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ANTROJI LAIDA

Anglija Pripažins Lietuvos Neprigulmybę
Atmainyta svarbiausie

ji taikos pienai
• •

Čekij-slovakų armija veikia 
Ungarijoje

NEBUS DAROMA ATSKIRA 
SUTARTIS SU VO

KIETIJA

ČEKŲ SLOVAKŲ ARMIJA 
VEIKIA UNGARIJOJ.

PRISIEKĖ NEATIDUOTI
VOKIETIJOS ŽEMĖS

Vokiečiai ginsią visur savo 
teritorijas.

A i

ST. PAUL TURI NAUJA 
ARKIVYSKUPĄ

Juo vra buvęs Dės Moines 
vyskupas.

DERNBURC EINA PRIEŠ 
TALKININKUS.

Ne|KLsirnšvsin |m» laiko sutar 
timi. jei ta bus ucU-ismo.i

Taikos sutartu bus padaryta 
bendrai su visais prieši 

ninkais.

Paryžius, kovo 27. — l'nki- 
)u» krizini Europoje, talkinin
kai *tuiga ui nulinė taikiu* pi.*- 
nu.*. Piniiiainua Imvo ninmmin 
jmduryti taiką mi Vokietija. gi 
|m.*kui mi kitai* pri<-*ininkai*.

Daluir tie pienai atmainyti. 
Nutarta |m'< taryti taiką vienu 
žygiu mi virai* pri<-*itiinl;tii*. 
Vokietijai indui* padarytu jo- 
kin iėimtiu. nežiūrint vokiečių 
hielojiimiui.

Tokiu** bintu iiIm-Iiiii įnik*** 
*ąlygų *u*lntyniu* už.im* ir 
vėl keliu* Mivailc*. Snkomr. 
jog apie gegužė* pradžią tn* 
tlnrlui* bu*ią* |nihaigta*. Ir 
tuomet laiko* konfcr<-neijmi 
lm*iii |uikvie*ti vi*ų prieėinin- 
kų imlių ut*tovni.

Kallmiim. jog italai laimėję 
Dabiui t i jo* pa k mečia* *u mu
lu Kilime. Gi priėji ImlSrvikų 
Kiaulinių Cngurijoj ir kitur 
talkininkai |mvai1o*in *|iėkų.

Berlynas, kovu 27. 
jui*lalinu i*kilniitiL*n prideki*. 
,K'*_* l l riali.*> Ik- liepin e* pl ie- 
Miiinkui nei viem* ****li*i vokie
čių teritol ijn* kaip iltim—, 
taip viiknniu.M***.

Tllip |ill*tike Vukiel ijn* t i 
nnn.'ii miiii'teri* Dt. S**liill<*i 
kallH*i|iiiiui* ėin i *knitliiigii 
minią ti*-* kniielieriu rutilui* 
puieilų M*kinii<li>-tiį.

Apie tai prati<-*a lnikr:i*ti* 
Tnge* Zeilunu.

NEPAMIRŠKITE NUSTA
TYTI LAIKRODŽIŲ.

Naktį prieš ateinantį sek 
madienį, kovo 30 d., laikro
džiu* nustatykite vieną valan
dą pirmiau.

Oficijalė visoj šalyj laiko 
atmaina įvyks 2:00 sekmadie
nio ryte. Kuomet laikrodžiai 
rodys 1 valandą, tad sulig 
naujo laiko bu 3 valnda.

Taip viena valanda pirmyn 
nustatyti laikrodžiai veiks li
gi rudens, ligi spalių mėn. pas
kutinio sekmadienio. Vadina
si. taip kaip ir perniai.

...... __ .......  . ............ Tu svarbu kiekvienam. Nes 
ur pakelia terorų. šimtui žino-! kitaip pirmadienio ryte gali

pirminu*in 
liniją 

ir Vienuo*. 
Iliinli. n n* *t

I Ilinojumi.

St. Paul. Minu., kovo 27. 
I žiakiii viepi- knl<*dr«ije k**n 
*•■1.1 liula* ir įvezdilila* nauja* 
urkivi *kii|ia* \u*lin lluulnu. 
Iu**ml buvę* D*'- \l*»im-* iv* 
l.iipiju* v i *1.upa ■. .Ii- uželr* 
|M*tnini ėin mini*m n. n. niki 
iy*kii|a( Ireliindii vietą.

I*kihiiybių metu ura- Heliu 
Vii |H-tl.'erinil*i.*l>. liet lllk- 
tiim'ini žmonių buvo up-ioję 
l.'iil**<iią. -\’i— vi-ietu* llellžtekii 
vietų* viduj**.

l*kiltnylM*M- dalyvavo dali 
geli* arkivy*kiipų ir vy*knpų 
ir keli Mintai kunigų.

Mirę* arkiiy*kiqui* Ireland 
Iiiivii diilelii* kareivių prūde
li*. Civilė* kari** metu ji» tar
navo knjielionii MiniH**oln 
vnl*tijo* regimente.

Miru*i<> tad iiagerliimui ir 
naujo nrkivy*kii|Mi pn*veiki- 
niiniii katednm *n*irinko dnu- 
geli* *ugryžti*ių i* kari** ka
reivių.

Zuricli. k..*.. 27. Dr. Itein 
luini lfc-iubui**, t.ui••• luti, 
.■iu pK.pi-. ati.l.i- IhiiiiIh.. Siiv.

, \ al-ti )..*<■ i ii-iiuiik.-i'. I'.eil.
nu li«d.ia*ti i Tav.-blalt ia**>. 
jog Mikitėiai j.ikiui* budu m- 
p.*iia*\*in p. taiku* * 
liti, jei 1:t Mitinti* lieb 
lemta tei*yl»- it g.-rai* norai*.

. j**i atloję II' bu* pi.-zidetit.. U ii 
•••no kilmuuei |Ki.k**1l>tų tai

i ko* principą.
\'ol.i<*’-ių liaudį* liepai i ii t in* 

Mitnrtic*. ia*<> Di*nibiirg. jei 
Vokietija bu* nt*alin:ima imu

' -teiginiu..* tautų *ąjungo*.
Ton *ąjiuigoii Vokietija Imi 

(bul priimta pilmmii* lei-ėmi*. 
t Ik* l<». Vokietija tik tuomet 

lilt*igilikluo*itinti. kuomet tą 
|>adari*ią ir kitu* *tdi*. pri 
gtilinėi*** tautų *ąjiinguje.

P'

MIRTIS IR GRIUVE8IAI 
EGIPTE.

Talkininkai j ten pasiusią dau
giau kariuomenės.

Londonas, kovu 27. Prie* 
|iakilu*iu* lMil*cvikii* l'ngari- 
j.ije pradėjo veikli ėekų-*luva- 
kų kariuoiargė.

<vkai-*lovnkiii
|M>rkirto geležinkelio 
tuip- Blld:i|ie*tu 
imiiiidaiui mii-*tą 

Įgautų ėia žinių.
Iliudi *tovi tie*

1 Vra pu*ūmkeli* tnrp Bmlafir*. 
t.» ir Viešino*. Ilnabe yra di- 

l«l*4ė-* arimitų dirbtuvė*.
Ik <*«i|M*nliugiiio pnim-Miuui. 

'kml ltiidii|*'*te ir kilu<>*c I n 
' gtirijo* nii«‘*tim*<- keliniim*' 
liai»iu* riiuiM-*. ItulKevikai vi- •

I m , 
nių nužudytu.

ilhidape*1ii galvė*e veikia 
kitlkiiKvaidžiai.
Buvueio I ngnrijo* preziden

to Knrolyi likimu* m-žimuiui*.
I* Paryžiuu* praneėanui. 

jog talkininkai nu*|*remlę im- 
tie* kman*triau*ių Įtrietuonių 
|irie* I ngarijo* bol*eviku*.

Kol ka* nežinomu* likinui* ir 
lidkiiiinkų mi*ijo* imlių, kurie 
buvo Bu*la|M«*te.

Jis nėr! atsižadėjęs sosto.

i

ma susivėlinti j darbą.

LENKAI 8UMUAE B0L8B- 
VIKU8 GARDINO GU

BERNIJOJ.

Nužudyta dau< kareivių ir 
vietos gyventojų.

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI 
-URALO FRONTE.

Paryžius, kovo 27. — Izeti- 
kni pranera. kml jų kariuome
nė ItalševikuK j veik u* Pinsko 
ir Gurdino aji*kriėfa>i*e.

Ijenkam* tekę daug kari- 
UKilžingo*. u m totų. kulkanvai- 
džių. nmunirijo*. lok.rtimtivų 
ir |*u*ė milijono Uilievikų ru
blių.

Zurich, kovo 27. - Ihtvė* 
Au*trijo* iiu|M-nitoriu* Kandi* 
*u mivo M'imyiin švei.-nrijon 
atkeliavo praeitą piniuulienj.

• Ap*i*loju *vo uo*vio. I*nr- 
um* kunigaik*ėio. vilioji- mi<-*- 
telyj Ntadd. tie* ežeru (’otl*- 
t unzr.

Buvę* iui|M*nitoriu* buvo 
' pilnoj uniformoj ir *u vimhiu* 
ik-koracijiHiii* ant krūtim'--. 
Jam draugavo keli nnglų ofi- 
rierai.

Ji* Au*1tiją |Miliko forma- 
tini miitMŽadėtlainn* *o*ln.

NEGI PAKVIRS BOLŠEVI
KUS PARYŽIUN*

Nužudytas buvęs Ungarijos 
prezidentas

ANCI.IJA DUOS GINKLŲ LIETUVAI TR F.STONIJAI.

LONDONAS kovo 27 Anglijo karės sekretorius. Win- 
■ton Spenį er Cliurchill. užvakar knlliėdamas žemesniajam 
parlamento bute pažvnu jo, kad Britanija e tams ir lietu 
viams jau pažadėjo savo globa ir pripažinimą, ir kad eslo- 
nai šiandie jau išdalies aprūpinami anglu ginklais

Pabaltijo; veikia ir vokiečiai Jie bnaujan ant V indą vos 
ir. turbut, unt Rvgos.

Vienaip imant tenai vokiečių veikimas negeistinas. Nes 
jie platina ten savo intaką B<t antraip vokiečiai veikia 
prieš rusu bolševiku*, platinančius ten terorą.

LIETUVA PAŽYMIMA OFICIJALIUOSE DOKU
MENTUOSE

|

PRILIPINAI REIKALAUJA 
NEPRIKLAUSOMYBES . I

Atsiusta šion šalin tuo tikslu 
misija.

I

Wo*hington. kovu 27. I*'m 
lindi* ii<*|>rikliiu***iux l*ė* Plė 
lipinu raloni* reiknlnvimo ra* 
Iii* bu* imluotn* ėitmui kuri— 
•••kreturiiii Ibiker. Ibiėtn* tid 
r»**u<it:i* pr**zi*l**iitui U'il**iinii. 
Tad ***kr**i* •liu* turi-* jj pri
duoti prezialetltlli.

Tuo tikėki ėiutini iit*ių*l.i 
*|Mi-ijnlė mini ja iiiih *idų. 
Mi*ijo* pri«*Mikyj>* »tovi Plii 
lipinu *>iuitu pirmininku* 
Miuiucl L t/iirzoii.

BRAVARAI GAMINS ALŲ.

PARYŽIUS, kovo 27. — Plečiantis bolševikizmni Unga- 
rijoje. ekspertai pagamino taikos konferencijai milžinišką 
remiapj, ant kurio parodoma bolševikų pažangumas Euro
poje < Y

Ant žemlapio stambiomis raudonomis linijomis pažymi
ma. kaip toli siekia bolševiku autoritetas. Raudonos gi vily- 
čios nurodo link kur bolševikai mėgina hriautie*.

Raudona linija 
paskui eina per 
dalis.

driekiasi per Rusiją. Ukrainą. Vengriją, 
Lietuvą ir kitas nepriklausomas Rusijos

NUŽUDYTAS BUVĘS UNGARIJOS RESPUBLIKOS 
PREZIDENTAS.

Berne, kovu 27. Prusoje iė I nimrijo* *u*tinė* Bii.Iiiim**- 
l<» gailia liepai v ii t inla žinia, kad P*ii:ti niižmlvtn* buvę- l’n 
garijo* re*ptdilil;<>* prezidentą* grafu* Kiliuli i.

