ik nieku- nc|Hižy- 
mi. jog tik Tlionipsoiio |«i* 
tmigomi- < 'biragoje išliko 

I |*-nki rentai už važinėjimų 
I autvekariui-. Kituose Ameri-

yra nutarusios sunnktuosiuz 
pinigus siųsti vien Lietuvos 
valdžiai, arba jos autorinio-' 
tonu įstaigoms, nėra reikalo 
musų organizacijoms ki viržy- 

itis už pinigu siuntimą. Ypač 
dabartiniame laike vedant ka

8ĄRYŠIU8 SU ANGLIŲ GA-
MINTČJAIBKovo 18 d., 1919 ra., Tarybų 

Pild. Komiteto susivažiavime, 
tarp kitko, buvo kalbama kad 
daugelyje viotų Lietuvių kolo 
sijos, draugijos ar tiaip kuo 
pos turi susirinkusios lietuvių 
šelpimui arba Lietuvos laisves
reikalams pinigų, bet jų į esan- ra su Rusais ir turint užrubež- 
čiuosiui fondus nesiunčia. Tų yje užlaikyti atstovybės, Lie 
pinigų nesiuntimų pamatuoja1 tuviams pinigų reikia ir butų 
tuomi, kad arba reikalauja su- nusidėjimas tuos pinigus po ko 
sitvėrimo vieno abelno fondo, kiu norint protestų laikyti. Vi- 
arba, sako, non siųsti stačiai šame turi būti tvarka, tabiau- 
Lietuvos valdžiai. . šia piniguose. Pasitikime, kad

Tarvbų Pild. Komitetas, aps visos kolonijos ir organizaci 
varstus šį nesiuntuuo pinigų jos nelaikys surinktų pinigų 
klausimą, nutarė sekančiai: pas save, tik tuoj siųs juos

"Svarstant aukų rinkimą, centralėms įstaigoms. Kurie 
pasirodo, kad randasi kolonijų, turėtų padarę nutarimus ne 
kurios turi pusėtinai pinigų su siųsti nevienam iš esančiųjų 
rinkusios, bet nei į vieną iš fondų, lai, sulyg šio Tarybų
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“DRAUGAS”
PRLM MKRATCMb M ŪMA:

ta-u.wv
Fltarž Malu.........................  K1.IM

falus Is.«4..um i-kalnu, |«M* 
ktail>*tM niuo u.*:»u jm** «n«n«e« nr I 

Itin Nauių Matu- |k f mamy U
•elrett* vtM«td rvikiB |»r • it tr wn.»

FMUSmI K«fMai4<aa M4ų-t» ri*|»u-t-
kuinl ktriMtJC 4»r 4 M »«'44« • f" I
•rim |4nL*nl |<4I»ikub i im.kuiIi u«»tų Į

“DRAUGAS” PUBLISHING C0. «bdmie*čim.-e. yimč rylim
1800 W. 46til St., Chicago. III. ”'* J‘"' ”',m* “•‘•kai'M* * urbti " dabar esančių fondų jų nesiun Pild. Komiteto nutarimo, ziun-
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Milijoną* Parašu-

Iskaičius 
ir inži

nierių atstovų. Komisijų* 
darbu* Imtų ištirti visa* palie
čiančia* tų pramonę užduotis 
ir išdirbti pienu* tas proble
ma* išrišti. Komisija bus tik- 

I ra i patariančioji organizaci
ja.

Šešta, ka<l komisija duotų 
l*atarimu* prvzideutui, kuris 
butų artimuose sąryšiuose *u 
industrija ir visais faktoriais, 
kuri į jų ineiua.

Tok* pienas, pritaikintas 
prie įvairių aplinkybių* ma
noma. guli tikti netik anglie* 
pramonėje. Is-t ir kitose ša
kose. Pagal tų pb-nu vyriausy
bė turėtų tikrus faktus, skait 
meniu ir imtarimus. kad išriš
ti įvairins industrijas užduo
tis, kokios laikas nuo laiko gu
li iškilti. Jis nesipriešinu dar
bui, kurį daluir veria Komer
cijos Departamento Industri
jai i* Boardas.

IV ANTANO DRAUGUOS 
VALDYBOS ADRESAI 

Waukegan, III.

Pirui — Antaua» J. Sutkus. 1317 
So Vieton* St.

Viec-Pirm. — Atitanaa Tauriu*. 
Il'.'.t l.inmlu SI.. N. t'hicagv, III.

Nutarimu Kait.—Jonan Bakšy*. 
1331 Prwott St..

Finaimu Kast.—Jeronimas 8c- 
niulyna*. 759 Shcrittan Road.

Kasteriu*—Antanas Bakšys, 1339 
S«. Vielinis Sl„

Kaurai Globėjai.*—
I. Jotuu Montvila, 1320 8. Vie

turia St.
2 Kaz. Nukinką. 1411 So. Vie- 

torifl St

3. Pranas KumIvIc* lėnu, 
8tb St.

Maršalkos
1. Praauš Dapkus. 1407 

roti St..
2. Myksiąs Galinis, 736 

minga Avė.,
Knygių*—Pranas Kapturauskas, 

1321 S«i. Vieturia St.,
Vėliavos nešėjas — Stanislovas 

I rtsmaN 911-Mh St.
Organo I'^žiūrėtojas — Antanas 

J Sutkus. 1317 So. Vieloria St.
Sv. Antano Draugija susirinki

mu* laiko po S-tai dienai pirmą 
sekniadcii). kiekvieną mėnesį. 1-mą 
valandą po pietą. Lietuvių svetai
nėje. 9th ir So. Lineoln St«, Wau- 
fcrrgan. III.
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Pn»

Garfield ir 
bei mainų

Cum-
centai. Ta- ant tekinių piltu- 
nui* Inbjnu-iiii imudingti- įtar
ta* žmonėm*.

Per keiverin- melu- nel**ng Komitetui. Washingtone. kuris 
va išnuiti iš didelio mei*to įsi- yra Lietuvos valdžios įgaliotas 
-ein jii-m- blogumu*. Ttionip rūpintis Lietuvos reikalais A- 
oiui- |*er l.etteiiu- melu* jau menkoje”.

diiis*: daluir tam tikslui ji- Istiesų. dabar, kada abi Ta 
i imi dm kitu* kelveriu- nioiu-. rybos pripažino Provizijonalės 
i Via viltie*, kad šilui- k**l Ver
nui- inetai* j** duriištmiiu- lm- 
|MI-*-klllitlga-*lli*.

Stovėjimu- už Nseilzcr'j.
Ta- gavo netoli tiek 
kiek ir Tln*m|i-i*mi*. 
kratas Ssctzcri* butų 
join-s lninu'-ję*. jei Ne

čia. Nutarta tokioms koloni , čia pinigus Egzekutyviam Ko
joms patarti surinktus pinigus mitetui, kuris yra musų trio- 
pasiusti Tarybų Egzekutyviam

Lietuvos valdžios autoriteto ir

vių bendra įstaiga Washingto- 
ne.

Executive Comnuttee, Lith 
uantan Nailonai Council 703 
—15th St N W. Washing 
ton, D C.

M. J. Vindcas. pirm, 
Jonas žilius, rait.

pti*ikall*ėji-

luilsų.
I tarno 

Ih- uis- 
klaidu* 

i tb'iiioki'aliuių *luog*uių |M*lill- 
kt*jc. Pirmiausia klaidu buvo 
ta. kini tlnMi* demokratų 
iiieuništi* Cliicagt* lleraki iiikI 
Evaminer ne| atrėmė dėt nok ra
tų kuinlbiati*. o stojo už llov- 
ne. Tokiu btalu gana standų, 
nm- m-a|*skaillinojama. I*ulsų 
dali* tu|s> atitraukta nu<* 
Sueilxer‘io. Sunku įspėti 
tablo it|*M-jin*o priežastis, 
jam ne|«itiko N»ci1x*-r'bi 
tidikyslė. Jei taip Imtų, 
pasirodytų. ka*l ta* «lienra.š- 
Ii- smarkiau* nekenčia kutą-' 
likti negu myli denaAratijų.

Dnuukralinė hc abejonė* y- 
ru naujai Susidariusi Dari** . 
Parlija. Ji nuriju žinoti kiek 
l'liiragoje yra žmonių prijuti- 
ėianėių jai. To* žinios trokš- 1 
tianui ji (Histatė *avo knmlhta 1 
tų į majoru*, nors žinojo, kad 1 
ji* nelaimė**. Ib-t ta proga su- . 
skaitys tatlsii*. |*adin*tus sulig I 
Iturlijus non* ir ponuly* jo- < 
jiegns. Saitisi* jo* kandidatas < 
atitrauki* nuo Nvreitaer’io .**4 i 
t iik-lutH-iu* luilsii. Darini Pa r- i 
tijii neimtų to diiriii-i. jei l*u- i 
tų niitėiit*i, knd prii*š denio- ! 
krutu knn<li«liitu stovi tikra- < 
itariiininkų priešą*. Ib*t siu- i 
vėjo teisinga* ir geni- žnm- ' 
gu- ThompMHiiis. dėlto Dar- < 
Im Partija iiž-iėtiic ravuisiai* i 
reikalai*. -Ii |*tiiiri-. kud ('Iii i 
■ilgoje turi maždaug keturo*- I

Pinuti negu |*ni-link* tlcšim 
ti* dienų, turiu*' turėti rniliju 
nų parašų |u* |*-tirijn. raka- 
taujaiiėin. kml Lietum Imtų 
iM*|»rigulmiiigii. Iaii*vė* u*** 
trokšimiie kaip džiiistauti iu- 
l*-lv lietau* ir šviesu*. Tni tai 
><v,*i įgyti nukujainc šim'tu* 
tukstuiiėių dolierių ulilrauk- 
itaiui juo- nm* mvu -tamkiau 
šių reikalų. Ihiliai' telieka tik 
pasirašyti, knd Ii*- laisvė* mi
rime. ir šatra* |*arnšus įteikti 
Kongresui |*cr Pildmiuijį Lie
tuvių Kimiiletą.

