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Pakilo Lietuva prieš bolševikus Ara-Liet Tarybos Telegrama

Jugoslavijoje paskelbta 
respublika

Nauji sukilimai prieš bolševi 
kus Petrograde

LIETUVOJE PAKELTA REVOLIUCIJA PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

*
8TOCKHOLMAS, bal. 3. — Iš laikmoi 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, Laadvarave ir 8umiliškiuose. Išvaikė iš tų 
miestų bolševikų sovietus ir sunaikino jų administracijos 
■ofisui

Paminėtoje vietose ir kitur valstiečiai bolševikų raudo 
nęję gvardiją nuginklavo ir daugelį tos gvardijos kareivių 
nugalabino.

SERBIJOS KARALIUS 
PRAŠALINTAS NUO 

SOSTO.

Jugoslavija paskelbta 
respublika. «

Revoliucija prasidėjusi streiku 
ant geležinkelių.

HINDENBURGAS SILEZI 
JOJE

Tenai jis paskelbęs mobilizaci-

Teodoras kd. X Aura- 
tim laikrašti- Vrėemijft l.i*ti. 
utuit Ii»-vii4ė* I'-li gninui* i* 
Uyiiu*. praneša, kad Knrage*>r- 
g<-viėių dinndijs praralinln 
nuo rasit* ir A^lvj |si*k**lh!:i 
re*publiku ra sostine Belgrn- 

• tiu kaipo Serbijai, taip Jugn 
*lnvijai.

Karalius ėjo 74 metas.

Nerbiju* karalių* l’etra* I. 
Karageorgeviė. ėjo 74 iiu-tu*. 
Ji* *o*tą uži'-tiū- birželiu |.*i d., 

melui*, ja* nužudymo ka
raliau* Alekratulijii tr karalie
nė* Kragu* < il'ii-miviėių.

Kare* im-fii karalius l'<-lm* 
ravu sostą laikinai buvo pave
dę* Minui Aleksandrui, šita* 
kaipo n-genta* valdi'- ralį.

Nesenai buvo žinių, knd ka
ralių- e»ą* *ilpim* sveikatų* ir 
bure menę* pilnai jm-itraukti 
mm sosto, gi (atdarąjį |mve*1i 
sutini Alekraudnii. i

Alekratulra* Ituvo sodo j|u-- 
dini*. Amini ji- lankėsi Pa
ryžiuje. Buvo žinių, knd ji* 
Paryžių apleido kovo 2 <1. ir 
iškeliavo Belgradan.

Karngeuągvvičių dinastija 
Nerbijuje valtbtvavo i* *etu> 
vė* ligi IK-*č> metų. Tais lie
tai* jus vietą užėmė ttbrenovi- 
ėių dinastija. Ir tik I9tc> me
tais- Knrapairgeviėmnis ištinu- 
jo (atvyko užimti rasių.

Belgrade nesama sumišimų.

PraniMinui. jog |s* tų svar
bių atmainų ir perverratių 
Italgnule vie*(attaujanti rainy-

Londonas, Imi. X Iš Bo
siju* Is-vieliu telegrafu gimta 
••fatjalių žinių. jog Pelregra- 
d.- pakilusi liauju revoliurijti 
prieš bolševikų valdžią.

Pinnimi-ia sustreikavę visi 
geležinkelių iltirliininkni vi
ralu Petregrmb* sjmkrityj.

Pažymima. kml streike ir re- 
veli imi joje vadovauja Minija- 
tintai im-nm-vikai ir Mirijali*- 
Itii n-voliucijonieriai.

Ainiu skiimlui:
“Nevažinėja jokie trauki

niui. m'-ra ilmuHif Pa-trognole. 
Menševikai ir Mmijalrevoiittri- 
jotiieriai |*n*aiikė stn-ikan ge
ležinkelių darbininkus. Tml 
rastojo komunikacija visai* 
geležinkeliai*. Norijalrevoliu- 
cijunieriai yra iMiikinn. Kol- 
i'-nko ir kilų susijungusių im- 
|*rrijnlis*ų agentui.“
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"Dimgas*'. 1800 W 46 tli, St.. Chicago. IU.

Ii Valstybės Departamento gavome šitokį pranešimą: 
štuomi yru doudama žinoti, kad pirkliai, kaip tat išdėta 

Pildom.-im ;e Pi -atdento į’akvsir 88 mūšio. 1018, iki iiiei- 
džiaut kitokį partdvmą. gali perleisti pinigus asmenims esan
tiems Estonijoje. Latvijoje. Lietuvoje, Lenkijoje, ne priešams 
ir ne priešn šalininkams Bielskis.

Tr.« pnt ativli'lud:

••Draugu'.“ 1800 W 46lh St.. Chicago III.
Wr ircdved Irom Stata Departmcnt the follov.ing eommu- 

nicalion notice. is hereby given. that ckalers as defined under 
tlir executive oidor of thc Presidcnt oi Janunry 26. 1918. until 

ir. l-m-ted ima -...J.i u..:, o- tada to pcrson< 
rot cn*mies or allies of enęmics resident in Esthonia. Lettland, 
L't "tumia a«d Poland Bielskis.

MINIOS REIKALAUJA PRA tiinkai (atkilu iu* lik |ai*-- vil
nų Is-ninil. I*e| pro*- Isil-eT i 
ki-ką valdžių, ptw- \i-u- *«,| 
šėriku-. Net iioliuii-iiji Imi-* 
vikitnim |vi-ekejai duju prie 
*ai* apgaulint-ii* ImlAevikų v:t- 

' dus, *
Itailiiniiikit- |i<-n>* IsJU-ri 

ku* |sicidia*i* ėmė kurstyti ir* 
Minti 

i di«- dtdžil.lių Piitdovu dilbiu, 
vių darbi įlinkai jau 
jn prii-A l*>l*evil.U'. 
niukinu- vadovauji* 
vuliu<'ij«ini<-tiiii.

.X<»i-ntii lu.ifcsi darbininkų 
atlaikė -u-iiinkimą. Padary
ta n-zoliueija. kad ls,|L-tikų 
vnldž.in pH.-iindė kaip darbi 
ninku, taip ni-ų n-vtdiuriju* 
tikra i**hixikė. !■ kaipo tokiu 
uegidi ilginti gyvuoti.

Iiezuliin-ijų (Miėtis- ir de
šimty* tiikdais-ių val-lii*ių.

Reikalauja panaikinti diktato 
fvsta.

Streikininkai reikalauja, 
kad durbihinkiAkoj llu*ijuj ne 
Imtų jokio- diktulorydi-*. Ik-i 
indauja nieką m-varžnmų rin 
kimų į MrtitUu-. taippat pa 
liuustivimo i* kalėjimų visų 
iMil.M-vikų prii-Aininkų. 

lluIAetikų Vatiniu- tie reikti 
lavintai tni tikra- |n-ili* (si 
kukiu N«— i* diktatuiy*tė* 
Itui.M-vikizuat- negalėtų gy
vuoti n-i vienus tlieuu*.

Bolševikai la*l (*ii,- imi— 
niu* stn-ikininku- |*anaii*loja 
durtuvu*. Atliktu-ji, ii*ur 
krata*. w-*k*» t«»* r -zuliiieiju- 
kopijų. Ibrudiuoiju* kopijų 
•nviiiinkni tuojau* *uii-iiimi ii 
galabi mitui.

Tai tokia sueijalidų bulševi 
kų vuklžiu. Aišku, kati ji ilgui 
neatlaikys. N*-* ji n«-*u-|M-* i* 
•kvrdi visų žmonių, tii tiku 
šieji l*il*eviku< sumaišys -u 
žemių dulkėm!*.

ŠALINIMO LENINO

Darbininkai ir valstiečiai sau 
kia "Salin Leninas!"

Geneva, Imi. 4.- Virto* laik
raščiui .lolirnal dr Grilrva 
pranešta. kml vokiečių ficld- 
inarAiiln- von lliinl«-nburg *u 
skaitlingu Alniui nukeliavę* į 
Gfiuiee. Sik zijoj. ii. prit-Ainuui 
nrmidicijo* nutarčiai. vi*am 
upskrityj puškeli*;* generole 
nitdtilixm-ijų.

Čiu gauta žinių, kml lietu
vių (.*> kariuomenė, kuri nuo 
ru*ų ImIAevikų atėmė Minimi- y./į ^iprieiimh.:.. j..£ 
ją. im jiiM lun miednn gatvė- kix,,,|lk kurb |it,

i- imi .
ver*t.iių 

žinių. kn<l 
valdomojoje Mu-ijnl n-iuli iu-ijtiiiii-i ria i

• In fl»i tt i ti L i t

Londonas, Imt. 4.
£rml<» |m*ilikėiiuų 
čia ir vėl gauta 
rn*ų tadAi-vikit 
llu-ijįjt- ph-ėiti-* 
draikai.

Tų *trrikų *vnrl>uiti-ia- lik 
•bi*. tai idietiui- darbiiiinkų it 
vnl-1n*ėių |m*ipri««iniiiui- l.r- 

Į niuo ir jo *nt«*liut kraugeriti 
uiti ir niilokniliiii-i rnltlž.ini.

:ii |m*ipri«*Aii:iitm» l<otA,-<. i

>*<• ui rado 7<m moterių ir vai
kų lavonų. Tni bolševikų au
kas.

GEN 8MUTS PA8IŲ8TAS
UNGAJtUON.

Paryžius, Imi. X — čin |»- 
*kellitn. kati l'ncarijon iske- 
linvo ančių gen. Smul*. Iš
keliavęs |mkilu*ių i* nnni*ti- 
rijas klausimų reikalai*.

VOKIEČIAI UŽ MAISTA 
UŽSTATO AUKSĄ.

Paryžius. Imi. X Prancū
zų užsienių reikalų ttGsn* prn- 
iii-M-. kml vokiečiai j belgų 
mteijonalę I mnkų Brusselyj 
pristatę Ą*m.<ski.imsi auksu. kilt
im gvanintijų už *iimėiam.-i 
Vokietijon maistą.

Leavamrorth, Kaus, |W1. x 
— Kitinanet Chicago* f««h*ni- 
linui teisme nulaiudi kalėjimu 
in*ludrijalidai iš vietos kalė
jimo dalimi* l*u* |*uliii<t*imli 
lindėju* už ju**» iiugAtn- |m- 
ranku*. Palitm*m*jnmi t**dd. 
kml (kiiIiioIii n|tf*lin«-ijn alinė- 
rlattsinn teisman.

I* U'adiingtotm pram*Atn 
imlimoimti p** paranka 
llay«roodą ir kitu* .'Ki indu*- 
trijalidu*.

*iją.
Kaip l’etrognide. taip pro 

viiH-ijtt*,- Aiandit- ki*-kvi,-iti-iu 
žing*nyj lik ir girdima vienu* 
ir ta* |mt šauk*tna*: "Malin 
nutokraln* Imuina*!"*

Leninas apimtas baimės.
o

Kovo 15 <1. G-tiitto vultižiu* 
•tuvi* buvo alkidurę* tokian 
imvojmi. ka«l ls*nhm* |mt-

(buvo priverkta* kelmini IM- 
rograrlan ir t«n prraš darbi- 
ninku* fm*iaiškinti.

Ji* iA Mn>kvo* l’etrogrn- 
tlnn nukeliavo sfmeijnliu ka
rališkuoju traukiniu aštrini 
•augojama* r:m<lono*i<» įvar
diji >*. Tai naujos gmiy m’-* nt 
•ų runi*'iiiit«ikrata*.

Tenai nuv - l:ę* ji* |ttžmlėjn 
darbininkuni* kuoveikimi- pri 
rtatyli reikalingų kieky I*- nuii-. 
*to. Pažmiėjo ir kitokių gnu- 
*ybių žiiKHu-ni*. kaip tai |ai 
pradai <lan> vi*i MM-ijnli*tu 
variai.
Bet tai* |mža«b'-jiinai* m*pa*i 

lenkino itarliiniakai. Jie |mrai 
kalavo jo n-zignacijo*.

Nieko nejteėę* lamina* u|e 
leido Pctrocrmlą. X<*jgij>- ti ii 
darbininkų įtuilosn-* ji* *ugry 
žo Maskvon ir vėl už*i<tar>'- 
Kreinliun. kaip nuderi* lukA 
Inn.

Darbininkai dar talpaus su 
jodo

Bet kumm-t lamina*, kiek 
|mlauku>. *avo jmžiuk-jimų I 

. nei *pil«b'-. n*-)m*'itntė iMre- 
gntdnri mni»!o. tuomet darbi-1

dteikno 
Ntreiki 

ranjalre

Londonas. Imi. 4 laiikra* 
ti- Ihtilj l-.\pre-- |Nidu**iti 
•uninsiymų. kud moke-timi* 
reiklų n|*|ėii m*vedu*iu* vy
ru* ir moteris. Ne* knip n<- 
ni. tnip kito*, rako tn* Inikra* 
ii*, turi rlaugian iAleklinu- už 
vet|u*iu« ir pinitra- 
tlnžiuii niekniekiam*.

Ungarijoje pravedamas

Upės Rhine pakraščiai busią 

suneutralizuoti

BUDAPEŠTAS BOLžEVI 
KAMS - TIKRAS 

DANGUS.

Mieste biznis sustojęs. kas
dien jtcma šventa.

PAREINIS BUS PALAIKY 
TA8

Taip ilgai, kol Vokietija 
atsilygins.

Paryžius. Imi. 4. IA pran- 
-•mu v, i •niių •užimtum. j«»ir ke 
luiių Mil*tyl>ių ul*tovui taikos 
k*<iif**t«-m-ijoj<- nu*|mvtdę kni- 
rjjį upe* Itlun*- ;u«kniAtį *u- 
ti*-uiraiixuoli taip ilsai. kol 
Vokietija le-iil-ilytm* *u lai- 
kininkai*. ty. kol n-iAiukly* 
*i-ų įniko- -uliirti*-* *ą!ygų.

Tn- iei*kia. kml l'nraiuio 
teritorija* l>u* itžėmu*io* praa 
>-ur.ų ii belgų armijos, Gal ten 
kaikm lm*ią dar ir minių gar- 
uiimnni. IR-i utm-iik<»uų nelik- 
-:ų. X,-» ku*>iu<-1 Iru* |m«luryta 
taika, visi Ameriko* kareiviai 
tiir«» npleidi Euiiųgp

Budapeštas, imi. 4. r'ionni 
ku-Mliriiu yra bolAevikam* «*k« 
nmdutii- Vi**, kmutiiv,'- ir 
dirbtuvėk itžalarytb*. itarbinin 
kai k;,«,ii<-n *T*-nėiu. Guli* ku
tini važinėju \'i-u<>m*-i pilni 
imoitių. B* t automobilių cnt 
v'-o* luritonui nedaug. Jai* : 
žiirėja tik * u*ni l*d**-'iku vy ■ 
remtieji, nulijo- rij-i*- 'Imjori 
jn

IbJA, viliai iim-ijruuiliziiojn 
tmlins.o-nių žmrmių puoAuiim 
*iu- orimu*. Nnmų ravimu 
kare- |«ali*4uimn du-try* kam 
Iltimi, liepiamu |mliuo«imfi 
m*h* tarnu*. Gi į vi*in kitu* 
Lainhariu* į-ikrau-lo ptril--t:i 
rijntn*.

Vi-i« i'i- riviliam* gvvi-nto 
jam* j*al;yta |m*kirto*tm vie 
to*na ranrAti ginklu*. I’ž re- 
{mklaii*itną itt "mojimui mirti 
mi.

I*nii>b>n«*ji armija onainizun 
putui <b<tiviuu in i- *tigryžu- 
• ių iA lludju* unuiiių katė- n«- 
laisvių. Ti<- r* lni*viai yra bu 
vtt»irji Audrtjo* kareiviui. 
Pri«- l*«l*eT ikizmo jie iitvvi«ti 
lhi*ijoje. Tad *u jai* nėra var 
gn. X< * ji«- jau npM|stžinę *u 
tailM-tikų tabižio* m,-l«*|omi«. 
Ih-in Kun. I ugarijo* l«olM-vi 
kų už.«i«*nių reikalų komirarn*. 
tM-lai*viam< pužada ta*ru* ai 
ga*. gerų tnlg). Tml ir visa pa 
traukimo |m*laptis.

Aitu vai •!■ ja. kari rūmai 
bofAevikų valdž.in džiaug*i*' 
|m*iM kiliuli* taip ilgai, kaip 
ilgui bu- maido. Gi pn>kiti 
nežinia ka* gali būt.

i
Bažnyčios išniekinamos.

Traa*yivanijuje Iroleevikai

kų ntrėsAss. Ten bažnyčios 
jie pakeičia j mankos sajes 
arba j teatru*. Geriandu* *uo 
lu* užima proletarijato vy
riausieji radau

ANOLEKASYKLŲ AP8KRI- 
TYJ SUAREŠTUOTA 

13 BOLŠEVIKŲ.

Jie kurstė darbininkus prie 
streiko.