Grafa* Kiiralyi pirm kelių dienų rezignavo j.t*v> z.luiua* 
*tdį tml—v ik.-ilu*.

UŽ UNGARIJĄ KALTINA 
MA TAIKOS KONFE 

RENCUA

VOKIEČIAI MITINGUOJA
BERLYNE

Cairo, Egiptn*. kovo 27. — 
Ofirijiilini pnine*iiiini npie 
riniiM** Egipto | ui rudu, jog 
lllii*.*telim>M* ilpiplė*tll apie 
2.<**) mimų. Kovo I I dieną 
nužudyta keli tingių kareiviai. 
Gi govėda apiplė*ė ii *l|degi 
nu geležinkelių *toli* EI liek 
kuli ir EI \\ ii-tn. Kovo l.*> d. 
ek*pre>a* i* ('niro *iiiinikinln* 
ir dnug»*li* traukinių npiplė* 
tu. Nužudytu daugeli* vai* 
t) Ik'-* geležinkeliu dnrbiliilikll.

Kovo Ki dieną miniu žino 
nių užpuolė pilicijo* nuovadą 
Mitiiel *1ovykloj<* ir pnliim*a 
vo kaliniu*. P.*i*kui užpuolė 
►Kilį ir privertė knreiviu* prie 
mhhI.viimi. .'Ui vieta* gyvin
tąją užmunta ir I!) *už«*i*tn.

Keli lukMiinėini vieton gy
ventojų užpuolė tankų Motį. 
Kareiviai ir |mlirija turėjo pi 
vartoti ginklus. 22 žmogų už 
mukta ir 30 *užeirtn.

i tai re kaip tik

Raudonoji armija bėga j visus 
šonus.

Kol 
kuriuo- 
liol*evi-

Berlynu*. kovo 27. — Ibi- 
varijo* *oeijali*tai Inilėevikiti 
reiknlnuja. kml vino* lutrali*- 
ko* Movylu* Imtų Miturpinto*. 
Tn* jmi likimu* turi pitikti ir 
Bi-imin-ko -tovyhi*.

i

Pakeltas toks sumanymas

Minios sveikina gen. Luden- 
dorffą.Paryžius, kovo *7. Kad 

l'ngnrijoj |iakil<> UilM-vikiz 
imi*, tad už tui nugarai veikė 
jai kalt imi įniko* l;«.nf<*r>*m-ij.i.

Kuiiferem-ijn im’-gimi l’nga- 
riju* mhiii* apkarpyti, pm-in 
I ugnį iją vi*ni Miuuižinti. Gy 
Vl*nt«ljlli tilo lle|HI*itc1lkill<>. 
t’ž tą pakilu prie* v v riaii- v U-, 
ją nuvertė ir pri|uiz.iuu IioIm* 
v ikiznią.

Rotltrdauias, kovu 27.—Vo
ku čini Berlyne šiandie tik 
mitinguoju. Durų įvnirinu*iu« 
|irolr*tu* pri*** tidkitiinkiiK. 
ptii-A jų iHtri-jiiiui |*n*i*uiinti 
vokiurių t**ritorijii*.

Kni km *u»i rink imu* įniko 
nriiiiju* ••firirrtii. kitur vieni 
knri-ivini. Kni kur Miiikiniiut 
"uni” iiz Imvj kaizerį.

Ana di**nų Berlyno iyitvė*«* 
netikėtu! |ui>it*H|ė k»ii. I.ii- 
<|i-nd**ilf. Ziiiuiiiii miniu* vi 
*ur ji >v**ikim*.

Fhiladelphia. kovo 27.
Kaip pirmiiiu \'<*u Varlio, taip 
• latiar l%iiii*j Ivilnijo* bravar 
įlinkai • lodinkime ėia nutnri* 
pradėti gaminti alų >u 2 it 
Iriini* ketviiladalimi* iiimžini 
ėių tilkiilmlio.

Nutarta (mkelli kotą, j* i 
!Milių* i) riaii*) bė prie* brava 
iru* datitų kokiu* 

iu* žingsniu*.

Londonas, kovo 27. Baily 
Ezpre** rtilu. jog Paryžiuj** 
Įuikilę* Mtiiinnynia* įniko* kon 
l<*r**n<-ijoii pnkvi«**1i tumi l***l 
M*vikų valdžių* nt*lnvii*.

8UV. V. PARDUODA AKRO 
PLANUS ČEKAMS 

SLOVAKAMS.

rią

DEDE SAMAS PRIIMA 
B0ND8U8

Londonas, kovo 27.
I ėuko Vablžiu* < lm*ke 
i meilė, kuri *utru*kiim 
ku- I rali, fi.inte kovo 11 die
uą. i*mmj<< uždavė *mugį Ih.I 
M-vikam*. nnot žinių i* < bu- 

lko. \ .•ikiiiin* pt ie* l*(l*4-viku* 
ten įiep-rtraiikiniiin*.

Kulėal.u kariuomenė piėme 
< iMi.pict i akut im»*e imu l’erniu. 
Bo|*evikų burini Itėga į Iri* 
Minu*.

Silaerijo- kariuomenei teku 
daug iH.I-eįikii kuri** medžia
gų*. Daugeli* raudonųjų |in- 

' imta hclai'Vėn. Try* liolševi- 
ikų nititmulni kimne virai *u- 
naikinti.

I

I

Ir S

KVIEČIA FINAN8INIU8 
VOKIEČIŲ AL3T0VU8

Copenhagen, kuvo 27. \nt* 
lij<* komi.ijn ini.—fe Spa pu.

’• vokieeių vyriau*) Ih-i. kn* 
tllil.u* kiitlferelieljull pi.
■tų ai.i limili'Uiių teikllb 
oltl*.

Paikiu* . iliiti* • ia gallta 
Ib i h U...

i

I

POLICIJOS VIRŠININKAS 
PAPRASTAS ACI 

TATORIUS

Sloekholinns. I.ov..
Pel !••” Il»le IhiI-i-1 ii. ė *.*.- |k.
lieij*** i ii •įninku* iii U illim.i 
**■ i ..t..* . I. i*i - -• tii .u
Neik** Imvu |>upni*1n* *«ki.:;i 
li*ti*kn* nt:ilnt**i iu* Uirp dnr 
bininkų.

BOLsEVIKIZMAS ORUMO- 
JA IR AUSTRIJAI

Tenai perversme* jvvksianėios 
balandy j.

IR

Paryžių*, i.u* o 2*i. si.n i* 
I n .iii m.?* ni*kiai paliečiu it 
i <>ki<*'iu \u*tiiją.

\iiiet ik.iiii-ki ilt-toviii lai
ko. I Ulil'-lenei m|e gjllO Žillių 
i- \ Kiitiin. jog ii tenai ImiI***- 
vikiziiui pavoju* untmujn vul- 
džiiti.

I’el ler-lll* • \'iellimj<* įvyk- 
-iah<-m- b.daiidvj. I i*il* nuku
lti* P ii piiiii'ią* rnnko-nn 
Im(Im*xikiznui*. 1‘a-ktii Vien
iu** *<>vi«*iii* liemlmi veik*u*» 
•u I ngnrijo* Mivielu.

iii*> 1
am j

<

sus
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“DRAUGAS”
Liliu wi mu % i nu \i»

rult|«*4i«tl lUtl« I cipt M
l»ll UGV» IM Hl IMIIM. <<». Iim .
IMM) U. luih M. o I tingi*. II Imt h*.

H.icM’* oi m » < i:ii’ii«»\ 
X . |

N M • : v . .
11Miršta t *• I .ilitiiMi «h»

Al M X\|.% S, X « o|»V
A«lw rh»ms •altu «m a|'f*li«

1ARCHANGEL8K0 LIETU 
VIŲ PABĖGĖLIŲ VI8U0 

TINAS SUSIRIN
KIMAS.

Virė l’rvz. Kun, .1. Petraitis,
147 Moiitgomery St., 

I'iiterson, X. J. ir
J. E. Karosas,

242 W. Bruatlaay,
•S. Busimi, Mus*.

Sekietmius: P. Mulevičių.*, 
-|.\s liranii Si..

Biooklyu, X. Y.
Iždiniu. Kun. -L -L Kaulukls, 

324 Uliiirlon SL, 
l’hiladi-lpliiu. Pa.

Direktoriai rinksis trims 
meilini*. Dalmr išrinktu 4 — 
trim* metams, 4-dviem metuui 
ir 4— vienam metui.

Trims metams išrinkti:
J. S. Va*ili:iu*ka*, P. Mule

vičius, Kuu. J. J. Kaulukis. ir 
A. J. Šlakui*.

Dviem metam:
Kilu. J. Petraitis. J. 

Kmųias, .Matu.* Milukas ir 
J. Mekšra.

Vienam melui:
K. či-siiulis, L šimutis.

E. Karosas, ir J, Ivanauskas.
Visi pilni 

viltie*, kad 
sutverta aut 
matų, ture* 
užsitikejinią

Susirinkusieji ne vien žo
džiais prijautimą purovlė, la-t 
ir serais sulyg išgalės pat- 
\ ii t ino. Tuojau* užsirašė:

Kun. .1. .1. Kaulakis už $.*>,- 
INNUN). .1. S. Vasiliauskas. 
Milukas, ir A. J. Mekšra 
$230.(111 
$2011.00.

Tėvynėje leidžiamieji laikraščiai1 ka* nii'imanu to m-g>lė*iąs, ar
ini negalė.iaiit, tegu pi įkalbi
na svetimtuuėiu*. kad juisiia 
šylą uz Lietuvos liepiigulmy- 
I*-.

Alsimitikniiv.kud ue vien ln-. 
luviij |Hiruš4ti yni geli. Nau
dingi paia*ai visų Aiiu-rikos 

I gyventojų. Tik nenaudingi 
nn-iagiiigi parašai, nes jų me- 
lagiiigmua* bu* susektu* n

“L>etuvos Aidas".

'"M ,,n Ms""s 'k. lik* v i*aiil darbui. Tegu ko kl ll ll X II I

“DRAUGAS”
I ItMI LsImIm •».? I«*kvi»4* H« •!* !•••■ lllll*. 

IMU.M Ml.lt 4l«»x b \|\ M
M'iUttl'............
>SaMi M«-lu . .. KA nm

l*f< MliitM 1.11 « m* I Kulti'*. I.*i
al*4il<«M nii«* it. - i • »*••• *ti» n- « n* 

k'iu ’ ’.**im’ »■• • * • u u,
.•i..

> 1 * Mlaš •!
lutu! • r •
»ri*M f«lti| »l|t |

>i u i-r

vieiui* belin is pi įkalbina pm 
ki» nelietuviu* pa-n ašy 11. Ka* 
pi įkalbi* daugiau, tai bu* dar 
geria u.

Tegu daliai kiekviena drau
gija ptižiuri savo niuiu*. kad 
butų pa*ini*e imt f*'iii*ijo*. 

I ■ .-U paiapijuse sU'ldlllii ko 
mitelai. T« 
m *u kitai
i ink*. Turiiiiv 
luiiašų iki U

I ‘ildmna*i* 
l|e.-|l *ll|t||ė- sll-tatę
|H-tieijai. I* t jii 
Ule pi l*irellg<- 
p« tici)i** zihIž.ihi*. kaip tik jiio« 
j iii-ihn . .Imi dalini reikia pa 

liuli dailu), žinoti ka*. kn 
i ką pa|uašy* pa*ita*yti 
to* |s-tictji>*. kurioje (iii* 
miia pri|iažinli Lietuvai 

n- pi iguluiy I*,-.

“DRAUGAS" PUBLISKIMG CO. 
1800 W. 46th St.. Cnicayo, III.

T«-l« Mi Kini* y &| ||

Labdarip Vakaras

Ni-tiiiksta ličiui imu.* jvai 
rių vilkinu *u prakalbome, 
teatrai*, dailumu* ir nmzika. 
Pik- jų dazniaiiMui prisidi-du 
tikslas |M-luyti m- ti* k a*m<- 
niuis. kiek įstaigom*. Tat yra 
)Mgll litui. Imt alelio nėr ką 
rašyti mlakcijinių |*a*tabų.