Rašykime*, viri: ir -ciii ir 
jntiui. diddi ir maži. Kmliki- 
pratiiokę. pn-irašyti mivu var
lių - i'nnaidę turi teisę rašy
tis aut tu* iM'ticij**-. .Ii nėra 
vienų pilmumėių, *■ %i*ų lie 
tuvių |*ctieijn. Ji yra ii** vi**»i 
lietuvių, i* visų Aiiiei'iku- gy- 
Veiitojų užjaut-tam-ių mų* ša 
lies laisvei ir gerevei.

Vaukegam* lietuviai jnu *u 
judi* ir siatarė Ki*init«*lii. kud 
ta* tu<** |>an«šH- surinktų, 
įtink* *vHnin<-e ir ei«tami p*r 
mimu*. Protingu ir tuiudin 
gu diirlašimini uuiikeganiečtai 
lietuviai |ui*ižy niė<l:iv<a ir ••• 
niau*. Duluir jie naujai pri- 
riale *avi* miikėjiitui vi*-it ii 
gerui iliibti. Tikime*, kud ii 
kitu* kolonijų- taip gi itcut»i- 
lik*.
“Draugi*” rmlnkriju iš*iui|. 

tė la-legrantą t |*i|«|oiiuiji Ko 
mitetų, prašydama pri in-ti 
I*'tie|j,.. |. J. i;1> |u„| -j.-lliltui I
'litu I taikų pentauti I.-I.II -.|i'l.t •.!*■.• taA«ą>Mišių pi
tn*l ir toji mų* mb**4ų gyvi ■ 
nanticm* ukiniukaui-.

Ir iu- ai-tiinein į mų- te 
įlakeijų laiškų, prašančių |*»-ii 
vijos lapų.

Lavonu* ol'ivijuiį pnii***šiiint. 
kad Taniu- K*4nta- dalykui 
suristam *u |iHieijn jnu |*n<- 
kyre tri*<|ešį||if * iiik*lanėių 
dolierių. ’Pid yra didelė -ūma. 
Protingi*.-** ir -ųžiningo-e ruti 
koše ji n1vr.-4ų m*iilM*jo1iiud 
naudingų vairių. Tik pridė
kime prie to dur *avu imsntar* 
Imvimo iiolylu-. Nc*iguilėkitu<* 
iieikokių |*a*tungii. Pinigu- 
*il darb-timiii sutarę- |*agnmi 
imi didelių daigių.

12 batandiK*

Lietuvių Tautos Tarybai 

Amerikoje.

II- 
Gal 
ku
tai

Į liečiu.
T.'l-eju, lloyile blllo -lulll- 

binu-ios luikiBšIiju* kandida
tu-. .Ii* gavo IB» tuksiančių 
lml*ų. du*yk tiek kiek Darbo 
I’artija. Tat reiškia, kad di
džioji laikrašlija Cliicngoje ve- 
da truputį tbiugiuii m-gu *ep- 
tintų dali luil-uolojų. Kito- 
šršio* liūlys kritiškai žiuri į 
tlidžiųjų InikraSčių įsitiekiu 
nuo -iiilijimu*.

Demokratinėje šalyje ren
kama*!* valdininku* tudu guli 
l>a*ekmingui darbuoti*, kada 
ji iniremiu vi-uomrtiė. Tliontp- 
*onu* guli tikėli- paramos iš 
įtaisai u*ių už jį republikuat,*. 
ii gerbiančių j) jo prieėiaiakų 

ir iš DorW Parti

llvnias. va*. 24. I!H!».

Pusirotlžiu* AiiM*riki»> liefu- 
tuvių siunakijc p. Gabrio laiš
kui apie AiiH'rikos lietuvių 
atstovu* Europoje, |t. Majau
skų. kuu. Dolaižį ir p. Pakštu 
ir <lel tu galint kilti šiokių to
kių m-susipratimų. taikau savo 
imreigų pažymėti kelis daly
kus. kurie num. kaipo IJetuvus 
vnklžitm ibdegntui j Taiko* 
Koiiferenrijų. atrodo esu |st- 
žymėtini toje *|utud<.* 
toje byloje.

(■abrio priekaištai 
JMaižiui ir p. Pakštui 
turėti reikšmes tik tuo alvė- 
ju. jeigu visų IJetuvo* reikn 
Ių gynimo dūriui oarrlmue į- 
vesti į vienu viešu <ii|4omati- 
nū* įtarta* vėžę ari oi jį nailuo- 
tume kuriuo vienu |*olitik<n> va
rymo mastu. Turint-gi omeny
je. jog Ijetuvim laisvės ir ue- 
priktauiMuny Is-s akcija šiaislieit 
reikalauja ne tik kokio* ii«tn** 
di|4<*matiin-* linijos "aukšto- 
st* sferose”. I*ct ir ptalau* 
ntiobiliiiio įtariu* prt*|*agnmlo*. 
infuniuteijo*. komiiuikiieijo* ir 
įvairios** nstlžiugo* nittšiusi 
srityse, lyginai m-t savitarpi
nio Is-ndraiimo |un*ių l.itdii- 
vių lnr|M*. tie priekaištai nu
stoja ravi* *preiidžiniis**io* 
reikštis-*, statant ktaiisinui 
:tl»ie absoliutų likimui ir m-ti- 
kūmų to ur kilt* a*iueii* atstu- 
v avimo tikslui.

Itc tt* dar. pi mm* šių die
nų musų įeikalit* yra tai eiti 
musų ateitie* klutisitimosc 
tnm tikram tvarkingam kon
takte «** Atskirų
kolonijų |s>lilika uilut net at
skirų asmenų čia musų reika
lui gali Imti ItiliHi uepagvbtau- 
jaitut ir leistinu tik tiek, kiek 
tokie atskirunuii moka jsiderin 
ti į bendrų krypsnį ir tik raš
kiau i* visų pusių mišin-sli 
Lietuvos valstybės kūrimo 
motyvus ir reikalavimu*. P. 
Gabrio "M-|utratinė” augšto-

|«k<4-

kun. 
gaktų

Suv. \ alstijų Kum Admi
nistracija praneša, kml Nntio- 
nai Coal Assuciation virši
ninkai išsiuntinėjo raio na
riam* luiklnusiiuų, kad iėdtrb- 
Ii pienus visuomenė* numini, 
|Nt*ekmitigni sutaikant leiKmių 
tarp Suv. Valstijų valdžios ir 
auglių gamiiiiiiHi prauninė*.

Koui|mniju*s priklausančiu* 
prie Natioiial Coal Assocm- 
tiuii. |iagiimiiut ka* metai apie 
JiMi.niRi.fNNi tonų arlin tri* ket
virtadalius lisoje šalyje |*aga- 
mintosios iiiinkštosio* anglies.

Tas pienas yra sinlaiyta* 
|Nisikalta'jiiiiiiosv tarp Suv. 
Valstijų Kuro A«bmiii*trato- 
riaus. Ilarry A. 
anglių operatorių 
darbininkų.

Pasitaikant tų
mų. atsibuvusių vasariu 11 iki 
14 d. visas dalykas būvi* lai
duotu* Prezidentui prieš ju 

Į išvažiavimų į Prancūziją.
Visų mainų i<|*-raturių pra

imta ap*i|mžinti su (mkeltais 
_____ simai*. laikyti susirinki- 
mus, juo* svarstyti ir asso- 
rijau di rėk tolimu* pranešti 
ravo nuoiuoiįv. Taip surinkto
ji associjarijo* nuoim>iie bus 
žilumui bėgyje |*>ros savaičių 
ir bus mduota direktorių su
sirinkime. Clevctandc, Olnu, 
liulumlžiu 4 «L. kuomet jie bu* 
plačiau svarstomi.

Heliuose, kaip pranešama. 
Inu pri|*ažiuta visuomenės in
teresai. kurie turi rantikiu* 
su anglie* industrija, ypatin
gai kaimu kurių ji turi mokė
ti už anglis. Taigi yra suma
nyta. kati visuuuM«nė Imtų pil
imi ir skaitlingai atstovauja- 
ma. tavedant kokius nors |*h* 
uu*. kuriais norima |iagerinti 
apystovas. Kad tai atsiekti 
Suv. Valstijų valdžia leidžia 
tokiai visuomenė* atsti*vyl>ei 
veikti laike |*-rmainų |**riju- 
ilo ir vėliau, kumuet pramonė 
bu* sugrįžus f normales, ra
miųjų taikų vėžes.