Wilkc» Barre, Pa.. Imi. 4.— 
Federidini nm-ntni iuie*l«*iyj 
Moraua*|iur -imreAlitT'o KJ ImiI- 
L-vikų. kurit kur-1ė unirlt-kn- 
-iu- -uk.-lti •trvika t'i»om- kie
tųjų artelių kn->kl*«*<-.

Nu:ir,--1 iiolė-ji rengė *u*i« 
rinkimu*, rurniltiaavn kokią 
tni •luptą draugiją ir plnėini 
Mtr<- |Uo|<Mgati«lą už draiką.

d

Parytins, Imi. X — l*|miiija. 
pirmutinė neutrali'- šalis. ofiri- 
jaliai pram*M*. kml ji įstojant i 
(aulų *ųjiing»n.

Ai*ie tn prer.itk«ntą U’ilraną

ISPANIJA ĮSTOJO TAUTŲ 
SĄJUNGOM.

1 -

PALIUO8UOTA DAUGIAU 
PUSANTRO MILIJONO 

KAREIVIŲ.

IVashington, Imi. .1 — Ka
rės ili-|mrtiiiiH*ntn» paskelbė, 
kini ligi praeitu kure 2ti dir
ia** iii Siiv. Valaiijų armijos 
(siliuo-uota tA‘ui.471 karei
vis. Kaip eiti, taip kitur larlAevi- 

kai viibiininktii ima augšta* 
algn*. Ib-t jie nviiuika randų 
už |mgyvirtimu*. Veltui turi 
ūžti ktiiuii si-okio uuti*lo ir 

i drubužių.
VirAbiiėiiutM- nu-iiimlotnų 

kutuliuiių kairui atpiginta. Ibil- 
Arvikų k«wni*ijn nja-ina vieš- 

■ biu-iu* ir i*kluu*inėja žmonių, 
ka* kiek moka. | viešbotj 
llungaria atėjo komisija.

moka biaĄst
kad kormtų.
riai tara: “Tki plėšikai.
tyje tam«ta nx4sė*i tik 
kūreną.
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Keistas sumanymas

Idingau Inikraštis pakritikavo 

lietuvius nevisai gerai apaei- 
iiančius, užtat Bridp-villės a- 
gilaturiai užsipuolė ant Tautos 

| Fondo.
.Mintijantis žuaąnic (s-rs- 

kailęs "Išeiviu Draugą" *u- 
Į pranta, kad viešiem.- mus vei
kėjams neviskas vidui <luryti 
ką jie užsimano, ufts visuome
nės opinija jih» |irižiuri. "Iš 
eivių Draugus" taugiim kur 
jeristus, kml jie gali liktis al
kani. jei lli'-illlllls t*-škoję lis- 
meninių tikslų vieton tarnaut, 
tėvym-i. Ti* žįslžitii Į ui rudo, 
kml Tautus Fondo pinigai ne- 
įnėtumi lak- kai)*, kml už juos 
rvikiilatijniim naudingo ditita.

liet llridgevilk-s n*-ii;m*|ė 
|iai m-gnli to suprasti. Gal 
jiems trukstn prolo. o gal sų- 
žinės.

Kkmty tujai unrelą žinoti km 
y ui to- m-mimlėlmi .'Iš ją žodžių 
galinu* (•.ttirli: jie sako, kml 
talševikai yru ją broliai ir sv
erte. .1 e |*aty.- sinkia, kml 

gyvmdii IJeluvuj* Isdševikų 
valdžin. Tat reiškia, kml Tau 
tu- F**nd<> priešai jia ladAo- 
vikiu.

Pirmiau m**.- minėjome pri
rodymą. kml ketvirtoji ir rėp
liotoji Ans-nkos l.ieluvią 
N*» įjalistą kiauše* išreiškė Imi* 
š*-vikiAką pažiūrą. Turimi ne 
|iakly>ime s|H-dniui. kad llrid- 
gevillės IsilM-viluii išdygo is 
MK-ijulistą k*-lino.

Lietuvos Nepriklausomybes 

pradžia.

Kulnim

Popežiu* ir Socija 
listai.

Aim-riko.- Ijeluvią Taiitm*'-* 
Kalsiant? pmuoji kuopa Itrook 
Ivn. X. Y. ritine*'- suteikti "nu* 
ralę |Mg**llią" bn*|iam» gyv*- 
imiitiem- Lietuvoje iA dali** 
ir Amerikoje. Tam tikslui ji 
siunčia p. Martą į Lietuvą.

Jei minėtoji lils-rnią tullli 
ninku kuo|>a laitą (laritenkimi- 
»i tiktai |i. Murinu- (tarianti- 
mu. tni ji imbutą |*-iž«iiyii-i 
ravo teisią. Dėt ji mm *u- 
Uuųiyuiiti nori fitiausmė- (ai 
ranto- nuo iki luti thdierią 
nuo aaiueti. iA v i*m*io<iie*. Tu 
(Minima n-iiknuui tu* v i*-n iA 
lllin*'l***io* kllo|H<« nariu, ih- 
vii-u iA jo.- vienminčių lils-nthi 
tautininką. I.*| ii iA vi-„ lėvy. 
ta.* mylinčią Lietuvių.

I*. Mariu*
te'-ius laišku- pram-Ailaiua.. 
kml ji. esąs |m>intigęs važiuo
ti j Lietuvą nu Lietuvos n-ika 
lai. ir apsiima |uu*-Akoii savo 
vientaučių tėvą ur giminią. gy
venančiu Liet ui oje. Ji. pri- 
deda: "Tą Ifl-i.t* nil-ill atlik 
ti vi.ietu. tiems. kurie |*n*ki
auri likti reikalingu. k*-b**n*-i 
pinigu., arki kurie aukau? m- 
mažinu airi."

l*-ua. Mariu, u>-dui*la nei 
kokią lindią garantiją. kml ji. 
tikrai (ml**ngvį* .ii.ižiimjiiuą 
.ii giimiieitn- |<tima neitu |*a 
prastu* kra laiškas gal •* 
tą atlikti.

Minus iAr<*do. kad kiekvie 
lui. ku** nori važiuoti i Lietu 
vą, privalo tą padaryti savo 
lėšom**. Jeigu kokui ku><|*n ką 
siunčia. ta* tegu ji jam duoda 
ir l*-.»ą, liet bylinėti *i«*-initi 
iie. iA žirninių. |<a-iiuiu*l<*jm,t 
ją jausmais, mylinčiai- gimi 
lu*., yru nuutą uiti-mu-*ni Is* 
gražu.

Kova su Tėvynės 
šelpimu.

Sucijalistai senui piud*-j<> 
kovoti su Tautos Finalu ir iki 
šiol negiliau ja to negarbingi* 
duris*. Itridgevilb'-jc. Pensilva
nijoje atsirado asmenų, 
vadinusią "Darbininką Val
džių. Aalininkai*". Jie raukui: 
“Aalin .-u Tauto- Fondu".

i t? auką, nė cento

ivillės anlurėliai saaau- 
Išrivią Draugo" lodžius 

gura*. israirtingn* ir tiau-

%AMERIKONAI UtPUOLĖ 
BOLŠEVIKŲ POZI 

GIJAS.

RED. ATSAKYMAIkokiu laidu sutvarkius žemės 
įvaldymą. To. kotni.ijos nary.

lliaika |H*i>knitė tam tikrą re
feratą.

Apie x**mė. n-formą dar 
I kallA-gi ne|Hirtyvi« \'arkaln. 
I guilu. Iai.iitu.ka-. krikAėiony. 
|demokratai Tučkus. kun. Ka

• »*.a., kun. ('•izjiu.kn-. A*io 
mnili.. \’aiėiu.kn. taipgi ii<*- 
(nrtyviai lliel.ku. ir Autu-. 
.<m ijid-detnokratai; .lankaus-

<1* 1|<*. kml koinilctm ir taryta'-- 
lė-. kur ją yra. n*-i pnly* tie- 
žimultimi -avo valdžios ribą 
mm išleidinėti įstatymus. Tni 
gi teikia, kml butą išleistas 
i-liitynui> |iarmiaiiti* visiem*] 
savyvaldo* orgammis ką jį lu
ti dilini ir ką lailikti . ........ . kun. V.-gėl.

Apie miliciją ktdls-jo
Zaskeiičiu* nuo •’’'1HU'iyviV I nepriklausomąją kliuhu. 
kliulsi. Lenką- •'*•••«'»*'»*.džiunui mintijo v' ...
Iiratiešė, kati lunkai tvėrių *a-Lialimimuji žemė butų duoda
vo k<>mi1*-ttiM ne* nežiną. i«rį||(a pi||(1,g miostivy I*'u. Zns- 
Lietuvur Vaistyl*. Tiuylm i ,HprikL kliuta. vanlu
tiesą norint m*|>rigiilmy Ims. L4,k... kml iki Ku*mnu:jm i Sei-j 

Atstovams iAn iškils ravo' mm z.*-iii*'- liudii vaktuiiut ko-1 
nuomones apie T iilau* Daly į innimliii bmlu.
kų miustn. pajlldy tuosius *laig ,,o |mwnM8. v„.„3 |
uis. Jira. išn-.Ak. jn-ms |ml*- |jlk kriWW„lliv .(..„.„kratą pa- 
kn iiž n tM>kiii viih«| . . .... . .
• 11 .• • • <• a HlNctfl I X m ImiImI-kiillrt h Mielliii'i itiitiiMru * 1

p. J. Yčas. 1-.ii l,ri,A *» '*
kml Lietuves vul Imlsavo lt. Sutarę |mxveikiuti

■ ižiai Intai rupi švietimo n-i , Mažąją Lietuvą K<*nfen*iH*ijos 
kalni. |vaidu, nlslovai iš»i**kir»*lė (•

Po :i|»vnrstymą buvo vai. vakar**.
i«-itrunka; toji- iH-rtrankoj*- _ .

r , , . , Paskutine diena. ;-ii-idnn* Is-miio- '••* u* v u**.
rijus -tiuuiiiy nui-. 
pliiiutii DNi lutlsais dviem ii*- 
luil-iiojimt. Iš tą -kaitini nui 

: iyl. kml ištiktoji* <li<-noje jau 
I
v.

(Pubaigu).

Kariuomene
Tmin ėniii ktills-ti 

apie Lietuvus. ii(igyi*imą. api<
rinkliavą kariu<>im.:m-i n-ika 
lingu daigią. Kubilius kalln-jo 
vy imusyls-s vardu. Jos pra 
nešimą p. Noreika. IJi-luvm- 
Tarytas narys, papiklė prane
šimu, kad Tartim. uegid**<laiiia 
viešai veikti |m vokiis’iais, .-lap 

Į čia -u*lan'- lietuviško* karino 
' im*tiė- ontiimwu*ijo- p!«*tm-. 
llmistes įgijusi Taryta (kur* 
|A(»augu* Komisiją. k*iri*»- 
darl*ai- datar naudojasi l.n- 

jtuvos ministerija. Ministrą 
i pirmininkas išreiškė |*a**i.-t** j 
(Is'-jimą. kml jis negavo žinotu 
to pirmiau*. Po to buvo |ms 
vnlamlžio |.er|lauka. •* (m per- 8,.((,il,i„|in, 
liaukai reKobin-tją skaitymas, f į,,. 
Vn-mi laivo uuu Sanl.iros. Ją 

įskaitė* p. Klimą.*. •• kita bttv**Į 
thilies ix*jMiitv viii, krikščioniu1 
demokratą tr Įmžaiigo.-. San 
lara savo rer,o|ineijii atsiėmė, 
atgal pili** Imlsiiusiniit. t žt 

; krikščionią demokratą n-x** 
| liticiją Imtu Ilki tatai*. <> 2l 

■ n<-talsavo. Po to įvyko pasd.-ii*
pertrauka.

Nešimus mušu- vakare iš- 
naiijo prašalėjo posėdis. Si ars 

* te krašto i*rgnuixaeijos n-ika 
; lu*. Valdžios vanlu valau* du ! 
hku ministeris Jonas Vileišis

|kalbėjo apie rivik-s valdžios miMiMtra> |». |^,Hias. 
orgauiaavimų ir apie uiiliei-, kJ(«l .labai m-gnliimt 
jo*, l. y. skystus kariuomenes Kuriamojo Keium. m-* 
|iri rims imą.

taliea organizavimai.
Po ministrui p. Kiliulius išį 

krikšėooiią *l*im*kratą panti- 
nėjo ibiug negerų įlaigtą įsi
gyvenusių Lietuvoje, tarp tu 
trys blogiausi: slaptas degti- 
ih-s varymas, gala-nimas mais
to į užrula-žį ir s|H*kuliacija 
aut vietos. Nesaiii iiustatvių, , . .’

,... • ’ iiislro ph*siuui. |mn-ikA*laiiui
-tinlikią tarp vokiškos ir Ii*-..................
tiniAk<>- valdžių- organų. Ih-I-i 
vark*- mą> zs-ns-j*- liiiosai au
ga. S*siud*l*-iiH*krntu* Stau
gaitis |*uduo*lu stilium tina 
(M-rtaistli vietiis-s *avyial<bis 
komitetus, (lailarniit. kml už 
visą tvarką kn-kvieuam valš- 
čiuje turėtų atsakyti krauite- 
tai iš trijų asui.-iią, o kml pri** 
jų luitą taryla-b'*. -ii-in-uknuti 
keliskart į metus. Taryla-lių 
atsiuvus turėtų rinkti mažaže
miai. tažemiai ir dvarų <lar- 
liiiiiiiluti. Kun. J. Grajauskas 
krikščionių demokratu vanlu

I

Paryžiuje * lutai yra Taikus 
Koufen-is-ija. kurioji* daly
vauju talkiiiiiikii ir neutralią 
vicš|iniiją atstovai. Tuo jut 
ėiu laiku Įvairią tautą socija- 
lislai atsiuntė savo ilclega- 
lu- į Nv*-icarijus sostinę Her
my. Murijnlislai lb*rw* -varsto 
tuo- pačius klausimus, kuriuos 
gvilileiia Taiku- K**uferem-ija 
Paryžiuje.

Pasidarė viena- raiškus ina- 
| z.iimžis. tas-ijall-tą kuiifelen

eiliniui* ja ziiio. I’-ijoj*- kilo klatt-iiiuis. ar tautą 
sąjungoje turi Imti ofieijab'* 
vieta |Mi|H*žiui ar w. Ihilravo 
devyniolika asmenų: vienuoli- 
kn pmiav*'- tatai*, kml |M*pržiui 
turi liuli (iri|auiuta *>fi*-ijak* 
virta tautą sąjungoje. • aštuo- 
•d talsavii ((riešingai.

Aitą* Isil-tiv iituir į *a rodo,
kml žiaurusis tikėjinm m*|m- 
kentiiii!i* mažėja socijalistuo- 

■ -. Katės uirtu jin*M- imsinsfe* 
dvi kilu kilai prH*šiugos sro
vės. Vieni labinu brangina I
kuiiurą. dvasios ir doros tur- kviečia vnkiž.ią tvarkinti įnirs
iu*. kiti gi žiauriau negu iki tą ir mii—trlių n-ikaliis. kml 
šiol ktri|iia*i už|*uluiliu į <lo-1 |mvasariui atėjus nralritų im
tą. liesą ir laisvę. Pirmoji 
|mkrai|ia ėiu*'* viršų llernu 
koni'en tM'ijojr. kibia iipsiimui 
įsikelti U Imi* mm apie |mi|m*- 
žiu. .Ii *hn labinu- (maiškėju, 
kmln UŽ pri* lanku* |Hi|iržiui 
n-z.ulmriją -u*-j*> žymi *iiiugii- 
iiin taisą.

X* |M-rde*lain>- *Vi-rdaiiu 
net** ludraviimi irikšmę. 
|*iigitiainr drlto. kml jis
ras. bei |w*nlaug vilties ant jo| 
stalyti dar negalimn. Tokiaisl 
-iiiiie-ią liukais, kaip dulnir,| 
uriikėfų tiuly ką |«t*'*liit*i ganai 
daug. I

liet kiinkubuojaiM-iaiis* (m 
šaulyje jau gana tankini !•«*-( 
riiodu. kml susiartina dorą ir 
tiesa liraitgiminlicji asiis-nys, 
iki šiol |irigiilėjusieji prie vi
sai priešingų sravią. Iš kilos 
pu**-.- abu ori m-sąžiuingus su
tartys tarp usiis ną iki šiol da
gavusią tavujuarių («rt>jų 

o - S-l* Į- —

dinčtoini ir iin"ink»tajui ta

tui-
Jj

ge-

P* iA iMižimgo. ir .Iniikiiu.ka. iA 
Di- 

vienaip, kad

Į vo sTi. prieš ją viena., o n**-

|w*rt rauko j* J
- rrtuditt- 

.ii tapo

pribuvo apie Ali atstovą, 1. 
lieku mažinu trečios dalies.

Kuliamasis Seimas.

