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NAUJA KARE EUROPOJE
Šiuo kartu prieš paky 

lantj Europoje 
bolševikizmą

Rusų bolševikai supliekti 
Siberijoje

PAKYLA SLAVONIJA, 
KROATIJA IR BOSNIJA.

Volatiečiai kovoja su serbais: 
boUevikiamas plečiasi.

TAIKOS KONFERENCIJA 
EINA LENKTYNE8NA 

SU ANARCHIJA.

I

«
Amsterdam, kovo 2-5. B..I- 

M-vikir.iiui* kaip vėstdu |4eėin- 
*i Bosnijoj. Nlavonijoj ir Kro
atijoj. Tų šalių npsiginklavę 
valstiečiai mušasi *u serbą ka
riuomene.

I'ngarijo* l*>lš*-vikai užiiii- 
<linėja Itnnkn* ir laikraščių <• 
fisu*. Ne* pirmiausia jiem* 
reikalingi pinigai ir laikraš
čiai.

Čia gauta patvirtinta žinia.' 
ka<l Vokietijoj)- i* kiilėjiiiio’ 
|Hiliuo*uota* ru*ų Itolšeiikų u 
geniu* lindėk

ATSISTATYDINO ČEKUOS 
PREZIDENTAS.

prieš

Londonas, kovu 25. — Ce- 
kij<>* - Ntovakiju* n>piil>liko* 
karimaiH-nė |ui*(atyln |»rie* 1*-- 
*i|>lutinantį liol*evikixiiią Įta
rioj Čekijoj. Žymi karinome 
nė* dali* |m*ių*1a t'ngnrijon. 
kati ir tenai *ulnikyti terorą. 
Taip |iniiH-šnina i* Vienno*.

Taip|Mit i* ten (urėjii žinių, 
jog ntaiatatydino Cekijo* Nlo- 
vakijo* n^-pultliko* prraitlm- 
ta* .Va*arvk. *tipriau*ia* ten 
liolševikir.mo priešininką*.

Jei ta žinia |ui*irtHlvtų t 
*anti tei*ingn. tuomet didžiai! 
nukentėtų eeiitralinė Europa.

Itu*ų l*ol*e\ il.ą Tojum ka
riuomenė. anot pranešimo, jau, 
|M-ri-jii**i U|m* l>uie*lrą ir Imu 
kianti ant Lvovo. Tai armijni, 
vatlovauja majoru* Gt-orgv.1 
Armija *u<laryla iš ltu*ijoj.- 
buvn*ių u*-lai*vių nugarų ii 
bulgarų.

TaipĮtal yni žinių, jog ir j 
Vokietija iiuiiiaiiti *ii*ijiiiigli 
*ii ru*ų bolševikui*.

Pačioj Au*lrijoj darbininkai 
už*ilaik<> neutraliai.

ANTROJI LAIDA

METAI VOL. IV.

X

No. 71

Prea. Wilsonas skubinasi 
su konferencija

Paryžius, kovo 25. Pn-ri- 
■ l’-nta* Wil«oiu*. aplankė kai- 
kuria* mūšių vieta* Pram-tixi- 
joje ir *ugryžo prie darlm tai
ko* konferem-ijuje. Ne* aišku, 
kml šiandie konTerenrija eina 
lenkt yn<'-*na *it kylančia mmr- 
t-liija Euro|Mtje. Butų varga*. 
jei ltolševikixiiia* Iom- lenktv- 
i-ė*e laimėtų.

Taika šiandie *uvė|iit>jatiia. 
kaip žinoma. de| tautų *ąjun- 

' gtr*. *u kurnu- keliui* |to*uuii* 
n*- vi*i *utinka. B<- kitko tau- 

Itų *ąjungtt* koii*t it arijai tet- 
i kalingi vi*ukie piietlai. Tų 
I pri)*tlų klaii*ima* bu* aplaria- 
mn* pilnam kunfrrmrijo* nu
brinkime. Kai-kurie prinlai 
b-i* ir id-iiI ruh'-m* šalim* į*toti 
tuntų Nąjungon. Bet jie 

Įvi*vieti nelaikei* |Kimatinių 
k>>n*1ilurijo* prinri|HĮ.

Vokiečiams bu duota laiko.
llula-žių nuvalymo kuiuite- 

la* jau la-veik |ail>aigę* *avo 
ii*i>* darbu* ir gamina kon 
b-reiicijai ra|tortą. Tik eko
nominiai šalių klaurimai toli 
graž.ti )lar neišrišti. Tie klau- 
butai, n-gi*. parilik* ilgraniam 
laikui.

Vokietija* at*tovam* taikos 
*ąlyg»* lui* pa*kaityto> ludun 
dlio I *li* iuį V*-r-aille*e. N>- 
I*ii> jokią delmtą. Bu* jiem* 
|ai*kui l)-i*ta |*-r dvi *uvaiti 

! aptarti Iii* »ąlygn* ir *ilgrą 
žinli taukininkaiii* *ii juira 
šai*.

Įvairios nuomonės Europoje.
Mtiuidie EuniĮMijv yra vi*o-1 

kiaušių nuomonių apie laiką. | 
Sakoma, jog Vokietija ne|m*i- 
rašysiauti |*i taiko* *ąlygi»- 
mi*. ne* iH-nori-'iaiiti mokėti 
atlyginimo.

Tuomet talkininkai užitn*ią 
■ Vokietija* ka*ykla*. g)-lcžinke- 
liu*. )lirbtuve*. vi)*šą*ia* j*tai- 

' gn*. liauka* ir kitką. Iš to 
j visa imtų »nu |*-lną. Tukino 
i l>ii)lu |>ra*itę*tų daugeli* metų, h* I

I

• ■ ' 11 .»•»--

PASIDUODĄ SOVIETU 
GLOBON.

KARSTAI NUOMUOJAMI 
A’ASKVOJE

PALIUOSUOTI BOLsEVI 
KU VADAI

Proletanjatas apginsiąs 
respubliką.

Iš Bilda- 
praeitą 
l«tikilu- 
1 aidžia 
Vi*in-i 

i.

Toks ten yra soeijalirttskas 
"rojus”.

Tąsi įvyko pasitraukus urėti 
deniui Karolvi.

Vokietija susinėta su
Rusijos bolševikais

Im*

PARYŽIUS, kovo 25. Su 
lig gautų čia statistikų. Petro 
grade vasario mėnesiu mirė 
(jn didžiumą bolševikai nužn 
dė) apie 113.000 žmonių C i 
apie 77.000 žmonių apleido 
miestą.

Šiandie Petrograde nebus 
daugiau žmonių, kaip tik S00. 
000

Ba*le, kovo 2-5.
|m-*Io prani-šaiu.-i. kad 
šeštadienį lenai laivo 
*io* suirutė*. kiioiiK-l 
iki vest a Isdšci įkalu-,
iniv-t*- *n*tojo li-oki*- reikal 

|<*a1iė* pri-ipildė žnioiiėini*.
Bet kiek |ia!auku* |*a«ir**|ė 

i naujo* valdžio* |Mi*k>-lbimai. 
| kad žntoiK- iii-ĮH-rt rauktų savo 

<iž.*i«-iii ■ m ii. kad d.-n l'ininkai 
-tolų prie savo darini.

Maisto komisijonieriu*.
Io. |aa*kelltė |>iokl)-iiiai-iją. .Io 
j>- laivo sakoma. kud kaip tai pjc ą ooo žmonių. 
Liniukui yni «u*ijiingę prie* 
l'ngnriją. taip šio* proli-taii- 
jalu* jiinginsi *u Musijo* pro- 
lėtu rija Iii ir gili* savo teise* 
iigi paskutinio kraujo 
Mu*ų sovietam* apie tui 
nešta liikstytuvii.

I'ngarija tad. sakoma, 
klrmarijoje. |ui*idiii*la I 
vikų sovietų gloltoii.

I'rokli-macijo* pcdiaigiijr pa
sakyta:

“Crkai-slovakui. buržujai,
rumunai ir nnn<-k*:ir-ijoni*t,i 
kle*u mėgina sugriauti *u 
ginklai* ir s|*-komis ungarą 
darbininkų revoliuciją. Ik-i 
nu-* esame nusprendę gintie* 
pri<-š tuo* užpuolimu* ligi pa- 
*k ulinio lašo kraujo. Nu Ino 
*avo |ia*iryžiiiiu ui<-* veikiau 
jvyk«lin*iiiH- laiką. Ta* reik*, 
nugarų darliininkaiii* laimiu 
gestu- ateitį ir geresnį sitgy ve
ninių *u |m*aulio žiiunu-mi*.*’

laš« I.
pra-

kariuomene* |*d«-i*tą. vokie
čiai at*i*akytą mokėti atlygi
nimą. Paskui jie »u *avo in- 
trigomi*. su susijungimu *ii 
ltu*ija |Mikiltų ir įveiktų tal
kininku*.

Gyvuoja dar ir kitokio* nuo 
motu'**.

Į Ar šiaip. nr taip inad. Euro- 
■ |mi |*-r ilgu* mėlio* neturi-* nie
ko p-ra. Nr* Vokietija kari-* 
metu liai*ini nusikamavo. gi 
čia jai <lar norima užkrauti 
naują naštą.

Sužinota, jog laJAi-vikai En- 
ro|Mij«- rengiu visuotiną visose 
šaly*<- sukilimą. Ta-a i sukili
mą* turį* įvykti gegužė* 25 <1.

Ligi to laiko norimu |Miluiig 
t i vi*u* reikalu* *u taika. T>- 
gu Isilseviku* sutinku laiko* 
jvykdiniina*. Tuomet iu-Iui* 
progų* jiem* sukilti.

MII- s,t 
n*-|*ap*-

|*rn» 
I ntntri. 
traukė

Zini.* 
įi Į ku 
plikei*

Ar tik ji nepasiduos rusų 
sovietų globon

l*>" l.'iil.iiia* 
pi i-xi)l*-lit:i* pn-i 
ii/iiium<**- i i*-!***, 

i’i!*it i :iill.diiiiia* ,li* |>a*k)-l!"- 
kolą pri*-* talkininku*.

K;it>*!yi »al;ė. j»g taikiniu 
kai. Už.itn*iniiii I ilgaii.;**» di
li*. ta dari- n*- nugarų •-••i** 
vei. U-t čekų naudai. Talkinu, 
kai mėgino I ngnrija pašinai: 
doli kovoj*- prie* U.|-'*-vikt:*.