Truui|*ai* žodžiais, pb-im* 
y ra štai koks:

Pirma, kati viri faktai dėl 
ton išdirbinės, ar viri klausi
mai. kokie prie jus lyėiaa, 
kaip tai brangumas pragyve
nimo. brangumas isdirliystėz, 
darbu |mdėjiiuas, trans|M»rta- 
rija, ir kiti dalykai, kurie pri
sideda prie anglių kainus pa
kilimo. luitų oficijaliai ir tri- 
singni ištirti kokių nor* val
džios atstovų, nes valdžia yra 
visuons-nės atstovu.

Antra, kad visuuuenė yra 
viena iš užinteresuotų dalių, 
u kapitalas ir ttarbininkai kiti 
dvi, ir knd nieki* neimtų vei- 
kiaiiui. knd išaiškinti |*ndėji- 
mų. pakol vi**** trį* <lnli*. |**r 
savu tinkamai ingaliotos at-| 
stovu*, neturės progos |«*r-1 

'*įžiūrėti ir aplaili kiekvienų 
suiiuinymų.

Trečia, knd italvkų iius- 
prciidiuui*. kaip viršui išreik
šta. ir suibiryiua* valdymo js>- 
litiko* yra dvi atskiri funkri- 
ji ir liena ir ta (niti vaktžios 
atatuiyta* negali abiejų atlik
ti.

Ketvirta, kad surastieji fnk 
tai butų Inteikli nuotatiniuru 
mblžio* ile|Mrtamentui ar ko
misijai. Tame sųrašyje aurų 
domų, kad pienas nemanu *u 
daryti naujų atstovybių, bet 
mano |ianaudot i dalmr esan
čias nuolatines valdžios orga-

BOLŠEVIKAI ATAKUOS 
RUMUNUS

Londonas, Imi. 1.— Ii Siu- 
iii-lau. Galicijoje. gauta kiniu, 
knd ru*ų bolševikai ajdenlžia 
Kijevu ir šiamlie vi*u durnų 
jie atkreipia j rumunu*. Su
galvota šituo* užpulti ir |icr 
llutiiuniji) kliautie* Vngnrijun. 
jo n.

8KAITTKITI 
“DKAUGA**

REUMATIZMĄ TURINTIji politikų |mrtutuoju laiku 
kaip tik ėmė krypti nuo tokio* 
Inilvft kuur^itficijvn. ir aš 
tuo tar|m visai įlar nemtrėda- 
iiui* m«sti aut jo kokio įnirs 
Mėliu, luitai ir laimi per*|iėju 
atsargiai vaduoti* «lel jūsų 
atstovybės tais motyvai*. ku
rie yra išdėti jo laiške. Aš tu
riu |mbrėžti. jog p. Pakšto ir 
kun. Dotmžiu durim*, kiek 
jis jtj yru mokamas ir ištesa- 
ma*. yra varomas dalmr su 
kietu purirįžimu Imti visuo
met tvirtam kontakte ir IJe. 
t u vo* valdžios atstovybe ir 
tuo žvilgsniu jia atsako a tikš- 
ėiatt minėtai imiuatiuei musų 
akcijos sulygai. Priešingai, 
p. Gabrys iš to suvienyto fron
to, kiek imtu |mčiam teko |nr- 
daug aiškiai iš |«rikall**jimų 
su juo patirti, mušasi virai iš
trukti. ir lai daru dri griežtai 
asmeninių savo nesutikimų su 
Idetuvua valdžius taikos dėle- 
gari jos kai-kuriais nartai*. 
Tuk* įtariai* savaime <tar. ži

lumui. tieiiitsiiK-rkia nei inten- 
rijų ta*i atspėja rezultatu*. Is-t 
jis taip Imt n<*luoda ir n*ika- 
liugų garantijų.

Apie p. Niistiiusku aš nieku 
tikro negaliu atsakyti. esu 
geriausio* apie jį numnotic* iš 
kitų pranešimu ir tikiu, jog 
kaip ir ki* kvieu.t- rimtu* im
li tiku*. ji* laikysis ankščiau 
mmm nusakytų principų Lietu
vos liepi įkliiitsoiny ta*i iškovoti 
iisineiiitiių intrigų atmosfera.’ 
kurios taip daug šiandien y tai 
įnešę kai kurie tuu*ų užsienių Į 
teikėjai, turėtų užleisti vietų 
koordinuotam vi-iiotueiič* dur
imi. Ta* pastangas aš visų, 
pirmu esu |*miuitęs jau llertie 
|«a* kun. Dol*už.j ir |*. Pakštų 
ir iiutnau. jog tai yra viena 
pumai inių jiem* reikomemla- 
rijų. Žinoma. < taria* platuma* 
negali u|tsiribi*>1i tais asiue- 
nitui*. ir Amerikiečių, kaip ir 
visos Lietusi** reikalu* yra 
daugiau- deleguoti ratu atsto
tų. kūne galėtų paremti, 
Xo*d«*lL Lė/sros la/d.-ra. 
musų bylų tautų baugi?"i.

i

Kada tik maiiMM orą*, kenčia dide
liem dutUMintlK !*•**•« n<|*akrliaiiiU* 
Iteito iitic žniiiiH-* gali Jum* liprana- 
kauti kiekvieną oru atmainą. Skaus
mu*. kurį jie kenčia, yni tikriausia* 
n-nkla*. kad bu* lietau*.

Jeigu «Tgi rvamatizniu. m-mau.vk 
kad lai uniika* dnikla*. 1**1 Įkuuru- 
|>iuk kegreičiaUkia gauti du tieaiug 
ktetk-linu luistu i*-AlrtM-kna Partuka.

REUMATIN'AS
ir

PARTOPAIN'AS
jie tau |iagrlb>« ir greitai už
mirši baisiu* kentėjimu* aavo. 
o tavo gy r ruimas bu* malms-am* 
Abu labilu sykiu kastuoju lik

tai ąi.UU. išsiųsim, tuojau* kaip tik 
gauauis: orderį.
‘ Jeigu viduriai m-Karkojr. tai sy
kiu ufemakyk aabiaiuių l'aimia. 
kurie apvalu kraują, o Uippat ir 
ištarius. Aitų saldainių viena dė
žutė kaštuoja tik vjruą dulerį-

«

Temyklt!
du mivMti Ir Msikatail Mikli Uitiiliki 

lny StityM BMdrsvi,
. su kapitulų ŠHNMNNktlti ir gavo vakliškų čarierį (įdum

bu* mieste, (Ibio valstijoj, kurio* tikslą* yra veikti vi- 
suse Nuvienylo*** Valstijų** ir Lietuvoje. Pelnas už įmo
kėtu* (už ši'-ru-j pinigus aiškiai permatomas, u*-* m* tik 
ši Bendrovė suritvėri-. o užsakymų (durbų) jau turi už 
500,000 dol. ir tie už*u-y tani Ih- |*er*lojimo ptaukte-pluu- 
kiu. Valdyboj yra viri *|M*rijali*tai-žinovai ir geri liv 
tuiiui-knlulikui. Pasiskubinkit pirkti šertu, kurių kai-

• nu 23 dol. už vienų. Gulinu pirkti mmmžiuu kaip du Še
ru. įmokiinl 10 dalį jų verti'**. (Galima užmokėti ir Li- 
herty Bondsui*). Tuojau reikalingi karpenteriai ir no
rintieji tu unuilu mukiutic* lietuviai. Visokiai* reikalai* 
kreipkite*: Vaidyba.

tzis-ių hgbuojum-ių |iilieėių 
AA2 tukstanėui bu* Tbomp*o 
nu ■nramz. u 134 lakstančiai
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Lietuviai Amerikoje.

CICERO, ILL

Draugijų Sąryšio susirin
kimas.

i

Susirinkimu* įvyko kovo 23 
d.. 1919 m.. Kv. Antano pn- 
rupijos svetuim-ji-.

Seimo reikale: už visuotiną 
. seimų talsavo taisą mažuma. 
w prieš visuotino seimo šaukimų 

I balsavo dauguma.
Pikniko reikalai. Prm-jii- 

siutu Sąryšio susirinkime įtino 
imvrsfa draugijom* pikniko 
reikalingumo nusvėrima*. 
Aiandien •’< draugijos pritarė 
piknikui, o 7 tlr-jo* nepritari-. 
Ant gulo tlel visokių priešin
gumų prieita prie to. kati t a imi 
išrinkta komisija gavimui tar
iu. Daržui gani vieta ir lai
ka* įgaliotu komisijai. Ko- 
misijon inėjo A. Valančiu* ir 
ne|Himvmi ka* kita*.

Keikaiaula. kad visų draugi 
jų delegatui praneštą 
tlraugijom*. kad 
<1 ra ugi jo*, štiliu ly • luirn >* 

, kantu*, gėrimų jiem* 
neduos.

Pirmininku*, p. Stn-k'-iunu-. 
pranešt- ir |mtari- ntsišaukti į 
visas draugijų* ir |daėią vi- 
suoim-m;. kati kiekviena* lietu
vis bei lietuvė rūšy tų* i imi bu- 
siančiomi* peticijomis 12 d. 
latandžio tut-iu 1919 iu.. sulig 
"Drauge” ir "Darbininke” 
nurodymų. Tam tikslui išrink
ta komisija, kuri tarkuosi*, 
kad sušaukti vietos mns*-mi- 
tingų. Mass-mitinge ta* ren
kami |m> minėtų |>eticijų |nv 
rdšai. Bu* |utrašai renkami *-r 
einant |*-t slului*.