Pa.kui (turėjo kbiu.iimi. n- 
|>ie Kuriamąjį Seimą. Teisių 

sako.
šaukti 
IICIlU.- 

Ilatyti IJetuvo. ruliežiai. Kai- 
j kurie (Jotai bmbiiui datar |h> 
j pru-Au valdžia vomi m-galėtą 
atsiųsti savu atstovą: tat butą 
skriauda tonu* piotaiiis. ruu- 
kiaul Kuriamąjį Seimą reikia 
turi-ti tvarkoje aavy*vaidą ir 
i eismus. K»l ka. to >Uir m-ia. 
Krik A*"-lomą-* !<-mok ratą vanlu 
kun. Grajauskas (turetiau lai

tu, 
kad Kuriamasis Seiliui, turi 
būti suAaukta. <i*-mokialiė- 
kiaušiu Inaliu Apie tą (Milj <lu 
h ką <hr kalis-jo Za.keviėiu. 
ir Jarldiuavirius m-|*ariyviai. 
Tuėkus krikšė. demokratas. 
Du*ixin.ki. |*ažmigieti. irStau
geli is sucijal-demokratas. Po 
|K*rtraukai jm-Ata vieim krika- 
ėimiią d<-mokratą reaoiiucija. 
I i. ji) tal.avo 77. mulavė tal.ą 
Iti. Posėdis iiž.itaigė 11 vai. 
nakčia. Ir vėl prisema paste- 
in'-ti. kad tą klausimą lai- 
varstant iA Koiifen-ucijo. 
ėjų piritui įniko |>a.il.ėti 
atstovas.

Sausiu 22 d. uu<> put rytu 
■••j<* frakciją. V. ratylio. ir 
Lietuvio vyriam**la"-. pa-ikal- 
Itėjimai. T*mI*-| |ui.-kuitni- pu- 
.•'.ii. ti-pni.įdėjo lik 4^Mt i-o 
pietą. Pirmi įlinka tu K. A. Zi 
liii.luti. *

Ta. iHiMili. tu įėjo pririukti 
i ui uju imlią į \*al.tijo. Tary- 
iią. Iki Aini ją buvo 34, tai 
yra. IS laivo iArinkti pirmoje 
ValMvIn*. Konfercneijoji*, ki
tu. Ai-Aitdika pririnko niu v**- 
liau |*ali Tuiylia. ėterium ir 
Turku, im.iulė įlalmr prirink
ti j Taryltą at.tuyą iA įlarbi- 
uiiikiĮ. omui įlinką ir ūkininką. 
S. Klimą, laivu nuomonė, pa
pildyti Taryltą tik ap.kiiėią 
nt-lovai.. Gudui praA*'* mu 
triją virtą Tarylioje. Ilal.a 
vimu ta|M* priimta išpildyt i 
Taryta <lnrbiniiiką. tunai ninku
ir ūkininką ut.lovai.. Ix-i iri- 
luia gudą ai.lovai.. PrieA gu
du. tal.av<i .<M-ijal-deiiiokra 
tai ir ne|uir1yvi. kliuta..

Pa.kui fvylco rinkinmi. l'ž 
krikArimiią ilciuokratą ir im*- 
imrtyvią knadnlalu. tal»avo 
!«*. viena, prie* ir S laulavė 
tal.ą.

Kadangi viii iAriuktieji ta 
vo arta krikAėiony. *l<*iui>krii- 
tai ariat prijaučiantieji jiem. 
u«*|mrtyviai. tai advokatu. 
Joną. VileiAi. prniH-A*'* k*uife- 
rem-ijai. lunl jia uetauuri il
ginu dalyvauti |’«A

f Tm^bvp ii ii įun ii-

Koiiferenrija už.itaig*'* *k«- 
Aiuit. miuuėią pri**A autimtą 
vakare. At.tuvai ir piililikn 
|tagH<dojit Tauto. Iiimną.

P-Hio I". <**<».**a*A*<*. Mi-ldli.uii 
I pranešti arba savu adresą. arl«i 
| vardą ir pavardę io žmogau*, ku 

rtarn T**i**i»u hlavci *1**ll**rį minė-1 
|*.ą laKkv 2(1 tavo 1919 m.

P-MM* A'. \'UH HlLt Kili. E**lll| llll į 
I Lae. \Vi* K**l kas iH-galinui pri-i 

Į ou«li |u-tieij*>ia- blanką. ii*-» |>a-| 

't** <kir is-uaiaan* ją iš t*tl<l*HiH>j<i 

K«auii« i<* Ibišikiti- ttaėig šhuo 

adhnm: l.ilhiumian Nali**m*l l'«*iin 

cil. <UQ F'ifin-nth str, N. TV. 

Wa>*l*itighHi.

/•-*«» v. 
land. ••hin.
■■ \į*i*š’.iI** ttsžni *•!<■>” livrėjas 
pinu keletu uivlą btl**i *luiig 
triukšmo ir iH-riinasės* pridltl^-n 
kitoje lėluvią tahmijnf \iii< i-iko- 
j*-. .lis tada buvo žytnin neaalh-ž. 
tiiukuK Jei ji» alkniui* y ra. 
paprnėkitu jį. tai nrklainą'kite jo. 
kiaanet jri iius skelbli ką norą a- 

■ (tie iHtėjhuą. taikykitės vu-lini*, 
kunigo, kuri yra pasky »■» kataliką 
vyskupas <-M*nii* vhnytajv su A- 

šlubi S**siii Nei milu tuižuy.
čia **«-g*ili Imti apmi/aldšu.-jei .ii 

į n*1*ri|mž;stn Ar. fVtm apnštnl** 
i|Ksiitiio, ly. |M*|H'žinu-.

f*-nui A* Halini, \V«*»1fh*l«l- 
Muša Mulmiiai talpintum** Tami- 

j stos k**rvs]MU>d*-ii<-iją. tiktai joj*- 
| _• ra Intai daug siu iękiŲ išairviški- 
uią. kautasi išmėtai:! sugenda vi 
•aa rušyjiiu*. Tnln-stn laip-gi or- 
pa-irušri »a*v** liknsu * pavanbs* 
l*«* k'*n-*|*i*n<li'iirija.

t'-nni r* a barja. t'hirag*>.ic. 
i Gaila, kad Talirish* **lrai|*Mą "l'ž 

ką tal-uuti'* gnvmiu- (NHttdrlyjc 
31 kovu. l*sl*-l m-gulėj**iii<- jį indė
li i «liv*irnilį aulaitujc 29 tave*. 
Agitacijų *lrai|mniai xi«u**m<t rei
kia prirengti dūlis aukščiau prieš 
laiką. Nors mes rėtuėme lt. .M. 
Mavifai-rTo ku miniai urą. tat tirai- 
risakatm- rimui Imta* ir kiti/ kan
didatą šalininkam*.

Archangelskas, Imi. I.—Aną 
dieną amerikoniško* karino- 
menė.- priešakinė rargylm už- 
puolė Isilšcvikų komiiniknei- 
io- linijoj pietuose nuo Uol
ioje (hteru.

Paskui iimerikoiuii a|išaudė 
miestelį tuo (uiėiii vardu, gi 
lukunai |minrtė ImhiiIių. *

iš- 
2!

h. c.
HnrloiittHHi. I leve- 

Taip vadins nuts 
1 litini čion” 

krivio otrią buto

abi.. Prie t*> reikia surašyti 
kuro nuostoliu, ir tni daiaut 
m-initi ii/4iiok*-M*-io. I*

| tyxi,i Varkalio* kalinu* gnunti 
Į me |uilirli. kad IJetliVoje 
<latar e<-utiH-ri. rugių alaeimi

- iiildią. (Centneri, yru 
PJri s varu, tni svnrtis iM-imiĮ 
upie Ii kll|H*iko. L

Xe|mriyii. Jatulis praimšė, 
Knd Joniškėlyje iru .u.nbiriu 
.i «ava r*-.pui*likn, m-, nelikę Į 
vnblžios įsakymai tavu |m*bt- 
rę lu-tvaritę visoje npielinkėji*. 
Kantarus nnrj. S. Klimu, aiš
kina. kml **re.publiko-" |*iiiui- 
Aio. JotiiAkėlim-i nt-irnisbi

Pirai.- Antanas J. Sutkus, 1317 
S<*. V i,-toriu St.

Vier-Pirm. Antanas Taurius, 
•*••11123 IJlicuiu Si.. X. l'hirag**. III.

Nutarimų Kast.—Junas Bukšjs. 
1X11 Prcneott St..

Ei na tisą įlaši.—Jerouimaa Se- 
inulyna**, 739 Sheridan lload.

Kasicrius—Antanas Bakšys. 1339 
Su. Vietoria St..

Kasos Globėjai:—
1. Jonas .Montvila. 1320 S. 

taria St.

2. Kac Mukuška, 1411 So. 
toria St.

3. I'ranas Kasdelevičilla, 
Sth St.

Maršalkos >—
1. Pranas Dapkus, 1407 I 

«»lt St..

2. Mytabs Galinis, 7X 
minga Avc.

Knygius—Pranas Kapturaiukas, 
1321 Hc Vtaaria Kt„

Včiiavca nrirjao — Slamalovaa 
Crbonas, 911—Mh St.

Organo l'žžiurrlojas— Antanas 
J. Kilikus. 1317 S**. Vietoria St.

Ar. Antano Draugija auairiaki- 
tnua laiko po ž-tai Jiragi pina* 
ih-kuiadctij. kiekvieną *ėnuą. 1-«H 
valandą po pietų, lietuvių svetai
nėje. 9th ir 8». Lineola Sic, Wea- 
keegnu. !U.

Vic- A

PIRKITE KARES TAUPĖ- 
MO ŽENKLELIUS (W1L).

Vic-

1017

I*nw-

Cud-

Knygų Mylėtoju ir Skaitytoju
O I ■

Turime gėrę išteklių šių knygų:
Apie Katalikų Tikybos Tikrybę 
Patarmės Moterimi ..

YŽIrllMJKIIO IVjMŽAtUUB •«••••••••••••••••••••••«••••••••• 
Katra nr&maurY 6i knyga pravarti teatni kirjaiaa. La
kai Icti^va aalaiti

rimas Antrasis
Ala yra DM?VasT •••••••«o««a«a««*a«oaaoa«a«aa«aaoaaaao

•••••••••a

7.
R.
9. (bordauo Bruno...................

Kopcmiukas ir Galilėjui . 
J mr i jai irtų rują ..............
Socijalia'ą latrai ir įlarbai 
l(-.'vuliurij*aiicrią tar|*e . < 
Apie Apavietą .....................
Keturių Metų A. L K. K. Ecderacijoa veikimai..................... ,

DRAUGO ADMINISTRACIJA,
1800 WEST 46-th STREET, CHICAGO, ILL

6c
6c
fe.'

6c
6c
5c.

23c

10.
11. 
lt 
IX
14.
ISžemėi khuuimar

Kegalėjmae gauti žinią apie 
M>1ą. M-ptintą ir aštuntą Keti- 

w i įmi.AIĮ, liet inta.i- 
‘ * 21 sausio (aisiau po vie-
nuvilko- ryine-iyje. Tn visa 

idiemi buvo |«v«-ata žeim-s n-i I 
įkalame Vabdyls*. turtą mini. 
I ieris Tula’li. .nkė, k«i*l žeme, 
i'cformu ueiAvengiauui: lik ją 

' 'kiram reikia prisilaikyti tai 
Įsyklią. tinkančią šią laiką rei- 
. kablius, ir žiuiėli į ekuimiui- 
|iiiii. viso. Aidi*-, reikalus.

Lietuvoje yra daug žemė, 
plotą, ls*| ji«- nevisi 
Dimg yni npmip,- 
\ ienai šeimynai 
•tjiie Ii ar 7 •l*-Ainitim*s. Dali
nant vien d valtis, o neliečiant 
viduliiiią nkiniuką. neimtą 
kaip aptekti ž<-iik- visa, no
rinčias j*j •iitšrti šeimyiuis. 
Venlnb-liojuut reikia išmonloli 
A*-mv |*i įklausiusią uuijuialum, 
ir kit.

Jau

ateityje*.
I

•lirliami. 
miškui-.
IlIsCtlUI

B m imi

įvyk*. 2'

SKAITYTOJAI.

«*rti iki K
Jaa yra Et Ku-
tvifija. tari t'riwM>< k«'l’ ir

• ia |ui«alaiy* tatai kova, 
šiamlien iiuiiiauu. kad ji Ims 
m*|M-rtuly miaiisiuje
Jau datar laikas kickviciiain 

I Įiasiskirti sau vielą, kalnije 

p«iM*jv ka* l»us. mi taip s^ži- 
nuirtu-

Užrašykite vardus, pavar
des ir adresus visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums 
spekuliaciją su abejotinais šė- 
rais ir bondsais, ypatingai, 
vilioja iš jus j įsų Laisvės Pa- 
kuomet už juos tie asmeny* 
skolos ženklus (Litarty 
Bonds). arba Karės Taupy-, 
mo ženklelius (War lavings1 
Stamps'. pridėdami dar įvai
rių spaudinių. Nelaukdami 
tuos vardus ir adresu siųski
te kruša šituo adresu:

Federal Tradc Oommission, 
Washingt<m. D. C.

IKĄITYSItS

Jai mivtYiri ir psiksinfii nikli Liitavltti 
hi| Stifyao Budrovi.

su kapitalu ♦ ltai.<sni.tai ir guvu valdišką earterj Coluiii- 
l»in* iniotv, t tiriu valstijoj, kurio* tikslas yra veikti vi
sose Suviinyto-e Valstijose ir Lietuvoje. Pelnas už įmo
kėtu* (ui A>-ru»i pinigus aiškiai permatomas, no vu> tik 
Ai Bendrovė susitvėrė, u užrakymų (durbų) jau turi ui 
600,000 dol. ir tie užsakymui Is* |**r*1ojiiiio pluuktepluu- 
kin. Vnldylsij yru viri s|M*eijalistaiJUni>vai ir geri lir- 
tiivini-kutulikui. Paaiskubinkit pirkti Šerus, kurią Lai
tui 2>*i dol. už t ieną, Galima pirkti m-mužiuu kaip du Se
ru. įmokant !<• dalį ją vertėtu (tinlimu užmokėti ir Li- 

ir uo-

S3.ua
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Penktadienis Balandi* 4. 1919

^Vidurines Europos Vienybė.
Buvn-io-- 

dzin 
Čios 
kiečių ir rusų, šios karės metu 
rūpinasi įgauti nepiigulinyl*.*. 
Bei kiekviena kylinui yra 
maža: Tiah*l jo- linmh** sueiti 
į vienyls*. kun pasivadliai 
Mid-Europeau I nion. t. y. Vi
durinės Europos \ ivnylu*. Ji 
susideda iš Estų, latvių. Lie
tuviu. Pkrainų. čeko Slovakų 
irClngosInvų. Prie jos Inivo 
Misidėje ir lenkai, liet jie vie
nu intpii atsimetė. Nežinia ar 
jie dnlmr priklnuso ar ne. Tos 
vienyk** din*ktorius yra žy
mus nnn'rikictis Milleris. 
Mums lietuviams yra ir prie
dermė* ir reikalas laikytis tos 
vienyte’**, čia |iadiiodainr ne- 
Selini ■ulinis prisiųstų jos ra- 
guliueijų.

K'i'i'tutf. \\<mm|ihw \Vil 
son. kaipo Suvienytų Vals- 
tijų Pn*zidentns ir jų ntsto- 
vns Taiki*.* Konferencijoje; 

^visomis jirgoinia stojo ginti!
Vidurinės Enro|ios ir Mn 
žosios Azijos tautas, ilgai | 

•kentėjusią* pries|minln. o 
dnlmr kylpnčias bei tanųian- 
čias nnu jumis viešpatija- 
mis. ir

KarlftHfii jis visiškai pasi
švenčia Tautų Sąjungai į- 
vykinti, te* ko tos naujai 
misiilariusios viešpatija* ne. 
gal ėtų nei gyventi, tni

Mes. Valurinės Euro|Mis 
Vienyte’-, susirinkę \Vnsh- 
ingtone. |). <*. vasario Ji; tk. 
1919 nu, ntstovauilami dau
gelį milijonų žmonių Aine- 

. rikoje ir kitur, gimusių Vi- 
p duriuėjo Europoje ir Ma

žoje Azijoje, rimtai a|is- 
.varstėme, kad nepigiai įgy
toji laisvė ir ueprigulmybė 
tautų, susitelkusių šitoje 
Vienybėje, Imtų įvykinta ir 
apsaugota Taikos Konfe- 
rancijoje. |Nub*daiil Suvie
nytų Valstijų ir kitų atstu- 
vauiš. toilcl

Sutarta, kad iih*s prita
riame Pn-ziitentui \Vmsl- 
row Wilsoniii ir Amerikos 
įgaliotiniams Taikos Kon- 

iJfrrfneijojc musų sujuugtu- 
ir veikliomis |>ajiegu- 

rnis, kad butų įsteigta to
kia Tautų Sij junga, prie 
kurios karas butų negali
mos. Mes išimųjų patvirti
name musų pankeliam^, ap
garsintą Nt*|irigulmyte'*s Bu
te Phihuhdpliijojr 2d >|inlių. 
1919 m., hfl ItrmlrH it prie- 
^rriuiuįiH Imtit į-
lltiijln Įfttftttiilia tftulf ntf. 
įtiHfln. idant įrtfkltį tikra* ir 
vainntr/a* rimĮ darban ti- 
rim, nllikrinautin hitĮfbę 
tinoMM tautom*, nr» /trr ją 
lnikfi.,i» ir taiko. Ir loliau*

Sutarta šilų razolim-ijų 
A kopija* nusiųsti Prazidm- 

tui \Vilsoniii ir laikraš
čiams. išeinantiems kaltele 
tautų, priklausančių prie 
mus.
Vidurinės Europos Vienybės 

Direktorius.
Tn pati Vidurinė** Europos 

Vienyte- dar npgnrsino šitokį 
raštą:

darbingam Woodro«- Wil- 
aonui. Suvienytų Valstijų 
Pr<*zidentui. Robertui Lan- 

jungui. Viešpatijos Sekreto
riui. Neatonui l>. Bakenui. 