Ko* kilu yra Igrisiaiingoji 
Sąjunga. Ji tarnauja ne sau <> 
tiem*, kuriuo* m-laim*- | 
juuulė. Našlė m-t.-kusi 
maitytojo. vaikučiai likę 
tėvų, senu* darbininkas ii*-|mi 
jiegiiuiti* dirbti tai gerinu- 
ri ir mylimiitusi ladslaringo 
šio* .Sąjungos draugai.

Pereitai* m>-lui* Ii.-nu iii 
lail*l.-iring**ji Sąjunga įmuk*, 
apie l.« luk*lim«*ių *loli<*rių. *į 
m*-l jau snejo į e*-nll<* ka*:* 
ttpi<- du liikslanėiu. T.il u-iš 
kin. kml *im*-t lietui lai ima uz 
miršti tą *kiii**-tą Sąjungą. 
Perimi daugiau lukstum-i** *u 
ciibtvo kn* mene*]. šjm*-t m-ri* 
piltini dviejų tuk*iaiu-ių j tu* 
Uu'-tK-sitl*.

Vy*-ių draugija yni likuti 
uugštų įtaigių vykintoja. V y 
čių Ap-krily*. puikiai ap*i 
diria-* *u *avo apskričio va 
karu 24 k**n*. ii/ *uvuilė* d,u<* 
kitą vilkiu. IuiImUiiittgųjįn Na 
jungui, kml jo* iiu-ign* pmitni 
gintų. Tn* viiliuin- Ini- .'Ui ko 
vo siv. .lingu* *v*111111. j. pi e- 
!*• pi. l»ri*lg*-|H>t t... \ yriai pa 
'biro i* savo |*ii* • ka guli. 
Keiktų, kad it i 
darytų ką •.aii.

Jug up|.-i*ti 
km gein žmo'iiii 
ligo* ii i.- imliu** 
dutigiaii mi-lm 
M• * n*-luini* • i., 
skaudžiąją riinkii 
Is-kim*- 
111111*111* bildu* plllleni* lipsi 

ginti nuo **■ laimių. T«*-iiui jei 
m-luim* u/piiltu ir nm* k.ula 
ii**i . lai lut*'itmil *lią*o> i* i 
kalanti png*-ltM. i. zmumų. 
tu tintum.- lt* į*- Litu*.

l'”‘ 
X J lu

ta-

pu»*
V i'llullH'ltv pll

vnikuėuu imi 

|*llg* U***. .11|.

■ dalo ka*kiiil 
ir lia*l|||i iii 
liel'tiko *av«

II. ll*'lto IUIgl-1 
-liklii-s'i-m*. "I'ai g* 
Imdti

g u eina lenktyn vie 
*. km ie d.'iugiau -n 

*uiiukti milijoną 
Imlaiidžm.
Komitetu* dm 

teksto tai
alsių*. Buki 

|m*inmidoti.

Iki šiol dnuginu*iai žinių i* 
Lietuve* gaudavome p r dien 
inštį "Li'duvo* Aidu*". Ji* 
<iduvo iš Vilnimi*, imtekdavo 
j iieiitrnle* *uli* n atvykdavo
i ,\'<vi X orką. Lietuvių Sky 
iiu* Ameriko* Iniormarijo* 
Biure n|Mltiliiidavo to Inikraš 
ėjo numeriai* šio* šalie* lie
tuviškas redakcija*. Ir mus 
dienrašti* |tcr*|iaii*dindavo 'ja- 
un daug žinių iš "Lietuvos 
Aido,” |m/ymedaliui* jį raide, 
mi* "I-A.* Ta* dicnra«ti* buvo 
po įtekme p. A. Smetonos l.n 
tino* ViiIsIvIh* Tarylst* pu 
miiiiiiko. I{ednktoiimu buvo p. 
Liudvika* \oieika. ProL Vnl 
'lemaim esant Lietuvos nu 
nistių pirmininku. "Lietuvo* 
Aidu*" buvo lyg valdžios or 
ganu* Jiiine biiduvn ski-lbinmi
ii valdininkų pa*ky rimai ir 
kiloki ol'ii-ijaliin pranešimai. 
Bolševikam* Vilnių užėmus. 
"I.ieiino* Aida-." turbūt, he 
I* išeina.

I"Vi*ų tiurką ir valdžią mi.* 
įsikursime 
niais

: kam*
I jielll* 
!fi”.

•Ivliiokiati 
|||- ImlšcVI 
>atiiiiti.

imtys 
pamatai*, ii 
aut nm* vie 
musų diktatoriui-

“Tiesos Kardas“.

“Lietuva“.

Pereik* Iiim Kaiman Li**luv*ts 
vyriausybė ėmė išleidinėti 

|dieiiništ| "Lietuva". Iš iryli 
ko.- numerių, kuriuos minu 
teko matyti. neals-joilaiiii spė
jame. kini •• l.ietuvn " užėmė 

' “Lietuvos Aido" V ii-tų, lies jo
je tel|ni visokį valdžios p rime-

mokslo l*-i pinigo. Ir 
Milius pi ipnz.į-tn. kml iu 

H-ikin. Pyksta gi ji* «M- 
kad muilija, buk mano

HHIil'l'U'IUHHI tlttUHHI «•»/. 

>1 IK H hl. I

>/»oore-orx>. G--- binnutsis

o
ir

Mi

ll<- 
Itll

iš
gauname patirti, kad išeina ir 
laikrašti* "Tii-so* Kaulas“. 
Sunku tikrai |NUutkyti. kukiu* 
ji* vaiso*. Mums ti-ku skaity 
ti kito laikraščio piduoin* dvi 
ištraukas i* ••Tiesu* Kurilo". 
To* <lvi ištrauko* rudu, jog 
MM-ljale "lieso* Kaulo“ pm 
gramu yra užtektinai radikalė, 
ir jog jisai yra daleliai prie
šingu* Isilšev iknm*. apie ku 
riliu* is*

kauniškė* "Lietuvos"

rašėiai. Bandome spėti. 
••Tie*o* Kurdo*" 
baudi mukų organu*, 
dėjo išeidinėti 
llegll 
jo*

MENEI.
Nauja bendrovė.

Kovo 211. 1919, Martiiiiipic 
Hotel. Ne» Yorke, įvyko A- 
titeriko* įžymesnių ir biznierių 
lietuvių susirinkimas. Dalyva* 
vo: J. S. Vasiliausku-*, Balti- 
mūre, M*l, A. J. Stakius, 
BloomfieliL N. J; P. Mulevi
čius, BriHiklyn, N. Y.: Kun. J. 
Petraitis, Palonam, N. J.; k 
Aimutis, Kun. Petkus, M. Mi
lukas, C. E. Paulonis, Brook- 
lyn, X. N.: Kun. J. J. Knula- 
ki«, Kontraktoriu* J. Ivnnmt* 

įkas, Adv. S. F. Paulis, Pliilu- 
|il*'lphia. Pa.; Profesorius A. 
J. Mekšra. Cliestcr. Pa.; J. B. 
Kaumi.*. N. Y.

Susirinkimo vedėju, išrink
ta* J. S. VasiliauskifK, rašti- 

I ninku P. Mulevičius.
I* susirinkusią {išaiškėjo. 

I ka<) nuo semti veikiančiųjų lle- 
tuvių tarpe jautėsi spamlima* 

' ir reiknlaa Lietuvos kapi
talui organizuoti tam tikrą 
iM-ndrovę. kurį turėtų pilnų 
užuojautą ir pasitikėjimų vi
suomenėje ir su suorganizuo
tu kapitalu gi-lltėtų Lietuvai 
atsiginti nuo svetimtaučių iš
naudojimo paimant pramonę 
į svetimas ranka*. Taiko* j»a- 
Itaiga netoli. At*iilary» dury*, 
prasidės vėlei siisinešiiiiai; 

I reikė* siųsti Lietuvai uiašim-- 
j rijų ir įvairių prekių; reiki'-* 

i* i.ietuvo* išvežti |Mirduodn- 
m u* dalyku*. Jei iucm nelrnsi- 
iih- j ris i rengę, komerciją {ra
ini* savu rankusna svetimtau
čiai ir užilė* iiiiiiii* ekonominu* 
imiičiu*. Me* amerikiečiai ga
lius- tiulį to svetimo ekoimmi- 
nio nemalonumą prašalinti*.

Lietuvos reikalam* esant 
taip plntu-m*. kurių neįstengs 
aprūpinti pilnai ih*I keliotikų 
Is-odrovii) ir musų VtMutnenė* 
je nei'-saut pilim užsitikėjinm 
esančiomis įstiiigomi*.vii-nlMil 
šiai nutaria <lel laito Lietuvos 
tverti nuują Is-mlrovę.

Piimiitiniai naujos ls-mlro- 
, vės tikslai bus prumom'- ir 
i pirkly liu. l'žsiiuiinės ini|a>r- 
tnis. eg|iurtai*, i*«lirbystc ir 
lnin*|M>rtaciju. Vardas duotu:

Uthnaniaa • Jksortcan

Deislrovė įkor{M>ruojunui su 
launatiniu kii|>itiilu ant milij. 
doli<-rii/ (LtMNIJJUO.UO).

Visa* "storte nmiinou" ir 
kiekvienas šėras turi** lygų Irai 
SI).

Aėrų kuiliu $|U.()lL Bu* |air- 
duiMliimu ir {to vienų šėrą. 
Imuntiem* iluugiuu* kaip vie-1 
iu/. bu* duodama ir ant išmo
kėjimo |m> liu, ku* mėnuo.

ržiiHtke*niui bu* priimami 
ir Lil«"rty Boml* pilna verte. 

(Irgnnizaty vis ofisą* bu* 
kol-kn* Baltinioiėje. Niisim-ši 
mų udresii*:

lui pki leio | 7 d.. 1*1. III., lltsi 
buvo svarbu* susirinkimą* 
\rcliiingrlsko lietuvių |mbėg. 
lių. Susirinkimu* atnbiryla* 
liiulišku liiiiinu.

Pirmininku išrinktu* -L 
Markevičių*, raštininku, V. 
Vėgi*. Pu to susirinkimo pir
mininku* plačiai |umi*kin<> *u 
sirinkiiim svurlių. kml ji* lu 
po sušaukia* su tikslu kreip
ti* į Suv. Vai. prezidentų \Vil- 
šoną. kat|Hi į užtaryioją uit 
*l.i muštųjų tautų, kad užtai 
tų ir nm*ii tautą ir užstotų už 
nm* pi ie iškovojimo Lietui: i 
nvprigulmy I*-*.

.1. Mn keliuna* (Suv. \ ai*, 
kareivi*) |ier*tatė Amerika* 
lietuvių veikimą ir to veikimo 
|MI sekine*.

A. Jasinskii* t Suv. Val*t. 
kareivi*) )iaiiiškino Tautu* 
l-'ondii veikimų ir ką yru nu- 

Po to J. Kcrštili* inc- 
sitsirin 

prezi-
Tam tikslui 

sekllllėių 
.1. Kerštili*. P. Baltu-: 
Murkei iėiu. kurie re-

►
9

B. 
A.

J.

įtaria miiiu kum. negu 
kili Lietuvoje išeilllllltleji Imk- 

kiul 
y rn surijai

.Ii* pra 
Kaune pirma 

ten |»a*irude miiiisteti 
organus “Lietuva".

“Lietuvos Ūkininkas".
Ta*. Iiiibut. nėra dienrašti.*, 

įtik savaitini* luikuišti*. Mum* 
neteko jo matyti, 
skaityti ištrauka*, 
kitame laikraštyje 
traukų spėjame, kad 
vo* l kininką" leidžia tie im
tys žiiioin-sz kurie litui; m. lei
do to paties vardo laikraštį 
V ilniuje. Skirtumą* tarp se
nojo ir šito yra ta*, kad seiui- 
si* •" Lietuvos l’kiuiiika*" bu
vo gana geru su lenkais, o 
šita* griežtai juo* kaltina (X. 
2) už briovimąsi į svetima* že
me*. Ji* taip gi pranešu, kad 
gar*u*i* lenkų gcm-rolu* yra 
"Lietuvos dvarininku* iš 
NvetH-imiių |iavi«*to. Vilniau* g.