Pastaba: Ai* draugijų Ką 
ryšys sušalėta iš visų vietinių 
draugijų. In- skirtuuat įsižiūru. 
Ji* susitveri- praeitą vasarą. 
Ji* veikia visuose |ailitiškilose. 
|mtrijoti*kim*e Imi tautiškuose 
a | nai kšėio ji muosc.

Pirmą kartą aš to Sąryšio 
susirinkiiia- talytitvau. Ncpa- 
t<-mijau. ar jana- Mteijalistai 
dalyvauja, ar ne. Bet praei-

..............................................

Il'nmp Merritt linksma*, pilna* 
* nrrgijtt* ir karžygiškumo. 

|Ntigryžę* j stovykla* apšilau 
i kė Briatklynv. kur jaiu Imvo 
Iįteikta* Lietuvos žeinlapi* ir 
kurį ji* |Nirvcžė į stovykla*, 
čia lietuviai kareiviai nutari- 
tų IJetuvos žeinlapj pakabinti 
l*i Lietuvos vėliava. Taigi 
nunešė į Knight* of Colnm- 
lm* mimą ir |aitavė to* orga- 
niuieijo* M-kretorini. Mr. (lar- 
mm. Sekretorių* sn noru 
priėiia- nuo lietuvių Lietuvos 
žeminių pažadėjo įdėjęs į 
rėmus iHiknliinti ant sienos įm 
Lietuvos vėliava.

Seržantas V. \'aškcvn-iii* 
iH-nžilgu Ims |ialiuu*uutM* ir 
grįž |«a* *avo molyną į Ne
įtark. N. .1. Palmigęs karei
višką tarnystę Žadėjo visomi* 
*|M-komi* darliuotie* Lietuvos 
Inlnii.

-MIVO 
viso* I 
lllU/ei 
dykai

tų vasarą laHrijolisfcuose ap- 
r vaikščiojimuose *<M-ijalistai m-

dalyvavo.

Seržanto draugas.

CICERO, ILL.

Sekmadienyje. kovo .*X> <1., 
mv. Antanu pur. svetainėje, 
žmonės gavo matyt |»avyxdžių 
tėvynės meilės. Tai Moterių 
Sąjungų* 2 kuo) m |icr»tatė 
"Gilus Tauto* Genijų***. La* 
tai tinkama* šiais laikai* rei
kalas. Tikiu, kad motery* 
jiaėios plačiau* jį aprašys.

Cicero* bolševikiškas ele
mentu* tą ]Mtį vakarą suren- 
f«e retoliucijonieriaka* pra
kalta* kokioje trn smuklės 
lindynėje. Eiimma. laivo nu
ėję ten ir tamsių katalikų. Tai 
m- fiinaa*. toli ne pirma*, at- 
rinkimą*. Tai via norą* pa
kenkti katalikiškai organiu- 
eijai. liet kaip visados. taip 
ir *j sykį jiem* nejmt vko savo 
tikslą atsiekti — negalėjo |ai- 

•>•įvilkti Moterių Sąjungos 
kuopti.

14Jnu nuo M*nai i. Vvėiy 
knujia rengia*i prie perstaty
mo veikalo "Valkata”. Jį 
|*i*tatys nedėlioję, talandžio 
Ii <L. fliv. Antano |«r. svetai

nėje. fi-JMl vai. vakare. Pro- 
gramc dalyvaus gabiausi sce- 
iHH> mėgėjai. Tikina-* pasi- 
i-ckium.

Pr.

Vykų paskattos.
ViHiaė L Vyčių 31 kuopų 

surengi- pa*knitą. kuri atri- 
Ituvo kovo 27 d.. Urtuvių sve- 
taiuėje. Paidtaitą laikė galiu* 
vietini* vaikinas. M. Balkaiti*. 
Ji* bitai gerai atliko savo už
duotį ir užganėdino susirinku
siu* žmones. Gailu tiktai, knd 
tisai maiui žmonių atsilank* 
— vo* 2<i. Paskaita buvo i* 
Lietuvos istorijos. Nevisi 
bingliamtuniit'-iai žino n pu- sa
lo protėvių gyvenimą. Im-I iiui 
lyt jiem* ir nerupi.

A|iurt to. dar ir |>a1irm* vy. 
čiunis reikėjo atsilankyti* tat 
nežinia kodėl jie nepildo sa
vo nutarimu, ne* liktai 2 na
riai ii vyrių buvo |m*kaito*<*. 
Kum tar tatri-ti, kati i* šalie* 
ateitų žmones, jeigu iš 3<> >ut- 
rių .liktai 2 nariu lnnku*i j lai
škai tas.

DRAUGAS

• • • •

*1 '

I-o Vaisiui beulniirvk. kad <sria«. 
aus valams Uvo skilviai n» EATo. 
Xli'. l-ratabna viatt* nsatnacmaue 
auvit kkiattoo. * tas tri km. ksd tol- 
kis įmuksimu nebe l'urduudama 
|hm vivus ueliekmiua

Visų iin-igų 279.4K

ALEX. MASALSKIS
<•11 \lu>lll< s

Uciuvln m 
bortu* MII 
hn v I • «< k I p 
Uidwiuv»« Iu

Tu*9 
nu uttt kara-l 
liotiuv tf auto* | 
medali)’4r J
Tnllčlt d tik<-•! 

t); ti-ll| KX«*b.(j| 

b*»>> ti......... v •

t
Ihitai j

t»n<l< ii*ii«lit ir siiltn 
tut»o tave Iik-m Bralu 

lianai nauju* murini*

nuritu So * 41-

Libd. Sąjungos 5tos kuopos Iždininko PATONIC 
apyskaita iš trijų mėn. 1919m.

Betulpinant "Drauge” apyskaita* iš įvairių vietų bei 
įvairių rinkliavų visiem* liktam*, lieutklidinjant *|>mix<liiii- 
mą lutlslnringosio' Sąjungų- Centre. vit-liNiii* •-nn- kilti ru 
pešti*, ar visi skaitliai tvarkoje. Taip ir Penktoje luilta- 
rylu-s kuopoje ntsiliepė n<*ttž*i1ikėjimo taisą. Atidėtam) į 
šalį kitų kolonijų apyskaitas. ut*|utux<linoiu<* luilMliuiii-.-<-:<- 
Sųjungo* ilgą išlaidą ir gavimų surašą iš 19IS m. 
gnrsinumc Penktos kuopos ižilu stovį šiais 1919 iii.

Indgos.
Peržiūrint iždininko knyga* 1 sausio 1919 buvo. 9222. i 
Kimann M išriko* antra* Lilierty Bond ........................ .’itMUI
Nuošiničių už vienų ku)smą nuo Litarty Bond...............74

... I«UM» 

... 4.h»

.... li.HI 

.... 7.it-"> 

... 2.«» 
.. H»L9I

L
*
X
4. Per p. Tarvidienę už loto serija* 

Santa mėne*iniai įmokenėiiti .. 
Vasiino mėue.-duiai įmok«**ėiui . 
Kovo mėnesiniai įmioke*ėiai ... 
Nepaprastu iinok<**t*-ių ..................
Rasaro |K-lnu* ..................................

ti. 
7. 
K
9.

Išlaidos.
L L'ž tikietu* tašanti........................
2. Piišclfia p. K. pirmu kartu.........
3. Paš<-I|>n p. K. antru kartu...........
4. J Centro iždą įneštu ....................

Pa* |s*nktu* kiiu|M>. iž.iininkt} liko ...

.........3.73

........hu»t

., ..

... 2tli.fiS
-
234.43

.. MXi

Vi*u luito 27s.*4x

'j Tame skaičiuje yra pirttutsi* p. S. Mišt-iko- I.ils-rty
Bond. kuris Centro iždui la|st įteikta* 2N *au*it>. halei Centro 
apyskaitoje ji* til)>* 1919 nu

kui juo* eina gaujo* Itolėevi- 
ką, kurie atima tą ką vokie
čiai paliko.

Porą savaičių atgal i* Ar- 
cltangvlsko raitau apie lietu
vių - paliegėlių susirinkimą, 
bet pamiršau paprašyti, kad 
priaiųstmnet Ann-riko* laietn- 
vių Visuotinojo Seimo, atšiltu- 
vusio 13 <L kovo. Ncw York<-. 
nutarimus. Važiuotame* j 
An-hangvltrką timvžšiu tenykš
čiams jtaltėgėliatiui loo* 
•‘Draugo*’ numeriu*. Girdė
jau. kati Arrliaugelako lietu
viai rengia vakarą. Gal ir 
man jame tek* dalyvauti.

Ku pagatta.
kar< •ivi* J. A. Miekeliuua*. 

Cm M. 339 Inf..
A reta ilgei * k, llu**ia.

PRANCŪZAI KOVOJA SU
VMGARAI1.

V. W, RUTKAUSKAS

TEISINGAS XI osPIJEN- 
IHS.