Pagaliau* ji* pazy.i* .**. .nd 
j*-i tuli.irinkai n-'-ra įiiiimI 
• lu it jn m i. tad I iigarija šaukia 
*i p.iL---ll**ii |aa*auli*i pr**l*-ta 
ri.ialą. kuri* kovoja* iu i*-i»y 
Iri*.

Ii uolu* I Karolvi pa-itraai* 
iš *i, ura- -. ii*!***, tuojau*
iš k:»!*’ ji)..,. |i:iliii)**ii)ita »i*i 
Itol.aiikų ia>lai. kuri*- Iniio 
*uimli už. ii)-*i-iuii pal;>-ll:i- 
i'iioiM-* Bti«ln|***t**.

Karolvi *o karijert. 
j Grafe* Karoli! I ng-irijoj - 
|]iak*!o • šalie* ia*li:» po ra 

*|n*i-ija!iai buv** ••:•** i»-i)*lii»>-i.,<•« I ligai ij**j-- 
Ipno-ilo -|>alinio JI ‘li’-tią.

Tą dieną Bu<iu|*-*t- buvo 
«:itv*rt.-i liaudie* -.al-i'ia. I.ii 
ri**,i in-'-į)i įvairią |Kiriiją at
stovai. liarolyl |uilik)* |>r»-U*je. 
ru.

Lapkričio Iii dieną l’timri 
joje |m*k)4bta n**piiMika. Ku- 
rolvi |inliko laikinuoju pi’-ri 
)l-ntu.

Paskui ri-spablikoje >lažna: 
laivo |Hikilę iH-imbteiikiuimai 
*l*-l *<ok)i* maiši)), pinigą ir 
dėl pritnikinui n-iknliiuo)* , 
tvarkos.

Va*aryj !!u*|; |..-*i buvo pa 
kilu*i ladševikų loveliui ija. 
Paskelbta kuri- stovi* ir ap- I 
raminta *ii kariuomenė* |uiv>-l l 
lai.

Maskvoje kasdien iniržta n

Tenai nėra daugiau karstu 
laidoti numirėlių Lavonai 
laidojami be nieko. Kas turi 
ii ko, tai gali tik nusisamdyti 
karsta laidotuvėms. Po palai
dojimo karstas paimamas.

TALKININKAI STOS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS UNGARI 

JOJE.

Tuo tikslu vakar įvyko prem
jerų susirinkimas.

Paryžius, kovo 25. Vakar' 
|m> pietų įtiko talkininkų ša 
liti pr*-liij* ių sii-iiiiil.ima 
Nubrinkime 
tariamasi apie stovį l'ngnrijo- 
je-

Ka» nutaria. dur nieko n*-zi 
nouui. Tik žinoma. knd talki
ninkai veik- prieš I*>!š*-viku». 
Ir lai U* jokio atidėliojimo. 
Kiekviena valantis yni bransi.

REIKALINGA TUOJAUS 
PATVIRTINTI TAU

TŲ SĄJUNGĄ.
— - - ■

Kuoveikiaui reikia daryti tai 
kĄ

i
I 
i

New York. kovo 25. 
l*-ndeiit laikrašėia n*l:ikloriu« 
ir Nąjungos Pravesti Taiką 
vie<-.|iri*xi<li-nta*. Iluu-ilton 
llolt. |uižyiiii. jog Nuv. Vals
tijų* m-turi ntiilėlioli *ii į at 
liriimiiiu lanlo* sąjutiu)*- i) 
*ų pienų ir J nuveikiau* pi-'l.i 
ryti taiką. Ne* kitaip vi*am 
pasauliui gt-imo* iH-išveii-.'-i 
na« l*ilš)-l ikiziuo paniju*.

Tik tuntą sąjunga gal** •* 
gelln-ti visa* Sali* tino to pa 
kylančio |iaiojnti*.

Inde

I

ORAS
KOVO 25. 1919 M

t lii*'iig)*. Šiandie vakar*- 
ir rytoj laukiama li*-taii»: n* 

'ta atiiutin*** 1*-iti*M-raturoj.

I

BERLYNAS 
MASKVON

PASIUNTĖ 
ATSTOVĄ

TALKININKU KARIUOME
NE YRA REIKALINGA 

EUROPOJE
Vokiečiai nori susiartinti su 

bolševikais.

P..ryžius, l**io 2-*>. Iš 7.u 
i i> ln* piaii*-šam:i. jog voki*-*-ių 
ižsi'-fiių K-d.alą iiiini>l*-i i- 

glllf;: • ItliH-kilortf IliiIltUIII 
Mnd.ion pi-iiml)- ****-ijali»ią 
Kaul'l.i. Mi* y ra ii*-mi- i imi 
*.-l.relorią iiž.*i*-nią reiknlų 
ofise.

Kaiistky įgaliotu* .\ln*kvo-
j. - luisitnrli *ii liolsevikų va
lini- ir |Ki*kui pranešti apie 
li-ą Isiišelikli Valdžio* *|ovį. 
Tuip|Kit į-akyta liiiul-kiui |«i 
shtdijii'ili ImiI.m-i'iI.u valdymo 
llietod.-!*.

N-ikoina. *vnrbiau*ia* to* |«n- 
bitutini U-* tik*bi* - iižio«-g*li 
artintu* |*ditikiuiu* ir ekoini 
miniu- ryšiu* *ii hi-iį i*»l*)-vi
k. i*».

Senatorius King stovi už tai, 
kad Rusijon butu pasiu

sta kariuomene.

RUSU B0LĖF.VIKU8 APIMA
DŽIAUGSMAS

Leninas sveikinamas, kaipo 
"tarptautinis proleUn 

jate vadas.”

Copeuha<en. koiu 2-5.
)-it>» žinią, jog I'ngarijo* bol
ševiką valdžia *ii iii*iį l*)|š)- 
vikų vablžia »ii*iti)-*aiifi la-vie- 
liu telegrafu. Nusiiiuiinoiiin įki- 
»veikiniiiuii*.

Ilu*ą :»)lš)'vikų galia U-d: 
■iii. im ladiiuinui* “tnlpfii'l 
tiniu prol'-Uii'ijuto Mulu.”

Itolšei iku* pagai)> džiaug 
*du(*. i*-ii>tui* liiujau* |Mtari* 
nugarą l">lš)-vikan)* visoj *u 
l.i'j |Mi»l.) lhli prolHatijnto dik- 
tiitorvstę.

I ugnį ij<>je prolefnrijalo n-* 
piibli!:o pi■■xid)'iitu pa-kirti;- 
\,)-k*:in<lra* <>utl>:ti. I ž*i)-nią 

re'kulą ’ ■*f))i*i>ia* Belu Kuo. 
kur*-, komi* ra .lo-><-|>l Po 
mini.

Ptar-

MIEGOJO 73 DIENAS; 
MIRĖ

Washington. koi» 25.—Nau
jo* |M-rver>mė* I ngurijoje ria 
pakelia liung ne|ia*ilenkmi- 
lao. I lipi* *ii'.-i Iii i liirtiiui. kini 
Anglijai ii N. Valstijoms pri
sieis Eiiro|M>j<- Įialaikyti skait- 
liugti* k.-iriiiom>-iii-s. Prisieis 
kariiiotiD-nes *ią*ti ta- tik l’r- 
mirijon. Ih-i ir lltisijon. kad 
siitriiškiitli kylantį i>-n l«>l*i-* 
i it.iziiią.

N>-nali>riu« Kiug (lažymėjo, 
jog fetkininkni Iigšiol uii-ko 
iiisliiię i* liolševikizmo. mažai 
• lotme titkrei|»; į tą IK-|01ps 
tusią |m*aulyj iip-iri-iškimą.

NŪmdie atrodo, jog Eunųai- 
j<- negn-it laiku loi* |ia*ieki«- 
iiui. Talkininkai >lavė laisvi- ir 
nepriklniisoniylM- h-nkam*. rr« 
l.aiu* sloiukiiiii- ir kitom* 
titiiloni*. liet iiž>-i* Ui|*evikix- 
tiui* tr to. n*-pi’iklnu*oiiiv!>ė* 
•iii* sutrupinto*.

Anot setialoriiiu* King. t<k 
VD-ita taika guli Ii|i*augntt 

j |ia*uulj nuo Io grūmojančia 
Įiavojan*.

Ib- kitko talkininkų privalu- 
ii::i» šiandie duoti *ti|irią- jut- 

'geliui m- tik rii*am*. 1**1 ir 
Pabaltijo* šulini*.

Jei pirm viem-rių metą tni- 
kiniui.ui luitų tinkamai |mi gel- 

it*.įi. rusimi* |<nirijotam*, šian
die ImJm-i iki7.ni:i* jau butą 
bule* išnykę*.

PALIUOSUOTA OLEARY 
JURY.

Per 54 valandas nesutiko su 
ištarme.

S

New York. !<>io 2-5.— Čir. 
buvo l)-i>i:niui* \'iijo* |>atri- 
jota* trinary už |*-ržriigiiur< 
ši<>* šM|i,.. “opionage” įsta
tymu. ii, vi)~ąjį iiž.'ipiililiiiėji- 
iiui pri)-* Angliją.

I*ri*ii-ku*i)-ji l>-i*ėjai |*-r 54 
valanda* tarė-i. kokią ištar
iu*; išduoti. Ją nuomonė* la
bai «kyii-i. Tad tei*ėja* pri- 
•ieku*iu* |mliii)>*avo. Byla l»u< 
atnaujinta.

••k

9
UŽMUŠĖ 5 MEKSIKONUS

PLĖŠIKUS
VOKIEČIAI NEDUOSIĄ 

DANZIGO. BOLŠEVIKAI *‘CIVILIZUO
JĄS!* *.

Kansas
o* ne Iii 
<t*|>»wd. 
ir miri-.

Vi*a* laika* jinai laivo I*- 
-ąiiH*u—. Pi i*-ni)*ni*kid l>i io 
nuiitinaiiia.

Tni ‘•miegamoji** liga, k'iit 
seka (įlojai!- |m> inniienzo*.

Cdv, l.oio 25. Ui 
ln«-f gailė. Adelnid 
išinii-gojo diena-

4

r h tU tilKlLtMiiiikmT l . 1 Maria. Tex.. k<n» 25.-Aną 
dieną ni)-k*ikonai plėšikai lm- 
|d> iiž.|hio1<- unn-rikonišką mie
stelį Nuara. Gyventoju*
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LIETUVOS PRIEŠININKAI. sos esamosios partijos ligi pat 
MH'ij.d-denioklatų. Jielil- taip 
rupi žmonių laimė ir darbinin
kų gerovė. Jie neišduos jų. 
Tik -veika sulinė gin- mm 
net vaiko- ir kraujo praliejimo, 
kas negi gali vadintis- palai
minimu. kad ir revoliucijų- 
lik.Jam- l*utų daroma*.