—Tai to p-mi Pil*iMl*km val
džia siunčia du 1 m r savo agen
tu* ir agitiiloriu* Lietuvon, 
knd jie ėin žnioni-*e riniiše* 
darytų, ir kml miškui lengviau 
lenkui gulėtų Lietuvą prie lx-n 
kijo* prijungti." rašo "Liet, 
t kin." X. 2.

l»-l teko 
padimtnr 
Iš tų iš- 

•Lietu

ru t uzi jauno Ir 
šioji l*-ndrovė, 

d<-inokrnti.*kų |*a- 
pilną \ i-uomem'-* 
ir užuojautą.

m* vien

4

♦

Veikę*.
**-, k.i*l rezoliucija tu 
kimo butų siunėiiinui 
• I.ntui U'il'onui.
išrinkta komi*ija iš 
a-m<-iii.i: 
ši* ir J. 
zoliuciją |a-r Ameriko* koii.-u-
lį |Mi*ių* prezidentui IVil.-onui. 
Pasirodžius, kad reikalinga y- 
ra |uiš*-I|hi vadiniams |rala-g-'- I 
linui* lietuviam*, tapo išrink
ta* komitetą*, kuri* rūpinsi* 
jų šelpimu. Komiti-tan inėjo: 
V. Valy*. St. Jazibiuska*. V. 
Vėgi*. Tuo |mėiu laiku su
rinkta ir aukų. Aukojo: 

Pu -*Ki ruk: I*. Baltušis, A. 
Valy*.

Po 4<t tuk: A. Jasinskis, 
(Suv. Vai. kui-eivis).

J. S. Klinkcviėia !**» ruk
P<i 23 ruk: S. Strudumski*.

J. Morki-vb-iu* (Suv. Vai. ka
reivi*). V. Vėgis. P. Jiizxlau*- 
ka*. L. Vėgia, B. Biiccvieiu*. 
J. Kcrštili*.

Po L*i rub.: K. luiiižiutui* 
(Suv. \ ul. kareivis).

Po 1(1 rub.: J. Scn-iku, J. i 
Kulikauskas. X*. Baruuas, A. | 
(iiilvaiui*. J. A. Mirkei i umi« 
(Suv. Vai. kareivis), A. Pnu- 
(iettiutė. J. Pautirni*. K. Vr- 
gėla. J. Vėgi*. K. Halmli*. J. 
Ik m viriu*. J. Ilamanauska*. | 
J. Sereikų. J. Kulikaunkis,

Po K ruk: K. Nataukaitė.
Vi*o suaukotu 4!C’> ruk

Sckiinlj susirinkimų sušauk
ti |Mivc*tu komitetui ir vuldy- 
luti. kiHiinet bu* reikalu*. Pra
nešti apie susirinkimą į Ame
riko* lieluvii) laikraščiu* imi- 
vestu Suv. Vut. kumiviui. Su
sirinkimu* uždaryta* *u tau
tiniu liimini. Po susirinkimui 
|iH*akytii k*-li<>* eilul*-* ir p 
Puutieniiitė 
"Kur Is'-gn 
kiliai vi*u* 
puikiu ir išlavintu lailseliii.

Normt *u*imšyti *u Ą. lpinm, L,;|1IU1I(U(11 Atm-rirun Tradmg 
Koiuiletii. ivikm udrc'iioti 
tnip: Vo*kn-*eii*kiija i 
No. 2S. Arrluiiigi-lsk. Uit**iti.

J. Šlakui*

M. 
]H> 
už 
E.
K.

A.
1*. M Ulevičių* ir

Mulcviėicnė po $130.00. 
Česnuli*. J. B. KuuIms, L. Si
muti* po $100.00, C. E. Pau
linu* už $30.00, J. Ivanauskas 
imsi žadėjo nejudinamų uuom- 
vybę į ca*li imvcrtąs įdėti iki 
$20.000.00.

Susirinkimo sekretorius,
P. Ifabvtttau.

uuiiH-ri* išėjo II sausio. 1919 
ns-lų. Ir ta* ir vėh-*iiieji turi 
lik |ki vieną lti|tn. Aliy|iu*iai 
jo yra |st Iri* skiltis trijų eis 
lių su viršum pločio. Aim-riko* 
lietuvių dienraščiai pustrečio 
syk didesni už- jį ir turi dau
giau įvairumo, ls-1 m-gnli ly
gintis vertylu*. Ta* oficijali* 
įlaltartiiH-s Uetuvių valdžios 
dienraštis išeinu kasdien, iš
skiriant lliclia* |Hl švellllldie- 
uio. Kaune Puškino arki llin- 
denbiirgo gatvėje N. -17. Ats
kiru nuim-iio kaliui l<> k.-ip. 
Jo r«*laktoriu* m-pa*nušo. to- 

į de| m-galinui tikrai sužinoti, 
kn* jį r<*lngmija. įžanginiame 
straipsnyje kauniškė "Lietu
va" suko, kad tėvynė dabar 
yra dv įlinkame |MVujuje. ne* 
jo* |irn*šai iš šiaurės kovoja 
kaulu ir žįslžiu. Dienrašti* 
žada kovoti, kad priešam* nu- 
|M*i*ektų užkrėsti lietuvio 
*ielų klaidingo žodžio nuodui*. 
Toliau ji* Miko., kad mn* ne- 
priklausomy Im-s priešai* |m*i- 
risk'-: "lenkų dvarininkai, vo
kiečių ir žydų vertelgus-pirk- 
liui ir rusų l*>lšcvikiti... 
•Iii- mina p<> kojų tautų ap
sisprendimo teisę- ir atmeta de
mokratiniu bildu renkamą Nlci 
giniiiąjį Seimą. Vieton jo jie 
siūlo savąją tvaiką ir savo 
varu prievartos v aidžią ".Prie* 

| Inu* n lokiu*, kylu Lietuvos 
iiiiiii*tių organas. -Ii* suko;

INSTRUKCIJOS

S

Vartokite Partola
•kl p-n-Miiu virškinimu inaiatu, 
ik I pivMiliiiiniu užsikiiušiuių žar 
nt). kad liuli) gulima ūžia iki t i 
liuuMii viduriu* ir turėti »vctLl 
kraują luilurulišku laidu.

Vartokite Partola
kuouiet juntu galva ukauda, ka
lbingi l'ariUa valu vidurius ir 
pnMulina i iag U| ka« |iadaru gal- 
vim akaudt-jimt.

Duokite Partoli
žuaMKtua. luriutieui* aunki) jaus 
Iuuuį pu pietį) aria vakarienės, 
kad praiidiiilų viduriuuae orų, 
kuriu iH-praialinua liežuvis būna 
aptraukta* tiratiaui* bnltuudf 
aritūuia.

Duokite Partola
vMmim. kutu lik reikalingus vra 
valytojas vidurių ir kraujo, ka
dangi ji linkt) |ialaiau be jiAiu 
skuitsino la-t nenialmiuiuu.

Duokite Partola
vaikam*. Menam* žmooėiii*. vy
rama. Ue.1l ritu* ir katu tik ji irt- 
kalinga.
Kožuiiosc tiuniuone turi rastus 

Partija. kadangi ji upsuuguju žmo
gų nuo jiairių ligų, puiitiutiėii) 
nu<> tieiirškinitnu vidurių. Vitui dė
žulė Partijos kainuoja *1.00. u še- 
šiiat dėžutės lik -*• dul. Savo už
sakymu* admMukitc tiesiai j:—

APTKK.l FANTOMĄ 
įsu So-iomI Ao*hw.

Via Si*i>. *. V m la-pl. Ie I.
I(< uinutirnio apimti žmoni-* var

toja lluinatiu ir 1‘urtupria. Altu 
sykiu kainuoju tiktai du dolicriai.

I“Laiiroji Lietuva".

Bolševikam* utsikriiu*ėiu* 
' ėiis- riti Vilniuj** lietuvių 
i krikšėionių-iieuHikratų | Arti jos 

laikraštis vardu "imisvoji 
Lietuva". XežiimMs-, kokių <iie- 

1 iuy ĮiusinMlė pirmutini* to 
laikraščio numeris, m-i kaip 
taukiai ta* laikraštis pusi ro
dy du v<<. Ji* mirė jo geru gy
venti *u bolševikais. X. 4 ji 
ru*ė; "Jeigu nnujieji Urtuvo* 
svečiui atėjo pu* mus tik mk-i- 
julių reformų |iadaryti. visai 
neuuiiiyibiiiii miliny*e tu*, tiek 
amžių mn* gaivinusia* ir iki 
šiol už*ilikit*ia*. kai|si atski
ra kilniu* dvu*ios tiulio*, pa- 
jėga*, t. y. lieiinystę ir liky- 
ini. tni nie* Iii. rauką gulime 
jieui* ištieMi". Xe daug mm 

Idos turėjo 1.1 ll.M-iuny * delno 
kiniai tš t<> lanko* išliesimu 
Isdšev ikmiis. Pirm 23 sausio, 
šių metų. •• l.ai-vuji Liiduvn" 
tu|Mi uždiuuMii |M»m> Kupsti- 
k<> Miekev i> iuu* įsakymu. 
K nk-ėiomų d> mok ratų *|*ji 
ma*. buk lm|š. likai lei* lais
vi- kitu iimmiuuių žmonėms. 
pa-ii<*lė esu* klaidingu*.

(Pabaiga Im*).

1

I* na* -I. K. Milui* "Drau 
gu" X. 71 pyk*ta imt manęs 
iiž straipsniu* apie Amerikos 
lietuvių kurilIiHllenę. Ir ji* to* 
kai illolllelle* nul i ir aš jo* IH>- 
i m. Aš sukini, kml tokią ku- 
iiuuiiiviie rengiant n-ikia daug 
dailMi, 
P-
v 1*0 
tu.
/«

»•> *
Ii»*klvno lietuvių kariuome
nė* uigiiuizatirriii* ptižynu-tuo- 
*iii* zu-L.iii* |iara*e piruui m- 
gu nuliu* straipsni* buvo už 
įtaigia*. Jeigu ji* Imtų *kmtę* 
miniu raštų iki gului, tai Imlų 
mulę*, knd auižiiidieiia liemi 
rėjai) remti simudiiliu*. 
geidžiau sukelli energiją 
prinnlyli reikalą sutartie* 
Amerika* v y riuu*y I*-.

Jeigu p. Milių* Imlu guh-jęs 
prirodyti, kml tu sutartie* r*-i- 
kiilu nėra, liti Imtų Iii|m; aišku, 
jog įminu straipsni* yra nerei
kalinga*. Ib-i nėra nei nuižuni 
siu* nl* jom-., kml tn šiltinti* 
yra butiniu reikalinga.

Nm* p. Milių* pri|aižį*tit. 
kml įminu minėtieji 'dalykui 
tikini reikalingi yni rinitai 
km immienei. ločiau* ji* nulio- 
nėių, kml lu* leiknln* Imtų 
užtylėta*, lle* paminėjimu* lik 
inigązdm.i žilame*. Ib-t uš e*mi 

1 . .akli-* »it|**ll|ulH’*. Sunkėm I* 
migązdiim baugiu*, i* Mikeli i 

įcm-fgiją dląMųjll. Aš tiku.. 
I kad ln- - Veikiau tlliilin pi i 
įgulėti pilė *ll tįstųjų.

Turėjau dar ir kitą pneža*- 
i *1 ikru* reikalu* negulima 

' .ipi lipinti užly įėjimu jų. Ku* 
piad**da dmbą, ta* Imi id*i- 
llllntl. ko reik*-* JI* pabaigoje. 
M* - m-gnlim* 11111*1111111 žai*ti 
l*i m I*-* hinuii* iielmigiuiuiu* 
darbai*. Tėvynei lokiu laidu 

Iįiegnlinui tarnauti. \ i*ii*>ni<-uė 
imi žinoti šuva sumanymų 
*varbuiuų. I.aikrn*ėių dml*a* 
tą pasakyti.