Kas Geriau?
Ar ntok’ii 

įdurtu? Ar 
namg. kurt* i**m ia randų Ibunuha 

r«rwdu<Mlr«
ha man iMgiaa negu jm kaM*-
%«• |«a būda v»ti» 
tiekus kambariu*, nu "Hun 1‘arlom.” 
nu Hektrika. gasu. haltt*m« ntnkom* 
ir m.iud>*n« inin. nu vmai> augfttn* kle- 
MB įtariu Imata. nu geram Burtai ir «u 
dideliu frtu<i«i Itrtu ItilSA jm-dan Na* 
ntuM ImImiI Mlrnu* ii Itldcjų |>M‘ių ir 
Mldmkul n|*(*bud*Vola p U ik 4* u U*« 
mala. llnn«Um Uirpr tnduvių Notia- 
tten |i aliutu* Mama greitai n t nHn ūki
te ir galite aupirkti pigiai Ir uiteko 
S»midi• pmut. u hkuoiun rando* > • 
mnk« ■

LIBERTY LAND & INVEST- 
MENT CO.,

X»l K HalMrU M. <n*res>. UI-

Klauskite J. Sinkaus.

I

ADVOKATAS
Arda ti l*» Virinu Te unooo* 

• •tima IMmiostyF
SS « U IbaiMGTttAi hTKKET 

Kambar-v <•* 
Tat. Crutral M7S 

Ohas* *ut nr „iti-ĮKirto 
ssoa MI. MtlIK. \X sTULKT 

Te. Vania JtS 
lijo-mma*. SIS W. 3tnl a*. 

T«l Yard. ««»1

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Tnlctreun McKmlay S*t< 

t. VISI V1MHU.VM LIGAS 
5 iii Samib W •-la-rn ll-*Hr,ar4

lU-tkAltMIM M4«s<<<tt* |»IW n.iUIM ti.tl 
K». l>nKi*«« dupliuo H teta kJUum 

prie iMluttfck*’* UDU)EMA 
A J tinkat uok^A.

141 b X ItUfltlti AVr-a t’h)ragu, III

l’dimkil M fc%«»Ut-VI«t Ju«bAm|m
ktM-lkmHn |»o» illsslit 4* KmUnse £Ui> 
ISAM-tttiM |Us«. Atorrųlir lt turtu* 
<• IKI• MII. knd hdi.1, Tu
nu Išimti ntsetUų rrikmU- Miltinu 4tl< Į 
M'viuktl mkuiu'tu M«tiv«u:

V'itickua.
tėti *<. Usmtti XI., CfeMtųps. IU 1

Dr. A. R. Blumenthal D.D 
vmi *n.i tjvi ivrv- 

l-alanau). lobai
<«llre <al,,n4» a*!.-- ? i- r>t«
> v.il, sabare. X.-I lidat* * •*• 
MIS *. V-htalHl V»r. I*aai|< lt 

TiTvtoiu.. lurtlr 421*
Tvti C MM* lt->ul.Val«l V4Kt < 

«

[Dr. M.Stupnickii
3109 So. Morgan Strcct 

litu M.o. 11.14X01* 
T.kOm*. A.rd. Zuit

| V.t.*,<.. < iki II lt rtlo;
| i *|.tu *1.' • V.'L X«'I«I|W
I

i.

P. J. O REILLY & 
A. N. MASULIS 

III.U. —. — I.OAMS
— IKM ft lNCK

Ar norele gyrinlt grorKa** Artė
ti « Me* tuntu iiritj ir sraShi 
Bh i'M <1e| |*4'rduV.>iiO
M..tibe ’ iiri't* l'mu u« pilkame. 

03 Uml kea|*lr A%<. X. W. CtH 
m r tliiirtgst, III.

x

i
Dr.M.T.Strikolii

LIETUVIS
GTnYToj.v* u: chiici u«;.m 
itm w. «;ia m. įaustu, m 
Ofūo Te>»t<>n» HoulevsM 144 

nam Trt. heeir/ «•

Įąiiimmiinnimtii miimiiiimiiiiim 

f Dr. S. Naikelis 
s eiliniu** m t-Hininaas 

liti Mu. Ą klos S Av«. 
rtuMH- Btviu tMl

< Kero offnv
W. IMh ak 

llioor Cicere N
Il< *rnsM*rre!n*<gt' mes *"

l%*rnblu««du i kutulmriM rakund*. 
i g*r«t Ir ftigMsi; tikini v iu«nrM«*i k«l|* 
|%*nrt«di l*ru sami* iMitattun* ^imin- 

kun IMU Ai MOJU ♦ kito hstemg.

| 4. K-
I :«:• x~ iu* <t..

Miką* užsuku savu švii-Ht: 
a:it vireAių dalykų ĮuirtMlnitl 
visus blogumu- ir gerumu*, 
knrie rauta*i. Pultlikn yra 
tutmii eim'-ju. Trim-r** Ans-ri- 
<-au Elixir if Bitt»r Wine |tt*r 
|M»kntiiiiu* trisdešims melų 

'tapo išaešta taugoli kartų iš- 
, mėginimui ir * umis-t iu iš
mėginimų išlaikė Trim-r* 

į iiH-ricau Elisir of llillt-r Wim- 
.yra gtriau*ia* vaiste* visam 
Itusuulyj. štai ką sako M r. 
.lolm Bt-arli. Ki.*! No. Ea*l Ntr. 
Saycli Pcmut.. savu laišk«- ra 
šytaiiu- griitalžio 2-‘». I9|x m.; 
Priežastis jo rašymo šilo Im*. 
ko tai |Hi1yiiiiia* kuri guvu 
vartojant nuo pilvo skaiah-ji-Į 
mo. gnlvo* skaudėjiuMi. wluri- 
jiiiMt apetito ir is*turi*jimo e- 
m-rgijos. ir silpnumo ir lt. Vi
sose vaistiiiyčiusc. I«-I neau
kite imitaciją! — Triin-rs Li- 
iiiiucnta* yra saugiausius vai
stas mm rciimatir.uui. ih-uitiI 
gijo*, luuitagu. išsisukimą ir 
su|Mitimą ir tt. Gauiuimns vi- 
M>«c vaistinyrioM-. Jo*c|di 
Triin-r CoiuĮuiuy 1333*43 No.
\*hlaml Avcm Clm-aeo. III.

K'tCVTM, III

SPECIALU PER tĮ
MENESĮ PA8IULIJIMAS.
Aire du*tamc t ienų kartę, du 

kuule* ir I- vinių kirktaiiani ku 
ri« pirk* virtu) K uium.i 4«. mi ar 
IMI ukrų tartu*.. I Bubilą. Ituhiij 
ir ežerą apirliukėj. Vila* <*«umI>. 
IVėrutiMUi. Kaina S2OINI už akrų 
aut lenai i.i iiliutAcarią. Ra*.' kur 
ur

G. F, SANBORN
Kulniuku*.

CHAS GODLESKI,
I.Hlutt*k*et h<>l>>iiij<>s llirrkioriu. 
>r; Praplės <■«. likit:..

t’liH-ugu, Iii.

I

Dr. G. M. GLASER
l*r*kt.kiM>>a ST aM>i»l 

oru*. SIM >*. >!<<■*» M.
Keru- M-m M.. <W-Mr i. nu 

*t-l>IJALtKTAl> 
Mstertikv. VrrtMoi. t«ir«t <-Lr<*- 

•n* M lt«v.
<»IT*o VAIDINI** . • r»i—
iki o. am, it •*< : >•*• ims*, nu* r 

Iki « VuUaiiai vakare.
*><-d* Ihm<». ■<» * ibi J J*. b>ai 

Tel«<«to. Y’-r-le SaT

J-------!- ■ ■ - ■

lh*Hl. S33 Xo. Amflund IltV. <*hHu| 
TdteftMM* IU> marki 1 3M«

GR. A, A, RŪTH,

I
iUitmiiiAUtimui

t

Ta ITW< IKI

Dr. C. Z. Vezelis
UITI VI* MCMtSTM 

V«las4n*: kimi a o to ki t rak.
Xod-l-im.•* |tar»J *.'*tMoa 

tilt MI. ASHLAblt AVSMia
»rtt 41->«n <<■■«*•.*

«

liuku* *jd,f*-*m ir «-liu **>,;*■
■i bu. Vii

A eik*, ir vi>r UtttMu L*, t<c» 

oi<M.t szėt *•*. ii.tM.d n. <*bbmau
TMsCueM !•**<•*■

VALMCMAUt II-II nie 1 * C* 
eurtV J—S vuk. Nc4*lu*ui> 1* i: d/Parytias, tai. 1. — Cngarą 

kariuomenė užatakavu praneu- 
xą būrį, atsirandantį m-utra 
lėj juostoj tarpe Cngarijo* ir 
Rumuni ju*.

Anot ofirijalią pranešimų, 
u n gura i |m> susirėmimo XTti 
pniueuaii nelaisvėn.

Prancūzų generolu* pa reika
lavo paliimsuoti nrlaisviu*. 
l'ngurai pasižmlėjo išpildyti 
reikalavimų.

Pranešama. jog visoj l’itga- 
rijoj pakilę dideli sumišimai.

Dr. D. J. BA0O6IUS 
lAitiuih <«pd»Man Ar

• •Tuma lamui Mm Iom»b A«v.
iMdmatja |k?ai K<. Mū kimu Av.

IloM-innd, III
Tcleftrtiaa naudėtu i>*» ir uflno 

ritlliitun St;
i%’rtl.: • r»t«< iki II d.: s |u» ptvlu 

iki 4: • iki b vakare. Nvd.
> iki 13.