Atarės sekretoriui, Juozapui 
Daiiii-lsui, laivyno sekreto
riui. Amerikon |guliotiniams 
Taikos Konferencijoje Pa- 
rvžiujc, l'žrubežinių Kanti-

p<> svetima 
tautos, 

Europoje

vabt 
gyvcimii- 

tnt p vo i

sDRAUGAS
Ipeaer amen*' nation<”: and 

lx* ir furtber
RF.S< •lA’ED*. tlmt copiro 

of lliese Resollilions te- šėlti 
tu Prasiilml \Vilson aml to 
tlit* for**itni-lntigiinge pr**.. in 
Anieiicn of the |s-op|t-s vhoin 
vri*

Kareivio Laiškas.

jHijo, n»es «n didžiausia pn 
gar ha |induodnme jums trp- 
svarstyti savo mintį ir ska
tiname. knd Suvienytų Vai 
štijų ir Talkininkų Tautų 
vyrmusyte-s tuojaus duotų 
žinių ir užtikrintų laikina 
sins valdžius Estonijoje, 
Lietuvoje, I .enki joje ir Ju- 
goslu vijoje bei Čeko-Sluva- 
kų ir Rumunų valdžias, kad 
Suvienytos Valstijos ir Tal
kininkų Tautos gali greitai 
įteiki i minėtoms valdžiom, 
reikalingų ginklų, amunici
jos ir kitų reikmenų sulig 
skait liaus išlavintų karei
vių. kuriuos kiekviena mi
nėtoji valdžia gali juistatyti 
į eiles prieš raudonąsias 
Itu.ijo. ri l'ngarijo. armi
jas.

litnlami adymuose šauti- 
kiltose ir susinešimuoM* su 
atstovaujančiais nugščiau 
minėtąsias šalis tautiečiais, 
žeminu, pasirašulsieji šitos I 
Vienyte’** Pildymo Valdiniu- jt'd’tg and serimis 
kai stipriai tiki, kad dabar t *•*•••** i« Europe. ar 
veikiančios tų šalių ir tautų r,’’,l*’*,’tfiilly siiggrst and iirge 
vyriausi lira ; 
ištikimos pasekmingoje ko
voji* prii-š bolševikų pavojų, 
jei tiktai tuojau, bus duota 
reikalinga ir tikslinga mo
ralė ir materijalė pagrlle 
tirtus vyriausybėms iš Su
vienytų Valstijų ir kitų 
Talkininkų Tautų.

Ku didžia pagarlm paduo
da apsvarstyti 

II. A. Miller, direktorius 
(parašas) 

Orlamlo Ihn-ker, Pil. Sek- ' 
rotorius (jiarašas) 

Tas pačias rrzoliurijaa via 
paduodame ir angliškai, nes 1 
gali prisciti jomis pasinaudo
ti ir mums mvo reikale.

\V II E R E A K IVoodrov 
W ilson a. Pn-sidm-t and 
Pcacc <'oinmissioncr of tlie 
l'nited Statės Ims nuaaerving- 
ly i-liampiom-d the cause of 
tln* long-o|>prrsM*<l |ieo|ilrs of 
Middle Europe and Aaia Mi- 
nor »ho are uow einerging 
aa mra- free statės; and

\VIIEREAK ||e is drvo- 
tiag liimself aitbout rezerve 
to tln* estal>lisliiiH*iit of a ls*a- 
gue of Nations ahicli is vital 
to tln* very rgistrnre of lliese 
arvty forming statės;

\Ve. THE MID-EL’ROPEAN 
t'nion, in eonference assem- 
bled in VVashington, I). C- 
Keli. 3G, 1919. representmg
many million pcopb* in Ame- 
riea and eleevhi-n*. origina- 
tiug iu Mld-Europe and Asia 
Miuor, eariN'stly entreat tliat 
jin* dearly Isnight 
herty nnd iiab*|M*ndm,r 
the |s*opl<*s aini nations 
praoeatad by tins t'niou 
■•stalrfislnil aml protii-tnl
the represciitativra of tlie 
riiitni Statės aml other na
tions at tlie P<*aee Conferencc 
in Paris; aml Is* it 
RESOLVE1). tliat we pledge 
to Prcsident Woodrow IVilsou 
aml the Ameriean Conuuissio- 
ners to the Pcace Conference 
our united and active support 
iii tlie moveim-ut to estalilisb 
n ls*aguc of Nations of the 
purpus** of prvventing vara, 
reaffirming our Deciaration 
adopted in ladependenee llall.

J. Mieki-liunns. kareivi- Snv. 
Vai. kariuomenėje, rašo laiS- 

’ ką iš šiaurinės Rn-ijo.* savo 
1 lirnlini ir M*M*rei į Vldenuų.

\irlinng**l-k. Iitiesin, 
S.-iii'io .’! d.. 1919 m. 

ilė-ln *e-m,* ir broluži!

Pirmiau tankiai
- vnu jums Iniškdių.
> jau kelio* Mivnitc* 

kaip rašinu. tini Imi numoti*,
■ kml kas atsitiko! Ne. iiii«-lt. 

niekas neatsitiko. Aš esu
■ sveika*, sotu* ir šiltai apsi

rengs*. (n*-* ir reikalinga).
- Aš buvau tik ilgoje kelionėj; 

keliom* ėmė dešimt* dienų. R- 
jauti pėsti <lti šimtu Iri* (1MC) 
viorstu* (Itin amei. mylias). 
Musų knpilonns sakė, kad Ini 
istoriška mu*ų koin|uinijo* ke
liom- žiemos Inikll. Toje ke
lionėje teko ilnug k<> matyli 
ir išvirsi i.. Sykį tipsistoju* 
kaime nnt nnkvinė*. prie nu- 
i-imIvIo įtinti iiintm priėję* |m 
lieldžinu į duris, 
verkiančio vaikučio baisa*.

i Vaikuti* bijojo paleisti. Pa
laukęs kiek atidiirč duris tr 
nusišluostęs ašara.* sako: •‘Aš- 
maniau, knd teilševikai ir vėl 
atėjo iš musų atimti mnistų iri 
kitu* dniklits".

Pasinulė ir moteriškė, kuri 
pradėjo mus vaišinti arbata ir 
skaniai |Mgnmintai* blynais. 
Tai tikra motina, kuri atjau
čia kareiviu*. Moteriškė sako: 
••Ju* kovojate už musų gero
vę”. <N<*iniyna laivo iš Pi*tro- 
grado). Km'-iii vakare apsi 
stojau |m* pouą ukininkn.S.-nis 
pagamino pirtį; laimi ji buvo , 
man |>agi-i<ltiiijniiin. Parėjus 
man iš pirtii**. serži-nta* atne
šė* Kalėdinę dovaną mm Ame
rikos Rumbmojo Kryžiaus, pil
ių) imnčiaką visokių valgomų 
ilnikn. Gerai teitu buvę pi ( 
čiam suvalgyti. I**t matyda
mas išalkusius vnikučiu*, iš- ;

reprarenl. 
Mid-Enrnpean I nion liy 

Diroetor.
Mareli 1'7.

tbc lloiiomhle AVoodrtftr 
IVilson Presideiil of the 
l’iiitnl Statra;

jb.teit Ijmsiiig Keeretnry <>f 
Statė:

Nevrton l>. liaker Secretarv of 
War:

•losephus lininei* Seer<-tniy of 
tlie Nnv\:

Ameriran P<-nec (’ouimissio- 
ners, at l’nris;

M<-mte*rs of Eoreigu Helmintui 
t'oiiiiniilei* of lite Senate:

Mciute-r.* <>f the Reinį imu! 
Coiiunittee of tte* linu*** of 
Rrprrsenlalivvs.

(•cnt lomeli:
In vien- <»f the n-eeiit nlnr- 

d-Velop. 
lllost

Tn

i ra užtektinai • Ihnt tln* goveriiiis-ul of tm* 
i Enitisl Stale* aml tli<* Etilente 
Nations sboiihl iuuncdialely 
uotify nnd assun* tln- provi- 
sional goveniiiH-nt* of Esllm- 
nia. lailvia. I.ilbitnnin. Polaml 
aud J ligosią via: and tlie gi.ver- 
uiiH’iitPof (’zectei-slovnkin iiikI 
Rouiiiania; tliat th<* l’nitnt 
Stati*s aml tln- Entcnte Nations 
rau aml «ill ftirnisli to said 
governineiit*. promptly. tlie ne. 
eessary antis, aiiinmiiition aml 
r*<|iii|»mm1 for ns mnuy traim*d 
uokliers a« the n*s|ievtivc go- 
venum-nts ran put in the fivld 
agaiimt t te- Rnl A nuirs of 
Russin aml lluugary.

Ernui cltiM* assorintioii nml 
ciMitart U'ith tte* reprerentntivr 
Nnlionate of tte* ateive nnmed 
countries. tte* umlersigmul Ex- 
ecntive Officrrs uf Ibis i iiion 
<lo finuly te*te*ve tliat tlie 
esisting governnients of t teise 
rountries aml pcoples ran I 
<le|>cmlrd iiįmui to effi*rtivrly 
romliat tte* llotelievist im-nmi- 
if tln* neersanry and pro|ier 
inoral and matrrial sup|">rt 
and asMstanc.* are imtnrdia- 
trly grieti to thcm by tte* go- 
veniments of tte* l’nitrtl Ktat**s 
aml tln* Eutente Nations.

ResjMi-tfully suteiiilteiL 

IL A. Mtllet (sigiied) 
Directur

Orlnndn Duekcr (sipiiul) 
Ezec. Begrotarv.

Apie 80,000 belgų Jav 
AuftiJ*.

Imrašyda- 
o dnteir 
praslinko

LIETUVIŠKI REKORDAI

Du is geriausiu Rekordų kokius kada ners esat girdėję
f«ar.

_ i DARBININKU MARSALIETt 
Padginlo E 2358 , SUKELKIME KOVA.

Nu dnb-liu jailMtiiecilliiii Mil. - P> •* • 
sklis dainuoju Jlsnudielę belui t»l i-* 
Atiiroj*- pu»>v*- Itekorilo m l*,,l' 
pulširišlui durtūninki) •luinn.

_ . oželis
ž. 3242, MES PADAINUOSIM

Čia ir kiti Rekordai; Jps nesigailėsite

KOCOd : AremmilaM disatuB.
kur mim-H* 1*4*11.

i Ampriiiku •!«>••<.•«*•.
E 4131

jtealka. JilRuritnM* 
««•-<'b Mlri Pat 

r«JkcL 
«l t tti Is* wrt Iu'Ha.

E 41 ' •'•**•*•**•'*••■*•• *’
t .« Ii* t

Kiekvienas Columb'ia Rekordų pardavėjas nueini nutiks pagrnjint 
Jums bile vienų tų Rekordų, be jokio atlyginimo. Jis duos Jums 
kataliogą Gelumbių Rekordų ju-ii Inulinko- muziko*. l'.-ipri:-yk |«ns jj.

Pirkite Suv. VaL 
Taupymo markes.

Kaip pirksi rekordus, reikalauk Colombia 
rekordu ir nurodyk kiekvieno Numerius.

Me. KllVOIIIe IIH>k<--lį |*l JISI--------- —----------—............................................... ... , — EJnillllf' llr*»K**IĮ

didinau jiems ir atsiguliau ant („pi,. -jn ,|„|>. „il.fiy, lnj i

11- 
of 

ra- 
lrt* 
by

Londonas. Imi. X — Karės 
pradžioje šimtui tuksiančių 
te-lgų |mte’*go Anglijon. Ihi Iki r 
jie Angliju apleidžia. Keliau
ja Minaikinton. liet nuo voky
čiu utiniton savo šalin.

Tai vi* daugiHUMii moterių 
ir vaikų. Apie su.iasi belgų 
jau a|deido Angliji). Ku. sa
vaitė du daleliu garlaiviu iš
plaukia Brlgijon su pabėgė- 
liai*.

liet iteug lu*lgų šeimynų iš
reiškia norų ant vimdo* apsi
gyventi Britanijoje.

grindų pasilM'rti. Ilyte atsikė
lę. jaučiausi gerai imsilsėjęs. 
Pusiau |m aštuonių susirinko
me gal veji* (ilnt buvo tam.u). 
Musų kupitmui- pasveikino 
mus su ftv. Kab.lomi. ir vė*l 
išėjotnc kelionėn. Pietus ir 
vakariem'* buvo kaip ir visuo
met apsistojus imi. bii*dnų š«i- 
mvnų. Skurdu yra žiūrėti. 
Viena našlė su keturiais vai
kučiais priėjus prie girnų pra
dėjo nuilti. Priėjona* žiūrėti, 
ka ji liūdit. Mala šiaudu, ir 
samanas, iš kurių, sakė, keps 
duonų alkaniem, vaikam., pri
siėjus kiek kokių ten ••miltų"*. 
Kų-gi daryti. Miko, knd viii- 
kilčiai prašo valgyti. Keturi 
mes suim-tėme apie (lu ridi. 
Moteriškė puolė mums koja* 
linčiuoti.

Taigi, mieli, m* viena šei
myna yra ir iš musų tautie
čių tokiame įsidėjime. |{ej. 
kin pasigailėti. Kiek kainui 
|M*n*jau. vi. taip žmon<- gv- 
vena. tiuli ant žemės, lovų 
nėra.

Po kelių kelionės dimų pa
siekėme uurmlytų mums vie
tų. Kidionėj. žinomu, buvo 
nemažai sniego, šalčio ir vė
juotų dienų. Po dienos poil
sio nuvažiavau į |ui*kir*n kai
mų ant sargy lso. E*u už per- 
kalliėtojų. da yra nemažai 
liimsimrių nišų kareivių. Oras 
čia gana šalta** — 25 laipsniai 
šalčio. KikIii vėją- pučia tino 
Įpėdinio okeano, tai (mkila 
augšėiuu. (Istilinis okeanas 
yra 175 viorstai). Kuiegu ne- 
perdaug. het vis <lsr sninga.

gų yra užtekt itud.

Knsliiik Mirižinojiiiio su i.i<- 
t u va. sti tė'vais. broliais it m 
sutėmis, tai nieko neguliu |ui 
sakyti. Kol ka* dnr neguli
mu. Sutikini čia virau ne-i 
laiskj. |iagrįžtisi iš Vokietijos, i 
Ji* laivo Muuliuom* ir |Mt|atsa-, 
kūjo šiek tiek apie Kauliu* ir 
jo gy*v<*ntojus.

Ku širdingais linkėjimnts. ■ 
posilMtu šmurim'-j Rusijoje.

Ju*ų lindi*,
Juozu.

l*ar**Mu«4« 1 l>nml*rl<| rakaartal 
Srrd Ir tusiai; UMal « tie -šratai baie 
Varl.ai. |«rs*iak*la |.jr4av*u*«* Ktiis.s. 
kua šuoliuoja I tolu įniršta.

J. K.
KM So. 1*11 <1. i'trrm. III
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J
»

*

“VANAGAS”
—•tm—k.*

•hm kulti.i ir l*al .»i Li<« 
tm'«ne*yj>. !!»!!• m. i«ritė- 
i* kinu tiiu i;- nzbz-uinko 
‘Žvirblio" soM.1 utims •; 
tniliiii* juol n te-i satyre* 
laikraštis "Vanagas" ku
rio metilo* kaine tik 2 dol 
Tuojau i reikalingi agen
tai ir korespondencijos.