Kaiklll Ie ak**. I! I* teV VIH-s 
mum* ra*o. kml m-t engi unn- 
vi u korpusu, kaip buvo rašy
ta "Drauge". Imt Icod poMtca* 

vyrų, tai ynų virtai pilau pšo. 
t i ninku |mNtu. — Tas saumy - 
aras yra geras. Tegu aa* pir- 
UM .-udartuum uoli pulta Ir

f

solo |Nidninnvo 
MešUfS-”. ktlli 

nustebino savo

A 
t

Į lai .via itaiigiiiu kuip nieko.
Korpuso Midui y mite mums 

utseitų apie Iu milijonų tlolir 
rių. Pulko sudarymu* atseit ų 
ne Šeštą didį o kokią dešim
tą nr |H-iikioliktą. ne* m-ieikė-- 
lų |atėių branginusių dalykų: 
artilerijų*. Ink*ty linų. Iii 
liniukų mitelių mi brimgiąja 
jų medžiaga. Tik reikėtų šau
tuvų. kulkosvaidžių ir rankinių 
granatų mi prietaisai* npku 
*ani* daryti. Pigiai darant gal 
ap.-eit iiiik- mi kokiui* *epty 
uiai* nr ušliioiiiai* šimtui* 
liik*lniH-ių. skaitant vytą I.Vl 
urlui |<iil dolierių tuviam*.

Kdi man pi martinės, kad 
irt ar lt,

i
I uli«u. no \(l< m., Bultimore,

Prt. J. A Mickeliunas, 
Co. M .TSl InU 

Arrlmngvlsk. Ilu**ia.

M<1.
Pirnm-m.* nu linu* valilyboti 

išrinkta:
i’rezidenlu ir vedėju, 

J. S. Vasiliauskus, 
112 X. Gnome 1*1., 

Blllt ililol e. Md.

Parasy Rinkimas.
APSA

Dėt Moincs, Iu. kovo 2b. — 
Ibi plėšiku linkuti rjte rimini 
užpuolė Iohii Stul v liaukų. 
Ptieiiū apie *_*n.<NMi ir |ails*gu.

I t.'i< ■ i.l-o i uii|et y j« •• llimi

> buvo .ip-kilbt.i l’ildomo 
jo lliiyb liomit. i-, ul*|š;iu 
kiliui Biinl.li milijonų putu- 
šų |s» |<ettrij.i. pia.ūm ia gn-i 
ėiau pri|«ixinti luotu vai ue-

■Mb laiko tara tiknlai. I’žtat 
grvitai Ivrrkinnti dariu. Ka* 
Maanka rašyti, tegul išmoksta 
t»ib pa'ardė-. L*a1) dėti. Jri

SAVOMS
Duok ju li 4y-

PITTSBURGH, PA.

ir \Voud *tr.

• •

Aciižiuirškite Visų Tautų 
koncertu sulinio* vaknn*. 2!• 
kovo, K;l."i Mikatv svetainėje 
Soldini ►’ lllll tlioleoje įlos 
pitulily liouse 4244! Eirtli ui*. 
Piftso. "gile, šk-šii'ltkil Imlių 
dalyvauju. Ateikite |ui*ilink 
smiiiti ir gražiai praleisti lai- 
IfcrA- .
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Lietuviai Amerikoje
DETROIT, MICH

tv. Jurgio parapija susilaukė 
naujo klebono.

Nedėliojo, kovo 16 d., pribū
vu naujas klebonus, kun. h. 
Kemėšis. l*o iiuiuahių Visi 
parapijonya susirinko j bažny
tinę svetaiiiŲ pasveikinti liaują 
dl'-boiią. Pasirodžius kun. F. 

^Kemešiui, visi imrapijuiiys at
sistojo ir raukų plujiiuu priė
mė. Paskui purupijo* pu nu 
įlinkas, L Vineli*, pratarė ke
letą žodžių, sveikindamas iuui 
ją klelamą. Baigiant jam kai 
Indi mažas vaikas Imliuose rū
buose įteikė gružų gyvų gėlių 
bukietą. Paskui pratarė k< l<*- 
tą Audžiu ir |mta kleis,na.-, 
kun. F. Kemėšis, prašydama* 
visų laikytis vicybė*. dirbti iš
vien <l<-| imrapijos ir tauto* ut
is.. Nors gerb. kun. I-'. Iv- 

^mėši* kalis*ju trumpai. Is-t j. 
kalba paliko visiem* imrtipijo 
mun*. Manome, kad dniinr.1 

’tai tikrai Detroitą* ptad*'-* gy ' 
vuuti.

|

--------- - ------------------- - ---------..K
įlinkus. Apils-ges jų reikalus 
rugine visu* rašyt ies į Ainer. 
I . ll. K. D. Sąjungą, kuri luti 
sin-ikiviių fondą ii' laike -t n-i 
k<> šelpia strvikicrius; taipgi 
išleidžia gerą laikraštį. kuro 
yru darbininkų kelrodžių 
prie aĮišvietoK.

Antras kiiUu-tuju* buvo 
vietini* advokatu* J. Junevi
čius. Ji* trumpai apibėgo šio* 
draugijos naudingumą ir pusi 
d-irlut vintą visą lietuvių šios 
kolonijos.

I*o pmgraino prasidėjo šo
kini ir žaisle*.

Vakarienė.Vakarienė.

Klejunas J. Buškevičius 
Pu 2 dol.: B. Mukuiiu*, Ant.

Balkus.
Po 11.50: J. Vuškelevičin.
Po 1 dol.: K. \enekus A- JUS kovojate uz p.id:..;ginima kainos gatvekariuose per 

v™v nJ; •'“gi,iur, ‘I 1 •1,1 ' E centus!
\ . \ ašKelcvicius J.
kas J. Petriką, P. Vcrbirkn*. Jus kovojate u u ii gasą ir žemesnę kainą!
P. Kinb-iki*. P. šūki*. J. <> JUS kovojate u .' t ■ i te'.efono patarnavimą ir žemes 
leelmavičiutė, N. tihflinuv: nes kainas!
riu*, J. Iruinavii i :M. pi jus kovojate prieš išnaudotojus!
lii'iir, J. Gražienė, .M. Bliuvie-1 t.TO , ■ . . • , ... . . . ,«... V. V. ftaki.s.-,|k0V01*“ >’n“ kar“
(1. Žalpienė. A. Zalpi*. D. Ma iJūs kovojate maisto išnaudotojus! 
žeika. K. Trainavičiu*. J J 
Paukštis J. Borisas J. Bliu-į 
vas <!• Bartkau. S. lailuuuui* i 
ka*. F. Prtrurionis J. Malu-' 
Ivviriu*. S. Butkus A. Aluku- 
ui*. J. šūkis A. Savirkns B.

KOVOKITE uz SAVO TIESAS

Balsuojant už Majorą 
WILLIAM HALE THOMPSON

Malinai iriu*. A. Smaili*. S.
Kušli-ika. .1. šakinis .1. Žuku
ra* S. V<*r*iaekirii<'

Užgavėnių va-1 *n*ku
M. Vir

Gerovė Amerikon u žmonių yra geriausia ir valdžia
gere, tvarkoj Republikonų rankose. Norint užlaikyti g?
ra tvarką valdz;?; ir ganu gera patarnavimą lai Rcpubii

ALEX. MASALSKIS
<ėl< IIMUUI
IJ< t m
I*<vrbt4

I

I

r. 
'•
• 
t 
t 
t V. W. RUTKAUSKAS

v«

i Dr. A. K. RUTKAUSKAS
T<I<I<<MUI 5l<K<»lc>'

■r ■
f-

I.MKI VIMUkl.V. I II..VI 

3IŪ7 Simui, M.M.TU IbH.h'ord
K <>f ■ W SV-t.* rovė.

Dr. A. R. Blunicnthal D.D.'
« U M-K\KH

l'.ilaiiHiM- Pikai

ADVOKATAS
* \ . u<**e Tt arauod 

laan Ihdmigatyj:
b-» U. U %r||IM.1«»\ M III.LT 

Kattiligri* 10* 
tViiiral MII 
aut liridropurto 

Uoitti\\ MIU I I 
tard* 
Nld M. Xtrd M.

3307 AUBURN AVĖ.
I’liutev l»rwirr 41.3

% a

t

į

I

(tai X* I141konų tikieto£ būna pn mutiniu balsavimuose Balandžio 1. >Kovo 4 d. 
karr, šv. Antinio 
Marijos ' 
buvo *un*ngta vakarienė 
programų, kuri* 
dainų ir di-kleinarijų. _______
l.jvii trv<*liain* ir viskiu* žiu- 
r.ti į vaikučius kurie taip 
.. ažini juisirodė scenoje *u 
.li'inoinis ir drkli macijiuiiis 
IvmI*. lik viena* mėnuo laiko.: 
kaip susitverė chorą* ir per 
tokį tiuuųią laiką, tuip galėjo 
išmokti dainuoti ir deklemuo- 
ti. Tai učių (Medinavirienės 
pa* idurlia vintui. Vakarienė 
buvo skani. Publikos buvo 
pilna svetainė, taip kad kai- 
kuricfps reikėjo stovėti, ne* 
sėdynių truko. Ru vakarienei 
būvu lietuviško* žaislės Pel
nas. 47 dol„ tajio paskirta* 
luižnyčio* naudai.

Surengime vakarienė* dau
giausia |>u*idarbavo kun. J. 
Oli-cliiiMviėiu*, ]K*reidama* |a*r 
liiinieriu* lietuviu* ir svetim- 
lanėtus kuri* *ukolektavo 
daug visokių valgių ir leng
vų gėrimų.

Lietuvių Diena.
(hmilm* lietuviai iškiliuin- 

gni apvaikščiojo ir Tautinę 
Šventę, Šv. Kazimiero dieną. 
Kovu 9 <1. New NHllers *vi*- 
tainėjr Tautu* Fondu 116 
skyrių* *ur<*ngė tą apvaikščio
jimų. Prie surengimo prisi
dėjo ir Kusiv. L IL K. A. 128 
kuufia. taip-gi pasidarbavo 
vietinis kirbom*, kua. Josas 
Olrehnavičius ir ponia Olecb- 
navičiraė. Vakaran buvo su 
prukallmuii* ir tlaimanis Pa- 
žyiiM-tinu ypač, kad tame va
kare kalia-jo ir miesto majo
ras Kadangi ta* vakaras jau 
būvu "Drauge" aprašytas tai 
antru syk nekartosiu, tik pa
žymėsiu dar. kud šiame vaka
re tarp* publikos buvo ir mu
sų liln-ralų. kurie, pradėju- 
liuku* rinkti, jaunutę, kud geri 
t'-vynuiniui gausiai aukoju, 
įguvu kurštį, m** nėrinio ir kil- 
nujo*i. o kaikuria l>ėgii ju-r 
duris ku<l nuijora*, kuri* ju
dėjo rinkli aukas nepakišių 
*krjl*-lė* imi irose, kud nebūtų 
gėdų*. Dar kiti, tarp jų ir kiti- 
l.uriu* moterėlė* *u*toję jiušu- 
liuusc prudėjo gursiai kalbėti, 
I mi nereikia duoti, girdi, ku- 
du bu* fondui suvienyti, tada 
duosime. Kiti sakė, kad nu
li* laivikių duoti. Visgi ma
žai* radosi tokių šiaudinių lie
tuvių. Tikri tėvynainiai sa
lo liuku* sudėjo ant Lietuvos 
aukuro.

štai aukojusių Vaniai ir 
kiek ka* uukuju unt tėvynė* 
aukuro:
Kini. J. Oleriiuavičiu* 124MNI

Pu 1<» doL: J. Pilipavičius, 
K. ButkusP. Krikščiūnas.

P. Suiilb, Omahos majoru

Vaikelių draugijos

M. T mitui virius K hlIK tu.loii.l \m kMitop. t M

I

Gruį.’.
Kun. KemėšisPiieiaitin.

atvyko j Detroitą suimtoje. l-> 
kovu, 10.UU vai. vnkntc. Ant 
stotie* ji* netikėtai rudo J. A. 
M. Detroitu vy*ku|io uutomobi- 
lių ir užkvietimą vykti pas vy
skupą. Žinoma. taip ir |ia<Ui 
rė. Pasikalbėjimas su juomi 
tąsėsi pusantrų* valandos. Ka 
dau gi buvo vėlu* laikas, tai 
J. A. M. vyskupas kvietė lie
tuvių kleboną pernakvoti vy*- 
kujiu namuose Aut rytojau* 
kun. Kemėšis tiesiog iš vysku
pu rūmų nuvažiavo j lietuvių 
parapiją.