>x
I F. P. BRADCHUUS

Lietuvis Advokatas 
Altorney at Lar

IU w Mrmsur. cw. t rnrk M. 
nuurn su:, 1<4. C.otral SM 

<Wt'A<Xt, iLlJnOIN

t.rloUj* : itirtr mirt
ru.u»<um «Man Fatilrtur Ma
rmu. Jju-ka Ir kiti įrankiai turi boti 
variuoti t nujau* «1 irii'afą kai- 
i*« Tuojnun ntMtaukltn Mm turtM 
.•■•-t.-. Ui, r—kkJ. .’crcnkasiackuraa

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

Cmcago, Ilhnots.

‘•Draugo" Redakcijai.

(šerk mlakeija!
Atvykęs j priešakiniu* apka

su*. Itin vemtų nuo Areltau- 
gel*ko. gavau keletą egsrinp- 
liorių "Draugo** ir "Vyrio”. 
Idilini nudžiugau, m-* lieekai- 
lĮiluinn* rutau. lui* amerikie
čių yra veikianmrlinkui IJetu- 
vo* iH-prigulmyl*-*. Mm*, ka
reiviu*. riouai ru*ai lutai ger
bia Nako, knd ne Amerikos 
kariuomenė, tai senai hutų 
lailševikai bailu numarinę be
vyk iiitami "žemiškąjį rojų”.

Binlama* giriose, lyg kokio
je dykinėję, nežinau Gaug ka* 
dedasi plačiame pasaulyj*. Iš
ėję* iš "lJlaek hou*e” ant oro 
nieko daugiau nematau, kaip 
tik krintantį sniegą ir čiržkan- 
ėius nuo šalčio medelius. Liūd
na |ialieka ant širdim, liet at
siminę*. kad čia esu ir kovoju 
už |ta*auiio demokratiją, ui 
laliuotAMino pavergtųjų t 
tų. tarpe kurių yra

Girtuoklio

Ut

PAINTERIAI--MAUORIAI 
BRIOHTON PARKE 

IlKNUMtiia- tabitir i» lauku ir b Tt* 
•Iaw< iMrbijA atli« kante kuug4-ti*»u»ui 
lt ui ju*** gvrtfiMNiiMjnme. X-«Hg««* 
lefurval l^ietnuirMra. Kvt'f*klt*» |ui«l.u

I ariau >|tiliikuL ortą* |< IlTitUu.

I

EXTRA.
Poška ir Paskanskas. 

4432 So. Fairfield Avenuc, 
Chicago. III.

ih. aaM.

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

IsMuvifl k'Rtmiti.ibUM ihtų y 
i»iu« ir mm
moji. Ižvtiu ra • paųta% titrl.u ••k.kt- 

kažUžMM.-. dėti m UUKimi* IuUm
- Ktonu motinu iMnbu vi okuM 

»r i’teltimiM d«rbu«
lUrtaM* urmu Titathd dal>*« <’4M- 

ratfui* U*rl*M atlidku aUnkRd’tai .r 
U uodu rVAJunt./.re KatM lijtu
gun rclkalmga*. kre.pk*!*^

LiiIiumuii lt«xl Itoatbiff <u., end 
Mmx< m«<ml flMd U. lllb Mre
TH. < «Ml 4MS- A5TEP5

M<Alkl- R<>rltr>*. ir Itv-igiUMS 

tr NaMtikO *|~rSala
Mimų aulcuM. ir >|>aU.bas mukiai* 

tu** *-iu4)iui ju* i.h.ių i numes 
Ulk^.

Ntis t m.uis 4>4xioia,se ir asrtaa- 
• u* lurruuo ,i< •!<*,■* u- eiuvma 
•kjriur. kur u><*. eutriksoM riaktU- 
k< NUuuu kuomet jv» luokiaUse 
lUektrva varmam ms'-tBua tbusų auta 
omon akrnuove

Jus a*ato tukt metami aplaakmi W 
I Auisijti musu tookikla

PEARL OUEEN 
KONCERTINOS

Nusipirkite labai gražių knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arba

Aite knygelė vm tik išėjo iš spaudos. "Draugo” Bend
rovės laida. Tari 59 putapiua.

Kaina tik ..........................................  90c.
“Pražudysm Gyvenimas” tinka musą kiiygynaats. Dsu- 

ddį jų imantiems nuleidžiamas tymus nuošimtis.
“Pražudytas Gyvenimas” viena ii gražiausią apytakų. 

Paimta ii Kas kartą ją pradeda skaityti,
Taip yra atimami. Ap- 

ir tarp lietovių 
pataisyti

Vytis.

rašytaA
II,

ff

Ut M. L*

Vaikščiodama* |a> įtovykla- 
netiktai nutikau drangų. Mer

kuris tik.

-------------- •?------------
Jus Galite Sulaikyti

Plauku Slinkimą.
iH-rnaitLKa >ulalka t4**.Ki| 

*l(UMu«.. IU.mIi*. |*lv. aah*a- 
<-*-*• a***<w-. MULlIM i i 

|.l rfUka* l-l Hlu-alalua Jauua 
retbaltssa maita.

I>ct<n.!u«* *a<l*lt- L4'1 >M- 
»M pUoKal 4>u* laukui **<! 
ana * skaMaa.

U jum Šiltąja btu UTJL
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I

KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

CHICAGOJE. Į
SAI.IUNE PAŠAUTA DU

SMOGU
18 NORTH SIDES

B KORTn STDfcS

Itajenaano Mergelė

• Ketvirtadienis, Balandis
d. LSėni.ln . i i np..

I‘* uktrulirni i. Balandi 4 d i 
Iziduliii *I*'<m!iiI:i .
e . . *. ■' ■ — - ------------------

PO RINKIMU.

iiltid lw nieko itdiini*-

Džiaugiasi laimėjusieji.

<'llictięiije (*■ i'lil ituil. I.t :p 
po k< •kin- katė*-. Tt/itiiirin-i 
laimėĮii-ieii lt. I iii ,;| m. ; 
tiukuliiiie. I*a-lmi*ji taimiia.-i 
|>nlarle: “Politika, t.ū v 
politika". Ib i Iii |*i|.lil i i >• 
uielii ym l.iiloiltv.i, I 'Ik r 
lik viena- -n ik rituliui.*-.

Ilžiaugia-i raajura Thunip 
M.n mi -su,, dalininkei i;lo 
m*- kolą. \e- kola l.iii.i ii’ 

Prie- ji Iii 
u- didžiuliai 

l**j*« pi t.ulini 
|m 1anra-. Imi ji pne

ra i iii'imprii-ta. 
kė vi-i l'bii-sigi 
dienra-ėi.ii.
*11 Vii 
liuli.

Ii 
dirb- 
i*«jo 
prie* majorą uita, tu** lal.j.m 
piliit-iai prn* ju liuku.

Arxi lai maža- -i.indi*- 
*ii:riiut inin- li-n-ut- lietu.,
katrie majorui pridėturiavo.’ 

įlinkimai Imvti imkumi*
tuo žvilg-niti. kml dolžim-n* 
partijų-, dettioknilu ir n-pi.li 
likonų. bnv o -it-i-kalil/iii-iii* 
į frakeijsi*. Viena demukrn 
tų frakcija rėmė n<'pri**ultiiiii 
gą kundidtilą vietoje -toiėti 
už tavąjį. Kita kiloki kandi 
datų.

Tn* |kiI buvo ir -u r*-|iubli- 
kanai*. Juk vienu riptitdiko. 
nų frakcija agitavo už nvpri 
gulmingą. kita už demokratų 
knmlidnlą. Iii lik nepralei-ti 
majoro Tliump-onu.

Pa*iri*lė. jog |iat:iii.-.< tt 
*i*knldymni ilnitg pnkctikin 
jinėių partijų n-ikukim*.

NM-eit»*r. di-titoknila*. pm 
kiėė*. m*- jam buvo priiiK-tami 
vi*oki«* m-bultiiikiai ir prie* 
jį ėjo demokratu- lloyue. Lai 
po neprigulminga*. Ji* dnu- 
giau*ia tad ir |mkt*nk<* Sa vit- 
geria laimėjimui.

IfinkimuoM* motery* žymiai 
tlalyi-avo. Jų dvi Ihiki kandi 
dūlėtai- į niH—lo tarybinin 
ke*. It* l nieko tii'hliulėjo.

Taip. iimidic li.-nii-m- 
ilžiaug-ma-. kitiem* *u«i 
krimtimą*.

atrodė, kml Įcitni.i 
pilnėtų niK.iiHitr-. 
kilntp. Kaip dnu:

i" 

lt* 1 
41H

*l|

PAKVAIŠO ŽMOGELIS

Gydytojai ištirs jo stovį.

Toni Saueii i* Ka-I Ctiim 
go* |4ive-in- gydytojam- |w*r 
fiarėti. nr Imtini- jam kokiu 
•ulii galvoje tn'lrtik-ta.

Praeitų -eknuidiriiį ji- np 
atlankė tailėrvikų -ii-iiiiikuur. 
Vimui* kalta tuja- i tikinu j ir 
vi*U*. knd *ią *nlį tini valdi 
ti ir vably*ią •*•!-. i ikiu.