Vt»»»- »• (I •*. .* t •• ipl *i

**'t 

Mm o.

t» ita- 1 le*

» 
I
*

P/Vi-STYK PAIE Pl- 
1®, KURIUOS GA

LISJA SUfAUPIHll 
PERKANT CEVE-

RYKUS

I

CUtcncr J. Ul*»c«kcr it St l»- 
ai.. Mi««uuri. rate: _\n«i|Mik»a 

■j X* uitu padai* ir ar- 
ŠM,j» )m*« jau lygiai du turtai. Ma- 
s .u. kati iterdoMS dar koktu* w-o< 
i>.t *.t *lu. "

P-sa* Itlorskrr pataria Kroliu 
vad.i. diviti dtl »tiiaguiu<» ir 

m permirktu*!
lai *|rt*iina« (ak lt t, kad Nr- 

otin padai nrka-tonfa daugiau ui 
tuo*, kurir lakai grril miptylta. 
l'.alinta gauti *u *iai» padai* nauju* 
/« • ryku* kaip vyrai"*, moterim* 
U p ia>k,m*. o ktekii* »a» klan
ini* ytikala nauju* pu*pad<iu* prie 

iri.-ryk*.
l-a*Uiurik kirk autaupri — totlil 

kad daug mariau porg rrtkalauai *u 
Neofai padai*. Atrimink — U* pa
iku paganuuli »u potyriui*, tudil ir 
vra taip grrt ir drūti, luv* i*dir- 
btt< Į» l.uodyrar Tuv X KuUmi 
H* edrovr i* Akro". < Huo. »ir Ira 
pat padirba u ki*ta»paruuuu* ui- 
1 ui n .* graraaluojamu* daug ti
grini •w."'*ma arg'1 *i*«ki k*ti oi- 
kulniai.

fleolia£»ole»

baL L—Talkininkų

J. ▼.

Reikalaukite tuojaua. Nes abriboutas skaitlius atspaus-

Ui. U

Nusipirkite labai gražią kaygtif vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklio Išpažintis
fiitg Imygr-Ir- vos tik išėjo iš gpaudto. “Draugo" Ib-nd- 

rovra laida. Turi 59 puslapius.
Kaina tik ...................................... 20c.

“Pražudvaas tlyvraimas" tinka niu*ą knygynams, 
di-lj jų imanticnis nulrklžianiaa žynius nuukimUs.

“ Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apyioikų. 
Paimta ii suomių gyvenimo. Kas kartų jų pra<l<-*la skaityti. 
nrpanKa ne|H-rskaitęa ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap. 
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprvniliiuuų pataisyti 

vo klaidingų gyvenimų.
žiu knygelė ypač rekomenduojama musų gerb. kle 

—nu Mes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo-

NAUJI VEIKALAI!!
Naujenybės ir Įvairumai

Musų scenos nauji, gra
žy- ir lengvi |M-rstatynuii.

Komedijos. Karuos, Gy- 
veninio vaizdai, Dialogai, 
Monologui ir tt.

Reikalaukite kntaliogo 
rašant sekančiu



4 DRAUGAS

LEGENDOS IR PASAKOJI!,?.U
APIE

KŪDIKĖLI JĖZŲ
t /.iltį* k “I h ii a

Tedo išpildė -uvo pi iuidų. 
kinio ii o tl.t jo |iu'*l-*-li -aiu i 
tė nmk-lui ir tuuidni. PntLilm. 
jo (Kitikti Dielui ir ■.* i ii...|. 
valandų-, knd i <i*• r i-ię-lu- į kunigu- ir gavo -avo
IV|. . ■ 1 'ar' * l*p |'* 1111*1 JI* p!l-

Imt-iu- Koimiu'jt*' iii* ..*• . Ji mid-aind*' uii*-.-!*- iiniiut ir tenai 
dari- r> k*tl*-l;ei? u<t. ti *u-iau • nr uii* -I** vaikinu-. Tenai jie 
pial* i-*iin<■ k*.'.. n uit • m-, reug>bniiie.-i prie pirmo.*
Kiminu j*'* n '. . ■ 11'i.ii .i* i šiokių lokių ilurltų. Kuo*
luet jui*i* eii.i*' jam ■' ......... tuk’ il-ių-li i- namų, kad butų1
vietų* įmini' »i. . i . • * * ■ . • i*i*lii -u-ira-tlnvu k'tkiu* noru'
dievotu* amai muku- n ji"in ■ .l.iuim i darbininku-* nuo m*e 
kiniu-. Ji-nieku...... I* * akių m*i vieim vaiko, ku
ri-kada n*ti * būvu * ;<>I“*|> . .1; Imtu ieia- ii prit l<4iu- tuk- 
Maneiij vaikų, kuri* i«>*-1.> >ui< iš niekur m-buiu girdėju mulo* 
tutu- ž*"l* I***. N<. 'Ulini tii|“ -- ių ir -įnikau.- dnilaiu kuriuo jis 
buitį ap-ikroię-, ji.- vienu u.-ai. Sulaukė šilo- -eimliv- ir 
visi, kurie jj |mz •.,.*. <.;»-kt.ip i*>iitųjj. Dėkui tam šventam 
kunigui- tani n- t.l.-i uv ii. I.. p u ■la.aiiau-ia vadindavo, 

|<i. >>.l.iuių. Daugi ta* n|ib-i-tų. pa
eitu l**io - ii- -ti |m-laty1ų ant tikro -avo 

*i<*k** L-erltiivj u |ia*zn<Im pa- kitu* kino-

■' ” tiM milu,. |.

* > lų Kab-lų ilsų liuo-ų laiką. 
i*n ,rtt»** leii.iilntu*. ji- jmšivii . 
i jt <lar> u*a, kas liktai gttlė-l 

* .utyimn. <»ab>|ų jis -niaukė

daugy Ii* tada .-av** . 
niekintų |» r tu i»* i*u 
pašauk i m** !■ 
tl***.

G,ll**p. |*l 
mi. u* toi ;• I ■ 
Iniojo. l\ *i> 
jllllgvl -u ,** 
Tėvu- l'*llg* | 
šventėje. |ui-kiHili< J* ♦•--.* 
mė-, laivo laitai *il|uin 
Ve ii kali“ jo ji«*m» 
Glllup. ll-l-l.i.i <<.i 
kuri- Imluatėję, 
kad negi* •i»lų i įduriiakty j* Mišių.
“Dėt tavoji i- turiu (uulatiiiti manu vaikimiiuuM (>ns- 

kulnu; šventųjų Komui.ij.”
Julium* kunigu- pro-* jo • t ašaromis akyse jaiklnui-yti jo 

f M tariam dėl gi ru tų. kurių ji* y rn levu-
“Vi-ka- jau |tniK<ixla tr • neturtėlių tėvą-. *yp*.<“lamsi*. 

— Siųiuikl einu maitoti. *
Ji- atėjo vi'iurmik'yje i iiu.-.ulę LujJyrių. atgiedojo šventa* 

Mišias, pmlnlii'u Komunijų -ui o iiiii<iiI<*ii<iii- vaikams ir |m to 
al-iktmi|s « i...» atlikti karštų už viską pa<k kūmui,*. Keliu- va
landų* praslinko. Kiminui. kurie ..imiju. knd ji- dažnai ištisas 
mikli- pral' u'iniu I- .-im* I d.ima*. v. atkrri|š* ant jo atidos iki 
šeštai mlunda’. kada l> »as p-ipra.-lai -u savu vuikuriuia kul- 
l"‘-lnvu rytm-lin* • i ..lik . K;*la at ju ji |uikiie-ti rado. kaip 
ji- laivo pa-: kę*-. Jo - įmyk > ■ \ i< -|uit- pašauk*- -am išliki
mą tarnų al-iimti mamų uzjtmkesuį.

• ... - —.
GRAIKIJA 

LAUKIAMASIS DANGUS.

I“

i^’U*

va*.
vaton ii 

mimu. \ t*i.
;tm- tinkama

' iittlitigėi* i ui“--* iiii- n|ūe daugy Im; dil- 
np-i >. h |h> tu <lu ji- dirlm. kolei 

i.ukni usiriuko k<>|tlieiujt*, kuri 
kuru tiki'u ziit*j**. atėjo iš mimų ir 

<>.<ih. Kuiiiiimjų tokioje didelėje 
,. i itijoje, kurių J>- leido lillt Že-

. l« t i ulinio -aio linkiu aplink sa
la* t i • rtpie nn*il*. pri** Jėzau*,

nr. |t ndriltu nl.ikbtj**. .tnuini* kun..
i.ii.i |tmh u. (.ui t-. .n<| eitų vnlamlelę atniljtėli.

Ikftd jn« negalite i- ėin matyti — yra šąli- to Didžiojo Kurui 

Į lutus, kurio |ia.-iimtiny* aš e*n. Jei apairfeksito keliauti j 
tų šalį ir tume ištversite iki gului. Jis įsi in- -uvo |ui-iuu■' 
tiniu-. kurie gelis- ju- -uukiuo.-e jus n*ikaluu-e. Kas iluu- 

Į ginu. Ji- pat- ateis ir ve- jus.”
“Ar įietiiiliiiui n«*i aplankyti tų -alų piil.'Tiui.’ užkiltu Į 

-ė viena- vaiku*.
“Gerinu to leilnryti ut-nkė m*|inžj-tmiui-i*. — Jų- 

1 gulite pasilikti leuai lenini-. Jų- -uteršite tenai -uvo rūbų' 
ludtuuių. ir auk-u* nnt jų* nuižų luotų -urudy*. Eikite. -ku | 
bėkite, mano u ik**liui į Didžiojo Karuliam* šalį. Tenai vis. 
kn- yru džiauz-uui-. grožy Ih* ir tm*ilė iiinžiiuii. Jia |Mll S jus 
tenai lauks ii tipvitinikiio- ju už dni-ų auk-** vainiku, o jei 
jų* drąsini kariausite .-it jūrių plėšikui-, duos į jų* runku* 

1 perguli— imliuiis.”
“Ar tai yra imi juros ir plėšikui! — užklausė vienas 

ygika.**. luiimingni.
“Taip. Imt Karalių- nedalei*, knd ji** pražudytą, jei 

liktai drų-ini knrian-iie ir Jo iMiveltio- prašysite. Nenusi
mini: ii.■ pii'lui. |Kidrų-indiinui*. Mes Imilių raiką- Įuiludu
n u** di l" ii. Ju- plėšiku- juižiii-ite, ik - jų laivui yra 
jii'sti. tnnkmu-ia laimi pilniai; jų burės iiel>:dlo-. knip snie
gu n* švė**'ia kryžių* mm -ti**bų viišau-; jie patį- yra blo
game uju* ir bjauriui atrisiu.“

“Ar bu* ir nu*lro* imt jurus!” — vėl užklausė maža- 
luikuti*.

••<•. taip: t-l Karalių- neleis jum* žūti, jei |m-itikė-ite 
Jim ir šniik-il*'** Jo |mge|lms inuujiije. Žiuiėkite. knd jų* 
laiveliai Imtų nprupinli. kn* reiknlinuii nnt juro*. Aš jum* 
•l*i*«-iii knyga- ii kortu-. Išmokite jų- gerai. Jų- rasite jo—* 
iimiMlymu*. į kur kreipti »nio luiveliiis. Aut gulo. Knndiu- 
noii. kn*l pirmiau jų- nueitinm-le į miestų anapus sodu ir 
•u-ii* -kt liiiuėte lenai neturtėlį -i-rgnalį. visų apleistų vaiku
ti. Jį ut-iii*'-kil<* i -m** luotų tini juro*. Karalių* nori, knd 
jų neliuliimėli* pilni -u\ym*'il<'*. kml jų- atininlumėte ir ru- 
iiiiiiiiiiK i.-. tni*. kurie k.tiėiu ir yra atiliudę. <i dnlmr. liki- 
' -veiki, mano mik*-liai; imj-tykile apie Kiliulių, kulį |m- ji 
iiuity-ite j<» gražioje šalyje, kuri yni toli mm ėin. K**l‘m* nė 1 
ra Ii ip luinu tolimu*, o troškinai- J; nutilti pagreitins jų* 
kelionę. \'i*i taigai ini-insly* įmigti. Sudiev!”

Miie.*a* dela*sy* np-iuiilė m |niž.į*tamųjį ir jis |nil<*ngvit 
nyku iš akių. Vaikai m*galėju | m-akyti knip ir kur ji- nuėjo.

Jie užsirišo laiveliu- ir ištraukė imt kranto.
“.Iii |“'rnuiži turi* iin-iii- vaikas. <»**m**talis. Juo

se neguli tilpti antru- vaikas.”
“<> je tari* antras, vardu .\uniim — jie yra netvirti. 

Aš nlM-jojii nr atsilaikys pri<*š audras ir liangas ant juros.”
“Gerai viskas — tari* l’Hra- — aš tuojau- važiuoju. Imt 

aš m-i iielimidy-iu antro paimti į luotų. Aš iiiumiu keliauti 
ant Garbės* Salo*. I’iiruguvę* lenui visų smagumų, koki yra, 
keliausiu į Kiiroliuii* Kalį.”

“I'uiki minti* prituri* to-ne-tulis — ir aš turiu su
manymų iHinuityli nekurtas iš tų salų, Im*i tiktai (lakeliui,* 
tnip. jų- su|>rantatr. tiktai |uik<*liui.”

“liet tari* Irenieju-, vnikulis gružam ir ramaus iri- 
luisiuatmys pasakė aiškini, ku Karalių* nori, kml <la-

blorija, kurių graikų l .itahkės motinos pasakoja 
savo vaikams.

> i»t* » •' i*. «.a» t mušu u bnla.
AuKUMItUia

I.
Didžiojo Karaliaus pasiuntinys.

Penki laiiuiėiui I nitai ap-ir*'*t|t* xnitW* mmI** aut jūrių 
krauto. įtinu L-i*a?i i.i-aitt- .iietui. Suniek* -kuišemi švietė. 
Jurė- niėlyiuivu. I**liju- ir rožė -kleidė -am kvn|r*ni* j 
ii-ii- pu-*-. I.< i .v, p • !vakarių vejnli* nešiojo mirtų kva
pų vi-itr itplitil.iii. I'milši.liai |iuk-mai t'-iulla-jo žaliuot*** 
kriiiiim*-**.

\ :iil i Ih iu.iu -**ii t. n -l.ititlniiti rau-iii- gerunijii- 
ir iiudttiii.i- Itegnniju- vntnikum- pietį. Vaikui giimlė.-i pn- 
Ve-yje ntil lakeli i ir ^.'■ii<*,i..m*ių žolelių, lirvilni jie |uiil**o 
l»*fcnixdumi it 1-i- b P* uuvšlii liknrijtt. Ii|e*lž*ll. fili pra 
dt-jti iiiui k*’., | i, ii.ii it, k** .' įkliūtų im- toliau.

V i**iut . *n<>'.<. iiii- '■ kp u kitu- * ta kitttkj -uinany- 
U.ų ].<!:. 'h i*'i i ip ji l***gu l.iil, -. Vit*rin- -iiiiintiy- 
itin . i**it' nrid* i |«"ii ku*l .iška**. antra- luitai td-iiintiti-.
tre.’in- n<;. pia-i- '■< t. Tuo -inr.ilmu tnip jie lui-

i *i* |4.-ieb j... I nip netoli jų nl-irntbt ko- 
■I*. Imitt tuip|uit luiltai np-in*- 

J.. i<*ida» -i i*'l* taip. kad.
• * 'įliejo l.idlm .11 llielll. Kutlg
ii.i«. aut krūtim'-: vi-a- oru- up* 
u I.*..-|. jiiuii; ęi kmhi ji- IuiIIm'*. 
kinui“ j*i uii-v-e, kml. rotlo*. gir-

>1*

t

4

t tr

ifvii rtir» 
I
fll'lvlu

Ji.ii>

<ki
rytuuu-. Ir žiūrėkite aut jūrių ln|H>. ktdia-. kurį tutinu* ap
sirinkti eina j tie-ių mm salų. Atsiminkite taipjmt apie pa
voju*. apie kuriuos mum- pranešt'-.”

‘•Pavojui tlrų-au- žjuogaus šinlj kelių, o m* slėgiu — at
sakė Petru- -u puikilM*. Ih-i kų aš ria aal tušėio |ei-iu lai
kų. .VA Imsiu toj*- luliimtje šalyje gn-iėiau. kaip jus. Aš 
lauk-iii jų-.”

Taip kiilltedmiui.-: ji- |m*tuiiiėjn -avo laiv«*lį j jurų. į jį 
įšoko ir -u |m-kuliniti -kumltam-iu juoku ir rauko- -avo drau
gam- mojimu, jb* leidosi lii**iug prie Netikro- laiimė- Sulų.

<o*m-*luli- M*k<- jo |mvyxdį. Nuniiui -vyravo kelia- va- 
lamlele* mąstė Įuilnukti ir |uiiiuity(i. kų kiti dury*-. Jis 
buio Itnilii* ir vi-uomet viską atėb'-liojo.

••AŠ einu i miestą — tarė -u |m-irjžimu Ireuiejm*. — 
Tu. uuiza- Mikola*, risi -u manim. Dumlysiva krliooėje 
luikiti- -avo Inin-limtM* vieiui- šalt* u tilto.”

Ji- įmėmė -avo draugu raukų it at.-ikndpė mm juru*. 
Jis nuėjo tiktai kelius ž.ing*tiiu* link mie-to, knip štai Nu- 
ratui |MŠoko prie jo ir paėmė jo antrų rankų.