(”U A.”).

-tvka. todėl jokiu budu n-ga- 
linte nn-- sudaryti šiandien rv- 
guliarė- almi jo.-.

Toliau, kaip minėjau. įlies 
■ ia mgaiiizuukim tik Įiajiegu-. 
1‘iie lu kiekviena- turi** išpil
dyti tam liktų įstojimo apli
kacijų. kurioj bu- pažymėta vi- 
ku-: kur ji- tarnavo, ur netar
navo. kiek laiko tanuivo ka
riuomenėj, kokioj šalyj, kuomi 
ten buvo: |mpni.-tu kartuvių 
ar kokiu viršininku, ainatnui- 
ku ar prorv-ijonulu. kokia- 
mokyklų- įmigę- ir tt. Iš ko 
me- laiškiau- ra-i m ir įvairių, 
prob-ijonalų. amatninkų ir 
|mtyni-ių v.-lėjų. Kur kokie 
vyiui mum- bu- ivikalmgi. ten 
tokiu- galėsim pastatyti ir tt.

Mum- tik reikia vi-omi- 
jivgoini- organizuot ie- ir ra
ginti jaunimų prie lavinimo-. 
Lietuviai iš prigimimo ramų-. 
.1 Uo- 
laimi
<> jei dar ir Imugin-im, tai 
vi-ai ir m-liamlyk nieku iltį- 
ryti. .Ki-orguniz.imta- kinui.- 
šiandien niekam netinka. Tu
rim mganizimti*-- ir turim ei
ti

Į viralinę.
įtapti kataliku. Jį krikštijo 
i kunigu- ButD'her. viee-preai- 
dclitli' katalikų universiteto

[ lllie-l*- Tokio.
Mini- admirolui Togu žy 

Į iii'mu-in- kataliku- Ju|*»mju* 
Iniiyn*' iiu kupifonu- Sami i 

j luoto. X*e-eiiai ji* buvo pa I 
1 ių-tu* Italijon -u -varbiui* j
i diplomatiniai* 
Tada ji- taip 
lę aiidijencijų 
huluir ji- yni 
i* nei jo* nuiy-

Kapitonu- 
hiluii uolu- kataliku 
• ln jo 'imu- Iniikiii

. S.il. niiu.-ntą.
-iol n*-l*uvo

l.tai !!•!!! m. Tokyu’- kalu t 
ii m kil i-kilpa- pakrikštijo^

ii 1* ių kapitono \ rinianioto- 
Baronui Molinio e*aiit .Ia

j-.iii,;*.- pa-i'llitiliill Itll-ijoje ii 
•. i n mint Petrograde, l«aronu 
-unii- |--rėji, į kataliku*.

K.ituliki-t*- |Hi*l**da |m.-icF 
tnip gi ii diiil*. .hi|H»nijoje. 

l-klltllleje ri.'lll* » |«lllo*l*»je 
Tokiu l.uiii grynai ja|*>ni*k<) 
iI.’iiIhi ir j.ip<*iii-l.<* -lilinu- |*ii 
leik.-lu-, H-hinti- ja|**>iię -U 
«en.*iiškni* iiiluii-. -u kry 
. IIIIII II IIIŽIIIK-IIIIII. Zllllill' lų 1 
žydintį iy*ni<»- medį. Mat 
yra l.'g.-n.la. kad -rnov-je, j 
kuolu* t Ja|H>nijn tiiii liiui lum Į 
-lai** už prigulėjimų prie kil ' 
laiil.y-1*-. vi.-na ĮM.nin ja|e» I 
nė t:<|M, |*ii-in<ikta nužiulyti. 
Ih-| ji ntelili-. ka*l galėtų pu-- 
kutinį kartų prieš mir-innt 
nudyli mylimo medžio žiedu*. 
Tai jai ta|M* -uteikta. Arti*-1 
n- mokėjo išreikšti drų*o* iri 
praktinio* moteriškė* , 
mn-. knd ji veireju į m>*lį. *u į 
kurio žibini* 
uukri*ti ir jo* galva.

I*.-i|iiiiiIh*iii- arini lar|»kariui i kovo 18 
įvykti- į katalikų kul.-lni To- __ ___ ________
ky *. *u-irinko dnug uugštų ja kanoj viri Amarika* Kateriai! 
(miiiii ir * ' ‘ ‘ ‘

' *l:iugiail-i:i buvo
• ii. Bažnyčioje 

i*,m* »»••! vieto-.
1 |*4l- nžgi'-lojo
i kun- pabaigi**, 
j vaikui ir ■.. ___
, ii*'-* |M*rgic<iojo tų gie-mę (u»- 
punklų.

Ju|M*iiijoje kntaliky-tė 
-ninritiai plitiltt. liet

■ 111111111.

IKI 
Til

.■i t iii * jo pnva- 
įui- šv. Tėvų. 
Tnik<*« Koiife- 
iiuii ,la|ioliijo-. 
\ anuliuoto yni

Ji
i *-iiia pra

liet j*, t* % ■» 
krikščioni*.

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

■' kiais žmonėmis galima laimėti karą.
/- I/. */*.**'**</**-, u. *,ę /ifit.i ** *.š*. , /■> •lil.ĮI-

j /»» / '*. io,.i.i/*r*ii* /.i*/'))**. .*»*,„• A'Oih // *7. , <, /**/'* m*.

“DRAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46th St., Chicayo, III.

T* l* )u*i«> M. K.ul* , si ||
TAUTIEČIAI!

į

I

f 
h

iIIi
I

Mes ir Seimas
Viciui.- laikraštis pa mokia 

llllls, kari pilimi .-no- l.tilo* ;** n 
ple Neimu. M» • pn-al.'-iie 
pricža-lį: nmlydarni kilu- a 
Kituojant už N. inui n t iii* 
<kuui tvirtų l<>- agti.ieijm pu 
rodymų, m*-- supintom, kad 
kil- ne.-ulikiimi- tarp lietuvių, 
jei ir iik-s im-im*- agituoti 
-av* |iažiura>. halmr yni pat- 
pavojingtaii-ia- buka- Lietu 
Vos iicprigiilmi U-i. 
griausmo dundėjimas 
iš latitopu. . Ka- z.in ai 
-itin- iiž. kelių <ii* iių
pranešti, kad IJ* tūlos 
guliniIh- pia nu*, 
kai rupiu**.-i m- tuomi L*« r**i 
kėjo tėiyi*-- 1,.1-u-i i'p-.-infi.

Džiaugiant*--, k.ul -■>< įjal* 
tų di eurnšti- -markiai ra-' 
prieš lenkų lamdimu- ii* 
griebti Lietuvą. .1*1 pa-klr 
tU’*s gerus Ž***lz.ill- e|- ir d.n 
liui, tai mes ir -u MM-ijalisUi: 
sutarsime ginti Lieluvų mm 
svetimų v ie-piitnv imu.

Iki imu*

iH’luri* 

liepi I

!!••> fsi« VII

Žymesnieji Japonų 
Katalikai.

yni niiidi.j** 
gnl T iiiiiiii- 

k :* l*tl- i* i

i-. Ji* 
ginti 
tingi- 
viHn.

Nor> knikuri*- ("•rilnug gi 
rin jn|**>ini*. I* t ii tie*u vet 
ėiu pn|>:./il*<i (m Imliai -linui 
llingri ir darbštų t n|iiiiinių-i 
-mvo daly l.ui- |*-i |ut-kuii 
niu- |M-iikiii-.|.-*iuii melų. Ka 
■hm gi .la|Mtnija 
ciiropicėiniu . Ir 
-kaitittija'i - ak 
tirti keletą -HIII 
luliky-t* :-ii.-*

ln. šalie- Itii 
ninku- H*ira > t 
pirmutini- i- n* 
n*-- tyrą p-, i 
• iiiu-ių i.'ip i.i'
\ e- ..n i•'•:>ti • •. i lentine
ji- (ui-t/.yiii* *• |mi'■•Idaiiiu* ii-*- 
tilt t 'Ilgąjį' I '.itin •-•••! būvį

B*'l l.atldil am- maža- 
džinug iiim i i tini ttų i-u mi 
nmk« kalaliky-1* -. n* ■ ji y m 
atšalę? tikejim** •ialyLiini*. 'Ii 
kčjitia* ji- ri.'iiz.-igiiiu. it -am 
tiauiiii'-*- laiko šv. Malu**- |*.i 
veik-lų. 1-1 jam rupi pirtuvi*. 
ku jo kaijcra. Milui iškilima- 
nug-tni tarp valdininkų.

Daugiau <lziaiigi.i-i .lapoii. 
jo* katalikai daktai u Nnaaki.

rtrimUuiordyto- 
anutfaėje Trity^

yra rektorių* medietM* 
, >teafcyklni ir pirmutini* vedė- 

Am trumu* ligunlaa'-iu. I) ras 
’avoki tajiu kataliku jau |ni- 

-arto mokslo ir ^a:’

!

Lietuvos sprendžiamoji va
landa atėjo. Kam brangus 
tautų laisves idealai. Lietuvos 
žmonių teise taip valdytis 
kaip jiems sąžinę ir protas 
liepia, šiandien veikia Lietu 
vos žmones krauju savo lais
vę ir žetnę gina nuo pasikesi 
nusio juos pavergti priešo. 
Aplinkybėms esant, mes nega 
lime Lietuvos žmonėms pašvę
sti savo kraujo, kurį noriai 
pralietame kovoje už demo- 

' kratybę ir tautos laisvę. Mes 
turime padaryti, kas yra musų 
galėję. Mes privalome užre
gistruoti savo pritarimą ir 
paramą už laisvę bekovojau- 
čiai Lietuvai, pasakyti pašau 
lio laisviems žmonėms, kad 
mes nenurimsime ir nebosime 
patenkinti jokiu tautų sutvar- 
kynm, jei jis nesuteiks Lietu- 

; vu .risvės ir nepriklausomy 
drauge turėjo Į

Tarybų Pildomasis Komite 
ros, kuto rė dieno* susirinki-1 
me nutarė skirti vieną dieną, Į 
ktiv-iA« vi«i AmAv-ikrbc Itatnviai

ir *vctimtauėių. I 
šiaip krituli- ; 
n*-išt<*ko vi- i 
Arkivy-krt- j

Te Ih-lllll" deli _
_ ___ Mokyklų-į BALANDŽIO 12 D., 1919 M. blankų. Te nei vienas neatsi 
<u-irinku-i<-ji žirni yra diena, kurioj viri Lietuvos *ako nuo darbo. Ką mums 

laisvės prieteliai tarės para- reiškia nuovargi*, kuomet už 
iu po peticija padėti. Para
šų rinkimo darbą galima n«- 
tęsti iki U BALANDRIO D., 
radėltoa. Balandžio 14 d. po- 
tictjo* tari bari rioačiamo*
Wa*hingtonan Bkaekotyriam 
Komitetui, šiuo adresą:

Lithuanian Nailonai Council, r .t
7°?..F‘.fUeBth *5 J’ W , ir laisva Lietuva!