Totiy tni }*idej*i ęnlvmi ir 
nnt rytojau* mėgino uet |«n 
praktikuoti ta.lleiiki»uų.

NuareAiuota- ir piii-tn 
p*yi*lio|uitaiu-.

Pakilo gni-ra* automobilių 
rtotyjr Maulialtaa gura*.*,*. 
722-* K\cliange avė. Tik, im*tu 
viduj** buvo tai milumi,Liliu, 
Kuone vi.*i nugndiiltn.

Nim*toliai *takla 2i»t tuk* 
tanėių dolierių.

Pil trata 
•• UŽ 
ni«*l a

|V|*a

pl«‘ it i| 
, <uL,*1t i

<;<
, IH* 

n- luilitido 
••-•'•mi*. 
. «•< < 
ne'—ili’t

kiti

I'om,v«*. 
klijinio I'i 

1'iiomh'I j*!*- i 
tii.-l. •• iielaimė-ią

pati* Įiiie ilmių ir 
j >.UM4*e dnr keletą

l aitu iiz.i i»l:i- JįJti
t.'l. ’»I2 U e-f |S

jMI-IHIOs’ Ii 
Pl.-ol.m 

I l!<W>W-l -I
i t ai o it ii 
taiigit-'ii 
i-ai »i ui 
tm in*mi .
fmžiittų.

K m-ir-t 
kė ii iem ■
vi-i ju |mklnu • 
|W| -lldm-. Į •*• 
-ii iiii-t ūžime* 
I*- \\ l—titoi
l.'mknii.

lin pt*-'iljii i ji 
eitu ii Liti Zlieilii**
ii prie durių, 
kili IMflialė 
puoli -i 
|udeido 
iųi ių.

šiuo
Knita igt- 
plm*c.

Pu tu pb'-Aikiii nėrė laukan, 
įėokn jit laiikianėinn nu luino 
biliim ir nuiažuivti.

Jiem- apli-idu
lim.iaU* prnli**-t:i |*di<*ij:ii. lie
te) livai niilumobiliu |in-ib*i<lu 

< M*ėk«di piktadarių.
Nukastai. Vargini |mgy*ią 

l*ėaiilii iimigu. \bioiu nu
vežtu šv. Antano ligoninėn.

VAIKINAS PAŠOVĖ NURSE

Paskui pats pasidarė gala

Alta*rl ll«lli-tili:ig<et |mimh*’* 
nur.-ę J,*nnie lludcen. Kiuan**! 
(Milicija alėjų j jo namu* ij 
Miliuli, ji* Inujau* nu*i*uvė

Ji* laivo 21 iim Ių. Nur*ė U.' 
PaMnroji yra ligoninėje ir ko
voja *u mirtimi.

Tmcilijn įvyko, kuomet 
Mergina al*i«akė «tt juo a|»i- 
Vert*.

• i ;.?i .n. i r»i. m r kniit vu n.
11 *.'i, ■ • p,,111** -vi't.iilię. |li|l \\ U 
'1..1J1 in \ve., tm -mil.iuma

liefulni- vi ų Nortli Sidi- lie 
Imių -ii-iriiikima-. knd |m-i 
tarti ir iblirbti |J,*iiii*. kuki j 
taniu galinui luitų •minkti to
je kolonijoj ktanlnugiauMm 
pma-ii. Kiekvienu lietiniu. ta*
• kirtimui Iltie- ta*i |«ažinrų 
it mitinėm tėvyne, ym prie 
deni* nt-iliiiikiti į *l -ii-irin-

K.

KONCERTAS SU IšLAIME 
J IMU.

Suknioje, kuiu d.. 1919 
j m., ši. Mykolo Atk. para pi 

I1 ju- -vetainėji* I.. Virių iki tn 
kuo|iti i* lliiglitnn Pmk |w*t i 
-tnli •*|b**»-nwii.** Mergeby" ‘ 
Būvu gsirriutn. kml |»-r-laiy 
tiut* pni-idė* 7:31 inl. vakare. 
Tn* neįvykode| ktiikttrių lošėjų 
lu-tikėto *u*ii šilini. ietimi 
m*l>agirtiiia i* atžvilgio m*i*. 
laikyti tralini. Itutų tukti* 
kinu, jeigu lin** lietuviai pra
tintume* prie iegiilinri*kumu. 
taip knip kitu* tnutu*. Nejau
gi nu-* «**aim* tnip tirintigų*. 
kml negalimi* navn duulo iu. 
džio iėpildyti.

Publika* į *į vakarėlį gana 
kaitlingni alrilaiikė, tiuitmnai 

ii-i. i|mtiugni tiutlliridicė-iai. 
yiiigeidnio immnlyti tą unuj;i
dramą. Nrgi-rni. kad motery* 
nl-iin-Mi iiinžu* kinlikiu-. \'c 

, kinlikiu tuomet kaltė, jei ji* 
verkia arlta rėkauja, ah* įimti- 
no*.

I.o*i'-jii*. ĮMiuiit- it imnailė*. 
pu*ėiiuni aavo rok** atliko. Zy 
imnu-ia i* vi*ų jų Inu o Augę 
lė Merei “ItcM'hzjum Morge 
|ė” p nia Z. Sukalau*kii*m‘*.

Patartina jaunom- mėgė
jom* labiau pa-ilitiinti *ni*> 
tėvelių ta-i jų pttėių prigim
toj knllmj.

Vintui loM*jo*. jeigu butų gn- 
|ėju*iu* knltaMi tnip grynai lie. 
tuviėkni. knip p nin Z. Saka- 
Inu-kicm'*. tai į*pu*lį dnr dėle*- 
ui butų imdarę

Vienuob'**. ata-lnni imant, jui

i

K?

TEATRAS! W TEATRAS!
RENGIA LIETUVIŠKAS TEATRALIŠKAS KLIUBAS •'LIETUVA'' 

ir 
CHORAS ŠVENTOS CECILIJOS" CIEDORIU DRAUGIJOS

Stato Kanoje du gražiausius Veikalus

“SVERTA AGNIETE". 3ių veiksnu ir “ŠVENTA CECILIJA", 4-ii veiksnu 
Nedelioj, Balandžio-April 6, 1919 
School Hali Svetainėje, 48-ta ir Honore gatv.

Svetainė atsidarys 6 vai. vakare. Perstatymas prasidės 7:30 vai. vakare.
Gerliinnioji Vi-iiomenė: Kiekviena- e-mne -knile tn*veninui “šv. Asmielė-*“ ir 

“šv. < ii-ilijo-.” ta i in*iixleiika liktai |ui*i*kailyli. Ihitatr-gi I* T. K. L ir šv. 
ti. IH. dumiu progą vi-umueiiei. kad |ninialytii jų gyvenimą gyvai |M>r*l:d:int ir tik
ru- nt-ilikiniii-. Tni-gi grrhuttnųji vi-itoun in' in-pmlei-kite *io* prugna ir viri nt*i- 
Innkykite j -i inkarą. # Vmėinlžini kvi<*'in v'i-iw. Rengėjai ir Komitetai.

E T

♦

30

\.*|<-li..j. kovo 31 d., J. iii.. 
si. Jtirviu |tarap. *vctninėje 
fit ilu*v*i i*lnimėjimn* Ijitaln 
tin*.*** Sąjunga- t'elltro loto, 

I Luti tano (maukoje* gert*.
kun M. K ritau-.

I.uln biiiu* j*- apie 2 im lų 
im rgiiit*. •Iiil.b- p. M.-icijaii- 
l.ii. vy letiniH-iii i** mini, litu 
s*.. I 'aliluiniu \le.. I'liicago. 
III. I*laimėjimo *erijo* nu 
un-t i ttti.

Ktųtii-rtn* irgi puikiai nu*i- 
M*kė. Programą iėpildė I- 
Vyrių tliiragu- Ap-kriėm eito 
ra*. |*< vmloii«le galimi* mu 
z.iko p. Parimi*. Solo daina 

i vo *oli*tė |wiiiia 41. Pimietn* r 
! -oii-ta* p. Kudirka. l'ž ii* 
lnbjau*iai -u-irinkii-ii-iu* |m-' 
tiku IrnmĮin*. ta*t gražu- *im»- «lare m-|tapra*tą į*-pudį |ia*i- 

, teli* i* upi-io* Karuavilm venlamo* *ave
Varfaii. Kiek |w-lnn bu* kol arrei A ilgėtai.
l. a ilsu m-žinin. ne- ilsu n* -ii l‘ 
gražinti viri likieti--

Ita lll. *lnr tano ir kalta,*, kiiygule* luMiimi ir taip tumi 
Kali* jo kun. M. Km*a* ir p. skaitymui 

Zaldiika*. Kaip vi**tm. taip ir 1 
kitu kalta,* puldikni |mfikn. 
t ardau tia*hiiėių. ėinliiigni n- 
• ių ii-i**in*. kurie tik ktmmi
m, r* prta *•„ vakaru įtriaidėju. 
i«ubj.*’u*iai ir didžiau-ia padė
ka pripmila t'liicag,,* A|»*kri-

iėi„ L Vyrių eliunii ir jo i«*- 
|dėjai: taipgi Miliutui |w>iuii J. 
(Kudirkai, kuri* dainavo *olu 
ta- atlyginimo, lik i* |m*i*vcn- 
tinta. Mažu Vytis.

|M*r>k-1itwi, *<•-

•ią. (miiiylėfi jo* kaltai ir su- 
-i|mžinti *ii lietinių darbai*. «i 
|HMlniu«r neužmiršti ir Dievo. 
Tą vi*kn jgy-inn* |**r |*nv,vx 
dingu- vadovu*. |M<r panaiki
nimus. detalius, «*il»- ir žni— 
Ii**.