•*Aš ei-iu -ii tavim, taiiųmt — tarė jis. liet. Irenieju. 
ar manai, kml gali'*-line atjunkyti tų- Nilas, vien tiktai |»- 
iiuitvti. kaip jo- atrodo f”

“Ne ut-nkė tvirtai Irenieju*. — Jei nuinui taip visų 
laikų -vi rimti ir nori sekti kitu-. m*ik -u niurni-, tu tiktai 
atiiu-i Mykolui drų-ų.”

Nurotai -ekė. ii<*m*k. paskui juo* į miestą. Imt duž.uni at
sisukąs žiurėju. iš|em|n;* aki*, knd matytų tiene-talio ir Pet
ro laiveliu-, kurie buvo jau laimi toli ir rodė-i lyg juro- 
imukšėiui.

Keliu- j mn*-tą buio -tatus ir nelygus, Niirnnn mų-tė 
iipii* tai. kaip ėia bu». kaip riekės griž.ti ir lipti nugštyn ir 
tui. gal bul. -u mišta. Ji- ii- <ln -vyravo.
int-s. |«*r pu- iš noro pūtikli Karaliui ji- ėjp -u In-nieju iki 
mie-tu vnrtų.

Nnrnnn mąstė

I*«r pus i; Imi-

ll*b
i taip švelnini 
u**ių mušikų, 
vaikeliui tarė jj 
j’mi* zitiin nuo Kuralimi- to- 

I'. kitę -u manim prie• •

••j.* pn-kiii jį t y I* darni, 
aul.-it ii luilėių. \ i-i 
"j k I'**- t****lyin.-i*.. 
* p*jik<- naiz.ti-

i.ur* l*-*io lii.lb,- knip sniegą-. -ti<*- 
.td ii au-. Pri** kiekvieno luotelio bu 

**l*< le>ii|M*b-. kinio- švie-a švietė lyg 
...I ...L

•'■himną* i tarpu vaikų — 
šalie*. kuri yrn 
|mt jūrių, ui iš-

• •»i. • -

v h * ■ ■
•i . i- . J

\
t. i ■
Ii*"
t t
• I • .
i..
m e ■ • ■ • '
X'.;-' -.; ■*.

Knrtili. | 
pii-iųdi Kti'idiiifi- jiem-

••/iii' i |««h i* ... tt-lĮilatim- -alų. kurių v<»- ga- 
kjo «!>! dūli liu tolinau, ktir rodė-i -iekin.-i dnngti-
mi švine — lėliui guli imrlte- Kuli*. Ka- jo* ieško-, pritir-

- labai daug pa m jų. Jų- impriintotr krlauli l-att. J^a Ina. 
teiiai nuo to- k«4mnt'» febai daug n u tratėtų; na-iflndtašų jų 
gražiniui- ir priteinlų jų -ih-uium*. Tenai, taipfait. yni Tur
tų. Klejonių. Nyktaneių btiumiiiiių. I'nb ixtuvyšėių ir kitokio* 
i*alo<*. ti lai to-, tai yni Nt-iikiu^luiinm- Sukt-. Daug lai
vų nuikulė. l.nii* t*.iu*K jų |m-i*^L Bet toli — taip toli.

• .t
•*id grii

Ule .taflėi

Jis ifv**dė juo* 
vaikui -uriko ii 

juros baugų jie ii. 
auk-o luoteliu*. turiu

Penkiadienis. Balandi* 4,

'ReryPicturv 
Wka Story"

Pavasaris Atranda Tave
Nuvargusia, Skaudama

AR žiema su savo šalčiu tave įvargino, ir paliko tave nuvargusia ir visa 
skaudama tavo strėnos skaudamos? Ar negali nieko dirbti? Be abe 
jonės, kad tavo inkstai yra to skausmo priežasčia. Žiema su savo šalčiu 

suardė tau sveikatą. Pavasaris atranda tava nervišką, skaudamą, ir negalin
čią atlikti savo darbo. Inkstus reikia sustiprinti. Nelauk ilgai! Gelbėk sa
vo nusilpusius inkstus. Vartok DOAN’S KIDNEY PILLS vaistas kuris yra 
daugybei žmonių pagelbėjus.

Skaityk Ką Šitie Žmones Sako:

DOAN’S
Ii.

Knip I'i-tni* pradėjo keliom,* j Gariu** Sulų.

IVIro- pradėjo kelionę linksmai. -u lengva širdimi. .Imu 
buvo ti<*|uipni>tni nuiloiiu: jo laiveli- imt mėlynosios juro- gi
lumo* siūbavo žemyn ir augštyn. utikNi* blfagėjo prie mėnu
lio ši ie*,»*. u riimii- vėjnlis nešė greitai ju laivelį toly ii ir to
lyn. Kurtui- ji- mųstė. kur duluir yra ju draugui: ir grnu- 
iliim-i. kini luip -kuiliui iškeliavo, m*ikiek neuj»*iur*tę* Ku
rni imt.- pasiuntinio |M*r*|a'*jiiiių.

Tolimi jum vienam (uishiuri* nuobodu. Dieno- bėgu. Ji* 
jau luini toli mm krautu. Negalėjų juu įžiūrėti daugiau nei 
medžių. imi sodo.”

Ji- -ti U*jo.-i. Kolio- dienu* juu praėjo, o joki priešai 
du nepasirodė. Jokio- amine <la m*|iukilū. Kelionė buvo 
rami ir lengva. Ji- buvo jmi tnip toli, kad nematė krantu, 
kurį paliko. Ji- m-t |ui-iilgu kokių imu- prietikių. u jie vi
liu neatėjo.

Ji- np-iiiairi<, ur uv|*uuit.i- km aura Gene-laliu, bet

Kidney Pilis
Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj M centų oi dėžutf, Foster-Millbunt Oo., 

Buffalo, N. Y. Mfn.

DRAUGAS NELAIMĖJE!

PAIN-EKPELLER
,|U,Mt. M-kMlUi. -aSajaL IsloikM Ir «*s -1—1 Ir 
milui* ori—ti -Mol a iMte. •—t—I fciię
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Lietuviai Amerikoje. CHICAGOJE.

CLEVELAND, OHIO

Balandžiu l>
llouee m elahtrjc ant H. 31 
guirės, tnrjie XI. Clnir ir Su
perku-. 7 vai. vak. įvyk, di
deli* lietuvių susirinkimu- ir 
prakullm* reikale rinkimo pa
rašų ]>o |wlicijn. Tame su
karę l>u. išdirbti pienai ir bu- 
turodylii kam ir kur rinkli 

parašu., kad tokiu bud u Clc- 
vclamki lietuviai kuudnugiau- 
sin galėtų -įtrinki i j m rašų. 
Keikiu įšauksiu ir mi |ai*ku 
tai prie tu * variniu* dariai 
rengi i*-*.

Kad nurinkti apie 75 tuks
iančiu* parašų, kaip kai kinių 
vrn manoma. CleVclundo lietu- 
viam* reikia suorganizuoti 
rinkėjų armija mažiausiai iš 
apie 5<ni aemetių ir Mitvarkiu- 
jnua paleisti durtam.

. ...................................................M

1 *i<tarbavo *un-ugini<- ir |iagcl- 
Itėjo mums dirbti |ter altu ra

li. iliNHlrieb kani. tariame mioširdin-| 
ginit.ių avių viriems 

P. Daugtvardis
L. 11. K. M. X. A. Ii kp. rnšt.

A T8 KAITA 18 DIDŽIOJO 
PROTESTO PRIEŠ 
LEKUS. SAUSIO 1 

1919 METŲ

4

CHICAGO HEJGHTS, ILL.

N**l*npra»tai gtvilai btika* •*>•
' gn. Ilmbt*. n> -emii Nauju M- 
ių dienoje, diibdt * Ib-uiim--1 
Armory *vel. mi-iI* lk< I. 
Itivoe pairi jotai pn>le*lav* ne- 
prieš l*-nku> la*rin*ngiiinriu- 
užimti mu.ų radinę. K ilnių, o 
jau mm lo* dieian* praėjo apie 
try* mėueaiai laiku.

Berodo ar n*-hti* lik ilgo
kai nurileMu tu ptt<i«Mu už 
iaitgu* įtariau*.

(ierbiamieji Cliieagu- liepi-, 
viai, gal makmėrite atb-i*l ši 

kad iki*

lik-lni .i
>lo sumani imi išpil

ei iv- 
. ve.

urititUa 
Aviduiimii*. 
• krilhlėlUI-. 
-’.auėių d:i 

«:•

patari* tam 
koncertų, 
dė pakviesta* “Birule ’’ < 
ras jn |mlie>, p. Šimkau*, 
įlanut*. I"ž bilietus 
$9S..*HI. Ižšildžiu- 
|<alrtj*iliškmnit.
.vočiai .mitelė Im 
Ij. #H>L23. ir m.
kašėių .uitu;. Mldėju* 
uiniriai* įtutnfaėltt.1-.

Iiieigų Imvo U277.C1.

Kas Geriau?
kr murk'i| tAtMtf 41bm4s l« litai s» 

iH’tUPs'UT Ar luntl marša IikTM «ra/s| 
įtinu, Kurto fuato M ramių ltohntak<«. 

ralMsIusasU Vtmil toau.Mk murinto 
tUMllUM JI.MO VasiAU taCKU Jm Kutu- 
«I 
ai

ir

I*

iHii*u«lM«<rtU X j«| austai 11 >m» & 4i- 
u« kamhanum. au • 
rk'ktrikii. nuiro. IritHs-Hiii ntnknntfl 
tiLdįin utį vtamla MMsM«sa Ule-
italai m t te**, am f'rapt it «w

3IH|m3 Kdst X«4- 
ib antajv pm«Im ir 
is tm puikiais na- 
tst l:«4uvtų .\*<>tia* 
i IismImI ataiAamki*

Balandžio 5 d.. I. y. Miltatae 
vakare draugijų* ftv. Ibio* na- 
ri-* ei* iš|tužintii^, o milėlioj, 
ryte, “in vorjmre*’ prie šv. 
Komunijos

’l'uik I kviečiaiuo* yra viso* 
miu* išpildyti ravo prieder
mes

Taijegi draugija šv. Ono* i rengėjų nerangumų, 
rengiu puikų vakarų pirmų šiol užtęeėm neatidavę tiekai-i |-į, iškaba

ilki 1.T

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Ti.<-r-n • m -••i./ ::»4 

i.VIK* ' llliU-
3IAT mutli V.. ,-n. IV-Mt- iaiJ 
K.inju. W. - • .1 - |*utl-*

3307 AUBURN AV= 
rr a!

ALEX. MASALSKIS
<•11 4IUHCH > 

UtoMvu 
bsse.nr .1 
k. B V | p n L 
ta>*!**tu 
Mtat 
nu m 
IttiHi *

V, W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS

intrtB 4\«Uf>M Ts 'BIMHOto

44 4M«IX«;inX Mlll-KT

»lrl I.M *••••«
,«• Uksui k»%ts-mn 

.-••AiaikMA LJM l*’»«bs 
DmIML II tidanė 1.11 
IH JA |sU<K.»*** *stni

» . 41..1 klt |* . Ims tr u '• «•
|-'>9 Išsuks jtniUL o I.MIIMUA .«

LIBERTY LAK D «fc INVEST- 
KENT CO.

saai * iui i..i m. i-hi.-acu, m. 
Klauskite J. 8inkans.

Ulaidos;
t'ž \\e-iiin rjiiun

t rrapti k;il '•■41 um-*. 
]mrių*1ų jni,x. IV. IVilru 
imi. Parį žirni $71.3’

t’ž 7 ttc.’imonl Anit*«r* »v«* 
laiuę............................ pm.i*i

I ž »|miidų: “Draugui’". 
“Lietuvai”, p. Burgiui ir 
p. Z-iiuiieini............... 51.xu

is svetainėj .. Ita't“. 
... Į-'l" •> I* • . ■ • **.ll*

kliu-1 |'j) šv. Jurgio -v< t:iii . 12.*u«
l'ž pijanų ... ............... I.’i.’s*
Smulkių išlaidų .... UI'1

Tcle-

I
JII.IK M t\<i |Mita»a ri< mi |suh

I n laša a tisu* luini-. <Malaaaais ]**• 
įtarui sta« u |a»nirtt. 4»-i-*mI.Hs* |sm k*: 

•Mf 41 <« 4* IM H < •»..
Ib* ss 44 HUI. m V*. ?V I lala anos tn

Dr. A. R. Blumenlltal D.C. 
.Uiti MM .11J 41 IM V» 

r.ttaiaeaa. * Inkai 
mo %uUo4mi: n«iM ” »* »>’

"*ri-li:.i |H> Vclikii.Vakaru* Int* t<». Pradėk kų veiki, tuoj ui ;-ž lmm,^rtju

Tat-gi vyrai, moterys jauni-Į taukia to vakaro, 
kaičiai ir mergaitė* dm ' 
ban! Musų broliai l.ieliivoje| 
kraują lieja ttž tautos uep > 
guhnyta;, me*. umerikieėiai 
užstokime už juos eikiu." 
jiem* |Higeltam. |iiišvę*kim tam 
darbui nors kelias vataudn- 
Itci jumlyta lašų.

Ck-veliiii<ta lietuviai neatsi
liko nei viename prakilniame 
tautos durta.; likita-s kml 
neatsiliks nei šiame. Tuo 
itarlm me- žymini pri*i*K*sim- 
prie iškovojimo Lietuvai ne- 
)«riguluiytas.

Tat-gi. <tar kartų atkarto 
jame, visi, kam brangi yra tė
vynė, Imtuvą, ntsilnnkvkit , 
šį šaukiamų *u*irink:*nų ne- 
dėlioj. ImL 6 d.

Kviečia Atsišaukimo
KantaTti.

indmnua. mi įvairiai, nuirgu- 
mvnaie. Bu- lošim.-o. dainos, 
dek'eilinei jo>. mouolugni ir II. šiuo užmanymu. 
Tai ui iH-.lele.liiin. kad viri ir

CICERO, ILL

Neveltui nem-nai 
“Itrauge" ir rakiau, kad kuo- 
luet ciceri<>ėiai .ubruz stoti 

lyiieriui. lai nu 
'riebiai* netik vi*ų Ciceru, bet 
ir Cbicagų. Manu f mrak n tuo
jau iiildaei. štai L. Vyčių 14 
kuo|ia rioja kouteetu lenktyn*- 
mm: žn*bi niekam nepuriduoli 
ir laimėti pirmų dovanų.

Kovo 21 «l. riujo konteeto 
Icnktyne.nii |»-l«- Elena Xul- 
gaitė. litui Klimtiilė, 
ranka ir 
kiūtino, 
draugija 
dvi narė.
ne.na.
rių rambi.i ktilnlikiškoje 

t draugijoje, kurta primingu- 
ų yru platinimui katalikikkos 

spaudo*. B*-t XI. I>. Sop. 
draugijai nereikėtų id.ižvelgli 
j dviejų narių trukdymų. N**- 
.mugu apie tai ir rašytu •" t 
.U leievlie ueguliliui apaileilkti. 
Sp. Sav. Kom korespondentas.

račiau

1 to m iHI
**tauute*«to leukt

A—tai———elta

lt. Pa- 
M. Ihuiilirau.kur*. 

Dievo Xopulingo- 
nu»i*kundžiti. kad 
trūklio Moti leakty-

Gailiu kml lokių nu 
rambi-i

VALPARAISO. IND

Nuoširdingiamia učių.

L. IL K. M. K. Amerikoje 
ll-roe kuu|n>a laikytum* -mi

trinkime nedėlioję, .‘K* d. kovo 
išreiškė kuoiiuuširilipgiausių 
aėių p. J. Elijošiui ui suteiki
mų veltui tvelninė* muM) vu 
karolini. kuria alrilmvu 15 <1. 
kovo. geri*, kun. I*. l-ajieliui 
ų| »v«taū*i, už prielankumų ir

riranda visokio* kliūti* 
lėlė*. Ta* |ial* buvo ir *u 

Tarp komi- 
rijo* narių, viena* čia. kita* 
ten gyvena. Viena* šiandie 

V. Jereckienė, turi įniko, kitas rytoj, trečia
Draugijos šv. Ono* pirm, gi urturi jo nei -inm ■ tt • 

l*>X Pakol *u*itnikini. |utk>>l 
Mlriviiditiėji. o iti>'ii.i- in-kiU 

i kiti: vi* -u uutni lenkia ė ■ " 
Nora ikišiol pa.- uiu* buve-vk jau ravaitė-kitu prabėgo, 

vi-ukių n*.*u*iprutimų. bet au- o dariam via dar rytojui tehe- 
ko* Tunto* bolidui plaukė gan kilnojama*.