Tarybų Pildomasis Komite
tas;

'ir risi Lietuvos prietelisi už
registruotų savo balsą ir pasi
rašytų po peticija Taiko* Kon- 
gresan.

ne- 
vi*-gi

Taupymas.
X*tiiijo* liliionė* kareivių 

mikl* * it. y. |uiiM'-.-k<** ariat 
l.'-t iit-einn r«tlr. viena |x»ru. i 
•' -i**- npi plyš u- iie-iiiori gm TURIME SURINKTI 1,000,000 
-iiili įniko iui*:iiit. Im1 (•■•r nš- 
;u**ni* iiiėii*-«iii- 1!HN iii. čia
\iii*-i tkoj. uu|*lyš«> I77.!U!I |m»- vo« laisvi brandi — vyrai, mo. 

t**- ti'kių mikliu. I z ju luitui- tarys, raginkime rašytis ir ki- 
• r.* l i i i:iil»y I* • Itžimdcėjo

."žj,tr_'i; <b*li riu- ir !*•• .•••■iltį.
•l.-i l. i*i |.iikn»i iuiiij.i*. butų 
'I'tir4>*'ju.*l **.<*74 d**liel III-
ir .**>i f-uiii. Tukui buriu vy 

yl-ri Iii.*> -utmipiufn lri»- 
l•••■•llllt i* nki tuk.-lm>*'uii GIS 
j •l**li*,ruti.

Tokill |*.<l bildu IiiuiII-iIh'i 
I juitui-ydnnui knreivių vir-uli | 
imi- lovrrkolu". n'b:i -imdiU'i 

I '.tmii*' • j.tiiri* milijonu- 276
' uk-tiiii.'iu- *.?’ <bili*-riii-.

I Gulima upru-ti. kokių *iiui 
::yl**' pinigo -iitnupinlų visa 
A'i - iik i. j*-* i i»i jo* gyi.-nto- 
•ui tu:|*Įuit -(-ulini ap»«,itų. I’ž 
taip -utmijiintii* pinigu- kiek- 
i • un- gulėtų |erkti- Taupimo 
Z- nl.li-liu- tUitr Salins* 
st’i’iip*! it 1**kiu budu |*ri-i 
*!• ti |nie Aiu.'iik*. -u-lipri- 
tumu.

A|MduulyU, knd užtektų a-

taupiai sųmeilL ir «Hto *n*i- 
darytų tiek atliekama pimpo. 
kn-k ju reikia visieut- taupymu 
tik-laius 1919 metai*.

Ki tik ’apu apguitiute- D-

Wa*hington. D. C.

>11 lt

Skystu- bolševikų karinome 
'nė* pu-lieriivliai ••imi |>**da- 
|H'ibm Įui-kni >it*ilrnukinnvią 
vokict'ių kiirnminviię. iJeda- 
•• lietuviai-” nor* nelietuviai: 
d*i|n.- tvarku* dury tojui* nor- 
l*i|-iiiku tvarku y|>ntiiiga. 
štai, try* paniniuiiai <ialyk:ii. 
kiliui**- jie Ine tuojau žada į 
vykinti Lietinėje.

L Bailaujančinm “Kaudmm- 
jnni 1’etrnpiliui*’ ir Imdaitjan- 
ėiai Ramlonajai Armijai iš 
Lietuvos priviimti niai-tn. ku 

' rio jie inctin L:*tif«»:e n 
Į daug daugiau, mę-ju jai reiklų.

šita ••tvarku" Lietuvai bti-
• i- ii-katnlžiiiti-ia. \ nlgoiiiųjų 
įlinkių Lietuvoje lirai iic taip 
jau daug yra l.a<p -j*janut. 
Kų -u-kul-i f*-kiizuoli. '.iikn į 
čiai iš*ivi-žė. Ko ne-u-kuliu. 

Ižyalani- |iurdiivė ir šie jau iš I 
galM-no į Ru.-ijų tieia* gi |iat 

| Imlšci ikain-. Ti*-*a. Lietuva 
Šimu kartui dar lels-ra npy*o- 

|lė; liet jau pradeda trukti mai-, 
|*t*> v.itginge-iu) ji ir k.-tikuti* I 
pafiotiėi** krvizai. I'irmiau-m 
tad reik- jie aprūpinti. l)uu 
gnu reikia tui* ti -ekiu. Nė- 

I jos laikas už 3 mėtie-ių. Jei į 
1 gu gi bu- (uularytn rckvizicjo,-

...... :‘t 
šiem*, ir kitiem- metam*.

2. Pamušti Lietuva atgal 
Rusijai.

Lietuvos ir Baltarusijos 
Komiini-tų Partijų- laikrašti- 
••Komunistn*” Nr. 2 sako: 
Išvien -u Rusijos noci.ialistine 
Federatyvine Tarybų Re-|>ub- 
liko. Ilevoliurijiniai Lietuvo* 
ilarbininkai m-t caro laikai* 
iH-reikalavo nt-kyrinio Liet, 
nuo Rusijos.- už tai rcvoliuci- 
jinini la<atiivo* •Imbinitikiii ir 
reikalauja kad Lietuva butų 
•btlimi Rusijos Hocijalistinės 
Fi^b-ntlyvinė* Tarybų R<—|»ul> 
liko*. Tegy vuoja vienybė su 
Rmijo* S. F. T. R.! '

Panaikinti Lietuvoje Baž-I
.. tiycių.
Phitiiuinioje bolševikų kitv-| 

gėlėje X'r 9: “Darbininkui ir k*! "“,’i ««’
Imžničia" Z. Angnrireio < Ale- j tauto* išmuš, netu

rint vmlų. neturint |mtvru*ių 
žmonių.

Kiek me- žinom, mu-ų tė
vynainių ramia* ir šiek-lielt 
žinaiM'-ių apie kariuomenę ir |ut 
lyru-ių. I**t jiem* visako yra

Mes sauksime talkun visus ua 
šaulio žmones už deiuokraty- 
be ir Lietuvos laisvę Jie pa 
dės. jie savo balsu parems it 
kovoti Lietuvai tą laisvę, dėl 
kurios Lietuvos vyrai ir g» 
vastis, ir kraują atnašauja.

LAIKO NEDAUG!
Ruoškimės prie parašu nn 

kinio dienos. Kalbėkime apie 
ją su draugais darbininkais 
dirbtuvėse, draugijų susirinki l»*.|š< iikam-. bu- Imdo ne tik 
niuose, namie, su savo paris

. taniais, prakalbose. Teskel 
' bia, tegaraina 8UBAT0S, BA
LANDŽIO DVYLIKTĄ, DIE 

I NĄ laikraščiai, ii pamoksliny ■ 
čių, nuo estradą. Kalbėkime 
apse ją, kur tik žmonių būrys 
susirenka.

Kur tik laisvės prietelin 
randasi, tenuikiri* vieta* — 
susirinkimų vietas, sale*, ofi
sus. krautuve* — kur žmonės 
galėtų ui Lfatavos nepriklau
somybę užsiregistruoti. Gar
sinkite tokias vieta*.

Kiekvienoj kolonijoj tęsusi 
daro komisijos, kurio* vietas 
nužiūrėtų, parašų rinkimą glo
botų ir prižiūrėtų.

Mes kiekvienai lietuvių ko
lonijai pristatysime peticijos

PARABV.
Rašykimėi viii, kam Lietu -

i tos tautybės žmones, kurie 
' Lietuvai nepriklausomybės ve
lija. Milijomn) piliečių balsą 
išgirs pasaulio žmones Jie 
žinos, jie turi žinoti, kad dc- 
mokratybes principų pritaiky
mo Lietuvai reikalauja Ame 
nkos laisvų žmonių milijonai. 
Mes išgarsinsime savo žygi A 
menkes ir Europos spaudoje.

linojuii- -kiiitlmi- -ulig piiii* 
tų (roiinli*--i. |*ai <>*laiičio. ki<*k 
taupymo ženklelių parduota 
va-aii*> nienr-yjr. Via |uidim- 
dam< kaikiiria>*. Cook parieti-, 
t. y. (Incagoje ir apielinkė-c. 
|utrduola, daugiuu-mi. ik*- už 
$4<K>.IS6..'ai. l.-iki* paliete. t. y. 
\\aiikvg.im- ir api<*liuk*-.«*. už 
<1 J.iiiS.irl. I'coii.i panele uz 
ą7A7<>.<*t. de KaU*|Niiirlr uz.
ė-sUUj.Aj. Kankalą') už I.UJb. 
aU ir Uh paviete nigLutRUlU

01 -----t-l -- ----------- ------------- ■
•Bvt *■» I1 U*

pirktų per lietuvUka* 
■rijas, idant netaptų nhnirš- 
t*. kų mų- ūnuue- gers padarė 
šiai šaliai

ir šy-

Kun. J. žilius, 
M. Vinikaitis, 
J. O Miliui,
J. O. Sirvydai, 
Dr. J. Joniku, 
J B Kaupas. 
Kun. T. Kemėšis, 
V. F Jankauskas, 
Dr J. Bielskis,
P. S Vilmontas. 
V. K Račkauskas,
K. Ccsnulii,
J S Vasiliauskas, 
M Bush.

RED. ATSAKYMAI.

P. Stanislovas Josalis No. 
( lii*-agi*. Negalini*' (mtalpin- 
ti, n* - Tmni-to- rasta- prane
ša liktai vieno saikučio gražų 
muk-lingiinią. Tokių vaiku
čių Uhieagojo yrn tė'k daug, 
kud laikraščiai neguli jų vi-ų 
Miniim-ti. Mr- ‘Irtiaiur j laik
raštį žinia* apie draugija-, ar- 
l>n didele. žmonių kuopa*. o a- 
uir pavirai

AM L. KARIUOMENES 
REIKALE.