Ką veikia lietuviai.
Kaip teko putėmyti iš 

bcralų laikraščių, kud šios ko
lonijos katulikui.luiip jie vadi- 
na klerikalai. uii*ko ueveikia 
dol Uetuvos lalsi ir |aivudina 

£»et numirusiu kunu. Gi to- 
tie klerikalai 
darbuoti* ir 

kad —t 
neprigulmybės

Ii.

aJiau saku, kad 
jiems užkenkia 
aekurie Betik 
Beaakuja jų 
fuodan. Is*t ir kitus atkalbinė
ja. Iš šitų dvmjų sakinių ma
tosi jų tefoybė.

Panašių nesąmonių lilieralų 
laikraščių korv*|iutidentMi pri
pasakojo daug kaip ••Hondūro- 
ja”, ticzuliežninkų organe, 
taip ir kituose. Ku kukiu tiks
lu jie tai daru, ar iš | avy du, 
ar dėl apšmeižimu, tai sunku 
parak yU.

Taigi, šiuumi nur* lrum|Hii* 
Abruožiii* |s*rls*g*m lik vieno* 

savaitė* kutnlikų nuveiktu* 
darbu*, iš ku g<*rb. *luiitytujiii 
jainmly*. kokių teisvls; lilie- 
rulai lašo savu laikraščiui.-'* 
ant kutulikų.

Prakalbos ir balių.
Kuvo 2 d. N*ew Kettlers sve

tainėj Av. Antanu draugija bū
vu surengus pnikullm* ir liūlių 
su šokiai*. Programų* būvu 
trunųia*, bet indoinu*. Pra
kalbų vedėjas, p. P. Kirdeiki*, 
atidarv* prakallm* ir paaiš- 

^kiaąe tikaią, perstatė kalbėli 
vietinį kleboną kun. J. Olech- 

faaviėių, kuris gražiui |mpu- 
aakojo naudą katalikiškųjų 
draugijų, kurion yra sutvertus 

, aat ftrų pamatą, kurio4< auk- 
SL Mja- dorą ir ttvynė? meilę.

pa rupijos I Kušb-ikii A. t'ž<hivini<*iiė. V Republikonu laimėjimas yta netiktai protestas prieš T I* f4*44MB t .ii>|*ta <SI«

*ii
susidėjo i*

Malonu

Rimkienė,
l’ulinskns.

I*. Krikščiūno*.

Litviną*, V

A
A. Aliukoni*.

Didiką.
Viso

V
Smul-

suaukotn

augstas gyvenimo kaimui ir didelius tax’us, bet- ir įsrcis
kimas papeikimo demokratams uz jų bioga valdymą.

T' m |Xi»n|4 ą .ifd b 1*7 !

kiu $1.80.
$17X441.

\'i*i<*iu* aukotojam* tariamo 
učių. Pinigai |>a.*ių*ti į 'rau
to* Hondą.

T. I1’. 116 *kyr. rušt..
Pr. Verseckas

ATHOL, MASS

Kovo 16 d. |s,liaž.ny tinėje 
svetainėje įvyko |<arnpijo* *11- 
*irinkiimi*. kuriu atsilankė ls*- 
veik visi | aini p i jutui i. Susi
rinkimą atidarė ir vedi* klelsi- 
nus. kun. A. Petraitis. Iš 
*varlie*nių nutarimų verta* 
paiymėjimo ypač vienas, bu- 
tenl. vienlialsiai nulmlsuotii 
statyti naują luižnyėią. Pini
gų savo iidr |mrupiju turi su
virs 17-tlUI) dol. 1'pas puru- 
pijonų iinkilę*. Dalmr lauk 
siiiK* nutarimų pildant.

K. G.

I
I

Repubiikonai turėtų būti saugesni, nes Demokratu
noras tai tiktai padalinti Republikonų partiją i dvi puse- 
Atsiminkite, kad vienybėje galybe; be vienybės nėra nei 
galybes. Kuomet jus p&dcsite kryžiuką prieš Republiko 
ną, jus balsuojate uz Ameriką ir interesus Anienkos zmo 
unt ir apsisaugojote patįs save.

REPUBUCAN ®
Metyte?

[]WM. HALE THOMPSON

• <l> Iren-urer 
[]WM GANSCHOW

JitUgr Mmmha|mI < **eeri 
t % anMn*>) 

[JGEO. B HOLMES

< My < hfk

[]WALTER G. DAVIS

BALSAVIMO DIENA BALANDŽIO 1.
Polis atdr.ro- nuo G vai. išryto iki 4 vai. vakaro.

i

•— »

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Mortjan Strccl 

4 1114 U«4». III IX< »l** 
l«b bMtn- %uid»

X

DR. LEO AWŪTIN
<*yd>l4>in«. <Teirurng*, 

lhet-eT»* 
IM^'U Ma. lialdi-d M-, t'tatagu.

Kalta lo.aklsba. talv*nbgj 
ir msiMtat 

Vgl.iadua: ii/—!? rytai < •
Vakare. Ctt iltį t

FARMOS! FARMOS!
J««Mu iiutnui i'irkil ul*v« tai 

uiraltnlslą k Mf ta*«> »neiti |HniKui 
bu H<*UI ant BMtHlaa*. Tiktai Ik- 
tuvių Im tui*ra gerų. pui
kų Ir linksma Kaip
cir4«'4 tni ūkininkai ym tai- 
•uingt nm J ra neturi bu»ų. ju 
gyvenimą* yra uAlikrtntm ir ka
da nori tada dirtaa Mlefaigam* 
įkimbi ūkininkai lakai gražiai 
Miuugjvcnr. Jau turi apie kelia 
Aliutus nova tarne, t ten Mara piji?, 
ki lias draugi Hm ir t lauktus i-a. 
ailifik ominiai'ta. •'tonais gyve
nantieji anglai rautu tutinta navų 
farutaa ant lusrdavimn. taigi ta* 
kurie norite Hrkti f artima euuaų 
dv. Antanu Imadglja turi nuaky- 
ri u« aperialUti narius kurte Jums 
kuogeriauaia |«utarnaus.

Tie kurie pirksit r fermas |*«-r 
ėv. Antnn<> Išraugi Ja taraite u/- 
gam-diatl. tirs gauailr gera Ir 
t« įsiOgg |*Urfuvimą ta' Jokio* 
skriaudos. 4’uriir yra tiktai II 
mylių nūn |«itdingi<«n. «• 3 my 
bos nuo ><ruttvUlr. N-t i u t dau
giau InfortuiM ijii. krripkitia ra— 
kantlu adresu:

KAZ DAUNORA,
Iv. Antano Draugijos

Administratorius,
Box 7, Custer, Mich

I*gr-ata4eeta: — L.h i •• n *oera 
•>•<••11 ta’. 4a.t/.imu < •> Litpiii i agi IIX-| 

t -m r If.M. * h-mm| A.4 |*.t* -|

n.4 pigiai; tik ut >v4»t» < »» |»«|

l >•) F.nitj klMdpl •>' ■ |<aa dambų

J4r ' Hm it h.
MgJ H<. ||u|»|*4| >!.. 4

TAISAU NAMUS.
iu.

I

j rr-IL .U*k(eąAM<-.i 

B. P. RAJUNIEC, 
3044 S. Union Avė., Chicago.

T<4K«aa- llIKIIIU llfl

PRIPAROUYMAS 
LIETUVIAMS.

Dr. M.T.Strikol’is 
LIETUVIS 

i.vomuM nt cinui iu..v* 
I7M W. 471h M-. III
Otų*. TstM'-nna H-u’er.-S 144 

■<WI TrL Merlry ISO

Į ■ _ ■ —

Dr. G. M. GLASER
ITskliku.iM 27 mr:*'

IMKa- SIU ta M.
K««U H-m M.. <■**««,.. IU.

SI'»:.*4JAU*TAK
M<H«r.kku. VirUAų. U.M1 cfcro- 

■<»k« ll<v

I 
i 

• 
I 
i

I

VAi.ANlM.te: Nu- B tylu
iki 1*. titiu 12 Iki S Im» l’ttH. Nuu • • 

iki a taUenUt t.kar*. J

h»At>« liutnia Bliu 9 Iki • |*u p»«t. ‘ 
Telefn*aa Ytardo <A1

t

'I 
Lš Ju Galite Sulaikyti 

Plauku Slinkimą.
Ik iiuaiu.u suLmiLm fsloulkM 

►bt knu.i. |||.į gilina |>t« I l.alt.-K
.

1'lauLua |«ttdU4*4ama jvim 
iitk.iltnKu mautu.

I •t rim f Iiua |*a«lai ». Lad IM- 
► I |*1. Ui.. . luttkuia. iket-
NU» ir •d.atdua.

<Mu j u-ii viltoje bu* lyra. 
Idti-kam-* iwgyk» li*M4d>4>
•r plaukai nesliNk* ttaUK'uua!

' :• '• i . n: i*i ■ . i . |
I-*' ta auti* 4jykO4 4HUU>4t> UI UI 
M*'n|H*b.

l*rtatui!..lv !•<•. otamiMunlB 
|a 4»|44R||4M4« h ' U. £*«U»I i 
dymui d* lutą lM*«uaf Ug<*n ir 
bri-.ura.
AtlUJl. 4 0.

Ik.i U. MHUMMtrhta. fa.

- v

Dr. S. Naikelis 
ini'tnuv. ik cniHmaaa 

4711 ta A IiIraS Ate.

:: 
i 
i 
i
• 
i

4 •

’josep’h c. wolon
Lietuvis Advokatas

MI. I.t SM44; *TKI-».T 
\4 11'**# Ttl Iltim tad d t *7

\ Mrcet
T<l l:M4-bwc4l c»» 

4*llh*.%<J««. Ild.

3301 South Halited Street,
Chicago, I1L

mimmummiHmmiimmiuumiiumn

=s—

inimiiiiiiimimmmmiiiimiiiiiiuiiiiiir«4 Balgiul Imu ŽIU i t ‘•k. kad g t liau
na *ai«4a* lasu aki! o ui yra k.\T''- I 
Nl<‘ l’f.i- abitą % i>U. titainaguiaaiu 

it u *1 mimo, u laa rc4**k.M. kad IH- 
l.ia i-anti £ioti * h n • Parduodama 
|aa»> biaua m|»Im k<>< iu*.

II
K-

PEARLQUEEN
KONCERTINOS

l'uiui* .l«M-|>)i J. bliu*. lauuki'- 
riu«. buię* |<asir1<> kouiuojoioenui 
ir |>irt*i<iiiiikM« l.utuvių Itcpulili- 
k«» Lygu*. |iruneaė. lu»<l ji* mui 
Itabert M. S»< iiwr. kuriu j m Ih-. 
HKikrullĖk*. lumdablltu aut < liiru- 
gi* Majoru. l'oua* Klia* luluri 
turtai atgaili* Imtu viraaa ii pir
mųjų rėmėjų kuomet Th<uii|MaHiu* 
statė aaiu kandidatūrą ant Majo
ro. I iri tikta* majoru ji* lapo pa- 
skutai nartu B<mnj of Lnral iiu- 
pnnrUMiit*. littkryjų nrėtnė |‘o 
Mui Eliaa ilgai paaitrakini) au 

ir jut

pabgf yra I* t'lfUBU** ir Vaitu- 
| Kiuiug daugutiiui lietuvių, kuriu gra 
i J'J« KugccrtiUų 1T augAtai »• 1 omw- 

bgipu germuaUk b'P*urt*M 
padaryta hutltgjlogg VglvUjgeg A 
uicr.kg. Mum ggidng Jaa parupiau 

( augt t u artai <rtuu t u® u.

hrtbataubita b 1-aJugU, bufj Inlufi- 
fMMMg djtau.

GEORGI & VITAI MUSIC CO.
IMB W. «>Ui M.. Ui.

MtlIMIf tTvnti
*•*•«*«*•£ 44 g • W/»ll

J v rtut<" Htigrr maMMra,
■ uu u.*. <>m* rT*i*e«r im-
mu*. J«rl<. ir km irsakial tari kuli 
l'.rUuuu Iumui ui pn.iaaiaa kai- 

i i *lu<u«u* al iMukll*. Mm lurliM 

1.1*. < i, .kini <«*«r> k*xu. aaurra

K KAPLAN & S0N8,
4608 So. Ashlud Avė.,

Chicago, Illinois.
1.1, i.sum %*rd. S4V4.