Proterto tikslu* v iriem* tai- 
Tautos Komio 5C *k. ėjų prrjvo aišku*, užtai noriai jį vi- 
nuimt* rinkdami auka* Lietu-Į.uomi-nė rėmė. Pakėlimui |*t< 
vu* lai*v*-a reikalam* ir rado 
itaug žmonių mielaširdiugų ir 
utjaučinnėių ravo tauto* rei
kalus Štai jų aukoe: 
šv. Antano dr-ja .... $I5o.U0 
Pinttina* ........................ 1(KI.<M)
F. Pirminienė................ KMI.IK)
J. Stankus............. 25.00
M. Astrauską* .............. 2U.00
J4. Povilaiti*................... 20.00

Po 10 dol.: A. Stankus K- 
Atkoėiuna*. K Ambrasas F. 
A. Druklaini*. K. Sudentas 
A. Ktraukiulė. J. Pauri*, N. 
Patiri*. A. Poškų.

Po 5 dol.: J. Dnudenas M. 
Jurgeluiti*. A. lat.kuuska*. K. 
Skiniulis V. Žukauskas V*, 
ilodževiėta M. Tunutsonis, J. 
\nrenuska*.

Po .T dol.: M. Karavičknė.
K. Cerikas J. ZvirMi* fclJtO.

Po 2 dol.: J. Norkus A. Gai
galas P- Cejtcta. J. Damliruu* 
kas K. Muzikevičius K. Dumi- 
•Ižitina*. O. SUkniutė.

Po 1 dol.: V. Gražintikas
J. Lenkaiti., K. Aml»raxu*. J. 
Mitrinąs, J. Skauludas X. Ne
iti ietie. J. Moži*. P. Ktepnu,-.- 
virta. J. Meškini*. K. Na ura. 
A. Vičiuli*. B. Moruzas E. Va- 
riiiiMimkienė. J. I^mrinaitis lt. 
Išgutiaitis V. Miišaitts. V. Za- 
tuagarekis J. Kiuris K. Ka- 
nauskas K. Kuraliunas J. Mo- 
zkttilis M. Siunilieitė. J. tiri- 
čiunas M. Kol*ka, J. Jesi-liu- 
nu*. G. Itaiėiunti*. J. Simukas
K. Statkų*. T. Suknluii.ka*. 
-I. I'etki viėienė. 
kas A. Rtatkus 
A. l'iitbcora*. G. Dūda.
.mulkiais 
ton.73u 
rinkta fl2-’S'.<Mi. 
to* Fondui |*a*ių*tu $1X51.7.5.

Bravo Itei raito katalikam* 
už duoMiumų ir utjautimų tau
to* rrikabtms! Atiko* ir dar 
vi- plaukia. Tui-gi. ka* mano 
dur aukoti, yra proga priri- 
dėti ravo auka prie 
įjotu vai laisvė*, 
.■nikoli gali auka* 
I m ra | ujo* klebonui. 
KetnMiui. nitai Taiti*** Fomb* 
93 ricyr. iždininkui. J. Kąra- 
Vil iui. 2-5 llitalle St. .

T. P. n «kyr. Valdyta.

DETROIT. MICH

gerai. Išrinkti komitetui iš

torio reikėjo dolierių turėti. 
Sumanytojai negalėjo iš .avo 
kišenių |iadetigii išlaidus T*> 
gi buvo visokių *umnnymų 
inešta, iš kur tų reikalaujanet 
šaltų entabtą iškąra*. I'agr.l 
voju* ir ta* ta|Mi nutartas

Ant ratile, prieš proie*ių. mi 
ririnkitiH’. Av. Jurgio avėtai- 
rėj. kuriame Ihivo nu.tatyta* 
lo viešojo *uriėjimu vedinu1* 
ir tvarka, *neirinkusieji mi- 
UH-tė $77Jt|e. |*a<k-itgiii*ui lėš-t.J 
Kadangi l-'-šo* |M-ri-jo gerai 
virš dviejų šimtų, tai *lar rei
kėjo dauginu pinigauti.

Kompozitorius Si. finiku. .

I’. Slavini*. 
J. Bukuiut-, 

Kito. 
Išvira nurinkta

l’irtniuu buvo *u- 
Išvira Tau-

išgavimo 
Norintieji 

priduoti 
kun. F.

P. J. O’RSLLY & 1
A. N. MASULIS

MiAMB

•o,
< v
< i I i

t
> v.i * L m. X- ; ; ••• •
IGlv s. Aoltteml 4**-. I».smfs.

Tch*u«4 44» 4.nu tai;
T*.i« 1>*UUJI Ita *I«.'**M«I vi*?

I III.U

ir t.

I

I ir
V.41.<w

-mimmmttumui gimouuiuugau; 
š

Dr. G M. GLASER
tT»ktik<!■<)< *'■ •m.’-i 

3IU> Sn Man M.
KriŪ .*.-•** M.. <*1H -n.Mk. lt

ttrn'iJAi tsr
■ V,r. kų eue»-

tilU.il |J|I|.
’nilMI VAI.*.M->.|
i

1

-
l iti* D«-

• šr>T-• 43
f Mh M-44.

Dr. S. Na kelis ! 
t.VIsITHJ-V ?t IU..U S 

4?tt ► 4-ht. 4m-«
tlM/o-r Itaiur 2

f\* ri r» s«frtoD B
U.

IIUMM
4ta 31303P .M Vi

rta«am Frn^set to.*»Ka

rti!« iiHT' o u 1 n; i.ttttM

a3-

|\n«^ku«i M«V«> •Vutf'tlt' Jltototl**
kiartfcMltn prs. (Itasru HS tž KM’lltV kul'. 
);AMS-tri«fJ |M«. Amo-rllžs* II t*te1»L 
ihrU-,'Mti. kad k)t*n.* X»'* 1 < ks- Tu
riu Iritasi rtari»M t««iku1.i M*-I«l tu at* 
sta raUMU •••tariu* TU M«lrs*U

J4*M 4 . tt« tatm.
fotl Hss 44m«w| XI ’rifc.s m

J ’fttili liėdit ir Ibi'.iėri iė ed-'-* 
lų ypntų rardu*. kurta kuom 
ti'ir- pri-idėju (iri,. |n>t1<--l<> 
-iii-tigiimi, m-i- lėiau re>t:u 

lo. m** atrodytu į- vėtai. N»- 
ĮlunV-inu užtektinai nei lo- 
jdrųnos kini i? 1 ■ i'-iau *l*-ln- 
t vut. Ir tižiau rim«nje lu m* 
I tm vergišku pnpTuėi**. išr> iškili 
|ia*igcrėjiom. džtattgMia* talj. 
šilk l*4ė« Imtut- d variojoj 

kulta ittieva l.i 't ia!
Valio. Lietu\o». rarinpilta. 

Vih.iu*!
Valta lyti, barių žvm*-.s my

lėtojai. kuri*- jnttėir. ravyje ki- 
lanėių karžygiake.iM* Intngų i* 
In-tuviškoe u-b*- gelmių, tt:.
tilto** Im; Ii -iIm; įtinto-:
pliiš |M*ik*-rilit<'j .* Mtll l.i«.-i 
ttivo* gauja*; už didžių 
praejlj; už itarlie* žvaigzu*;. 
kuri šviečiu įimtu* kelių i gar 
liiugų alvilį.

Ib-ngėjų ir ai-kaito- ki-mirl-l 

jo* narys

I

lamui šv. Antinei |*anipijo-. 
Ciceru. III. už taip gražų pa
tarnavimų įnikę laidui avių 
mano luotera. u. n. Liudviku., 
kurine lablutuvė* atrilmvu ko
vo 29 iL šių metų.

Pranciškai i******

• Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Strocl 

• IIU At.‘». 11.1 I4«
*1« Is’ftriUt* %4.4-i*

Dr. M.T.Strikol’is
LIETL'V s 

tZTMTCMAH Ii: VtHIU IM.V 
i; •* 44. t:ui Mra <>s*»-»4.‘

Wsn.u TH

Iz linkta.

r. 4* ■-■r.— ti-.i. 
si Munk* k M'ts'ita l'ri»«i 

u Kautas r *t*. Tsl -. j |»air« 4utf« 
tsi'*srtsi4«« t’«»•-* | »• p> . • r«* 
iMtair Mts*s už rt-rtrst
L.iiD •IsM'MKsM rytstm. M«M/tst 
|M«lissM ar Ko* U4«lv t*4 .Unrtr.
Btfs SsSUM tu4»» •• ui ki Us^rtM 4Ml«rt>
• ri. ui tam im pybtftu /••Mm tarsniai
tr • •«•• tori* jpt3 j« p Intai i |s*an!i*x 

Z* nu* ItUlI
jai: W IU m. ••htruF.s. IU

I

PRANEŠIMAS

t

1
i

v •'

i

i

PRANEŠIMAS 
(/.mokėkite taxus 

KIMBARK 8TATE BANKE 
Kiili-Slati'in l'ounty Trem-urer 

108U1 ir Michignn Avė. 
t'ž imtanuniiuų užumki^ėio

* vi maine.

2*

Jonas Zabitis
31 m. amžiam, kuris buvo 1 d. Balandžio peršautai 10:30 
vaL vakare po No. 1730 80. Halsted St. Likosi nugabn:- 
tas j Rr. Antano lifonbuti ir tenai pasimirė 2 d. Balan
džio. apie 2:30 vai. po pietų.

Velionio šermcnyi atlibm po No. 1721 So. Halited 
St Laidotuves bm Sutanoj Balandžio 3 d. Dievo Ap 
reizdos bažnyčioje iš kur bm palaidotas bv Kazimiero 
kapinėse.

Kviečia į dailotuves visu* gimines ir pažįstamus.
Mirusiojo Dede Zabilii.

LIETUVOS VYČIŲ 5 KUOPA

H
Siūlo ><f!ooje ifttorijtlc* veikuI./

GENOVAITE”
Nedelioj, Balandžio 6,1919

•v. MYKOLO PARAP. ifrET.
1M4 Wabansta Avenne

f

A. A. Petras Balčius, mirė 
palto 16 d. Bu." perkeltas < 

uiusų lotą tv Kazimiero Kapi
nėse, Subaio.i, Balandžio 5 t!., 
1919 m., po piety. Kviečiu vi
sus gimines ir pažįstamus da 
lyvauti.

VALERIJA BALČIENĖ

’iašsMfai

JOSEPH C. VVOLON
Lietuvis Advokatas

— t * avus .. i:i t.T 
<. • < t. t i< i«.wt >:

M,— — tt a 1.1 eu-M 
*’• i Ii-- U». -| *>» 

i'lll.’Al.i*. 114.

i

SPECIALU PER 
MENESĮ PASIULUIMA8
M.« dtHuLiiiit' iK-iių Lam<;. du 

kiaul.-* Ir 12 tižių kiekiieium* ku
li* p.il>* vienų ii mu*ų 4" mi ui 

| !•*• akrų fantu**. I*«!*ilų, bulvių 
1 ir ežerų upirthikšj, Vilu* <'i>>iirit. 
•Vlunutaiii. Kui .u 4CJtM» už ukr., 

juilt ietigt I i. uAcaėlų. Uuilkl'. 
lur at luž'iukilt.

G. F. SAN80RN
Nu liti įtikus

CHAS GODLESKI.
1.0 ll|lišk<rt h<4->tuj>n l*in-k'*u ilt- 

! <>: l*. j i< <... itnis,

I ‘liieugo. III.

3 |ri. * 
-13 si •

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokate 3 

At'crncy at L&r 
IMi W Munnii. IVr. ilork 
fUristn 1*1. I'ajiItaI

CHK*.W«>. II i.l>rOM

u: emmuuuuui tmmitiiit: u.»tm *:

*------------------- ----------

K"—

I .■*.4ih>«- Var i* S. Mi

P-rynij 
... • Uiill

,n<4 M-ayce p .t . ęc-
* <yx *•*•« • » ■*• i

Lu ir to li r. a 'it- lurt bt tt 
f.. r4ii* N • • • m ! f • i -r-ta krtl-
n* Tu Rto» at* -tni tunme

t*/? ♦- uk a ( ėrror/kaKUt atoumta

K. KAPLAN & SONS. 
4008 So. A'Jitand Are..

Chicago, IBtaois.

T«taf«raaa 4*an!» Kibi.

REIKALINGAS 
SAVININKAMS 

l.-diiobta kuntr.kinriVA. itoto 
k»U4 l‘S’4* 9t lIMriJ Ms»|.t'» II | 

Im *lu pptii imJhrtr. «ltrl 
MAtM kriisttlsuo. oriu lalmtoMtort I 
— tKud AsriliUM iMtltart t.erata 
<u« tr Mtkštuu* «Unu^.

|><rbU» U/UDM tuno# <*kl
«*>«<•- Įwt t fttlhAo kisolaa mi ir ( 
4uMu r«Ai statijr Kum Isakim •«••• 
<*40 krc-i k>

1 Alhti «M«4SM Ils 4 IU•»•<<«? < •• . B4M1 
M»rr« nm tol tl«HJ W. 34«t« >•.
TH. ( mtuM 4MA3.

ri 
įi

W5jlt

■t i | Uuinp*

Dr. D. J BAGOCIUS
I.MlNIis <a«s|»|s»>M< ta

< IstaMrKri-
!>»• Mrlv j-tų .4Vr.

I Hm. MfIukun .4*
iPsM iain:. m
H rs**4'1‘ les •>«•• tf <4lrise

• •* i-u- 
)U amPsm

T.

I

«■

PuIhiu N
* > MM 11 •’•:
• l. - H.l > ruletai 
Hi 3?

Xs.4

PAINTERIAI -■ MALIORIAI 
BRIGH70N PARKE 

l*«HrUat M- n>| •!• U tautom Ir H 4 * 
•(s»in |tasr4»M* ••ls^tamųs»r ltsMs«rrtssHo**s 
•r ua JutM nsr*Rlitu>tM. SOl'*

itmuiimmiuiuiKiiiu■•immim: >n.i*».

ERNEST WE1NER 
b«Y aooi>5 

1800 W. 47th kamp Wood Sts
Mm SuiMs-e« Sutu-MU .*-r<tn 

Kr*ve*cnU ir Hmuli-u'- 
l>4<4u*<n» |>iuariaK.i< t (aunui l 

Vi-ni... mat-rurai. r»i«>, » A/mm 
«•!. »fraw Ir

3U 
ua |-

• M .« if
• •I .j* rs.r r 'TUH* 
t . . . a L .• t*r»tatU« 
t . srf t.w \T»4Ue

ira I. Hsra M*M"<

• •*.»U ink 
liti tM

.i & H •**?<! ir 
tutn.: Iritlt* -ra

Vitali
444>ch u vakarai 
liriA •*•«>*« lUiatra.PteksfiuS

ant 4 to

tilU.il
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DARBAS IR DARBININKAI

Ir.r

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS

Psnktuiiisni . Balandis 4 
Iz.ido i<; . l••••dllm .

S :t::tb‘ ra Balandi 

\ itltefltf k- I I O II I

$48.749 0 1 
SJEMS D.

DRAUGAS r*»nWn<K<»nh. Bnhr.di I. 191*>

Reikalingi darbininkai 
tnonis.

Siiv. \'al*tiją dnil*. biuru . 
Ibi \o. I>< iIh.iii ,.t„ pinti 
šu. jnf timjnu n il.tditr. 
4imi viki, gerai u)i ipu/iim-i 
mi lanko durimi . Jiem luti, 
nm (m š|u ligi iNm I" • mene i 
>ii |aigy vemimi ir uzl.iikyum.

Kateivią. jiii iiiiiil.ii ii n..ni 
ninku biure. I.vi n .i \.|.im 
gut.. ieik:J:ui.|. iii.-i .'.u ii in i 
vnl*lijo* Mieliigail |a»lirt i.
Mokninn KU'* >1*1 liri *!••• p. 
liiėlK-*) ii duodama iizlailn
mn*.

Sakoma, jut- Ietį (»••(.. m į. 
nelm*UĮ ptitu.mlo.arii i.i.-i u. 
t i >1 įeit: u*.

Kaip e luitu, laip kiton, 
biure galima gauti imindymi 
apie galimą vi*i>l.iii dailiu.

■ niąjam 
gĮ rė 
mi«-*1»' 
luim*.

tsilu 
t« ImIi n 
lui

*t*.i !«•.••.:: 
ligšod t.pS >liet.i> dnl

eąiimln 
•u p:ipra*in 

lintrnei*)* *j,|. 
loo.imii, kuriui i"

I IkiiI.iriu.'- l.dt-it 
I Naujai priimt;* 
p.iH.rlola luitiju i.o<

■ Hmm. ..utim pat >i- 
. *ąjum km ey me;
■ iiatoti im. (tol •• ... ..

• įtoiii.ii |* i įjum*: 
Įibtrlmm*: virt viii i 

I naują gali ią lirai 
' II.

laruimu <
*‘•*11 Iii*’!
••Itllll^l, |Jc

•• nm**.
tik |u tune.

neturi nieko 
mi'—to tid 
a #::,i 
• dingą i- 
didiliiim: .