“Ibango" Xo. titl-tij A. L. 
Kariuomenė.- reikale -kaitau 
tuo.- nurodinėjimu- vieno 
gerb. raši-jo. Tei-yliė. aš ir pri- 
į*;;ž,j'tii. I.tul tu vi-u reikia or 

Į gnnizuojant tikrų armijų, kn- 
i<-n nuiiMlinėta. liet tei-yl-- 
pn-aky-iu. kad tie nurodinėji
mui ilnruiui veltui ir vien tik 
mu-ų v i-umiienė- įlmugiiiimui. 
kad nieku- ir iivliandvlų nei 
krti-lelėti. nr Iniit manyti ta- 

1 me reikale. Reiškia.
iii*-- .-mtu-kim. kaip 
liai kml -naudėtu.

Mų rodo-, kml lin
kių armijų nemiumiii 
galim manyti. X<>t- m**.- ka
žin kaip imrėlumėni ir kažin 
kokias |*a.-laiigu- dėtume v iš
vien nieko iš to nebūtų. Tm 
kam veltui žmones klaidinti.
(■nuginti ir nurodinėti.

Xeiš-knitliuojant visų du 
lykti. I«et sykiu nbclnai imant, 
m*-- nieko neturim ėia. iš-ki-Į 
ritini žmonių pajiegų. IM to! ipekuliadjų iu abejotinai* fa
iliniu- ir negulinui svajoti apie mi* ir bondiau, ypatingai, 
tikrų, formališkų armijų. 1---------- ‘—  ------------

Mu-ų mintis yra, kad šuo.- 
gunizimti žmonių jsijiegu-. 
prirengti juo- šiek tiek prie 
tvarko-, luri-ti juos kui|»o or
ganizuotų kilnų. 1'a-kui. pla
tai esant ur gavus, kad mes ga 
lėliu m-m juigelbėti IJetuvai. 
Tokiu budu |iHgrllN*tuiuc Ištry
nėję lietuviam- sudaryti di
desnę pajiegų. kad gaktų už
laikyti nors vidujinę šalies 
tvarkų utim, žodžiu sakant, 
numinę (Milicijų, ur šalie- -ar
gi! ui, ar kaip ten j<>- nc|in 
vmlin-im. Tokiu lanlu mum-

. i m-ia ko liijotic-. n**i Imugin-1

f

g«*riuu 
iki >io

ir Im-. ilginant ne
galima išjudinti.

|»ri«- to -u vi-u galybe.
J. K. Milius

SKAITYTOJAI.

Užrašykite vardui, pavar
des ir adresui visų asmenų ir 
kompanijų, siūlančių jums

►
a

4

♦

4

k-o*) 20 p. |iara-,vta:
IJg šiol mu-ų raštuo-e jiaj- 

rastai užpuldinėdavo vien ant 
kunigų ir iH-liemlavo pačių liaž- 
nyrių. Tai buvo didelė klaida. 
Tai via vien, kų kovoti -u at- 
-kirno* kapitali-tnia ir m-lei-ti 
kapitalizmo tvarkos. Kas nor. 
kad kapitalistai nrbennudotų. 
ta- turi rūpintis miver-ti kapi- 
Inlizino tvarkų. Lygiai taip ir 
-u kunigai-. Kam rupi apsau 
got durhininkui nuo nuodingo*1 
kunigų įtuko*. ta- turi ii šak
nų griauti liažnyrio* mok-- 
Ių. Šioje knygutėje ir buvo 
mažas mėginimas tai atlikti.

4. It«- to. iii-išauk iltine; “ Vi-i 
prie ginklų.” parašai-: Rašiko 

j Mickevičiau* (Kapsuko! ir M. 
Išeitim* o. šaukiama nu-ikinty 
ti -ava lietuviška Inuz.u.izija ir 
jo- pakalikai- -ocijal (aitrijo- 
tai-. Lietuve- dvarininkui-, 
-toniknkliai- ūkininkai-, kimi 
gni- ii jų |wiknlikni- -ocijnl 
pilrijolni* iš •• I>;i»Im» lkil»o-*” 
Mirti- vi-ieni- Revoliucijų- 
priešam-! Atminkite, draugei, 
kad -ii buržimzija galiam ko
voti ne gražiais, meiliai- žu 
džiai*. ne plnnk-nn ir |w|M-ni. 
Im-i -vino knlkomi*.

Viso neišrašyri. Tik ir bu to 
aišku, jog lunkiuiuo-io. tiurko- 
me* negalime susilaukti iš jų 
žmonių, kurie laiku pasižadėjo 
niekais paversti visa* musų 
pa-langa- luitapti -au žm«>

Pranešame plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti “Draugo” reikaka. 
Jam pavedame pritarti pre
numeratas, steigti 
panuvmeu ten* ■

Kqyga Mylėtoju ir Skaitytoju Dosni
Turime fer» iitekUų žiu knygų:

1 Apie Katalikų Tikėtam Tikrybę ..................................................... 30a.
2. Puturniča Mutcriiui ............................................................................... Ifa-
3. KrikMunibė ir Moteris ............................................................ fa.
4. Gyveninis* šv. Sianiduio .................................................................. 20e.

Girtuoklio Ifipažiuti* .............................................................-........... "fa*
Katra neišmauiėl Ši knjgu pravarti teatrų lošėjams. La
lai) įregiu uulušti ......................................................

Murk-at Antrasis .....................................................
Aru yra Ome! ...........................................................
Gmr*iauo Brun*> ............................................................. .
K’.įm rtniikus ir Galilėjus .............................................
f eu-ijahstų rojų .....................................................
šitrjnlieų norai ir ilutltai .........................................
iLvoiiurijotiicriti tarpe .............................................
Apie Apsviclų ..................................................................
K* tūrių Metų A. L. 11. K. Federacijos veikimas

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

6. 
<*.

5c.
be.

5c.
5c.
fa.
5c.
5c.
5c. 

25c.

A
4

i

rion dabar dnl* griežtai vi-
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Lietuviai Amerikoje.
KAIP KARE PRISIDĖJO 
PRIE PARAGINIMO AU

GINIMO DAR20VH*

-T t*., ki. kl 

iir ni i. I •
•(••I k<>kiu ■

---------------- - -------- - ----------
| l'irmiuiism* sii'irmki'iius buvo 
* imu o- l''ondii skyriaus, šia 

1 ir 'iisirinkini*' Įtasirodė. ko 
lloiiii-siead'ii lirimiiii trokštu 

Irvym-s ivikiilnni': apart 
1 iiirtir'iiiiu sudėjo £>iiii.<si. via] 

surinkti Jl.tNNl. |«t a|i*var*tyta keli suuuuiy- 
taip ir |mvyko nors ir tlnrlnt mai, kurie vėliaus buvo |t*sek- 
mtuaiai ivikėjo |>mlėti. Pn- uiingui įvykinti, 

^irmlžiii'. kml sunku Ihis 'iijliii*. tlavę* pelno vir* piiManlro 
rinkti lygiui |m*kirtą inusi.i ’i’iuto d»lierių: laimėjimu* gra- 

^kolonijai sumą, tadu T. F. skv- J Iimfono, kurį «lovanojt> keli 
rin.' kvei|iė*i prie virio' klr- karšti tėv,lininiui, davęs į 
Imliu, kuu. A. Dėsnio, ir kun. 
J. Kelmelio. Jiiilll lindėjo, 
kirk įniko ir tokiu budu pa 
daiėm pilną -kuitliiię.

Žrmmii 'vka surušti' vrlmu- 
aukojusiųjų, kurie aukojo |m( 
lll <lol.: kun. A. Dėsni* (č-in 

piakalliim-s 
larilr link 
dar aiškiau* 
t -mPo lietuviu 
l.:n M-mii'
1 v y m 

virš jį-l-lim.lMl.
lo- Fondo 23

Pirmiau tiukoju'iii liavo.i, lloinr'lvad'o lirluvti) 
IL K. ’.inugij*** suvo susirinkiiiiuosr 

irgi karštai rėnir Lietuvos 
I tisves reikalu*, ką |hii<mIo fa*- 

” *;s surašąs. Vienu 
žimIžiii. Iiolnestradiii-iai pildo 
savo pri«*d<-riiH** link tėvynė*, 
l.ietuvo* ir kaip uola stovi už 
|M-«-ii) savo vadovų, dirlimiėin 
I jrtuvo* laiavė* įlartių.

Pasiųsta T. F. Crntrati 28ldžiovinimas ir krovimą*. Ilu- 
‘ vo surasta, jog daugelį <larŽ4> 
vių galima taip išdžiovinu, 
jog jo* | ūda i ko savo skonį ii 
kitas y|ui(yi»e*. ir |uiliekii ii*- 

gemlanriuiui*. Milijonai svaro 
dviovintųjų tlaržovit) |i,i*ių*ln 
kan-iviams j užmarį.

Nors džiuviiiiiua* buvo tyri- 
iiėjaiua*, kad lengviau laiti. 
galima laivui* vežioti, 

jog tai gnu' 
lirėiai laisvė* Savaitė* im tu bmlu* sutaupyt alli- knmn 

i_ daržove*, kurio* greitai geli 
<lu. Ir tai yru hiiuii svarbu. n<-> 
galinui daugiau auginti ir už 
augintos m-'ii verčiamo' 
turgau* vienu kartu, la-l 
dalintos lygiai jier visu* 
tu*, ir netik toje vietoje 
užauginta. I«et ir visur kimi, 
netik Suv. Valstijose, l*-l ir 
užrabežyje.

Daržovių dž.ioviniitu* alei- 
fyje daug ža<la ir Suv. Valeli 
jų Agrikultūros De|uirtaiuen 
ta* |M*r*|M'ju. kud tu* durtai' 
hutą iniHiiia* atsargiai, ne* y 
ra daug dalyki), kurie prisi 
d«-<la prie to dari*) |Hi*i*vkiiiio| 
ar iH-]ai*ii>ekim<>. Prie n-iludiu 
guji/ įlalykų priguli tas. kad 
daržovė* Imtą sveikos 11 gi
tai surinkto* ir iieržiurėtor. 
atsargiai nuvalyto*, išvirto* ir 
p. kuip ir -iimiiiiiiti jirižiuri 
nui* |>utf dziov miniu'.