Patartina virom* kobmijom* 
I nii.-ipirkti *ito naujo veikab'dio 
L'll.*mta.« t,a<IWini i* fwl.,

i Jos yra gnii<*tiii:ii 
iininlingu* dėl jaunuomenė*.

Petras P. Gavėnas.

IŠ BRIDGEPORTO

Pancdėlyj.-, kovo 24 d.

Ar Matei “Čigonus”
_ Jeigu nematei, tai ateik j —

Raštininkė.

PRANEŠIMAS

I .iet uviškojo Teal mli*k<>j.i 
klititai “l.ieluva" ir rlsoni šv. 
Cii-ilijo* gimlurių dmugijo- 
nariniu* žinotina, knd genera 
li*kn rvpntirija veikalų Šv. 
(’erilijn ir šv. Agnietė nt*i- 
ta>> ketverge. " d. tadnmlžio. 
7:->l vaL inkam, šv. Kryžiau- 
imrupijo* *vetainėj. 1m*iuui* 
bu* initalioj. Ii d. Iialnndžio. 
Srliool Hali, taigi vi*i liiAėjai 
m*tižmir*kile nt*ilnnkyti.

Rež. J. J. Pelekas.

i 
i

H n II lS-ta ir Honorv (latvės ^CIIOOI nail, TOWN 0l: LAKE 

“Birutė” 
1919

Rengia 
Liet. Muz. Dr-ja

Su b., Balandžio* Apr ii 5.,
I*ul4,k«l r,-ikul*iii.iMt. ”IUI:ITft“ nlkurl.m nnirn kriti* turu tat m. 

mmlu,u» iniialkalMci, IraerSUa MKa'V VI". I*** |*,r*i.ilvmnt “lllrtiiiV* 
t*a*cnk, .'ig.mai* apkir-.lt. aw4.es* *» rtr.ue vl**4,li, Urenu. |*. valuti**1 
M. (Uink;.**. I*rn4li* k:M vai. v*k. KeiM'Us -IMIll Tft“.

Iš |tl(|GIIT"X 1’ARIiT*.

i

Ketverge. iKitatalŽHi Š «L. 7 
vai. vakari-. Iiariiyiinėj anAaiaėj 

i įvyk* I.. Vyrių :Mi kauptai *u*i- 
j riukimaa. VW luiriai yra kvirėtami 
aaairiukli. Turėaiui uptarti ke
letą avariiių dalykų. .

Valdyba.

M. 
m., šv. Jurgio |mrapijoj<' llrid- 
ge|M«rte. |ui-idnrlmviiiiii gerb. 
kletaino. kun. M. Kru*o. artai 
mylėtojo uuižų vaikelių. Iuįki 
•įtraukta* taireli* vaikų i* tri
jų rkyrių; arėta, rrptinto. ir 
uėtunto. Neturėdama* |wt- 
užtrktinai laiko, ne* yra <laug 
durtai Įirie tokio* didelė* |uv 
rajiijo*. at*iuntė *avo |mgel- 
biniuką. gerk kun. J. Šviraką. 
Ji* |Mai*kino prieža*lį *u*i- 
rinkiimi ir ragino nutverti jau 
nųjų Vvėių kmųig. Mokiniui 
žimatami. kad kur vienyta'*, 
ten ir galybė. *u mn*lu noru 
•umanymą parėmė. Turint di 
ilvlį *kaitlių mokinių reikėjo 
nt-kirti mergaite* nuo bernai- 
rių. Mergniėių kmiĮiai valdy
ba tapo išrinkta i* M-kanrių 
mergaiėių: M. Miliutė pirm.. 
K < tverlingaitė - vive-pirm.. 
K. Ilarritilė ra*t.. K. Pr’ 
kiutė iž«l.. V. Jiililiui-kui’ė 
ir J. tirigiuiiulė — iždo gdo- 
ta’jo*.

Ileroairių kuo|ai* mldybą 
*u«tarė -ekiinlirji: A. Zauitai 
ėrviėia pirnu A. Ibikn- 
viee-pinn.. P. šimkeiiėin 
m*t.. V. b'linaii*ki* 
K. Pe)M*nt* ir lt. Jurkų* 
iždo glota-jnL J*-a* V. Italnn- 
dn prižiun-teja* kuo|a>*. o 
gerb. kleboną*, kun. M. Kru- 
ėa«. «lva*i*ka* vndovna. Su*i- 
rinkitnu* nutarta laikyti kuo- 
tankianaiai. Tikuln* knapna 
yrn. knd *u*irinkimuos* įgyti 
IJetuvo*. iiui*ų Tėvvnė*. dva-

Telefono Patarnavimas Jūsų 
Naujoj Vietoj *

Tidefumi prenumeratoriai kurie ket i im
te Mainyti ar tai n-zkk-nrijo* ar biznio 
vielų *j |ittVM*arį turi duoti mum* ma- 
žiau*ia

Trisdefiab Diegų Laiko
jeigu krau*ty*H**i tanu*

Balandžio 15-tai ir Gegužio 15-tai 
Ta* bll* jum* diitalė Įiugeltai 
m** gnu*ite greitų |mtarnavimų 

šaukite Couunercial Department 
Offidal 100

(Dvlai)

■M 
spalio 10 d. Bu perkeltas |j 
musų lotų šv. Kaaimiero Kapt 
nėse. Subatoj, Balandžio 5 u.. 
1910 m., po pietų. Kviečiu vi 
sus gimines ir pažįstamas da
lyvauti.

VALERIJA BALdlENE

Kovo 29 d. nuo *u*itn*iikimo 
gaivu* žaidžiant tadę |m*iiui- 
rė C. Skiiutari*. Velioni* bu
vo jainui*. !•*» m. amžinu* ir 
įmik.'* lligli žMatol. Iliivo g**- 
rni pni-ilaviu*-* -muiknviim* ir 
nekartų būdavo vaknruoM* |ut- 

I linkMiiindnvo publikų. Velio
ni- Elzbielo- ir Julijono Skin
deriu buvo tikra |tagtmda ir 
riimyta'* Mimtiėje.

I jiidolniė* nt.-ibii* tailnn 
džio ?t d. I* namų |m nuiii. 
4.*i22 n. WihwI Si. Im* nuly
dėta* į šv. Kryžiau- taižm- 
ėią. o |mi paiiiuldų j šv. Kazi
mieru kapine*.

PRANEŠIMAS
I /mokėkit** tavus

KIMBARK 8TATE BANKE 
>iil< St:il imi <'minty Tr,*a*ur,*r 

108th ir Michigan Avė.
I i ftaliirnniimą iižiuoke-ėio 

lleilllllllie.

STREIKUOJA TUCMENAT

< 'tliragoj*- -it-ln-ikaio K4I| 
tiiriuefių (,ltiibimtikii aut tini I 
žų laivelių). Jie yra nuirtai. 
I.ig-i„l jie dirtai 12 valandų! 
dienoje.

Streikininkai n*iknlnujn <ln 
tatr s valandų dm ta, dtanoje ir 
liadidillimu u. biol i—Iii-* I.*, 
limta,

Ji*m- -treikliujmd *a*tab 
•lyta tul.-taiiėiai dolii-rių ver
tė* vi-ukių darbų.

SVTESTA3 TRUPUTĮ 
PIGESNIS

tldcaguje 2 rctitit *varui at
pigo -vi,-1a-. It*-t buliė* |ia- 
brang,, ar. biiM-liui. Pana k uja
ma. gal ir kimt-iniai kiek at- 

I |iix*ią.
Mvmn pigumo 

lankti. Vjrrianuybė j

lių fkrrdyklą ravininkai 1 
jnu* pa*k<lbė. I.iel I1H-MI U. 
■t|Hg*<ianti. Keikia tad laukti 
dar di<ta*nio pabnuųpHM.

CICEROJE REPUBLIKONAI 
LAIMĖJO.

V.

KAPITONAS GREGORY 
NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ.

Nco'iiai *ugryži- i* Prnnrit- 
zijo* armijų* kapitoną* Gn*- 
gury miMivė plė*iką nigi*iį. j- 
*ikratiM*iu*i į kapitono 
|m, mini. IfcClli Grand 
!*lė*ikn* buvo Jmm*« 
32111 Su. Ntat,* gal.

miniu* 
taiulv.
I Intu.

PIRKITE KARES TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.SS.)

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0 
Musų krautuvė—viena ii didžiausią Chica<»je 
Parduodame ui žnniauaia kainą, kur kitur taip nntaum. 

Maiim lių laiikama drnkuoii ir ofino itarluuna yra naujau- 
ai<n rnadue. l'Haikom viaokiua laikrodaiua, bcdua, grabi
nius ir driaunlinius; graarafouua lictuviškaia rekordais ir 
konccrluiią geriausiu, armoniką rusišką ir prusdką iidir- 

2.1, kUki‘’ ‘ ta
v lEOSUUS miKJUN U i uuj luini’Kiriu— *•
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