I EITRA.

Pranešame plačiai kataliko 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti “Drauge" reikalus.

F. P. BRADCHUL1S
Ldetuvia Advokatai 

Attorney at Law 
lea W Mrame, <Ur. IMA M. 
Hmra Nt, 1<«. OmImI ne 

CMKAOO, 1144110—
ar*.: ana o* m*m«i mmm 

th«m i m* ura

•X

i

REIKALINGAS 
8AVININKAMS 

l.tc-lutia konifaki<4iUM lunvu 
L»uą |M.p.« i m, tl iiutft't ir Iu 

g u a. |«cdu ra u j^tpa . dubu l>:* kt* 
B*u>- karviBui*. dedu hlck gi lut*
— t '« MII 4O<J«‘U I dirl-4 % « • tu-
gua ir tuudkiua Idckiniuu įtarum.

Ibarbu* ujituu bimjmc daly <‘W- 
cg<ua Įtartu atlotu g laukaiti uu d 
duodu r*gr«atipj h m lobia a mu
gu* raibai iagga. brripbit* a

l*HtaraMtan t b d ItauftNC < arai 
Ktavi ara-tal Wwta». U. Sdtfe M.. 
Irt. <

u | tv<J>|ua jua kihu* ų J ItUtapt 

laitai
.. tut«u4< *4144lauftju* d gerutu- 

kirptiuv dtMKiiiM ir MurlgB 
• »wx kur uita Mulrikumc jrakllJ* 
rl.u":i»et jut iuok>«X*s

IJrl.trii kafMteiA lua in*a. tMUMI •*•- 
įimnb »Lytiu<*4<

<1* ragiu u/kitv it'gT aplagkjlt tr 
luMatjrti ta'Aaų JšiukjKl^ biic laiku -4 
•Ittną U t MKaraiS ir gaut* --------

įeit Eim.u

I'1

LIETUVIAI

<*ta»)



I DRAUGAS Ketvirtadieni*. Kova* 27. 1919

CHICAGOJE. Iš CHICAGOS LIETU VIU 
KOLONIJŲ.A

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS.

Kt-tvirUulienp, Kovas 27 d 
■Intui li'itia l.ieli . |*iipti..

l’i lil.t.idlviti-:, Kova *. 2S 
.Ltlia Iv.jii lioi.
e———————-------

PLĖŠIKAI UŽPUOLĖ
BILIERINE KRAU

TUVg

JU I

Paėmė $3.000 vertės visokiu 
daiktu.

\ ilkllle k*l iii i |*l> ii.,.i

im jin.
t.-ii l-it

rili N«». 
krovė kišetlill- 
ži«*lu. hiiknalelią 
brangesniu dailu 
Nlio.-loliai :ip l.:i 
83.1*111.

Kiautui.- -.iv ii 
le- llerilrieli Imi I 
namie. 1'lėCikai a 
tlllėje lik jo m 
I lei iii ii-ii. ii Sali 
it. \**i. t Im k g.'it 

l'list.'llli-i- ui. v 
kiloti -ii plėšikai-,
vo |mš.iiila». K niuluv iniiil.*i 
iinitrrei nieko lu-darvln. n*'- t;i 
rainiai užsilaikė.

Pli-šikni ĮKireiknlavii dar :i 
tidaryti geležinę -pintą. l«-f 
moteris ul-akė, jog jinai u*- 
žinnnli knip. m- vilu- iiž*I.-i 
rų* ir alitlnnis -|iintą.

Tnip ir |mlik<i. Plėšikai iš 
lininė. Tiki tarpu -pintu- du 
rys buvo tik pridaivtii.-. T< 
nni lmvo pinigą ir ilnngrli- 
brnngią daiktą.

Ilėšiknm- iš-ikrmiM'-iii> tuo 
jaus |mri-jo |mts kraut uliniu 
kas. šis tiesiog |mš«’-lo prieš 
|s>licijn ir visų jsililikn.

Uis Nikė, jog pirm ašfiiu 
nerių metą jo kraiiluvę iiž 
puolė viena- plėšiką-. Xuo tu 
jis atėmė revolveri ir plėšiką 
fMidnvė (Milicijai.

Kas gi išėjo? Miuiieiprdi- 
teisnuis plėšiką aiilmndė 
iMiliatuln ir |mlituisav<i. Tad Iu** 
pig ėia 
riauti.

Kukėsi, 
vergiau
kaip |Muliuili jį 
kino kartu jis Imlą tnip imda
vęs. jri Imtą buvę- nnmii*.

plėšikam* piklada

NURAUSTAS SVETIMOTE 
IJIAUNINKAS

I:; DIEVO APVEIZDOS
PA KAPUOS

šv. Juozą 
(.utn'**-- vai 

|š lyto vi 
katrie tarnauja

mišią, ai lai ministrai!
to. i i-i tar 

Imkttiuii 
ir

Lietuvos Vyčių 13 Kuopos

IIAI.I.

I.
• I

Illėtle-ill, 
|*.'i rupijos 

kanilsn n

?F

is TnWX ttK LAKE.
I> K Moterių Sųjįtno** 21

t 9ti»Į 

I H JI X !/••

Ned., Kovo 30d., 1919 
st'lltMH. IIAI.I. SVETAIXM.

•I**b>s ir Donore G.itvią.

T==

PRANEŠIMAS.

■ i .

tėvas gižia.

Pavasario Kraustimosi
laikas tuojaus bus čia

Pavasari* atneša <laur permainų kai pi biz
ni jr taip |uit ir remleiieij** virbas-. T«4e- 
fitim lartiHojai turėtų niurna prancali pri*-š 
įniki) jeigu jie matu* krauatvtia tarpe

|S lu
po pii-lą.

Draugijos narys.

lal.'ilv. i :.
Imu. \

ilo lia/tl.Vt'ioje pt

M. *p. kuria -ub'ik- 
I ' vai Mm i įoii.h. K nu. 
I*. I’uėis n Kmi. V. 
kaii-l.n*. I.'vlai ir vai 
lietiniai katalikai lutė

i i egmiintoi
ktilliiuru (..'įmok-Iii.

M i už it. tll t 
i*l i nti.iui ii . I iiiu- 
. lt s tl. Isil.-ltl*!/!**.

I . 

tl. i.
* I

\\ illii.iu ll.'iii v •luidati u- 
tumi*' |*.ipi d.ld.iii>li m ijaliz 
ma. kili ši;m.|ie yra liiriduje. 
.Ii Vili V**.|c . *1 ;.*l įminei, -a 
v .i ii.ul.-ri ii *.p i lietui *t
111*1 •■ili;i \ ||*|| u Iltie iitlllni'. linu I| 
I :ii|mi ivta- ii |m*'i

P:itti«- 1-i ifu.li.fi 
.*l * l.-ii *i, ll»*i :*Iiiii*i 
•-ja- .l**i.L.ti.i tini 

n**i i.-iii- įlietam I ii 
iit**i'L'iiun Ii.*|m laži 
i Mielii'.'un lai lij.i 
akuti ait* iii*itta.ii 

tikima.

<

L

ll

I *

\ n 
Uų*

Rcp

VYČIU CHICAGOS APS 
KIMČIO CHORO NARIŲ 

DOMAI.

SEIMININKES BOYKOTOO 
JA SVIESTA

I 
■'•io

u p
k III

|Gtl. 11 •»

• -imiliilik 
-X i> lui 
• t uiim

I i I 7’| t***fltll.
-ni l'irtiii 
tlilio- pd ililiuii 

jie n* •mat o priežn-lii—.
Nežinių kur pražuvo to- ii 

-o- k*>mi-ijo- ii kititii-ij.Mč-, 
kuriu- pirmiau taip garsiai šit 
kovo prieš muito Inairj.-ni Im- 
it žnilėjii kaliiiiinl.ii■ patrauk 
t i :it sakiau vIh'-ii.

|a

Ii«oim |*:i*-kulitii> ik:i?
I *1... I . K .. -

i:m’ni T*-n d 
i« n mano :ir*ii :■

.štai l.tiio !*• *1 
pi .lit-noji*. Imi o 
l u* i.'iin* iškiltu*

i vaikučiai.
I*i i*1
tai. km in i ra api* 

I IUIVh pi m* >V. fln Hl.
lillt l«»- p3«*l**- tilt••IbijM'-
pu. m* šv. Kuli tują.

Vuknic Ūmo pm-ngla va- 
' k.-uieiiė. Motino- tiesiilniikdn- 

mo- pirentanf v.-iikm'-ią iš nui- 
kvklo- aut G v:d. vakare, eina 
i* -koli. manydami*-, kml gal 

Į ant gatvė- kokia ta-laitnė atsi
tiko. Viit'in.'i i iiuikyklą ir 
nenori til.ėti v*i akliu*. I" 
lai-iln |iiiikiau-i:i v.'įkąri*'U*'*, 
stulai nnkraiili įvairiais ska 
niai- valgiui*. \ i«as |iapiloši. 
ma tai -*—*tii mokytoją 
Imio alailsi-. Gi vaikučiai Im 
\o vaišinami, lai-i. kokie sve
čiai. \r lai m' gcrašinlingii 
m.'i- niii-il klebono* 
k uėi.-im- didžian-ia* 
ma*.
la.tia-
tokią puotą 
lo kovu !* ik. kmla 

• jo prie pinuti- šv. 
jo-. Matyt, kml no
km-iiii lmvo pri* ję prie pirmo* 
sv. Komiinijo- kovo !• <1.. kml 
sun-ngė mitra -iki tokią iš
kilmę.

Tegul Im* didžiausia gari*'* 
mii-ą miliniam klclmnni. ku
ri- taip rnpinasi nuižais vai 
kilčiai-. ltridgi'|H>rti<*<''iai yni 
■ lėkingi ir linksnius. Ilgiausią 
tn*-1ą gerti, klelamui dari mo
li*- niii-i) kolonijoj.

Motini.

KONCERTAS!
Rcugiamat

A. L. R. K. LABDARYBĖS SĄJUNGAI

Ned. Kovo 30 d. 1919 tn. | 32-ro PI. Ir Auburn Avė.

PROGRAMĄ IŠPILDYS Ll TUV0S VYČIŲ APSKRIČIO CHORAS PO 
VADOVYSTE p. A. POCIAUS. HRerib***

liti* sugiedota puikiausi tniir.ikus šmoteliai. Taigi visi Inirit* at janėia- 
ii našlaičiams ir kurie nu liu* muxika neiįžniirškiti* atsilankvli.

TIE KI lilE.I Ar TI’HITE TIKIETI’S SI’ TAIS PAČIAIS(lAl.f: 
NITE INEITI į SVETAINĘ.

\’iiošitilži;ii k v i*. i.i RENGIMO KOMISIJA.

|a*| «|J* I

Ia!I!««1 I.
pniG i

\
• m
1*11-
llllll III-IV II
Ilt

Choro Valdyba.

18 NORTII SIDES

----- ------------------
PASVEIKSTA 18 MIEGA 

M0SI0S LIGOS.

Aluumd Pelli-n. P* i 
vaikina* iš lliekoty. III.. 
di*-ną at-ignio |mi 7 *nVaičių 
■•ii*-gmiui-i«i. Ii"<i».

Gydytojai tvirtina, kad ji- 
-Veikslus.

\nikiiui p.i-d.*>ja. jug vi-u 
tu. |i..-<>- im-tii ji- li-l.ą iii.'i 
tę- ir git.leje-, kils Veikė-i ap 
link jt. Is'l lu-lulėįę- pajėgu 
p.-i-il.rulinli ir prabilti.

IIH-t II

. 311.1

HAMMONDE STREIKUOJA
1.000 DARBININKŲ.

jog suimtų |>lėšiką 
(inkloti ant rieto*.!

|mlieijai. !.*

Atkeliavo vyriausybės tarp, 
ninkas.

SENIS SUTAU8KINO 
UŽPUOLIKU.

DU

I laimiu mile. Imi.. Sl:imlnr*l 
Šiuri l *nt* \\ »»rkp

• streikuoja Gliti darbininkij. IM 
amt turi latlarlmiiiti apie Btl 
kitą darbininką.