Tą prineipi) pii*d.id..iit.1 
gulima |4isekini ilgai vartoti] 
visu.* tam reikului -kiriun.'i 
aparatus. Termų i* visų g< , 
riausi aimralai yru ti«-. kurie 
praleidžiu 01 ui vaikščioti |y į 
gini |m> visu* užkampiu*, už 1 
laikant vienodų lem|*-<.iliiią. >'1 " 
Džiovinimo u|mratai turi l><iti 
Juip |>mbiryti. kad reikalui 
esant Imtų galima Valiuli jo 
viriu) kurią imr* tiulį, pagal 
daugumą ibiržovią ir |*agal 
reikalo. 'Fa* leidžiu dirbti <1 
tuomet, kuomet daržoviu m- 
daug tėra džiovinti. Džiovini 
mo «|iarulai turi Imti m- brau 
gų*. ne* džiovinto* darzov•*—. j 
kad įsigyventi, turi Imli m-tik!•■■«• t*e-m"*** 
geros, bet ir prienamiu* mm

GRAND RAPIDS, MICH.

Aukų linkima- į Kali'iliiiĮ 
Tauto* Fondą jau už-itaiig*- 
ir pinigai |ta-ių-ti T. F. l'ent 
rili. Kuip Ihivo paskirta mu 
.-ų kolonijai

nikiu priminti, jog kun. A. 
Di-vni* yra aukoji.** $50Jin j T. 
F. ir AVestville. III., kur pir
miau bltvo klrtamii). kun. J. 
Kelmeli* Iii dol.. S. Muki* lu 
dol.. L Vyėii) 4o kp. tll.ii-'*. 
Sabaliaii'ka- Ii dol.. draugija 
mv. Jurgiu $3.S5 ir K. Italių 
lis 2 dol. 
nebuvo |Higai-iiitu: I.. I.. 
Mok*l. S. 12 kp. yni aukojusi: 
10 dot I

Kiti visi Imvo |Higai>inti * minus tilpę 
pirmiau. Tie visi aukotojai 
sudarė $1.0111214. Į T. F. t'en. 
trą yra |m*ių*ta $1,001.1111. 33r. 
dar jKisiliko vietiniaiur sky
riuje.

Vaniu T. F„ vmmh auk<»- 
jusiein* tariu ač-iu.

DUQUEBNA. PA.

Kareivis, p. J. Kanoms, 
lankydamasis Pittsburgii'o a- 
pii-liukėje gruodžio mėniny je. 
užsuko ir |>a* mums, (ireituoju 
liuvo surengtos prakalIms.Nor* 
mažu* bun*li* *m jo (Kisiklau- 
syti, U-t gerai impratę tėvy- 
nė*. Lietuvos reikalu* ir uuu- 
širdžiai prijausilami jos ilulmr- 
tinimu |ra*isteugiuiui sau lui* 
'V jlOlL sūriej i $ltld.<ii>. ku
rie pasiųsti T. F. ('epiniu 19 

. kovo, a. ui.
\ Auk«>jo sekantieji: ,

dusas Martinaiti* .. $10.00 
Po $5.()0: J. Jokšus. M. Jau- 

kaiti*. K. Krištapaitis, L Ba- 
gaviėia. X Adomaitis, II. Kli
mavičienė, X Adomaiti*. L 
Itusteika. M. Greičiu, B. Bart
kus, F*. Konkauskas, D. Būtie- 
ne, M. Čepulis.

A. l'iubrasas $4.(Mt. A. Mi* 
kutaiti* $3.00.

Pu $2.00: L Norvilienė, O. 
Krištapuitieuė, <1. Petriliem'-. 
J. Bernotas, J. Gmlaviėiu*. 
J. Baranausku*.

K. Jaiikaitienė, 
>, K. 4iužail*ku*, 

.1. Ibirzihi, <i. Ži'ti'iiu.-. J. ( r- 
Imti*. V. Munku*. V. Kušleika.

A. Puiiiaičiutė (4 meti)) ,5n 
Cl'llfl).

■Smulkių $6.10.
T. F*, vietiniu *kv r.

Iždininkas.

Ktai jie: Iki-

M>l- 
i.u vii.' -.ė'ii.lRt; kolektorių ut 
siiankynias į Miliui* — omui 
l.-iiiiu-la irgi arti M4III.00; ii 
i.i't '.ul" prakalta.*. sumigto, 
pi u- |hi( Kalėdai- livrliia- 
mujų kulls-ioju: kun. .1. Strt- 

ir kareivio, J. Kanom, 
muilys ir karšta 
tėvynės l.ietuvo. 
nušvietė įlomi*— 

mintis. iiar 
uždegė ji/ meilę link 
Prakalbi) pasekmė* 

Kada Tau 
!3 sky i iiis taip dai

Wa.<diingtoii, I). <'. 
kirčių Mubnuiiiiuti. galima 
kyli. atgaivino Aim-rikoji 
džiovinti) (ilrhviltuttli.il duržo 
vių pramonę 11 purtai'- ją 1 
tikra.' vėžiu.

Kllolnrt rrikėjo . ..Iltilill I' 
lijoiiu* vyrų nmi'iti tiuly kai*, 
kurie beveik vi*i turėjo Imli 
hiuiiriami |M-r Allaulikti vi.ii 
drnyitą. tiri 'iibninrim/ laivui 
negalėjo kaip n-ikianl vaik* 
rioti, Suv. Valhtijo* ir Alijan- 
tai 'triigr.- ĮHimimloti vi'ką. 
kml lik pnlriigv luti mai'ltt *111 
linui. Y|Nitinuai ji*' 't*-ug< ' *u 
mažinti *iuntinio didumą.|)ži<> 
vinto* daržov*-' užima tik nu** 
kritu it) |M*nkladalių iki drv y 
mą ilr.šinitiialiii virto', kurią j 
užimti) m-tlžiov into'ii*.'.

Trriau t laižo viii džiovint 
i mun.' buvo laitai mažai Irzi 

■ toliui.-. Kirkus nemokėjo tilt 
kailiui džiovinti, nrl 11 put- 
tlžiovininio pitH-rsas buvo 11* 
-upruntuma pu.-lupli'. ii i... 
liūgą džiovinti (staigi) Im-vi ik 
visai nrbuvo. Kukiviiii m-bu 
vo pratę džiovintą iIhižovih

į valgyli. <> kariuoiiirnčs virtu 
: iėw* lu'Vrik nieku nežinojo, 
jkaip jas tinkamai prirengti.

Buvo sunkenybių, Ih-i jos 
visos buv«» |M-rgalrto*. Suv. 
Valstijų Agrikultiims Ibųtur 
taim-nto ir, armijos sanitarių 

ru
jų prin-iigimus.

*;i

Ima* mainysi* įku 
'šviežių tlnržuviii ..1

Ii |Hi*itaiky ti. 
imi* pllvzaseių .- 
uždi-rėjiniu, ar 1 

! tu liiatigiilim šv'
I džiov iiiim*> dml 
Įstoti, lokių apy
kini, reikia sau. 

'dideliu įstaigų, z. 
' DijKirlainviilns 
džiuv iiiiiiiui gem.. 
taip vadinami im . h,, ,,v,4 
*l*i' ilžiiiviiiiiiHi npau im.

I.'gšioliai Šie. \-i|»;. .....
dar nėra Įsteigi uuukiiiio

! prekyv 'isii.i. km -u'it g.du 1 
džiuviii’n* durž > r.liiui
įvairų* pirkliai 
galima daugiau . 
nuli, tuėmtt lai’ 
ritme, kurio* jn- 
Manoma kad 1 .
II džmv intojai

pirmiau.
pramonę.

CEVERYKU
UŽLAIKYMAS

l

1—————— —
iiiiiiiiiiimiHiiiiiiiimiiiiiiiiiimmiiiiimi

i kor)>usaiu* liety rinėjant. 
I vienodinta

vnrariu. 1919 m.
.................... ♦164^5

Mimv.-ii Savaitė* 6»mk» — 
pinigai* .................... 27K1.3*

Vi*« (ėrSi* |t IL VaiM44>-
n. vartlu) ................ 2957.45

Ibimbtai* ......................... S51I.<M)
\ 1*4. 3110 4 .4.1
Zatk-t44*. la-t dar m-alkluv-

tn* IkhmIm44S....................50.111

I

BUICK TAII'S

» 
I 
e

I 44iu«eMtL auti.eit. ■ .|e
1 I Rrik-i»MM I 44hm»i«m

kHeaklii (4.tr«tk iM%imu.

Wm. T0B0DA ir
T0NY SREBALIUS

F • . »l
iluklhli*! « Ii* 4’644 l|. *. Iii |||.

3307 AUBURN AVĖ
ri>*»n Stf4»i«f 4l3w

1*>MAS U. H. K c Ik v. metiny 1*-r- 
įlaiėiai ii Umaha. datyre Ncul 
padų Kcruu-.ą ir druluni< lame, kad 
vienus ir tiroi pačiu* padus šuva: 
tojo antriem* aulams, nes p rimti 
r auklių -kutą po kūnais tie v* 

■lai Luto piskaUi. drš mu mr 
ų JcvcjMno nupl)>.t

h i sako: wT»e pat* padai iMaikv * 
«la k’Uu dešimts mėsirsiĮ prie ka* 
dieninio v te n valio nešiojamo**

Tai nepaprasdAK kad ir Neolm 
padų iMaikymas. bet p no Kelky 
daly r imas pacodo tau^mtmo būda 
taip brangiai pakilusios čeverykų 
kainos Nusipirk *u Neobn padai* 
v nery k u s, o nuplyšusių vienot duo 
kk pakalti tuos puspadžius, kurte 
yra smagų*, nej»ermirk*lanti ir 
♦’rjp. atomai tipai nrnuplvštanti 
h.MB pAgatntaa l«<)udyear lin X 
Kubbcr Bendrovė iš Akion. Ohio, 
lie ten j*at išdirbant ja ir kojaspar- 
niniut užkulnius g varau tuoj auiu* 
<la 4 ilgesni mSiojtinų negu tuoki 
kili užkulniai *

HešlifllSolea

i Dr. G. M. GLASER '
I ’

b *<* in ii

SALSKIS
<.i: Mautu *

Prakukuoja JT matai
• Mi-a- 31 ta *•*. Murvan M. 

kert.. 32-m M., III.
M’Jj'IJAl.lKTA*

M • \ » . ’aipffl < t*ro-
Oinkv 1<v-

• VAl.ANlMtb Nuo » nt< 
13 iki • pu i'ttl, nuo i 
vmlandai mkarr
nuu s iki 3 |»U |H»t

Telefonu* Turda <BT

PADIDINK ALGA!
C

Reikalinga keletas vyrų, ku 
ne yra apsipažine su žmonc 
mis ir tun daug paž/staniu, vi 

, si galės padvigubint savo alga 
nepertraukus savo dabartinio 
užsiėmimo. Darbas lengvas, 
pelningas ir ant visados. Klau 
skite platesnių paaiškinimų 
pas:

LIBERTY LAND & INVEST
MENT CO.,

3301 Soulh Halsted Street, 
Chicago, III. 

imtinttnmmnmmmmnmmiimiim'i

< 
t l i

------------------------------------

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS

\ I I , *'•■

u srici.i 1

v

u

<• .. ms u
Tt • t ink I

-llll. II
IV
XU«1 M.

br. A. K. RUTKAUSKAS
Te I. ii.ta M* Kmln 3744 

llM»kll% l.|C. %N 

*mhiIIi W«Me*VM lleMiie taril

|I

I

t
r.