I.

y mm:

l tltld'

•'III

i

k te 

k

•ll ti

BUSIANTI BRANGESNĖ 
KAVA

ATRASTA NUŠAUNA TU P 
TINCA MOTERIS

•• Imi 
mnu. i >i y -j 

(•ui ■•'«» i fu 
t* i-ingai. lik 

•I uitlim-

I *•' y mo-
ulylo •• i itieai. lik *nv«*i|i 
•" v 'etoje t aitlim— X. |H I 

t l.-.id i |n|io ii. -titlyla tt.
t

KITATIKI! VIENYBES 
CENTRO SUSIRINKIMAS

I. i, |J. Kaluli! ą Vimtvbė* 
l'-htio mete mi- -u-iritiki- 
•iin- .ii-diu* antradienyje, lųt 
laiidzi" * «|w vakan. lygiui S 
vai.

\le. |. I ’ldeago. III.
•i ilraugijo* malonė, 
i-iaii'iat 
tulikai 
taip vi
tum.

Iii< vo Apveizdo* (utrapi 
•leiainėj. ils ii I nioit 

Si i rini 
kim>|aii 

aidą ii :ii*iovų; ka* 
veikėjai 1w«i veikėjo* 
ki.... . ii *u*irinki

Valdvba.

PRANEŠIMAS NOKTI!
DĖS LIETUVIAMS.

SI

teeii ntiH-*n imt tt trinki* 
ik- valdi l<:.i loikalinr.i 
idmukli i.iuvoii liras 
it f u .ei. i ■ 1 ■ it y Ii. \ ii 

t..» j.-<ii bit- litle' lu lilk*1nliėili 
. -umil otų 

reikidruii
iiiii ji. ka- 

|uiiiHtii-l4ii 
inalote-l ile i I. .

V Stannkax.
T. F. -k y r. -ekt.

Cbiragoje Jtti*k«4lrtn. knd *u 
liepo* iit<*ii<'*iil |uil>r>iiiv*i:iiili 
kava. Piginu*m kava limitui 
ti svarui Atir.

Kum* pirkliai iiujaie- n. ka I 
ik I to knvos |<ii.uiii?iiii>iH. 
vifUMHmmėje (ed.il* rnąm-iten 
kiniiiaii. Tini vi*nmiieuė i* 
kalno prie l.i prirmi'iama.

Eiliotai 1 virtiną, kad ue*:i 
nui veikalo |mbrangiuli kava. 
Ib-t kavos pirkliai nori |m*< 
pelnyti.

Nėra knni ją Mivaldyli. Ką 
gi ijme* (indiyii.

Sakoma, jinai pati ntisižudna 
si.

ii: , i . t.

THOMPSON DAUGIAU 
BALSŲ GAVĖS.

I.

Men’s Clothing and Furnishings

S

A ><•</»»• .**/,

v«.,«z•»!*»

Theodore W erner& Co.• I IIV<r 
Tingi.

ai iriu

it kreipti >lo

Vrtl turi ti
Mirtnii
MIldHŲ 
patapti 
utsilaK-

i

KATALIKŲ VIENYBĖS 
VEIKIMAS

t 'liieago.* ir opi* linkėa li<*- 
i tuviui katalikui jau |aninntė 
I-variui neiiyl*'- ir pradėjo 
m gamz.iiuli*. I-teigi K U. 

i Kainliką ytetiil*- lllinoi* va' 
•1ijt»je. kuri .imi turi Iri* aky
liu-. Pa*!, utini III -kyliu* 
-u-itvėn- hekmadimivje. kovo 

Įjt d. \Ve*t Sidėj. Valdytam in-
■ jo: J. Miknliutui- pirai.. A. 
\'aloui* proi. rašl. £341 \V. 
J.'nd PI.. K. Kiela iždin.

■ Kits -aky* dabar, kad \Vest 
Side- ne|iavyxdiiiga lietuviu 
kobmijn J

11140-44 Michigan Avė., Chicago, 111.
Telefonas Pullman 514

S 
l

i.CCIUAMIFJI:—
Me* padalome šventėm* puikią raukomi* darytą hiatą naujausią 

iu.hI.-Hu jaunimu- vyram* Ir kon*ervntyviii tumlelią <|<*l rnanemvią vy
li. Mii'ii siutui yra |Kidnryti ii vi*ą vilnonių. žalio Ganei. mėlyno* 
vrg.. «or*1i.| ir puikią caeenmr*.

Taip gi nilnikomr pilną rinktą vi*okią rviktdingą vyram* pit*irė. 
dymiii dalyką, kaip »kryl.*liii. kepnrią. knklnryiią. murikinią. pirkti 
u>ą. (aiH-iaką. *kall>itiiii*. grožini, ir lt.

Me* |uirdiiodaiiie lik gerinu*iii* tnvora*. Tik lokiu* |mrduo*ime 
ir jum*. .Iii* imrėtiimetn Imti tikri, knd ką ju.* |n*rkale yra tikrai lei- 
itiL'a ir kad ta* tę*lą*i ir tolinu* ju*ą UKgntailiniimii.

Toki* yra iuu*ą enpratiniaa imnlnvinm 
leibingą prekią ir užganėdintum.

.Me. užgntHiliimiiiv liiketnnėiu* ko*ltt 
luvrią iižgaiKhliti'iinv ir ju* kokie neimtą 
jiieą reiknloviniai. T.ėiau* jei pn*itaikin 
tu. knd mu*ą ta vorai dėl kokio* imt:* |<ie 
ža*ti.** jutu* netiktą me* link*mni gražinu 
na- pinigu*.

l ž tai tuo* norime, kad kiekviena* mu 
/*ą viengenti* luvdi* lietuvi* Imtą gražiai* 

ir tinkamai* jo niiiiiigiiiiui drabužiai* |m 
ein’ilę*.

T.mIvI i*tii**iiiiia> ėinlingą |mkvietimą į 
lietuviu* ateiti į mu*ą *niikrovą ir pri*i- 
žiūrėti mii*ą *iulnin*. M e* pritaikin*iiii>- 
Mtttą ju*ą individiinliui tiimugiitiui.

-Mu*ą Ntnkn.vn pripildyta naujau*io* 
inti.lo* geriati*io dariai ir gražiau*io* mn* 
terijo* *iulni*. Ntm ♦'Jll.tMt iki Sti-Tmi. tie* 
ri lavonti. širdinga* iMlarnavima*.

J. J. Stonkus

s 
s

Kataliką Vienybės Centru 
-tuiritikiiue. kovo II d.. vi*n- 
pradžiugino garniui. knd Šv. 
K n žirni* 
Tonu of 
ta'-jo npii 
V u u j Ih'-* 
kėli, kad
rv« ir vni*iui. 
Paiiudy.-it. kaip t«*n 
•kvitu*.

2
M

I|m ra pi joje (nnt'
laikei veikėjai kai- 
-atvėrimą Kataliką 
-k.iri.m-. Galima Ir 
iš Iii garniu |Mi*idn 

Ir ką manote! 
i**lvg*

ka 11
\į 

kuli- j 
tinti- '

i.Mie-telyj Witi|H'lk:i -avė tu< 
.niiuM- :dra-!a nušauta nr tui 
•‘•š«.vii-i t (iltinio |uiklii« Itlne!: 
nmieii*. .Mi*. Iru.nt' t . Itluek.

Sulig liudijimą jiurii -u *a 
vu vyru mvu i>.’iuii i.'.*.. |...u‘ • 
dažnai praktikavUM -molyt;

• *:iiulyklė*. Tenai ji ir :>1 
U'isi m gyva. Šautuvu kuiip 
ki |h-i *ki'i*<*L.iii*i jo- l>uriią ii 
i'limlu-i |«er p.ilutu*i.

•lo- vyra* tvirliua. k.ui in . 
•uityl. nikę d> I *.-u. Iii m <i 
g«*liliHa. \iią di.-ną ,ii««dil ;d>:i 
• iii lmi«< •i*',kh*iii vieną •<• 
••••dit»j šautuvą.

|: 1 (i. * L ii -1;. >m 1 -ai. 
tu timter:* t di tiu i i.

•lą ue?:yią t>.-i>iet:1‘- 
dę* iitii:ią laitu:-. Ir .ii' 
■nu* pašauki |>olieij.y.

Cliieageje iiuijttrai rinkimu 
Imbai dar n*'*u*kiiily ti ufirij.i 
liai. liet latliria. kari majoru* 
Tltomp*mi dauginu tad-u ga 
vę*. n<uu išpradžįą tanu tvir 
tinimui.

I*o rinkimą luno pn*ko|lilti. 
kml Tinatt|ot>u Imvo gavę* 
I7JNMI halsą ilnutriuti už «lmiu> 
kratą pailiju* kandidatu 
Sueit »r.

liet dalmr pranešama. kud 
Tbmiip*mi gavę* tail*ą
daugino.

Seku oficijidi* kd*H -ll- 
kaitytum*. Gal ryloj tai* |«* 
keikta tikro* tad-uviuio |«a-ek 
mė*.

PRANEŠIMAS
I /mokėkite 111 Ml* 

KIMBARK STATĖ BANKE 
SubStat imi < oi uit i Trea-ure, 

108th ir Michigan Avė.
1*1 |*alnmnvimą užmok*-ėiu 

imimnim*.

DRĄSUS PLĖŠIKŲ UĖPUO 
LIMAS

. k.ld 
’.ill-i. 
rlra

« ti

PRANEŠIMAS 
r'.mo'tėliilv tnxux 

KIMBARK STATĖ BANKE 
Sub Sintim: (otttdy Tr>ti-iir.-r 

ICSth ir Blid.igan Avo.
I ž Įuilnriun irią užiih«I;< -.*io

m*im:<me.

BUS NAUJA KOVA SU 
MOKYKLOS TARYBA.

šilimui |*rnnešaine. 
trtmt|Mij ateityj IJetiiMh* 
eią u kuolui rengia didelį 
•ertą ir Imlią |>a rupi jo
dai. i'raegramą išpildv* Lietu
o* Vyėią Cbiingo* Ap-kriėio 

.Imlu*. Taigi. vi*ą Nortli Si-
• |ė* lietuviu yra pri«<deruiė 
l.nillingai nl*ilankyti ir pa 
-mli tą kom-i-rlą. Tikietai

'.m |«<r»lnvinėji*uii. Kiekiii* 
•uit i.-gi> p.i*i*len*:in išrnket** 
pi*i)iirlli.
šit’i- kmi‘*-r1it* Im* i*|utdin 

a- ir id-ibirkiu-iejį l>u- pil
nai už-anėdirli. Liet. Vyėią 
'p«k rieki rliorae jt u Ui*>ykį

• •te l>-1'-»io p.lt.t.k.l •> lo g| ažio 
»i* .!■.;• mi*. Kum teko ęit 
*i-tt Ap kriėi.i elo.ra dainuo 
.•nl l-itr!ar:tl::<t-i'i* MąjtmgUr- 
• tM*erto, tu- guli pa-akyti k »• 
tHs* i* ilieš.' i-pi'to.ilt- i* lo

:••.•. tokiu |ial *k«i'iio kuu* 
lt i Įinti-k- ir ';:i>m-. r“ir_i." 
nuie Nmtli Sidėj.
M-ilaukę j *i l:on"ertą mr* 

i.au ry*iei dvigubą naudą: 
fir-'m gražią dainą ir |ni- 
ir irt panąiijo- rviktdit*. 
''uiti. d;:i *ykj ntrilaąiinmo.

:d nei lieii; - ne|irt*|ei*tą 
ollei-tio. t.inl l.ii-k. i'*Ua* 
it u i-ii ii .i|;lą tlkieln 

‘ 'u'.i t to- •!'• •;••».
tuliką ir -m'.iHuaemi* |mgar 

•u •im** vėliau.
E ginto Komiui jc.

4.

tu 
iš 
ir

Ateiiuim-ino**- K. V. Centro 
• tMritikimimee Im* fiagvėbiu 
.giltai, kml at-toiai išduotą ra- 
I*ii1ii* i* vi*<i savo kolonijo- 
veikimo. Tumui Kainliką 
Vienybė ln|*e piil-u viMi* ( Iii- 
engiu- ir n|ūe|itikė* veikimo. 
Taip buvo dorumą jau ir pra
eit im-e -ii-irinkiiiimi**'

Ar Kataliką Vii-nyk-i 
ka* veikti.* Itatlo*. neri ikėtu 
nei kimi h. Ii remia vi-.-i- 
pnikilniai*. kuitdikišku* ceut- 
raline* organiuriju*. Juk ži
note. kiek vienoje orgnnicnei 
,ioj«' yra JnrlMi. o ėin mėgina 
nui jtidiuii vizai* tu* orgmii

' žarija*. Be to. Kiti. Vii-n. re
miu jvnitia* katalikiškai* ap- 
švirio* ištaiga* ir rupimui gy- 
lintt.itti* tauto* reikalai*. 
Vieku ėin negalima n*-i »umt- 
i.ėti. Tikini itt*ilmikę*> į Kat. 
Vien. *it*irinkiinn* žiiaigu* |m- 
malai kn* jo* y ra veikiamu.

Centro Raitinė

PRANEŠIMAS.

Painit-i 4.909 dolierią.
Keturi iiiilomoiu!iiii.ii pt*M 

kai lidiiiietni iih jo Aria, 
man ttuigley l'tlulirig <’••. 
ofi*nn. 7J!* Wv-i Viii Ituivn 
gut- !• ten uiergiiin- ir (ioi.į 
vyrą *ii*talė prie -ii-n<'-. p 
ėšnė ir |gthėg*i.

Pinigui buvo v«*.« (mi vežti i' 
hnnko- apmokėti durbitiinkti*.

!-tiaiifo i*| iti<.iiit'i* il'.«-i;'.i 
innojrii majoro '|'iio...*i u. 
reiškia tuniją jo kovą •> i" i 
kil.lą taryba. Sakoma umio 

«* **miii,io |«ii*ktr* • oi. ži»m. 
•;.•• t•irvlmti -ii tik-lii -tiuri.iu 
ii «bd«tniMę liiryJui. kurio* 
pirininiuku yra le* *>. aitru 
mujuro pt lešiniitkn*.

I*.i>1ara*i> tvirtinu. >••: r 
b.* kolto ne.ibi.Cl*.

T-i pili iiiitiim ir ruiuji' 
i .nykiu *iip*'r 
i liad-vy. kltridut r 
i *•:• |n'•tolinu t L- 
• llH't-ii*.

Siiii.o bt'ei •!• i.lie 
larylHi- i.'-rinkln*
.lietam*. Ii Ii-Iii nieko ieil:i 
ra*. I jokia politiką .ii* 
.ntiišti* it luti- u7tikriiit:i 
lą.

t* IHKV«» APVEIZIMU* 
PAUAIMJtU*.

..H>U J'' 
ketVeruitl*

ne* i 
įie

PLĖŠIKAI ATĖMĖ $39.

lt TOWN OF LAKE

Atrastu nužudyta* (.atlnii 
ka aaviaiukn* iular t'abąria- 
rCliria. W«* UhrL

Badytas apiplėšimo tiks- 
Nr* ju kambaryj atra*ta 
m išversta.

Tie* *«7 gi.t. n ntmnobi linini 
(Jė-tkui ru>i>U:l»«l<- praeinantį 
Jantądi Adtar. advokato Nid- 
•ry Adb-r *nm>. -*•71’1 Waod- 
la«n av>*.

Atėmė mm jn if-Kl ir nuva
žiavo.

Tautos Fondo rusirinkimas. 
lioje. luilaialžio ii d.. 

’• »al. pietą, šv. Kryžiau* 
..;iiupij<e *vetainėje. Tautu* 
i’oudo ;{!• byriu* Inikv* *u*i 
.inkiiih.i. šiume *ii*ii inkilu.' 

i* išdidinti di..lemai aukoju 
i< m* *tai:ilH-*ti..* aukų*.
Vi*i ti''. kuri. Imvo |mau- 

' ..je trn-i.iU I” liuli iin. Jei 
mirėtą j*igyti diplunui. turi ai 
, j.. Į >u*irinkimti ila|ūl<iyli *a 
VU auką iki l<> dol.. už ką gnu* 
Ilgisi *it kilni* diuliuuua. Iii 
ta* dnlyka.*. vi«rtax imžymėti. 
lai kml dar yra knikurie tie- 
pridavė riuklinvo' 
•kyrio vriklylmi. 
uemigrąžim •. 
grąžinti šiame 
Valdyba ž.iuo. 
knygute* ir ka* 
ka* dar ue.

l.i> tuviu fUrl'hihiką SąjungiM
i impM įniki* ■<>ėii<*<iiii Btadrtii- 

i. luti lH*b'liuJ. lt d. Iiulnlulžio. I 
rat. i*. įdėtu. |.«rupiju. naAytclo. 
pincMue tau Imevjr.
iMaf.itii-* <it«iluvkili j »j 

uu.. ne* turtine tbillg 
n iluilą T:ii|>gi kn« nori 
t. I' S luit u. kiiieuiiiK 
kyli.

i* r<»w.\ uf laki:.

O

knyguėią 
Kurie dar 
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