Al i .'ižin vo i* dariai tlepmt.-i 
nu'iibt nf-tui:i- U’nl-h. Ji- iii*'-

i gili- -iitaikiiili darbininku* -ii 
■ Im laimini*.Auroroj gyventi !Ni 

Edivard Artliji. Aną dieną 
kn*žin iiž ką jį užpuolė Domi 
nikn* ftipilonis. ."*•• metą, ir 
.lolin Pleikit-. m.

S<-ni» įduuiii (Mirltloškė. m> 
s|mrdė ii |uivedė piticijni. \ 
Imdit -:i:;r*’-iuiiti i-;- i;.-|itiu!* 
tuą.

11

PAŠAUTAS SALIUNI 
NINKAS

Mielinei .latieu-’. i (mimii. 
saliittiifiml a Ju-*-,*l. Sn*et?..' 
ir ju brolį llii'liivl -idiiiiu- i • 
t..... . J.*:: I H .-.t K gal.

.Imi* u*l.i |i;i*lul.i*. I.linini i 
-Tllillliitiillt.il-- išmetė jį Imtklill 
iš Saliniui.

Ji- -imt* šluota-.

PAKLIUVO JAUNAS 
PLĖŠIKAS

vi

L. lt. S. ir -"<7 kuopi- 
rengia gružą p-r-t.-ilynią šit 
laituj. kum 2!*. I- Vyčių ."ai 
I.iu>|m>. iš Itriglibm Parko ur 
lislės mėgėju- p-r>1*itis 
-•••izaiio M*-rg*-l*-.

Xi*rth-idi**<'iai |Kircinin
-u- i.-ikariis. Tikimės, kml ir 
šitą pmvtn-. Vnkara* Im* 
gražu-, ne- Biiglituii Parku 
vyč'ai p-ist.-ilv- gružių tinimą. 
I.ij.iu- dar \t*rth Sidėj nie 
I.;*- ut-umtė. Taigi, lai n* i li
tui- lu-piliek.-i namie, u visi 
."1 ilnul.u. Galinu* užtikrinti, 
kml vi i Im- iižcmit'-tlinli.

A N.

18 BRIDGEPORTO.

A'e.in-,u ar turi kokia pa ru
pi j:; tokį gėlo- širdie* klelttl- 
tų?, kaip iiiti-ą gerlt. kltdumar. 

■m. M. Kruša-, kuris ypa'- 
j 11 --i laimi didelį |iriririšimą 
pri mokyklų- vnikm-ią. A- 
aut ju |mtie- žtMlž.ią: **Knda 
.-•ii -ii-inipitie-. nuliutlęr ur 
im itin arge*, tni kttugveiėtaii- 
-iai Itėgit i mokyklų į ui- viii-

TRY8 POLICMONAI TRAU
KIAMI ATSAKOMY

BĖN.

Svaigalai ii vėl tii- pilie 
tumius gali tndmtisti. Tie pi 
licliiimni via: detrktiin- -ei 
žniita* .luini— P. Mtilciihi.-ei 
/mitu- .imu.-. M. Vnil it pu 
rn*1n- pJii-itmiia- Itertmrd 
l’i t n*—.

\ i-t ji*- |mšnii!;i:iltii civilė. 
t *im I* >■ k<mii-iju- l*i-ii ali.

Ptrtiin-i- lmi*i alia-ln- uit* 
. ant i • h ii.iiii I .r. * Ii
Itllllllkti iiiut.-ii- fili** ui:- _'atn i*i 
defektini l*lll<* pi*' lull-i teini 
lėti i* -u šiton |mš*oiu*i -av-i 
lyrą.

Pn-tarntijii «1ii t raut, tanui ;i' 
-.’ikuiiii Ih ii iiž girtai imą.

Tat kų daru -vnigalni. X u > 
•ją neap-aiiguti nri pilicnu* 

10 imi. kurie, rodos, kaipi li-m 
įlieti*''- sargui. ||*'|ril.'-til tiiek.1 

vii i galu i-.

Policija -iigiivu jniitią. 
iin-tiĮ. plėšiką galvažudį Wil- liteli*'- -argai, 
linui Ei-lier. -Ii- jau keli- knr la-ndrn -u 
Iu- jin bulę- |m-iluiMimi i

■M tt midą amžiau- pradėjo 
fflttodariauti.

Ir toksai nnlorėli- Itavn 
hukonM- laiavėje *.

< <mtiuealal viešimiyj 

OV<mnor U X«r V«k«.
tlžiovo*.

mindė

nūn-

Buvo niatigiatiui- 
Keliavo j ligoninę 
Ihaivcr. Colormloje.

<» vai 
tlžimtg- 

\ i-.-ii ne-. iiai niii-.li k|i* 
irgi Imu* vnikitėmiiis 

-llleflgę*. tai Im 
vaikučiai 
Kumttni- 
ii-i vai

iii-i*-iu» jwi-iin*rtin**. išuiokain:* 
kiiii"Ti-i<’-itiii-i.*ii. Pnlnrlina. kad 
kož.im* viena* prigulėtą prie 
šilu- draugijos. Susirinki 
tiuli at-iluina pa-k'iif iniai- ne 
dėldivtiuiis kožno 
Di**vo Apvinzalo* 
mokykloj. 2 ratu 
prie IN Iu- ii I niuli \vi*. 
vai.

rengiama*

lt DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

■V .. -
.kuopa luikv* savo iiiėiiesinj «il*i- 
1 rinkinių k*tvo 2* d.. 7 ink. 
švento KrvŽiulis Inižiiiliiiėjc ovc- 
laiiičje. Vintai nnrėt* širtliuifni yr.i 
kiicrianam skaitlingai nlsii.nikyii. 
Taip-gi yrn kvit*-ianuM ir t<«. ku
ri* s. mirčių |>ri*iiašyli prie Mo
terių Kiljllllgos.

r;»n. v. MiiMit.

šioje kohmijaj yrn nemažai 
visokia* nišie- |mši-lpinią 
• Iraugiju. Šv. Jutui Evangelisto 
draugija mu** yrn jauninusia 
šioje koltii'ijttj. Ih-i savo vei
kimu kibaus diKsla |mvyz 
džius.

limo 2.3 >1. minėta draugija 
laike pirmąjį) šv. mišią atliko 
1’eli kitu; iš|taž.inlį ir 
prie šv. Komunijos 
visi narini, išskiriant 
katrie toli gyvena, ir
truputį susivėlino. Gražu bu
tu. kn.l ir viso* kito* |Ms4-ktą 
|taryxdį šio* draugijos.

Minėta šv. Jono Evangelis- 
ta draugija gana |xtikiai gy- 
viuija. Ir vaklylm gera ir 
tvarką ii*akaiiu* pavizzlingn 
ir sergant iein* pašei (ai ir tni-

priėjo 
lu-veik 

tlUir. 
kurie

SWEITZER ant MAJORO
Paskutiniai iif-itikiuini Europy pdarnntija pri parodymu i 

lil.ro l:iiiiH-jiiiH> kitam l'tnminke Ibųinikrnlnm*. kurią knndi- 
.'ai:i» » iii liola-il .M. Suvilzt*r nnt Majoru.

I * ..1. .-ii.l i Į. 1.1.0 Iltini l|e|mlilikotliškll Semitui III Slivie- 
i.iiu \al-tiju kurie piiešina-i Tniiti) Lygai. Bolševikai llungti 
i|.., it lltl-ijoj ja i |si-kelliė kalę lilll lll žmollią. kurie per 
..t ii kute 1*111'0 atgulę laisvę. Žilumui Bolševiku l'ientl 

i:'ii- na. kad Suvirinto. Vul-lijo- ir Aliiantni ne-ikišti) į 
dailiu-. X* - jie liktai itlo. knd i*'igll Suvienyto* Val-lijo* 
i-il.iš. kml ju plimtni .imi sunaikinti.

I 'tl jie pi-itiki Ib'tiiiblikimai-. kulte griežtai yni ptit 
itit-i Tautu l.i gal. t'lii.ngo Tiilmn** remia Mm-lny llttytie. 

ji- i ją iniuii.iiiii' pilnu -tilinkii. t n- tai -upratilmun- tini) knr. 
M.-ri'iia- Tliuiiiji-utui- iru p.*i»akę-. knd jį Imtinai turi išrinkti 
antru kartu. kmlangi li-i turi tėtuli l{c|ml*likonišką Senatą 
<mi« priešinga- 'tautą Lygai.

I'al-a* u. TliutnpMHi nr lluyne Im- Imi-ar prieš Tautą 
l.vgą. gi tu.. |i:i<iit -ykili pmtrą-ili* dauginu Bolševiku- t erių- 
ii Lietuvą. Lenkiją. <'lieku Simai; i ją ir kitu- mažesnes tauta* 
kuriu- gnv»i -rivo lai-vę p*r šia karę.

t'hicnga neguli prisidėti prie padidinimo Imlševiką. Ia*t 
turi remti l'iez.idi-nlą \V ii šonų kuri- yra nžtikriny* Inisvę vi- 
-uiti- inažum- tmiluiiia. Ta- galima tiktai nt-irkti Iml-uujunt 
u Ifrihert M. Sueitzer. kaipo ž.mugą tu- |mėio* partijų*, ir 
pantalyli. kml <'lii<iitrn. nntniris dideli* miestą* Amerikoje pil
imi stovi už VViImiou ir jo idealu*.

•• .Miltui tėvas variojo jį ir ta
tai imliiKi-iiulm imu ligos. Ji- 
giria laimi.” Tnip rašo Mr. 
Malt .M<ilek iš Silverlu>«'. ,M<m- 
tiltui. gnKulžitt iNi. IBIS. Tu
rniškių. knd Tt inei ’i- Attu-riean 
Elixir <»f Bitter \Vitu* yni gv- 
rian-ia.- vni>ta* «lel visokią vi
durinių ligi), kaip tai 'tiežleli- 
ėiojitiKi. galvos skmuk'-jiiiut. 
tuTvišklinui ir silpnintai. Geri 
vaistai yra visimnu-t reikuluu- 
jnmi. neatsižvelgiant į tni. kad 
tnx*ui ant jų nežmoniškai |ki- 
kikt. visgi Triner’s Ameriraa 
Elisir ir Triner** Angelini 
Bitter Tonika*, tiktai kiškutį 
tmkilo. Biskulj nngšli—m'- kal
tui tni tiktai iižlnikynin- tos 
įmėius geros n)šies. Trim*** 
Lininu-nlns yrn žinomus visur 
kui|Mt |uisitikinia« vaistas nuo 
t linini iztiui. ni-iii-nįgijo*, išsisu
kimo ir lt. Kiti Triner’s vais
tai yni |iardtmdniiii už tą jm- 
ėių kninų ką ir pirmiau. Jo- 
seplt Triner t*oni|mny. 13X1- 
KU.-! So. .Vliland Avė., liti- 
engo. III. (Adv.l.

Pnlilikni reikalaujant statoma. ši komedija yrn vie
na iš gražiausią taigi nei vienas nepraleiskite šios pro
gos ir nt-ilmiki kiti*.

Ntpiširdžiai kviečia
VYČIŲ 1.1 KI’OI’A

Balandžio 15-tai ir Gegužio 15-tai

nrlui iiinžiuiisin

Trisdešimts Dienų
šaukite Commercial Department 

Official 100

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Lygų. Kad kaina* at
laisvų IJetuvų. Ka<l baisa* ai Rokeri M. Raa*MT yra kaba* 
ai Tautų Lygų ir gvaraarija dri laisvo* I JriitvML

DIOŽMUSIA LĮETMU f CIIMGUE

NEMOKĖK PINIGUS BERE1KAL0
Musų krautuvė—viena ii didžiauių Chica<oja
Panlumlume ui žemiausių kainų, kur kitur taip negaliai. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiao įlartain* yra naujau- 
aiii* madna. l'žlaikntn riaukiu* laikrodžius, žiedu*. limbi
niu* ir deimantiniu*; graaiafonu* lietuviškai* rekordai* ir 
kanerrtinių geriauaių. armonikų ru*iškų ir pru*iikų ikdir- 
byarių. Balalaikų, gitarų ir amuiktj, kokių tik reikia. Dir
bame visokiu* lenkina draurratėma. taisome laikrodžio* ir

ifu.li.fi
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