Dr. M.Stupnicki 
3109 So. Morųan Street 

< lllt %<•<».
T* kitai*-* % arti- 7rf»3J 

%*alandn» a iki lt <
U |M4 |4|«tV ii* * t.ll. .\« *4* ■
uita nuu • iki • %»il. t >1 t.

% M.^ndv -. 
vakare.

<«i4|«<4iu«-. • InrurKM*,
VL n <ii

M>. IMI-lteJ M., < b Ii MfiU. j
4 . * 1 uiii-kai Z

j 
• b tylų; C- • j

T«i tanai 4J47 J
------------------- -——K

Dr. A. R. Blumcnthal D.D.< 
%kll • M kl l*»l

P»i|a|iiit.4- levkui

P. J. 0 REILLY &
A. N. MASULIS 

I ** I VII — 
l\M lt X\< I
-\MH1I : r iaimmt vir- 

tutini ričių it Kraštų 
•r«la% imu.
.* Intui.4U- IHfklIllA.

b3 aiiil %%•*. \. a. <*«»-
tt«*r < 1«M aute. III.

DR, LEO AW0TIN

tMC 444 Me. A«hlu4 BH. ę-
HayiMrkM >444

DR. LA. ROTH,
Urna. (]r4yu>aa ir oa44W*M 

Mcuruku. Trrttk.
Vaiku Ir rim nkmet*^ Un 

OttaM. 1144 U*. MalaM MU Ck*M< 
TMmm l*rmr MM 

VALOMI**: 1»—11 r,u> »-A p 
plM« 7—1 NMlIlmU 1.—lt M

i'iiuiuuiuiuuni

.jiiimniiiiiiiiiiiiiiitiiMiimniHHaMi

Dr. S. Naikelis
GVi»x iiM v>» m < Min< Roaa 

4713 No. A-hlaml Ase. 
Ilium- lirv%«-r ?H1

t'urre offtee 
4M4 7 W. 144k M. 
rtmr Orro 3t

33M W. M4b M.
l*1xM«r 3MB

=

1 Kmlangi m-kurir hi»nH-*tfa-'pn-irotlf. 
’tiit-t'iai l44i*vė» Savaitė* iin-tu i binlu. *utaupyt 
iiiiktijti kt-liui- utvėjai., ta* uu

1 *jut |t»<iti<Mlaiii*' Mivtiię krūvon.
Aukojo:

l.iftuvių l'aAtdpt* <lr-ja S5MMKI 
Mv. .Iuoxm|m dr-ja .... KMMio 
JJt-iuvoit Vyrių II kp. .. 25.(M« 
U II. K .53 kuopa........... 25.Ul
Mv. Uriuku M. ir M. drau

gija • •••••«••••••«•• laD9
L IL K. N. K^j. 34 kp. IOjUII 
Av. Kiteliu ir ro Kareivių

11 raugi ja......................... 10.00
Mvrnriaurio \'ar<lo .Imau*

Hrruairių dr-ja............(L32
Šv.-iM-iaiutio* lliovu Moti

no* Mvrgairii) dr-ja 
Jurgi* Aliuli*................
Kun. K. J. <*'r|iaiiam>< .. 
Vinrau Kraiteli*............
Andr. J. BradxilauiJuo> 
Joną* tin-bliuna* .... 
Jonu* Viubliau.'ku* .. 
Priimi' Mvflknu.'kn* .. 
Pranu* IliniNi................
Ilnmi'lov ii' Jiit'-v iėtm.. 
Antanu* Amlni'kt viėiu' (11.00 
Vinra* M*doni*..................60.01
IVtraa Itrim-m'iii'........... .55.40
Antana* Katilių*........... 50.00
Joną* Grlinnliuii'lui' žudė- 

dėjo. Imt dur tutLivė 
Im.ikIn).................................

Pi uitu* Miliamdui* .... 
I'rtru* Prtraiti* ...........
Joną* Jurriukoiii* .... 
Mykolas Vaik»n<>rL> .... 
Juoku* Buliuku' ............
Prlr. ir P<*tr. Medouiui 
Povyla* Bražin*ku* .... 
Kpiruniii* Kundrotą* .. 
( •na Mačienė....................
Po vyta* Pikuli*................

l’o 813.00Kukurioni*. M.
MrMM. iL M

I uur
Iii 

IIH* 

kur

!

ERNEST WEINER
ORY OOODS

1800 W. 47th kamp. Wood SU
Mes duodama dvi<uL«>

KtvsrĮsis ir MuLelotatn.
IhdaAisma pa m rinkime raunum*.

Vlaataia OMlsrtjolaL vatkaiua drat>«

• n • i u \ \

i|.

i 
i 
•

I

Kurie kalbate lietuviškai, <a* 
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CHICAGOJE Iš CHICAGOS LIETU VIU 
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mntyt i:a«i liahrtiti tfmpra 
v»-i.i baltų. Skandiini apsi
imto kas nepirko 11 Neto i» 
■ ink in.

KATALIKIŠKOS ŠVENTES
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Tad |Ki*kili juo- p.-il<-i-tn 
kllliftkn. Vienas taikinu*. < m 
dini-llie -užeisiu*. Pu ii kili 
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vagiliais.
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30 ĮMONIŲ SU A R EST U O
TA.

Praeitų -ekmadieiu -«.b< ■ 
KnliuiiiioM- *imn*šl:iv.> .'UI tnm 
flių. Tame -knit liu.įi- t ra *.-i 
liuninkai ir k,,-lįme-ririi. .Ii 
|H-rži*ti*.*>' «ek madietiio i-laly 
llių.

Mis* ItntIi laolil-ton,-. nu 
tų. *1224 Fultati gnt.. praeita 
šeštnilirtiį ėjo luniHi. Jinai 
alirlsi mii-*taa knygyiM*. I- M;, 
llisoll gilt Va-kariaa tie- K'"j>ii" 
gal. išli|si.
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kus lllltmilaalailili*. Sllžei-t.-a Int 
vežta ligoninėn. Tmuii n.ii-.

Autailllaaliilill- pi ikllll:-
Clinmpion Itllg & C:ir|M-l Cb-.-i 
net*. Aoferi* KniiMi -mm-š 
t nota*.

APVOGĖ KAREIVI

I* Ginui -luttklo- p. Ii.... 
-uotu* lui.it. \\ illiam 11. 
Ury laikinai np-i-toįo < I,-:■ 
goję.

I -nvo klllllli.' i > 
ji* patikt iri. 
| m žinojo • iii 
k:iriimui. ii< tt.
mi juo jierniikloti.

\lll 11 to.i:iu* i-ltiulo 
kareivi* ii lutudo u 
draugo, n. i **7. ..
vilui turėjo.

IltUI 
dumta, 

pirm i 
!• ..ir. .i-

n-d.l. 
koki 

•o-i. lit 
-Iii!.,.

*u

SOCIJALISTAI KELIA 
RIAUŠES

I

- laimi llzkliea-lil vl-1|<alm*tie 
• ■ • Itin I I Jllslai Uit ae !a,s "štl

• .a I a,lll a | |,., k III I - |1 V k.*'

• .|a ll-apa. I 1,1 O .'Jll ,| . t!l|!l III..
«'. Jin ,o p.iittp (>,. *vefnillė. 
je. .Itin d.-uig kurtų luivo :n 

■ via. kiol lai kuiieerlo piogm 
iii-i i*pil,ly ■ Lietuvi,.- \ iė-iii 
I Ineta ,,* \p.*klial,, a-lioni*, |H> 
v :ia|oi y si,-, p. |*,M-i:iu*.

G i laimioji i i* uoiifeiia. * fci ie
• l.dll-itlll -Uline l.ollis-rte.
Itil Iri- \ I- llli* l- puikiau j 

I.-, eell , loke I liia-llgoje 
u- Inm,. \ i*i jnn žino.;

a-llgo-
kaalll e| lai

I i ėin
IH’*
*il|
>lai

.-I < I eagn- Vtėių \p«ktirio 
eilele kulni-tllli t 
gi ii ui•dntikni'ių 
-.-i>|o* iizi-:iii<*liiin.

t ir liti* 
'Vntliinii*iti. kad tas 
t ra 
I" 'gili Hilo* 
mi

I
t •.’ė’l f l| * III

- La-tlai.IflUI
Itin--, t.-i-ai luta* p.-i-l.ui 

raguti p. n-* -t.taa ••|ip*iiiki 
iiiii '*.

\a la-iki.l l.'nl 1 tlalllaal |a-> “UI 
. tai i . nal-a):il'i zaslziui*. l“-l 
• laiiitliitai. l-iaiinti* j,t kinti 
"> I II Milai blaagai.

;|v

1’111

ii. •f 1. llli*
1 ui a-itlall1 -iii. lt. 1
l:it- viduti t ji *
turi -lipni Ini’iii 1”

tumi - Kn.|. . ltl*a-_-
.Hallalii rnnl.n.. tni|

Hile* K. ItlIgZI 1našliu
k;iii. ut i'i vn ii* l|a*IIH

BOLŠEVIKŲ MITINGAS

Sako, Iiolševikai visur laimė 
šia.

rn i-pudm 
publikų vi 
šilą* k<oi 

i* puikiau

Koks gi buvo pats lošimas.

Ne lok* kaip mažose musų 
•\a tuin, <•. l,i?,lžio|a> neatru

• knd Ims luitui yi-taL B«*1 
tolyn • j,, vi* ga-tyri it retyn.
• a pi'kiitinis |siikl:i»i» tikta* 
\ i*ii* t-ė-jo puikiai.

Kaltint priekabių ieškoti, 
galima |uisnkyti. knd ne vi-i 
įlašėjai gana gai-iai ir aiškini 
kulis jo. Tukintu teatrui neuž
tenka gilinimų. r>*ikin dar Imi- 
-a, atliktinėm ir mokėjimo litil 
-a vriklyti ir ai'l.itii knlls'ti. 
žaslžiu -ūkani, reikia imli letd 
ritia- išktdlio* la-kcijns. Visa I 
to it ala kilti k** giilitiitt reikti 
įtinti tiktai iš arti*tų-amatnin-< 
kų. -taoinė-ių ant to ii iš te 
niro gy va-nnnėių. Mu*ų lošėjai 
pūty* savėja nmkinnsi ir tai 
|iti-{vogdami Mii" nlil-io lai 

! kų. dėlto jų |H-ikii negalima; 
teikia gilti, kitai turėjo drų*o* 
imlia-, laikio dial>-lio ainilui. ji 
gerai išmoko ir išpildė.

Tikime*, kini pa-ialrų*inę ši
tuo |ia*i*ekiiiiii ir dauginu 
mum* |iarupin* lokių vakarų.

Kaip apsiėjo publika.

Ir tuo žvilgsniu yru |iažan- 
ga. Lietuviui ptipittlę juoktis 
teatre, aleliai ktul tankinusiai

irnginnuis na* '
ll.'nlalal. 

la-iktdinga vinį 
uitai v ra reikti 
l«i ia-glmalit. J. 1 
•ų ia-iktilų |m i 

ta-m*. tai na-ilgni truku* susi 
lauksima- uuaisnvu* mišlnivitil 
|a. e landa.*, kili laaja- lltl'ltllėltla j 
tui- tillkla jtlllli lla-titv i-kaaja- d\;l ‘ 
-iaaja .

Td.ni. ktiai lietuvių vlsiiaainc ••■*•• riHlumo* komedijos, n tai 
te ptiia-m- lų luilsltn ingo* Sų 
jungu* kaalia-ertų* |š tai litis 

miiiaia nulius imliems 
•Ižiaugstiiiis našlaičiams.

ir

Cliia i--,, -oeijtJi liii i.-i,lii.-i 
llli pltia-lltl el.lll.ldia-lli Coli.eia 
liu- turėjo milingų. Kalis jo 
riiua|a,niiiii*i<-ji Inrp rmulon'aii 
iu. Tni vi- iii*, katrie tei mų 

nubausti knlėjinuiii už iki 
nm ptieš š.ilie* x y i imisy Im- ir 
lataia-i'li |Ml |«timllkll.

K.!• kmie i* jų -mo mi 
lifte t lll lino. S||V. »;.i

l:_.o-a- laikini Im-itmii prava
lą laolšs-tiU '.n mlaiz.ia. Glič
ia.-i ji. Isal-a likai lalalžin lt I 
•i joji*.

Su jai- g' i-eja.*i tn "ii. r- 
kn” ii sii-iritikę jų šuliniui.«. 
\’e. alatltllll Žmogui Isilš.-vikų 
ta-i-ori/.mii>/ y ra |m»ilijmin*tiiiiis 
aluikln*.
tinku

Iii soeijalislnm 
prie veidu.

PAĖMĖ S100.

1*1*

Vii iii::i Į>il.raii*tė N.in-bine 
•1 ulby k'u- ofi-ati. 291J <‘n;l;' 

Guiti- avė.. *u*kai*lė- • •!••- 
žillę -pintų ii |uiėii|ė Šilą*.

SUAREŠTUOTA 450 PIK 
TADARIŲ.

• laktai ir vul nr > 
lUlIalajal i-llllllja, Vllhti 
*•1, lla š|i|aa|;i apie |.’UI 

1 kriiiain;ili*tų.

X. im im to. iižpu. 1 k.ii u 
o v.il.i.i. kpiplėšill -ia|lr*. 

krautuvą**. |jtiižia«i i 1-15*11*.
I*fl*it|ai|ll, kilai pila— p'l t-l 

aliniu- • ii Imlų lidiai -.■■i-li-.i 
iiiilitat im- |silirija. kut- 
ta-i-mn*.

m- eivilini Įsali.-i i.-ii *ll 
v,dalyti Iii* gauja*.

jaJici j:t
• iii -1 •>. 
t i-oUu

KONFISKUOTA DAUG 
OPIJUMO

Sekli gavėnia. It--1 *<Hij:.!’

Ini rengia |«<*ilink*iniiii 
vakaru* *u kukiui .

l'žvakar latviai bolševikai

ltM Vert IR got. Rršnk'bunl

Atvykti*! policija kelia Mt« 
kikaa nunešt nvo.

Antradieni?. Kovm 25, 1919

vėl drllu. kad rimtų dalykų I 
ta-atrui savo literatūroje mažai: 
kų turime. Ir šiuo kartu vis 
ilnr dalis publikos margindavo 

Net 
ludmgri Aldonai mirštant iš 
-kini'ino. kitas juokas ėmė.

Ti-I.-I dar kario, vardu IjiIi. kmbi ■eTvikia.
, Sųjungus, kvė-ėiii visus Cliiea- 
gus In-ltitiii* i *į kuiH-a-rlą.
Lai k. ...........m. |.:im -katės lui. tf”r»dėjam- trarkda-
■ iii km-piiikiau-io*.

A. Nausėda, 
Lab Sąj. Centro pirm.

rimu*. knd maltiniu builu -n- 
laikydavo. l'žlekdnvo garso 

I **s_... viskas Inojatts mitihla- 
. vo.

PP.ANEtIMA8!
_________  I

l.ietittiu Ittit'aa Katalikų A. 
I Jllslatl tn-.-a.* Sų junga,* <*a-||tr«a 
ln-aiaiuinis *u»irii'kittia 
llli* sa-!a-a|aaj, kaa\a, Jli , 
m.. • tai. takair. Apveir.- 
|aa- llia-.aa patnpijaa. *Va-tnillėja- 

tini I uiiait ir |S.p s gailių, 
t 'U’agl-ja".

Visų kuopų atstovus prašo, 
m- nivvkti stisirinkimati

Valdyba

Millollli prilalršll VIMHII* luill. 
Supinga.* kit>a|>oiii*. kad iki n- 
,ituiii.'io Centro silsi linkimo, 
kuri* įvyks ►••rralaaj. kovo 2»i
• I.. visus lotai likia-tų sa-rijos 
Imtų •itgrųž.iulos. Uato daly
ku- lau* llžliniglus ttealė-lio.i. ko
tu ;>i a|„ šv. Jurgiai parapijos 
»t i-t-iiuėje. Tikia-lų serija* 
kiiaapaa* privalia gražinti nr 
kam kitam, kaip tik tani pa-
• i.llli .a-ma lillll. Hnaa kili na |uiė 

m- piitalut tiiėti. tt. A. Dar
Litu. Taikiu lutdit i»t» iig*iiu 
laaaia-iUilingų kliuėių ir in-*n-1. 
tatai i imi.

iMi-ktivai netikrini atliko 
uitu* Ūmi apgyvmituo-e u.-i 

imio-e. Siikotifi-kiiota *'
Vertė* OpijllllHI.

PRANEŠIMAS.
Liet Kar. noa aid-

Im. lavinimas nlaniMe. "*• 4. ko
to*. Aušnm Varių |«r. svetainėje.“ 
Pradžia lygiai t vai va kars.

Krizėm l’aMirib.

Ką šiandieną primena “Keis 
tutto” tarinyi.

kiminus dalyku*. Kaip vi-
nt*i Lietuvos kiiuigaikš. >

i i!i|"i!’*''*a* *®v‘* l"** yputiš-i
ku- kerštu- vtirim-jo <lrl pir
menybės. d<-l vablžios. — o 

'tiiaanii laimi mokėjo naudoti- 
va«kia-riai. taip ir šio* gaaly- 
nės kunigaikščiai, mu-ų va- 
aini, ar m- tų |mtį įlam! ar 
m—i vario «lrl tuščio* garbė*, 
at* kili kitam dnahėe nekasa. 
pirmenybes ieškodami f 

Kai|vgi gražu ir uamlitiga 
Imtų imti |«vyadj iš Keistu
čio. kuriniu ”ur rnldim lu-l

Tokie įs(Hialžiai iš dalelio li<>- 
tuvių teatro Chieaguj*'.

B«p.

U BBIGHTON PAftK O.

Gvardijos pirmo divizijos 
Av. Kasimiem Karalaičio dr- 
ja įniki* mvu mėnesinį *u*irin- 
kimų bllžliy liliė-j atetninėje. 
*:m*iii 12 d.. 1919 m. Apart 
kitko Imtu kalluiuui apie |jii«- 
te* Savaitę. Visi pritarė jų 
remti iiiikuiiii*. Ir pra-idėjo

A Nausėda. aukojami*. Aukojo šios vįui-
---------  Iu.»: S. Mtili-au«kn* fl.tMI. lt. 
CHICAGOS lliipšliiiiki* ąi.."st, .1. I'iinoliiu*••KEISTUTIS” 

SCENOJE

Lietuvių teatras išeina iš 
šų svetainių.

ma-

Praeitų m-dėl ii •* vakarų ii 
vi-ų <’liiiiigo* pakraščių įrau
kė lietuvių minios j vidunuies- 
t i. važiavo ir ėjo. kol n<**urn- 
■Iu didelė* teatro triolsi*. u n t 
kurio- nušilai žibėjo elektros 
lempučių -udnryta* |uiniia<- 
Keistutis. Tai luivo viela, kur 
Vyčių A|>skritys rodė šitų i*, 
lorišką veikalą.

Kiek tiktai Kalėjo tilpti, 

visos rietas nthatos. Aiškiai

ki« ♦!.<»•. F. Lileikis Šl.tlU. V. 
Iliuikus .*šlr.. K. Ijiuciiis .'Hli-. 
\'i*ti -uiinktii ŠTiJMl. Atiko* 
iirrdiioto* T. F. (!<• rkvriui.• , . • , •

iiitjniiiN nriu.
J. A. P.

It BRIDGEPORTO

"Kanklių” rlioras prie kv. 
Jurgio |mrupijos puikini gy
vuoja. Choru*, vnlanui* p. J. 
Janušausko, visur prisnlcila. 
ar Ui damomis ar kilu kuo

Į£0DĖL rūkyti {paprastą j kuomet 
Heltnar ‘ kainuoja tiktai biskį 

daugiau.

Helmar yra 100% Grynai Turkiš
ki, ir Turkiškas tabakas yra geriau
sias tabakas dėl dgaretų.

UJirUiįui AugUūmtini Ruiui TorLiUtf 
ir E įlipi iH ų ripurrltį riaaai /mw -t pį.


	1919-03-25-DRAUGAS-0001
	1919-03-25-DRAUGAS-0002
	1919-03-25-DRAUGAS-0003
	1919-03-25-DRAUGAS-0004

